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Nowe drogi  - lepszy dojazd 

Do domów i firm
Radni nie mieli letniej przerwy 

Kolejne sesje Rady Gminy
W szybkim tempie finalizowane 
są prace związane z budową ko-
lejnych odcinków dróg na terenie 
naszej gminy, które do tej pory 
nie posiadały nawierzchni asfal-
towej. To kolejna inwestycja w 
zakresie poprawy stanu sieci dróg 
lokalnych, dojazdowych do gospo-
darstw i gruntów rolnych. 
W czterech miejscowościach naszej 
gminy, tj. w Wyszynach, Prośnie (na 
zdjęciu poniżej), Budzyniu i Brzekiń-
cu,  wybudowanych zostanie cztery 
odcinki dróg o łącznej długości 1100 
m, przy których    mieszka ok. 30 ro-
dzin. Całościowy koszt inwestycji to 
kwota nieco ponad 615 tysięcy zło-
tych. Na ten cel gmina pozyskała do-
finansowanie z Urzędu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w wysokości 

138 tysięcy złotych, a pozostałe środ-
ki w wysokości blisko 477 tysięcy 
złotych pochodziły z budżetu gminy. 
Finał prac zaplanowano na koniec III 
kwartału bieżącego roku.  
Wykonawcą prac zostało wyłonione 
w przetargu konsorcjum firm PROJ-
-BUD Sp. z o.o. oraz EL-Kajo Sp. z 
o.o. z Bydgoszczy.  
Należy podkreślić, że inwestycja 
ta to realizacja długo zgłaszanych 
próśb ze strony mieszkańców i firm, 
których domostwa oraz siedziby 
znajdują się przy tych odcinkach 
dróg. W przyszłym roku gmina 
planuje kolejne inwestycje w tym 
zakresie, których celem jest popra-
wienie dojazdu do domostw, poło-
żonych szczególnie na peryferiach 
poszczególnych wsi. 

W okresie wakacyjnym zakończo-
no kolejną inwestycję związaną z 
poprawą oświetlenia drogowego 
na terenie naszej gminy. Tym ra-
zem we wsi Prosna, przy nowobu-
dowanym odcinku drogi gminnej, 
zainstalowano 7 lamp, a we wsi Wy-
szynki, przy drodze powiatowej, za-
instalowano 10 lamp. Należy dodać, 
że wieś Wyszynki jest ostatnią wsią 
na terenie naszej gminy, która do tej 
pory nie miała oświetlenia drogowe-
go. Lampy zostały usytuowane na 
odcinku ok. 1 kilometra w okolicy, 
gdzie w ostatnim czasie powstały 
nowe zakłady pracy, budynki miesz-
kalne i nowe gospodarstwa rolne. 

W perspektywie w tej części wsi 
postanie świetlica wiejska. Nowa 
inwestycja związana z oświetleniem 
drogowym jest spełnieniem postula-
tów, długo zgłaszanych przez część 
mieszkańców wsi Prosna i Wyszyn-
ki. Nowe oprawy są wykonane w 
energooszczędnej technologii LED, 
koszty związane z eksploatacją są 
niższe o 50 procent w stosunku do 
dotychczas stosowanego oświetle-
nia sodowego. Wykonawcą tych 
prac była firma instalatorska Dariu-
sza Bieleckiego z Budzynia. War-
tość zainstalowanego oświetlenia to 
ok. 14 tysięcy złotych. 

Gmina Budzyń

Nowe lampy na drogach
Na 21 września 2017 roku 
zwołano obrady komisji zdro-
wia, oświaty, spraw socjal-
nych, sportu i turystyki, w 
czasie której omówiono zmia-
ny w regulaminie Centrum 
Usług Wspólnych w Budzyniu 
w związku z reformą oświaty. 
Omówiono także projekt uchwa-
ły w sprawie przekształcenia 
szkół podstawowych działają-
cych na terenie gminy z 6-let-
nich w 8-letnie. Przedstawiono 
także skargę Prokuratury Rejo-
nowej w Wągrowcu na uchwałę 
Rady Gminy Budzyń z dnia 28 
lutego 2011 w sprawie trybu i 
sposobu powołania i odwołania 
członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w gminie 
Budzyń. 

*   *   * 
22 września zebrała się komisja 
statutowo-samorządowa, pra-

29. sesja Rady Gminy Budzyń 
odbyła 12 lipca 2017. Podczas 
jej obrad radni podjęli trzy 
uchwały. 
W pierwszej z nich radni podję-
li decyzję o wyrażeniu zgody na 
zawarcie kolejnych umów dzier-
żaw, których przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość. 
W kolejnej uchwale radni wy-
razili zgodę na przedłużenie w 
trybie bezprzetargowym działki 
położonej w obrębie Grabówka 
na czas dłuższy niż trzy lata. 
Radni, podejmując ostatnią 
uchwałę w czasie obrad tej se-
sji, dokonali niewielkich zmian 
w uchwale budżetowej na rok 
2017. 

*  *  * 
Kolejna, 30. sesja Rady Gminy 
bieżącej kadencji, została zwo-
łana na dzień 30 sierpnia 2017 r. 
Głównym temat obrad tej sesji 
było przedstawienie przez Wójta 
Gminy informacji o wykonaniu 
budżetu za pierwsze półrocze 
2017.  

Następnie Radni podjęli uchwałę 
w sprawie zakończenia działal-
ności dotychczasowego Gimna-
zjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu. 
Podjęto także uchwałę w sprawie 
nieodpłatnego nabycia nieru-
chomości. Podjęcie tej uchwały 
związane było z koniecznością 
uregulowania stanu własności 
nieruchomości gruntowych sta-
nowiących do tej własność Skar-
bu Państwa, w administrowaniu 
przez Agencję Nieruchomości 
Rolnych. Pozyskany teren jest 
niezbędnych w związku z plano-
waną inwestycją polegająca na 
budowie przepompowni ścieków 
komunalnych i oczyszczalni wód 
deszczowych. Część pozyskanej 
częściej działki będzie przezna-
czona pod działalność rekreacyj-
ną i sportową. 
Podjęto także uchwałę w sprawie 
w zmian w uchwale budżetowej 
Gminy Budzyń, oraz podjęto 
uchwałę w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej na lata 2017 - 2023.    

Z prac Rady Gminy 

Pracowały komisje
wa i porządku publicznego. W 
czasie obrad tej komisji radni 
opiniowali propozycje zmiany 
statutu gminy Budzyń, omówili 
także projekt uchwały zmienia-
jącej uchwałę w sprawie sta-
łych obwodów głosowania oraz 
przedstawiono zakres prac zwią-
zanych z dostosowaniem herbu 
Gminy Budzyń do zasad heral-
dyki. Przedstawiony został także 
projekt flagi i pieczęci Gminy 
Budzyń. Prezentacji dokonał dr 
Gerard Kucharski, specjalizujący 
się w heraldyce. Przy ich opra-
cowaniu starano się zachować 
jak najwięcej wątków ikonogra-
ficznych pochodzących z okre-
su staropolskiego. Jak mówił dr 
Kucharski w czasie prezentacji, 
w ten sposób herb nie pozbył się 
oryginalnego, historycznego wy-
obrażenia i zyskał świeżość oraz 
większą czytelność. 
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Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej  

Rozbudowa ujęcia wody

Sołectwo Podstolice 

Przebudowa drogi gminnej
Została zakończona kolejna in-
westycja w ramach programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
struktury drogowej na lata 2016 
– 2019, w ramach której wybudo-
wano drogi gminne nr 201570P i 
201560P, czyli ulice Parkową, 
Akacjową, Klonową i Wielkopol-
ską w Budzyniu. 
Środki na ten cel, w łącznej wyso-
kości milion 445 tysięcy 599 zło-
tych pochodziły z budżetu państwa 
(668 tysięcy 691 złotych), Powiatu 
Chodzieskiego (370 tysięcy zło-

Zakończyła się pierwsza inwe-
stycja drogowa na terenie naszej 
gminy, która została wybudowa-
na przy udziale środków pocho-
dzących z budżetu UE w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
Inwestycja ta miała miejsce w 
sołectwie Podstolice, gdzie wy-
budowany został odcinek drogi o 
nawierzchni asfaltowej o długo-
ści ok. 500 metrów. Wartość prac 
wyniosła ok. 548 tysięcy, środki 
na ten cel w całości pochodziły z 
funduszu PROW. 
Wykonawcą tej inwestycji było 
konsorcjum firm, w skład którego 
weszło przedsiębiorstwo PROJ-

-BUD SP. z o.o. oraz przedsię-
biorstwo EL-Kajo Sp. z o.o. z 
Bydgoszczy.  
Równoległe wzdłuż traktu dro-
gowego położony został kanał 
technologiczny, umożliwiający 
zainstalowanie sieci światło-
wodowej, które to zadanie, w 
ramach porozumienia z Gminą 
Budzyń wykonuje firma Asta Net. 
Aktualnie w sołectwie Podstoli-
ce kończą się prace związane z 
budową sieci światłowodowej, i 
tym samym kolejna miejscowość 
na terenie naszej gminy uzyska 
dostęp do szerokopasmowego In-
ternetu oraz całego pakietu usług 
cyfrowych.  W okresie wakacyjnym trwały 

nieprzerwanie prace związane z 
wykonywaniem kolejnych zadań 
z zakresu gospodarki wodno-ście-
kowej.   
W Budzyniu rozpoczęły się prace 
związane z rozbudową ujęcia wody 
dla Budzynia. Polegają one wykona-
nie odwiertów kolejnej studni głębi-
nowej, na głębokość ok. 65 metrów. 
Po uzbrojeniu nowego odwiertu w 
odpowiednie urządzenia wybudo-
wany zostanie rurociąg długości ok. 
300 metrów do hydroforni, gdzie 
woda zostanie poddana procesowi 
uzdatniania. Ze względu na zużycie 
techniczne, w ramach tego samego 
zadania, zostanie także wymieniany 
został jeden ze zbiorników reten-
cyjnych o pojemności 100 metrów 
sześciennych.  
Prace te pozwolą na zapewnienie 
ciągłości dostaw wody dla szyb-

W pierwszych dniach paździer-
nika rozpoczną się prace zwią-
zane z budową kolejnego chod-
nika na terenie naszej gminy, 
tym razem powstanie on w So-
kołowie Budzyńskim, przy dro-
dze powiatowej od strony stacji 
kolejowej przy blokach. 
Chodnik będzie miał długość ok. 
250 metrów. Wartość planowa-
nych prac szacuje się na ok. 85 
tysięcy złotych. Głównym inwe-

storem jest Powiat Chodzieski, a 
Gmina Budzyń i sołectwo Soko-
łowo Budzyńskie partycypuje w 
tej inwestycji kwotą w wysokości 
30 tysięcy złotych, pochodzących 
z funduszu sołeckiego. Wyko-
nawcą zadania jest firma Zendach 
z Budzynia. Zakończenie prac 
planowane jest w listopadzie. 
Aktualnie trwają starania o konty-
nuację tego zadania w przyszłym 
roku.  

Sokołowo Budzyńskie

Poprawi się 
bezpieczeństwo pieszych

W Budzyniu w ramach programu rozwoju infrastruktury 

Wybudowano nowe ulice
tych), oraz z budżetu Gminy Bu-
dzyń (406 tysięcy 908 złotych). 
Inwestycja obejmowała swym 
zakresem prace drogowe na dłu-
gości 745 metrów bieżących, w 
tym chodniki, ścieżki pieszo-ro-
werowe, drogi z kostki brukowej 
betonowej, starobruku, kostki 
granitowej, wykonanie kanaliza-
cji deszczowej, oświetlenie ulicz-
ne LED, przejścia dla pieszych, a 
także trawniki. Wykonawcą inwe-
stycji była firma VIABUD z Wal-
kowic. 

ko rozwijającego się Budzynia i 
okolic, jest to szczególne ważne 
w okresie wzmożonego poboru 
wody w okresie wiosennym i let-
nim. 
Ogólna wartość  tych prac opiewa 
na kwotę ok. 220 tysięcy złotych. 
Środki na ten cel pochodzą z  wy-
gospodarowanej części środków, 
które Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji pozyskuje że sprzedaży 
wody i oczyszczania ścieków.  
We wsi Wyszyny został wyko-
nany kolejny odcinek kanalizacji 
sanitarnej przy nowobudowanej  
drodze  do 4 posesji, ogólny koszt 
tego zadania wyniósł ok. 26 tysię-
cy złotych. Poza tym na osiedlu 
mieszkalnym w Wyszynach, przed 
planowaną modernizacją układu 
drogowego, została przebudowana 
sieć wodociągowa, koszt tej inwe-
stycji  to 17 tysięcy złotych.  
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 O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Budzyń działając na podstawie  art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1, 3, art. 40 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza 
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Nieruchomość zabudowana o numerze ewidencyjnym 1051 o powierzchni 600 m2, położona w miejscowości Budzyń, przy ul. Lipowej 
nr 6. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1B/00035071/2 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wągrowcu. Powyższa nieruchomość wolna jest od obciążeń. 
Nieruchomość zabudowana, położona jest w centrum miejscowości Budzyń. Na działce znajdują się budynki, które dotychczas użytkowane 
były jako budynki użyteczności publicznej – siedziba Urzędu Gminy Budzyń, archiwum, salka. Powierzchnia użytkowa: budynku  użytecz-
ności publicznej  399,46 m2,  archiwum i salki 64,28 m2.
Stan techniczny budynków średni. Ogrzewanie centralne. Obecnie nieruchomość nie jest użytkowana. Nieruchomość posiada przyłącza 
wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne oraz gazowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dla przedmiotowych budynków na 
nieruchomości nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieru-
chomość znajduje się jako teren zabudowany oraz w granicy koncentracji usług. 
Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym i odbył się w dniu 18.07.2017 r.
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 1051 wynosi 231.000,00 złotych (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100)
Wadium – 23.100,00 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto złotych 00/100)
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg  odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Budzyniu przy ul. Przemysłowej nr 16A, pokój nr 
115 (I piętro).    

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywo-
ławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości w pieniądzu na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 
2600 0101 2000 0070 Bank Spółdzielczy Chodzież Oddział Budzyń najpóźniej do dnia 06 października 2017 r. z dopiskiem „przetarg 
na działkę nr 1051 Budzyń”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Budzyń. W przetargu nie 
mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli 
osoba uczestnicząca w przetargu  jest reprezentowana przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa up-
oważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełno-
mocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016.1827 j.t).
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednie udzielone pełnomocnictwo.   
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia danej nieruchomości, a pozostałym uczest-
nikom przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu lub jego odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio 
zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Nabywca ponosi dodatkowo koszty notarialne łącznie z opłatami sądowymi, których wysokość określi notariusz.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, ewentualne wznowienie granic nieruchomości odbywa się na 
koszt i staraniem nabywcy. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w powierzchni oraz za wady ukryte w zbywanej 
nieruchomości. 

Należność za nabycie nieruchomości ustalona w drodze licytacji podlega zapłacie w całości przelewem na konto Gminy Budzyń najpóźniej 
w przeddzień zawarcia umowy notarialnej. Nie ma możliwości rozłożenia ceny na raty. 

Każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem, jest zobowiązany zapoznać się z warunkami przetargu zawartymi w treści ogłosze-
nia składając do akt stosowne oświadczenie. Ponadto każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany złożyć do akt 
oświadczenie, iż dokładnie zapoznał się ze stanem faktycznym nieruchomości, w tym budynków i nie wnosi zastrzeżeń.
Nieruchomość można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Budzyń, po uprzednim telefonicznym uzgod-
nieniu terminu z pracownikiem tut. Urzędu, tel. 67 2843 370 wew. 103 (pokój nr 103).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
Powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Budzyń, sołectwa Budzyń, opublikowane na stronie inter-
netowej Urzędu pod adresem www.budzyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej. 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Budzyń (ul. Przemysłowa 16A) lub telefonicznie 67 2843 370, jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl 

        WÓJT GMINY BUDZYŃ
                       /-/ Marcin Sokołowski
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 O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Budzyń działając na podstawie  art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych.

Przedmiotem przetargów są:
1. Działka nr 144/7 o powierzchni 1.105 m2 położona w miejscowości Prosna. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księ-
dze wieczystej nr PO1B/00024110/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wągrowcu. Powyższa nieruchomość wolna 
jest od obciążeń. 
Nieruchomość położona jest w pobliżu centrum wsi, sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi na cele mieszkaniowe i zagrodowe oraz z gruntami 
rolnymi. Posiada możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Kształt działki korzystny. Dostęp do drogi publicznej. 
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się 
jako strefa intensywnej produkcji rolnej. Istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny jednorodzinny. 
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 144/7 wynosi 26.000,00 złotych netto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100 netto)
Wadium – 2.600,00 złotych (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100)
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki) uzyskanej w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami praw-
nymi.
Przetarg  odbędzie się w dniu 08 listopada 2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Budzyniu przy ul. Przemysłowej nr 16A, pokój nr 115 (I piętro).    

2. Działka nr 144/8 o powierzchni 800 m2 położona w miejscowości Prosna. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księdze 
wieczystej nr PO1B/00024110/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wągrowcu. Powyższa nieruchomość wolna jest 
od obciążeń. 
Nieruchomość położona jest w pobliżu centrum wsi, sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi na cele mieszkaniowe i zagrodowe oraz z gruntami 
rolnymi. Posiada możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Kształt działki korzystny. Dostęp do drogi publicznej. 
Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się 
jako strefa intensywnej produkcji rolnej. Istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy na budynek mieszkalny jednorodzinny. 
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 144/8 wynosi 20.000,00 złotych netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 netto)
Wadium – 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki) uzyskanej w wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami praw-
nymi.
Przetarg  odbędzie się w dniu 08 listopada 2017 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy w Budzyniu przy ul. Przemysłowej nr 16A, pokój nr 115 (I piętro).    
Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z 
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Warunkiem przystąpienia do w/w przetargów jest wpłata wadium w podanych wysokościach w pieniądzu na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 
2600 0101 2000 0070 Bank Spółdzielczy Chodzież Oddział Budzyń najpóźniej do dnia 02 listopada 2017 r. z dopiskiem „przetarg na działkę nr 
….. Prosna”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.
Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Budzyń. W przetargu nie mogą 
uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. Jeżeli osoba uczest-
nicząca w przetargu  jest reprezentowana przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania 
na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty 
wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016.1827 j.t).
W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktu-
alny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.   
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia danej nieruchomości, a pozostałym uczestnikom 
przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu lub jego odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio zamknięcia, 
odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Nabywca ponosi dodatkowo koszty notarialne łącznie z opłatami sądowymi, których wysokość określi notariusz.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, ewentualne wznowienie granic nieruchomości odbywa się na koszt i stara-
niem nabywcy. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w powierzchni oraz za wady ukryte w zbywanej nieruchomości. 
Należność za nabycie nieruchomości ustalona w drodze licytacji podlega zapłacie w całości przelewem na konto Gminy Budzyń najpóźniej w przed-
dzień zawarcia umowy notarialnej. Nie ma możliwości rozłożenia ceny na raty. 
Każdy uczestnik poszczególnego przetargu, przed jego rozpoczęciem, jest zobowiązany zapoznać się z warunkami przetargu zawartymi w treści ogło-
szenia składając do akt stosowne oświadczenie. Ponadto każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany złożyć do akt oświad-
czenie, iż dokładnie zapoznał się ze stanem faktycznym nieruchomości oraz przeznaczeniem nieruchomości.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
Powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Budzyń, sołectwa Prosna, opublikowane na stronie internetowej urzę-
du pod adresem www.budzyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej. 
Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży i warunkach przetargów można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Budzyń (ul. Przemysłowa 16A) lub telefonicznie 67 2843 370, jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl 

WÓJT GMINY BUDZYŃ
        /-/ Marcin Sokołowski
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Dzięki inicjatywie pani sołtys 

Siłownia w Kąkolewicach    
Odbyło się uroczyste otwarcie 
siłowni plenerowej w Kąkole-
wicach. Do jej budowy doszło 
z inicjatywy pani sołtys wsi, 
Haliny Moćko, która zorga-
nizowała zbiórkę na tan cel 
wśród mieszkańców sołectwa. 
Udało się zebrać w ten sposób 2 
tysiące złotych, pozyskano tak-
że prywatnego sponsora, który 
zgodził się dofinansować siłow-
nię kwotą 10 tysięcy złotych.  
Natomiast gmina dofinansowa-
ła zakup kwotą w wysokości 12 
tysięcy. W efekcie tej inicjatyw 
zainstalowano na terenie Ką-
kolewic nowoczesną siłownię, 
ze której korzystają nie  tylko 
mieszkańcy tego sołectwa, ale i całej gminy. Warto podkreślić, że jest 
to pierwsza tego typu inicjatywa w tym zakresie, jaka została podjęta 
na terenie naszej gminy. Słowa uznania dla pani sołtys i mieszkańców 
sołectwa Kąkolewice. 

Krwi nigdy za dużo, wiedzą to wszyscy pacjenci oraz ofiary wypad-
ków, którzy kiedykolwiek jej potrzebowali. Dlatego tak ważne są 
akcje uświadamiające oraz zbiórki krwi. Teraz koordynatorem 

akcji krwiodawstwa na terenie naszej gminy został Tomasz Nowak, 
który w tym szczytnym celu współpracuje z Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania. 
Do tej pory w ramach tej spółpracy zorganizowano dwie akcje zbiórki 
krwi - pierwsza  miała miejsce w Gimnazjum Publicznym w Budzyniu 

na początku czerwca br., druga 4 września br. w Gminnym Ośrodku 
Kultury. 

Tomasz Nowak, koordynator akcji, dziękuje wszystkim zaangażowanym 
osobom, chciałby  także zachęcić przyszłych kandydatów na krwiodaw-
ców, aby wzięli udział w kolejnych akcjach, które będą organizowane. 

Specjalne podziękowania dla zastępcy wójta Piotra Jankowskiego, który 
z ramienia Urzędu Gminy pomógł w organizacji tego przedsięwzięcia. 

Wśród naszych mieszkańców są osoby, które wcześniej jeździły do 
Chodzieży oddawać krew. Organizatorzy akcji wraz z koordynatorem, 
Tomaszem Nowakiem, zapewniają, że pragną zapewnić krwiodawcom 
komfort polegający na tym, że co trzy miesiące  będą mogli Państwo 

oddać krew w Budzyniu. 
Oddawanie krwi nie uzależnia i nie jest bolesne, a oddając krew na pew-
no pomożemy osobom potrzebującym. jest szybkie i pomagające innym 

którzy tej krwi potrzebują. 

UWAGA
Kolejna akcja która w naszej miejscowości jest zaplanowana na 11 

grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Budzyniu przy ulicy Rogo-
zińskiej 52 (dawne Gimnazjum) w godzinach 10-15.  

Zapraszamy!
Pamiętaj: Chcesz pomagać? Chcesz ratować? Przyjdź, oddaj krew!   

Koordynator akcji, Tomasz Nowak, tel. 605 144 708

Akcja „Krew”

W czwartkowe popołudnie, 21 
września Biblioteka Publiczna w 
Budzyniu zaprosiła mieszkańców 
gminy na koncert Olega Dowgala 
– wirtuoza ukraińskiego, mistrza 
gry na fletni Pana.
Na co dzień Oleg Dowgal mieszka 
we Lwowie. Jest cenionym muzy-
kiem i kompozytorem, członkiem 
Filharmonii  Lwowskiej i wykła-
dowcą w tamtejszej Wyższej Szkole 
Muzycznej. Fletnia Pana jest jego 
ulubionym instrumentem, chociaż 
nie stroni od gry na innego rodza-
ju piszczałkach i skrzypcach. W 
wolnym czasie tworzy, nagrywa i 
koncertuje solo oraz z zespołami 
zarówno w kraju, jak i poza jego 
granicami.
Artysta gościł już u nas kilkakrotnie, 
lecz zawsze spotykał się z młodzie-
żą. Tym razem dorośli po raz pierw-
szy mieli okazję na żywo posłuchać 
gry na tym dość rzadkim w Polsce 
instrumencie. 
Podczas koncertu Oleg Dowgal  
wykonał szereg znanych utworów 
z muzyki klasycznej, ludowej oraz 
współczesnej muzyki rozrywkowej. 
Artysta zagrał m.in. „Ave Maria” 

Koncert Olega Dowgala w Gminnym Ośrodku Kultury 

Wirtuoz fletni Pana 

Jana Sebastiana Bacha, „Zwycięzca 
otrzymuje wszystko’” z repertuaru  
Abby, „Samotny pasterz”  Jame-
sa Lasta oraz piosenkę „Tylko we 
Lwowie”. 
Artyście towarzyszył menadżer 
Roman Pankiewicz, który między 
utworami opowiadał o fletni Pana, 
jej pochodzeniu i budowie, a także 
przetaczał liczne anegdoty związa-
ne z muzykiem i jego pobytami w 
Polsce.
Koncert dostarczył przybyłym sze-
regu wzruszeń, a piękno i urodę gry 
Olega Dowgala słuchacze nagrodzi-
li gromkimi brawami. Po koncercie 
można było nabyć płytę z nagrania-
mi artysty oraz uzyskać jego auto-
graf. 

Rozgrywki Bośka-Kop   

Pod patronatem Wójta 
We wrześniu został rozegrany 
pierwszy z 10 turniejów gry Boś-
ka–kop pod patronatem Wójta 
Gminy Marcina Sokołowskiego 
i dyrektora Domu Kultury Marka 
Bocheńskiego. Gościliśmy także 
graczy z gminy Szamocin, którzy 
zaprosili nas także na swój turniej.

W tej rozgrywce czołowe miej-
sca zajęli: Michor A. – 540 pkt.,    
Mulik S.- 476 pkt., Łukaszewski 
A. – 447 pkt., Kasperczak J. – 438 
pkt., Geisler R. – 423 pkt., Fifer 
R. – 422 pkt. 
Zapraszamy  wszystkich chętnych 
do udziału  w tej zabawie.
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu   

„Narodowe Czytanie” 
Biblioteka Publiczna w Budzy-
niu po raz kolejny wzięła udział 
w ogólnopolskiej akcji „Narodo-
wego Czytania”. która odbyła się 
w sobotę 2 września 2017 roku. 
Ideą akcji jest popularyzacja 
czytelnictwa, zwrócenie uwagi 
na piękno polskiej literatury oraz 
wzmacnianie  narodowej tożsa-
mości.
Tegoroczną lekturą „Narodowego 
Czytania” było „Wesele” Stanisła-
wa Wyspiańskiego – najsłynniejszy 
dramat, powstały na kanwie auten-
tycznego wydarzenia.
Niepewna pogoda sprawiła, że tym 
roku miłośnicy literatury spotkali 
się w sali kameralnej Gminnego 
Ośrodka Kultury.
Czytanie”Wesela” poprzedziła 
krótka biografia Stanisława Wy-
spiańskiego, którą przeczytał Jakub 
Ganclerz – uczeń technikum. Na-
stępnie kilka zdań na temat genezy 

i budowy utworu dodała bibliote-
karka Beata Szczurek.
Po wysłuchaniu fragmentu muzyki 
z filmu nastąpiło czytanie specjal-
nie przygotowanej przez dyrektor 
biblioteki Marię Ganclerz  adapta-
cji „Wesela”, łączącej dialogi dra-
matu ze streszczeniem jego fabuły.
Akt I dramatu czytały: Ewelina 
Zube – główna księgowa GOK z 
córką Zuzią, uczennicą klasy szó-
stej  oraz czytelniczki – Paulina 
Szak i jej córka Kasia, uczennica 
klasy trzeciej. O wydarzeniach 
zachodzących w akcie II czytali: 
Dariusz Dudziak – dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu z żoną 
Grażyną, Krystyna Kempka – bi-
bliotekarka szkolna, nauczycielki 
– Magdalena Łech i Małgorzata 
Zawisła oraz Piotr Ślęzak – instruk-
tor WDK w Wyszynach.  Do prze-
czytania aktu III zaproszeni zostali: 
Krystyna Przywarczak – przewod-

nicząca Związku Emerytów i Ren-
cistów, Wanda Bielecka – stażystka 
i Grzegorz Wróblewski – leśnik. 
Piękna interpretacja, czytanie z po-
działem na role i modulacja głosem  
przez czytających sprawiła, że wy-
darzenia opisane w „Weselu” ożyły 
kolejny raz. Przez ponad godzinę 
mogliśmy poczuć klimat i nastroje 
społeczne panujące w 1900 roku w 
naszym kraju.
 W drugiej części spotkania uczest-

nicy „Narodowego Czytania” mo-
gli podziwiać występy solistek ze 
„Studia Piosenki” GOK. Zaśpie-
wały dla nas m.in.: Zofia Geisler, 
Martyna Krawczyk, Zuzanna Zube, 
Kamila Górna, Wiktoria Habet i 
Amelia Stawowa.
Na pamiątkę tego wydarzenia osoby 
czytające i śpiewające otrzymały eg-
zemplarz „Wesela” z okolicznościo-
wa pieczęcią, która została przysła-
na z Kancelarii Prezydenta RP. 

Obchody w Budzyniu 

Święto Wojska Polskiego 
We wtorek, 15 sierpnia, w Bu-
dzyniu odbyły się uroczystości z 
okazji Święta Wojska Polskiego.  
O godzinie 11.00 ks. Hubert Sta-
szak odprawił mszę w intencji Oj-
czyzny na którą przybyły władze 
samorządowe, żołnierze z gminy 
Budzyń, uczniowie klas mundu-
rowych, organizacje społeczne i 
kościelne, podczas której wygłosił 
patriotyczne kazanie. Następnie 
odbyło się spotkanie na cmentarzu 
parafialnym przy grobach pole-
głych żołnierzy, podczas którego 
wójt Marcin Sokołowski złożył 
wiązankę kwiatów od mieszkań-
ców gminy, a Hanna Danielewicz 
prezes Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego wygłosi-
ła przemówienie na temat Święta 
Wojska Polskiego. O godzinie 
15.00 odbył się Festyn Militarny 
w parku przed Domem Kultury. 
Na wstępie wójt Marcin Soko-
łowski złożył życzenia żołnierzom 
pochodzącym z gminy Budzyń i 
uczniom klas mundurowych, a w 
imieniu żołnierzy podziękowania 
za zaproszenie złożył porucznik 
Daniel Klessa. W dalszej części 

Dariusz Dudziak przedstawił za-
rys historyczny zdobycia wozu 
pancernego, które miało miejsce 
w 1919 roku w okolicach Okrę-
glika i zachęcił do wstępowania 
do Budzyńskiej Grupy Rekon-
strukcyjnej, która ma odtworzyć to 
wydarzenie, następnie Stanisław 
Ornoch opowiadał o replice po-
jazdu pancernego którego zbudo-
wał z myślą o rekonstrukcji tych 
wydarzeń. Tomasz Kaczmarek z 
Żelic ze stowarzyszenia Rogatyw-
ka podzielił się doświadczeniem, 
bo stowarzyszenie Rogatywka 
już od kilku lat bierze udział w re-
konstrukcjach różnych wydarzeń.  
Na festyn przybyli członkowie 
grupy Szara Piechota, ASG Ra-
gnar i Widmo zrzeszone w KWN 
Konfederacji Warciańsko-Nad-
noteckiej. Kto lubił strzelać mógł 
spróbować swoich sił na strzelnicy 
paintball Grupy z ul. Wągrowiec-
kiej, można było zjeść grochówkę 
wojskową ugotowaną przez star-
szego sierżanta Alfreda Polcyna, 
obejrzeć motocykle wojskowe z 
grupy Sokół Stanisława Ornocha, 
przejechać się milicyjnym Starem 

z muzeum Jana Kubackiego, obej-
rzeć wóz bojowy Straży Pożarnej 
z Budzynia, a całość przeplatana 
była piosenkami wokalistów z 
studia piosenki pani Krysi Świ-
niarskiej i tak śpiewały: Zuzanna 
Zube, Wiktoria Gaudyn, Wiktoria 
Habet i Anna Krawczyk.
Oto żołnierze i uczniowie, którzy 
przybyli na uroczystość:
- porucznik Daniela Klessa, który 
jest dowódcą plutonu w Setnym 
Batalionie Łączności w Wałczu, 
służy w wojsku 16 lat;
- młodszy chorąży Tomasz Kra-
mer, który służy w Szkole Pod-
oficerskiej w Poznaniu, służy w 
wojsku 20 lat;

- sierżant Janusz Bożek, z Bazy 
Lotniczej w Świdwinie, służy w 
wojsku 16 lat; 
- starszy szeregowy Mateusz Łu-
kaszewski, służy 2 lata w Bryga-
dzie Zmechanizowanej w Szcze-
cinie i jest strzelcem wyborowym.
Uczniowie z klas mundurowych:
Z Zespołu Prywatnych Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Chodzieży: 
Aleksander Kowalak, Grzegorz 
Michalski, Kamil Dziuba, Ma-
teusz Nowak, Patryk Ciesiółka i 
Kacper Wysocki.
Ze Szkoły im. Jana Paderewskiego 
w Lubaszu: Arkadiusz Ciba z Bu-
kowca, Fabian Janiszewski i Kry-
stian Danielski
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XI Gminny Festyn Rekreacyjno-Sportowy 

„Pożegnanie lata” 

URZĄD POCZTOWY W BUDZYNIU
 ZAPRASZA 

do skorzystania z usług Pocztowej Strefy Finansowej 
W swojej ofercie mamy:
-  Kredyt gotówkowy 
    i konsolidacyjny 
-  Konto osobiste 
-  Ubezpieczenia Pocztowe 
    mieszkania i domu.
-  Ubezpieczenia samochodu 
    (zniżki do 80%).
-  Ubezpieczenia 
    Rolnicze 

                           

Doradca Klienta 
Małgorzata Nowak
tel. 885-250-974

I N F O R M A C J A

3 września 2017 roku na terenie 
przy świetlicy wiejskiej w Prośnie 
odbył się  XI Gminny Festyn Re-
kreacyjno-Sportowy - Pożegnanie 
Lata „Prosna 2017” którego orga-
nizatorami byli: Wójt Gminy Bu-
dzyń, Gminny Ośrodek Kultury 
w Budzyniu, Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu, oraz koło LZS 
w Prośnie.  Ogółem w 7 konkuren-
cjach kobiet i mężczyzn uczestni-
czyło 86 zawodników reprezentu-
jących sołectwa i koła LZS.
Pogodę mieliśmy w kratkę więc na-
stroje były różne ale wspomnienia 
pozostaną w pamięci wraz z rozgry-
wanymi konkurencjami.
W konkurencji rzut lotką do tarczy 
– najlepiej wypadła drużyna LZS 
Ostrówki w składzie: Paulina Fi-
fer i Michał Polowy. Drugie miej-
sce zdobyła drużyna LZS Prosna 
w składzie: Angelika Ludowicz i 
Klaudiusz Lewandowski. Trzecie 
miejsce przypadło drużynie LZS 
Bukowiec w składzie: Beata Król i 
Piotr Wołyński.
W konkurencji rzuty karne do bram-
ki na punkty- najlepszą była dru-
żyna z LZS Sokołowo Budzyńskie 
w składzie:  Nikola Nowicka i Mi-
łosz Szynkiewicz. Drugie miejsce 
wstrzelała drużyna z LZS Prosna w 
składzie: Angelika Ludowicz i Ma-
teusz Górzny. Trzecie miejsce przy-
padło drużynie z LZS Bukowiec w 
składzie; Klaudia Pielach i Jakub 
Krawiec.
W wieloboju rekreacyjnym gdzie; 
strzelano z wiatrówki, rzucano 
piłką do kosza oraz rzucano lotką 
najlepszą była drużyna z LZS Pro-
sna w składzie; Klaudia Ludowicz i 
Marcin Przybylski. Drugie miejsce 
zajęła drużyna z LZS Sokołowo 
Budzyńskie  w składzie: Dominika 
Prech i Eryk Rozpłochowski. Trze-
cie miejsce zdobyła drużyna  z LZS 
Ostrówek w składzie: Estera Polowa 
i Sambor Polowy.
W konkurencji rzuty przedmiotami 
do celu - pierwsze miejsce zajęła 
drużyna z LZS Ostrówki w składzie: 
Faustyna Fifer i Michał Polowy. 
Drugie miejsce zdobyła drużyna z 
LZS Sokołowo Budzyńskie w skła-
dzie: Oliwia Kleczewska i Miłosz 
Szynkiewicz i drużyna z LZS Wy-
szynki w składzie: Weronika Geisler 
i Hubert Duda. Trzecie miejsce za-
gwarantowała sobie drużyna z LZS 
Prosna w składzie: Zuzanna Przy-

bylska i Przemysław Zimny.
W wieloboju rodzinnym /tata, 
mama i dziecko/ najlepszą okazała 
się rodzina z LZS Wyszynki pań-
stwo Przemek, Katarzyna, Wero-
nika Geisler. Drugie miejsce zajęła 
rodzina z LZS Ostrówki państwo 
Sambor, Monika, Agata Polowi, a 
trzecie miejsce rodzina z LZS Pro-
sna państwo Adrian, Patrycja, Lidia 
Nawroccy.
W konkurencji podnoszenie odważ-
nika – mężczyźni podnosili odważ-
nik 17,5 kg, w kategorii do 80 kg i 
powyżej 80 kg, natomiast panie od-
ważnik 7,5 kg. Najlepszą okazała się 
drużyna z LZS Prosna w składzie; 
Krawczyk Rafał, Remigiusz Olejnik 
i Katarzyna Polowa. Drugie miejsce 
zdobyła drużyna z LZS Wyszynki 
w składzie: Mateusz Duda, Jacek 
Fiałkowski i Marlena Duda. Trze-
cie miejsce zajęła drużyna  z LZS 
Ostrówki w składzie: Dawid Sass, 
Andrzej Fifer i Martyna Lenarto-
wicz.
W przeciąganiu liny najlepiej ciągła 
drużyna z LZS Wyszynki w skła-
dzie: Marek Duda, Mateusz Duda, 
Karol Duda, Sławek Rezner i Jacek 
Fiałkowski. Drugie miejsce zajęła 
drużyna z LZS Prosna  w składzie: 
Mateusz Pieńkos, Sebastian Marek, 
Remigiusz Olejnik, Przemysław 
Zimny i Marcin Przybylski. Trzecie 
miejsce wywalczyła drużyna z LZS 
Ostrówki w składzie:  Dawid Szew-
czyk, Dawid Sass, Oskar Cybulski i 
Andrzej Fifer.
W Ogólnej klasyfikacji kół LZS: I 
miejsce  zajęły drużyny z koła LZS  
Prosna, II miejsce zajęły drużyny z 
koła LZS Wyszynki, III miejsce za-
jęły drużyny  z  koła LZS Ostrów-
ki, IV miejsce drużyny z koła LZS 
Sokołowo Budzyńskie a V miejsce 
drużyny z koła LZS Bukowiec.
Zwycięzcom w poszczególnych 
konkurencjach medale wręczali: 
radny  Gminnej Rady w Budzyniu 
Robert Ksycki i przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu Roman Schlabs.  Serdecznie 
dziękujemy organizatorom, komi-
sjom sędziowskim i obsłudze kuch-
ni za sprawne przeprowadzenie. 
Najlepsi będą reprezentować Gminę 
Budzyń w dalszych eliminacjach 
Wielkopolskiej Zimowej i Letniej 
Spartakiady LZS.  

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

W kościele parafialnym w Wyszynach  

Niecodzienny ślub
W sobotę, 16 września, w kościele parafialnym w Wyszynach odbyła 
się niecodzienna uroczystość – na ślubnym kobiercu stanęły dwie pary. 
Przysięgę małżeńską złożyły dwie siostry: Amanda, która wyszła za 
Mateusza (państwo młodzi Szubtarscy) i jej siostra Weronika, która po-
ślubiła Mateusza (państwo Cieślińscy). 
Młodym parom życzymy szczęścia i wszelkiej pomyślności.

16 i 17 września gmina Budzyń gościła grupę rowerzystów z 
PTTK Piła, które było organizatorem XV Rajdu Rowerowego – 
„Zakończenie Lata”. Patronat nad tym wydarzeniem objął wójt 
Marcin Sokołowski. 
Rowerzyści spotkali się w piątek  w Szkole Podstawowej na oś. 
Wierzbowym w Budzyniu. W sobotę rano odbyły się spotkania na 
cmentarzu parafialnym, Gimnazjum, przy wiatraku i przy kościele św. 
Barbary. Następnie grupa zwiedziła Muzeum Polskiej Motoryzacji w 
Kąkolewicach, później Prosnę i kościół w Wyszynach, a kolejnym 
etapem był poczęstunek w remizie Straży Pożarnej w Wyszynach. W 
trakcie rajdu jego uczestnicy zwiedzili także hodowlę gołębi ozdob-
nych w Bukowcu. 

„Zakończenie lata” 

Rajd rowerowy  
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Przedszkole Wyszyny   

Dzień Pieczonego 
Ziemniaka

UKS „Olimpijczyk” wznawia zajęcia

Po przerwie wakacyjnej 
Trenerzy UKS wraz z nauczy-
cielami wychowania fizycznego 
Szkoły Podstawowej im Powstań-
ców Wielkopolskich w Budzyniu 
prowadzą zajęcia dla dziewczy-
nek w każdej kategorii wiekowej. 
Oddzielne zajęcia dla dzieci z klas 
I – III pozwalają na organizację za-
baw dla tych dziewczynek i przygo-
towanie ich do rywalizacji sporto-
wej w późniejszych latach. 

Zajęcia dla grupy wiekowej IV – V 
klasy szkoły podstawowej pozwala-
ją wprowadzić podstawy piłki ręcz-
nej, grupy te przygotowują się do 
rywalizacji sportowej biorąc udział 
w licznych turniejach towarzyskich. 
Kolejna grupa to klasy VI szkoły 
podstawowej, które w tym sezonie 
będą reprezentowały Budzyń w roz-
grywkach ligowych Wielkopolskie-
go Związku Piłki Ręcznej w katego- rii „Dzieci” oraz starsze dziewczęta 

do II klasy gimnazjalnej włącznie, 
które również będą reprezentowały 
UKS w rozgrywkach ligowych - w 
kategorii „Młodziczki”. Grupy mło-
dzieżowe rozpoczęły przygotowania 
wrześniowe od turniejów towarzy-
skich… Kategoria młodziczki zagra-
ła dwa mecze w rozgrywkach o pu-
char Burmistrza miasta Świebodzin. 
Natomiast grupa dzieci wzięła 
udział w Ogólnopolskim Turnieju 
„Gniezno CUP” 15 – 17.09.2017, 
w którym zajęła jak do tej pory naj-
lepsze VI miejsce na XII grających 
drużyn, pokonując zespoły młodzie-

żowe m.in. z Gubina, Włocławka, 
Kwidzyna oraz  Dopiewa…
Największa rewelacja nadchodzą-
cego sezonu to jednak przystąpie-
nie zespołu UKS „Olimpijczyk” 
Budzyń do rozgrywek w kategorii 
Seniorek. Zespół budzyński dzięki 
wsparciu Gminy Budzyń oraz firmy 
„Kabat” wystartuje w rozgrywkach 
II ligi kobiet  ZPRP, gdzie rywalizo-
wać będzie z zespołami z Poznania, 
Obornik, Wrocławia, Lubina, Kar-
pacza, Świebodzina, Gubina oraz 
Koszalina… Liczymy na wsparcie 
kibiców podczas meczy w budzyń-
skiej Hali Sportowej…

Wernisaż w Gminnym Ośrodku Kultury  

„Cztery pory poezji”
20 września w budzyńskim GOK 
odbył się wernisaż poezji au-
torstwa Julii Wróblewskiej pt. 
„Cztery pory poezji”. Na spotka-
nie ze swoją twórczością Julia za-
prosiła rodzinę, przyjaciół, znajo-
mych i byłych wychowawców. 
Autorka zachwyciła wszystkich 
dojrzałością poetycką, wrażliwo-
ścią i sposobem ujęcia tak trudnych 

tematów jak egzystencja czy abso-
lut. Nowatorskie było także obra-
zowe przedstawienie kilku wierszy, 
dzięki czemu zyskały one zupełnie 
inny wymiar. Prace te można po-
dziwiać w holu GOK, do czego 
autorka gorąco zachęca. Spotkanie 
zakończyło się przyjacielskimi po-
gawędkami  przy kawie i domo-
wych wypiekach. 

W środę 20 września w Przedszkolu im. Koziołka Matołka w Wyszy-
nach odbył się Dzień Pieczonego Ziemniaka. Na wstępie dyrektor Prze-
mysława Kaczmarczyk powitała dzieci i rodziców na tym spotkaniu, 
następnie Agata Troczyńska poprowadziła tańce i zabawy dla dzieci. W 
tym czasie komisja próbowała potraw przyrządzonych przez rodziców; 
oczywiście wszystkie potrawy z ziemniaków. Następnie wszyscy zasie-
dli do wspólnego stołu.
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Strażacy z OSP Wyszyny ogło-
sili zbiórkę darów dla poszko-
dowanych w sierpniowej wi-
churze. Mieszkańcy przekazali 
meblościanki, łóżka, tapczany, 
fotele, chemię gospodarczą i 
środki czystości, konserwy, 
odzież, a także benzynę, oleje, 
łańcuchy.
W sobotni poranek, 12 sierpnia, 
pod remizę OSP w Wyszynach 
podjechał samochód ciężaro-
wy firmy Komfort i rozpoczął 
się załadunek towaru. Dwie go-
dziny później wyruszyliśmy do 
Czerska, kolumna składała się z 
samochodów OSP Nowe Brzeź-
no, samochodu ciężarowego i 
prywatnego samochodu jedne-
go z druhów OSP Wyszyny. Do 
Czerska dojechaliśmy o godzinie 
12.30, już na trasie było widać 
ogrom zniszczeń, którego do-
konał silny wiatr. Na miejscu 
przywitali nas druhowie z  miej-
scowej jednostki OSP Czersk. 
Zwiedziliśmy remizę, następnie 
dary dostarczyliśmy do punktu 
zbiorczego prowadzonego przez 
gminę. Przygotowane dary dla 
poszkodowanych odebrał od na-

Akcja strażaków z OSP Wyszyny   

Na pomoc poszkodowanym

szej delegacji szef sztabu kry-
zysowego, Bogdan Daniecki. Z 
Czerska pojechaliśmy do miej-
scowości Rytel i tam miejscowi 
strażacy pokazali nam swoją re-
mizę i oprowadzili nas po okoli-
cy, w której było widać ogromne 
spustoszenie, w tym budynki, 
z których wiele zostało znisz-
czonych do fundamentów. Lasy 
dookoła tych miejscowości były 
kompletnie zrównane z ziemią. 
Do Wyszyn wróciliśmy wieczo-
rem, widok tak ogromnej tragedii 
był przerażający i wywarł na nas 
ogromne wrażenie, wracaliśmy 
naprawdę przygnębieni. 
Chcielibyśmy podziękować 
wszystkim ofiarodawcom, którzy 
przyczynili się do tego że mo-
gliśmy pomóc poszkodowanym. 
Dodatkowo dziękujemy firmom 
Łubex i Mad Dom za przekaza-
nie materiałów budowlanych, 
szczególne zaś podziękowania 
przekazujemy Janowi Kubackie-
mu za udostępnienie samochodu 
ciężarowego z kierowcą. Dzię-
kujemy także  mieszkańcom Ry-
czywołu, którzy przyłączyli się 
do naszej zbiórki (dzięki, Ewka!)  

Z okazji rozpoczęcia sezonu piłkarskiego  

Festyn rodzinny
W sobotę, 19 sierpnia, na boisku 
sportowym w Wyszynach odbył 
się festyn rodzinny z okazji rozpo-
częcia sezonu piłkarskiego.
Organizatorami festynu byli: Klub 
Piłkarski Iskra Wyszyny, OSP Wy-
szyny, Stowarzyszenie Razem Mo-
żemy Więcej i Dom Kultury. 
Już od godziny 15.00 mieszkańcy 
licznie stawili się  na festynie w licz-
bie przekraczającą 200 osób, dzieci 
mogły bawić się na zjeżdżalniach 
dmuchanych i otrzymały baloni-
ki, które można było modelować. 
Punktualnie o godzinie 16 na płytę 

stadionu wyszły drużyny Iskra Wy-
szyny i Unia Ujście. Mecz rozpoczął 
się emocjonująco – sędzia podykto-
wał dla naszej drużyny rzut karny, 
jednak nie został wykorzystany. Na 
szczęście nieco później bramką dla 
naszej drużyny strzelił Cezary Kru-
kowski. Jednak Unia wyrównała i 
do przerwy było 1:1. W czasie prze-
rwy wystąpiły dzieci z Domu Kultu-
ry- Krejzole pod kierunkiem Agaty 
Troczyńskiej. Po przerwie kolejne 
trzy bramki strzelił dla Iskry Krzysz-
tof Troczyński, i ostatecznie mecz 
zakończył się wynikiem 4:1. 

W sobotę, 2 września 2017 
roku, we wsi Wyszyny odbyły 
się Dożynki Wiejskie. Święto 
plonów rozpoczęła Msza św., 
którą proboszcz wyszyńskiej 
parafii, ks. Bogdan Spychaj, 
na którą przybyły delegacje 
wieńcowe z Wyszyn, Grabów-
ki, Prosny, Niewiemka i Wy-
szynek. 
Po Mszy korowód przeszedł 
do amfiteatru i tam rozpoczęła 
się dalsza część Dożynek. Po 
powitaniu gości przemówienie 
wygłosiła gospodyni dożynek, 
sołtys Wyszyn Joanna Czekal-
ska, następnie w imieniu władz 
gminnych głos zabrała sekretarz 
gminy Ewa Kasperczak. Po ofi-

Wyszyny

Dożynki wiejskie

cjalnych przemówieniach rozpo-
czął się właściwy obrzęd dożynko-
wy z udziałem starościny i starosty 
dożynek - Natalii Zbońszyniak 
i Aleksandra Odora. Następnie 
starostowie wraz z sołtys Joan-
ną Czekalską podzielili bochen 
chleba który rozdano wszystkim 
obecnym. W części artystycznej 
mogliśmy posłuchać Budzyńskiej 
Orkiestry Dętej, krótkiego recitalu 
Jakuba Herforta, a także zobaczyć 
jak tańczą dziewczyny z zespo-
łu Krejzole z Domu Kultury w 
Wyszynach. W finale występów 
artystycznych wystąpił zespół Jan 
Boys. Po części artystycznej roz-
poczęła się zabawa taneczna. 

Fot. Arkadiusz Binert
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Starły się Iskra i Noteć

Z udziałem reprezentacji naszej gminy

Biegaliśmy w Jarosławcu

Jak co roku w pierwszą niedzielę 
lipca grupa sympatyków biegania 
z Gminnego Zrzeszenia LZS w 
Budzyniu  reprezentowała Gminę 
Budzyń w XXVII Ogólnopolskim  
Biegu Młodzieży – Powitanie Lata 
i XXVII Międzynarodowym Bie-
gu Po Plaży – Jarosławiec 2017. 
W Ogólnopolskich Biegach Mło-
dzieżowych ogółem brało udział 
431 uczestników.
Nasza grupa w tym biegu liczyła 14 
osób, nie licząc rodziców. Była to 
młodzież w kategoriach wiekowych 
2007 do 2002 dziewcząt i chłopców. 
W kategorii wiekowej 2007-2006 
na dystansie 500 m chłopców naj-
lepszy z naszej drużyny był Antoni 
Kleczewski, który zajął 7 miejsce. 
Następne miejsca zajęli: Igor Szur-
pit - 11 miejsce oraz Bartosz Szyn-
kiewicz - 49 miejsce.
W kategorii wiekowej 2004-2005 
dystans 1000 m dziewcząt najlepiej 
spośród naszych zawodniczek prze-
biegła Weronika Anastaziak, zajmu-
jąc 4 miejsce. Dalsze miejsca zajęły: 
Julia Szurpit - 8 miejsce, Martyna 
Gąsior – 10 miejsce (mimo upadku 
na starcie), Oliwia Kleczewska - 14 
miejsce, a Laura Matyjak - 30 miej-
sce.
W kategorii wiekowej 2004-2005 

na dystansie 1000 m chłopców 2 
miejsce zajął Dominik Tupaj, Mi-
łosz Szynkiewicz był 11, Norbert 
Kozłowski 13, a Wiktor Antonie-
wicz 21.
W najstarszej kategorii wiekowej 
2002-2003 na dystansie 2000 m Ja-
kub Rusiniak zajął 5 miejsce.
W XXVII Międzynarodowym Bie-
gu Po Plaży – Jarosławiec 2017  na 
dystansie 15 kilometrów bieg ukoń-
czyło 691 biegaczy. Nasza grupa 
liczyła 10 osób w kategoriach K-M 
16, M-20, M-30.  W ogólnej kla-
syfikacji 59 miejsce zajął Damian 
Tupaj z czasem 1: 03: 56, natomiast 
w klasyfikacji wiekowej M-20 - 14 
miejsce. 
Pozostali biegacze zajęli miejsca w 
drugiej połowie stawki. 
W kategoriach wiekowych K-16 
Sylwia Grzymska Sylwia zajęła 5 
miejsce, a Patrycja Tupaj 6 miejsce.
W kategorii M-16 Krystian 
Ślesinski zajął 9 miejsce, Paweł Fry-
ska 10 miejsce, Adam Lenartowicz 
11 miejsce, a Przemysław Laube 12 
miejsce.
Pogoda była fatalna, wiało i było 
zimno, mimo wszystko w drodze 
powrotnej humory dopisywały.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

W sobotę, 16 września, na stadionie w Wyszynach odbył się mecz po-
między drużynami Iskra Wyszyny i Noteć Gębice. Ostatenicze wynik 
został ustalony na 4:2 dla Iskry. Bramki dla drużyny z Wyszyn zdobyli: 
Krzysztof Troczyński dwie i Patryk Dziuba również dwie.  

Finał Mistrzostw Gminy o Puchar Wójta   

Górą LZS Kąkolewice!

W niedzielę 23 lipca 2017 r, na 
boisku sportowym  w Dziewoklu-
czu rozegrano finał Pucharowych 
Mistrzostw Gminy LZS w Piłce 
Nożnej o Puchar Wójta 2017 r.
Dokładnie o godzinie 14 swój mecz 
o III i IV miejsce rozegrały druży-
ny LZS Bukowiec i LZS Dziewo-
klucz. Zwycięzcom i jednocześnie 
zdobywcą III miejsca  została dru-
żyna LZS Dziewoklucz pokonując 
2 : 0 drużynę LZS Bukowiec któ-
ra musiała się zadowolić IV miej-
scem.
Spotkanie finałowe pomiędzy 
drużynami LZS Ostrówki i LZS 
Kąkolewice rozegrano w strugach 
deszczu, a zwycięstwo wywalczy-
ła drużyna LZS Kąkolewice 2 : 1 
zdobywając jednocześnie Puchar 
Wójta 2017. Drużyna LZS Ostrów-
ki zajęła II miejsce w tych mistrzo-
stwach.

Po skończonych meczach  wrę-
czono odznaczenia zasłużonym 
działaczom - Witold Kukla otrzy-
mał Złotą Honorową Odznakę 
LZS, a Mateusz Duda – Brązową 
Honorową Odznakę LZS oraz pu-
chary. Dekoracji i wręczenia pu-
charów dokonali: zastępca wójta 
Piotr Jankowski,  przewodniczący 
Rady Gminy Zenon Nowicki oraz 
przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS Roman Schlabs.
Wszystkim którzy przyczynili się 
do organizacji i przeprowadzenia 
Mistrzostw w imieniu organiza-
torów serdecznie dziękujemy. 
Szczególne podziękowanie skła-
damy aktywowi Sołectwa i LZS 
Dziewoklucz za przygotowanie 
Finału Mistrzostw.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu  
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Gminno-wiejskie dożynki w Ostrówkach

Święto plonów 2017

ROZMAITOŚCI

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

W dniu 27 sierpnia 2017 r. w 
Ostrówkach odbyły się Dożyn-
ki Gminno - Wiejskie. Starostą 
dożynek był p. Ireneusz Pytel z 
Ostrówek, natomiast Starościną 
p. Agnieszka Łuczak z Wyszy-
nek. Obchody Święta Plonów 
rozpoczął przemarsz Korowodu 
dożynkowego na boisko wiej-
skie, gdzie odbyła się uroczysta 
Msza Św. w intencji rolników.
Następnie zespół Tolija wykonał 
uroczysty obrzęd dożynkowy, 
po którym Wójt Gminy Budzyń, 
wraz ze Starostą i Starościną do-

żynek oraz przedstawicielami 
władz samorządowych podzielili 
między zgromadzonych chleb 
wypieczony z tegorocznych zbóż. 
Podobnie jak w latach ubiegłych 
dożynki były okazją do wręczenia 
odznaczeń honorowych „Zasłużo-
ny dla rolnictwa” przyznawanych 
przez Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. W tym roku zostało 
wręczonych 5 medali. Tegorocz-
ni wyróżnieni to: Ryszard Golis 
z Grabówka, Piotr Koczorowski 
z Budzynia, Andrzej Krawiecki 
z Nowego Brzeźna, Władysław 

Najder z Prosny, Wiesław Pija-
nowski z Ostrówek.
Tegoroczne dożynki uświetnił 
występ zespołu ludowego „Snut-

ki”, program satyryczny Grzego-
rza Stasiaka oraz koncert zespołu 
Mona Lisa. Dożynki zakończyła 
zabawa ludowa.

Turniej dożynkowy
W turnieju startowało 7 drużyn 
reprezentujących sołectwa: Bu-
kowiec, Dziewoklucz, Ostrówki, 
Prosna, Sokołowo Budzyńskie i 
Wyszynki. Turniej składał się z 3 
konkurencji i konkursu.
W konkurencji wbijania gwoździ w 
pień – drużyny składały się  dwóch 
osób kobiety i mężczyzny, każdy 
z nich musiał wbić po 5 gwoździ 
w pień jednym młotkiem na czas. 
Najlepiej wypadła drużyna sołec-
twa Prosna w składzie: Marzena 
Hyl i Michał Przybylski, która wbiła 
swe gwoździe w czasie 35 sekund. 
Drugie miejsce zajęła drużyna z 
sołectwa Dziewoklucz w składzie: 
Elżbieta i Grzegorz Remiszewscy.  
Trzecie miejsce w tej kategorii za-
jęła drużyna z sołectwa Wyszynki 
w składzie: Kamila Szejn i Tadeusz 
Nowak.
W konkurencji siłaczy drużyna 
składała się z dwóch osób kobiety i 

mężczyzny, kobiety podnosiły  od-
ważnik 7,5 kg a mężczyżni  17,5 kg. 
Pierwsze miejsce i najwięcej pod-
niesień wykonała drużyna sołectwa 
Prosna w składzie: Anna Prencler i 
Remigiusz Olejnik. Drugie miejsce 
zajęła drużyna sołectwa Wyszynki 
w składzie: Marlena Duda i Mateusz 
Duda. Trzecie miejsce przypadło 
drużynie z sołectwa Budzyń w skła-
dzie: Patrycja Łech i Damian Grela.
W konkurencji picia piwa przez 
słomkę na czas sołectwa reprezen-
towane były przez jednego zawod-
nika. Pierwsze miejsce w tej kate-
gorii zdobył reprezentant sołectwa 
Ostrówki - Dawid Szewczyk. Dru-
gie miejsce zajął reprezentant sołec-
twa Wyszynki Mieczysław Duda a 
trzecie miejsce przypadło sołectwu 
Bukowiec reprezentowanego przez 
Pawła Kowalskiego.
W konkursie krajoznawczym udział 
brały całe drużyny które odpowia-

dały na wybrane pytania. Uzyskane 
punkty zaliczane były do ogólnej 
klasyfikacji.
W ostatecznej klasyfikacji: I miejsce 
zajęło sołectwo Prosna, które otrzy-
mało „czek” o wartości 1600 zł i ta-
blet,  II miejsce zajęło sołectwo Wy-
szynki, które w nagrodę otrzymało 
„czek” o wartości 1000 zł i tablet, III 
miejsce zajęło sołectwo Ostrówki, 
które w nagrodę otrzymało „czek” o 
wartości 800  zł i tablet, IV miejsce 

zajęło sołectwo Dziewoklucz,  które 
w nagrodę otrzymało  „czek” o war-
tości 500 zł.
Kolejne miejsca zajęły sołectwa: 
Budzyń, Bukowiec, Sokołowo Bu-
dzyńskie, które otrzymały „czeki” o 
wartości 250 zł.
Nagrody wręczali: wójt Marcin 
Sokołowski, przewodniczący Rady 
Gminy Zenon Nowicki i przewod-
niczący Gminnego Zrzeszenia LZS 
Roman Schlabs.                    


