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Z okazji Świąt 
Wielkanocnych

mieszkańcom Gminy Budzyń 
wiele ciepła i radości 
z rodzinnych spotkań 

oraz pomyślności składają 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zenon Nowicki 

oraz Wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski

Po zdobyciu Mistrzostwa Rejonu Pilskiego  

Czas na Wielkopolskę

Przedszkole w Wyszynach     

Dzieci przywitały wiosnę

We wtorek, 21 marca 2017 r., dzieci z przedszkola w Wyszynach, barw-
nym korowodem powitały wiosnę. Kolorowe akcenty i Marzanna sym-
bolizująca zimę, skutecznie przepędziły chłodne dni. 
Nasz kolorowy pochód spotkał się z zainteresowaniem lokalnej społeczności 
- mieszkańcy witali nas z uśmiechem. Na koniec pozbyliśmy się zimowej 
panny, a wierszami i piosenkami powitaliśmy piękną wiosenkę. 

Z udziałem mieszkańców naszej gminy 

Gala „Wspaniali 2016”  

więcej na stronie 4
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Radni spotkali się na kolejnej sesji

Z prac Rady Gminy
W czwartek, 30 marca br. zor-
ganizowano 25 sesja bieżącej ka-
dencji. Radni podjęli w sumie 8 
uchwał. 
Na początku sesji przewodniczą-
ca Gminnej Komisji Wyborczej w 
Budzyniu, Dorota Wierzbińska,  od-
czytała protokół z wyborów uzupeł-
niających do Rady Gminy Budzyń. 
Następnie nowowybrana radna 
Rady Gminy Budzyń z okręgu nu-
mer 8, Marzena Walczak, złożyła 
ślubowanie.     
W toku dalszych obrad radni, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Wiel-
kopolskiego Kuratora Oświaty na 
temat projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjum 
do nowego ustroju szkolnego oraz 
po uzyskaniu pozytywnej opinii 
organizacji związkowych podjęli 
uchwałę w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych do nowe-
go ustroju szkolnego. 
Radni podjęli także uchwałę doty-
czącą wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących mienie 
komunalne Gminy Budzyń, znajdu-
jących się w Wyszynach i w Prośnie. 
Następnie podjęta została uchwała 
w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na ustanowie-
nie służebności gruntowej przejazdu 
i przechodu na nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Budzyń. 
Radni podjęli także uchwale w spra-
wie nowych taryf zaopatrzenia w 

W ostatnich dniach Wójt i Skarb-
nik Gminy Budzyń podpisali 
umowę na dofinansowanie bu-
dowy nowych placów zabaw w 
miejscowościach Dziewoklucz, 
Grabówka, Podstolice, Ostrówki 
i Wyszyny w ramach przyznany 
środków z Unii Europejskiej w 

ramach  programu Leader LGD 
„Wdrażanie Operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego”.  
Wartość tych inwestycji zgodnie z 
podpisaną umową to 185 tysięcy 
złotych, z czego dofinansowanie 
ze środków unijnych to kwota po-
nad 117 tysięcy złotych. 

wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Treść tej uchwały publiku-
jemy w bieżącym wydaniu Informa-
tora. 
W kolejnej uchwale radni zadecydo-
wali o udzieleniu pomocy finanso-
wej Gminie Piła z przeznaczeniem 
na zakup usług w Ośrodku Profi-
laktyki i Rozwiązania Problemów 
Alkoholowych w Pile w zakresie 
działań profilaktycznych dla prze-
bywających tam osób nietrzeźwych. 
Uchwała ta będzie podstawa do za-
warcia umowy stanowiącej podsta-
wę przekazania środków w kwocie 
4 tysiące 708 zł z przeznaczeniem 
na podejmowanie czynności wobec 
osób nietrzeźwych z terenu Gminy 
Budzyń. 
Podjęto również uchwałę w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej na 
2017 rok. Konsekwencją tej uchwa-
ły była konieczność zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej na lata 
2017-2023. 
W czasie sesji informację z działal-
ności w roku 2016 złożyli przewod-
niczący: Komisji rozwoju gospo-
darczego i finansów Rady Gminy 
Budzyń, Komisja statutowo-samo-
rządowej, prawa i porządku publicz-
nego Rady Gminy Budzyń, Komisja 
zdrowia, oświaty, spraw socjalnych, 
sportu i turystyki Rady Gminy Bu-
dzyń oraz Komisja rewizyjna Rady 
Gminy Budzyń.   

Okiem fotoreportera

Budowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Piaski 
Ruszyła budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Piaski w Budzyniu, bę-
dzie to ostatni etap związany z budową i przebudową dróg i chodników 
wewnątrz osiedla. Wykonawcą tego zadania będzie firma Bimex z Rogoź-
na, planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2017. 

Nowe place zabaw

Umowa na dofinansowanie 

U C H W A Ł A   Nr  XXV / 209 / 2017
RADY   GMINY  BUDZYŃ

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków.
                 
Na podstawie art. 7 ust. 1  pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy               z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 
ze zmianami) art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospo-
darce komunalnej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 573, ze zmianami) oraz art. 24 
ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)
Rada Gminy Budzyń  u c h w a l a , co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 stycznia 2017 r. Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu, Rada Gminy Budzyń 
zatwierdza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków na terenie Gminy Budzyń : 
1) Taryfy dla pobierających wodę wynoszą :
     a/ wykorzystywana na cele bytowe gospodarstw domowych
         za 1 m³ - 2,57 zł  netto, plus należny podatek VAT,
     b/ wykorzystywana na pozostałe cele:
         za 1 m³ - 4,11 zł  netto, plus należny podatek VAT.     
2) Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków wynoszą :
     a/ za ścieki socjalno – bytowe
         za 1 m³ -  4,44 zł  netto, plus należny podatek VAT,
     b/ za ścieki od pozostałych odbiorców
         za 1 m³ -  5,06 zł netto, plus należny podatek VAT.
       2. Taryfy, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki Nr 1 i 
           2  do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Taryfy obowiązują w okresie od 15 kwietnia 2017 r. do                                  
14 kwietnia 2018 r.

       2. Taryfy podlegają ogłoszeniu w „Informatorze Samorządowym 
Gminy Budzyń” i na tablicach ogłoszeń  w sołectwach, w terminie 7 dni 
od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń oraz Kie-
rownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/101/2016  Rady Gminy Budzyń z dnia 
01 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą 
od dnia 15 kwietnia 2017 r.  



3

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

„Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”

Nowe drogi w Budzyniu 

Kolejny etap inwestycji

Kanalizacja w Wyszynach 

Gmina Budzyń 

Zebrania w sołectwach 

Przygotowania do wiosny 
Trwa wiosenna akcja sprzątania i sadzenia kwiatów, łączenie w różnych loka-
lizacjach  na terenie naszej gminy posadzono ponad 8 tysięcy sztuk bratków. 

Już wkrótce stan kolejnych odcin-
ków dróg na terenie naszej gminy 
ulegnie zdecydowanej poprawie, 
lada dzień bowiem rozpoczną się 
prace związane z budową trzech 
kolejnych ulic w centrum Budzy-
nia, w ramach zadania „Budo-
wa dróg gminnych nr 201570P i 
201560P”.   
W wyniku tej inwestycji ulica Par-
kowa, Akacjowa i Klonowa (są to 
nowe ulice położone w Budzyniu w 
okolicach marketu Dino), uzyskają 
nawierzchnię z kostki brukowej, ka-
nalizację deszczową, chodniki i no-
woczesne oświetlenie drogowe typu 
LED. Wybudowanych zostanie także 
kilka przejść dla pieszych. Planowa-
ne zakończenie zadania to 3 kwartał 

bieżącego roku. Należy zaznaczyć, 
ze zmodernizowana  ulica Parkowa 
w przyszłości będzie głównym doj-
ściem do planowanego Parku Glinki, 
który ma szansę powstać w najbliż-
szych latach. 
W wyniku przeprowadzonego prze-
targu wyłoniony został wyłoniony 
wykonawca na to zadanie, jest nim 
firma Viabud z Walkowic. Wartość 
planowanych prac do wykonania 
oszacowana została na blisko milion 
375 tysięcy złotych. Warto dodać, że 
50 procent wartości zadania udało się 
gminie pozyskać ze środków budżetu 
państwa przeznaczonych na inwesty-
cje w ramach „Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019”. 

Kolejne zadanie inwestycyjne 
z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej na terenie naszej 
gminy wchodzi obecnie w etap 
realizacji. 
Na terenie przyszłego osiedla 
domków jednorodzinnych w Wy-
szynach (zlokalizowanego w oko-
licach cmentarza w tej miejsco-
wości przy wyjeździe na Gębice) 
budowana będzie kanalizacja sa-
nitarna. W wyniku przeprowadzo-

nego przetargu nieograniczonego 
wykonawcą robot będzie firma 
Lider Partner z Poznania. War-
tość planowanych prac to kwota 
ponad 160 tysięcy złotych. Warto 
zaznaczyć, że w przetargu uczest-
niczyło 11 firm.  W ostatnim cza-
sie gmina znalazła nabywców na 
działki mieszkaniowe w tym tere-
nie powstają nowe budynki, stad 
pilna potrzeba przeprowadzenia 
tej inwestycji. 

Zakończyły się zebrania wiej-
skie w 13 sołectwach na terenie 
naszej gminy. W trakcie tych 
zebrań sołtysi i Rady Sołeckie 
złożyły sprawozdanie z działal-
ności za 2016 rok. 
Wójt gminy w swoich  wystąpie-
niach mówił o zrealizowanych za-
daniach oraz o planach na rok ko-
lejny i lata następne. Mówił także 
o zmianach w funkcjonowaniu 
oświaty, w związku z wprowa-
dzanych w życie likwidacją gim-
nazjów. Omawiał także problemy 

związane z gospodarką odpadami 
na terenie gminy. W trakcie ze-
brań mieszkańcy zgłaszali wie-
le problemów, w zdecydowanej 
większość dotyczyły one popra-
wy stanu infrastruktury drogowej 
na terenie gminy oraz problemu 
dostępności do szerokopasmowe-
go Internetu. Wiele z tych wnio-
sków, zwłaszcza tych, które nie 
wymagają znacznych nakładów 
finansowych, będzie sukcesywnie 
realizowana w roku bieżącym. 

Zaproszenie
W niedzielę, 23 kwietnia o godzinie 15, 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu 
odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne 

Grupy Rekonstrukcyjnej, której celem będzie pielęgno-
wanie tradycji Powstania Wielkopolskiego na terenie 

gminy Budzyń i Powiatu Chodzieskiego. 
Zapraszamy na to spotkanie wszystkich, których bli-

skie są tradycyjne patriotyczne.
Inicjatorzy powstania 

Grupy Rekonstrukcyjnej

Okiem fotoreportera

Okiem fotoreportera

Będzie droga dojazdowa do bloków 
przy ul. Gimnazjalnej w Budzyniu 
Kończy się budowa trzech bloków przy ulicy Gimnazjalnej w Budzy-
niu. Wśród ostatnich decyzji podjętych przez radnych w czasie sesji 
Rady Gminy jest także nowe zdanie inwestycyjne, umożliwiające bu-
dowę drogi dojazdowej do tych bloków. Z pewnością poprawi to kom-
fort życia mieszkańców tych bloków.



4

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Z okazji otwarcia nowej hali w firmie „Komfort” 

Premier Gowin w Budzyniu 

We wtorek, 4 kwietnia 2017 roku, 
firma  Z.P.U.H. „Komfort” uroczy-
ście otwierała nową halę produk-
cyjną. Prace konstrukcyjne trwały 
wiele miesięcy, zaangażowanych w 
jej powstanie było kilkaset osób, 
końcowym efektem jest obiekt o 
powierzchni 3000 metrów kwa-
dratowych. Produkcję w nowym 
obiekcie nadzoruje 35 osób. 
Uroczystość ta była wyjątkowym 
wydarzeniem, nie tylko dla właści-
cieli firmy i pracowników, ale rów-
nież dla innych przedsiębiorców za-
przyjaźnionych z firmą „Komfort”, 
jak i dla lokalnej władzy. Honoro-
wymi gośćmi wydarzenia, m.in., 

byli: wicepremier Jarosław Gowin, 
wiceminister rozwoju Jadwiga Emi-
lewicz, wicewojewoda wielkopolski 
Marlena Maląg, poseł Grzegorz Pie-
chowiak, starosta Chodzieski Julian 
Hermaszczuk, a także wójt Gminy 
Budzyń Marcin Sokołowski. Spo-
tkanie było okazją do zaprezento-
wania  osiągnięć firmy „Komfort”, 
a przy okazji ukazania dorobku go-
spodarczego gminy. Jednym z punk-
tów spotkania było zwiedzanie Mu-
zeum Motoryzacji w Kąkolewicach. 
W kuluarowych rozmowach przed-
stawiciele firm oraz zaproszenie go-
ście rozmawiali z przedstawicielami 
władz o problemach biznesu. 

W piątek, 24 marca, w wy-
pełnionej po brzegi sali wi-
dowiskowej Chodzieskiego 
Domu Kultury, odbyła się 
uroczysta gala podsumowu-
jąca plebiscyt „Wspaniali 
2016”. 
Oprócz nominowanych, lau-
reatów i mieszkańców powia-
tu chodzieskiego, uczestniczy-
ło w niej wielu zaproszonych 
gości. W sposób szczególny 
starosta Julian Hermaszczuk, 
w towarzystwie burmistrzów 
i wójtów, uhonorował „wspaniałych 
seniorów” ziemi chodzieskiej. Z ra-
dością informujemy, że wśród tej za-
cnej grupy znalazł się mieszkaniec 
naszej gminy Marian Wróblewski, 
działacz środowisk patriotycznych, 
prezes koła powiatowego Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych (na zdjęciu powy-
żej z zastępcą wójta Gminy Budzyń, 
Piotrem Jankowskiem). 
Nagrodzeni zostali także laure-
aci „Złotych Piątek” i głównych 
nagród Starosty Chodzieskiego 
w poszczególnych kategoriach. 
Warto odnotować, że podobnie 
jak w latach ubiegłych, także i w 
tym roku wśród nominowanych 
do głównych nagród oraz wśród 
laureatów znaleźli się mieszkańcy 
Gminy Budzyń.  
W kategorii „kultura i oświata” 
laureatem „Złotej Piątki” został 
Jakub Herfort, zwycięzca progra-

Z udziałem mieszkańców naszej gminy 

Gala „Wspaniali 2016”  

mu TV „Mam talent”. 
W kategorii „społecznik roku” do 
„Złotej Piątki” nominowana została 
Hanna Danielewicz, nauczycielka 
Gimnazjum Publicznego w Budzy-
niu, znana przede wszystkim z zaan-
gażowania w działalność organizacji 
kultywujących historię i postawy pa-
triotyczne na terenie naszego powia-
tu (na zdjęciu powyżej z wicestarostą 
Mirsoławem Juraszkiem). 

W kategorii „talent Ziemi 
Chodzieskiej” do „Złotej 
Piątki” nominowany został 
Wiktor Nowacki, uczeń 
Gimnazjum w Budzyniu, 
laureat licznych olimpiad 
przedmiotowych i konkur-
sów za zakresu przedmio-
tów ścisłych (na zdjęciu 
obok ze starostą Julianem 
Hermaszczukiem).    

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę mieszkańcom Prosny 
pogody i radości z rodzinnych spotkań,  oraz dużo wiosennego 

optymizmu - sołtys wsi Halina Laskowska

W sobotę, 4 marca, w Domu Kul-
tury odbyło się zebranie OSP Wy-
szyny. 
Prezes Krzysztof Kryger przywitał 
wszystkich członków jednostki z 
Wyszyn, jak również zaproszonych 
gości: członka Zarządu Wojewódz-
kiego OSP RP Zenona Nowickiego, 
prezesa gminnego OSP Stanisława 
Wierzbińskiego, komendanta gmin-
nego Michała Gapińskiego, zastęp-

Z życia OSP  

Zebranie w Wyszynach 
cę komendanta powiatowego PSP 
Leszka Naramowicza,  honorowego 
członka OSP Wyszyny Mirosława 
Kabata i radnego gminnego Krzysz-
tofa Kina. Przedstawiono sprawoz-
danie za ubiegły roku, które zostało 
w całości przyjęte i tym samym Za-
rząd OSP Wyszyny uzyskał absolu-
torium, dodatkowo zebrani podjęli 
decyzję o podniesieniu składki do 
30 złotych rocznie.  

Wesołego Alleluja! 
Pogodnych i wesołych 
Świąt Wielkanocnych, 
rodzinnej atmosfery 
i smacznego jajka,  

życzy Sołtys wsi Brzekiniec 
Ludwik Soloch 
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Obowiązek umieszczenia tabliczki 
z numerem porządkowym na posesji
Wójt Gminy Budzyń informuje, że właściciele nieruchomości zabu-
dowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami włada-
ją, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie fron-
towej budynku tabliczki z numerem porządkowym. 
Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r., poz. 1629 ze 
zm.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skut-
kuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu wykroczeń 
(Dz. U. z 2015 r., 1094 ze zm.).
Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne zna-
czenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość 
identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a 
także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.  W związku z powyższym, 
włączając się w akcję informacyjno-represyjną, prowadzoną przez Komendę 
Powiatową Policji w Chodzieży, mającą na celu zmobilizowanie i zwiększe-
nie świadomości społeczności lokalnej w zakresie prawidłowego oznakowa-
nia  posesji,  Wójt Gminy Budzyń, apeluje do mieszkańców o prawidłowe 
oznakowanie budynków numerami porządkowymi, zgodnie z dyspozycją 
art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione 
w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, 
mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej 
budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz 
numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowo-
ściach bez ulic - nazwę miejscowości.W przypadku gdy budynek położony 
jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym 
umieszcza się również na ogrodzeniu. 

W sobotę, 11 marca 2017 r., w remi-
zie OSP Budzyń, odbyły się elimina-
cje gminne Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej. W konkursie 
tym wzięło udział 18 zawodników, w 
trzech kategoriach wiekowych. 
Zawodnicy, którzy zajęli dwa pierw-
sze miejsca w swej kategorii wieko-
wej, zakwalifikowali się do elimina-
cji powiatowych. 
A oto klasyfikacja: 
Szkoła Podstawowa: 1 miejsce Ma-
teusz Przybyszewski, 2 miejsce Kac-

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

Gminne eliminacje 
per Przesławski. Szkoła Podstawowa 
Budzyń.
Gimnazjum: 1 miejsce Agata Her-
mann, 2 miejsce Klaudia Szczurek 
OSP Budzyń.
Szkoła ponadgimnazjalna: 1 miej-
sce Sebastian Pilarski OSP Dziewol-
kucz, 2 miejsce Piotr Fryska OSP 
Prosna.
Zwycięzcy eliminacji powiatowych, 
pojadą w kwietniu na eliminacje wo-
jewodzkie, a następnie na eliminacje 
centralne.

Biblioteka Publiczna w Budzyniu  

Koncert Marianny Łaby 
Dnia 24 marca 2017 roku Biblio-
teka Publiczna w Budzyniu go-
ściła w swojej placówce artystów 
z Ukrainy: Mariannę Łabę - uta-
lentowaną sopranistkę Filharmo-
nii Lwowskiej i Igora Macelucha 
- wirtuoza, wybitnego profesora 
Uczelni Muzycznej we Lwowie. 
W spotkaniu muzycznym z artysta-
mi udział wzięli uczniowie klas I i 
II z Gimnazjum oraz klas V i VI ze 
Szkoły Podstawowej w Budzyniu. 
Spotkanie prowadził znany mło-
dzieży pisarz-podróżnik Roman 
Pankiewicz. Artystka Marianna 
Łaba rozpoczęła koncert od wy-
konania utworu „Ave Maria” Jana 
Sebastiana Bacha. Oprócz pieśni 
operowych w repertuarze solistki 
znalazły się także piosenki ludowe i 
współczesne, m.in. „Tylko we Lwo-
wie” i „Hej sokoły”, w której wyko-
nanie włączyła się cała widownia. 
W czasie przerw między występami, 

znakomitą grą na pianinie zabawiał 
nas Igor Maceluch, a Roman Pan-
kiewicz opowiadał anegdoty oraz 
historię poszczególnych utworów 
muzycznych. Urozmaiceniem spo-
tkania był konkurs z zakresu mu-
zyki, w którym nagrodą była płyta 
artystki. 
Z pewnością ten koncert był dla 
wszystkich niezwykle miłym prze-
życiem i dostarczył wielu niezapo-
mnianych wrażeń.

W piątek 3 marca w Domu 
Kultury w Wyszynach odbyło 
się Walne Zebranie Spółki Dre-
narskiej Wyszyny.  Wszystkich 
członków powitał przewodni-
czący Spółki Aleksander Witt 
jak również gościa wójta Mar-
cina Sokołowskiego. 
Przewodniczący po stwierdzeniu 
braku quorum zarządził prze-
rwę, dlatego że przybyło tylko 
8 członków Spółki. Po przerwie 
niestety nikt nie przybył, ale 
zgodnie ze statutem rozpoczęto 
obrady. Przewodniczący przed-
stawił sprawozdanie z pracy za 
ubiegły rok, sprawy finansowe 
omówiła główna księgowa Spółki 
Ewa Szymańska co do wpływów 
i wydatków, po tym Zarządowi 
Spółki udzielono absolutorium. 
Następnie rozpoczęła się dysku-
sja na temat tegorocznych prac 
i ustalenie wysokości skład-
ki, gdzie ustalono że wysokość 
składki pozostanie na dotychcza-
sowym poziomie czyli 21 złotych 
od hektara i ustalono jakie prace 
zostaną wykonane. Kierownik 
Biura Rejonowego Spółek Wod-

nych w Chodzieży Franciszek 
Zbikowski przedstawił propozy-
cję w których miejscach zosta-
ną wykonane prace remontowe 
czyli odkrzaczanie, odmulanie, 
koszenie, naprawy przepustów i 
studzienek są to rowy w Wyszy-
nach, Wyszynkach, Nowej Wsi 
Wyszyńskiej i Grabówce, a za-
interesowani właściciele działek 
zostaną poinformowani.  Następ-
nie wybrano delegatów na zjazd 
rejonowy w składzie: Aleksander 
Witt, Jan Golis i Wojciech Szej-
ner. Głos zabrał także wójt Mar-
cin Sokołowski, który zapewnił 
członków o pełnej współpracy ze 
strony gminy, wyraził zaintere-
sowanie pracami które wykonuje 
Spółka Drenarska, ponieważ są 
one również  w interesie nie tyl-
ko rolników ale również wszyst-
kich mieszkańców gminy. Wójt 
zaapelował także o rozsądne sto-
sowanie nowej ustawy o wycince 
drzew. Przewodniczący wyraził 
zadowolenie z faktu iż większość 
członków Spółki wywiązuje się z 
płatności. 

Dom Kultury w Wyszynach 

Walne Spółki Drenarskiej 
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Gimnazjum Publiczne w Budzyniu  

Laureat z chemii

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu     

Zwycięstwo w konkursie
W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Wągrowcu zorgani-
zowano w dniu 20 marca 2017r. -  
VIII Powiatowy Konkurs Fizyczny 
o charakterze drużynowym. 
Biorąc udział w konkursie młodzi 
naukowcy mieli okazję wykazać się 
wiedzą z dziedziny fizyki i astrono-
mii. W skład drużyny z Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich 
weszli tegoroczni laureaci Przed-
miotowego Konkursu Fizycznego: 
Wiktor Nowacki /kl. IIIa/ i Karol No-
wacki / kl. Ic /. Do tandemu niezwy-
kle utalentowanych braci dołączyła 
Wiktoria Zielińska - uczennica klasy 
IIIc. Za przygotowanie i opiekę me-
rytoryczną nad uczniami biorącymi 
udział w konkursie odpowiedzialna 
była nauczycielka fizyki  w budzyń-
skim gimnazjum Alicja Kępka. Wy-
typowanie uzdolnionej i ambitnej 
Wiktorii Zielińskiej i włączenie jej do 
teamu utytułowanych już braci No-
wackich  okazało się strzałem w dzie-
siątkę. Dziewczynka wykazała się 
ogromną wiedzą z dziedziny fizyki i 
umiejętnością rozwiązywania zadań. 
Zdobyła również imponującą ilość 
punktów i w istotny sposób przyczy-
niła się do ogromnego sukcesu całej 

drużyny. Do konkursu przystąpiło 7 
drużyn ze szkół gimnazjalnych. Dru-
żyna Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu zajęła I 
miejsce. Zwycięzcy konkursu otrzy-
mali cenne nagrody książkowe i 
kompasy. Puchary i dyplomy wręczył 
Starosta Powiatu Wągrowieckiego - 
Tomasz Kranc. Wynik jaki osiągnęli 
budzyńscy gimnazjaliście pozwolił 
całkowicie zdeklasować pozostałe 
drużyny. Indywidualnie - Wiktor 
Nowacki zdobył największą ilość 
punktów i otrzymał rownież puchar. 
Drużyna z budzyńskiego gimnazjum 
zdobyła zatem najcenniejsze trofea 
grupowo i indywidualnie. Oczekując 
na wyniki, uczniowie, biorący udział 
w konkursie, uczestniczyli w wykła-
dzie prof. dr hab. Tomasza Martyń-
skiego, kierownika Instytutu Badań 
Materiałowych i Inżynierii Kwanto-
wej Politechniki Poznańskiej. Pod-
sumowując wyniki - dyrektor ZSP nr 
2  w Wągrowcu, Beata Dobrochow-
ska – Byczyńska poinformowała, że 
żadna drużyna nie osiągnęła nigdy 
tak wysokiego rezultatu jak drużyna 
z budzyńskiego gimnazjum.   

Alicja Kępka
dyplomowany nauczyciel fizyki   

24 lutego 2017r. w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Po-
znaniu, odbył się ostatni etap Wo-
jewódzkiego Konkursu Chemicz-
nego. 
Wśród uczestników był Wiktor 
Nowacki, uczeń klasy III a budzyń-
skiego gimnazjum, który uzyskał 

tytuł Laureata. Jego praca pod kie-
runkiem nauczycielki chemii, pani 
Barbary Adamskiej po raz kolejny 
zakończyła się sukcesem. Nagrodą 
kuratoryjną za takie osiągnięcie jest 
zwolnienie z egzaminu gimnazjal-
nego z części przyrodniczej.  

Biblioteka Publiczna w Budzyniu  

Recital Artura Gotza 
Z okazji Dnia Kobiet w Gmin-
nym Ośrodku Kultury odbył się 
koncert Artura Gotza - wokalisty 
i aktora z Warszawy. 
Koncert miał charakter recitalu 
kabaretowo-aktorskiego, podczas 
którego artysta śpiewał piosenki z 
albumu pt. „Obiekt seksualny” przy 
akompaniamencie Dariusza Igiel-
skiego. Skoncentrowany przede 
wszystkim na relacjach damsko-
męskich recital przeniósł widzów w 
coraz to inne, zaskakująco zmienne 
klimaty - od lirycznych i sentymen-
talnych po naturalistyczne, ukazują-
ce daleką od różowej rzeczywistość. 
Przybyłe na koncert panie, z każdą 
kolejną piosenką zostały wciągnięte 
do zmysłowej gry i poznały smak 
prawdziwych kobiet. Artysta prze-
prowadził je przez całą skalę emocji 
erotycznych: od nieśmiałych za-
chwytów i czułości do namiętności 
i zazdrości. Nie brakowało dobrego 
humoru i dowcipu, który przeplatał 

się z poważnymi i nostalgicznymi 
tematami. 
Koncert był niezwykle zmysłowy i 
bardzo ekspresyjny. Wszystkie Pa-
nie opuszczały salę widowiskową 
wesołe, uśmiechnięte i w wyśmie-
nitych humorach. Po koncercie była 
możliwość nabycia płyty z auto-
grafem artysty oraz książki „Idol” 
Marty Fox, w której Artur Gotz jest 
głównym bohaterem.

Biblioteka Publiczna w Budzyniu  

Spotkanie z Martą Fox 
W poniedziałek, 6 marca 2017 r. 
gościem Biblioteki  Publicznej w 
Budzyniu była Marta Fox - poet-
ka, eseistka, dziennikarka, autor-
ka ponad 40 książek dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 
Jako pisarka debiutowała w 1989 
roku opowiadaniem pt. „Gra” opu-
blikowanym w piśmie „Tak i Nie”, 
za które otrzymała Grand Prix w 
Konkursie Literatury Miłosnej w 
Lublinie. Pierwszą książkę zaty-
tułowaną „Kapelusz zawsze zdej-
muję ostatni” wydała w 1992 roku. 
Tematem twórczości prozatorskiej 
Marty Fox są problemy o tematyce 
rodzinnej i młodzieżowej, związa-
ne głównie z dojrzewaniem emo-
cjonalnym. Jej powieści zajmują 
od lat czołowe miejsca listach best-
sellerów a cała twórczość wzbudza 
duże zainteresowanie wśród czytel-
ników.
Na pierwsze spotkanie z Martą Fox 
zaproszeni zostali uczniowie klas 
trzecich ze Szkoły Podstawowej. 
Pisarka zapoznała uczniów z serią 
interaktywnych książek dla dzie-
ci, w której pojawiły się kolejno: 

„Przybij piątkę”, „Zielona Nikola” 
oraz „Bartek Wścieklica”. Czytała 
fragmenty pierwszej z nich przepla-
tając je epizodami z życia osobiste-
go, wspomnieniami z dzieciństwa i 
rozmowami z dziećmi.
Drugie spotkanie z Martą Fox od-
było się w auli Gimnazjum. Tam, 
pani Marcie towarzyszył Artur 
Gotz - aktor i wokalista (oboje ra-
zem na zdjęciu powyzej), tytułowy 
bohater powieści „Idol”, postać jak 
najbardziej rzeczywista, wrzuco-
na jedynie w fikcyjne wydarzenia, 
które wydarzyć się mogły, choć nie 
musiały. Premiera książki „Idol” 
odbyła się w październiku 2016 r. 
To powieść o dojrzewaniu w dobie 
kultu ciała i o tym, jak trudno szu-
kać miejsca w życiu, gdzie każdy 
chciałby zabłysnąć i odnieść suk-
ces. 
Spotkania były wyjątkowe, prze-
biegły w bardzo miłej i serdecznej 
atmosferze. Z pewnością na długo 
pozostaną w pamięci uczestników, 
a być może niektórych zainspirują 
do podejmowania własnej twórczo-
ści. 
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Gimnazjum Publiczne w Budzyniu     

Sukces braci Nowackich

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Wiktoria historyków

W sobotę 25 lutego 2017r. odbył się 
w Poznaniu Wojewódzki Konkurs 
Fizyczny dla uczniów gimnazjum 
– etap wojewódzki. Gimnazjum w 
Budzyniu reprezentowali bracia: 
Wiktor i Karol Nowaccy, którzy 
przygotowywali się pod kierunkiem  
Alicji Kępki, nauczyciela fizyki.
Na etapie wojewódzkim uczniowie 
rozwiązywali test konkursowy, który 
składał się z 10 zadań otwartych oraz 
10 zadań zamkniętych różnych typów. 
Czas przeznaczony na rozwiązanie 
zadań na etapie wojewódzkim wyno-
sił 120 minut bez przerwy. Uczniowie 
na konkursie musieli wykazać się 
znajomością ruchu prostoliniowego i 
sił, energii, właściwości materii, ruchu 
drgającego i fal mechanicznych, elek-
tryczności, magnetyzmu, fal elektro-
magnetycznych i optyki.
Miło nam poinformować, że Wiktor 
Nowacki  i Karol Nowacki uzyskali 
tytuł laureata Wojewódzkiego Kon-
kursu Fizycznego.

Starszy z braci, Wiktor, jest 
uczniem trzeciej klasy Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu i tytuł laureata z fizy-
ki uzyskał już po raz trzeci. Sukces 
Wiktora jest tak znaczący, że trud-
no będzie go komukolwiek powtó-
rzyć.  
Młodszy z braci, Karol, uczęszcza 
do pierwszej  klasy budzyńskiego 
gimnazjum i uzyskując tytuł lau-
reata z fizyki już zapewnił sobie 
zwolnienie z egzaminu gimnazjal-
nego z części przyrodniczej.
Obaj bracia są bardzo uzdolnieni, 
chłonni wiedzy, a przy tym sumien-
ni, obowiązkowi i pracowici.  Ce-
chuje ich wysoka kultura osobista. 
Wartości wyniesione z rodzinnego 
domu i wsparcie rodziców poma-
gają chłopcom w osiągnięciu tak 
wysokich rezultatów. 

Alicja Kępka
dyplomowany nauczyciel fizyki  

17 marca br. odbył się w Poznaniu 
etap wojewódzki ostatniego już z 
przedmiotowych konkursów dla 
gimnazjalistów – konkursu mate-
matycznego. 
Miło mi poinformować, że znowu 
mamy powody do radości i znowu 
dzięki Wiktorowi Nowackiemu! 
Wiktor po raz kolejny potwierdził 
swoje umiejętności – został laure-
atem tego konkursu, powtarzając 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu     

Kolejny sukces Wiktora!
tym samym ubiegłoroczny sukces. 
W bieżącym roku szkolnym to już 
czwarty tytuł laureata wojewódzkie-
go konkursu przedmiotowego, któ-
rym może się pochwalić (wcześniej 
były: chemia, fizyka i historia). Praca 
i talent zaowocowały tak wspaniały-
mi efektami.   

Gabriela Piotrowicz 
nauczyciel matematyki  

Uczniowie z Gimnazjum im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Bu-
dzyniu: Wiktor Nowacki z klasy 
III A i Dominik Romanowski z 
Klasy II B zostali Laureatami 
Wojewódzkiego Konkursu Hi-
storycznego, a Joanna Bucholc z 
Klasy III A została Finalistką tego 
konkursu. 
Uczniowie pracowali pod kierun-

kiem Hanny Danielewicz. Konkurs 
obejmował znajomość dziejów 
ludzkości, a w szczególności hi-
storię Polski z okresu walk o nie-
podległość. Uczniowie w pełni 
zrealizowali motto szkoły: „Być, 
trwać, pamiętać w służbie Ojczyzny 
i edukacji”. Wielkie gratulacje za 
osiągnięcie najwyższych sukcesów 
gimnazjalnych w dziedzinie historii.

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego     

Maria laureatką 
31 marca w Szkole Podstawowej 
nr 15 w Poznaniu odbył się finał 
Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego dla uczniów szkół pod-
stawowych. Szkołę Podstawową im. 
Tadeusza Kotarbińskiego w Budzy-
niu reprezentowała Maria Śliwiń-
ska z klasy VI c. 
Należy podkreślić, że z etapu rejono-
wego do ścisłego finału (spośród 97 
uczestników  reprezentujących szko-
ły z powiatów: pilskiego, chodzie-
skiego, trzcianecko-czarnkowskiego 
oraz złotowskiego) zakwalifikowano 

tylko pięcioro uczniów. Sam udział 
w finale był już wielkim wyróżnie-
niem. Etap wojewódzki konkursu 
wymagał od uczestników napisania 
konkretnej pracy pisemnej w oparciu 
o przeczytane lektury. I z tym zada-
niem Marysia Śliwińska poradziła 
sobie doskonale, gdyż ostatecznie 
została laureatką Konkursu. Z osią-
gnięć uczennicy zadowolona jest na-
uczycielka języka polskiego Grażyna 
Dudziak. Sukces ucznia jest także suk-
cesem nauczyciela. 

Wyszyny 

Dzień Kobiet z atrakcjami
We wtorek, 7 marca br., w Domu 
Kultury w Wyszynach odbyło się 
spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”, 
na które przybyło 40 pań.
Życzenia od wójta Marcina Soko-
łowskiego skierowane specjalnie do 
uczestniczek spotkania przekazano 
na ręce sołtys Joanny Czekalskiej. 
Następnie wystąpił zwycięzca  pro-
gramu „Mam Talent”,  Jakub Herfort 

w duecie wraz z Kamilą Górną, a 
także zespół „Krejzole”. W dalszej 
części prowadzenie przejął Jakub 
Herfort, który rozbawił panie swoimi 
dowcipami i solowymi występami, 
a uczestnicy bardzo żywo reagowali 
na występy, cała sala się bawiła.  Na 
koniec pokaz makijażu przeprowa-
dzony przez Monikę Polową z firmy 
kosmetycznej FM.   
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Wyszyny – spotkanie ludzi trzeciego wieku

Wybory w kole PZERiI

Szkoła Podstawowa w Wyszynach   

Pasowanie na czytelnika

Czas Wielkanocy to czas zadumy 
i nadziei – mieszkańcom sołectwa 

Nowe Brzeźno życzę radości z 
rodzinnych spotkań 

 – sołtys wsi Józef Depta 
oraz Rada Sołecka

Radosne Alleluja!
Świąt Wielkanocnych pełnych 

spokoju i nadziei, życzy 
Sołtys wsi Budzyń 

Maria Jabłońska 
i Rada Sołecka 

Aby zachęcić najmłodszych 
uczniów do korzystania z bibliote-
ki szkolnej, wypożyczania książek 
oraz nieustannego rozwijania umie-
jętności czytania,  21 marca odbyło 
się pasowanie pierwszoklasistów na 
czytelników szkolnej biblioteki. 
Zanim jednak uczniowie złożyli 
przyrzeczenie, obejrzeli krótki pro-
gram, przygotowany przez uczest-
ników koła czytelniczego i aktywu 

bibliotecznego. Uczniowie dowie-
dzieli się również,  jak należy dbać 
o książki i wzięli udział w quizie 
sprawdzającym znajomość bajek 
i baśni. Po takim wprowadzeniu 
uczniowie klasy I złożyli uroczyste 
przyrzeczenie, a pani dyrektor doko-
nała symbolicznego pasowania każ-
dego z nich. Wszyscy mali czytelni-
cy otrzymali na pamiątkę książeczki 
ufundowane przez Radę Rodziców.

W środę, 15 marca 2017 roku, 
w Domu Kultury w Wyszynach 
odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze Koła Emery-
tów i Rencistów. 
Na początku przewodniczący 
Koła Edward Wołyński przywi-
tał wszystkich członków Koła, 
oraz przewodniczącą rejonu 
Związku Emerytów i Rencistów 
Krystynę Przywarczak, następnie 
dalszą część poprowadził Stani-
sław Wiza, który poprosił ustę-
pujący zarząd o sprawozdanie z 
działalności i w imieniu zarządu 
sprawozdanie odczytała Maria 
Antkowiak.  W dalszej części ze 
względu na koniec kadencji za-
rządu rozpoczęły się wybory do 

nowego zarządu na pięcioletnią 
kadencję i podczas głosowania 
wybrano Edwarda Wołyńskie-
go - przewodniczącym zarządu 
Koła, Leszka Śremskiego zastęp-
cą, Krystynę Kin - sekretarzem, 
Stanisławę Nowacką – skarbni-
kiem, Danutę Kozłowską, Gra-
żynę Rezner i Mariolę Przybyła 
jako członków zarządu. Nowe-
mu zarządowi pogratulowała 
Krystyna Przywarczak, życząc 
jednocześnie owocnej pracy, na-
stępnie podjęto uchwałę o prze-
kazaniu wniosku do Rady Gminy 
w Budzyniu dotyczącej budowy 
„ścieżki zdrowia” w Wyszynach, 
przyjęto również plan pracy na 
kolejny rok.

Szkoła Podstawowa w Wyszynach     

„Dzień Języków Obcych”
W poniedziałek, 6 marca br., w 
Domu Kultury w Wyszynach 
odbyło się spotkanie pt. „Dzień 
Języków Obcych”, zorganizo-
wany przez Szkołę Podstawową 
im. Mikołaja Kopernika. 
Dyrektor Donata Kędzierska 
przywitała wszystkie dzieci, na-
uczycieli i zaproszonych gości. W 

pierwszej części dzieci odegrały 
scenkę pt. „Czerwony Kapturek” 
w języku niemieckim następnie 
wiersze Jana Brzechwy w języku 
angielskim nad całością czuwały 
organizatorki - Magdalena Thom 
nadzorowała część niemiecką, a 
Joanna Polcyn część angielską.

Dom Kultury w Wyszynach      

Kiermasz Wielkanocny
W niedzielę 2 kwietnia 2017 roku 
w Domu Kultury w Wyszynach, 
odbył  się „Kiermasz Wielkanocny” 
zorganizowany przez Przedszkole 
Samorządowe im. Koziołka Matoł-
ka i Radę Rodziców. 
Na kiermaszu można było kupić pięk-
ne ozdoby związane ze świętami wiel-
kanocnymi i zobaczyć przedstawienie 
pt: „Wielkanocne zwyczaje”. Dzieci 
pokazały w przedstawieniu stare pol-
skie zwyczaje związane ze świętami, 
również rodzice przyłączyli się do 
występów i tak Agnieszka Walkowiak 
była pisanką, Agnieszka Szostak była 
kurą, Natalia Zbończyniak była ba-
rankiem, Natalia Nogalska kaczką, 
Agnieszka Rezner babką wielkanoc-

ną i Małgorzata Rujna zajączkiem, 
natomiast Agnieszka Gramowska 
i Robert Brozdowski wprowadzali 
do poszczególnych części przedsta-
wienia. Całe przedstawienie przygo-
towały nauczycielki Przemysława 
Kaczmarczyk i Agata Troczyńska. W 
drugiej części wystąpili podopieczni 
pani Krysi Świniarskiej  ze Studia Pio-
senki GOK: Kamilka Górna, Amelia 
Stawna i oczywiście Jakub Herfort, 
a publiczność owacyjnie przyjęła 
ich występy. Jak zwykle można było 
napić się kawy i zjeść dobre ciasto 
przygotowane przez rodziców, a na 
przedstawienie przyszło prawie 140 
mieszkańców.
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Sołectwo Podstolice

Dzień Sołtysa po raz drugi

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

gminy Budzyń składa 
Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury 
w Budzyniu 

Marek Bocheński

Aby Święta Wielkanocne były czasem 
spokoju, zadumy i nadziei  

życzenia składa 
Sołtys Sołectwa Bukowiec 

Wacław Pasch wraz 
z Radą Sołecką

Hala Gimnazjum Miejskiego w Chodzieży 

Gala boksu i K-1
W sobotę, 18 marca 2017 
roku w hali Gimnazjum 
Miejskiego w Chodzieży 
odbyła się III Gala Boksu 
i K-1 w której udział brało 
dwoje zawodników z gmi-
ny Budzyń, Paweł Fryska 
z Prosny i Kacper „Gril-
lek” Grill z Budzynia. Na 
Galę przybyło kilkunastu 
zawodników z całego kra-
ju ponad trzygodzinne 
zmagania obserwowała 
wypełniona po brzegi hala 
gimnazjum. 
Jako pierwszy wystąpił Pa-
weł Fryska w dyscyplinie 
K-1 (ciosy pięścią i kop-
nięcia), wychowanek Cho-
dzieskiego Klubu Sztuk i 
Sportów Walki w kat. 63 kg. 
Walka była bardzo wyrównana, obfi-
towała w szybkie akcje, silne ciosy, 
wyskoki, uderzenia z półobrotu, jed-
nak przeciwnik naszego zawodnika 
okazał się lepszy.
Edyta Dembińska trenerka Pawła - 
Paweł trenuje pod moim okiem już 
10 lat, trzy lata z rzędu jest mistrzem 
Polski juniorów w karate Kyokushin 
w kadrze Polski, nie wiem co dzisiaj 
się stało.
Jedną z ostatnich walk na Gali stoczył 
Kacper „Grillek” Grill, walcząc w 
boksie olimpijskim. Ten utalentowa-
ny osiemnastolatek to multisporto-
wiec, bo boks to nie jedyna dyscypli-
na którą trenuje. Reprezentował klub 
„Sporty Walki Piła”, walkę stoczył z 
zawodnikiem z Lubania w kat 69 kg. 
Walka była bardzo widowiskowa, za-
wodnicy wyprowadzali bardzo szyb-

kie, precyzyjne ciosy, a także potężne 
uderzenia na głowę i korpus. Inten-
sywna walka kompletnie wykończy-
ły obu zawodników, jednak decyzją 
sędziów na punkty wygrał zawodnik 
z Lubania, dla którego była to 8 zwy-
cięską walka z rzędu.
Arkadiusz Tobera trener Kacpra: 
Kacper trenuje czwarty rok, ale to 
jego pierwszy pojedynek. Walka była 
bardzo dobra, był odważny, nie prze-
ląkł się, był rozluźniony, wyprowa-
dzał szybkie i celne ciosy, był skupio-
ny w obronie, przewidujący podczas 
walki. Przede wszystkim jest bardzo 
silny psychicznie, do walki przygoto-
wywał się bardzo sumiennie, no ale 
sędziowie zdecydowali że zwycięzcą 
został jego przeciwnik. W moim od-
czuciu zdecydowanie wygrał Kacper, 
drzemie w nim wielki potencjał i wró-
żę mu karierę. 

W karnawale wszyscy urzą-
dzają bale. To tradycja bar-
dzo stara - strojów pięknych 
co niemiara! Urządziliśmy 
Balik Przebierańców dla 
dzieci. W GOK-u bawiło się 
ok. 100 naszych pociech. 
Dzieci przebrane były za kró-
lewny, rycerzy, piratów, motyl-
ki, zajączki, policjantów, straża-
ków. Prowadzący balik Klaun 
„Kuki” zachęcał wszystkich do 
wesołej zabawy. Myślę, że balik 
przyniósł wiele przeżyć i rado-
ści. Każde dziecko otrzymało 
z rąk wójta Marcina Sokołow-
skiego maskotkę i balonika, na 
sali obok częstowaliśmy słody-
czami i napojami.   

11 marca po raz drugi obchodzi-
liśmy nasze święto. W tym roku 
uroczystość przygotował sołtys wsi 
Podstolice Jan Sempołowicz, w jego 
wiejskiej sali. 
Wśród gości honorowych znaleźli się, 
m.in., wójt Gminy Budzyń Marcin 
Sokołowski, zastępca wójta Piotr Jan-
kowski, przewodniczący Rady Gmi-
ny Zenon Nowicki, sekretarz Gminy 

Zdrowych, Pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, 

przepełnionych wiarą, nadzieją i 
miłością życzy

Sołtys i Rada Sołecka wsi 
Wyszyny 

Ewa Kasperczak, radny Krystian 
Ograbek, oraz opiekunowie każdego 
sołectwa z Urzędu Gminy. 
Stoły były zastawione pysznym jedze-
niem i plackami. Z rąk przedstawicieli 
samorządu gminnego otrzymaliśmy 
upominki, a panie sołtyski dodatkowo 
kwiaty. W programie były też atrakcje 
dla sołtysów, takie jak wbijanie gwoź-
dzi w drewniany kloc.  

Sołectwo Budzyń

Balik przebierańców
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Uczcili pamięć działacza sportowego 

Memoriał Zenona Kuźniarka

Gminny Turniej Szachowy 

Walczyli „O Złotą Wieżę”

Zdrowych, radosnych świąt Wielkanocnych 
przepełnionych wiara i nadzieją, 
upływających w miłości i 
serdeczności ze strony rodziny 
i przyjaciół - życzy 
Sołtys Sołectwa Grabówka 
Edmund Galon wraz 
z Radą Sołecką

W świetlicy w Sokołowie Budzyń-
skim odbył się Gminny Turniej 
Szachowy „O Złotą Wieżę”. 
Gospodarzem i współorganizato-
rem rozgrywek było koło LZS w 
Sokołowie Budzyńskim. Udział 
brało 30 szachistów i szachistek, 
grano systemem szwajcarskim - 7 
rund po 10 minut na zawodnika. 
Turniej rozegrano w 5 kategoriach 
wiekowych, 2 kategoriach kobiet i 
3 kategoriach mężczyzn.
Zwycięzcami w poszczególnych ka-

tegoriach zostali: 
kobiety:   
K I  Nowicka Nicola (LZS Sokoło-
wo Budzyńskie); 
K II Duda Marlena (LZS Wyszynki)
mężczyzni:  
M I Nowacki Karol (GOK Budzyń) 
M II  Rozpłochowski Eryk (LZS So-
kołowo Budzyńskie)
M III Dąbrowcz  Mateusz (GOK 
Budzyń).  

Rada Gminna 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu 

W sobotę, 1 kwietnia 2017 r., 
na Orliku w Budzyniu spotkali 
się koledzy i działacze klubu z 
Kłosa by uczcić pamięć kolegi 
Zenka Kuźniarka.
Zenon Kuźniarek, wieloletni działacz 
społeczny „Kłosa” Budzyń,  to nie-
odżałowana postać całego sportu w 
Budzyniu. Dużą część swego życia 
poświęcił piłce nożnej. Tegoroczne 
rozgrywki to już Vll Memoriał im. 
Zenona Kuźniarka. Organizatorzy z 
Mariuszem Ajchsztetem, Zbignie-
wem Skoczyńskim, Leszkiem Mo-
rańskim, Dariuszem Walkowiakiem 
zaprosili do udziału zespoły z Cho-
dzieży, Białośliwia, Gołańczy. 
Rozgrywki przebiegły w miłej i 

przyjacielskiej atmosferze, wynik 
schodził na dalszy plan. Liczyła się 
pamięć o oddanym działaczu. Naj-
lepszą drużyną okazała się ekipa z 
Chodzieży na czele z Dariuszem 
Dziubą, która pokonała Budzyń. 
Trzecie miejsce Gołańcz i Białośliwie 
zamknęło tabele końcową turnieju. 
Z powodu choroby na spotkanie nie 
mogła przyjechać Mama Zenona 
Kuźniarka, pani Mieczysława. Za-
wody profesjonalnie poprowadził 
Bogumił Stefański. Fundatorem 
pucharów była agencja ubezpiecze-
niowa Dariusza Adamczyk i firma 
Leszka Morańskiego.

Animator sportu
Mariusz Ajchsztet

O puchar Przewodniczącego GZ LZS 

Rozgrywki „Bośka-Kop”
5 marca 2017 r. w GOK odbył 
się siódmy turniej gry Boska-
Kop o puchar Przewodniczące-
go GZ  LZS  Romana Schlabsa.                            
W tej rozgrywce najlepsze wyniki 
osiągnęli: 1 miejsce - Rudzki J. 
(555 pkt.),  2 miejsce - Szulc W. 
(456 pkt.), 3 miejsce - Starosielec 
R. (454 pkt.)                                
Po 7 rundach czołowe miejsca 

zajmują:   
1. Kamiński B. – 3250 pkt.
2. Rudzki J.     – 3154 pkt.
3. Wierzbiński W.  – 3149 pkt.
4. Rudnicki A.      – 3048 pkt.
5. Starosielec R.  – 3008 pkt.
6. Kasperczak J.  – 2952 pkt.
Następny turniej rozegrany zosta-
nie 09.04.2017 r. o godz. 9. 00 w 
Domu Kultury w Budzyniu. 

Po zdobyciu Mistrzostwa Rejonu Pilskiego  

Czas na Wielkopolskę
Po zdobyciu mistrzostwa Rejonu 
Pilskiego przyszedł czas na zma-
gania na szczeblu województwa. 
4 kwietnia 2017 r. w hali sporowej 
Gimnazjum odbyły się półfinały Mi-
strzostw Województwa Wielkopol-
skiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt 
w kategorii wiekowej szkół gimna-
zjalnych. Reprezentacja Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu w składzie: Wiktoria Zie-
lińska, Julia Kossakowska, Katarzy-
na Szymanowicz, Oliwia Nowicka, 
Aleksandra Kin, Samanta Musiał, 
Martyna Szurpit, Martyna Kalkow-
ska, Anna Krawczyk oraz Daria 
Kubanek, która została nagrodzona 
tytułem najlepszego bramkarza tur-
nieju,stanęła na wysokości zadania i 
pokonując zespoły z Koźmina Wiel-
kopolskiego oraz Poznania zajęły 
II miejsce w turnieju i awansowały  
do najlepszej czwórki zespołów 

Wielkopolski. Budzyński turniej 
wygrał zespół z „Buku” ale mamy 
nadzieję zrewanżować się w ścisłym 
finale Mistrzostw Wielkopolski.
Dziękujemy za przybycie wszyst-
kim zaproszonym gościom i zgod-
nie z zapowiedziami o przynoszeniu 
szczęścia mamy zaszczyt zaprosić 
ponownie wszystkich gości oraz 
kibiców którzy byli z nami na hali 
podczas półfinałów, jak również 
wszystkie osoby które chciałyby 
wesprzeć Nasz zespół w turnieju 
finałowym. Dzięki dobrej organi-
zacji, warunkom oraz sukcesowi 
sportowemu którym jest awans  
do najlepszych 4 zespołów Wielko-
polski, Szkolny Związek Sportowy 
postanowił przyznać organizację 
Finału Mistrzostw Województwa 
Wielkopolskiego XVIII Gimnazja-
dy w Piłce Ręcznej Dziewcząt wła-
śnie szkole z Budzynia.  
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Podsumowanie działalności LZS za 2016 rok

Spotkanie w Platinum

Wielkopolski tenis stołowy

Mistrzostwa LZS w Koźminie

17 marca 2017 r. w restauracji 
Platinum w Budzyniu odbyło się 
kolejne, IX Podsumowanie Współ-
zawodnictwa kół LZS w Gminie 
Budzyń, jednocześnie podsumo-
wano 10 lat działalności Gminnego 
Zrzeszenia LZS. 
W podsumowaniu uczestniczyli:  Ta-
deusz Tomaszewski, przewodniczą-
cy Wielkopolskiej Rady Zrzeszenia 
LZS w Poznaniu, członek Komitetu 
Olimpijskiego, Marcin Sokołowski 
wójt Gminy Budzyń, Jan Śwital, 
członek Powiatowej Rady Zrzesze-
nia LZS w Chodzieży, Zenon Nowic-
ki, przewodniczący Rady Gminy w 
Budzyniu, a także zaproszeni goście, 
aktyw Rady Gminnej i Kół LZS.
Po dokonaniu oceny i przeanalizo-
waniu imprez sportowych oraz pracy 
kół LZS w 2016 roku kapituła współ-
zawodnictwa przyznała: 
I miejsce kołu LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie
II miejsce kołu LZS Prosna
III miejsce kołu LZS Budzyń
IV miejsce kołu LZS Wyszynki 
V miejsce kołu LZS Ostrówki. 
Dalsze miejsca zajęły koła LZS - 
Dziewoklucz, Bukowiec, Podstolice, 
Kąkolewice i Nowe Brzeźno.
Puchary dyplomy i nagrody rzeczo-
we zwycięskim kołom wręczali: Ta-
deusz Tomaszewski, przewodniczą-
cy Wielkopolskiej Rady Zrzeszenia 

LZS w Poznaniu oraz Marcin Soko-
łowski wójt Gminy Budzyń.   
Wręczono również przyznane odzna-
czenia za wkład i zasługi w rozwoju 
kultury fizycznej i sportu masowego.
Brązową Honorową Odznakę LZS 
otrzymali: Łuczak Weronika (LZS 
Wyszynki), Przybylski Marcin i 
Fryska Paweł (LZS Prosna), Zawi-
sła Grzegorz i Cholewiński Mariusz 
(LZS Budzyń), Świstara Patryk (LZS 
Sokołowo Budzyńskie).
Srebrną Honorową Odznakę LZS 
otrzymali: Prech Dominika i Roz-
płochowski Eryk (LZS Sokołowo 
Budzyńskie), Polowa Wiktoria (LZS 
Prosna), Makowiecki Bartosz (LZS 
Dziewoklucz), Staniewski Dawid 
(LZS Podstolice), Geisler Przemy-
sław (LZS Wyszynki).
Złotą Honorową Odznakę LZS 
otrzymali: Prech Karolina (LZS So-
kołowo Budzyńskie), Makowiecka 
Renata (LZS Dziewoklucz), Przybyl-
ski Michał (LZS Prosna), Mroziński 
Adam (LZS Kąkolewice), Ślęzak  
Piotr (LZS Budzyń).
Odznakę Za Zasługi w Rozwoju 
LZS Województwa Wielkopolskiego 
otrzymali: Cholewiński Krzysztof 
(LZS Kąkolewice), Paprocki Mi-
chał (LZS Podstolice), Kędzierski 
Kazimierz i Polowy Michał (LZS 
Ostrówki), Makowiecki Sławomir 
(LZS Dziewoklucz), Jankowski Ma-

teusz (LZS Sokołowo Budzyńskie).
Wręczono również medal „70 Lecia 
LZS„ za wspieranie naszego Związ-
ku panu Tadeuszowi Kabat.
Następnie Przewodniczący Rady 
Gminnej Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu dokonał krótkiej oceny 
minionych 10 lat na podstawie 
współzawodnictwa kół i w tym 
rankingu najlepiej wypadło koło 
LZS Sokołowo Budzyńskie przed 
LZS Prosna i LZS Podstolice i 
Budzyń. Przeanalizowano sztan-
darowe imprezy sportowe, organi-
zowane przez Gminne Zrzeszenie 
i Koła LZS. Za tą działalność w 
2014 roku Gminne Zrzeszenie LZS 
W Budzyniu otrzymało Złotą Od-
znakę Honorową Zrzeszenia LZS 
przyznaną przez Radę Główną LZS 
w Warszawie.
W dyskusji głos zbierali przed-
stawiciele Zrzeszenia jak i władz 
Gminnych i zaproszeni goście. 

We wszystkich wypowiedziach 
wysoko oceniano działalność Kół 
LZS i całego Gminnego Zrzesze-
nia, życząc dalszych wyników w 
działalności w krzewieniu kultury 
fizycznej, sportu masowego w śro-
dowisku wiejskim.
Na zakończenie przewodniczący 
Rady Gminnej LZS  w Budzyniu 
jeszcze raz podziękował całemu 
aktywowi za zaangażowanie i 
czynny udział w życiu sportowym 
gminy, pogratulował zwycięz-
com współzawodnictwa i odzna-
czonym. Podziękował władzom  
gminy i samorządom wiejskim za 
pomoc i wspieranie naszych ini-
cjatyw. Serdecznie podziękował 
wszystkim zaproszonym gościom  
oraz aktywowi  za czynny udział w 
podsumowaniu, na tym zakończo-
no oficjalną część  uroczystości. 

Rada Gminna 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu

W niedzielę 19 marca 2017 roku 
tenisowa drużyna Gminy Budzyń 
reprezentowała powiat chodzieski 
w Wielkopolskich Mistrzostwach 
Zrzeszenia LZS w Koźminie.
Tegoroczne mistrzostwa miały  

bardzo dużą obsadę - startowało 
164 zawodników i zawodniczek. 
Z naszej ekipy najlepiej wpadły 
zawodniczki: Angelika Ludowicz 
(LZS Prosna) zajęła 8 miejsce w 
kategorii  junior,  Nicola Nowicka 
(LZS Sokołowo Budzyńskie) za-
jęła 10 miejsce w kategorii kadet, 
Karolina Prech (LZS Sokołowo 
Budzyńskie) zajęła 11 miejsce w 
kategorii senior. Pozostałe zawod-
niczki i zawodnicy uplasowali się 
poza pierwszą dziesiątką w swych 
kategoriach. 
W ogólnej klasyfikacji zdobyliśmy 
28 pkt drużynowo zajęliśmy 12 
miejsce. 

Rada Gminna 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu 

5 marca 2017 roku reprezenta-
cja powiatu chodzieskiego wzię-
ła udział w finale XIX Zimowej 
Wielkopolskiej Spartakiady 
LZS w Przygodzicach k. Ostro-
wa Wlkp. 
Startowaliśmy w konkurencjach 
rekreacyjno-sportowych, w któ-
rych zajęliśmy 10 miejsce.  Indy-
widualnie najlepiej wypadli: 
- 4 miejsce w podnoszeniu cię-
żarka 17,5 kg i wadze zawodni-
ka powyżej 85 kg – Paliszewski 
Daniel;
- 5 miejsce w rzucie lotką kobiet – 
Polcyn Natalia; 
- 5 miejsce w rzutach karnych do 
bramki na punkty – Fryska Piotr;
- 6 miejsce w podnoszeniu ciężar-

ka 17,5 kg i wadze zawodnika do 
85 kg – Krawczyk Rafał; 
- 6 miejsce w przeciąganiu liny 
zdobyła drużyna w składzie – 
Mazur Łukasz, Mikołajczak Sła-
womir, Monczyński Marcin, Fur-
man Rafał, Kidoń Paweł. 
Pozostali zawodnicy uplasowali 
się w swych kategoriach do 10 
miejsca.
Czujemy niedosyt ponieważ do 
VIII miejsca zabrakło nam w 
ogólnej klasyfikacji jedynie 1,5 
pkt. W sumie zdobyliśmy 137,5 
pkt  i X miejsce. 
Dołożymy wszelkich starań, aby 
w przyszłej Spartakiadzie wypaść 
lepiej.

R.S. 

Podsumowanie wielkopolskiego finału

Zimowa Spartakiada LZS



12

ROZMAITOŚCI

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Grabówka 

Dzień Kobiet

Szkoła Podstawowa w Wyszynach  

„Małe Dyktando Pokutne”   
Już po raz drugi w Szkole Pod-
stawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Wyszynach odbyło 
się Małe Dyktando Pokutne, 
konkurs ortograficzny o cha-
rakterze międzyszkolnym i re-
gionalnym, który ma na celu 
wzbogacenie wiedzy uczestni-
ków z zakresu języka polskiego, 
kultury i historii Polski. 
Forma konkursu została ustalona 
w porozumieniu z Panem Mie-
czysławem Grabianowskim – któ-
ry jest jednym z pomysłodawców 
tego konkursu oraz księdzem Pro-
boszczem Bogdanem Spychajem,  
a ponieważ odbywa się on w cza-
sie Rekolekcji Wielkopostnych 
ma charakter pokutny. Honorowy 
patronat nad naszym przedsię-
wzięciem  ponownie objęła Rada 
Języka Polskiego przy prezydium 
Polskiej Akademii Nauk. W tym 
roku do ortograficznych potyczek 
przystąpiło 36 uczniów z dwuna-
stu szkół podstawowych powiatu 

chodzieskiego. Zaproszenie do 
konkursu przyjęli również przed-
stawiciele władz samorządo-
wych, władz duchownych, insty-
tucji państwowych, którzy swoją 
obecnością uświetnili i dodali 
splendoru naszemu konkursowi. 
Zorganizowanie Małego Dyktan-
da Pokutnego nie byłoby możli-
we bez pomocy osób i instytucji, 
które nas wsparły. Pragniemy 
zatem podziękować: Marcinowi 
Sokołowskiemu, wójtowi Gminy 
Budzyń, za ufundowanie nagród,  
Nadleśniczemu Nadleśnictwa 
Sarbia, Maciejowi Strawie, za 
ufundowanie nagród oraz po-
częstunek, państwu Lucynie i 
Maciejowi Gramowskim z Bu-
kowca, za ufundowanie nagród, 
Janowi Lipczyńskiemu, dyrek-
torowi zarządzającemu Pearson 
IOKI, za krótki wykład skiero-
wany do uczestników konkursu, 
Bankowi Spółdzielczemu w Bu-
dzyniu za wsparcie finansowe, pa-

niom Beacie Szlecht i Joannie Gryl 
za udział w pracach komisji kon-
kursowej, członkom Stowarzy-
szenia „Razem Możemy Więcej”, 
Domowi Kultury w Wyszynach, 
Radzie Rodziców oraz wszystkim 
rodzicom, uczniom, nauczycie-
lom i pracownikom szkoły którzy 
włączyli się w przygotowania.

Zwycięzcy Powiatowego Kon-
kursu Ortograficznego Małe Dyk-
tando Pokutne wśród uczniów 

klas V - VI szkół podstawowych: 
I miejsce – Aleksandra Słowińska 
- Szkoła Podstawowa im. Tade-
usza Kotarbińskiego w Budzyniu 
II miejsce – Oliwia Gajc - 
Szkoła Podstawowa im. H. 
Sienkiewicza w Strzelcach 
III miejsce  Maciej Szulc - Szko-
ła Podstawowa w Szamocinie 
I miejsce wśród zaproszonych 
gości zajął pan Maciej Strawa – 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Sar-
bia.

Tradycją stały się spotkania 
pań z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Nowego Brzezna i Grabówka. 
Już szósty raz zaprzyjaźnione 
panie ten dzień świętowały ra-
zem. W tym po raz pierwszy do-
łączyły panie z KGW Bukowie. 
Spotkanie odbyło się w Restaura-
cji „Retro” w Budzyniu. Przywi-
tała nas przewodnicząca GKW z 
Grabówki, Halina Golis. Następ-
nie dla zebranych kobiet wystąpił 
Jakub Herfort i Kamila Górna. 
Występ ten był niespodzianką od 
sołtysa z Grabówka. Sołtys z No-
wego Brzeźna wraz z przedstawi-
cielem Rady Sołeckiej osobiście 
złożył życzenia i wręczył każdej 
z pań symboliczny kwiatek. Po 
części oficjalnej zasiadłyby do 
suto zastawionych stołów. Po po-
częstunku brałyśmy udział w gru-
powych śpiewach, tzw. karaoke, 
oraz w wesołych zabawach. Oko-
ło godziny 22 na Sali zjawiły się 
dwa duże torty upieczone przez 
naszą koleżankę Jankę Bedyńską. 

Czas spędzony w tak miłym gro-
nie szybko się skończył i w szam-
pańskich nastrojach wracałyśmy 
do domów obiecując sobie, że 
spotkamy się za rok.  


