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Dzieci z Wyszyn spełniają marzenia

Kartka dla małej Nikoli
„Nikola ze Swarzędza 6 lutego 
będzie obchodzić swoje szóste 
urodziny. Niestety, do tej pory 
większość czasu spędzała w szpi-
talach. Mała dziewczynka choru-
je na nowotwór złośliwy. Jej uro-
dzinowym marzeniem jest dostać 
jak najwięcej kartek z życzenia-
mi.” – taką informację podały 
niedawno wielkopolskie media. 
Jak można nie spełnić takiej proś-
by? Tym bardziej, że w Wyszyń-
skim Domu Kultury od kilku lat 
działa koło plastyczne prowa-
dzone przez Donatę Kędzierską. 
Na jednym z takich właśnie spo-
tkań historię Nikoli opowiedział  
wszystkim Patryk, który przejęty 
cierpieniem dziewczynki, zapra-
gnął spełnić jej marzenie. Grupa 
chętnie podchwyciła pomysł i tak 
oto powstała przepięknie, mister-
nie zdobiona metodą quillingu 
kartka dla Nikoli. 
„Bardzo się staraliśmy i mamy 
nadzieję, że kartka z życzeniami 

da jej dużo sił do walki z choro-
bą. Tak jak my mozolnie zwijali-
śmy pasek po pasku, żeby powstał 
kwiatek, tak Ona codziennie ma-
łymi kroczkami walczy by wyzdro-
wieć…” – powiedziała mi jedna z 
uczestniczek kółka plastycznego.  
Nic więcej chyba nie muszę do-
dawać.

Honorata Struzik

Walczono o tytuł Mistrza Gminy, a przy okazji...

Popularyzowano 
tenisa stołowego

więcej na stronie 9

9 lutego 2014 roku w hali 
sportowej Szkoły Pod-
stawowej w Wyszynach 
odbyły się Mistrzostwa 
Gminy Budzyń w teni-
sie stołowym. Celem mi-
strzostw była populary-
zacja tenisa stołowego w 
środowisku wiejskim oraz 
wyłonienie najlepszych za-
wodników. 
Organizatorami byli: Gmin-
ne Zrzeszenie LZS w Bu-
dzyniu, Gminny Ośrodek 
Kultury w Budzyniu, Szkoła 
Podstawowa w Wyszynach 
oraz Koło LZS w Bukowcu. 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu   

Stypendia dla najlepszych    
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Na dzień 28 stycznia bieżącego 
roku zwołano kolejną, 33 se-
sja Rady Gminy Budzyń, jak 
zwykle przy 100 procentowej 
frekwencji. 
Podczas obrad radni podjęli 
ogółem 11 uchwał. Pierwsze 
trzy uchwały dotyczyły możli-
wości udzielania przez gminę 
pomocy w formie dożywiania. 
W pierwszej uchwale radni pod-
jęli decyzję  w sprawie ustano-
wienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie doży-
wiania pod nazwą  „Pomoc 
gminy w zakresie dożywiania w 
latach 2014 – 2020”. W kolej-
nej uchwale radni  podwyższyli 
kryterium dochodowe w zakre-
sie dożywiania w formie świad-
czenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności dla osób i 
rodzin osób objętych programem 
wspierania gminy w zakresie 
dożywiania pod nazwą „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania 
na lata 2014 -2020”.  Kryterium 
to zostało podwyższone do 150 
procent kryterium dochodowego, 
o którym mowa w ustawie o po-
mocy społecznej. 
Ostatnią uchwałą z tego zakresu 
była uchwała w sprawie określe-
nia zasad zwrotu wydatków w 
zakresie dożywiania. W uchwale 
tej określono, że jeżeli dochód 
osoby samotnej, osoby w ro-
dzinie lub dochód rodziny nie 
przekracza 150 proc. kryterium 
dochodowego o którym mowa 
w ustawie, to postanowiono, że 
gmina odstąpi od żądania zwrotu 
poniesionych kosztów na doży-
wianie
Następnie radni podjęli cztery 
uchwały majątkowe. W pierw-
szej z nich Rada udzieliła zgodę 
na zawarcie z Gminnym Zakła-
dem Wodociągów i Kanalizacji 
w Budzyniu umowę użyczenia 
na okres kolejnych 10 lat dwóch 
działek w Brzekińcu, związa-
nych z działalnością tego Za-
kładu. W kolejnej uchwale Rada 
wyraziła zgodę na zawarcie 
umowy dzierżawy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury na kolejny 
okres okres dłuższy niż trzy lata. 
Przedmiotem umowy jest teren 
zajęty przez stadion  sportowy w 
Budzyniu.   

W grudniu ubiegłego roku 
kolejne wnioski złożone przez 
naszą gminę w ramach Lokal-
nej Grupy Działania „Dolina 
Noteci” zostały pozytywne 
zweryfikowane i przeszły do 
dalszej oceny w Urzędzie Mar-
szałkowskim. Jest szansa, że 
w roku bieżącym kolejne ele-
menty trwałej infrastruktury 
sportowej zostaną zrealizowa-
ne. 
Pierwszy z nich dotyczy budo-
wy we wsi Wyszyny tzw. siłow-
ni zewnętrznej (podobnej do tej, 
jaka została już wybudowana 
przy kompleksie Orlik w Bu-
dzyniu). Siłownia ta zostanie 
zlokalizowana przy boisku spor-
towym w Wyszynach. Koszt 
tego przedsięwzięcia wynosi, 
w przybliżeniu, ok. 70 tysięcy 
złotych, a planowane dofinanso-

wanie w ramach możliwych do 
pozyskania środków Unii Euro-
pejskiej to kwota ok. 25 tysięcy 
złotych. 
Drugi projekt dotyczy budowy 
małego skate parku, który zo-
stanie usytuowany na Osiedlu 
Zielonym w Budzyniu. Jego 
wybudowanie będzie pierwszy 
z planowanych etapów, z możli-
wością rozbudowy o dalsze ele-
menty i zlokalizowany będzie w 
centralnej części tego osiedla. 
Przybliżony koszt realizacji 
tego zadania wynosi ok. 80 ty-
sięcy złotych, wielkość plano-
wanej dotacji to ok. 25 tysięcy. 
W najbliższym czasie planowa-
na jest rozbudowa nowego placu 
zabaw, co pozwoli stworzyć na 
terenie Osiedla Zielonego lokal-
ne centrum sportu i rozrywki. 

W Wyszynach i w Budzyniu 

Przybywa sportowej 
infrastruktury

W lutym tego roku nasza gmi-
na złożyła do Urzędu Marszał-
kowskiego wniosek w ramach 
Wieloletniego Programu Roz-
woju Bazy Obiektów Sporto-
wych na terenie województwa 
wielkopolskiego na lata 2014 
– 2018 dotyczący planowanej 
modernizacji przebudowy i 
modernizacji stadionu w Bu-
dzyniu. 
W ramach tego programu ist-
nieje możliwość uzyskania do-
finansowania modernizacji tego 
obiektu w zakresie budowy bież-
ni tartanowej oraz zainstalowa-
nia wyposażenia niezbędnego 
do uprawiania lekkiej atletyki. 
Szacowany koszt tego przedsię-
wzięcia to koszt ok. 4 miliony 
złotych.  Istnieje możliwość uzy-
skania dofinansowania na ten cel 
w wysokości 1 miliona złotych. 
Wniosek ten będzie w najbliż-
szym czasie weryfikowany przed 
urzędników departamentu spor-
tu Urzędu Marszałkowskiego i 
ewentualnie może znaleźć się na 

liście do wykonania w wyżej wy-
mienionym okresie.  
Przewidywany okres realizacji 
planowany jest na lata 2015 – 
2016. Równolegle istnieje także 
możliwość dofinansowania w 
ramach środków pochodzących 
z budżetu Ministerstwa Sportu 
na dofinansowanie modernizacji 
płyty piłkarskiej i niezbędnego 
zaplecza socjalnego. Gdyby uda-
ło się uzyskać dofinansowanie z 
tych dwóch źródeł, to przy za-
angażowaniu środków własnych 
istnieje  szansa, by w ciągu 
najbliższych kilku lat stworzyć 
jedyny w naszym regionie peł-
noprawny obiekt sportowy słu-
żący jednocześnie do uprawiania 
lekkiej atletyki i rozgrywania 
najwyższej rangi zawodów spor-
towych w tych dyscyplinach, a 
także do rozgrywek piłkarskich. 
Niemniej jednak trzeba zazna-
czyć, że nie będzie to zadanie 
łatwe, gdyż na ten cel potrzeba 
w sumie ok. kilkunastu milionów 
złotych. 

Jest szansa na stworzenie wysokiej klasy obiektu  

Stadion jak marzenie

Obrady Rady Gminy  

Pracowita sesja
W trzeciej uchwale majątkowej 
Rada wyraziła zgodę na zbycie 
dwóch działek budowlanych pod 
budownictwo jednorodzinne z 
zachowaniem przepisów szcze-
gólnych (sprzedaż w formie 
przetargu)  na terenie wsi Wy-
szyny. 
Ostatnią uchwałą z tego zakresu 
Rada wyraziła zgodę na sprze-
daż w formie bezprzetargowej 
działki o powierzchni 118 m kw. 
we wsi Bukowiec na rzecz firmy 
Agro Danmis z Bukowca. Dział-
ka ta stanowi jedyną drogę dojaz-
dową do hydroforni stanowiącej 
własność spółki. 
W kolejnych uchwałach Rada 
Gminy zmieniła budżet  gminy 
Budzyń na 2014 rok. Po dokona-
nych zmianach budżet po stronie 
dochodów stanowi obecnie kwo-
tę 25 milionów 923 tysiące 264 
złote, z czego dochody bieżące 
stanowią kwotę 24 miliony 942 
tysiące 468 złotych, a majątkowe 
980 tysiące 796 złotych. Nato-
miast po stronie wydatków bu-
dżet na 2014 rok stanowi obecnie 
kwotę 28 milionów 311 tysięcy 
100 złotych, z czego na wydat-
ki bieżące została przeznaczona 
kwota 20 milionów 705 tysięcy 
487 złotych, natomiast na wy-
datków majątkowe (inwestycje) 
7 milionów 605 tysiecy 613 zło-
tych. 
Następnie radni zmienili wielo-
letnią prognozę finansową gmi-
ny Budzyń na lata 2013 - 2023. 
Podjęcie tej uchwały jest kon-
sekwencją zmian dokonanych w 
budżecie. 
W kolejnej, przedostatniej 
uchwale, Rada Gminy upoważ-
niła Wójta Gminy do złożenia 
wniosku o dofinansowanie w 
formie dotacji oraz pożyczki dla 
projektu pod nazwą „Usprawnie-
nie zarządzania energią poprzez 
termomodernizację, rozbudowę 
i przebudowę budynku biurowe-
go z przeznaczeniem na siedzibę 
Urzędu Gminy Budzyń”. Wnio-
sek taki został opracowany przez 
Wójta i skierowany do Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 
Na zakończenie obrad radni 
przyjęli plan pracy komisji rewi-
zyjnej na 2014 rok. 
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Efekt przystąpienia do grupy zakupowej 

Oszczędności w gminie

Radzili o taryfach i rozwoju przestrzennym  

Z prac komisji Rady Gminy    

W wyniku przystąpienia gminy 
Budzyń do grupy zakupowej 
do spraw zakupu energii elek-
trycznej, z dniem 1 stycznia 
rozpoczęły się dostawy energii 
elektrycznej według nowych 
cen do wszystkich jednostek 
gminnych, tj. urzędów, szkół, 
przedszkoli, Gminnego Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji, 
oraz do oświetlenia drogowego. 

W wyniku przeprowadzone-
go w ubiegłym roku przetargu 
uzyskano ceny średnio o ponad 
20 procent niższe w stosunku 
do poprzednio obowiązują-
cych. Przełoży się to na znaczne 
oszczędności gminy w wydat-
kach na ten cel. Według wstęp-
nych szacunków kwota oszczęd-
ności wyniesie ok. 200 tysięcy 
w skali roku. 

W związku z planowaną moder-
nizacją linii kolejowej Piła – Po-
znań w Starostwie Powiatowym 
w Chodzieży odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami PKP, 
Urzędu Marszałkowskiego i 
firmy projektowej z Warszawy. 
W trakcie spotkania omówiono 
związany z tą modernizacją pa-
kiet propozycji dotyczący prze-
budowy infrastruktury kolejowej, 
w tym także planowanych prac na 
terenie naszej gminy. W  ramach 
polepszenia warunków kursowa-
nia pociągów przedstawiono pro-
pozycje likwidacji części przejaz-
dów kolejowych oraz przejęcia 
przez gminę budynków stacji ko-
lejowych w Sokołowie Budzyń-
skim i w Budzyniu. Ponadto  oka-

Planowana modernizacja linii PKP Poznań - Piła 

Pierwsze rozmowy
zało się, że budynek stacji PKP 
Ostrówki k/ Chodzieży nie leży 
na terenie gminy Budzyń, lecz na 
ternie gminy wiejskiej Chodzież.   
W czasie spotkania przedstawi-
ciele naszej gminy nie wyrazili 
zgody na proponowaną likwi-
dację przejazdów kolejowych w 
Sokołowie Budzyńskim,  stacji 
kolejowej Budzyń oraz we wsi 
Ostrówki, gdyż, jak argumento-
wano, uniemożliwi to dojazd do 
posesji oraz przeszkodzi rolnikom 
w dojeździe do swoich pól. Uwa-
gi te i zastrzeżenia przedstawicieli 
naszej gminy PKP i Urząd Mar-
szałkowski jako inwestor wezmą 
pod uwagę przy opracowywaniu 
końcowej koncepcji modernizacji 
tej linii kolejowej.    

Spotkanie sprawozdawcze 
Spółki Wodnej w Budzyniu

4 marca o godzinie 10.00 w Remizie OSP w Budzyniu odbędzie się 
zebranie sprawozdawcze Spółki Wodno - Melioracyjnej w Budzyniu. 

Serdecznie zapraszamy członków Spółki, z uwagi na ważne tematy które 
będą omawiane w czasie spotkania prosimy o niezawodne przybycie 

przewodniczący spółki Zenon Nowicki

Za nami pierwsze zebrania wiejskie. Odbyły się one kolejno – w 
Wyszynach (25 lutego), Nowym Brzeźnie (26 lutego), Grabówce (27 
lutego) i Podstolicach (28 lutego). 
Poniżej informacja o kolejnych zebraniach. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców poszczególnych sołectw do brania w nich udziału.   

Harmonogram zebrań wiejskich 
na terenie Gminy Budzyń w 2014 r.

W dniu 31 stycznia odbyło się 
pierwsze w tym roku posiedze-
niu komisji rozwoju gospodar-
czego i finansów Rady Gminy. 
Członkowie komisji dyskutowa-
li nad tematami, które zostaną 
przekazane pod obrady na kolej-
nej, 34. sesji Rady Gminy. Mię-
dzy innymi omówiono sprawę 
taryf na wodę i ścieki na 2014 
rok, omówiono także konieczne 
zmiany w studium uwarunkowań 
i kierunków rozwoju przestrzen-

nego gminy Budzyń, a także pro-
pozycję zmian w planie miejsco-
wo - ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Budzyń. 
Omówiona została również pro-
blematyka przebudowy stadionu 
sportowo w Budzyniu, a także 
finansowanie remontu budynku 
przeznaczonego na siedzibę urzę-
du gminy. Następnie członkowie 
komisji zajęli się analizą spraw z 
zakresu dzierżawy mienia komu-
nalnego.

Gmina Budzyń podpisała umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na 
zainstalowanie w budzyńskim  Urzędzie Gminy infokiosku, czyli kom-
puterowego terminala, dzięki któremu osoby bezrobotne mogą bez ko-
nieczności wyjazdu do Chodzieży do siedziby PUP zapoznawać się z 
aktualną ofertą w zakresie miejsc pracy na terenie powiatu. Zachęcamy 
wszystkich do skorzystania z tej usługi. 

Oferty pracy z PUP można przeglądać on-line  

Infokiosk w Urzędzie Gminy
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Rada Gminy pozytywnie usto-
sunkowała się do wniosku części  
mieszkańców Wybudowań w 

Porządkowanie w związku z przestrzenną rozbudową  

Nowa ulica w Budzyniu    
Budzyniu i z dniem 1 stycznia w 
Budzyniu powstała ulica Łucja-
nowo, obejmująca historyczne 

tereny byłego przysiółka 
Łucjanowo. 
Uprości to i ułatwi wszel-
kie sprawy związane z 
dotarciem pod właściwy 
adres korespondencji czy 
przesyłki kurierskiej.  W 
związku z przestrzenną 
rozbudową Budzynia w 
najbliższym czasie ko-
nieczne będzie rozwa-
żenie wydzielenie kolej-
nych ulic z dzisiejszych 
Wybudowań w Budzyniu.     

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Chodzieży poinformował o wyznaczeniu 

do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na okres od 1 
lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. na teren gminy 

Budzyń lek. wet. Rafała Finka.

17 stycznia 2014 roku w auli 
gimnazjum odbyło się wspólne 
wielopokoleniowe kolędowanie, 
w spotkaniu licznie uczestniczy-
li  dziadkowie, rodzice i wnuko-
wie.
Wieczór kolęd poprzedził barw-
ny program  bożonarodzenio-
wy  z udziałem dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu pod 
kierunkiem pań: Doroty Banach, 
Wiesławy Ajchsztet  i  Wioletty 
Stefańskiej. Montaż słowno-mu-
zyczny dostarczył niezapomnia-
nych wrażeń.   Kolejnym punktem 
spotkania był recital dziewczyn z 
Szamocina, śpiewały    Antonina  i  
Dominika Jagielskie przy  akom-
paniamencie   Marcina Mendlika 
– instruktora muzycznego z Sza-
mocińskiego Ośrodka Kultury. 

Spotkanie pokoleń

Kolędowanie w Gimnazjum    

Siostry Jagielskie  oprócz kolęd 
ciekawie zinterpretowały utwo-
ry skomponowane przez Adama 
Słowińskiego, znanego kompozy-
tora  pochodzącego  z Szamocina.  
Antonina Jagielska  w swoim  w 
dorobku artystycznym ma płytę  
zatytułowaną „Tylko w moich 
snach”.
 Atmosfera zimowego wieczoru  
sprawiała, że wszyscy uczestnicy 
włączyli się do radosnego śpiewa-
nia kolęd.  Wspólne kolędowanie 
było również okazją do spotkań i 
rozmów przy kawie i smacznych 
wypiekach, które przygotowa-
li rodzice uczniów gimnazjum. 
Kolejne tradycyjne  kolędowanie  
udowodniło, że mieszkańcy  Bu-
dzynia  są wspólnotą, jedną rodzi-
ną, która szanuje tradycje. 

Zebranie Koła PZW Budzyń odbędzie się w niedzielę, 
2 marca 2014 roku  w remizie  OSP Budzyń o godz. 15.00. 

Wszystkich wędkarzy oraz osoby zainteresowane ser-
decznie zapraszamy.
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu   

Stypendia dla najlepszych    

Najczęstszą bramą wejścia zarazka afrykańskiego pomoru świń do or-
ganizmu jest przewód pokarmowy, zakażenie może nastąpić także przez 
drogi oddechowe, uszkodzoną skórę, przez odbyt lub zakażone nasienie. 
Po wtargnięciu do organizmu, wirus drogą naczyń krwionośnych i 
limfatycznych dostaje się w pierwszej kolejności do komórek odpor-
nościowych tkanek, do których ma szczególne powinowactwo (mig-
dałki, węzły chłonne żuchwowe), a następnie do innych narządów, 
w których namnaża się intensywnie, po czym ponownie wraca do 
układu krwionośnego, gdzie utrzymuje się aż do śmierci zwierzęcia.
Rozróżnia się postać nadostrą (charakteryzują ją nagłe padnięcia, bez ob-
jawów towarzyszących), postać ostrą, podostrą, przewlekłą oraz utajoną. 
Najczęściej obserwowane objawy kliniczne ujawniają się dopiero 6 -10 
dni po zakażeniu ASFV. Objawy kliniczne i przebieg choroby zależą od 
tego, jakie narządy uległy uszkodzeniu. Najbardziej dramatyczne ob-
jawy kliniczne i zmiany sekcyjne towarzyszą ostremu przebiegowi in-
fekcji. Pierwszym i jedynym objawem klinicznym choroby jest wzrost 
wewnętrznej ciepłoty ciała do 41 - 42oC, któremu jednak nie towarzyszą 
inne symptomy. Gorączkujące świnie mają na ogół zachowany apetyt, 
poruszają się normalnie i tylko niektóre wykazują objawy podniecenia 
lub dużo leżą. Stan taki utrzymuje się przez 3-4 dni, tj. do momentu spad-
ku wewnętrznej ciepłoty ciała poniżej normy, który ma miejsce zwykle 24 
godziny przed śmiercią. Wtedy pojawiają się inne objawy kliniczne, które 
ulegają szybkiemu nasileniu i powodują śmierć zwierząt. Do najczęściej 
spotykanych objawów klinicznych, które powstają po spadku gorączki 
i poprzedzają śmierć zwierząt chorych, należą: sinica skóry uszu, brzu-
cha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze, duszność, 
pienisty i niejednokrotnie krwisty wypływ z nosa, zapalenie spojówek 
i wypływ z worka spojówkowego, biegunka, często z domieszką krwi, 
wymioty. U niektórych świń zakażonych sztucznie obserwowano objawy 
nerwowe. Maciory prośne z reguły ronią. Błony płodowe i skóra płodów 
wykazują często wybroczyny i wylewy krwawe. Wskaźnik zachorowal-
ności i śmiertelności sięga do 100% zwierząt.
Dotychczas nie opracowano szczepionki przeciw ASF. Aktualnie zwalcza-
nie choroby odbywa się wyłącznie metodami administracyjnymi poprzez 
wybijanie zwierząt chorych oraz znajdujących się w strefie zapowietrzonej. 
Zwalczanie ASF polega w pierwszej kolejności na uniemożliwieniu 
wprowadzenia wirusa ASF na obszar kraju. Wprowadzenie ASFV do 

Polski jest możliwe poprzez przewożenie (przemyt) żywności przez 
osoby zza wschodniej granicy, skarmianie świń resztkami (małe stada), 
środki transportu, a także przez migrację zwierząt dzikich - zagrożenie 
głównie dotyczy woj. wschodnich (małe stada).
W przypadku przedostania się wirusa ASF na obszar kraju najważniej-
szym jest nie dopuszczenie do zawleczenia wirusa do stada świń. Za 
ochronę stada przed ASFV odpowiada właściciel gospodarstwa. Aby 
nie dopuścić do wejścia wirusa do stada świń hodowca powinien bar-
dzo solidnie zabezpieczyć chlewnię poprzez odpowiednie jej ogrodzenie, 
uniemożliwiające kontakt świń z dzikami, nie wpuszczanie na teren go-
spodarstwa pojazdów oraz postronnych osób, pilnowanie zmiany obuwia 
i odzieży przez osoby, które muszą wejść do chlewni, nie wykorzystywa-
nie jako ściółki zanieczyszczonej słomy, etc.). Bardzo ważnym źródłem 
zarazy jest mięso, produkty mięsne oraz nie gotowane odpadki kuchenne 
i poubojowe, pochodzące od świń chorych lub nosicieli. Z tego powodu 
należy bezwzględnie przestrzegać zakazu skarmiania zlewek kuchen-
nych. Hodowcy świń nie powinni brać udziału w polowaniach, a jeśli to 
robią powinni koniecznie pamiętać o dezynfekcji sprzętu łowieckiego. 
W związku z zagrożeniem ASF właściciel powinien codziennie wnikliwie 
obserwować swoje świnie, włącznie z oceną apetytu i objawów gorączki. 
Jeżeli hodowca stwierdza objawy zwiększonych zachorowań i padnięć 
świń, natychmiast powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem swojego lekarza, wójta lub burmistrza. 
Należy podkreślić, że właściciele świń nie powinni obawiać się zgłasza-
nia podejrzanych przypadków zachorowań świń ponieważ w przypadku 
stwierdzenia ASF i likwidacji stada właściciel otrzymuje pełne odszkodo-
wanie z budżetu państwa.
Wprawdzie w naszym kraju dotychczas nie rejestrowano przypadków 
omawianej choroby, jednakże, ze względu na dokonujące się na świecie 
gwałtowne zmiany w postaci postępującej globalizacji, zacierania się gra-
nic państwowych, intensywnego przemieszczania się ludzi, wzrostu wy-
miany towarów z wieloma państwami na świecie, a szczególnie z uwagi 
na niekorzystną sytuację epidemiologiczną w zakresie ASF obserwowaną 
za naszą wschodnią granicą, potencjalne zagrożenie tą zarazą jest większe 
niż kiedykolwiek w przeszłości. W związku z tym hodowcy i producenci 
świń muszą dysponować niezbędną wiedzą w omawianym zakresie oraz 
zachować szczególną czujność i ostrożność.

UWAGA ROLNICY!
Informacja o chorobie trzody chlewnej: Afrykańskim Pomorze świń

30 stycznia w Szkole Podstawowej 
im. Tadeusza Kotarbińskiego w 
Budzyniu miała miejsce uroczy-
stość. Dwunastu uczniów  szkoły 
otrzymało stypendium motywa-
cyjne za bardzo dobre wyniki w 
nauce i dwóch stypendia za bar-
dzo dobre wyniki sportowe.
Stypendia za wyniki w nauce 
otrzymali:
Wiktor Nowacki VI b – 5,4
Karol Nowacki IV b – 5,3
Emilia Staszewska IV a – 5,3
Wiktoria Zielińska VI c – 5,2
Radosław Tokarz VI b – 5,2
Dominika Prech V a – 5,2

Marta Szczurek VI c – 5,1
Maciej Świergosz VI b – 5,1
Natalia Marciniak IV a – 5,1
Grzegorz Michalak VI c – 5,0
Martyna Szurpit V a – 5,0
Stanisław Staniewski IV b – 5,0 
Stypendia za wyniki sportowe 
otrzymali:
Maciej Świergosz VI b
Radosław Tokarz VI b
Stypendia wręczył dyrektor szkoły 
Stanisław Krumplewski. Gratu-
lacje dla wszystkich wyróżnio-
nych uczniów. Następne stypendia 
uczniowie mogą otrzymać na za-
kończenie roku szkolnego.
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

XVIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Szkoła Podstawowa w Budzyniu   

Spotkanie z leśnikiem    
28 i 30 stycznia w Szkole Pod-
stawowej w Budzyniu ucznio-
wie klas czwartych  mieli oka-
zję wziąć udział w zajęciach 
dotyczących edukacji leśnej, 
przeprowadzonych w bardzo 
interesujący sposób przez panią 
Magdalenę Szramę z Nadleśnic-
twa Podanin. 
Uczniowie wzbogacili swoją wie-
dzę na temat lasów Polski. Mieli 

możliwość nauczyć się rozpozna-
wania różnych gatunków drzew 
iglastych zarówno rodzimych jak 
i obcego pochodzenia. Ponadto  
dzieci  mogły zidentyfikować za 
pomocą różnych metod wybra-
ne gatunki drewna. Zajęcia były 
wzbogacone o gry dydaktyczne. 
Uczniowie z niecierpliwością 
czekają na kolejne spotkania z cy-
klu o lesie. 

29 stycznia 2014 roku w Szkole 
Podstawowej w Budzyniu odbył 
się etap powiatowy XVIII Kon-
kursu Wiedzy o Wielkopolsce. 
Szkoła ta była organizatorem 
etapu powiatowego tego kon-
kursu już po raz ósmy. W tym 
roku w konkursie uczestniczy-
ło 29 uczniów z SP Budzyń, SP 
Lipiny, SP Radwanki, Gimna-
zjum im. Powstańców Wlkp. 
z Budzynia oraz Społecznego 
Gimnazjum im. św. Barbary z 
Chodzieży. 
Uczestnicy konkursu musieli wy-
kazać się szeroką wiedzą o swo-
im regionie, zarówno dotyczącą 
historii, geografii, jak i również 
przyrody, a także znajomością 
gwary wielkopolskiej. By zostać 
laureatem i zakwalifikować się 
do następnego etapu należało w 
teście uzyskać minimum 85% 
możliwych do zdobycia punk-
tów. Konkurs jest rozgrywany w 
sześciu kategoriach wiekowych, 
od klasy IV szkoły podstawowej 

do klasy III gimnazjum. Konkurs 
corocznie odbywa się w czterech 
etapach: szkolnym, powiatowym, 
rejonowym i wojewódzkim. 
Głównym organizatorem jest Sto-
warzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski.
Tegoroczny konkurs okazał się 
trudniejszy od poprzednich edy-
cji. W gronie laureatów, którzy 

awansowali do etapu rejonowego 
znalazło się 10 uczniów, w tym aż 
6 reprezentujących Szkołę Pod-
stawową w Budzyniu. Są to: Ka-
rol Nowacki, Emilia Staszewska,   
Dominik Romanowski, Maciej 
Westphal, Joanna Bucholc i Wik-
toria Zielińska. Laureatami zosta-
li również: Maja Dudziak, Moni-
ka Wegner i Malwina Wysogląd z 

SP Lipiny oraz Kinga Romanow-
ska z Gimnazjum w Budzyniu. 
Bardzo niewiele do awansu do 
następnego etapu zabrakło trojgu 
pozostałych uczniów z budzyń-
skiej podstawówki: Małgorzacie 
Polcyn, Marcelowi Jankowskie-
mu i Maciejowi Świergoszowi.
Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody książkowe 
ufundowane przez Starostwo Po-
wiatowe w Chodzieży. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Budzyniu mają prawo być 
bardzo zadowoleni z udziału w 
konkursie, gdyż udowodnili, że 
jak co roku, są świetnie przygo-
towani i mają olbrzymią wiedzę 
o swoim regionie.  Ich opiekun, 
nauczyciel historii Dariusz Du-
dziak liczy, że w tej edycji kon-
kursu osiągną nie gorsze wyniki, 
niż w edycjach minionych. W 
poprzednich edycjach konkursu 
uczniowie z SP Budzyń trzydzie-
stokrotnie zostawali laureatami 
finału wojewódzkiego. 

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu

Ach, co to był za bal!

W piątek 31 stycznia w przed-
szkolu Samorządowym w Bu-
dzyniu zorganizowany został bal 
karnawałowy. 
Dzieci przebrane były za  bohaterów 
znanych bajek, w salach przedszkol-
nych można było spotkać wróżki, 
królewny, motylki, rycerzy, piratów, 
Spidermana, Batmana, strażaka, 
zwierzątka oraz wiele innych posta-
ci. Maluchy z dumą prezentowały 

swoje stroje, a przedszkole zamieni-
ło się w magiczny i kolorowy świat. 
W salach nie zabrakło pięknych 
kolorowych ozdób i balonów. Dzie-
ci tańczyły twista, rock and rolla, a 
także popularne „Kaczuszki”. 
W trakcie karnawałowych szaleństw  
dzieci mogły  posilić się słodką 
przekąską. Wspólna zabawa dała 
dzieciom wiele radości, a uśmiech 
towarzyszył im przez cały dzień.
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Przedszkole w Budzyniu

Babciu, Dziadku kocham Cię

UWAGA!
Zapisy do Przedszkola Samorządowego im. „Koziołka Ma-
tołka” w Wyszynach dla nowych dzieci będą od 26 lutego 

do 21 marca 2014 r.
 Rodzice dzieci uczęszczających już do naszego Przedszko-

la proszeni są o pobranie w Przedszkolu i wypełnienie 
„Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w 
Przedszkolu Samorządowym im. „Koziołka Matołka” w 

Wyszynach w nie przekraczającym terminie od 17 lutego 
do 25 lutego 2014 r. (nie dostarczenie wypełnionej dekla-
racji spowoduje skreślenie dziecka z listy osób uczęszcza-

jących do naszego Przedszkola). 

Od 21 do 24 stycznia w po-
szczególnych grupach przed-
szkolnych odbywały się uro-
czystości z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. W chwili, gdy wszy-
scy zaproszeni byli już w sali 
nadszedł długo oczekiwany 
moment - niespodzianka w po-
staci części artystycznej. 
Mali aktorzy swoją dziecię-
cą miłość, która jest uczuciem 
nieskazitelnie czystym, bezwa-
runkowym, szczerym odzwier-
ciedliły poprzez prezentację 
wierszy, piosenek i tańców. 

Dziadkowie dziękując wnuczę-
tom nagradzali ich poczynania 
gromkimi brawami. Uśmiechy 
nie znikały z twarzy, a w oczach 
pojawiały się łzy wzruszenia.
Gdy emocje już nieco opadły 
dzieci złożyły życzenia oraz 
wręczyły swoim Babciom i 
Dziadkom pamiątkowe upo-
minki. Goście częstowali się 
słodkościami, pili ciepłą kawę i 
herbatę, a wnuczęta nie odstępo-
wały ich na krok.
Na koniec dzieci dzieliły się 
wrażeniami. A co było tego dnia 

„Jeszcze nie cichną słowa uzna-
nia dla wokalisty Studia Piosenki 
GOK – Jakuba Herforta a już 
możemy się z Państwem podzielić 
nowymi, drobnymi sukcesami ” – 
mówi opiekunka wokalna Krysty-
na Świniarska.
W sobotę 8 lutego odbył się już ko-
lejny  Przegląd Piosenki Dziecięco 
– Młodzieżowej pod nazwą „Graj 
Muzyka!” w Wągrowcu. Wśród 
70 uczestników znalazły się rów-
nież wokalne talenty z Budzynia. 
Świetnie radzą sobie najmłodsze, od 
niedawna śpiewające dziewczynki. 
W kategorii szkoły podstawowej I 
miejsce zajęła Aleksandra Makara z 

Przegląd Piosenki „Graj Muzyka!” w Wągrowcu    

Kolejne sukcesy 
budzyńskich wokalistów

piosenką  „Księżyc wędrowiec”, na 
II miejscu znalazła się jej koleżanka 
Wiktoria Bugnacka, a wyróżnienie 
przypadło Zosi Geisler, która zaśpie-
wała „Najmilszą piosenkę”. 
W kategorii dorosłych wokalistów 
III miejsce wyśpiewał sobie Ja-
kub Herfort utworem „Szczęście 
jest we mnie”, a na wyróżnienie 
w oczach jury zasłużyła Kamila 
Górna, która wykonała  standard 
Krystyny Prońko „Małe tęsknoty” .  
Gratulujemy nowych doświadczeń i 
zdobytych nagród!

Honorata Struzik 
– instruktor WDK Wyszyny

najistotniejsze? Zapewne, że to, 
iż Babcie i Dziadkowie czuli się 
potrzebni, docenieni i kochani, 

a wnuczęta miały do kogo i dla 
kogo mówić, śpiewać, tańczyć. 
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Czwarty bal działaczy i sympatyków sportu       

„Bis Walentyka” 
W dniu 15 lutego 2014 roku w restauracji „Pla-
tinum” w Budzyniu odbył się czwarty bal dzia-
łaczy i sympatyków sportu masowego.
Powitania gości i otwarcia bali dokonał przewod-
niczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Budzyniu, 
który w kilku słowach przedstawił zarys działal-
ności Związku oraz życzył wszystkim gościom 
szałowej zabawy do samego rana.
Tegoroczny bal nosił nazwę „bis walentynka”, 
ponieważ odbywał się tuż po Walentynkach.
Program balu był pełen niespodzianek, atrakcji i 
wesołej zabawy. Jak przystało na „Bis walentyn-
kę” wszystkie panie otrzymały po kwiatku a w 
trakcie balu  odbyły się zaręczyny gdzie najważ-
niejszym słowem było słowo „tak” potwierdzone 

ślicznym pierścionkiem. W trakcie zabawy jak co 
roku odbyło się losowanie nagród-niespodzianek 
wśród uczestników balu.
Na cześć kolejnego złotego medalu zdobytego 
w tym dniu na Olimpiadzie Zimowej - na  salę 
„wjechał” okolicznościowy duży  tort - wesołości 
i słodkości  było co niemiara.
Do tańca przygrywał zespół pana Marka Górzyń-
skiego, a obsługa lokalu starała się by gościom nic 
nie zabrakło  i czuli się jak w domu u mamy.
Cała sala bawiła się do wczesnych godzin ran-
nych a nad ranem najwytrzymalsi stwierdzili że 
spotkamy się tu znów za rok... i zakładamy że tak 
się stanie.     

 Organizatorzy

Finał po dziewięciu kolejkach 

Budzyńska Liga Halowej Piłki Nożnej - zakończona 
W niedzielę 2 lutego 2014 roku 
na hali widowiskowo-sportowej 
przy Gimnazjum w Budzyniu 
rozegrano ostatnią, dziwiątą 
kolejkę Ligi Gminnej Halowej 
Piłki Nożnej.
W Lidze uczestniczyło 10 drużyn 
reprezentujących koła LZS, wsie i 
zakłady pracy.
Wyniki ostatniej IX kolejki:
I mecz  - drużyna LZS Ostrówki 
pokonała drużynę LZS Sokołowo 
Budzyńskie 4 – 0
II mecz – drużyna LZS Prosna 
pokonała drużynę LZS Bukowiec  
4 – 1
III mecz – drużyna Ata - Technik 
pokonała drużynę LZS Podstolice  

7 – 2
IV mecz – drużyna LZS Kąkole-
wice pokonała drużynę LZS Bu-
dzyń   8 – 1
V mecz – drużyna Budzyń poko-
nała drużynę  Kabat  6 – 1 
W ostatecznej klasyfikacji po 
rozegranych IX kolejkach Ligi:
I miejsce  LZS Ostrówki 
             19 pkt.   30 – 18
II miejsce  LZS Prosna                 
                            18 pkt.   53 – 27
III miejsce  LZS Kąkolewice
                             16 pkt.   30 – 23
IV miejsce  Ata - Technik         
                           15 pkt.    36 – 26
V miejsce  Budzyń                     
                           14 pkt.    26 – 16

VI miejsce  Kabat                       
         13 pkt.     30 – 33
VII miejsce  LZS Bu-
kowiec
        13 pkt.      23 – 21
VIII miejsce  LZS 
Podstolice
          9 pkt.      20 – 27
IX miejsce  LZS Bu-
dzyń                  
          8 pkt.      17 – 38
X miejsce  LZS Soko-
łowo Budz. 
          4 pkt.      13 – 50 
Najlepszym strzelcem 
Ligi został Krzysztof 
Troczyński (LZS Pro-
sna) który strzelił  31  
bramek.
Tytuł drużyny  „fair 

play” zdobyła drużyna  LZS Bu-
kowiec.
Zwycięskim drużynom puchary 
i dyplomy pamiątkowe wręczali: 
wójt gminy Budzyń Marcin So-
kołowski oraz przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu pan Roman Schlabs.
Najlepsza drużyna która wygrała 
Ligę – LZS Ostrówki  reprezento-
wać będzie gminę Budzyń  w Po-
wiatowej Zimowej Spartakiadzie 
LZS,  a jak szczęście dopisze da-
lej reprezentując powiat chodzie-
ski w eliminacjach rejonowych w 
Wągrowcu – życzymy im sukce-
sów  i samych zwycięstw.

Rada Gminna 
Zrzeszenia LZS 

w Budzyniu
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Panie walczyły o tytuł Mistrza Gminy 

Grano w piłkę siatkową 
W niedzielę 23 lutego 2014 roku 
na hali widowiskowo-sportowej 
Gimnazjum w Budzyniu odbyły 
się Mistrzostwa Gminne w Piłce 
Siatkowej  Kobiet. Organiza-
torami Mistrzostw byli: Wójt 
Gminy Budzyń i Gminne Zrze-
szenie LZS w Budzyniu.
Ogółem uczestniczyło 6 drużyn 
reprezentujących Koła LZS z te-
renu Gminy. 
Mistrzostwa rozegrano: w elimi-
nacjach system „każdy z każdym” 
w dwóch grupach a następnie sys-
temem mieszanym.
W ogólnej klasyfikacji pierwsze 
miejsce zdobyła drużyna LZS 
Sokołowo Budzyńskie, II miejsce 
zdobyła drużyna LZS Kąkolewi-
ce, III miejsce przypadło drużynie  

z LZS Prosna. dalsze miejsca za-
jęły drużyny: IV - LZS Budzyń, V 
- LZS Podstolice, VI - LZS Dzie-
woklucz.
Wszystkie drużyny otrzymały dy-
plomy pamiątkowe które wręcza-
li: przewodniczący Rady Gminy 
Bogdan Łasecki oraz przewodni-
czący Gminnego Zrzeszenia LZS 
w Budzyniu Roman Schlabs.
Imprezę należy uznać jako bardzo  
udaną ponieważ cieszy nas tak 
duży udział pań w tych Mistrzo-
stwach.
Najlepsza drużyna reprezentować 
będzie Gminę Budzyń i Powiat 
Chodzieski na Wielkopolskiej Zi-
mowej Spartakiadzie LZS.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu

9 lutego 2014 roku w hali spor-
towej Szkoły Podstawowej w 
Wyszynach odbyły się Mistrzo-
stwa Gminy Budzyń w tenisie 
stołowym. Celem mistrzostw była 
popularyzacja tenisa stołowego 
w środowisku wiejskim oraz wy-
łonienie najlepszych zawodników. 
Organizatorami byli: Gminne Zrze-
szenie LZS w Budzyniu, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Budzyniu, 
Szkoła Podstawowa w Wyszynach 
oraz Koło LZS w Bukowcu. Otwar-
cia mistrzostw dokonał Przewodni-
czący Gminnego Zrzeszenia LZS 
Roman Schlabs. Mistrzostwa były 
rozgrywane w 5 kategoriach wie-
kowych kobiet i mężczyzn. Ogółem 
zgłosiło się 7 drużyn z terenu gminy, 
101 zawodników i zawodniczek. 
Mistrzostwa rozegrano bardzo 
sprawnie w miłej i sportowej atmos-
ferze. 
Zwycięzcami w poszczególnych 
kategoriach zostali:
Kategoria - młodzik: 
Świstara Oskar – LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Nowicki Kacper – LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Nowak Łukasz – LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Kategoria - kadet:
Rozpłochowski Eryk – LZS Sokoło-
wo Budzyńskie
Wituchowski Oskar – LZS Ostrów-
ki
Gosliński Kacper – LZS Dziewo-
klucz

Kategoria – junior:
Krzyżaniak Mateusz – LZS Budzyń
Jaremba Dominik – LZS Dziewo-
klucz
Sawiński Jakub – LZS Dziewoklucz
Kategoria – senior:
Postek Piotr – LZS Ostrówki
Ławnicza Piotr – LZS Budzyń
Polowy Michał – LZS Ostrówki
Kategoria – oldboy:
Błażej Tomasz – LZS Prosna
Polowy Jarosław – LZS Prosna
Rudkowski Andrzej – LZS Ostrów-
ki
Kobiety
Kategoria – młodzik:
Gruszczyńska Wiktoria – LZS So-
kołowo Budzyńskie
Nowicka Nikola – LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Prech Dominika – LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Kategoria – kadet:
Niemiro Emilia – LZS Ostrówki
Prech Weronika – LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Łuczak Weronika – LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Kategoria – junior:
Jeska Patrycja – LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie
Prech Karolina – LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Odor  Danuta – LZS Prosna
Kategoria – senior:
Janicka Angelika – LZS Budzyń
Mścisz Paulina – LZS Kąkolewice
Kaźmierczyk Iwona – LZS Buko-
wiec

Kategoria – oldboy:
Jankowski Irena – LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Polowa Walentyna – LZS Ostrówki
Zwycięzcom medale wręczali: soł-
tys sołectwa Bukowiec, pan Wa-
cław Pasch oraz przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS Roman 
Schlabs. W klasyfikacji drużynowej 
I miejsce zajęła drużyna LZS Soko-
łowo Budzyńskie, II miejsce LZS 
Ostrówki, III miejsce LZS Buko-
wiec, IV miejsce LZS Dziewoklucz, 
V miejsce LZS Prosna, VI miejsce 
LZS Budzyń, VII miejsc LZS Ką-
kolewice. 
Dziękujemy dyrekcji Szkoły Pod-
stawowej w Wyszynach za pomoc, 
udostępnienie hali sportowej i zaple-
cza kuchennego wraz. Wszystkim 

współorganizatorom, gospodarzowi 
Mistrzostw Kołu LZS Bukowiec i 
Komisji Sędziowskiej na czele z Ro-
bertem Ksyckim serdecznie dzięku-
jemy za sprawne przeprowadzenie 
tej imprezy. Słowa podziękowania 
składamy również dla koleżanek i 
kolegów sędziów turniejowych: Ire-
nie Jankowskiej, Michalinie Lubań-
skiej, Danucie Odor, Nikoli Nowic-
kiej, Krzysztofowi Kaźmierczyk, 
Michałowi Przybylskiemu, Mate-
uszowi Jankowskiemu, Michałowi 
Polowemu, Pawłowi Lubańskiemu, 
Adamowi Mrozińskiemu oraz Pio-
trowi Polcyn – w imieniu organiza-
torów oraz uczestników mistrzostw 
wszystkim serdecznie dziękujemy. 
Niebawem najlepsi będą reprezen-
tować nasza Gminne i powiat Cho-
dzieski na Wielkopolskich Mistrzo-
stwach LZS w tenisie stołowym w 
Koźminie, życzymy im wygranych 
setów i zdobycia medali. 

Rada  Gmina Zrzeszenia LZS 
w Budzyniu

Walczono o tytuł Mistrza Gminy, a przy okazji...

Popularyzowano tenisa stołowego 
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W halowych rozgrywkach piłki nożnej udział wzięło 16 zespołów   

Turniej Noworoczny drużyn młodzieżowych  
Aż 16 młodzieżowych dru-
żyn wzięło udział w halowym 
turnieju piłki nożnej zorgani-
zowanym w Budzyniu przez 
lokalny klub piłkarski Kłos 
Budzyń. Na turnieju najle-
piej zaprezentowała się Nielba 
Wągrowiec zdobywając aż 4 
medale w 3 kategoriach wie-
kowych.
Swoją obecność na zawodach 
uświetnił Wójt Gminy Budzyń 
który wręczył medale zawodni-
kom i zawodniczkom rywalizu-
jących w kategorii Żaków. Nowe 
władze klubu z Budzynia w po-
dzięce za wieloletnie wspieranie 
lokalnej piłki złożyły na ręce 
Wójta pamiątkową tabliczkę. 
Wyróżnienie otrzymał także pan 
Kazimierz Cembrowicz któ-
ry przez wiele lat czynnie się 
udziela w klubie oraz trener Ma-
riusz Ajchsztet za wieloletnią 
pracę z dziećmi oraz młodzieżą. 
W kategorii żaków mecze były 
rozgrywane w dwóch grupach z 
których wszystkie drużyny kwa-
lifikowały się do fazy pucharo-
wej. Zdecydowanym zwycięz-
cą okazała się drużyna Kłosa 
Budzyń wygrywając wszystkie 
mecze. Drugie miejsce zajęła 
drużyna Wełny Rogoźno która w 
finale przegrała dopiero po serii 
rzutów karnych. Brązowy medal 
zdobył MOSiR Piła który zwy-
ciężył nad Polonią Chodzież 2:0. 
Kategorie orlików i młodzików 
zdominowały drużyny Nielby 
Wągrowiec która w kategorii 
orlików wystawiła aż dwa skła-
dy. Mecze były rozgrywane na 
zasadzie każdy z każdym a zwy-
cięzcą zostawała drużyna która 
zdobyła najwięcej punktów w 
grupie. W kategorii orlików I 
miejsce zajęła Nielba Wągro-
wiec 1, II miejsce zajęła Wełna 
Rogoźno, III miejsce zajęła Nie-
lba Wągrowiec 2. Każda z tych 
drużyn zdobyła po 9 punktów 
więc o zwycięstwie decydowa-
ła liczba strzelonych bramek i 
oraz stosunek ich stosunek do 
goli straconych. W kategorii 
młodzików I miejsce zajęła Nie-
lba Wągrowiec zdobywając 10 
punktów i remisując tylko raz, II 
miejsce zajął Kłos Budzyń prze-
grywając jedynie ze zwycięzcą 

wymienionym sponsorom któ-
rzy poprzez swój wkład finanso-
wy znacznie przyczyniły się w 
organizacje takiego wspaniałego 
turnieju na którym nasze dzieci 

turnieju, a III miejsce wywal-
czyli piłkarze SP3 Rogoźno któ-
rzy jako jedyni urwali punkty 
drużynie z Wągrowca.
W każdej kategorii wiekowej 
zawodnicy byli nagradzani 
za osiągnięcia indywidualne. 

Żaki:
Najlepszy bramkarz – Wełna 
Rogoźno – Aleksandra Betka
Najlepszy piłkarz – MOSiR Piła 
– Jakub Piosik
Nagroda Fair Play – Kłos Bu-
dzyń – Michał Zjawinski

Orliki:
Najlepszy bramkarz – Nielba 
Wągrowiec – Daniel Bejmowicz
Najlepszy piłkarz – Wełna Ro-
goźno – Jakub Złoch
Nagroda Fair Play – Kłos Bu-
dzyń – Kacper Janeczek

Młodziki:
Najlepszy bramkarz – SP3 Ro-
goźno – Mateusz Taurogiński
Najlepszy piłkarz – Nielba Wą-
growiec – Leszczyński
Nagroda Fair Play – Sparta 
Oborniki – Mateusz Guz. 

Cały turniej przebiegł w duchu 
fair play oraz sprawnej orga-
nizacji ogólnej. Zawody sę-
dziowali Michał Zawartka oraz 
Paweł Król. Każdy uczestnik 
turnieju otrzymał medal oraz 
poczęstunek który przygotowała 
firma Jarka Czerwińskiego Piz-
za Hit Catering Rogoźno.
Organizatorzy turnieju chcieliby 
serdecznie podziękować niżej 

mogły poprzez sportową rywa-
lizacje zawiązywać nowe przy-
jaźnie: Morański Leszek, Firma 
Hoffmann, Firma Łubex, Rafał 
Świderski, Marek Oko, Tomasz 
Nochowicz Auto Serwis, Stefan 
Dąbrowicz, Bank Spółdzielczy, 
Tomasz Nowicki Stolarstwo, 
Marcin Skrzypczak, Darek Bie-
lecki Elektroinstalatorstwo, Fir-
ma Format, Jarek Czerwiński 
Pizza Hit Rogoźno, Iglotex Piła, 
Rychlik Maciej, Jacek Tomczyk, 
Piekarnia Gawrych, Wojtek 
Szejner, Michał Szejner, Wójt 
Gminy Budzyń.
Dziękujemy także wszystkim 
rodzicom oraz innym osobom 
zaangażowanym w organizacje 
turnieju.

 
Organizatorzy 

Turnieju
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TELEFONY 
ALARMOWE
998 - w każdym przypadku 
(wypadek, pożar, katastrofa) 
wystarczy zadzwonić pod ten 
numer 
pogotowie ratunkowe        - 999
straż pożarna                      - 998
Ochotnicza Straż Pożarna w
Budzyniu:   
Naczelnik OSP     - 606-730-446
Prezes OSP              -  284-37-15
Policja                                 - 997
Komisariat Policji w Margoni-
nie                        - tel. 281-13-30  
Rewir Dzielnicowych w Budzy-
niu                       - tel. 284-31-40
pomoc drogowa                  - 981  
pogotowie energetyczne     - 991
pogotowie gazowe               - 992

INFORMACJE
informacja PKP Chodzież:
                                   - 282-02-70
dworzec PKP w Budzyniu:        
                                   - 284-31-79
informacja PKS Chodzież:       
                                   - 381-88-88
informacja o numerach telefo-
nicznych                        - 118 912

USŁUGI
szpital w Chodzieży
                                   - 282-05-70
apteka ,,Pod Orłem’’ Budzyń:                    
                                   - 284-31-26
apteka ,,Pod Jarzębinami’’,
Wyszyny                    - 284-38-95
usługi pogrzebowe ,,Bratek’’:    

        - 284-30-20,  0-663-976-785
lecznica weterynaryjna:           
                                   - 284-32-95
Przychodnia Zespołu Lekarzy
Rodzinnych               - 284-31-89
gabinet stomatologiczny:          
                                   - 284-34-13
Poczta Polska, U.P. w Budzyniu - 
naczelnik                   - 284-38-90
- ekspedycja               - 284-33-39
Gminny Ośrodek Kultury,                                
Biblioteka                  - 284-35-75
Bank Spółdzielczy     - 284-33-00
 

URZĘDY
Urząd Gminy w Budzyniu           
centrala:             - 284-32-01                                                      
wójt:                           - 284-33-13
Dom Pomocy Społecznej w Bu-
dzyniu                        - 284-38-50
                                   - 284-38-81
Urząd Stanu Cywilnego W Bu-
dzyniu                        - 284-35-47
Starostwo Powiatowe w Chodzie-
ży                                - 282 28 91
Powiatowy Urząd Pracy w 
Chodzieży                  - 282-04-65
Sąd Rejonowy w Wągrowcu
                                   - 262-19-26
Prokuratura Rejonowa w
Chodzieży                  - 282-03-72
ZUS Inspektorat w Chodzieży           
                           - 282-07-06                                
Terenowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Chodzieży      
     - 282-02-72
Urząd Skarbowy w Chodzieży                         
                                   - 281 26 00
Parafia Rzymskokatolicka w Bu-
dzyniu                        - 284-32-25
Parafia Rzymskokatolicka w Wy-
szynach                      - 284 32 19
Parafia Rzymskokatolicka w Pod-
stolicach                     - 284 38 82

Rozkład jazdy 
PKP Budzyń
Kołobrzeg 
– 6.53, 13.50, 16.21
Koszalin 
– 18.10
Piła 
– 6.53, 9.20, 11.16,  13.50, 
16.21, 17.28 , 18.10, 20.13, 
22.10
Poznań 
– 5.04, 6.13, 7.25, 8.25, 
11.50, 14.19, 15.12, 18.47, 
20.42   
Zielona Góra 
 – 5.04

Rozkład jazdy busa
ważny od 29.06.2013 

Budzyń – Chodzież
Kursy od poniedziałku do piątku w dni robocze:
5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:25, 18:35, 19:35, 21:30 

Kursy w soboty:
5:30, 7:15, 9:30, 12:30, 13:30 
 
Tolerancja +/- 3 min.

INFORMATOR

Rozkład jazdy 
PKS Budzyń 
ważny od dnia 21.10.2013

 
Budzyń 
– 07:38 S 
Budzyń przez: Dziewo-
klucz II, Dziewoklucz 
Abisynia 
– 12:40 S, 12:52 S, 14:37 
S
Budzyń przez: Sypniewo
– 06:50 S 
Budzyń, Rogozińska/
Gimnazjum przez: Dzie-
woklucz II, Dziewoklucz 
Abisynia 
– 06:30 S, 13:45 S, 13:55 S
Budzyń przez: Kąko-
lewice  wieś I, Ostrów-
ki 
– 13:45 S1-4
Chodzież: 
– 07:25 S, 08:04 S, 08:25 
S, 14:10 S5, 15:20 S, 
16:00 S
Chodzież przez Budzyń, 
R o g o z i ń s k a / G i m n a -
zjum, Wyszynki 
– 14:25 S1-4 
Chodzież przez Prosna 
– 07:44 S;
Chodzież przez: Wy-

szynki, Wyszyny szk. 
– 14:40 S5 
Kamienica 
– 16:30 S 
Kąkolewice, wieś I 
– 07:00 S 
Margonin przez: Zby-
szewice 
– 16:10 S 
Nowe Brzeźno 
– 14:50 S 
Piła  przez:  Chodzież
 – 10:02 S, 10:45 Dju, 
17:40 Dju 
Poznań  przez: Rogoźno, 
Murowana Goślina 
– 05:50 Dju, 07:30 DVju
Rogoźno  
– 07:21 S 
Rogoźno przez: Nowe 
Brzeźno, Budzyń 
– 06:55 S 
Sokołowo Budzyńskie 
szk. 
– 14:25 S1-4 
Sokołowo Budzyńskie 
szk.przez: Budzyń, Ro-
gozińska/Gimnazjum 
– 12:50 S 
Sokołowo Budzyńskie 
przez: Kąkolewice, wieś 
I, Ostrówki – 13:42 S5 
Wągrowiec przez: Ka-
mienica – 06:45 S 
Wągrowiec  przez: Nowe 
Brzeźno  
– 13:40 S  
Wyszyny, szk. przez: Ką-
kolewice, wieś I,  Ostrówki 
– 14:20 S 

1 - 4 - kursuje od ponie-
dzialku do czwartku
5 - kursuje w piątki
D - kursuje od ponie-
działku do piątku oprócz 
świąt
j - nie kursuje w dniu 27 
XII 2013
S - kursuje w dni nauki 
szkolnej
u - nie kursuje 16 VIII 
2013m 02 V i 20 VI 2014  
V - kurs przyśpieszony 
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Spotkanie w Restauracji Tomex

Sportowcy LZS podsumowali rok
W dniu 7 lutego 2014 roku 
w restauracji TOMEX od-
było się kolejne podsumo-
wanie współzawodnictwa 
Kół LZS w gminie Budzyń 
za 2013 rok. W podsumo-
waniu uczestniczyli: Ju-
lian Hermaszczuk, starosta 
chodzieski i przewodniczą-
cy Rady Powiatowej Zrze-
szenia LZS w Chodzieży w 
jednej osobie, wójt gminy 
Budzyń Marcin Sokołowski, 
przewodniczący Rady Gmi-
ny Bogdan Łasecki, sołtysi, 
zaproszeni goście, aktyw 
Rady Gminnej i Kół LZS. 

Celem współzawodnictwa jest 
aktywizacja i podnoszenie pozio-
mu działalności kół poprzez upo-
wszechnianie kultury fizycznej 
wśród mieszkańców oraz zapew-
nienie czynnego wypoczynku i 

współzawodnictwa sportowego. 
Po dokonaniu oceny i przeana-
lizowaniu przeprowadzonych 
imprez sportowych oraz pracy 
Kół LZS w 2013 roku kapituła 
współzawodnictwa przyznała: 
I miejsce Kołu LZS Prosna, II 
miejsce Kołu LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie, III miejsce Kołu LZS 
Budzyń, IV miejsce Kołu LZS 
Kąkolewice. 
Dalsze miejsca zajęły Koła: LZS 
Podstolice, LZS Bukowiec, LZS 
Dziewoklucz, LZS Ostrówki, 
LZS Nowe Brzeźno.
Puchary, dyplomy i nagrody rze-
czowe zwycięskim kołom wrę-
czał: startosta  Julian Hermasz-
czuk oraz wójt gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski. 
W czasie uroczystości wręczono 
również medal „65 lecia LZS” za 
wspieranie działalności naszego 
Zrzeszenia Eugeniuszowi Gaw-
rych. 
Wręczono legitymacje nowo 

wstępującym członkom w szere-
gi Związku: Weronice Zawisła i 
Angelice Janickiej. 
Po wyczerpaniu głównych punk-
tów tego spotkania rozpoczęto 
dyskusje, głos zabierali przed-
stawiciele władz gminnych jak 
i zaproszeni goście. We wszyst-
kich wypowiedziach oceniano 
wysoko działalność Kół i całego 
Gminnego Zrzeszenia. W dys-
kusji przewijał się temat dal-
szego rozwoju i kontynuowania 
sportu masowego w środowisku 
wiejskim. Przewodniczący Rady 
Gminnej Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu Roman Schlabs w swym 
wystąpieniu złożył serdeczne 
gratulacje całemu aktywowi za 
czynny udział w życiu sporto-
wym gminy a w szczególności 
zwycięzcą w współzawodnic-
twie, przewodniczącym i zarzą-

dom tych Kół. Podziękował za 
wspólny wysiłek i działania da-
jące owoc w postaci wielu im-
prez sportowo-rekreacyjnych w 
naszej gminie. Podziękował rów-
nież władzom gminnym za po-
moc i wspieranie naszych dzia-
łań oraz samorządom wiejskim 
na czele z sołtysami. Atmosfera, 
jaka panuje i zaplecze sportowe 
w naszej Gminie rokują dalsze 
sukcesy w sporcie masowym. 
Na zakończenie Przewodniczący 
Rady Gminnej Zrzeszenia LZS w 
Budzyniu serdecznie podzięko-
wał wszystkim zaproszonym go-
ściom oraz aktywowi za czynny 
udział w podsumowaniu. Na tym 
zakończono spotkanie podsumo-
wujące działalność Kół LZS.

Rada Gminna Zrzeszenia 
LZS w Budzyniu


