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Plan obchodów 
Święta Niepodległości 11 Listopada 

- 10.30 zbiórka pocztów sztandarowych i delegacji na Rynku w 
Budzyniu
- 11.00 - Msza święta w intencji Ojczyzny
Po Mszy przemarsz pod Pomnik Pamięci, złożenie kwiatów i 
wiązanek
Po części oficjalnej, na placu przed Domem Kultury, odbędzie się 
koncert Budzyńskiej Orkiestry Dętej a takżes pierwsza publicz-
na prezentacja zrekonstruowanego przez Stanisława Ornocha 

wraz ze współpracownikami wozu pancernego Erhardt z czasów  
Powstania Wielkopolskiego. 

Po zakończeniu uroczystości będzie grochówka wojskowa. 
Wszystkich mieszkańców Gminy Budzyń zapraszamy na obcho-

dy święta 99 rocznicy Święta Niepodległości 11 listopada. 

Jubileusz 15-lecia działalności

„Złoty Liść” świętuje  
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31. sesja Rady Gminy 

Pracowite obrady
Na dzień 29 września 2017 r. 
zwołano 31 sesja Rady Gmi-
ny, w czasie której podjęto 11 
uchwał.  
W pierwszej z nich radni podjęli 
uchwałę w sprawie ustalenia sta-
wek podatku od nieruchomości 
określająca roczne stawki. Staw-
ki te publikujemy w bieżącym 
wydaniu „Informatora”. 
Następnie radni podjęli uchwa-
łę, zmieniającą uchwałę w spra-
wie określenia metody ustala-
nia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłaty. Zmiana  
dotyczy stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi zmieszanymi i odbierany-
mi w sposób nieselektywny. Od 
1 stycznia 2018 opłata ta będzie 
wynosiła 17 złotych miesięcznie 
od osoby. 
Radni podjęli także decyzję w 
sprawie przekształcenia dotych-
czasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Wyszynach w ośmio-
letnią Szkołę Podstawową im. 
Mikołaja Kopernika w Wyszy-
nach. 
W kolejnej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie przekształ-
cenia dotychczasowej szkoły 
sześcioletniej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu. 
Powyższe uchwały zostały pod-
jęte, ponieważ zgodnie z prze-
pisami wprowadzającymi usta-
wę Prawo oświatowe, organy 
stanowiące jednostek samorzą-
du terytorialnego prowadzące 
dotychczasowe sześcioletnie 
szkoły podstawowe w terminie 
do 30 listopada 2017 w drodze 
uchwały zostały zobligowane 
do stwierdzenia przekształcenia 
sześcioletnich szkół w szkoły 
ośmioletnie. 
Następnie radni podjęli uchwałę 
zmieniającą uchwałę Rady Gmi-
ny Budzyń w sprawie utworzenie 
samorządowej jednostki orga-
nizacyjnej pod nazwą Centrum 
Usług Wspólnych w Budzyniu, 
oraz nadania jej statutu. Koniecz-
ność dokonania zmian w uchwa-
le wynika ze zmiany nazwy i 

siedziby Szkoły Podstawowej w 
Budzyniu oraz z zakończeniem z 
dniem 31 sierpnia 2017 działal-
ności Gimnazjum im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Budzy-
niu. 
Radni podjęli także decyzję w 
sprawie  uchylenia uchwały 
Rady Gminy Budzyń w sprawie 
ustalenia regulaminu określają-
cego zasady i tryb korzystania z 
hali sportowej przy Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopol-
skich w Budzyniu oraz ustalenia 
cennika za skorzystanie z hali. 
Uchylenia uchwały nastąpiło w 
związku z zakończeniem działal-
ności Gimnazjum i przejęcie hali 
przez Szkołę Podstawowa im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu. 
Radni podjęli także uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie nieruchomości w obrębie wsi 
Podstolice. Zmiana jest związana 
z uregulowaniem spraw własno-
ściowych nieruchomości. 
W kolejnej uchwale radni zade-
cydowali o zmianie „Studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
Gminy Budzyń” dla wybranych 
terenów w obrębach ewidencyj-
nych wsi Budzyń, Kąkolewice i 
Podstolice. Decyzja ta ma zwią-
zek z narastającym zaintereso-
waniem inwestycjami w gminie, 
oraz zapytaniem potencjalnych 
inwestorów o dostępność do te-
renów przemysłowych i usługo-
wych, jak również mieszkanio-
wych.  
Następnie radni podjęli uchwałę 
w sprawie trybu powoływania i 
odwoływania członków Gminne-
go Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Gminie Budzyń oraz szczegó-
łowych warunków jego funkcjo-
nowania. 
Radni dokonali także zmian w 
uchwale budżetowej Gminy Bu-
dzyń na 2017 rok; zwiększono 
kwotę dochodów o kwotę 143 
tysiące159 złotych i 30 groszy, w 
związku z przyznaniem Gminie 
Budzyń dotacji celowych z bu-
dżetu wojewody oraz z realizacją 
zadań własnych. W związku  z 
tym radni zmienili także Wielo-
letnią Prognozę Finansową  Gmi-
ny Budzyń na lata 2017 - 2023. 

Stawki podatku 
od nieruchomości na rok 2018

Na sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2017 roku radni w 
uchwale numer XXXI/244/2017 ustalili  stawki podatku od 
nieruchomości na 2018 rok. 
I tak:
1) od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,       
        0,75 zł
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,        
      20,40 zł
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
- od 1m2 powierzchni użytkowej,   
      10,80 zł
4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,
        4,00 zł
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej,
        7,76 zł
6) od pozostałych budynków lub ich części - od 1m2 powierzchni 
użytkowej,
        5,10 zł
7) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1 
pkt 3 oraz ust. 3 – 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych, z wyjątkiem budowli określonych w pkt.8
8) od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie zbio-
rowego zaopatrzenia ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych 
1,10 % ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 oraz 
ust. 3 - 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
9) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i 
budynków - od 1 m2 powierzchni,
        0,90 zł
10) od gruntów od wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha 
powierzchni,
        4,63 zł
11) od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publiczne-
go - od 1 m2 powierzchni,
         0,48 zł
12) od gruntów pozostałych - od 1 m2 powierzchni,
        0,36 zł
13) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o 
którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego - od 1 m2 powierzchni,
        3,04 zł
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2018 roku. 
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Przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego  

Drogi do gospodarstw
Dla dzieci i osób starszych

Dar Koła Pszczelarzy

W piątek, 6 października 2017 
r., przedstawiciele Koła Pszczel-
arzy w Budzyniu przekazali na 
rzecz Gminy Budzyń 36 litrów 
miodu.
Miód zostanie przekazany dla 
następujących jednostek na tere-
nie Gminy Budzyń:
- Przedszkole Samorządowe w 
Budzyniu - 7 litrów;
- Przedszkole Samorządowe w 

W ostatnim okresie w Sokoło-
wie Budzyńskim, przy jednej 
z dróg gminnych, nasadzono 
ok. 100 drzew, w tym klony i 
jesiony. Koszt tegorocznych 
nasadzeń, które rozpoczęły się 
wiosną tego roku, wyniósł ok. 
40 tysięcy złotych. Na tę inwe-
stycję nasza gmina uzyskała 
dofinansowanie.   
W tegorocznej akcji zadrzewia-
nia, z których część realizowa-
na była w ramach doposażenia 
Koło Pszczelarzy w  Budzyniu, 
a także w ramach odtworzenia 

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie 

Kolejne nasadzenia drzew
zadrzewień w krajobrazie rolni-
czym, posadzono w sumie ok. 
200 drzew w rejonie sołectwa 
Sokołowo Budzyńskie. W zamie-
rzeniach gminy jest kontynuacja 
nasadzeń drzew, w pierwszej ko-
lejności ciąg dalszy tej akcji na 
terenie sołectwa Sokołowo Bu-
dzyńskie, a następnie przewiduje 
się nasadzenia w rejonie wsi Bu-
kowiec i Nowa Wieś Wyszyńska. 
Zwracamy się z apelem do 
mieszkańców wsi i właścicieli 
pól o dbałość i opiekę nad drze-
wami.  

Zakończono budowę dróg dojaz-
dowych w 4 sołectwach na tere-
nie naszej gminy, wiodących   do 
gospodarstw rolnych. Jest to in-
westycja drogowa współfinanso-
wana, zrealizowana przy udziale 
środków budżetowych Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 
W poszczególnych sołectwach wy-
budowano 4 odcinki na ogólną war-
tość brutto ok. 620 tysięcy złotych, 
w tym udział środków z budżetu 
Województwa Wielkopolskiego to 
22,26 proc. (138 tysięcy 34 złote), 
natomiast z budżetu Gminy Budzyń 
pochodziło  481 tysięcy 966 złotych.
W ramach tego zadania: 
- w Wyszynach wybudowano 0,22 
km drogi (ogólna wartość zadania to 
151 tysięcy 535 złotych, z fundusz 
sołeckiego wsi Wyszyny pochodziło 
10 tysięcy złotych);  

- w Prośnie wybudowano 0,18 km 
drogi (ogólna wartość zadania to 
113 tysięcy 513 złotych, w tym z 
funduszu sołeckiego pochodziło 16 
tysięcy złotych);  
- w Budzyniu wybudowano 0,35 km 
drogi (ogólna wartość zadania 178 
tysięcy 879 złotych); 
- w Brzekińcu wybudowano 0,35 
km drogi (inwestycja na zdjęciu po-
niżej, ogólna wartość zadania to 171 
tysięcy 922 złote). 
Razem zadania inwestycyjne obej-
mują swoim zakresem prace na dłu-
gości 1,1 km. 
Wykonawca wybranym w ramach 
przetargu nieograniczonego było 
Konsorcjum Przedsiębiorstwo 
„PROJ– BUD” Sp. Z o.o. S.K. z 
Bydgoszczy, wraz z partnerem, 
którym było  Przedsiębiorstwo „EL-
-Kajo” SP z o.o. z Bydgoszczy. 

W dniu 11 października 
bieżącego roku, w sali kolum-
nowej Urzędu Gminy Budzyń, 
odbyła się uroczystość związa-
na z wręczeniem nagród wójta 
wyróżnionym pracownikom 
oświaty.
W roku bieżącym nagrody otrzy-
mały następujące osoby:
1. Przemysława Kaczmarczyk
2. Iwona Repczyńska

3. Grażyna Ciesielska
4. Wioletta Ignaczak
5. Donata Kędzierska
6. Karolina Binkowska
7. Dariusz Dudziak
8. Grażyna Dudziak
9. Krystyna Kempka
10. Kinga Buszkiewicz
11. Jolanta Białachowska
12. Małgorzata Polak
13. Elżbieta Kapała 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nagrody Wójta dla 
wyróżnionych nauczycieli

Wyszynach - 2 litry;
- Niepubliczne Przedszkole 
„Mały Odkrywca“ w Budzyniu - 
2 litry
- Dzienny Dom Pomocy Społecz-
nej w Budzyniu - 5 litrów
- Szkoła Podstawowa w Budzyniu 
- 15 litrów
- Szkoła Podstawowa w Wyszy-
nach - 5 litrów. 
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Chodnik w Budzyniu   Aktualnie trwają race związane z budo-
wą kolejnego chodnika, tym razem przy ulicy Piłsudskiego w Budzyniu, w 
okolicach stadionu sportowego. Chodnik o planowanej długości ok. 300 mb 
prowadzi  w kierunku Osiedla Cechowego. Wykonawcą zadania jest firma 
PUH „ANMAK” z Rogoźna, wartość prac 177 tysięcy 800 złotych. Także w 
tym przypadku część kosztów inwestycji zostanie pokryta z funduszu sołec-
kiego sołectwa Budzyń (15 tysięcy 400 złotych), pozostała część środków 
pochodzi z budżetu gminy. Nowy chodnik pozwoli na bezpieczne dojście 
do pracy pracowników, którzy są zatrudnieni w firmach zlokalizowanych 
na Osiedlu Cechowym. Warto podkreślić, że chodnik ten to także pierwsza 
część przyszłej inwestycji, w wyniku której powstanie bezpieczne dojście do 
wsi Kąkolewice.  

Chodnik w Sokołowie   Zakończyła się już inwestycja w So-
kołowie Budzyńskim, w ramach której Powiat Chodzieski zrealizował 
długo oczekiwany przez mieszkańców chodnik o długości 250 metrów.

Chodnik w Bukowcu  Kolejny chodnik, tym razem w ramach 
inwestycji gminnych, został wybudowany w Bukowcu. Jego długość to ok. 
100 mb.  Wartość zadania to 76 tysięcy 700 złotych brutto. Inwestycja była 
częściowo finansowana ze środków funduszu sołeckiego wsi Bukowiec w 
wysokości 15 tysięcy 900 złotych, pozostała część środków pochodziła z bu-
dżetu gminy. Wykonawca zadania była firma PUH „ANMAK” z Rogoźna.   

Okiem fotoreportera Nowe drogi w Budzyniu  

Uroczyste oddanie do użytku 
W dniu 25 października 2017 r. 
odbyło się uroczyste oddanie do 
użytku nowych dróg w Budzy-
niu. Były to drogi, które zostały 
wybudowane w ramach zadania 
pn.: „Budowa dróg gminnych nr 
201570P i 201560P w Budzyniu 
(ul.: Parkowa, Akacjowa, Klonowa 
i Wielkopolska)”. 
Inwestycja  ta była współfinanso-
wana w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016–2019 oraz 
przy współudziale Powiatu Chodzie-
skiego.
Całkowity koszt zadania to kwota 1 
milion 445 tysięcy 599 złotych 85 
groszy, z czego 668 tysięcy 691 zło-
tych pochodziło z budżetu państwa, 
370 tysięcy złotych pochodziło ze 
środków Powiatu Chodzieskiego, 
który był partnerem projektu, nato-
miast reszta to środki pochodzące z 
budżetu Gminy Budzyń (406 tysięcy 
908 złotych 85 groszy). W ramach 
zadania wybudowano prawie 750 m 
drogi o nawierzchni z kostki bruko-
wej wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. Wykonawca robót była 
firma „VIABUD” Jacka Gruszkie-
wicza z Walkowic koło Czarnkowa.

Warto także wspomnieć o kolej-
nych inwestycjach z tego zakresu. 
Na Osiedlu Piaski, w czasie III 
etapu inwestycji, wybudowano 
drogę wewnętrzną na długości 
600 mb, a także chodniki i zjazdy 
(z kostki brukowej betonowej) na 
ogólnej powierzchni 5 tysięcy 100 
m kwadratowych, oraz kanalizacje 
deszczową za ogólną wartość 791 
tysięcy 667 złotych. Wykonawca 
tego zadania była firma „BIMEX” 
sp. Z o.o. S.K. z Rogoźna. 
W ramach kolejnej inwestycji, 
na ulicy Łucjanowo, wykonano 
nową drogę o nawierzchni bi-
tumicznej na długości 350 mb 
oraz zjazdy na posesje na ogólną 
wartość 185 tysięcy złotych. In-
westycja ta była dofinansowana z 
Urzędu Marszałkowskiego woje-
wództwa wielkopolskiego kwota 
w wysokości 50 tysięcy złotych. 
Wykonawca wybranym w ramach 
przetargu nieograniczonego było 
Konsorcjum Przedsiębiorstwo 
„PROJ– BUD” Sp. Z o.o. S.K. z 
Bydgoszczy, wraz z partnerem, 
którym było  Przedsiębiorstwo 
„EL-Kajo” SP z o.o. z Bydgosz-
czy.  

„Nie żyjemy, by umierać, ale umieramy, by żyć wiecznie…”
W dniu 24 września odszedł od nas po ciężkiej chorobie 
śp. Krzysztof Banach nasz ukochany Mąż, Tatuś i Brat. 

Krewnym, Przyjaciołom, Sąsiadom i Znajomym, którzy w tak 
trudnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali 
wsparcie oraz tak licznie uczestniczyli we Mszy św., ceremonii 

pogrzebowej i w Jego ostatniej drodze „Bóg zapłać”.
Z wyrazami szacunku i wdzięczności –

Żona Elżbieta z dziećmi
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Gmina Budzyń  

Nowe place zabaw  

Wiedzy nigdy dosyć 

Otwarcie edukacyjnej ścieżki „Na tropie przyrody”

W najbliższym czasie zostaną 
zrealizowane kolejne inwesty-
cje z zakresu budowy nowych 
placów zabaw na terenie naszej 
gminy. 
Gmina Budzyń uzyskała w roku 
ubiegłym roku dofinansowanie 
do tej inwestycji w kwocie 117 
tysięcy w ramach programu „Li-
der+”, w ostatnim czasie odbył się 
przetarg który wyłonił dostawcę. 
Został nim Zakład Stolarski Wal-

Powodzeniem zakończyły się sta-
rania o środki na modernizację 
stadionu. Wniosek gminy z mie-
siąca czerwca br. został pozytyw-
nie rozpatrzony i zakwalifikowa-
ny  do dofinansowanie. 
W ramach środków ministerstwa 
sportu i turystyki wielkość pomocy 
finansowej na ten cel na lata 2018 - 
19 wynosi 1 milion 400 tysięcy zło-
tych, tj, ok. 40 procent tzw. kosztów 
kwalifikowanych planowanych do 

demar Nowak z Lwówka, a war-
tość dostawy wyniesie w kwocie 
brutto 174 tysiące 800 złotych. 
Place zabaw zostaną zamontowa-
ne jescze w roku bieżącym roku 
w następujących sołectwach: Wy-
szyny, Dziewoklucz, Podstolice, 
Grabówka, Ostrówki. Najmłodsi 
mieszkańcy tych wsi otrzymają 
place zabaw, gdzie będą mogli 
bezpiecznie spędzić wolny czas 
na aktywności fizycznej. 

Stadion sportowy w Budzyniu  

Wkrótce modernizacja 
poniesienia. Reszta kosztów, zarów-
no kwalifikowalnych jak i niekwa-
lifikowalnych, będzie pochodziła z 
budżetu Gminy Budzyń. 
Po przeprowadzonych w roku br. 
trzech nieudanych przetargach, 
których celem było wyłonienie wy-
konawcy zadania, Gmina Budzyń 
planuje na przełomie roku ogłosić 
kolejny przetarg, ta, by wyłoniona 
firma mogła rozpocząć prace wiosną 
przyszłego roku. 

W czwartek, 26 października 
2017 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie ścieżki edukacyjnej 
„Na tropie przyrody”, która 
została przygotowana przy le-
śnych drogach na terenie Le-
śnictwa Budzyń. 
Ścieżka edukacyjna powstała z 
myślą o turystach i okolicznych 
mieszkańcach, którzy szukają 
odpoczynku wśród pięknej przy-
rody, a jednocześnie mają ochotę 
na spędzenie wolnego czasu w 
sposób aktywny. Jest to miejsce 
interesujące dla wszystkich, za-
równo tych starszych, jak i naj-
młodszych. 
Ścieżka edukacyjna to nie tyl-
ko atrakcja turystyczna, ale tak-
że znakomite miejsce na lekcje 
przyrody dla dzieci i młodzieży. 
Ścieżka edukacyjna ma długość 
ok. 3 km na których zostało usta-
wionych 16 szt. tablic edukacyj-
nych, a jej pokonanie zajmuję ok. 
2 h.
W centralnym punkcie ścieżki 

znajduje się wiata pod dębami 
gdzie można usiąść i w spokoju 
posilić się podczas drogi. Nie jest 
to jedyne miejsce odpoczynku - 
idąc ścieżką można odnaleźć jesz-
cze 2 takie punkty przystankowe 
z ławeczką.
Ponadto na odwiedzających 
czeka oczko wodne oraz wiele 
atrakcji przyrodniczych opisa-
nych na przejrzystych tablicach 
informacyjnych. Umieszczono 
na nich informacje m.in. jakie ga-
tunki drzew rosną w okolicznych 
lasach, jakie ptaki i zwierzęta je 
zamieszkują oraz jak leśnicy pie-
lęgnują las.
Na ścieżce edukacyjnej zlokalizo-
wano 16 „przystanków tematycz-
nych”, każdy poświęcony danej 
tematyce fragmentu trasy. Wśród 
tematów poruszanych na tabli-
cach informacyjnych są, między 
innymi, budowa 
lasu, informacje o 
zamieszkujących je 
zwierzętach i rośli-

nach, gospodarce leśnej i łowiec-
kiej, ochronie lasu. Dla wygody 
kierunek trasy oznaczony został 
strzałkami.
Utworzenie ścieżki było dofinan-
sowane ze środków Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu oraz przy współpracy z 
Nadleśnictwem Podanin.
Koszt inwestycji wyniósł 65 
190,00 zł z czego: 45 tysięcy zło-
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Jubileusz 15-lecia działalności

„Złoty Liść” świętuje  
W niedzielę, 8 października 2017 
r., w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Budzyniu zorganizowano uro-
czystość związaną z jubileuszem 
piętnastolecia działalności chóru 
„Złoty Liść”. 
Na uroczystość przybyło wielu 
gości, w tym starosta Julian Her-
maszczuk, a także władze gminy z 
wójtem Gminy Budzyń Marcinem 
Sokołowskim oraz przewodniczą-
cym Rady Gminy Budzyń Zenonem 
Nowickim, ksiądz proboszcz parafii 
Budzyń Marek Piosik, a także były 
proboszcz naszej parafii ks. Przemy-
sław Prętki. Nie zabrakło licznych 
darczyńców i sponsorów, zaprzyjaź-
nione chóry, oraz wielu przyjaciół 
chóru.  
W czasie koncertu została przed-
stawiona sylwetka każdej z człon-
kiń chóru. Następnie „Złoty Liść” 
zaprezentował kilka utworów, któ-
re złożyły się na rocznicowy kon-
cert. Po nim wszystkie członkinie 
chóru otrzymały kwiaty z rąk dy-
rektora GOK, Marka Bocheńskie-
go. Koncert zakończyły występy 
zespołu „Jan Boys” oraz chóru z 
Suchego Lasu. Nieoficjalna część 
uroczystości odbyła się w restaura-
cji „Retro”.  

*   *   *
Zespół powstał 15 września 2002 
roku z inicjatywy i marzeń seniorek, 
zrzeszonych w budzyńskim kole 
Polskiego Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów.  Przyczynkiem 
do powstania w tym czasie była 
potrzeba umilenia i urozmaicenia 
spotkań tej grupy seniorek. Do gru-
py inicjatywnej należały: Genowefa 
Binert, Halina Hagedorn, Teresa Ja-
niszewska, Irena Kalkowska, Maria 
Lewandowska, Helena Mądrawska, 
Irena Mataczyńska, Gertruda Rako-
czy, Maria Żądło. W tamtym zasie 
seniorki spotykały się Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej w Bu-
dzyniu. 
Od czasu podjęcia kierownictwa 
muzycznego przez Jana Margow-
skiego, tj. od września 2002 roku, 
członkinie zespołu spotykają się na 
wspólny śpiewaniu w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Spotkania te to 
nie tylko okazja do spotkań towa-
rzyskich, ale także, a może przede 
wszystkim, do nieustannej pracy 
nad poszerzaniem repertuaru i pod-

noszeniem poziomu artystycznego. 
Pierwszy publiczny występ zespołu 
„Złoty Liść” miał miejsce w listopa-
dzie 2002 roku, kiedy w Gminnym 
Ośrodku Kultury zorganizowano 
uroczyste obchody Dnia Niepod-
ległości z udziałem zespołu. Od 
tej chwili „Złoty Liść” niemal bez 
przerwy koncertuje, uświetniając 
nie tylko imprezy środowiskowe, 
ale także powiatowe i wojewódzkie, 
biorąc udział w prezentacjach, prze-
glądach, konkursach, biesiadach, a 
także w innych uroczystościach o 
charakterze okolicznościowym. 
Wśród licznych imprez z udziałem 
zespołu warto odnotować te, w któ-
rych chór „Złoty Liść” bierze udział 
cyklicznie, jak choćby Prezentacje 
Dorobku Artystycznego Ludzi III 
Wieku w Pile. Z innych imprez, 
które mają swoje odsłony co roku, 
wspomnieć trzeba przeglądy w Stę-
szewie, Chojnie, Ostrorogu, Duszni-
kach, Rogoźnie, Murowanej Gośli-
nie, Lubaszu i Czerwonaku. Wiele z 
występów zespołu nie przeszło bez 
echa, oprócz uznania słuchaczy, 
aplauzu i próśb i bis „Złoty Liść” 
został wielokrotnie dostrzeżony 
przez organizatorów i jury. Zespół 
ma na swoim koncie wiele dyplo-
mów uznania, pucharów i statuetek, 
między innymi w 2012 roku zespół 
uczestnicząc w Biesiadzie Czerwo-
nackiej zdobył III miejsce oraz sta-
tuetkę „Brązowego Biesiadnika”. Z 
kolei w 2016 roku zespół zakwali-
fikował się do finału XVII Ogólno-
polskiego Przeglądu Artystycznego  
Ruchu Seniorów „ARS 2016”. W 
październiku 2017 roku chór zajął 
II miejsce w Wielkopolskim Prze-
glądzie Twórczości „Spotkania Ar-
tystyczne Seniorów”.  
Od 2009 roku zespół jest gospo-
darzem corocznego Przeglądu Ze-
społów Śpiewaczych pod hasłem 
„Grzybobranie”. 
W repertuarze zespołu „Złoty Liść” 
są pieśni ludowe, biesiadne, patrio-
tyczne, kościelne, klasyczne, a także 
w gwarze śląskiej. 

*   *  *
Z perspektywy piętnastu lat można 
powiedzieć, że zespół „Złoty Liść” 
znakomicie wpisał się w śpiewa-
czy krajobraz zespołów seniorskich 
Wielkopolski. Działalność zespołu 
nie byłaby możliwa bez aktywnego 

zaangażowania samych członkiń 
zespołu oraz organizacyjnego i ma-
terialnego wsparcia wielu instytucji 
i ludzi dobrej woli, w tym Wójta 
Gminy Budzyń, w którego imieniu 
mecenat nad zespołem sprawuje 
Gminny Ośrodek Kultury w Budzy-
niu, a także wsparcie StarostwaPo-
wiatowego. 
Obecnie w skład zespołu „Złoty 
Liść” wchodzą: Barbara Bielecka, 
Halina Bielecka, Genowefa Binert, 
Daniela Betka, Daniela Dobrychłop, 
Alicja Dowczyńska, Teresa Jani-

szewska, Zofia Jankowska, Zofia 
Jankowska, Teresa Jaworowicz, 
Alfreda Mądrawska, Aurelia Olej-
niczak, Marzena Olszewska, Teresa 
Olszewska, Anna Pawlęta, Krystyna 
Przywarczak, Danuta Pytel, Krysty-
na Słaboszewska, Beata Szczurek, 
Czesława Wawrzyniak, Henryka 
Wichłacz
Wspomnieć należy także te członki-
nie zespołu „Złoty Liść”, które ode-
szły na zawsze: Maria Bartol, Hele-
na Brzanka, Maria Lewandowska, 
Irena Mataczyńska, Maria Żądło.  
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Dyskutowano o funduszu sołeckim   

Zebranie wiejskie  
w Wyszynach 

Sołectwo Kąkolewice  

„Dzień Ziemniaka”

Wspólny wyjazd do kina  

Uczniowska integracja  
Szkoła to nie tylko nauka, ale tak-
że integracja i rekreacja. Przeko-
nać się o tym mogli uczniowie klas 
7 oraz klas gimnazjalnych Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu.
W czwartek, 12 października zor-
ganizowany został wyjazd do 
pilskiego kina Helios na film pod 
tytułem „Blade runner”. Celem 
wyjazdu nie była tylko rozrywka 
ale także zintegrowanie uczniów 

ze szkół które do niedawna stano-
wiły osobne placówki oświatowe. 
W imieniu wszystkich uczestników 
wycieczki składam podziękowa-
nia za sprawnie przeprowadzony 
wyjazd, sympatyczną atmosferę 
oraz niezapomniane chwile paniom 
Małgorzacie Polak, Alicji Kępce 
oraz Anecie Stepczyńskiej.                

Emil Gursz 
fotograf sekcji redakcyjnej 
samorządu uczniowskiego

14 października 2017 roku w 
sołectwie Kąkolewice zorga-
nizowano „Dzień Ziemniaka”. 
Chcielibyśmy podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, aby ta impreza wypadła 
znakomicie. 
Dziękujemy zespołowi „Złoty Liść”, 
satyrykowi Mieczysławowi Górze, 
Marcinowi Piochaczowi, który 
umilał czas nagłaśniając imprezę 

i śpiewając, Danucie Gościńskiej, 
która w czasie „Dnia Ziemniaka” 
wystawiała namalowane przez sie-
bie obrazy oraz artystyczne robótki, 
a także za to, że przekazała na licy-
tację obraz (zysk z licytacji oraz zys-
ki z imprezy przeznaczone zostaną 
na zjazd linowy dla dzieci). Dzięku-
jemy także za bufet Tomaszowi Ga-
lonowi, Marcie i Adamowi Kuback-
im, firmie „Komfort” za pomoc w 

przygotowaniach do imprezy, jak 
również mieszkańcom Prosny - Wo-
jciechowi Szejnerowi za przepyszne 
ziemniaki, bez których nie byłoby 
święta, oraz p. Kaczorowskiemu z 
Budzynia, jak i p. Sell z Prosny za 
ziemniaki. Dziękujemy p. sołtys z 
Prosny oraz p. sołtysowi z Ostrówek 
za udostępnienie namiotów, Dorocie 
Partyka ze Szkółki Leśnej z Kąkole-
wic z użyczenie parownika, dzięki 
któremu uczestnicy „Dnia Ziem-
niaka”mogli poczuć, jak smakują 
ziemniaki z parownika (dla wielu 
był to smak dzieciństwa…) Dzięku-
jemy także Teresie Zaranek, Patrycji 
Nawrockiej, Katarzynie Bonikow-
skiej za pomoc w dekoracji oraz 
przygotowanie klusek. Za pomoc 
w przygotowanie całej imprezy 
oraz przesympatyczną obsługę 
dziękujemy Elżbiecie Krzyścin, 

Dorocie, Maciejowi, Olafowi 
Krzyścin, Katarzynie Świerkows-
kiej, Katarzynie Andrzejczak, Joan-
nie i Dawidowi Brychczyńskim, 
Sylwi, Zuzannie, Wojciechowi, Ja-
ninie i Stanisławowi Ludowiczowi, 
Bogdanowi Podgórni, Maciejowi 
Moćko, Jolancie Kryger, Andrzejo-
wi Wawro. Za szaszłyki Mariuszo-
wi Ludowiczowi z Chrustowa, p. z 
Nowego za przybycie z paintballem. 
Dorocie Szuberskiej z Margonina 
oraz Barbarze Chroł z Budzynia 
dziękujemy za pożyczenie frytkow-
nic. Specjalne podziękowania dla 
firmy „Terrazzo” za to, że możemy 
wystawiać wesołe reklamy naszych 
imprez.    
Do zobaczenia za rok na kolejnym 
„Dniu Ziemniaka” 

sołtys wsi Kąkolewice 
Halina Moćko

W czwartek 28 września o go-
dzinie 17.00 w Domu Kultury w 
Wyszynach odbyło się zebranie 
wiejskie dotyczące rozdyspono-
wania Funduszu Sołeckiego. 
Na zebranie przybyło 17 miesz-
kańców, a wśród gości wójt Mar-
cin Sokołowski, przewodniczący 
Rady Gminy w Budzyniu Zenon 
Nowicki, Renta Ciesiółka i Kata-
rzyna Sawińska z Urzędu Gmi-
ny. Na wstępie wszystkich ze-
branych powitała sołtys Wyszyn 
Joanna Czekalska i jednocześnie 
przedstawiając plan zebrania i 
rozpoczęła się dyskusja na temat 
podziału pieniędzy z Funduszu 
Sołeckiego jak również na temat 
spraw bieżących, następnie głos 
zabrał wójt Marcin Sokołowski 
gratulując sołtys Joannie Czekal-
skiej udziału grupy mieszkańców 
Wyszyn w Dożynkach Gmin-
nych, do tych gratulacji i życzeń 
dla mieszkańców dołączył się 

przewodniczący Zenon Nowicki, 
korzystając z okazji naczelnik 
OSP Grzegorz Laskowski rów-
nież podziękował wójtowi za po-
moc przy zbiórce organizowanej 
przez OSP Wyszyny dla poszko-
dowanych w czasie wichury. Na 
koniec przystąpiono do głoso-
wania i zebrani podjęli decyzję 
że w przyszłym roku zostaną z 
finansowane następujące inwe-
stycje: zakup kostki brukowej 
na drogę przy posesjach 40, 40a, 
40b i 40c, doposażenie altany 
przy amfiteatrze (prąd, posadzki, 
ławki itp.), nowe ogrodzenie od 
sklepu do figury św. Wawrzyńca 
i zostanie przekazana również 
kwota na kultywowanie trady-
cji wsi Wyszyny. Sołtys Joanna 
Czekalska serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy poświęcili 
swój czas i przyszli na Zebranie 
Wiejskie spełniając swój obywa-
telski obowiązek.
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu   

Konkurs „Zaczytani”

Biblioteka Publiczna w Budzyniu 
informuje, że w dniu 20 paździer-
nika 2017 roku nastąpiło rozstrzy-
gnięcie trzeciej edycji konkursu 
fotograficznego pn. „Zaczytani”. 
W konkursie, którego głównym 
celem  była przede wszystkim pro-
mocja czytelnictwa udział wzięły 42 
osoby. Komisja konkursowa ocenia-
jąc zdjęcia zwracała głównie uwagę 
na ich zgodność z regulaminem oraz 
pomysłowość miejsca na czytanie.
Laureatami tegorocznej edycji zo-
stali:
I miejsce    - Krzysztof Iwiński 
II miejsce   - Honorata Struzik 
III miejsce  - Wanda Bielecka 
Wyróżnienia otrzymały: Kamila 
Górna, Amelia Jankowska i Alicja 
Popkowska.
Informujemy również, że w  związ-

ku z tym, iż była to ostatnia edycja 
konkursu z cyklu „Zaczytani” wy-
różnienia zostały przyznane także 
osobom wytrwałym, biorącym 
udział we wszystkich jego edycjach. 
Są to: Jakub Ganclerz, Kamila Gór-
na, Martyna Grela-Lemańska, Ma-
ria Jabłońska, Joanna Mąka, Alek-
sander Sell, Jan Wojciech Szczurek, 
Maria Wojciechowska, Noemi 
Wojtkowiak, Alan Wota, Anna Za-
ranek.
Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za wzięcie udziału w 
konkursie, a zwycięzcom gratulu-
jemy. O terminie odbioru nagród 
laureaci i wyróżnieni zostaną po-
wiadomieni telefonicznie. Nadesła-
ne zdjęcia publikujemy na stronie 
naszej biblioteki w zakładce->dla 
czytelników->galeria.

Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

Spotkanie z Anną Seniuk 
26 września Biblioteka 
Publiczna w Budzy-
niu zaprosiła młodzież 
szkolną na spotkanie 
autorskie z Anną Seniuk 
- znaną i cenioną ak-
torką teatralną i filmo-
wą, kojarzoną głównie 
ze słynną rolą Magdy 
Karwowskiej w seria-
lu „Czterdziestolatek”. 
Aktorka przyjechała 
w towarzystwie swo-
jej córki, Magdaleny 
Małeckiej-Wippich, która jest 
pisarką, managerem artystycz-
nym, a przede wszystkim alto-
wiolistką i kameralistką. 
Spotkanie miało charakter wy-
wiadu córki z matką i oparte było 
na książce pt. „Nietypowa baba 
jestem”. Anna Seniuk opowiadała 
nie tylko o swoim życiu zawo-
dowym, ale także prywatnym - 
dzieciństwie, młodości i rodzinie. 

Niezwykle serdeczna, wyjątkowo 
zabawna, przywołała wiele cieka-
wych historyjek z planów filmo-
wych oraz Akademii Teatralnej, 
w której od lat wykłada. To wy-
jątkowe spotkanie - dwóch kobiet 
- ciepłe i wzruszające upłynęło 
w bardzo miłej i sympatycznej 
atmosferze. Na zakończenie obie 
panie chętnie składały autografy i 
wpisywały dedykację do książek. 

W piątek, 29 września br., w 
Restauracji Retro w Budzy-
niu odbyło się spotkanie osób, 
które ukończyły Szkołę Pod-
stawową w Budzyniu w 1992 
roku. 
Na początku w  imieniu organi-
zatorek tego spotkania głos za-
brała Magdalena Rudzka, która 
powitała wszystkich uczestni-
ków, jednocześnie wyrażając 
swoje zadowolenie z tak licz-
nego przybycia. Szczególnie 
powitano przybyłe wychowaw-

Ukończyli Szkołę Podstawową w 1992 roku

Spotkanie klasowe
czynie Urszulę Kołosowską i 
Barbarę Adamską. W imieniu 
wychowawczyń głos zabrała 
Urszula Kołosowska, dziękując 
za zaproszenie i ciesząc się ze 
spotkania ze swoimi uczniami. 
Następnie zaczęły się rozmowy 
i oczywiście trzeba było co nie-
których pytać o nazwisko, ale 
szybko się wyjaśniało kto jest 
kim. Wspaniała zabawa trwa-
ła ponad dziewięć godzin, ok. 
trzeciej rano wszyscy zazdro-
ścili kondycji wychowawczyni 

Barbarze Adamskiej. Wszyscy 
uczestnicy spotkania przekazują  
podziękowania organizatorkom 
tego spotkania, a mianowicie 

Magdalenie Rudzkiej, Hono-
racie Herfort, Joannie Flisiak i 
Lidii Nowackiej. 
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Spotkanie z 
GRH „Rogatywka”

Etap Powiatowy Subregionu Północnej Wielkopolski   

Olimpiada Ekologiczna

W poniedziałek 2 października 
w auli Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich 
odbyła się nietypowa lekcja his-
torii. Uczniowie klas VII oraz II 
i III gimnazjalnych mieli okazję 
spotkać się z członkami Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej 
„Rogatywka 1918 – 1939”.
Członkowie grupy odtwarzają 
oddziały powstańców wielko-
polskich, armii wielkopolskiej 
oraz wojska polskiego z okresu 
II wojny światowej. Tematem 
spotkania było przede wszystkim 
powstanie wielkopolskie. Jest to 
związane z niedawnym nadaniem 
szkole nowego imienia, a także 
zbliżającymi się powoli obchoda-
mi 100 – rocznicy wybuchu tego 
najbardziej udanego i najlepiej 
zorganizowanego z polskich pow-
stań narodowych. Uczniowie mie-
li okazję poszerzyć swoją wiedzę 

o powstaniu, obejrzeć mun-
dury, broń i wyposażenie z tego 
okresu. Spotkanie związane było 
również z inicjatywą powołania 
w Budzyniu grupy rekonstrukcy-
jnej, która uczestniczyć będzie w 
inscenizacji zdobycia samocho-
du pancernego koło Okręglika. 
Rekonstrukcja planowana jest na 
luty 2019. Replika samochodu 
pancernego niedawno została za-
prezentowana w Poznaniu, a już 
wkrótce będzie jedną  z atrakc-
ji historyczno – turystycznych 
naszej miejscowości. 
Spotkanie dostarczyło starszym 
uczniom sporo wrażeń, wiedzy 
historycznej, a przede wszystkim 
pokazało jak pasjonująca może 
być zabawa w odtwarzanie histo-
rii. Czy wśród naszych uczniów 
znajdą się także tacy, którzy 
podzielą pasję członków GRH 
„Rogatywka”, czas pokaże.

20 października 2017 
r. w Młodzieżowym 
Domu Kultury w 
Chodzieży odbył się 
etap powiatowy X 
edycji Ponadpowiato-
wej Olimpiady Eko-
logicznej Subregionu 
Północnej Wielkopol-
ski, którego organiza-
torem jest Starostwo 
Powiatowe w Cho-
dzieży. W konkursie 
wzięli udział ucznio-
wie szkół podstawo-
wych, gimnazjów i 
szkół ponadgimna-
zjalnych powiatu 
chodzieskiego. 
Zgodnie z regulami-
nem w każdej kategorii 
wiekowej do kolejnego 
etapu zakwalifikowa-
ło się troje laureatów 
i pięcioro kolejnych 
uczniów z wyróżnie-
niem. 
Szkołę Podstawową 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu w zmaganiach na 
etapie ponadpowiatowym będą 
reprezentować:
-  Aleksandra Sell z kl.VI b – zdo-
bywczyni I miejsca;
-  Maciej Kędzierski z  kl.VI b 
oraz Weronika Anastaziak z  kl.VI 
b – uczniowie, którzy zostali wy-
różnieni.
Wyżej wymienieni uczniowie  
przygotowywali się do konkur-
su pod kierunkiem nauczycielki 
przyrody Elżbiety  Kalkowskiej
Naszą szkołę godnie reprezento-

wała również  Aleksandra Sło-
wińska z kl. VII b, która przygo-
towywała się do konkursu pod 
kierunkiem nauczycielki biologii 
pani Katarzyny Chyży.
W kolejnym etapie zmierzą się 
najlepsi uczniowie z pięciu po-
wiatów: pilskiego, czarnkowsko-
-trzcianeckiego, chodzieskiego, 
złotowskiego i wągrowieckiego.
Gratulujemy uczniom odniesio-
nego sukcesu i życzymy powo-
dzenia w zmaganiach na szczeblu 
ponadpowiatowym już wkrótce w 
Pile.

Z życia OSP w Budzyniu 

Sprzęt dla ratowania życia
OSP Budzyń wzbogaciła się o 
nowy sprzęt do ratownictwa 
drogowego. Koszt wyposaże-
nia to 60 tysięcy złotych, na co 
złożyły się środki pochodzące z 
KRSG w wysokości 27 tysięcy 
400 złotych, z Urzędu Gminy 
Budzyń pochodziło 13 tysię-
cy 600 złotych, a z Funduszu 
Składkowego Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników - 20 ty-
sięcy złotych. 
Strażacy z Budzynia przekazu-
ją podziękowania za pomoc w 
uzyskaniu środków na sprzęt do 
ratownictwa drogowego panu 
posłowi RP Grzegorzowi Piecho-
wiakowi oraz samorządowi Gmi-
ny Budzyń. 
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Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Migawki z życia dzieci

Z okazji „Dnia Kucharza” składamy serdeczne życzenia naszym ko-
chanym Paniom, które dbają o nasze brzuszki! Jesteście wspaniałe i 
świetnie gotujecie. Smaki potraw z przedszkola zapamiętamy na całe 
życie. Sto lat!

Dzień Edukacji Narodowej oraz pożegnanie Pań odchodzących na em-
eryturę. Dziękujemy za wszystkie lata współpracy i zaangażowania.

 27 września odbył się w naszym przedszkolu pierwszy koncert muzy-
czny w tym roku. Wraz z artystami  udaliśmy się w podróż po na-
jpiękniejszych miastach Polski: Kraków, Warszawę, Toruń. Poznaliśmy 
zawód flisaka oraz wiele ciekawostek, pieśni i melodii związanych z 
tymi miastami. A już niedługo kolejny.

Dzień Przedszkolaka

Rozgrywki Bośka-Kop

Druga runda za nami
W niedzielę, 15 października 
2017r., rozegrano drugą rundę 
gry rozgrywek bośka-kop. Za-
angażowane są w nią budzyńskie 
firmy, którym organizatorzy ser-
decznie dziękują. 
Tym razem sponsorem pucharu 
była firma „BK Ogrody” - Bobo-
wicz, Kujawa.
Czołowe miejsca zajęli: 
1. Polowy J. - 553 pkt
2. Mulik S. - 511 pkt

3. Wierzbiński W. - 507 pkt
Po dwóch rozgrywkach prowadzą:
1. Mulik S. - 987 pkt  
2. Michor A.- 928 pkt 
3. Geisler R. - 909 pkt 
4. Fifer R.-867 pkt 
5. Wierzbiński W. - 861 pkt  
6. Łukaszewski A. - 851
Następny turniej będzie 05.11.2017 
r. o godzinie 9.00 w Domu Kultury 
w Budzyniu. Zapraszamy.

Organizatorzy  
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I Budzyńskie Mistrzostwa  

Panie pod siatką
Liga Gminna Piłki Nożnej  

Runda jesienna za nami

W niedzielę, 22 października 2017 
r., na hali widowiskowo-sportowej 
przy Szkole Podstawowej im. Po-
wstańców Wlkp. w Budzyniu roze-
grano I  Budzyńskie Mistrzostwa 
w Piłce Siatkowej Kobiet których 
bezpośrednim organizatorem było 
Gminne Zrzeszenie LZS w Budzy-
niu.
Udział wzięło 7 drużyn, które roze-
grały swe mecze systemem „każdy z 
każdym” w dwóch grupach.
Otwarcia Mistrzostw dokonał Wójt 
Gminy Budzyń Marcin Sokołow-
ski który życzył siatkarkom samych 
zwycięstw i sportowej gry.
Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
Iskra Szamocin, drugie miejsce zajęła 
drużyna reprezentująca Szkołę Pod-
stawową Nr 1 w Chodzieży. Trzecie 
miejsce zdobyły „Czarne Pantery” 

Szamocin, a czwarte zajęła drużyna 
reprezentująca koło LZS Wyszynki. 
Piąte miejsce zajęły „Kwiatuszki” 
Szamocin, szóste i siódme miejsca 
zajęły drużyny reprezentujące koła 
LZS Prosna i Dziewoklucz.W kla-
syfikacji LZS najlepszą była drużyna 
LZS Prosna przed drużynami LZS 
Wyszynki i LZS Dziewoklucz.
Zwycięskim drużynom puchary i dy-
plomy pamiątkowe  wręczali: sędzia 
mistrzostw Anna Jęsiek i przewodni-
czący Gminnego Zrzeszenia LZS w 
Budzyniu Roman Schlabs.
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
którzy pomogli w przygotowaniu i 
przeprowadzeniu  mistrzostw pań w 
Piłce Siatkowej.

Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu 

Na hali sportowo-widowiskowej 
przy Szkole Podstawowej im. Po-
wstańców Wlkp. w Budzyniu roze-
grano I Budzyńskie Mistrzostwa w 
Piłce Siatkowej Mężczyzn, których 
bezpośrednim organizatorem było 
Gminne Zrzeszenie LZS w Budzy-
niu.
W rozgrywkach udział wzięło 5 dru-
żyn, które w sobotę rozegrały gry 
eliminacyjne systemem „każdy z 
każdym”, a w niedzielę finał.
Najlepszą  okazała się drużyna 
„Elektroterm” Chodzież, drugie 

Mistrzostwa mężczyzn  

Walczyli o prymat 
w piłce siatkowej

miejsce zajęła drużyna „Czarni” 
Chodzież. Trzecie miejsce zajęła dru-
żyna reprezentująca LZS Sokołowo 
Budzyńskie, a czwarte drużyna re-
prezentująca LZS Dziewoklucz, pią-
te przypadło drużynie LO Chodzież. 
W klasyfikacji LZS najlepsza była 
drużyna LZS Sokołowo Budzyńskie 
przed drużyną LZS Dziewoklucz.
Uczestnicy stwierdzili, że istnieje 
potrzeba organizowania takich mi-
strzostw i myślimy, że zostaną one 
wpisane w coroczny kalendarz im-
prez sportowych.   

Na boisku sportowym w Ostrówk-
ach  rozegrano ostatnie spotkania 
rundy jesiennej Ligi Gminnej Pił-
ki Nożnej 2017/2018.
W pierwszym meczu LZS  Bu-
kowiec pokonał drużynę LZS 
Wyszynki 5 : 0. Bramki strzelili: 
dwie  Sebastian Musiałowski i 
po jednej  Dawid Kajrys, Karol 
Brzeziński i Jan Kiełbowski.  
W drugim meczu spotkały się 
drużyny LZS Kąkolewice i LZS 
Prosna, wynik spotkania  7 : 1. 
Strzelcami bramek byli: po dwie 
Kacper Simiński i Tomasz Mś-
cisz, po jednej bramce: Norbert 
Dąbrowicz, Oskar Świstara, Łu-
kasz Rusiniak i Robert Ksycki.

Ostatnie trzecie spotkanie roze-
grały, drużyna gospodarzy LZS 
Ostrówki i drużyna LZS Podsto-
lice, która pokonała  gospodarzy 
0 : 4. Bramki strzelili: trzy Rafał 
Musiał i jedną Paweł Łochowicz.
Liderem tabeli po jesiennej 
rundzie jest drużyna LZS Podsto-
lice z 9 punktami drugie miejsce 
LZS Kąkolewice 6 punktów a 
trzecie miejsce ma LZS Bukow-
iec również z 6 punktami.
Już 5 Listopada 2017 r drużyny te 
rozpoczną grę w  Lidze Gminnej 
Halowej Piłki Nożnej gdzie życ-
zymy im samych zwycięstw.

Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu

Zwycięskim drużynom puchary 
i dyplomy pamiątkowe wręczali: 
Przewodniczący Rady Gminy w 
Budzyniu Zenon Nowicki i Prze-

wodniczący Gminnego Zrzeszenia 
LZS w Budzyniu Roman Schlabs.   

 Gminne Zrzeszenie 
LZS W Budzyniu 



12 INFORMATOR SAMORZĄDOWY

OPIS TRAS

WYWÓZ SUROWCÓW ZMIESZANYCH (OD DLIPCA 2017 NOWY HARMONOGRAM)

WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH (OD DLIPCA 2017 NOWY HARMONOGRAM)

Harmonogram wywozu surowców wtórnych i nieczystości zmieszanych obowiązujący na kolejne miesiące 
zostanie opublikowany w Informatorze Gmina Budzyń w wydaniu na luty 2018. 

OPIS TRAS

OPIS TRAS


