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Pracowite spotkanie Rady Gminy 

Sesja absolutoryjna
Informacja 
o stanie ochrony przeciwpożarowej 
na terenie gminy Budzyń w roku 2016 

Wynik konkursu 
na hasło promujące Gminę Budzyń

Informujemy, że w konkursie na hasło promujące Gminę Budzyń wpły-
nęło 90 haseł od 33 uczestników. Komisja konkursowa po burzliwym 
posiedzeniu wybrała hasło nadesłane przez Cypriana Kozłowskiego z 
Sokołowa Budzyńskiego. Wybrane hasło promujące gminę to: 
Gmina Budzyń - tradycja, rozwój, możliwości. 
Zwycięzcy konkursu serdecznie gratulujemy.

W środę, 26 kwietnia 2017 r., odby-
ła się 26. z kolei sesja Rady Gminy 
bieżącej kadencji.  
Podczas sesji przedstawione zostało 
radnym sprawozdanie z działalności 
Komisariatu Policji w Margoninie 
w 2016 roku, które przedstawiła ko-
mendant Komisariatu, nadkomisarz 
Elżbieta Żulewska. 
W następnym punkcie sesji było 
złożenie sprawozdania z zakresu 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
na terenie gminy za 2016 rok, które 
przedstawił Komendant Gminny Mi-
chał Gapiński. 
Radni zapoznali się także ze spra-
wozdaniem z działalności Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych za 2016 rok, z realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz z realizacji Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii, które złożyła w czasie 
sesji pełnomocnik Wójta d/s rozwią-
zywania problemów alkoholowych i 
uzależnień, Edyta Radwańska. 
Następnym punktem obrad było zło-
żenie sprawozdania na temat oceny 
zasobów pomocy społecznej w Gmi-
nie Budzyń. Złożyła je kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Magdalena Gokiert-Kabat. 
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie 
powołania składów osobowych sta-

15 lat Sekcji Motocykli Ciężkich 
i Pojazdów Militarnych „Sokół” w Budzyniu 
W dniu 10 czerwca o godzinie 12.00 na Rynku w Budzyniu rozpocz-
nie się uroczystość 15 lecia Sekcji Motocykli Ciężkich i Pojazdów 
Militarnych „Sokół” w Budzyniu. W programie, między innymi, 
Msza polowa z poświęceniem motocykli i innych pojazdów, następ-
nie przejazd na Rynek w Chodzieży z krótkim postojem, a następnie 
wyjazd z Chodzieży do Szamocina, Margonina i Klotyldzina. 

łych komisji Rady Gminy Budzyń. 
W kolejnej uchwale radni zadecydo-
wali o zmianie budżetu na 2017 rok. 
Zmieniona została także Wieloletnia 
Prognoza Finansowa na lata 2017-
2023.  
W kolejnej uchwale radni podjęli 
podjęli decyzję w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej powiatowi cho-
dzieskiemu. Pomoc ta zostanie prze-
znaczona na remonty dróg. 
Następnym punktem sesji było pod-
jęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z budżetu państwa na wy-
przedzające finansowanie inwestycji 
pod nazwą „Przebudowa drogi gmin-
nej na terenie gminy Budzyń zlokali-
zowanej w sołectwie Podstolice”. 
Druga część sesji rozpoczęła się 
przedstawieniem sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy Bu-
dzyń za rok 2016 wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej. Przedstawiono także opinię 
komisji rewizyjnej o wykonaniu 
budżetu Gminy Budzyń w roku 
2016 wraz z wnioskiem o udziele-
nie absolutorium Wójtowi Gminy. 
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowanego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu 
gminy zaś 2016 rok, a także pod-
jęli uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy na 
2016 rok. 

Na terenie Gminy Budzyń znaj-
duje się osiem jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych, w tym 
dwie jednostki włączone do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego, tj. OSP w Budzyniu i w 
Wyszynach. 
Jednostki OSP wyposażone są w 
nowoczesne, lekkie samochody 
ratowniczo-gaśnicze, marki Ford 
Transit (Sokołowo Budzyńskie, 
Prosna, Podstolice, Nowe Brzeźno, 
Brzekiniec, Budzyń). OSP w Dzie-
wokluczu dysponuje samochodem 
starszym, z 1976 roku, jednak nie 
odbiega on w niczym od nowocze-
snych Fordów. Jednostka OSP w 
Wyszynach posiada średni samo-
chód Star, natomiast jednostka OSP 
w Budzyniu wyposażona jest w trzy 
samochody, ciężki, średni i lekki, co 
pozwala na prowadzenie jednostce 
samodzielnych działań w zakresie 
zwalczania pożarów, wypadków i 
innych miejscowych zagrożeń. 
Głównym celem powołania i utrzy-
mywania jednostek OSP jest zabez-
pieczenie terenu gminy, powiatu, 
a w przypadku OSP Budzyń także 
województwa, ponieważ jednostka 
ta jest włączona do Wojewódzkiej 
Kompanii Odwodowej. 
W roku 2016 jednostki OSP z tere-
nu gminy Budzyń wyjeżdżały do 
zdarzeń łącznie 117 razy,  tym OSP 
Budzyń - 75, OSP Wyszyny - 17, 
OSP Nowe Brzeźno - 2, OSP Brze-
kiniec - 0, OSP Podstolice - 11, OSP 
Dziewoklucz - 8, OSP Sokołowo 
Budzyńskie - 3, OSP Prosna - 1. Jed-
nostki OSP wyjeżdżały do pożarów 

oraz innych miejscowych zagrożeń 
(zalania, wiatrołomy, wypadki ko-
munikacyjne, otwarcia drzwi do 
mieszkań, udzielania pomocy me-
dycznej, zaczadzeń i wiele innych). 
Ponadto jednostki OSP uczestniczą 
w obchodach świat narodowych, 
ćwiczeniach, warsztatach, rozpo-
znaniach obiektów niebezpiecznych 
lub stwarzających zagrożenie, ewa-
kuacjach gimnazjum, szkół podsta-
wowych, przedszkoli, Zabezpiecza-
ją imprezy masowe, przemarsze, 
procesje. Członkowie OSP realizują 
także różnego rodzaju pokazy dla 
dzieci ze szkół, przedszkoli, a także 
wspomagają Świętego Mikołaja w 
jego ciężkiej pracy, roznosząc pre-
zenty dla przedszkolaków. 
W okresie wakacji odbył się obóz 
szkoleniowo-wypoczynkowy 
w Kamienicy, w którym uczest-
niczyło ok. 60 dzieci z naszej 
gminy. Na obozie tym, młodzi 
adepci pożarnictwa, poznają spe-
cyfikę pracy strażaków, zapozna-
ją się ze sprzętem pożarniczym, 
uczą się, jak pomagać ludziom 
w przypadku zaistnienia sytuacji 
niebezpiecznych, zagrażających 
ludzkiemu życiu lub mieniu. 
Ochotnicze Straże Pożarne wy-
posażone są w nowoczesne sa-
mochody i sprzęt, a także dobrze 
wyszkolonych strażaków, dzięki 
którym nasze społeczeństwo może 
czuć się bezpiecznie i może być 
pewne, że w sytuacjach trudnych, 
nigdy nie pozostanie bez pomocy.

Komendant Gminny
Michał Gapiński

We wtorek, 6 czerwca br., na te-
renie 14 Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego (dawnych koszar 
58 Pułku Piechoty), odbędzie się 
uroczystość odsłonięcia tablicy pa-
miątkowej, poświęconej historii 
tego pułku. 
Przypomina ona jego szlak bojowy w 
trakcie Powstania Wielkopolskiego 
oraz wojny polsko - bolszewickiej.   
Dowódca Grupy Rekonstrukcji Hi-
storycznej 58 Pułku Piechoty, która 

jest organizatorem tego wydarzenia, 
zaprosił na uroczystość Marcina So-
kołowskiego, wójta Gminy. Jest to 
wyraz szacunku dla naszej miejsco-
wości, bo właśnie tutaj, w Budzyniu, 
w 1919 roku, tworzyły się zręby 4 
Pułku Strzelców Wielkopolskich, któ-
ry powstał z oddziałów walczących 
w okolicach Gniezna, Wągrowca, 
Budzynia i Wrześni. W styczniu 1920 
przemianowano go na 58 Pułk Piecho-
ty Wielkopolskiej.  

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej   

Wspomnienie 58 Pułku 
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Komisariat Policji w Margoninie 
obejmuje zasięgiem działania te-
ren 3 gmin, tj. Budzyń, Szamocin 
i Margonin. 
W Budzyniu, w Zespole Dzielni-
cowych przy ul. Dworcowej 28, 
bezpośrednio podlegającemu Ko-
mendantowi Komisariatu Policji w 
Margoninie pełni służbę: 2 detek-
tywów Zespołu Kryminalnego, 2 
dzielnicowych oraz 2 policjantów 
ogniwa patrolowo-interwencyjne-
go. Kierownik Rewiru Dzielnico-
wych swoją siedzibę ma w Komisa-
riacie Policji w Margoninie. 
Funkcjonariusze służbę pełnią w 
systemie całodobowym. Bardzo 
często są  to patrole łączone z poli-
cjantami z Margonina i Szamocina. 
Na terenie gminy Budzyń pełnią 
również służbę policjanci z KPP w 
Chodzieży, w tym funkcjonariusze 
Ruchu Drogowego koordynując 
drogę krajową nr 11, drogi woje-
wódzkie i drogi innych kategorii. 

Postępowania przygotowawcze
Łączna ilość postępowań przygo-
towawczych w 2016 r. na terenie 
działania Komisariatu Policji w 
Margoninie wyniosła ogółem 287 
postępowań (292 w roku 2015 r.), 
odnotowano spadek ilości postę-
powań o 5 spraw. W samym tylko 
RDZ w Budzyniu przeprowadzo-
no 114 postępowań przygotowaw-
czych (105 w roku 2015 r.) - w 
tym przypadku nastąpił wzrost o 
9 spraw. Należy tutaj dodać, że 
ponadto przeprowadzono w 2016 
roku 68 postepowań sprawdzają-
cych, natomiast analogicznie w 
roku 2015 takich czynności było 
80, kończyły się one odmową 
wszczęcia dochodzenia lub jego 

wszczęciem jako postępowanie 
przygotowawcze. 
Nie odnotowano takich przestępstw 
jak zabójstwa, wymuszenia roz-
bójnicze, kradzieże rozbójnicze, 
zgwałcenia. Jednakże należy tu za-
akcentować zatrzymanie na gorą-
cym uczynku przez funkcjonariuszy 
RDZ Budzyń w sklepie spożyw-
czym na ulicy Rynkowej w Budzy-
niu sprawcę usiłowania zabójstwa 
osoby. Odnotowano 1 kradzież sa-
mochodu typu bus marki Opel Viva-
ro. Ogółem w 2016 r. odnotowano 
w cały, KP Margonin 20 wypadków 
drogowych, z czego na terenie gmi-
ny Budzyń odnotowano 8, a na te-
renie Budzynia 3 takie zdarzenia, w 
których uczestnicy doznali obrażeń 
ciała. Miejscem szczególni zagrożo-
nym w ruchu drogowym jest skrzy-
żowanie trasy K11 z ulicą Dworco-
wą w Budzyniu. Nie odnotowano 
na terenie gminy Budzyń żadnego 
wypadku ze skutkiem śmiertelnym.  
Wykrywalność przestępstw ogó-
łem kształtowała się na poziomie 
w 2015 rok 84,30 pro., natomiast 
w 2016 r. na poziomie 83,65 proc. 
Przestępstwo określone w kategorii 
nietrzeźwy kierujący - zostało prze-
kwalifikowane jako wykroczenie, 
jeśli chodzi o rowerzystów. 

Wykroczenia
Mieszkańcy terenu gminy Budzyń 
dopuszczali się również naruszenia 
przepisów prawa, które kwalifiko-
wano jako wykroczenia. Mają one 
również wpływ na stan bezpieczeń-
stwa na terenie gminy Budzyń. Pro-
wadzone czynności wyjaśniające o 
wykroczenie kończyły się skierowa-
niem wniosku o ukaranie do Sądu 
Rejonowego lub ukaraniem manda-

Informacja 
o stanie bezpieczeństwa 
na terenie gminy Budzyń w roku 2016 

tem karnym. W omawianym okresie 
na ternie gminy Budzyń przeprowa-
dzono 107 czynności wyjaśniających 
w sprawach wykroczenia, które za-
kończyły się Wniesieniem Wniosku 
o Ukaranie do Sądu. W całym 2016 
roku na terenie gminy Budzyń od-
notowano 101 zdarzeń drogowych 
kwalifikowanych jako zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Funkcjonariusze KP Margonin 401 
razy wzywani byli do załatwiania in-
terwencji na terenie gminy Budzyń, z 
czego 211 interwencje miały miejsce 
w miejscach publicznych, 72 to inter-
wencje domowe oraz odnotowano 
118 interwencji określanych mia-
nem innych. Większość interwencji 
domowych kończyło się podjęciem 
decyzji o wszczęciu postępowa-
nia przygotowawczego, skierowa-
niem wniosku o ukaranie do Sądu 
Rejonowego, sporządzeniem tzw. 
Niebieskiej Karty, skierowaniem 
sprawy do Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych, czy też mandatem karnym 
lub pouczeniem. Z interwencji do-
mowych i publicznych 22 osoby 
zostały odkonwojowane do Izby 
Wytrzeźwień w Pile. 
Rodzaj i miejsce interwencji przed-
stawia poniższa tabela:

Nadmienić należy, że na przeprowa-
dzonych 91 interwencji domowych 
założonych zostało 35 Niebieskich 
Kart dot. przemocy w rodzinie. W 
wielu przypadkach interwencje do-
mowe były przeprowadzane kilka-
krotnie w tych samych rodzinach. 
W uzasadnionych przypadkach 
wszczynane były postępowania 
przygotowawcze z art, 207 k.k., któ-
re kończyły się sporządzeniem aktu 
oskarżenia. Sporządzono ogółem 
71 wniosków do GKRPA. 

Mandaty
Funkcjonariusze KP Margonin 
RDZ Budzyń w 2016 roku nałożyli 
łącznie 215 MKK. 
W minionym roku nie odnotowano 
potwierdzonych skarg na działania i 
postępowanie policjantów Rewiru 
Dzielnicowych w Budzyniu. 

Gorące uczynki
Funkcjonariusze RDZ w Budzyniu 
zatrzymali na gorącym uczynku 
lub w bezpośrednim pościgu 12 
przestępców w różnych kategoriach 
przestępstw karnych w tym osoby 
kierujące pojazdami mechaniczny-
mi w stanie nietrzeźwości. 

nadkom. Elżbieta Żulewska
Komendant KP Margonin 

 

Drogi gminne   

Równanie i utwardzanie 
Trwa akcja równania i utwardza-
nia dróg gminnych. 
W ciagu kilku miesięcy tego roku  
wybudowano w drogi ok. 3 tysięcy 
ton kruszywa, uzyskanego z prze-
kruszenia gruzu uzyskanego ze 
zbiórki w ubiegłym roku. Prace te w 
zdecydowany sposób poprawia do-
jazd do odległych gospodarstw oraz 

do pól. Prace te bedą kontynuowane. 
Zachęcamy wszystkich, którzy po-
siadają gruz budowlany, kamienie 
lub też inne kruszywo, do dostar-
czenia tych materiałów na składo-
wisko gruzu Budzyń Łucjanowo, 
po uprzednim uzgodnieniu terminu 
z Gminnym Zakładem Wodociągów 
i Kanalizacji. 

29 maja br. Wójt Gminy Bu-
dzyń wraz z panią Skarbnik 
podpisali umowę w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środo-
wiska na sfinansowanie  zada-
nia pod nazwą „Budowa ścieżki 
edukacyjnej „Na tropie przyro-
dy w Leśnictwie Budzyń”. 
Koszt tego zadania to 61 tysięcy 

500 złotych, z czego z budżetu 
Funduszu Ochrony Środowiska 
pochodzić będzie 45 tysięcy. 
Planowany zakres zadania obej-
muje budowę 16 tablic tematycz-
nych oraz 2 ławek edukacyjnych. 
Ścieżka będzie znajdował się przy 
drodze leśnej, tzw. „bruku” w bu-
dzyńskich „dębach”.  

Przy „bruku” w „dębach” 

Ścieżka edukacyjna 
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Przekazano cukier, zasadzono drzewka 

Pomoc dla pszczelarzy  
We wtorek, 23 maja, na terenie 
naszej gminy doszło do realiza-
cji programu pomocy dla koła 
pszczelarzy poprzez zakup cukru 
oraz drzewek miododajnych. 
W dniu tym przekazano pszcze-
larzom 6060 kilogramów cukru, 
który zostanie wykorzystany do 
podkarmiania pasiek pszczelich na 
terenie naszej gminy. Wartość tej 
pomocy to 18 tysięcy 180 złotych, 
całość została pokryta z dotacji Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Poznaniu. Oprócz 
tego, wiosną tego roku, w ramach 
tego samego programu zakupiono i 
posadzono 40 sztuk drzewek mio-

dodajnej lipy drobnolistnej. Ogólna 
wartość tych drzewek to 5 tysięcy 
600 złotych. Ta kwota została po-
kryta w 95 procentach z dotacji 
WFOŚ z Poznania. 
Warto zaznaczyć, że Gmina Bu-
dzyń, jako jedyna w powiecie cho-
dzieskim, uzyskała na rok 2017 
dotacje na tego typu zadania. Jeśli 
będą takie możliwości, Gmina bę-
dzie się się angażować w pomoc 
pszczelarzom także w latach  na-
stępnych. 
Szczególne podziękowanie należą 
się Ireneuszowi Pytlowi, który udo-
stępnił magazyny i sprzęt do rozła-
dunku cukru.     

Ulica Parkowa rośnie jak na drożdżach  
Trwają prace związane z budową nowych dróg na terenie Budzynia. Już 
wkrótce zostanie oddana do użytku ulica Parkowa, następnie ekipy wy-
konawcy zadania, firma Viabud z Walkowic, rozpoczną pracę na ulicy 
Akacjowej i Klonowej. Przypomnijmy - ulice te uzyskają nawierzch-
nię z kostki brukowej, kanalizację deszczową, chodniki i nowoczesne 
oświetlenie drogowe typu LED. Planowane zakończenie zadania to 3 
kwartał bieżącego roku.  

Jak wynika z ostatnich infor-
macji przekazanych przez firmę 
„Astanet”, w najbliższym czasie 
kolejne miejscowości na terenie 
naszej Gminy będą wyposażane 
w szerokopasmowy internet. 
W lutym br., Ministerstwo Cy-
fryzacji w ramach programu 
operacyjnego „Polska cyfrowa” 
przyjmowało wnioski w ramach 
konkursu na tzw.likwidację bia-
łych plam, jeśli chodzi o dostęp-
ność internetu. Firma „Astanet” 
wzięła udział w tym konkursie i 
wstępnie uzyskała dofinansowa-
nie na budowę sieci światłowo-
dowej w kolejnych miejscowo-

W piątek, 26 maja br. radni 
Rady Gminy w Budzyniu spo-
tkali się na kolejnej, 27 sesji bie-
żącej kadencji. 
W czasie sesji Wójt Gminy Bu-
dzyń przedstawił informacje do-
tyczące roszczeń oraz opłaty pla-
nistycznej na skutek uchwalenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. 
W toku dalszych prac radni pod-
jęli uchwałę w sprawie sprzeci-
wu wobec zapowiadanych zmian 
prawa samorządowego w Polsce. 
W uchwale tej radni wyrazili zde-
cydowany sprzeciw wobec zapo-
wiadanych zmian prawa samo-
rządowego, w szczególności w 
zakresie rozwiązań o charakterze 
ustrojowym. Dotyczy to przede 
wszystkim zapowiedzi zmian w 
samorządowym prawie wybor-
czym.  
Następnie radni podjęli uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości zbudo-
wanej w Sokołowie Budzyńskim. 
Wyrazili także zgodę na sprzedaż 
lokalu w Prośnie oraz zgodę na 
nabycie nieruchomości w Budzy-
niu. Rada podjęła także uchwałę 
w sprawie zamiany nieruchomo-
ści w Nowym Brzeżnie. Radni 
podjęli także uchwałę w sprawie 
wyrażenie zgody na przedłużenie 

umowy dzierżawy nieruchomości 
położonych w obrębie Grabówka 
na czas dłuższy niż 3 lata. 
W następnej uchwale radni wy-
razili zgodę na zawarcie umowy 
dzierżawy nieruchomości położo-
nej w Budzyniu, stanowiącej wła-
sność Gminy Budzyń. Związane 
jest to z planami Stowarzyszenia 
Szkoły Podstawowej w Budzy-
niu „Budzyniaki”. Stowarzysze-
nie zamierza zrealizować projekt 
wykonywany ze środków finan-
sowych zewnętrznych. Projekt 
zakłada budowę nowoczesnego 
placu zabaw. 
Radni podjęli także uchwałę w 
sprawie zmiany uchwały budżeto-
wej Gminy Budzyń na 2017 rok. 
Podjęto także uchwałę w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2017 - 2023. 
Na zakończenie sesji podjęto 
uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej z bu-
dżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji pod na-
zwą „Przebudowa drogi gminnej 
na terenie Gminy Budzyń zloka-
lizowanej w sołectwie Sokołowo 
Budzyńskie z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolne-
go na Rzecz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 
- 2020”.  

Sesja Rady Gminy  

Kolejne spotkanie radnych  

Okiem fotoreportera

ściach na terenie  naszej gminy, tj. 
Bukowiec, Kąkolewice, Ostrów-
ki, Prosna, Sokołowo Budzyń-
skie,  Wyszyny, oraz w Budzyniu 
na ulicy Margonińskiej i Osiedlu 
Piaski. Spodziewamy się, że  re-
alizacja tego zadania rozpocznie 
się na początku roku 2018. 
Gmina czyni starania, aby wkrót-
ce kolejne sołectwa naszej gmi-
ny, Brzekiniec i Brzezno Nowe, 
uzyskały dostęp do sieci światło-
wodowej. Należy dodać, że aktu-
alnie trwa budowa sieci światło-
wodowej w Dziewokluczu, a już 
niebawem rozpocznie się we wsi 
Podstolice. 

Szerokopasmowy internet w kolejnych wsiach 

Nasza gmina wchodzi 
do cyfrowego świata  
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W budzyńskich Olszynkach  

Sołecki Dzień Dziecka 
Odbiór śmieci komunalnych   

Wkrótce zmiana firmy  
W maju odbyło się postępowanie 
przetargowe, którego celem było 
wyłonienie firmy świadczącej 
usługi związane z odbiorem i za-
gospodarowaniem odpadów ko-
munalnych mieszkańców naszej 
gminy. 
W wyniku przetargu spośród trzech 
złożonych ofert wybrano najko-
rzystniejszą z nich, którą okazała się 
oferta firmy „Ład” z Chodzieży. Fir-
ma ta z dniem 1 lipca br., na kolejne 
dwa lata, będzie świadczyła usługi 
na rzecz mieszkańców naszej gminy 
w zakresie odbioru odpadów komu-

nalnych. Wartość zadania opiewa 
na kwotę 442 tysiące złotych za 24 
miesiące pracy. Kwota ta zawiera 
także koszty zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych, elektrośmieci oraz 
selektywnej zbiórki odpadów. 
Pod koniec czerwca zostanie dostar-
czony do każdej posesji nowy har-
monogram wywozu odpadów. War-
to podkreślić ża odpady komunalne 
dostarczane będą, podobnie jak do 
tej pory, do Międzygminnego Skła-
dowiska Odpadów Komunalnych w 
Kopaszynie, którego nasza Gmina 
jest współwłaścicielem. 

OSP w Sokołowie Budzyńskim zaprasza na obchody 
Gminnego Dnia Strażaka

które odbędą się 10 czerwca 2017 r. w Sokołowie Budzyńskim 

Program obchodów: 
godz. 14.30 - zbiórka jednostek i gości przy remizie OSP
godz. 15.00 - uroczysta Msza św. w kościele
godz. 16.00 - poświęcenie figury świętego Floriana przy remizie
godz. 17.00 - występy artystyczne dzieci z GOK
     - poczęstunek, zabawa taneczna  

Ważna informacja
W dniu 05 czerwca 2017 r. w budynku Gimnazjum przy ul. Rogoziń-
skiej 52 w Budzyniu odbędzie się akcja honorowego oddawani krwi. 
Zainteresowane osoby zapraszamy w godz. 10.00 – 15.00. Akcja kie-
rowana jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Prosimy  o zabra-
nie ze sobą dowodu osobistego oraz jeśli już ktoś posiada legitymację 
lub książeczkę honorowego dawcy krwi. Zachęcamy i gorąco zapra-
szamy wszystkich chętnych do udziału w organizowanej akcji. 

W niedzielę, 28 maja 2017 roku, 
zorganizowaliśmy razem z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Bu-
dzyniu Dzień Dziecka. 
Już drugi rok z rzędu w czasie spotka-
nia z najmłodszymi  mieszkańcami 
sołectwa mogliśmy cieszyć się pięk-
ną pogodą. Słońce prażyło tak bardzo 
bardzo, że spora grupa dzieci szukała 
ochłody w strugach wody, które ser-
wowali druhowie z jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Budzyniu.  
Przygotowaliśmy wiele atrakcji i nie-
spodzianek. Dla wszystkich przyby-
łych wystąpili młodzi artyści - dzieci 
z Przedszkola Samorządowego w 
Budzyniu, a także soliści ze Studia 
Piosenki działającego przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury. Główną atrak-
cja był klaun Kuki, który zabawiał 
dzieci swoimi pokazami. Było także 
specjalne studio, w którym moż-
na było zażyczyć sobie artystyczne 
malunki na twarzy. Ale to nie koniec 
niespodzianek - każde dziecko mogło 
„wyłowić” sobie maskotkę. A gdyby 
ktoś poczuł się głodny, serwowano 
pizzę, frytki i nugetsy. Członkowie 
Rady Sołeckiej częstowali dzieci róż-
nego rodzaju słodyczami. Nikomu 
nie był straszny upał, każde dziecko 
dostało także butelkę wody. Warto 

także podkreślić, że zamek dmucha-
ny oraz trampolina były także dar-
mowe. A komu atrakcji było jeszcze 
mało, organizatorzy zadbali o różne 
dodatkowe stoiska - z cukrową watą, 
zabawkami i lodami. 
Cieszę się, że z roku na rok przyby-
wa chętnych rodzin oraz dzieci do 
wspólnego świętowania Dnia Dziec-
ka na Olszynkach. Dziękuję gościom 
za przybycie - przewodniczącemu 
Rady Gminy Zenonowi Nowickie-
mu, zastępcy wójta Piotrowi Jankow-
skiemu, a także pani dyrektor Przed-
szkola Samorządowego w Budzyniu 
Iwonie Repczyńskiej. 
Specjalne podziękowania przekazu-
ję dla ludzi wielkiego serca, którzy 
wsparli nasze spotkanie z dziećmi - 
A.T. Kabat, Pizza „Florek”, Pizza „La 
Siesta”, M. Chroł, Bank Spółdzielczy 
w Budzyniu, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Budzyniu, Urząd Gminy w 
Budzyniu, Biblioteka Publiczna w 
Budzyniu, W. Przywarczak, T. No-
wicki oraz „Angora” H.T. Hetma-
nowscy, jednostka OSP w Budzyniu. 
Dziękuję także za pomoc Radzie So-
łeckiej oraz członkom rodzin. 

Sołtys wsi Budzyń 
Maria Jabłońska

Na szlaku „budek lęgowych”   

Akcja: obrączkowanie  
18 maja odbyło się kolejne wyjście 
na obrączkowanie ptaków uczniów 
ze szkolnego koła LOP Szkoły Pod-
stawowej w Budzyniu wraz z opie-
kunem Elżbietą Kalkowską. Zaję-
cia poprowadził zaprzyjaźniony ze 
szkołą ornitolog Jerzy Dąbrowski. 
Obecnie na trasie znajduje się 60 bu-
dek. Zabrączkowane zostały 123  pta-
ki, w tym 122 pisklęta i jeden osobnik 
dorosły. Dominowały modraszki i bo-
gatki. Pierwszy raz na naszym szlaku 

w jednej budce pojawiły się szpaki. W 
niektórych budkach gniazda i lęgi były 
zniszczone przez drapieżniki. W kilku 
były martwe pisklęta. Podczas zajęć 
uczniowie dokumentowali swoje ob-
serwacje robiąc fotografie i  filmy. 
Serdecznie dziękujemy panu Jerze-
mu Dąbrowskiemu za poświęcony 
czas i przeprowadzenie bardzo in-
teresujących zajęć.

Opiekun szkolnego koła LOP 
wraz z uczniami
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Wyszyny  

Festyn parafialny

Inwestycja w Podstolicach   
Budowana jest droga w Podstolicach, którą już wkrótce będzie można, 
miedzy innymi, dojechać do świetlicy wiejskiej w tej wsi.    

Okiem fotoreportera

PODZIĘKOWANIE
Wyrażamy swą wdzięczność za dobrą wolę, zrozumienie  potrzeb 

oraz wspieranie inicjatyw Koła Pszczelarzy w Budzyniu. 
W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować 

Wójtowi Gminy Budzyń Marcinowi Sokołowskiemu oraz 
panu Łukaszowi Szczurkowi za pomoc w zdobyciu środków 

z funduszu na ratowanie rodzin pszczelich. 

Prezes Koła Pszczelarzy Romuald Komorowski
wraz z członkami Koła    

W środę 3 maja w Wyszynach 
odbył się pierwszy festyn para-
fialny. Rozpoczął go punktual-
nie o godzinie 14.00 proboszcz 
ks. Bogdan Spychaj, który po-
witał wszystkich zebranych w 
amfiteatrze i przedstawił plan 
festynu. 
Na początku wystąpiły siostry 
Serafitki z Chodzieży i z Pozna-
nia opowiadając o życiu zakon-
nym i wykonały kilka piosenek, 
następnie wystąpił zespół muzy-
ki religijnej z Piły, po nich zespół 
folklorystyczny „My z Doliny 
Wełny” z Gościejewa. Wśród 
atrakcji był przelot motolotni, z 
której miały zostać zrzucone cu-
kierki na plac pod... sceną! Oka-
zało się to wcale nie takie łatwe, 
załoga motolotni musiała powtó-
rzyć manewr, bo przy pierwszej 
próbie zgubiono część cukier-
ków. Ostatecznie wszystko wy-
szło jak należy, dzieci pozbierały 
cukierki. Dalej mogliśmy zoba-
czyć przeciąganie liny i zarazem 
występ artysty i kompozytora 
Tomasza Górkiewicza z Rogoź-
na, następnie żużlowcy z Polonii 
Piła i oczywiście występ dzieci 

z Domu Kultury „Krejzole” pod 
kierunkiem Agaty Troczyńskiej. 
W amfiteatrze wystawione były 
namioty miejscowości z naszej 
parafii w których były ciasta, sa-
łatki, frytki i różne smakołyki do 
spróbowania, również kiełbasa 
z grilla i z ogniska. Na parkin-
gu przed kościołem można było 
obejrzeć ciężkie motory wojsko-
we i cywilne, samochody zabyt-
kowe straży pożarnej i milicji, 
nowe samochody Fiata i Iveco i 
oczywiście maluchy i duże fiaty 
wystawione przez mieszkańców 
Wyszyn. 
Dużym wyzwaniem było czeka-
nie w kolejce po odbiór nagród z 
loterii, bo niektórzy czekali dwie 
godziny. Nie obyło się bez awarii 
prądu, ale dzięki szybkiej inter-
wencji sołtys Joanny Czekalskiej 
i strażaków wszystko wróciło do 
normy. 
Nad całością czuwali strażacy z 
OSP Wyszyny i Prosna. Oczy-
wiście wszystko działo się przy 
udziale naszego artysty, tego 
który rozsławił nasze Wyszyny 
w świecie, czyli Jakuba Herforta, 
który dał wspaniały koncert.  

Akcja zbiórki puszek zaliczona na medal  

Kolejna edycja projektu 

Uczniowie naszej szkoły uczest-
niczą w kolejnej edycji projektu 
edukacyjnego „Każdy ma swój 
Everest”. 
Projekt ten odpowiada na potrzebę 
rozwijania przedsiębiorczości, moty-
wacji do działania, postawy otwarto-
ści i pewności siebie, a także kształ-
towania umiejętności potrzebnych w 
dorosłym życiu: tolerancji, altruizmu, 
aktywności społecznej, wrażliwości 
na problemy środowiska lokalne-
go oraz drugiego człowieka. Idea 
projektu wpisuje się w popularny 
współcześnie model szkoły otwartej, 
łączący edukację z działaniem prak-
tycznym. W tym roku szkolnym po 
raz kolejny 40 uczniów gimnazjum, 
pod kierunkiem pań: Kingi Buszkie-
wicz, Karoliny Małofiej i Małgorzaty 
Polak, podjęło się realizacji różno-
rodnych zadań w projekcie, między 
innymi zbiórki makulatury i puszek 
aluminiowych. Celem tych akcji jest 
zaktywizowanie całej społeczności 

szkolnej do działań związanych z 
segregacją odpadów – praktyczna 
edukacja ekologiczna, wdrażanie 
uczniów do ochrony środowiska po-
przez pozyskiwanie surowców wtór-
nych. Priorytetem akcji zbiórki pu-
szek, oprócz aspektu ekologicznego, 
jest pozyskiwanie funduszy na wpar-
cie budżetu grupy projektowej, z któ-
rego dofinansowany będzie wyjazd 
w Tatry, planowany na czerwiec 2017 
r. Uczniowie 15 maja br. przynosili 
do szkoły policzone puszki, których 
finalnie okazało się 346 kg. Młodzież 
po raz kolejny pięknie wywiązała się 
z podjętego zobowiązania. Składamy 
ogromne podziękowania wszystkim 
rodzicom i uczniom za każdą zgnie-
cioną puszkę, za świetną organizację 
i atmosferę przy zbiórce, za  wspa-
niałe zaangażowanie się w projekt. 
Specjalne podziękowania kierujemy 
także w stronę państwa Bucholc z 
Sokołowa Budzyńskiego za nieoce-
nioną pomoc przy zbiórce puszek.  
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Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 

Zwycięstwo naszej drużyny 
27 kwietnia w Stróżewie 
odbył się etap powiatowy 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym dla szkół podsta-
wowych i gimnazjów.
Szkołę Podstawową w Budzy-
niu reprezentowała czterooso-
bowa drużyna, którą tworzyli: 
Weronika Anastaziak, Julia 
Szurpit, Mikołaj Burzak i Bła-
żej Sell. Uczestnicy Turnieju 
musieli poprawnie rozwiązać 
testy z przepisów ruchu dro-
gowego, pokonać tor przeszkód na 
rowerze oraz wykazać się umiejęt-
nością udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Uczniowie bu-
dzyńskiej szkoły spisali się dosko-
nale i zajęli pierwsze miejsce w ka-
tegorii szkół podstawowych! Dzięki 

temu będą reprezentować powiat 
chodzieski na etapie wojewódzkim 
Turnieju! Gratulujemy im serdecz-
nie i życzymy kolejnego sukcesu. 
Uczniowie przygotowywali się 
do Turnieju pod kierunkiem Anny 
Czerwińskiej.

Odwiedziny dzieci z Przedszkola w Budzyniu   

Poznawanie biblioteki 
W dniach 17 i 18 maja naszą bi-
bliotekę odwiedziły „Słoneczka”, 
„Pszczółki” i „Żabki” z Przed-
szkola Samorządowego w Budzy-
niu. 
Dla wielu z nich była to pierwsza 
wizyta w domu gdzie „mieszka 
książka”. Podczas spotkania dzie-
ci zostały zapoznane z biblioteką 
i jej zbiorami. Dowiedziały się jak 
zostać czytelnikiem biblioteki i po-
znały zasady wypożyczania ksią-
żek. Wysłuchały krótkiej opowieści 
na temat historii książki i jej drogi 
- od autora do czytelnika. Z wiel-
kim zainteresowaniem oglądały 
książeczki dla nich przeznaczone, 

szukały pieczątek, kodów kresko-
wych, dzieliły się spostrzeżeniami 
i same odpowiedziały na pytanie 
„jak należy szanować książki?”
Przedszkolacy mieli również oka-
zję poznać gościa naszej biblioteki 
pana Arkadego Pawła Fiedlera i 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
z podróżnikiem. Na zakończenie 
wizyty dzieci otrzymały w pre-
zencie kolorowankę oraz zakładkę 
do książki z godzinami otwarcia 
biblioteki. Żegnając się wszystkie 
obiecały, że przyjdą ponownie, tym 
razem z rodzicami, by się zapisać 
do biblioteki i wypożyczać książki.

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu  

Święto Konstytucji 3 Maja
Dnia 8 maja w naszej szkole od-
był się uroczysty apel szkolny z 
okazji Narodowego Święta Kon-
stytucji 3 Maja pt: „Ostatni teatr 
taki...”. 
W programie przedstawiono 
kształtowanie się praw człowieka 
na przestrzeni dziejów, młodzież 
nagrała film w strojach historycz-
nych będący interakcją czasowo-
-przestrzenną, przywołującą dawne 
stanisławowskie czasy. Piosenki i 
wiersze uświetniły przekaz tema-
tyczny. Młodzież gimnazjalna w 
skupieniu odebrała treści histo-
rycznego i patriotycznego przeka-
zu. Program przygotowała Hanna 
Danielewicz i Elżbieta Kurkowiak 
- Pauszek. Film stworzył nasz 

szkolny operator Emil Gursz, a pio-
senki przygotowała pani Krystyna 
Świniarska.

15 lat współpracy Gimnazjum ze szkołą w Ahlerstedt 

Piękny jubileusz
W dniach 4-13.05.2017 kolejna 
grupa młodzieży budzyńskiego 
gimnazjum uczestniczyła w polsko-
-niemieckiej wymianie. Jedenaścio-
ro uczniów pod opieką Małgorzaty 
Polak oraz Karoliny Biszof wy-
korzystało możliwość nawiązania 
nowych przyjaźni, sprawdzenia 
swoich umiejętności językowych 
oraz poznania kultury, zwyczajów 
i obyczajów naszego zachodniego 
sąsiada.
Tegoroczne spotkanie było również 
okazją do świętowania 15 rocznicy 
wymiany uczniowskiej między naszy-
mi szkołami. Ten jubileusz przyczynił 
się do spotkania z władzami gminy, 
dyrekcją i nauczycielami, rodzicami 
oraz osobami, które przyczyniły się do 
rozwoju naszej wzajemnej przyjaźni.

Program wymiany również w tym 
roku okazał się być bardzo ciekawy. 
Uczniowie mieli okazję pojechać i 
zwiedzić Hamburg, Bremen oraz Bre-
merhaven. Nasza młodzież odbyła po-
dróż po portach w obu miastach, zo-
baczyła „dom klimatyczny” i na żywo 
doświadczyła warunków panujących 
w różnych strefach klimatycznych. 
Mieliśmy okazję zobaczyć stadion 
piłkarski drużyny Werder Bremen 
oraz obejrzeć na żywo ligowy mecz 
piłki ręcznej. Uczniowie mogli szkolić 
język obcy podczas pobytu u rodzin 
goszczących oraz w trakcie wspól-
nych zajęć szkolnych i sportowych.
Wymiana młodzieży jest z pewnością 
niezapomnianym przeżyciem. Przy-
nosi wiele korzyści i już z niecierpli-
wością czekamy na kolejną wizytę.
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Spotkanie z Ewą Chotomską    

Ciotka Klotka w Budzyniu  
W ramach obchodów „Tygodnia 
Bibliotek” 10 maja 2017 roku 
gościem Biblioteki Publicznej w 
Budzyniu była Ewa Chotomska - 
pisarka, reżyserka, aktorka oraz 
autorka wielu tekstów piosenek 
dla dzieci.
Pani Ewa spotkała się z uczniami 
klas młodszych ze Szkoły Podsta-
wowej w Wyszynach i w Budzy-
niu. Autorka wystąpiła w stroju 
niezapomnianej Ciotki Klotki z 
telewizyjnego programu dla naj-
młodszych TIK-TAK. W pięknym 
kapeluszu, w kolorowych piórach, 

butach nie do pary i z uśmiechem 
na twarzy opowiadała dzieciom o 
sobie i swojej twórczości. Mówiła 
również o swoich zwierzętach i o 
tym, że od dziecka towarzyszą jej 
wiersze, bo jej mama Wanda Cho-
tomska - znana poetka i autorka 
książek dla dzieci, zawsze bawiła 
się z małą Ewą w rymy, z których 
powstawały piękne wiersze. Opo-
wieści przeplatane były piosenka-
mi, wierszykami, rymowankami i 
zagadkami, a prawidłowe odpo-
wiedzi nagradzane słodkościami z 
koszyczka Ciotki Klotki.

Wyszyny  

Z okazji Dnia Matki
W czwartek, 25 maja 2017 roku, w Domu Kultury w Wyszynach odbyło 
się spotkanie z okazji „Dnia Matki”, zorganizowane przez Przedszkole 
im. Koziołka Matołka z Wyszyn. 
Na wstępie dyrektor Anna Gąska powitała wszystkie mamy i złożyła serdeczne 
życzenia. Następnie rozpoczęło się przedstawienie w którym dzieci mówiły 
wierszyki i śpiewały piosenki o mamie. Na koniec wszystkie dzieci zaniosły 
laurki swoim mamą. Cały poczęstunek przygotowali jak zwykle rodzice.

Sukces Karola i Wiktora w „Cyberbocie”   

Festiwal Robotyki
9 maja 2017 roku po raz 14. 
odbył się ogólnopolski Festi-
wal Robotyki „Cyberbot” na 
Politechnice Poznańskiej. 
Impreza skupiła czołowych 
konstruktorów i pasjonatów 
robotów z całej Polski. Już dru-
gi raz w tej ciekawej imprezie 
wzięli udział Karol Nowacki i 
Wiktor Nowacki – uczniowie 
Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu. Każ-
dy z nich przedstawił wykonane 
samodzielnie konstrukcje robotów 
w kategorii Micromouse i Freestyle. 
Karol uzyskał 5. miejsce, a Wiktor 
6. miejsce w kategorii Micromouse. 
Modele Freestyle cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Prace Karola i 
Wiktora chwalone były za precy-
zyjne wykonanie i indywidualne, 
autorskie oprogramowanie. Karol 
otrzymał zaproszenie na przedsta-

wienie swoich modeli na festiwalu 
na Politechnice Białostockiej. Wiktor 
otrzymał propozycję bezproblemo-
wego przyjęcia do Technikum In-
formatycznego. Podczas prezentacji 
ogólnej zasypywani byli pytaniami 
publiczności, a ich stoiska były cią-
gle oblegane. Należy nadmienić, że 
większość wolnego czasu zajmuje 
Karolowi i Wiktorowi nie nauka, 
a praca przy robotach. Już myślą o 
przyszłorocznym festiwalu robotów.

Przeżywamy Rok Świętego 
Brata Alberta Chmielowskiego, 
ponieważ minęła 100 rocznica 
jego śmierci. W związku z tym 
w Margoninie został zorganizo-
wany Dekanalny Konkurs Wie-
dzy o tym Świętym. 
Chętni gimnazjaliści z całego de-
kanatu (było ich 80) zaczęli zapo-
znawać się z życiem św.Alberta. 
Etap szkolny konkursu polegał 
na rozwiązaniu testu składające-
go się z 45 pytań oczywiście ta-
kich samych w całym dekanacie. 

Wyłoniono 12 uczestników. W 
naszym gimnazjum najlepiej po-
radzili sobie z pytaniami konkur-
sowymi: Wiktoria Zielińska IIIc, 
Daria Kubanek IIIc, Maciej West-
phal IId, Karol Nowacki Ic, Marta 
Ciesielska Ib. Ta piątka godnie 
reprezentowała Budzyń 9 maja 
w Margoninie. Pierwsze miejsce 
zdobył Karol Nowacki (nagroda 
tablet), a trzecie miejsce zaję-
ła Wiktoria Zielińska (nagroda 
święty obraz). Cieszymy się bar-
dzo z sukcesu naszych uczniów.

Dekanalny konkurs wiedzy o świętym Albercie 

Sukces gimnazjalistów
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„Biegam bo lubię po lasach”  

Wiosenny Bieg Orlika   
29 kwietnia 2017 r. w Budzyniu 
pod honorowym patronatem 
Nadleśnictwa Podanin promują-
cego hasło „Biegam bo lubię po 
lasach” i Wójta Gminy Budzyń 
odbył się Vll Wiosenny Bieg Orli-
ka. Organizacją tego wydarzenia 
zajął się  Gminny Ośrodek Kultu-
ry oraz Orlik Budzyń.
Animator sportu Mariusz Ajchsztet 
rozpoczął krótką ceremonię otwar-
cia i przywitał przedstawiciela sa-
morządu Gminy Budzyń zastępcę 
Wójta Piotra Jankowskiego, sołtys 
wsi Budzyń Marię Jabłońską oraz 
wszystkich uczestników biegu. 
Potem rozpoczęła się rozgrzewka, 
którą przy wesołej muzyce popro-
wadziła Alicja Janiszewska. Trasy 
biegów wyznaczone były w lesie 
przy Osiedlu Piaski.
W biegu udział wzięło ponad 100 
zawodników  od 3 do 16 roku życia 
oraz 40 dorosłych biegaczy.
Wyniki biegu Orlika, 120 me-
trów
Dziewczynki 3-4  lata
1. Wiktoria Binert
2. Iga Majewska
3. Joanna Małofiej
Chłopcy 3-4 lata
1. Kasjan Goldberg
2. Michał Gołębiewski
3. Sebastian Szukała
Wyniki biegu Orlika - 200 me-
trów
Dziewczynki 5-6 lat
1. Zuzanna Miziołek
2. Lena Ryczek
3. Nina Jabłońska
Chłopcy 5-6 Lat
1. Szymon Rogula
2. Nikodem Wyka
3. Mikołaj Niedbalski
Wyniki biegu Orlika - 500 me-
trów
Dziewczynki 1-2 klasa
1. Natalia Jankowska
2. Katarzyna Szak
3. Amelia Matlak
Chłopcy 1-2 klasa
1. Bartosz Posadny
2. Oskar Niedbalski

3. Radek Kosiński
Dziewczynki  3-4 klasa
1. Weronika Kaczmarek
2. Grasiela Dombek
3. Eliza Cybulska
Chłopcy 3-4 klasa
1. Miłosz Nowak
2. Nikodem Krzykawski
3. Adrian Janiszewski
Wynik Biegu Orlika 1000m
Dziewczynki  5-6 klasa
1. Weronika Anastaziak
2. Martyna Gąsior
3. Izabela Dajczak
Chłopcy 5-6 klasa
1. Miłosz Szynkiewicz
2. Szymon Geisler
3. Dawid Walaszczyk
Wynik Biegu Orlika 2000m
Dziewczynki - Gimnazjum
1. Wiktoria Gruszczyńska
2. Daria Walaszczyk
3. Nicola Nowicka
Chłopcy - Gimnazjum
1. Jan Fryska
Bieg główny -  kobiety -  4 km
1. Sylwia Geisler
2. Izabela Wylegała
3. Anna Czerwińska
Bieg główny – mężczyźni – 4 km
1. Robert Gehrke
2. Michał Zielsdorf
3. Jan Hordych
Szczególne podziękowanie za po-
moc w organizacji biegu i ufun-
dowanie nagród składamy: Mar-
cinowi Sokołowskiemu, Wójtowi 
Gminny Budzyń i Jackowi Kul-
pińskiemu, nadleśniczemu Nadle-
śnictwa Podanin. Inni sponsorzy 
którym pragniemy serdecznie 
podziękować to: Bank Spółdziel-
czy w Chodzieży oddział Budzyń,  
Anna i Andrzej Kabat, Marek 
Wollherr, Dariusz Bielecki, Ma-
ciej Rychlik, Dariusz Adamczyk, 
Karina i Rafał Świderscy.
Zapraszamy na kolejny bieg po 
naszych lasach w 2018 roku.

animator sportu 
Mariusz Ajchsztet oraz 
dyrektor GOK Budzyń 

Marek Bocheński

Komunikat
Zgodnie z „Planem treningów elementów systemu wykrywania i alar-
mowania oraz wczesnego ostrzegania na rok 2016”, informuję, że w 
dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 przeprowadzona zostanie próba 
syren alarmowych, dźwięk ciągły 1min.

Wójt Gminy Budzyń

Rozgrywki Bośka-Kop    

Walczyli o ostatni puchar 
W sobotę, 20 maja 2017 r., w re-
stauracji „Retro” odbył się ostatni  
turniej gry Bośka-Kop o puchar  
A. Lewandowskiego. 
W tej rozgrywce najlepszym okazał 
się Boniak T. - 482 pkt., drugi był  
Rudnicki A.- 484 pkt., trzeci Przyby-
szewski R.- 470 pkt.
Przez całe 9 miesięcy trwania turnie-
ju współpracowaliśmy z graczami z 
gminy Szamocin. Tam też turniej już 
się zakończył, a mieszkaniec Budzy-
nia S. Mulik otrzymał nagrodę za 1 
miejsce. Okazało się że my też jeste-
śmy gościnni i u nas zwycięzcą jest 

mieszkaniec Szamocina.
1. Rudzki J. - 3737 pkt.
2. Kamiński B. - 3732 pkt.
3. Wierzbiński W. -  3619 pkt.
4. Rudnicki A. - 3489 pkt.
5. Kasperczak J. - 3437 pkt.
6. Boniak T . -  3429  pkt.
7. Starosielec R. -  3429 pkt.
Dziękujemy dyr. GOK M. Bocheń-
skiemu za udostępnianie sali i wój-
towi Marcinowi Sokołowskiemu za 
nagrody dla zwycięzców, które zo-
staną wręczone na Dniach Budzynia. 
Dziękujemy również wszystkim 
sponsorom pucharów.   

II Forum bibliotekarzy Gminy Budzyń    

Debata o roli biblioteki  
16 maja 2017 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbyło się II 
Forum Bibliotekarzy Gminy 
Budzyń. W spotkaniu z bibliote-
karzami udział wzięli przedsta-
wiciele władz, dyrektorzy szkół i 
przedszkoli oraz sołtysi. 
Odbywające się w ramach Forum 
spotkania mają na celu podkreślenie 
roli bibliotek w środowisku oraz pre-
stiżu zawodu bibliotekarza. Wypo-
życzanie książek i dbanie o rozwój 
czytelnictwa wśród mieszkańców, 
znaczenie roli samego czytania ja-
kie odgrywa ono w życiu każdego 
człowieka - to tylko jedno z ważnych 
zadań współczesnych bibliotekarzy.
Inspiracją tegorocznego Forum  stał 
się jeden z priorytetów polityki 
oświatowej Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Rozwijanie kompetencji 
czytelniczych oraz upowszechnianie 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzie-
ży” - program realizowany w szko-
łach. Celem Forum była prezentacja 

bibliotek szkolnych oraz działań po-
pularyzujących czytelnictwo.
Bibliotekarki szkolne: Renata Aniołek 
z Gimnazjum, Krystyna Kempka ze 
Szkoły Podstawowej w Budzyniu i 
Izabela Turostowska ze Szkoły Pod-
stawowej w Wyszynach zapoznały 
uczestników spotkania ze swoich 
bibliotekami. Przedstawiły strukturę 
zbiorów bibliotecznych, analizę czy-
telników i wypożyczeń. Opowiedzia-
ły o działaniach podejmowanych na 
rzecz promocji książki oraz prowa-
dzonych formach pracy zachęcają-
cych uczniów do czytania książek.
Spotkanie zakończyło się obejrze-
niem prezentacji multimedialnej 
przedstawiającej inicjatywy podej-
mowane w Szkole Podstawowej 
w Budzyniu. Było również okazją 
do wymiany poglądów na temat 
realizowanych zadań oraz szukania 
nowych pomysłów i obszarów dzia-
łalności mających wpływ na zwięk-
szenie zainteresowania książką. 



Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu  
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Przedszkole Samorządowe w Budzyniu 

Migawki z życia 

Festiwal Śpiewających Przedszkolaków 
27 kwietnia 2017 roku w Chodzieży odbył się Festiwal Śpiewających 
Przedszkolaków. W koncercie nasze przedszkole reprezentowały dzie-
ci: Mikołaj Niedbalski, Jagoda Koźlakowska, Eliza Bedyńska, Kry-
styna Maślankowska, Olga Banach. Wszystkim dzieciom gratulujemy 
sukcesów i wspaniałych występów na dużej scenie. Do kolejnego etapu 
regionalnego w Trzciance zakwalifikował się Mikołaj Niedbalski.

Bieg Przedszkolaka 
Po raz kolejny Przedszkole Samorządowe w Budzyniu wzięło udział 
w Biegu Przedszkolaka w Chodzieży. Zawody rozegrano w kategorii 
dziewczynek i chłopców na dystansie 250 m. Nie liczyła się prędkość i 
zajęte miejsce, ale samo uczestnictwo. Na wszystkich startujących cze-
kały medale, dyplomy i słodki poczęstunek. Przedszkolakom serdecz-
nie gratulujemy! 
Szczególne gratulacje należą się Kamili, Lenie i Wiktorowi, którzy do 
przedszkola wrócili z pucharami.

Konkurs 
28 kwietnia 2017 r. w przedszkolu Samorządowym w Budzyniu zorganizo-
wano konkurs wiedzy o zdrowiu pod nazwą „Dbam o zdrowie”. Konkurs 
ten był podsumowaniem zdobytej wiedzy na temat zdrowego stylu życia 
i dbania o higienę osobistą. Dzieci startowały w różnych konkurencjach. 
Rozwiązywały zagadki, quizy. Określały, co jest prawdą, a co fałszem. 
Układały obrazki z części i rozpoznawały owoce i warzywa po smaku, a 
także wykonywały różne zadania ruchowe. Na zakończenie zmagań przed-
szkolaki otrzymały dyplomy oraz jabłka i inne smakowite owoce.

Wizyta u strażaków
Przedszkolaki z grupy Misie i Motylki udały się z wizytą do jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzyniu. Z okazji Święta Strażaka 
życzymy Wam, by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem 
osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Z życia Polskiego Związku Wędkarskiego  

Pierwsza rozgrywka 
14  maja członkowie koła PZW 
w Budzyniu rozegrali pierwsze 
zawody z cyklu Grand Prix. 
Po trzygodzinnej rywalizacji naj-
lepszy wynik uzyskał kol. Janusz 
Walczak (3.180 pkt), drugi z nie-
wielką stratą był kol.Rafał Zagór-
ski (2.900 pkt.),  pierwszą trójkę 

zamknął kol.Krzysztof Pauszek 
uzyskując 2.200 pkt. 
Kolejne zawody z cyklu Grand 
Prix rozegrane będą na jeziorze 
Strzeleckim w Chodzieży w dniu 
25 czerwca. 

Prezes koła PZW w Budzyniu 
Rafał Zagórski
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu   

Spotkanie z podróżnikiem 
18 maja gościem Biblioteki Pu-
blicznej w Budzyniu był Arkady 
Paweł Fiedler, wnuk wybitnego 
pisarza i podróżnika. Pasjonat 
podróży samochodowych, pro-
ducent filmów podróżniczych, 
fotograf.
Podczas spotkania, w którym 
uczestniczyli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej i młodzież gimna-
zjalna pan Arkady Paweł przedsta-

wił relację z 3-miesięcznej podróży 
„Maluchem” (czyli produkowanym 
niegdyś w Polsce Fiatem 126p) z 
Puszczykowa do Władywostoku. 
Pokazując zdjęcia i filmy mówił o 
trudach przejechania ponad 22 ty-
sięcy kilometrów, odwiedzając po 
drodze 12 krajów Europy i Azji. Z 
dumą opowiadał, jak on i jego auto 
pokonali ogromne góry, wspinając 
się na wysokość 4655 m n.p.m. 
dwa razy. Najdłuższy dzienny prze-
bieg 495 km przebyli w Kazachsta-
nie, a najkrótszy 44 km ostatniego 
dnia podróży w Rosji. Mówił o 
spotkaniach z ciekawymi ludźmi, 
o niezwykłej po drodze przyrodzie, 
rozległych stepach, niebezpiecz-
nych przełęczach i przepięknych 
górach. Podróż do Azji była to 
trzecia wyprawa Arkadego Pawła 
Fiedlera małym fiatem. Wcześniej 
podróżnik przejechał nim Polskę i 
Afrykę, o której opowiadał podczas 
spotkania w ubiegłym roku. 

Wyszyny  

Dzień Strażaka
W  sobotę 6 maja 2017 roku stra-
żacy z Wyszyn i Prosny świętowali 
„Dzień Strażaka”. 
O godzinie 18.00 druhowie z Wy-
szyn i Prosny stawili się przed ko-
ściołem Matki Boskiej Pocieszenia 
w Wyszynach, na początku było 
wspólne zdjęcie, po tym procesyjne 
wejście do kościoła, druhów prowa-
dził poczet sztandarowy w pełnym 
rynsztunku. 
Na wstępie proboszcz ks. Bogdan 

Spychaj powitał wszystkich dru-
hów, mówiąc jednocześnie jak trud-
na i niebezpieczna jest ich służba, a 
zarazem wielce szlachetna i bardzo 
wdzięczna. Proboszcz wspomniał, 
że to właśnie Straż Pożarna jest 
najbardziej widoczną formacją na 
procesji Bożego Ciała, na Drodze 
Krzyżowej, przy Grobie Pańskim, 
na festynach i wielu innych uroczy-
stościach. Wszyscy modlili się w in-
tencji żywych i zmarłych strażaków.

Drogi na Osiedlu Piaski   
Choć termin zakończenia prac związanych z ostatnim etapem budo-
wy dróg wewnętrznych na Osiedlu Piaski w Budzyniu wyznaczono na 
trzeci kwartał tego roku, już teraz część prac została wykonana i można 
podziwiać nowe oblicze tego osiedla.    

Okiem fotoreportera

Wspólna akcja bibliotek   

Sąd nad książką 

„Pasowanie na Czytelnika” to 
wyjątkowa uroczystość. Jak co 
roku odbywa się ona w maju, 
kiedy uczniowie klasy pierwszej 
znają już cały alfabet i są w pełni 
gotowi do samodzielnego czytania 
książek.
Tegoroczna uroczystość odbyła się 
11 maja w sali widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Budzyniu. 
Rozpoczęła się od przedstawienia 
pt. „Sąd nad książką” przygotowa-
nym przez uczniów klasy III d pod 
kierunkiem wychowawczyni Da-
nuty Bentkowskiej i bibliotekarki 
Krystyny Kempka. Pierwszoklasi-
ści, ich rodzice i zaproszeni goście 
mogli zobaczyć rozprawę sądową, 
na której sądzono książkę. Każdy 
(komputer, kaseta, bibliotekarka, 
dzieci, prokurator, obrońca) próbo-
wał udowodnić swoje racje. Osta-

tecznie jednak spór „czy książka jest 
nam potrzebna?” rozwiązał sędzia, 
który ogłosił, iż książka zawsze zo-
stanie z nami. Ponadto wysłucha-
liśmy kilku wierszy o książce i bi-
bliotece oraz piosenek w wykonaniu 
solistek ze „Studia Piosenki” - Zuzi 
Ciesielskiej, Hani Kasperczak i Oli 
Michor. 
Po części artystycznej pierwszo-
klasiści złożyli uroczyste ślubowa-
nie przyrzekając, że będą kochać i 
szanować książki, korzystać z ich 
mądrości i sumiennie wypełniać 
obowiązki czytelnika. Następ-
nie wszyscy zostali pasowani na 
czytelnika biblioteki szkolnej i 
publicznej, otrzymali w prezencie 
książkę do własnej biblioteczki 
oraz pamiątkowy dyplom, który 
będzie im przypominał o tym wy-
darzeniu. 
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Drużyna dziewcząt z Gimna-
zjum w Budzyniu powtórzyła 
sukces z poprzedniego roku i 
zajęła IV miejsce w Wojewódz-
twie Wielkopolskim w Piłce 
Ręcznej.
W Finale Wojewódzkim przy-
szło się nam zmierzyć z potęga-
mi piłki ręcznej czyli zespołami 
z Gniezna, Kępna i Buku. Są to 
drużyny, które corocznie mierzą 
się z najlepszymi w kraju zaj-
mując wysokie lokaty (pierwsza 
ósemka w Polsce). Choć medal 
był tak blisko i czujemy niedosyt 
to warto podkreślić, że docenio-

no nasze starania i rozwój piłki 
ręcznej w Budzyniu, oddając 
nam organizację imprezy na naj-
wyższym szczeblu wojewódz-
twa.
Uroczystego otwarcia zawodów 
odbywających się w hali Bu-
dzyńskiego Gimnazjum dokona-
li: dyrektor Gimnazjum Kinga 
Buszkiewicz, wójt Gminy Bu-
dzyń Marcin Sokołowski oraz 
starosta Powiatu Chodzieskiego 
Julian Hermaszczuk. Zapro-
szenie na finał przyjęli również 
zastępca wójta Gminy Budzyń 
Piotr Jankowski, przewodniczą-

Nasza drużyna: górny rząd od lewej Daria Kubanek, Anna Krawczyk, 
Aleksandra Kin, Martyna Szurpit, Julia Kossakowska, Samanta Musiał. 
Dolny rząd od lewej: Martyna Kalkowska, Oliwia Nowicka, Wiktoria Zie-
lińska, Katarzyna Szymanowicz

cy Rady Gminy Budzyń Zenon 
Nowicki, zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Chodzieży 
Leszek Naranowicz, przewodni-
czący Komisji Oświaty, Sportu 
i Turystyki Mariusz Ajchsztet, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Budzyniu Dariusz Dudziak, pre-
zes BKS „Kłos” Budzyń Grze-
gorz Troczyński, przewodniczą-
cy LZS Budzyń Roman Szlabs 
oraz prezes Wielkopolskiego 
Szkolnego Związku Sportowego 
Zdzisław Urbańczyk. Dziękuje-
my za przybycie na nasze zawo-
dy tak znamienitych gości mając 
nadzieję, iż w przyszłości będzie 
jeszcze okazja pokazać kibicom 
ponownie piłkę ręczną w kobie-
cym wydaniu na tak wysokim 
szczeblu.

Turniej „Liga Europy” w Czarnkowie 

Świetny występ Żaków z Budzynia
19 maja 2017 roku w Czarnkowie rozegrano 3 turniej Żaków „Liga 
Europy”. 
Nasza drużyna wygrała wszystkie spotkania nie tracąc bramki! 
A oto wyniki spotkań:
Wieleń - Budzyń  0-3
Skoki - Budzyń   0-3
Akademia Calcio - Budzyń 0-1
Czarnków - Budzyń 0-1
Drużyna wystąpiła w składzie: bramkarz Eryk Walerowski, obrońcy 
Mikołaj Kowal, Dawid Janiszewski, pomocnicy Milan Sell, Gracjan 
Gąsior, Mieszko Kowal, Michał Nowacki, Miłosz Łuszczki, Jakub 
Żwirblis i Oskar Bukowski (strzelec 5 bramek).
Chłopcy trenują od 3 lat na Orliku pod okiem animatora sportu i opie-
kuna Mariusza Ajchszteta.
Gratulacje!

W budzyńskim finale wygrała 
drużyna gimnazjum z Gniezna, 
uzyskując awans do Mistrzostw 
Polski. Drugie miejsce zajęło 
gimnazjum z Kępna, natomiast 
trzecie gimnazjum Buk. 
Nasze dziewczęta zajmując 
miejsce czwarte nie mają się co 
smucić, bo jak mówi p. dyrektor 
Gimnazjum w Budzyniu - „To 
jest czwarte miejsce na 611 gim-
nazjów w Wielkopolsce”. 
Dziękujemy za pomoc w organi-
zacji zawodów Witoldowi Kukla 
oraz Mirosławowi Przybyszew-
skiemu, ale przede wszystkim 
podziękowania należą się naszej 
młodzieży na trybunach (jeste-
śmy z was dumni) – w końcu hala 
„grała” razem z zawodniczkami!    

Trenerzy


