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W Wielki Piątek przeszła ulicami Budzynia  

Droga Krzyżowa  

MIESIĘCZNIK 

Na realizację inwestycji drogowych

Podpisanie umów

W kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów

3 maja 2017 r. 
o godzinie 11 w kościele pw. Andrzeja Boboli w Budzyniu zo-
stanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, a następnie 
poczty sztandarowe oraz pozostali uczestnicy tej uroczystości 
przejdą wraz Budzyńską Orkiestrą Dętą pod Pomnik Pamięci, 

gdzie zostaną złożone wieńce i wiązanki kwiatów. 
Wszystkich mieszkańców naszej Gminy zapraszamy do wzię-
cia udziału w obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja

Pamięci uczestników strajku szkolnego

Odsłonięcie tablicy 

więcej na stronie 2

Święto budzyńskich „Turków”

Wspaniała rocznica 
Straży Grobu Pańskiego 

więcej na stronie 2

więcej na stronie 4

W ostatnim czasie Gmina Budzyń podpisała dwie umowy na realizację robót 
drogowych dofinansowanych ze środków UE. 

więcej na stronie 2



2

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Na realizację inwestycji drogowych

Podpisanie umów
W ostatnim czasie Gmina Budzyń 
podpisała dwie umowy na realiza-
cję robót drogowych dofinanso-
wanych ze środków UE w ramach 
operacji typu: Budowa lub moder-
nizacja dróg lokalnych w ramach 
poddziałania: Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepsza-
niem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energię odnawial-
ną i oszczędzanie energii, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020.
W czwartek, 20 kwietnia 2017 r., w 
ramach rozstrzygniętego przetargu 
nieograniczonego na roboty budow-
lane podpisana została umowa z 
Konsorcjum Wykonawców, w które-
go skład wchodzą -przedsiębiorstwo 
PROJ – BUD Sp. z o.o. S.K z Byd-
goszczy (jako pełnomocnik), oraz  
przedsiębiorstwo EL-Kajo Sp. z o.o. 
z  Bydgoszczy (jako partner), na re-
alizację zadania pod nazwą „Prze-
budowa drogi gminnej na terenie 
Gminy Budzyń, zlokalizowanej w 
sołectwie Podstolice”. Wartość kon-

traktu to kwota 552 tysiące 822 złote 
52 grosze brutto. Umowny termin za-
kończenie prac to październik 2017 
r. Inwestycja ta uzyskała dofinan-
sowanie w kwocie 294 tysięcy 627 
złotych, co stanowi 63,33% kosztów 
kwalifikowalnych.    
Dzień później, 21 kwietnia 2017 r., 
w ramach rozstrzygniętego przetar-
gu nieograniczonego na roboty bu-
dowlane podpisana została umowa 
z Konsorcjum Wykonawców, w któ-
rego skład wchodzi przedsiębiorstwo 
POL-DRÓG Sp. z o.o.  z Drawska 
Pomorskiego (jako pełnomocnik), 
oraz przedsiębiorstwo ASTA-BUD 
Sp. z o.o. z Piły (jako partner), na 
realizację zadania pod nazwą „Prze-
budowa drogi gminnej na terenie 
Gminy Budzyń, zlokalizowanej w 
sołectwie Sokołowo Budzyńskie”. 
Wartość kontraktu to kwota 1 milion 
740 tysięcy 396 złotych 75 groszy 
brutto. Umowny termin zakończenie 
prac to kwiecień 2018 r. Inwestycja ta 
uzyskała dofinansowanie w kwocie 
999 tysięcy 509 złotych, co stanowi 
63,33% kosztów kwalifikowalnych.   

Pamięci uczestników strajku szkolnego

Odsłonięcie tablicy 

Okiem fotoreportera

Kanalizacja w Wyszynach  
Rozpoczęto już prace związane z budową kanalizacji w Wyszynach, 
na terenie przyszłego osiedla domków jednorodzinnych, które zostało 
zlokalizowane w okolicach cmentarza. Wykonawcą robót jest firma Li-
der Partner z Poznania. Wartość planowanych prac to kwota ponad 160 
tysięcy złotych.  

W piątek, 21 kwietnia 2017 r., do-
konano uroczystego odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej strajk 
szkolny, który miał miejsce w la-
tach 1906-1907, oraz upamiętnia-
jącej dyrektora szkoły, który zgi-
nął w 1939 r. z rąk hitlerowskich 
okupantów. 
Inicjatorami jej powstania była 
społeczność Szkoły Podstawowej 
oraz jej były dyrektor, Stanisław 
Krumplewski. Tablica będzie ko-
lejnym ważnym punktem „Marszu 
Pamięci”, które organizowane są 
już od lat właśnie w kwietniu, mie-
siącu pamięci narodowej. W tym 
czasie młodzież szkolna odwiedza 
miejsca ważne dla kultywowania 
tradycji patriotycznej oraz pamięci 
o dokonaniach minionych poko-
leń – cmentarz w Budzyniu wraz 
z grobami powstańców wielkopol-

skich, wzgórze Okręglik, a także 
Góry Morzewskie, miejsce kaźni 
polskich patriotów czasie drugiej 
wojny światowej.     
W uroczystości udział wzięli, mię-
dzy innymi, przedstawiciele władz 
samorządowych Gminy Budzyń, z 
wójtem Marcinem Sokołowskim, 
uczniowie i dyrekcja Szkoły Podsta-
wowej im. Tadeusza Kotarbińskiego 
w Budzyniu oraz Marian Wróblew-
ski,  Prezes Zarządu koła w Cho-
dzieży Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych. 

Wójt Gminy Budzyń 
ogłasza konkurs 

na hasło promujące Gminę Budzyń
Krótki i łatwy do zapamiętania tekst powinien cechować się orygi-
nalnością oraz stanowić o walorach Gminy Budzyń. Długość hasła 

nie powinna przekraczać 5 słów. Wyboru zwycięzcy konkursu 
dokona komisja konkursowa, która przyzna nagrodę pieniężną w 

wysokości 300 zł. 
Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich 
zainteresowanych, szczególnie dla ludzi związanych z naszym 

regionem.

Regulamin konkursu dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na 
stronie www.budzyn.pl  
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Okiem fotoreportera

Nowe drogi w Budzyniu  
Rozpoczęły się już prace związane z budową nowych dróg na terenie 
Budzynia. Przypomnijmy, ze w wyniku tej inwestycji ulica Parkowa, 
Akacjowa i Klonowa (ulice te wytyczono dopiero niedawno, znajdują 
się w okolicach marketu Dino), uzyskają nawierzchnię z kostki bruko-
wej, kanalizację deszczową, chodniki i nowoczesne oświetlenie drogo-
we typu LED. Planowane zakończenie zadania to 3 kwartał bieżącego 
roku. Zadanie to, którego koszt oszacowano na milion 375 tysięcy zło-
tych, wykonuje firma Viabud z Walkowic.   

Proboszcz i Rada Parafialna Parafii pw. Matki Boskiej Pocieszenia 
w Wyszynach zapraszają na 

Festyn parafialny
który odbędzie się 3 maja 2017 r. od godz. 14 w Amfiteatrze w Wy-
szynach
W programie między innymi: 
- występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w 
Wyszynach
- kapela „To My z Doliny Noteci”
- występ Sióstr Serafitek
- zespół taneczny „Krejzole” z Domu Kultury w Wyszynach
- występ Jakuba Herforta
- a także wiele atrakcji,miedzy innymi, loteria fantowa (losowanie 
głównych nagród o godzinie 18.00), pokazy żużlowe, militarne, sprzę-
tu rolniczego, zabytkowych samochodów, konkurencje sprawnościo-
we dla dzieci, dmuchane zamki,  ognisko i kuchnia polowa, i wiele 
innych  

W niedzielę 23 kwietnia Straż 
Grobu Pańskiego obchodziło 137 
rocznicę powstania organizacji, 
założoną przez ówczesnego pro-
boszcza ks. Michała Klimeckie-
go. Strażnicy ubrani są w szarfy 
w kolorach narodowych i tureckie 
czapki na cześć Turcji, która jako 
jedyna nie uznała rozbiorów Pol-
ski, w rękach trzymają szable. 
Uroczystości rozpoczęły się mszą 
św. w kościele św Andrzeja ce-
lebrowanej przez proboszcza ks. 
Marka Piosika i o. Eustachego 
Rakoczego, następnie złożono 

kwiaty na grobie założyciela i 
przekazano życzenia od wójta 
Marcina Sokołowskiego i prze-
wodniczącego Rady Gminy Ze-
nona Nowickiego za 30 lat służby 
Bogdanowi Marchlewiczowi i za 
25 lat służby Piotrowi Ślęzakowi. 
Straż Grobu Pańskiego liczy 137 
lat. Warto odnotować, że mimo 
szacownego wieku Straż Grobu 
nie jest najstarszą organizacją w 
Budzyniu – Bractwo Piwowarów 
zostało założone w 1670 roku i 
ma już 347 lat.

Święto budzyńskich „Turków”

Wspaniała rocznica 
Straży Grobu Pańskiego 

Będą gotowi na 100 rocznicę zdobycia pancernika

Powstaje budzyńska 
Grupa Rekonstrukcyjna  
W niedzielę, 23 kwietnia br., w 
Gminnym Ośrodku Kultury w 
Budzyniu odbyło się pierwsze spo-
tkanie Budzyńskiej Grupy Rekon-
strukcyjnej, na które przybyło 21 
osób. 
Na wstępie inicjatorzy spotkania,  
wójt Gminy Budzyń Marcin Soko-
łowski i dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Marek Bocheński przedsta-
wili propozycję utworzenia grupy, 
której zadaniem byłoby zrekonstru-
owanie wydarzenia, które na trwale 
wpisało się w historię naszej miejsco-
wości - zdobycie niemieckiego wozu 
pancernego,  jakie miało miejsce w 
okolicach budzyńskiego Okręglika 7 
lutego 1919 roku. 
Uczestnicy spotkania to przedstawi-
ciele różnych organizacji społecz-
nych, a przed  wszystkim miłośnicy 
lokalnej historii, którzy wyrazili chęć 

uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. 
Zebrani wyrazili chęć utworzenia 
stowarzyszenia Budzyńska Grupa 
Rekonstrukcyjna, powołano tym-
czasowy zarząd, który zajmie się 
rejestracją stowarzyszenia. Dyrektor 
Marek Bocheński zaproponował, aby 
grupa zaangażowała się również w 
inne imprezy towarzyszące 100 rocz-
nicy zdobycia wozu bojowego  w 
roku poprzedzającym rocznicę. Do-
dajmy, że dzięki inicjatywie Stanisła-
wa Ornocha oraz współpracujących 
z nim osób już w tej chwili istnieje 
replika wozu bojowego, który został 
wówczas zdobyty.  
Następne zebranie odbędzie się w 
niedzielę, 14 maja br., w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu o go-
dzinie 16.00, na które zapraszamy 
osoby chcące uczestniczyć w tym 
wydarzeniu.
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Parafia Wyszyny 

Inscenizacja wjazdu 
Jezusa do Jerozolimy 

Okiem fotoreportera

Światłowody w Dziewokluczu 
Rozpoczęły się także prace z budową sieci światłowodowej na terenie 
sołectwa Dziewoklucz. W najbliższym czasie podobna inwestycja roz-
pocznie się we wsi Podstolice. Inwestorem jest firma Asta-Net, która 
zadania te wykonuje w ramach projektów unijnych.  

W piątek 7 kwietnia o godzinie 19.30 odbyła się tradycyjna Droga 
Krzyżowa ulicami Budzynia. Procesja rozpoczęła się na cmentarzu 
parafialnym, a zakończyła na Rynku w Budzyniu przed kościołem św. 
Andrzeja Boboli. Liturgii przewodniczył proboszcz ks. Marek Piosik, a 
honorową asystę pełnili Strażnicy Grobu Pańskiego.

W Wielki Piątek przeszła ulicami Budzynia  

Droga Krzyżowa  

„Mnóstwo ludzi roz-
kładało na ziemi swoje 
płaszcze a inni obcinali 
gałązki i rzucali je na 
drogę. A cały tłum wo-
łał przed Nim i wokół 
Niego: Niech żyje Król, 
potomek Dawida” 
Pierwszy raz w naszej 
parafii w Niedzielę Pal-
mową nie tylko wspomi-
naliśmy wydarzenia sprzed 2000 lat, 
kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. 
Zorganizowaliśmy procesję, w któ-
rej ks. Bogdan Spychaj odegrał sce-
nę symbolizującą wjazd Chrystusa. 
Obowiązkowo był osiołek i oczy-
wiście palmy - symbol tego dnia. 

Proboszcz podczas mszy świętej 
zachęcał wiernych do pobożnego 
świadectwa wiary, jakim jest wspól-
ne przeżywanie wejście Jezusa do 
świętego miasta pokoju gdzie odby-
wał się sąd nad Mesjaszem. 
fb.me\parafiawyszyn

Informujemy także, że badania mammograficzne na terenie Budzy-
nia przeprowadzi także firma OPEN w dniach 24 maja, 1 sierpnia i 6 
grudnia br. 
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Gimnazjum Publiczne w Budzyniu  

Sukcesy językowe 

24 kwietnia w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Budzyniu odbyły 
się dwa spotkania autorskie z 
Marcinem Pałaszem - pisarzem 
z Wrocławia, autorem ponad 40 
książek dla dzieci i młodzieży 
oraz licznych słuchowisk radio-
wych. Do udziału w pierwszym 
spotkaniu Biblioteka Publiczna 
zaprosiła uczniów z klas dru-
gich Szkoły Podstawowej. W 
drugim spotkaniu udział wzięła 
młodzież gimnazjalna.
Pisarz z uśmiechem na ustach, w 
dowcipny sposób opowiadał o so-
bie i o tym, jak zaczęła się jego 
przygoda z książką. Wprowadził 
uczestników w tajniki pisania 
swoich opowieści. Jak sam twier-
dzi pisze by rozśmieszać czytelni-
ków i nieść im radość. Zdradził, 
że inspiracją dla jego twórczości 
są często rzeczywiste wydarze-

nia, a wiele opisanych przez niego 
przygód wydarzyło się naprawdę. 
Mówił też o swoich zaintereso-
waniach, marzeniach i wielkiej 
miłości do swojego psa Elfa, któ-
rego autentyczne przygody opisał 
w cyklu książek pt. „Elfomania”.
Marcin Pałasz za swoją twór-
czość otrzymał wiele wyróżnień 
i nagród literackich, wśród nich 
najważniejszą - statuetkę Ko-
ziołka Matołka w ogólnopolskim 
konkursie na najlepszą powieść 
roku 2013.
Spotkania przebiegły w wyjątko-
wo miłej i radosnej atmosferze. 
Uczestnicy poznali Marcina Pa-
łasza nie tylko jako pisarza, ale 
także jako człowieka z dużym po-
czuciem humoru. Jego optymizm, 
pogoda ducha i energetyczny spo-
sób bycia udzielił się wszystkim. 

Biblioteka Publiczna w Budzyniu   

Spotkanie autorskie 
z Marcinem Pałaszem  22 marca 2017 roku w Wągrow-

cu odbyła się IV edycja Powia-
towego Konkursu Języków Ob-
cych. 
Również uczniowie Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu sprawdzili swoje 
umiejętności w teście leksykalno-
-gramatycznym z języka angiel-
skiego i niemieckiego. Z przyjem-
nością informujemy, że III miejsce 
z języka angielskiego otrzymał 
Piotr Galon.7 kwietnia 2017 roku 

w Zespole Szkół w  Ratajach od-
była się kolejne edycja Między-
gimnazjalnego Konkursu Języka 
Niemieckiego. W konkursie brało 
udział 5 gimnazjów z naszego po-
wiatu. Uczniowie pisali test leksy-
kalno-gramatyczny, a następnie 5 
uczniów z najlepszymi wynikami 
uczestniczyło w części ustnej. Wy-
różnienie w tymże konkursie zdo-
był Patryk Grochowalski.
Wszystkim uczestnikom dziękuje-
my a laureatom gratulujemy.

Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”  

Dominik w finale  
Dominik Romanowski z klasy II 
b został Laureatem Wojewódz-
kim Ogólnopolskiego Konkursu: 
„Losy żołnierza i dzieje orę-
ża polskiego”, a finalistą 
został Karol Nowacki z 
klasy I c. 
Gratulujemy sukcesów 
i doceniamy ogromny 
wkład pracy w zgłębianiu 

wiedzy o historycznych wydarze-
niach. Dominik będzie jeszcze 
brał udział w ogólnopolskim fina-

le w Warszawie. To kolejny  
wielki sukces gimnazjali-

stów budzyńskich, któ-
rych opiekunem była 
nauczycielka historii, 
Hanna Danielewicz.

W środę, 12 kwietnia br., w Przedszkolu im. Koziołka Matołka w Wy-
szynach zorganizowano  tradycyjne „ Śniadanie Wielkanocne” dla dzie-
ci, a po nim „ Zajączek” czyli drobne słodkie upominki.

Przedszkole i Koziołka Matołka w Wyszynach

Śniadanie wielkanocne 
przedszkolaków
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Sołectwo Budzyń  

Olszynki po „remoncie” 
W ubiegłym miesiącu ruszyliśmy 
ostro z pracami na Olszynkach. 
Za pieniądze pochodzące z fun-
duszu sołeckiego oraz częściowo 
z budżetu Gminy Budzyń został 
wykonany nowy chodnik – doj-
ście do placu zabaw. Firma „Art 
Drew Bud” Wróblewscy z Bu-
dzynia ułożyła nawierzchnię z 
kostki brukowej. 
Następnie siłami członków Rady 
Sołeckiej wraz z p. M. Skrzypcza-
kiem został zrównany teren pomię-
dzy boiskiem i placem zabaw, na-
stępnie posialiśmy tam trawę.  

W związku z rekultywacją terenu i 
czasem potrzebnym na jego umoc-
nienie nie można było zorganizo-
wać majówki. Pierwsze spotkanie 
na Olszynkach planujemy jednak 
już w lipcu, liczymy, że nawierzch-
nia się umocni i trawa będzie zie-
lona.  
Osobne podziękowania dla p. M. 
Skrzypczaka za pomoc przy pra-
cach rekultywacyjnych na Olszyn-
kach oraz dla władz Gminy Budzyń 
za dofinansowanie przedsięwzięcia.

Sołtys wsi Budzyń Maria Ja-
błońska i Rada Sołecka    

Rozgrywki Bośka-Kop    

Walczyli o Puchar Geo-Gis 

W niedzielę, 9 kwietnia, w Gmin-
nym Ośrodku Kultury odbył się 
ósmy – przedostatni w cyklu - tur-
niej gry bośka-kop. Tym razem 
uczestnicy rozgrywki walczyli o 
puchar firmy Geo-Gis Geodezja i 
Kartografia J.Kasperczak. 
W tej rozgrywce wygrał Błażej T. 
(528 pkt.), na drugim miejscu upla-
sował się Kamiński B. (482 pkt.),  
na trzecim miejscu Świerczyński W. 
(454 pkt.)                       

Po 8 rundach czołowe miejsca zaj-
mują:   
1 . Kamiński B. – 3732 pkt.
2 . Rudzki J.    – 3581 pkt.
3. Wierzbiński W. – 3272 pkt.
4.Starosielec R-     3420 pkt.
5. Kasperczak J.  -3356 pkt.
6. Pianka P . – 3334  pkt.
Informujemy, że następny turniej 
rozegrany zostanie 27 maja 2017 
r. o godz.16.00 w restauracji „Re-
tro”.  

Hala Gimnazjum Miejskiego w Chodzieży 

Gala K-1
W sobotę 8 kwietnia w sali 
sportowej Gimnazjum Miej-
skiego w Chodzieży odbyła się 
II Chodzieska Konfrontacja 
Sztuk Walk, gdzie wystarto-

wało 48 zawodników z całego 
kraju. 
Nie zabrakło zawodników z 
gminy Budzyń. Jakub Kaźmier-
czak z Budzynia stoczył walkę 

w K-1 (kickboxing) z 
Mikołajem Zygan w ka-
tegorii wagowej 81 kg. 
Kamil Witucki, II tre-
ner: Jakub trenuje w 
Chodzieskim Klubie 
Sztuk i Sportów Walki 
pod okiem Edyty Dem-
bińskiej. W czasie walki 
widziałem, że Jakub był 
bardzo stremowany, ale 
jak na pierwszą walkę 
nasz zawodnik wypadł 
dobrze. Walczył z bar-
dzo utytułowanym za-
wodnikiem, przewaga 

doświadczenia i rutyny była widoczna. Mimo 
przegranej Jakuba jestem optymista, on ma do-
piero 15 lat i kariera stoi przed nim otworem.
Paweł Fryska z Prosny wygrał walkę z Jakubem 
Kuczyńskim ze Szczecinka w K-1. 
Trenerka Edyta Dembińska: W pierwszej run-
dzie Paweł pokazał się dość dobrze, ale druga 
runda była super, widać było na każdym kroku 
przewagę i doświadczenie, myślę że wrócił do 
formy.
Organizatorem zawodów była Edyta Dembiń-
ska z Klubu Sztuk i Sportów Walki.
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Koło Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Wyszynach     

Spotkanie z okazji 
„Dnia Inwalidy”

Dom Kultury w Wyszynach      

Najlepsi czytelnicy 
są z Budzynia

W sobotę 22 kwietnia w Domu 
Kultury w Wyszynach odbyło 
się spotkanie Koła Emerytów 
i Rencistów i Inwalidów z 
okazji „ Dnia Inwalidy”. 
Obecnych przywitał przewod-
niczący Koła Edmund Wołyń-
ski, następnie Janina Wołyńska 
wyrecytowała wiersz naszej no-
blistki Wisławy Szymborskiej 

pt. „Oda do starości”, który od 
razu poprawił humory obecnym 
na spotkaniu. Wszyscy zasiedli 
do stołów, a następnie wyzna-
jąc starą zasadę że ruch to zdro-
wie rozpoczęły się tańce, przy 
muzyce naszych prezenterów 
muzycznych Szymona Binerta, 
Oliwiera Kina i Fabiana Przy-
byłę. Uczestnicy jak zwykle 

Najlepsi czytelnicy, wśród trze-
cioklasistów ze szkół podstawo-
wych, powiatu chodzieskiego są 
w Szkole Podstawowej w Bu-
dzyniu!
Podczas odbywającego się w Cho-
dzieży 21.04.2017 r. jubileuszo-
wego, X Powiatowego Konkursu 
Czytelniczego nasi reprezentanci 
pokazali klasę mistrzowską i byli 
bezkonkurencyjni. Pierwsze miej-
sce zajął Szymon Kwandrans z III 
C, drugie miejsce w konkursie 
wywalczyła Eliza Cybulska z III 
A, a ich koleżanka z klasy III D, 
Ilona Kosińska uplasowała się na 
IV miejscu. Uczniowie przeczyta-
li legendy „Złota kaczka” i „Ba-
zyliszek” w interpretacji W. Cho-
tomskiej, baśń H., Ch. Andersena 
„Dzikie łabędzie”, opowiadanie 
K. Drzewieckiej „Piątka z Zakąt-
ka” oraz bajkę J. Brzechwy „Aka-

demia pana Kleksa” i stali się 
ekspertami w zakresie znajomo-
ści treści w/w lektur. Opiekunem 
uczniów i osobą odpowiedzialną 
za przygotowanie do konkursu 
była Joanna Wróblewska. Pomo-
cą służyła pani bibliotekarka Kry-
styna Kempka. Duży wkład pracy 
włożyli także rodzice uczniów, a 
nawet dziadkowie. Oczywiście 
największe słowa uznania należą 
się Szymonowi, Elizie i Ilonie 
za ich pracowitość, zaangażowa-
nie i pasję czytelniczą. Możemy 
być dumni z postawy i wiedzy 
naszych trzecioklasistów. Gratu-
lacje laureatom konkursu złożyła 
także dyrektor Biblioteki Publicz-
nej, Maria Ganclerz  i w dowód 
uznania podarowała darmowe 
wejściówki na wybrany film wy-
świetlany w GOK. 

Finał Mistrzostw Wielkopolski w hali Gimnazjum   

Piłka ręczna w Budzyniu   

Dzięki dobrej organizacji zawo-
dów rejonowych, a także półfi-
nału wojewódzkiego, budzyńskie 
Gimnazjum zostało wybrane 
jako tegoroczny gospodarz Fi-
nału Mistrzostw Wielkopolski w 
Piłce Ręcznej Dziewcząt. 
W środę 17 maja 2017r. będzie-
my mieli okazję zmierzyć się na 
własnym boisku z najlepszymi ze-
społami Województwa Wielkopol-
skiego: Gimnazjum Kępno to ze-
szłoroczny Mistrz Polski, natomiast 
drużyny z Gniezna i Buku zdoby-
wają corocznie czołowe miejsca w 
kraju. Czeka nas trudne zadanie, 
ale wierzymy, że dzięki ciężkiej 
pracy na treningach oraz wsparciu 
naszych kibiców jesteśmy w stanie 
powalczyć nawet z tymi najlepszy-
mi.
W turnieju rozegrane zostaną czte-

ry mecze: dwa półfinałowe – krzy-
żowe, a następnie przegrani zagrają 
o 3 miejsce, a wygrani o Mistrzo-
stwo Wielkopolski. Gimnazjum 
w Budzyniu w poprzednim roku 
szkolnym zajęło w tych zawodach 
4 miejsce więc w tym roku liczymy 
na medal. W ramach przygotowań 
od 7 do 9 kwietnia br. byliśmy na 
Turnieju Ogólnopolskim w Świ-
dwinie, gdzie mieliśmy okazję 
zagrać z zespołami z Koszalina, 
Szczecina, Słupska, Wrocławia, 
Dąbrowy Chełmińskiej, Bierzwni-
cy, a nawet z Frankfurtem. Mamy 
nadzieję, że nasze zawodniczki po-
każą, iż mają odpowiedni charak-
ter i serce do tego wymagającego 
sportu.
Zapraszamy do hali Gimnazjum w 
środę 17 maja 2017 r. o godz. 10.15 
– pomóżcie nam zdobyć medal! 

wychodzili bardzo zadowoleni i 
potwierdzali że takie spotkania 

są potrzebne, a dla  nich osobi-
ście są radosnym wydarzeniem.  
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Szymon Nowak pojedzie do Warszawy

Finał konkursu „Losy żołnierza”
30 marca 2017 r. w ZSZ nr 6 
przy ul. Działyńskich w Pozna-
niu odbył się finał wojewódzki 
Ogólnopolskiego Konkursu Hi-
storycznego im. Majora Marka 
Gajewskiego „Losy żołnierza i 
dzieje oręża polskiego w latach 
1768 - 1864. Od Konfederacji 
Barskiej do Powstania Stycz-
niowego – za wolność Waszą i 
Naszą”.
Bardzo dobrze spisali się nim 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. T. Kotarbińskiego w Budzy-
niu. Drugie miejsce zajął Szy-
mon z klasy VI, a trzecie Dawid 
Niedbalski. Dzięki bardzo wy-
sokiemu wynikowi punktowe-
mu obaj zdobyli tytuł laureata. 
Szymon Nowak zakwalifikował 
się również do finału ogólnopol-
skiego w Warszawie, podczas 
którego będzie reprezentować 

województwo wielkopolskie. W 
finale ogólnopolskim bowiem 
każde województwo reprezentu-
je dwóch najlepszych uczniów. 
Sukces w tegorocznych „Lo-
sach żołnierza…” był kolejnym 
osiągniętym przez uczniów bu-
dzyńskiej podstawówki. Starto-
wali oni w kolejnych edycjach 
„Losów żołnierza…”  do tej 
pory sześciokrotnie, i aż pięcio-
krotnie uzyskiwali awans do w 
finału ogólnopolskiego, z tego w 
ostatnich latach czterokrotnie z 
rzędu. Ogólnopolski finał kon-
kursu odbędzie się w Warsza-
wie w dniach od 1 do 3 czerw-
ca. W finale ogólnopolskim, w 
gronie najlepszych młodych 
historyków z całego kraju,ucz-
niowie SP Budzyń zajmowali 
w poprzednich latach miejsca 
w pierwszej dziesiątce, będące 

potwierdzeniem ich olbrzymiej 
wiedzy historycznej i pełnego 
pasji zaangażowania. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Bu-

dzyniu przygotowali się do kon-
kursu pod kierunkiem dyrektora 
szkoły i nauczyciela historii Da-
riusza Dudziaka. 

W naszej szkole odbyło się spotkanie z poezją – konkurs recyta-
torski wierszy Juliana Tuwima. Do konkursu przystąpili ucznio-
wie z klas I – III. 
Jego celem było rozwijanie zainteresowań poetyckich dzieci, uwraż-
liwienie na piękno poezji, doskonalenie umiejętności recytatorskich 
oraz pokazanie, że obcowanie z poezją może być fantastyczną za-
bawą.
Mali artyści, nagradzani gromkimi brawami, z wielkim przejęciem 
prezentowali się na scenie. W czasie, kiedy członkowie jury obrado-
wali, uczestnicy i goście, obejrzeli występ rodziców uczniów z kla-
sy II b, którzy przygotowali inscenizację „Rzepki” Juliana Tuwima. 

Szkoła Podstawowa w Wyszynach     

Spotkanie z poezją 
Z życia Koła PZW w Budzyniu     

Walczyli o mistrzostwo 
W niedzielę, 22 kwietnia 2017 r., wędkarze 
koła PZW w Budzyniu otworzyli sezon węd-
karski zawodami o tytuł Mistrza Koła. Po-
mimo niesprzyjających warunków atmosfe-
rycznych wędkarze nie zawiedli. 
Po trzygodzinnej rywalizacji najlepszy wynik 
uzyskał kol. Janusz Walczak, któremu do zwy-
cięstwa wystarczyło 2.820 punktów. Drugie 
miejsce przypadło kol. Zenonowi Kozłowskie-
mu, który uzyskał wynik 2.520 pkt. Na trzecim miejscu, z wynikiem 
2.260 pkt, uplasował się kol. Rafał Zagórski. Po zawodach, jak co 
roku, była kiełbasa z ogniska, wspominanie kolegów, którzy odeszli 
na wieczne łowiska oraz plany na nowy sezon. 
Informujemy, w dniu 14 maja zostaną rozegrane pierwsze  zawody z 
cyklu Grand Prix. Zbiórka zawodników nad jez. Żoń o godzinie 7.00. 

Dnia 03 czerwca 2017 r. Koło PZW w Budzyniu, jak co roku, organi-
zuje zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. 
Szczegóły zawodów zostaną podane na plakatach informacyjnych w 
sklepach wędkarskich, szkołach oraz innych punktach naszej gminy. 
  

Zaproszenie na zawody wędkarskie   

Z okazji Dnia Dziecka 
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Gimnazjum Publiczne w Budzyniu     

Jaka szkoła? Jaki zawód?
24 marca 2017 roku w budzyńskim gimnazjum 
gościliśmy wielu przedstawicieli szkół ponadgim-
nazjalnych. Te liczne spotkania są gestem skiero-
wanym w stronę naszych uczniów klas III, by na 
dwa miesiące przed podejmowaniem wyboru szko-
ły, zawodu umożliwić im zapoznanie się  z ofertą 
edukacyjną szkół z różnych miejscowości. 
W tym roku przybyli do nas: I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Świętej Barbary z Chodzieży, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego z 
Chodzieży -  przedstawiciel firmy Europol  Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 z Wągrowca, Zespół 
Szkół nr 2  z Piły,  Zespół Szkół Licealno- Gimnazjalnych z Rataj oraz Edukacja Lubasz.
Spotkaniom tym towarzyszyła miła atmosfera. Byliśmy świadkami musztry oraz kajdankowania- 
swoje umiejętności pokazali uczniowie uczęszczający do klas mundurowych. Nasi uczniowie otrzy-
mali ulotki reklamujące daną placówkę, mieli również możliwość zadawania pytań, porozmawiana 
z uczniami już uczącymi się w danej szkole. Pozostaje mieć nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia 
prowadzone przez szkołę ułatwią naszej młodzieży wybory edukacyjno- zawodowe.

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach  

Kiermasz Wielkanocny
W niedzielę, 2 kwietnia 2017 
roku, Rada Rodziców Przed-
szkola Samorządowego imienia 
„Koziołka Matołka” w Wyszy-
nach, wraz z personelem, zor-
ganizowała kiermasz wielka-
nocny. 
Zysk z tego przedsięwzięcia zo-
stanie w całości przeznaczony na 
nasze dzieci. Nauczycielki, Agata 
Troczyńska i Przemysława Kacz-
marczyk, przygotowały przedsta-
wienie „Wielkanocne zwyczaje”. 
Udział w nim wzięły dzieci i rodzi-
ce, którzy zostali nagrodzeni grom-
kimi brawami za swoje występy.  
Naszą uroczystość uświetnili też 

Kamila Górna, Amelka Stawowa i 
Jakub Herfort. Bardzo im dzięku-
jemy.
Pragniemy podziękować wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w 
przygotowanie kiermaszu i nie 
szczędzili czasu, mimo, iż była to 
niedziela. Zawsze możemy liczyć 
na naszych drogich rodziców. Dzię-
kujemy za piękne fanty, smacz-
ne ciasta, a przede wszystkim za 
uśmiechy. Dziękujemy mieszkań-
com za to, że skorzystali z naszego 
zaproszenia. Kolejny raz okazało 
się, że takie spotkania cieszą się du-
żym zainteresowaniem. Postaramy 
się kontynuować te spotkania. 

Biblioteka Publiczna w Budzyniu   

Wielkanocne wianki 

Z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych Biblioteka Pu-
bliczna w Budzyniu zorganizo-
wała dla dzieci warsztaty edu-
kacyjno-kreatywne tworzenia 
ozdób wielkanocnych. 
W spotkaniu tym udział wzię-
li uczniowie klasy pierwszej ze 
Szkoły Podstawowej. Podczas 
warsztatów, z przygotowanych 
wcześniej materiałów każdy 
uczestnik miał możliwość wyko-
nać samodzielnie wielkanocny 
wianek. Dzieci z wielkim zapa-
łem i według własnej inwencji 
twórczej zdobiły wianki mchem, 
piórkami, jajeczkami, sztucznymi 

kwiatkami i innymi ozdobami. 
Prowadząca zajęcia animatorka 
w trakcie tworzenia prac opowie-
działa dzieciom o polskich zwy-
czajach związanych z Wielkanocą 
i zapoznała je z różnymi techni-
kami tworzenia ozdób świątecz-
nych.
Zajęcia choć bardzo pracowite 
przebiegły w miłej atmosferze i 
świątecznym klimacie. Uczest-
nicy z dumą prezentowali swoje 
wianki, które ozdobią wielkanoc-
ne stoły w ich domach. Na zakoń-
czenie spotkania każde dziecko 
otrzymało pamiątkowy dyplom i 
słodkości.
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Przedszkole Samorządowe w Budzyniu 

Migawki z życia 

Powitanie wiosny 2017 

Przedstawienie „Trzy świnki” z udziałem rodziców z grupy Krasnale 

Bajkowy quiz przedszkolaków - podsumowanie wiedzy dotyczącej 
znajomości bajek. 

Festiwal Śpiewających Przedszkolaków - eliminacje wewnętrzne. 

 Zajączek w przedszkolu na wesoło również w Przedszkolu w Dziewokluczu 

 Dzień Ziemi świętują nawet najmłodsze dzieci
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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. 284-13-40
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 Cho-
dzieży                           - 282-04-65
Sąd Rejonowy w Wągrowcu
                                   - 262-19-26
Prokuratura Rejonowa w Cho-
dzieży                          - 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

Rozkład jazdy busa
ważny od 27.06.2016 

Budzyń – Chodzież
Kursy od poniedziałku do piątku w dni robocze:
5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30, 12:30, 13:30, 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, 13:35 
 
Tolerancja +/- 3 min.

INFORMATOR

Rozkład jazdy 
PKS Budzyń
Rozkład ważny od 01.11.2016

Kierunek   przez  Godziny odjazdu

Budzyń  Kąkolewice W_1 13:45 S5 14:30 S1-4
  Ostrówki
Chodzież  Podanin  08:04 S 08:25 S 
    14:10 S5 15:20 S5 16:00 S
Chodzież  Prosna  07:44 S
Grabówka Wyszynki  14:30 S124     15:15 S3
Kąkolewice W_1 przez Budzyń  15:15 S4
    szk Ostrówki
Nowe Brzeźno Dziewoklucz-Abi 12:50 S5 14:36 S 
    15:20 S34
Ostrówki  Kąkolewice W_1 13:45 S1-4
Piła   Podanin    10:02 S
  Chodzież
Podstolice Kąkolewice W_1 12:50 S5
  Ostrówki
Rogoźno     07:21 S
Rogoźno   Nowe Brzeźno 06:55 S
  Budzyń
Sokołowo B. Szk Budzyń Rog.gim 12:50 S
Sokołowo Budz. Budzyń Rog.gim 14:25 S5
Sypniewo Dziewoklucz II   12:52 S1-4      13:55 S
  Dziewoklucz-Abi
Wągrowiec   13:40 S
Wągrowiec Kamienica  06:45 S
Wyszyny   Wyszynki 12:50 S5
Zbyszewice   16:30 S   

Oznaczenie kursów
1 – kursuje w poniedziałki
1-4 – kursuje od poniedziałku
         do czwartku
2 – kursuje we wtorki

3 – kursuje w środy
4 – kursuje w czwartki 
5 – kursuje w piątki 
S – kursuje w dni nauki 
      szkolnej

Ważny 12 III – 10 VI 2017

Białogard  
7:35 1), 7:35 2)a), 9:35 3), 
13:57 1), 13:57 2)b), 15:54 1), 
14:54 2)b), 18:26 4)
Kołobrzeg  
7:35 1), 7:35 2)a), 13:57 1), 
13:57 2)b), 15:54 1), 15:54 2)b) 
Koszalin  
9:35 3), 18:26 4)
Piła Główna  
6:49 7), 7:35 1), 7:35 2)a), 
9:53 8), 11:50, 13:57 1), 13:57 2)
b), 15:54 1), 15:54 2)b), 16:43 7), 
18:26, 20:14 9), 20:15 10), 21:57
Poznań Główny  
4:57 7), 6:09, 6:51 7), 8:15, 10:24 
7), 12:22, 14:39, 15:56 11), 18:28, 
20:16 12), 20:42 9), 20:43 10)

Objaśnienia skrótów
13) kursuje  1  - 5  7        17 IV, 1 V, 3 V
a) na odcinku Karlino – Wrzosowo z 
powodu prac remontowych wprowa-
dzona została Zastępcza Komunikacja 
Autobusowa
b) na odcinku Karlino – Wrzosowo z 
powodu prac remontowych wprowa-
dzona została Zastępcza Komunikacja 
Autobusowa
      oprócz
      oraz 
 1   w poniedziałki
 5   w piątki
 6   w soboty
 7   w niedziele

Szczecinek 
7:35 1), 7:35 2)a), 9:35 3), 11:50 
7), 13:57 1), 13:57 2)b), 15:54 1), 
14:54 2)b), 18:26 4) 
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ROZMAITOŚCI

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

OPIS TRAS

WYWÓZ SUROWCÓW ZMIESZANYCH (NOWY HARMONOGRAM)

WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH (NOWY HARMONOGRAM)

OPIS TRAS


