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Zbieraliśmy na kupno nowoczesnego sprzętu dla oddziałów położniczych i pomocy neonatologicznej

Sztab WOŚP w Budzyniu w 26. Finale Orkiestry
uzbierał 51 tysięcy 51 złotych!

Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury

Koncert Noworoczny 
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Spotkanie opłatkowe  

Świątecznie u seniorów   
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Jakie są zamierzenia samorządu na rok 2018? 

Plany inwestycyjne 
Gminy Budzyń  

34. sesja Rady Gminy w Budzyniu   

Ostatnie spotkanie 
radnych w 2017 roku   

Przedstawiamy plany inwesty-
cyjne Gminy Budzyń na 2018 
rok, obejmujące budowę od 
podstaw, przebudowę i moder-
nizację dróg, infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej a także 
inwestycje oświatowe i inne. 
W przyjętym na rok 2018 budże-
cie Gminy Budzyń zaplanowano 
wydatki majątkowe na kwotę ok. 
12 milionów 200 tysięcy złotych. 
Z tej kwoty pochodzić będą środ-
ki, między innymi,  na inwesty-
cje drogowe (nowe) - razem ok. 
5 km dróg bitumicznych na te-

renie sołectw: Grabówka, Nowe 
Brzeźno, Bukowiec, Prosna, Wy-
szyny, Budzyń (w tym inwesty-
cja dofinansowana w wysokości 
50 proc. w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej – miej-
scowość Grabówka, długość 
drogi 950 mb, wartość prawie 
850.000zł). 
Ponadto w planach zakończe-
nie rozpoczętej w 2017 roku 
przebudowy drogi w Sokołowie 
Budzyńskim na długości ponad 
2,5 km (dofinansowanie z UE w 

W dniu 28 grudnia 2017 r. od-
była się XXXIV Sesja Rady 
Gminy Budzyń. 
Radni w czasie obrad podjęli  11 
uchwał, w tym, między innymi,  
uchwałę w sprawie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy 
Budzyń na lata 2017-2023. Pod-
jęcie powyższej uchwały roz-
pocznie w Gminie Budzyń szereg 
działań, które mą doprowadzić 
do założonych w Lokalnym Pro-
gramie Rewitalizacji pozytyw-
nych rezultatów. Zostaną podjęte 
różnorodne działania należące 
do różnych polityk branżowych 
(społecznej, inwestycyjnej, prze-
strzennej, oraz innych). 
Następnie radni podjęli uchwałę 
w sprawie przyjęcie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych na rok 2018. 
Podjęta została także uchwała 
zmieniająca uchwałę w spra-
wie opłat za zajęcie pasa dro-
gowego dróg gminnych na 
terenie Gminy Budzyń, to jest 
za umieszczenie w pasie dro-
gowym wszelkich urządzeń 
teletechnicznych, teleinforma-
tycznych, przyłączy światłowo-
dowych itp. Opłata ta została 
obniżona do kwoty 15 złotych 

za 1 mb. Obniżenie tej opłaty 
ma na celu stworzenie dogod-
nych warunków dla potencjal-
nych, zewnętrznych inwesto-
rów. 
W kolejnych trzech uchwałach 
radni wyrazili zgodę na sprze-
daż trzech nieruchomości (dwie 
z nich położone są na terenie 
miejscowości Budzyń, jedna w 
obrębie Dziewoklucza) użyt-
kownikom wieczystem. 
Radni dokonali także zmian w 
uchwale budżetowej Gminy 
Budzyń na 2017 rok. Zmiany 
dokonano w związku z  zawia-
domieniem o przyznaniu środ-
ków z rezerwy części oświato-
wej subwencji ogólnej. 
Następnie radni podjęli uchwałę 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Bu-
dzyń na lata 2017-2023. Zmiany 
dokonane zostały w związku ze 
zmianami przedsięwzięć.
Radni podjęli także uchwałę 
zmieniającą uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki długo-
terminowej z budżetu państwa 
na wyprzedzające finansowanie 
operacji pod nazwą  „Przebu-
dowa drogi gminnej na ternie 
gminy Budzyń zlokalizowanej 
w sołectwie Sokołowo Budzyń-

skie” z udziałem środków z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Zmiana tej uchwały 
dotyczy wykorzystania środków 
pochodzących z pożyczki w roku 
2018.
Następnie radni podjęli uchwałę 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Budzyń na lata 2018-2023. 
Radni uchwalili także budżet 
Gminy Budzyń na rok 2018. 
Łączna kwota dochodów bu-
dżetu na 2018 ustalono w wy-
sokości 42 miliony 694 tysiące 
557 złotych, w tym dochody 
bieżące na kwotę 41 milionów 
695 tysięcy 461 złotych, do-
chody majątkowe na kwotę 999 
tysięcy 96 złotych.   Wydatki 
budżetowe ustalono w wysoko-
ści 44 miliony 279 tysięcy 539 
złotych 24 grosze. Deficyt ustala 

się na kwotę milion 589 tysięcy 
982 złote 24 grosze. Deficyt w 
budżecie zostanie sfinansowany 
przychodami z tytułu zaciągnię-
tych pożyczek i kredytów. W 
ramach wydatków inwestycyj-
nych na rok 2018 planuje się 
wydatkować ogółem kwotę 12 
milionów 224 tysiące 453 zło-
tych 20 groszy, co stanowi 27,61 
proc. ogółu wydatków.  
Po zakończeniu części roboczej 
sesji rozpoczęło się spotkanie 
opłatkowe, w którym uczest-
niczyli radni Rady Gminy Bu-
dzyń, Radni Rady Powiatu 
Chodzieskiego z terenu Gminy 
Budzyń, Wójt Gminy Budzyń, 
Zastępca Wójta Gminy Budzyń, 
ks. prof. Jan Kanty Pytel, księża 
proboszczowie z parafii znaj-
dujących się na terenie gminy 
oraz sołtysowie z terenu gminy. 
Spotkanie uświetnił występ Bu-
dzyńskiej Orkiestry Dętej.

ramach PROW). Podsumowując 
- długość zaplanowanych inwe-
stycji drogowych to ok. 7,5 km.
W ramach infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej zaplanowano: 
przebudowę stadionu sportowe-
go w Budzyniu I etap;
przebudowę boisk sportowych 
przy szkole podstawowej w 
Budzyniu (ul. Rogozińska, os. 
Wierzbowe); 
budowę wielofunkcyjnego bo-
iska sportowego w Sokołowie 
Budzyńskim. 
W ramach inwestycji oświato-
wych zaplanowano:
rozbudowę szkoły podstawowej 
w Wyszynach;
modernizację Przedszkola Samo-
rządowego w Budzyniu i wymia-
na pieca w Szkole Podstawowej 
w Budzyniu. 
W ramach inwestycji w infra-

strukturę kanalizacyjną zaplano-
wano:
budowę kolejnego etapu kana-
lizacji sanitarnej w sołectwie 
Dziewoklucz; 
budowę sieci kanalizacji sanitar-
nej, wodociągowej na terenach 
przeznaczonych pod budownic-
two jednorodzinne.
W ramach inwestycji w infra-
strukturę kulturalno-społeczną 
zaplanowano: 
przebudowę i rozbudowę świetli-
cy wiejskiej w Brzekińcu;
budowę świetlicy wiejskiej w 
Wyszynkach;
inwestycje w place zabaw, tereny 
rekreacyjne i wypoczynkowe. 
W ramach inwestycji oświetle-
niowych zaplanowano budowę, 
przebudowę oświetlenia drogo-
wego w Budzyniu oraz w Wy-
szynach. 
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W czasie obrad XXXXV sesji 
radni podjęli 5 uchwał. 
W pierwszej z nich podjęli decy-
zję w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowanie przestrzennego 
we wsi Podstolice. Zgodnie z pla-
nem przestrzennym przewiduje się 
przeznaczenie większości obszaru 
planu na tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej. Dodatkowo 
wyznaczono pasy drogowe, drogi 
gminne oraz drogi wewnętrzne. 
W kolejnej uchwale radni określi-
li wysokość opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w 
jednostkach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Budzyń. 
Następnie radni podjęli uchwałę 
w sprawie trybu udzielania i rozli-
czania dotacji dla niepublicznych 

W styczniu br. podpisano także 
pierwszą umowę w roku bie-
żącym na zaplanowane przed-
sięwzięcie drogowe z zakresu 
modernizacji dróg gminnych. 
Dotyczy ona zadania pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej 
Wyszyny II etap”, realizowane-
go na osiedlu mieszkalnym w tej 
miejscowości. 
W wyniku postępowania prze-
targowego, spośród 4 złożonych 
ofert, wybrano najkorzystniejszą 
z nich, którą złożyło przedsię-

Wyszyny  - drugi etap inwestycji 

Przebudowa drogi
biorstwo Pol-Dróg Drawsko Po-
morskie S.A.  Wartość zaplano-
wanych prac wynosi 246 tysięcy 
842 złote 30 groszy brutto. 
Przypomnijmy, że dwa lata temu 
wykonano pierwszy etap prac 
drogowych na osiedlu miesz-
kalnym w Wyszynach, w roku 
ubiegłym wymieniono częściowo 
instalację wodociągową, a prace 
zaplanowane na rok bieżący za-
kończą zagospodarowanie dróg w 
tym rejonie wsi.  

Sukcesem zakończyły się stara-
nia naszej gminy o kolejne do-
finansowanie przebudowy dróg 
gminnych w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019. 
Wniosek Gminy Budzyń był jed-
nym ze 143, jakie zostały zgłoszone 
z terenu Województwa Wielko-
polskiego do dofinansowania na 
rok 2018, w podsumowaniu edycji 
programu nasz wniosek znalazł się 
wśród 39, które przez Wojewodę 
Wielkopolskiego zostały zakwalifi-
kowane do dofinansowania.   
Informujemy zatem, że nasza gmina 
uzyskała dofinansowanie na zada-
nie pod nazwą „Przebudowa dróg 
gminnych nr. 201553P i 201555P w 

m.Grabówka”. na odcinku ok. 1 km. 
Jest to droga łącząca wieś Grabówka 
z drogą powiatową Wyszyny-Cho-
dzież. Wartość zadania to 847 ty-
sięcy 373 złote 49 groszy, natomiast 
wielkość dofinansowania to kwota 
423 tysiące 686 złotych. Aktualnie 
na to zadanie został ogłoszony prze-
targ nieograniczony, który zostanie 
rozstrzygnięty  w lutym br. 
Realizacja tego odcinka zdecydo-
wanie poprawi fatalny stan aktualnej 
nawierzchni na powyższej drodze i 
w przyszłości pozwoli zaoszczędzić 
środki związane z wiosennymi na-
prawami dróg. Inwestycja ta wycho-
dzi częściowo na przeciw wnioskom 
składanym na zebraniach wiejskich 
od szeregu lat od mieszkańców tego 
sołectwa. 

jednostek oświatowych prowadzo-
nych przez inny organ niż jednost-
ka samorządu terytorialnego oraz 
trybu i zakresu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobie-
rania i wykorzystania. Powyższe 
uchwały oświatowe zostały podjęte 
w związku z nowymi uregulowa-
niami w ustawie o finansowaniu 
zadań oświatowych.  
Radni podjęli także uchwałę w 
sprawie wprowadzenia zmian w 
budżecie Gminy Budzyń na 2018 
rok. W związku z realizacja zadań 
własnych zwiększono dochody 
własne o kwotę 194 tysięcy. W 
kolejnej uchwale radni podjęli de-
cyzję w sprawie zmian w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Gminy 
Budzyń na lata 2018-2023. 

Radni spotkali się po raz 35.    

Pierwsza sesja 
Rady Gminy w 2018 roku   

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019   

Kolejne zadanie 
dofinansowane 
w ramach Programu    

Podziękowanie
Za udział w dniu 19 stycznia br. w uroczystości 50-lecia 
pożycia małżeńskiego dla Budzyńskiej Orkiestry Dętej, 

delegacji Oddziału Gminnego ZOSP RP Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Budzyniu, delegacji Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci Niepełnosprawnych, delegacji Oddziału Rejonowego 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów wraz 

z chórem „Złoty Liść”, delegacji budzyńskiego Koła Polskie-
go Stowarzyszenia Diabetyków, przedstawicielom DPS w 
Łopiennie, pracownikom Urzędu Gminy oraz przedstawi-

cielom Samorządu Gminy Budzyń, księżom, znajomym oraz 
wszystkim sąsiadom

Z całego serca dziękujemy
Danuta i Zenon Nowiccy  
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Z życia OSP  

Strażacy podsumowują 
miniony rok 

Spotkanie noworoczne sołtysów z władzami gminy 

Życzenia i plany
Wzrost opłat za zagospodarowanie 
odpadów zmieszanych 

Warto podjąć się trudu 
segregacji odpadów  
Z dniem 1 stycznia 2018 roku, 
zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
w Budzyniu, wzrosła opłata za od-
biór i zagospodarowanie odpadów 
zmieszanych dla tych mieszkań-
ców, którzy nie podjęli się trudu 
segregacji odpadów. 
Opłata ta wynosi w chwili obecnej 
17 złotych od jednej osoby. Przypo-
mnijmy, że dotychczasowa stawka 
wynosiła 13 złotych. 
W roku ubiegłym ok. 1 tysiąc 
mieszkańców (ok. 300 gospodarstw 
domowych) na terenie naszej gmi-
ny nie zadeklarowało selektywnej 
zbiórki. Podkreślić jednocześnie 
należy, że na gminę nakładany jest 
przez rząd obowiązek coraz więk-

szego odzysku surowców ze stru-
mienia odpadów gromadzonych na 
terenie gminy. W przypadku nie-
spełnienia pewnych progów odzy-
sku, na gminę mogą być nałożone 
kary. Aby ich uniknąć, a także w tro-
sce o stan środowiska i stan budżetu 
gminy, docelowo wszyscy miesz-
kańcy naszej gminy powinni prowa-
dzić selektywna zbiórkę odpadów. 
Warto poinformować, że wraz z no-
wym rokiem ok. 100 gospodarstw 
domowych  zadeklarowało przejście 
na selektywną zbiórkę.  Apelujemy 
do pozostałych jeszcze 200 gospo-
darstw, aby także dołączyły do tej 
grupy i zadeklarowały selektywną 
zbiórkę w najbliższym czasie. 

5 stycznia odbyło się tradycyjne 
spotkanie noworoczne spotka-
nie sołtysów z władzami gminy. 
Podczas spotkanie zastępca wójta 
Piotr Jankowski przedstawił pa-
niom i panom sołtysom zamie-

rzenia inwestycyjne oraz inne 
przedsięwzięcia na rok bieżący. 
Złożono sobie nawzajem życze-
nia dalszej współpracy oraz po-
myślności. 

Rozpoczęły się zebrania sprawoz-
dawcze jednostek OSP z terenu 
naszej Gminy. Za nami są już ze-
brania w OSP Brzekiniec oraz Bu-
dzyń. Według harmonogramu w 
miesiącu lutym odbędą się zebra-
nia w Prośnie, Podstolicach, Wy-
szynach oraz Sokołowie Budzyń-
skim, natomiast w marcu czekają 
nas zebrania w Dziewokluczu oraz 
Nowym Brzeźnie. Podczas zebrań 
strażacy podsumowują miniony 
rok i przedstawiają projekt planu 
działalności oraz planu finansowe-
go na rok bieżący.  

Podsumowując zeszły rok jednostki 
z terenu naszej Gminy wyjeżdżały 
do akcji ratowniczych 109 razy z 
czego 38 wyjazdów to pożary, a 71 
to miejscowe zagrożenia niebędące 
pożarem ani klęską żywiołową, sta-
nowiące zagrożenie dla życia, mienia 
lub środowiska. 
Sprzęt, który został zakupiony dla 
strażaków z jednostek OSP w 2017 
roku to przede wszystkim środki 
ochrony osobistej strażaków, oraz 
sprzęt niezbędny do niesienia pomo-
cy poszkodowanym.
Warto przypomnieć, że w 2010 roku 

jednostka OSP Budzyń wzbogaciła 
się w samochód specjalny, pożarni-
czy, ratowniczo-gaśniczy MAN za 
kwotę ok. 800 tys., który był współ-
finansowany  ze środków Unii Euro-
pejskiej.
W 2017 roku minęło też 10 lat od 
zakupu pierwszego lekkiego samo-
chodu pożarniczego dla jednostek 
OSP z terenu Gminy Budzyń. Zaku-
pu pierwszego samochodu dokonano 
z inicjatywy Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Budzyniu, a 
pomysł został zaakceptowany przez 
Wójta i Radę Gminy Budzyń. Sa-
mochody dobrze służą jednostkom, 
są przeznaczone do zwalczania 
pożarów, wykonywania zadań spe-
cjalnych przy akcjach ratowniczych, 
szczególnie ratownictwa techniczne-
go na drogach, z którymi spotykamy 
się dzisiaj najczęściej.

Samochody sukcesywnie były kupo-
wane dla następujących jednostek:
OSP Podstolice 2007 roku, 
OSP Brzekiniec 2009 rok, 
OSP Nowe Brzeźno 2010 rok, 
OSP Sokołowo Budzyńskie 2011 
rok, 
OSP Prosna 2012 rok, 
OSP Budzyń 2016 rok.
Lekkie samochody pożarnicze zosta-
ły zakupione za łączną kwotę ok. 915 
tys. zł, w tym ze środków samorzą-
du Województwa Wielkopolskiego, 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Woj. Wielkopolskiego, Woj. Fun-
duszy Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, budżetu Gminy 
Budzyń oraz od licznych sponsorów 
i darczyńców z terenu Gminy Bu-
dzyń, którym raz jeszcze składamy 
serdeczne podziękowania.
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Spotkanie przy pomniku w budzyńskim parku

Z okazji 99 rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego   

Sołectwo Brzekiniec

Przebudowa świetlicy 
31 stycznia podpisano umowę 
na przebudowę i remont świe-
tlicy wiejskiej wraz z zagospo-
darowaniem najbliższego oto-
czenia we wsi Brzekiniec. 
W wyniku postępowania prze-
targowego spośród 5 złożonych 
ofert wybrano ofertę najko-
rzystniejszą, złożoną przez Za-
kład Remontowo-Budowlany 
Leszek Janowiak z Radwanek. 
Wartość zadania to kwota 799 
tysięcy 920 złotych 68 groszy 
brutto. 
Zakres prac obejmuje wykona-
nie termomodernizacji obiektu 
świetlicy i remizy w Brzekińcu, 
wymianę instalacji wewnętrz-
nych, w tym elektrycznej, wo-
dociągowej, kanalizacyjnej, tak-

że wymiana węzła sanitarnego i 
kuchennego, położenie nowych 
posadzek i podłóg, a także prace 
wykończeniowe i malarskie. 
Zadanie, które powinno zostać 
zakończone jeszcze w roku bie-
żącym, jest kontynuacją wie-
loletniego programu budowy i 
przebudowy świetlic wiejskich 
na terenie naszej gminy. 
Na powyższe zadanie gmina 
uzyskała dofinansowanie w ra-
mach Lokalnej Grupy Działania 
w wysokości ok. 120 tysięcy 
złotych. Kolejnym zadaniem 
inwestycyjnym z tego zakresu, 
które zaplanowano jeszcze w 
tym roku, będzie rozpoczęcie 
budowy nowej świetlicy dla so-
łectwa Wyszynki.

W piątek 15 grudnia dzieci pod okiem swoich pań przygotowały „Baj-
kowe Jasełka”. Przedszkolacy jako aktorzy prezentowali się znakomicie 
na tle bożonarodzeniowej dekoracji.
Dzieci wcieliły się w postacie Maryi, Józefa, aniołów, pasterzy i królów. Były 
również dzieci, które dawały Jezusowi przyniesione dary. Po przedstawieniu 
wszyscy połamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

„Bajkowe Jasełka” 

W sobotę, 13 stycznia 2018 r. 
mieszkańcy Budzynia po raz  
dziewiąty mogli uczestniczyć w 
niezwykłym Koncercie Nowo-
rocznym. Do sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Budzyniu licznie przybyli przed-
stawiciele władz samorządowych 
oraz miłośnicy muzyki. Na scenie 
wystąpiła  Budzyńska Orkiestra 
Dęta i soliści ze Studia Piosenki 
GOK. Orkiestra Dęta pod batu-
tą kapelmistrza pana Wiesława 
Pawlaka zagrała swoje najnowsze 
kompozycje. Szczególny zachwyt 
publiczności wzbudziły utwory,  

Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury

Koncert Noworoczny 
które były przeplatane solówka-
mi instrumentalnymi.  Natomiast 
występujący wokaliści, pod-
opieczni pani Krystyny Świniar-
skiej zaśpiewali  najpiękniejsze 
polskie kolędy i pastorałki. So-
listka Anastazja Ganske zagrała 
na skrzypcach kolędę „Bóg się 
rodzi”. Wraz z naszymi solistami 
wystąpiła gościnnie ich koleżan-
ka Wiktoria Janiczak z Chodzieży 
śpiewając utwór pt. ”Mario czy 
Ty wiesz…”.  O tym, że koncert 
był wyjątkowy i wszystkim się 
podobał świadczyły gromkie bra-
wa, bisy i owacje na stojąco.

W środę 27 grudnia w Budzyniu 
odbyło się spotkanie przy pomniku 
w parku z okazji 99 rocznicy wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego 
na które przybyło ok 40 młodych 
mieszkańców Budzynia. 
Punktualnie o godzinie 17.15 ro-
zległo się wycie syreny alarmowej, 
zebrana młodzież rozwinęła baner 
z napisem „Prowadziła ich wiara 
i męstwo odnieśli niezapomniane 
zwycięstwo”, następnie odpalili race 
w kolorach narodowych biało-czer-
wonych i odśpiewali trzy zwrotki 

hymnu Polski, następnie złożyli 
wiązankę kwiatów na pomniku i na 
tym zakończyło się spotkanie. 
Organizator spotkania Michał Grill: 
Akcja będzie jeszcze  trwała, w na-
jbliższym czasie odwiedzimy groby 
Powstańców i zapalimy znicze, a w 
przyszłym roku na setną rocznicę 
zapraszamy wszystkich miesz-
kańców, planujemy spotkanie na 
rynku i przemarsz na Okręglik i inne 
atrakcje, ale  szczegóły będziemy 
jeszcze ustalać z władzami naszej 
gminy.
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Spotkanie opłatkowe  

Świątecznie u seniorów   
26 stycznia członkowie Od-
działu Rejonowego Pol-
skiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w 
Budzyniu, spotkali się w Re-
stauracji „Retro”, żeby po-
dzielić się opłatkiem, a tak-
że, by powitać Nowy Rok. 
Była to też okazja, by złożyć 
wszystkim seniorom szcze-
gólne życzenia z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. 
Zebranych, a szczególnie za-
proszonych gości, serdecz-
nie powitała przewodnicząca 
Oddziału Rejonowego Krystyna Przy-
warczak. Podkreśliła, że swą obecnością 
podkreślają znaczenie aktywności „ludzi 
III wieku”, którzy swoim życiem i pracą 
zasłużyli sobie na szacunek i godne ży-
cie. 
Gośćmi tego wydarzenia byli, między 
innymi, Marcin Sokołowski, wójt Gminy 
Budzyń, ksiądz Marek Piosik, proboszcz 
parafii w Budzyniu, Teresa Janiszewska, 
honorowa Przewodnicząca Oddziału Re-
jonowego PZERiI w Budzyniu, Maria Ja-
błońska, sołtys wsi Budzyń. 
Przewodnicząca Oddziału zło-
żyła obecnym najserdeczniej-
sze życzenia spełnienia planów 
i oczekiwań w nadchodzącym 
roku. Życzenia ludziom „wcze-
śniej urodzonym” złożył tak-
że wójt Marcin Sokołowski, a 
także ksiądz proboszcz Marek 
Piosik. 
Minutą ciszy uczczono pamięć 
tych członków organizacji, któ-
rzy odeszli w minionym roku. 
Byli to: Marianna Hetmanow-
ska, Edmund Księżniakiewicz, 
Helena Brzanka, Ryszard Tom-

czak oraz Rozalia Da-
stych. 
Zarząd Oddziału Re-
jonowego jak zwykle 
nie zapomniał o naj-
starszych członkach. 
80-latkowie zostali ob-
darowani upominka-
mi. Niespodzianką dla 
uczestników opłatkowe-
go spotkania był koncert 
wokalistów z Centrum 
Kształcenia Muzyczne-
go pod kierownictwem 
Honoraty Dobrogow-
skiej z Rogoźna. Byli 
to Łucja Dobrogowska, 
Marta Kaniewska i Fa-

bian Polus. 
Po wspólnym odśpiewaniu tra-
dycyjnej kolędy, zebrani po-
dzielili się opłatkiem i złożyli 
sobie życzenia. 
Seniorzy w pogodnym i rado-
snym nastroju bawili się do 
późnych godzin wieczornych. 
Zarząd Oddziału Rejonowego 
informuje, że 7 lutego o godzi-
nie 14.30 odbędą się wybory 
władz Oddziału. 

Krystyna Przywarczak   
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W Domu Kultury w Wyszynach  

Gwiazdor w Wyszynach
Piąta runda rozgrywek Bośka-Kop

Walczono o Puchar
firmy Jan-Bus

W czwartek 21 grudnia o go-
dzinie 17.00 w Domu Kultury 
zorganizowano spotkanie z 
Gwiazdorem na które przybyło 
32 dzieci. 
Na wstępie wystąpili wokaliści ze 
Studia Piosenki pani Krysi Świ-
niarskiej z Gminnego Ośrodka 
Kultury: Mikołaj Janicki, Kamila 
Górna, Weronika Łuczak, Ame-
lia Stawowa i Wiktoria Holka. 
Po części artystycznej na salę 
wszedł Gwiazdor, który poprosił, 

aby ktoś zaśpiewał kolędę, dwóch 
chłopców i dwie dziewczynki 
zaśpiewały i Gwiazdor był zado-
wolony i zaczął rozdawać prezen-
ty, na koniec było pamiątkowe 
zdjęcie. Organizatorami spotka-
nia byli prezes Stowarzyszenia 
Razem Możemy Więcej Marcin 
Przybyła i Dom Kultury w Wy-
szynach, a słodycze przekazał 
sklep Joanny Kabat z Wyszyn. 

Foto Arek Binert 

W niedzielę, 7 stycznia 2018 
roku rozegrano piątą rundę gry. 
Tym razem sponsorem pucharu 
był J.Walczak, właściciel firmy 
Jan-Bus.  
Pierwsze 3 miejsca zajęli;
1. Pauszek H. - 518 pkt
2. Rudzki J. - 508 pkt
3. Polowy J. - 491 pkt
Po pięciu  turniejach czołowe 
miejsca zajmują; 

1. Wierzbiński W. – 2184 pkt. 
2. Starosielec R. – 2117 pkt. 
3. Kasperczak J. – 2093 pkt.  
4. Mulik S. – 2065 pkt.  
5. Geisler R. – 2044 pkt. 
6. Rudnicki A. – 2022 pkt.      
Chętnych graczy serdecznie za-
praszamy na kolejne rundy roz-
grywek. 

Organizatorzy 

W święto Trzech Króli, 6 stycz-
nia 2018 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury odbyło się wido-
wisko muzyczno-taneczne pt. 
„Zajaśniała Gwiazda nad Be-
tlejem”. 

Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu  

Zajaśniała Gwiazda 
W niezwykle barwny i interesują-
cy sposób Zespół Folklorystycz-
ny „Tolija” przedstawił program 
wzorowany na średniowiecznych 
misteriach franciszkańskich. 
Dzieci w oryginalnych strojach 

ludowych, zatańczyły i zaśpie-
wały kolędy i pastorałki, oddając 
w ten sposób  pokłon Nowonaro-
dzonemu. Zespołowi towarzyszy-
ła profesjonalna Kapela „Jędruś” 
z Poznania oraz rodzice tańczą-
cych dzieci. Zgromadzeni na wi-
downi uczestnicy spotkania byli 
zachwyceni dziećmi i młodzieżą, 

którzy pod kierownictwem in-
struktorów: Renaty Lis i Andrzeja 
Przybyła uświetnili to wyjątkowe 
wydarzenie. Uczestnicząc w ta-
kich inscenizacjach mieszkańcy 
naszej Gminy, a szczególnie mło-
de pokolenie mają okazję poznać 
niezwykle ważną tradycję świąt 
Bożego Narodzenia.  
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Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Zabawa i cegiełki
W sobotę 27 stycznia 2018 roku 
w Domu Kultury w Wyszynach 
Rada Rodziców Szkoły Podsta-
wowej im. Mikołaj Kopernika 
zorganizowała zabawę na którą 
przybyło 84 osoby. 
Na wstępie wszystkich powita-
ła przewodnicząca Rady Paulina 
Bondecka i rozpoczęła się zabawa, 

w połowie imprezy można było za-
kupić cegiełkę i spośród tych osób, 
które zakupiły cegiełkę losowana 
była nagroda, dochód przeznaczo-
ny został na cele szkoły. 
Rada Rodziców serdecznie dzięku-
je wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji tej imprezy i zapra-
sza na następne zabawy. 

W środę 24 stycznia w Domu 
Kultury w Wyszynach Przedsz-
kole im. Koziołka Matołka zor-
ganizowało dzień babci i dziadka. 
Wszystkich obecnych powitała 
dyrektor przedszkola Przemy-
sława Kaczmarczyk, a następ-

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wyszynach

Spotkanie opłatkowo
- noworoczne
W sobotę 20 stycznia Koło Em-
erytów Rencistów i Inwalidów 
z Wyszyn zorganizowało spot-
kanie opłatkowo-noworoczne w 
Domu Kultury. 
Na wstępie prezes Koła Ed-
ward Wołyński powitał wszyst-

kich i złożył serdeczne życzenia 
obecnym na sali, następnie uczc-
zono minutą ciszy zmarłych w 
ubiegłym roku członków Koła, 
po tym wstępie wszyscy podzie-
lili się opłatkiem i rozpoczęła się 
zabawa.

W Domu Kultury w Wyszynach 

Dzień Babci i Dziadka

nie wystąpiły dzieci pod okiem 
swoich nauczycielek. Po częś-
ci artystycznej dzieci wręczyły 
swoim babcią i dziadkom laurki. 
Oczywiście można było się napić 
kawy i zjeść dobre ciasto przegot-
owane przez Radę Rodziców. 

Trening Deepwork 
Każdy wtorek w Domu Kultury (sala kinowa) w 
Budzyniu o godzinie 17:15
Zalety treningu:
- spalanie tkanki tłuszczowej,
- wzmocnienie mięśni, 
- poprawa sprawności, poprawa krążenia,
- relaksacja,
- rozciąganie,
- trening dla osób w każdym wieku, 
- trening dla osób początkujących oraz zaawansowanych, 

 Zadbaj o siebie. 
Więcej informacji pod numerem telefonu 

722-040-657   
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Budzyński Klub Sportowy „Kłos” Budzyń

Roczne podsumowanie
W minionym miesiącu działacze 
BKS „Kłos” Budzyń spotkali się 
na corocznym spotkaniu. Omó-
wiono mijający rok, a także plany 
na najbliższe miesiące. Zapre-
zentowno zebranym prezentację, 
zawierającą najważniejsze fakty 
dotyczące Klubu oraz kierunki 
działania. 
Wykaz zespołów sekcji piłki noż-
nej:
- seniorzy - trener Michał Węgrzyn, 
kierownik Sławomir Galon
- juniorzy - trener Maciej Nowak, 
kierownik Kazimierz Cembrowicz
- trampkarze/junior młodszy - trener 
Włodzimierz Michalski, kierownik 
Paweł Brychczyński
- trampkarze/wiosna - trener Szy-
mon Troczyński, kierownik Robert 
Troczyński
- młodziki - trener Grzegorz Należy-
ty, kierownik Artur Łoś
- Orliki - trener Mariusz Ajchsztet, 
trener Tomasz Janiszewski 
- Żaczki - trener Mariusz Ajchsztet, 
kierownik Miłosz Kowal
- Skrzaty/jesień - trener Szymon 
Troczyński, kierownik Miłosz Ko-
wal. 
Priorytety BKS „Kłos” Budzyń:
- szkolenie młodzieży; 
- współpraca klub-rodzic; 
- organizacja turniejów i obozów 
sportowych
- współpraca ze szkołami;  
- pozyskiwanie sponsorów; 

- współpraca z Wójtem 
Gminy Budzyń;
- stworzyć optymalne wa-
runki do trenowania i roz-
grywania meczy. 
Szkolenie młodzieży:
- 2-3 jednostki treningowe 
w tygodniu; 
- ćwiczenia ukierunkowane 
na technikę o koordynację 
w grupach młodzieżowych;
- monitoring treningów i 
meczy mistrzowskich;
- opracowano system szkolenia i 
jednostki treningowe grup: młodzi-
ki-skrzaty oparty na systemie szko-
lenia Akademii Młodych Orłów;
- najzdolniejsi zawodnicy uczestni-
czą w testach organizowanych przez 
kluby wyższych lig - jeden zawod-
nik gra w Lechu Poznań
- współpraca z OZPN Piła - 5 za-
wodników gra. 
Współpraca z rodzicami odbywa 
się na kilku płaszczyznach:
- informacje o postępach zawodni-
ków;
- współpraca w zakresie zachowania 
zawodnika w klubie - w szkole - na 
meczach - obozach; 
- pomoc rodziców w czasie meczy 
- poczęstunek dla kibiców przyjezd-
nych; 
- pomoc w organizacji turniejów ha-
lowych; 
- wyjazdy na turnieje, sparingi; 
wpływ rodziców na „życie” drużyny 

- przeznaczenie składek; 
- organizacja pikników; 
- pomoc w organizacji obozów; 
- wspólne wyjazdy na mecze - ro-
dzic kibicem. 
Organizacja turniejów i obozów 
sportowych - BKS „Kłos” Budzyń 
cyklicznie organizuje turnieje:
- mikołajkowy turniej dla zawodni-
ków naszego klubu; 
- zakończenie sezonu dla naszych 
zawodników; 
- styczniowe turnieje w 4 katego-
riach wiekowych dla innych klu-
bów; 
- zawodnicy BKS wyjeżdżają na 
obozy sportowe - letnie. 
Współpraca ze szkołami:
- coroczny turniej piłki nożnej o pu-
char „Tymbarku”; 
- współpraca z wychowawcami 
szkoły - zachowanie - oceny; 
- projekt - „kontrakt zawodowy - 
zawodowy - uczeń”. 
Dbanie o wizerunek Klubu i 
Gminy Budzyń: 

- egzekwowanie właściwych na-
wyków kulturalnego zawodnika, 
ucznia, człowieka; 
- utożsamianie się z Klubem, Gmi-
ną Budzyń - szacunek dla barw klu-
bowych;
- zakup strojów, dresów, ortalionów 
z logiem klubu i herbem Gminy 
Budzyń; 
- projekt - deklaracji przynależności 
do Klubu;
- współpraca klubu z gospodarzem 
obiektu panem Andrzejem Tro-
czyńskim. 
Sponsorzy BKS „Kłos” Budzyń:
- Gmina Budzyń
- Firma Kabat - Andrzej i Tadeusz 
Kabat
- Rychlik Transport - Maciej Ry-
chlik
Elektroinstalatorstwo - Dariusz 
Bielecki
Tomex Hamulce - AJC Tomczyk
 Przewozy Pasażerskie Jan-Bus - 
Janusz Walczak
Firma Komfort - Jan Kubacki. 

Budzyńska halówka wystartowała 

Zagrali wraz z WOŚP
14 stycznia 2018 r ponownie ru-
szyła Liga Gminna Halowej Piłki 
Nożnej w Budzyniu wraz z Wiel-
ką Orkiestrą Świątecznej Po-
mocy. Na widowni przewijali się 
wolontariusze zbierający datki na 
szczytny cel orkiestry.
Ogółem w VII kolejce rozegrano 6 
meczy i strzelono 42 bramki: Mło-
de Borki przegrały z LZS Ostrówki 
3 : 4, LZS Wyszynki pokonały LZS 
Sokołowo Budzyńskie 8 : 5, LZS 
Prosna pokonała LZS Budzyń 7 : 1, 
LZS Podstolice przegrały z drużyną 
Budzyń 1 : 4, LZS Kąkolewice po-
konały  LZS Dziewoklucz 6 : 0, FC 
Albatros pokonał drużynę Komfort 

3 : 0. 
W tabeli wiele się nie zmieniło: 
1. Budzyń                 21     45     7
2. LZS Kąkolewice   21     42    13
3. LZS Podstolice      15     28     19
4. LZS Ostrówki      14     17    13
5. LZS Prosna   13     32    13
6. FC Albatros          12     42     11
7. LZS Sokołowo Budz.   9    15    17       
8. LZS Wyszynki       7    23    38
9. Komfort        4     11    25
10. Młode Borki             4    14     40
11. LZS Budzyń      1     7     40
12. LZS Dziewoklucz  0    4     32
Najwięcej bramek strzelili: 3 
bramki - Bartosz Antosik LZS 
Wyszynki, po 2 bramki strzelili: 

Karol Smoczyk i Patryk Nowa-
kowski z LZS Kąkolewice, Mar-
cin Przybylski i Robert Ksycki z 
LZS Prosna, Hubert Walkowiak i 
Patryk Górzny z LZS Wyszynki, 
Krystian Sas i Michał Polowy z 
LZS Ostrówki, Kacper Ślesinski 

z LZS Sokołowo, Adam Rabczak 
- Budzyń, Kamil Ceranek z FC 
Albatros.
Pozostały jeszcze do rozegrania 4 
kolejki.  

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 
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Po raz trzeci o Puchar Wójta Gminy Budzyń

Noworoczny Turniej 

13 stycznia 2018 BKS „Kłos” 
Budzyń zorganizował 3 Nowo-
roczny Turniej o Puchar Wójta 
Gminy Budzyń. 
W ramach turnieju odbyły się dwa 
mini turnieje w dwóch kategoriach 
wiekowych. W godzinach 9.00-
12.00 5 drużyn rocznika 2009 i 
młodsi rywalizowało w systemie 
każdy z każdym. Po bardzo zacię-
tych ale prowadzonych w sporto-
wym duchu meczach końcowa 
klasyfikacja wyglądała następują-
co:
1. Kłos Budzyń I
2. Canarinios Skórzewo
3. Fair Play Złotów
4. Nielba Wągrowiec
5. Kłos Budzyń II 
Nagrodzeni zostali także: najlep-
szy bramkarz Jakub Bukowski z  
Fair Play Złotów i najlepszy strze-
lec Maciej Nowaczyk z Canarinios 
Skórzewo. Nagrody otrzymali 
również zawodnicy zwycięzskiej 
drużny. Fundatorem nagród była 
Budzyńska firma Komfort.
Od 12.30 do 16.30 odbyła się 

druga część turnieju dla rocznika 
2005 i młodsi. W tej części wystą-
piło 8 drużyn, które najpierw ry-
walizowały w dwóch grupach po 
4 drużyny aby następnie walczyć 
w fazie pucharowej. Klasyfikacja 
końcowa turnieju:
1. Nielba Wągrowiec I
2. Wełna Rogoźno
3. Nielba Wągrowiec rocznik 2006
4. Nielba Wągrowiec II
5. LPFA Rogoźno
6. Kłos Budzyń I
7. Kłos Budzyń II
8. Iskra Wyszyny
Tak jak i u młodszych zawodników 
nagrodzona został zwycięska dru-
żyna, najlepszy bramkarz Maciej 
Łukaszyk z Wełny Rogoźno oraz 
najlepszy strzelec Alan Andrada 
z Nielby Wągrowiec. Przez cały 
dzień wszystkie zmagania oglą-
dało bardzo dużo rodzin młodych 
zawodników ale także zawodnicy 
wszystkich roczników i sympaty-
cy Kłosa Budzyń. Wszystkim ki-
bicom dziękujemy za stworzenie 
wspaniałej oprawy i dopingu.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Kolejny sukces Karola  
Konkursy przedmiotowe orga-
nizowane przez Wielkopolskie-
go Kuratora Oświaty to jedne z 
najbardziej prestiżowych zma-
gań w jakich mogą uczestniczyć 
uczniowie wygaszających się 
gimnazjów oraz szkół podsta-
wowych.
Z takim konkursem w tym roku 
szkolnym zmierzył się Karol No-
wacki, uczeń klasy drugiej gim-

nazjalnej Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu.  Uczeń ten został 
laureatem Wojewódzkiego Kon-
kursu Matematycznego. Zdoby-
cie tego tytułu zwalnia Karola z 
części matematycznej egzaminu 
gimnazjalnego. Laureat pracował 
pod kierunkiem nauczycielki Bar-
bary Adamskiej.     

Wszystkim mieszkańcom
 Gminy Budzyń 

z okazji Nowego 2018 Roku 
Spełnienia wszystkim planów i zamierzeń 

Składa 
Radna Powiatu Chodzieskiego 

Barbara Ksycka 
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TELEFONY 
ALARMOWE
998 - w każdym przypadku 
(wypadek, pożar, katastrofa) 
wystarczy zadzwonić pod ten 
numer 
pogotowie ratunkowe        - 999
straż pożarna                      - 998
Ochotnicza Straż Pożarna w
Budzyniu:   
Naczelnik OSP     - 606-730-446
Prezes OSP              -  284-37-15
Policja                                 - 997
Komisariat Policji w Margoni-
nie                        - tel. 281-13-30  
Rewir Dzielnicowych w Budzy-
niu                       - tel. 284-13-40
pomoc drogowa                  - 981  
pogotowie energetyczne     - 991
pogotowie gazowe               - 992

INFORMACJE
informacja PKP Chodzież:
                                   - 282-02-70
dworzec PKP w Budzyniu:        
                                   - 284-31-79
informacja PKS Chodzież:       
                                   - 381-88-88
informacja o numerach telefo-
nicznych                        - 118 912

USŁUGI
szpital w Chodzieży
                                   - 282-05-70
apteka ,,Pod Orłem’’ Budzyń:                    
                                   - 284-31-26
apteka ,,Pod Jarzębinami’’,
Wyszyny                    - 284-38-95

usługi pogrzebowe ,,Bratek’’:    
        - 284-30-20,  0-663-976-785
lecznica weterynaryjna:           
                                   - 284-32-95
Przychodnia Zespołu Lekarzy
Rodzinnych               - 284-31-89
gabinet stomatologiczny:          
                                   - 284-34-13
Poczta Polska, U.P. w Budzyniu - 
naczelnik                   - 284-38-90
- ekspedycja               - 284-33-39
Gminny Ośrodek Kultury,                                
Biblioteka                  - 284-35-75
Bank Spółdzielczy     - 284-33-00
 

URZĘDY
Urząd Gminy w Budzyniu           
centrala:             - 284-32-01                                                      
wójt:                           - 284-33-13
Dom Pomocy Społecznej w Bu-
dzyniu                        - 284-38-50
                                   - 284-38-81
Urząd Stanu Cywilnego w Bu-
dzyniu                        - 284-35-47
Starostwo Powiatowe w Chodzie-
ży                                - 282 28 91
Powiatowy Urząd Pracy w Cho-
dzieży                           - 282-04-65
Sąd Rejonowy w Wągrowcu
                                   - 262-19-26
Prokuratura Rejonowa w Cho-
dzieży                          - 282-03-72
ZUS Inspektorat w Chodzieży           
                           - 282-07-06                                
Terenowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Chodzieży      
     - 282-02-72
Urząd Skarbowy w Chodzieży                         
                                   - 281 26 00
Parafia Rzymskokatolicka w Bu-
dzyniu                        - 284-32-25
Parafia Rzymskokatolicka w Wy-
szynach                      - 284 32 19
Parafia Rzymskokatolicka w Pod-
stolicach                     - 284 38 82

Rozkład jazdy PKP

Rozkład jazdy busa
ważny od 27.06.2016 

Budzyń – Chodzież
Kursy od poniedziałku do piątku w dni robocze:
5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:25, 18:35, 19:35, 21:30 

Kursy w soboty:
5:30, 7:15, 9:30, 12:30, 13:35 
 
Tolerancja +/- 3 min.

INFORMATOR

Rozkład jazdy 
PKS Budzyń
Rozkład ważny od 01 XII 2017

Kierunek   przez  Godziny odjazdu

Budzyń  Kąkolewice W_1 14:30 S1-4
  Ostrówki
Budzyń  Nowe Brzeźno 06:55 S
Bukowiec, skl   14:30 S23
Chodzież  Podanin  08:04 S 08:25 S 
    14:10 S5 
Chodzież  Prosna  07:44 S
Grabówka Wyszynki  14:30 S14     15:15 S23
Kąkolewice W_1 przez Budzyń  15:15 S4
    szk Ostrówki
Nowe Brzeźno Dziewoklucz-Abi 12:50 S5 14:36 S1-4 
    15:20 S23
Ostrówki  Kąkolewice W_1 13:45 S1-4
Piła   Podanin    10:02 S
  Chodzież
Podstolice Kąkolewice W_1 12:50 S5  15:20 S23 
  Ostrówki
Sokołowo B. szk   07:18 S
Sokołowo B. szk Budzyń Rog.gim 12:50 S
Sokołowo Budz. Budzyń Rog.gim 14:25 S5
Sypniewo Dziewoklucz II   12:52 S1-4      13:55 S1-4
  Dziewoklucz-Abi
Wągrowiec   13:40 S
Wągrowiec Kamienica  06:45 S
Wyszyny   Wyszynki 12:50 S5
Zbyszewice   16:30 S   

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

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

Białogard  
7:49, 13:48, 15:47, 18:15 

Kołobrzeg  
7:49, 13:48, 15:47 

Koszalin  
18:15 

Piła Główna  
6:38 1), 7:49, 9:50, 11:38 2), 
13:48, 15:47, 16:46 1), 18:15, 
19:54, 22:07

Poznań Główny  
4:56 1), 5:55, 7:07 3), 8:17, 10:18 
1), 12:10, 14:16, 16:48 11), 18:13, 
20:28  

Szczecinek 
7:49, 11:38 1), 13:48, 15:47, 
18:15 

Objaśnienia skrótów
1) kursuje  1  -  5       25-26 XII
     1 I;
2) kursuje  1  -  6       25-26 XII
     1 I, 6 I;
3) kursuje 1  -  6       6 I; 
1   w poniedziałki
5   w piątki
6   w soboty
     oprócz  

Ważny 10 XII 2017 – 10 III 2018
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Zbieraliśmy na kupno nowoczesnego sprzętu dla oddziałów położniczych i pomocy neonatologicznej

Sztab WOŚP w Budzyniu w 26. Finale Orkiestry
uzbierał 51 tysięcy 51 złotych!

ROZMAITOŚCI

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Wydarzyło się coś wielkiego, nie-
samowitego, co przeszło wszel-
kie oczekiwania. Jak to odebrali 
mieszkańcy gminy i powiatu 
świadczą wpisy na facebooku:
„Brawo MY, Budzyniaki :)” * 
„WOW, co za wynik! Gratulacje, 
nadal jestem w szoku!!” * „53 
tysiące?! Bałam się, że to błąd 
w liczeniu, ale nie - to po prostu 
gorące serca Budzyniaków!” * 
„Budzyń w tym roku rozbił bank.” 
* „Gratulacje dla wszystkich WO-
LONTARIUSZY, którzy pomimo 
zimna dzielnie <<walczyli>> 
o każdy grosz.” * „Brawo dla 
wszystkich, którzy włączyli się w 
pomoc przy organizacji Finału 
- świetna robota.” * „Trzeba po-
magać, bez względu na polityczne 
przekonania. Dobroć jest ponad 
podziałami...” * „Wielkie dzięki 
za mega moc i super zabawę.” * 
„Wróciła nasza niezastąpiona od 
lat Pani Asia, Serce WOŚP Bu-
dzyń, i nie mogło być inaczej, jak 
kolejny pobity rekord.”
WOLONTARIUSZE, ich pomoc-
nicy, rodziny i osoby wspierające 
uzbierali do puszek rekordową 
kwotę 22 tysiące 593 zł. Wyrazy 
szacunku i uznania dla wspania-
łych dzieciaków. Mimo zimowej 
aury dzielnie, aktywnie i skutecz-
nie kwestowali cały dzień. LOTE-
RIE szkolne (Aśka Wróblewska, 
Kamila Kuczyńska, Anita Kowal 
i Asia Skrzypczak) przyniosły 
kwotę 2 tys. 43 zł. Na zumbie 
(odpowiedzialne - Magdalena 

Karwecka i Kamila Kuczyńska) 
wytańczono 655 zł. FESTYN 
RODZINNY, czyli kawiarenka 
(Maria Ganclerz, Beata Szczu-
rek, Urszula Strzałkoska, Alicja 
Popkowska, Ewelina Nowakow-
ska, Mariusz Ajchsztet, Maria i 
Krzysztof Jabłońscy), swojskie 
jadło (Stowarzyszenie „Razem dla 
Budzynia” i koło łowieckie „Sza-
rak”), malowanie twarzy i skręca-
nie balonów (Karolina Sell, Asia 
Rozpłochowska, Ola Krajewska, 
Emilia Simińska) oraz przejażdżki  
(Michał Szejner, Maciej Rychlik, 
Grzegorz Kabat) to łączny dochód 
2 tys. 345 zł. Sprzedaż LOSÓW 
(Maria Wierciak, Anna i Ryszard 
Geisler z rodziną) podczas Festy-
nu zasiliła konto Sztabu w kwotę 
4 tys. 829 zł. LICYTACJA (Aśka 
Wróblewska, Mieciu Góra, Karol 
Jankowski, Maria Jabłońska, Julka 

Wróblewska, Ola Krajewska) to 
kolejna rekordowa suma 14 tys. 
598 zł. Najdrożej sprzedanym fan-
tem było lustro za 900 zł. Przygo-
towaniem sceny i obsługą medial-
ną zajęli się: Aśka Wróblewska, 

Marcin Wojtkowiak, Krzysztof 
Węgrzyn, Grzegorz Wróblewski, 
Julka Wróblewska, Ola Krajew-
ska. Do budzyńskiego Sztabu do-
łączyły Wyszyny i zorganizowały 
u siebie imprezę w domu kultury 
(Piotr Ślęzak, Marcin Przybyła, 
Joanna Czekalska, Agata Troczyń-
ska), uzyskując sumę 3 tys. 363 zł. 
Wpłaty z rozgrywek piłkarskich 
(Mariusz Ajchsztet, Irena Jankow-
ska, LZS, pomagały Anita Kowal 
i Marta Cabel) zostały wrzucone 
do puszek wolontariuszy. Dokona-
no także indywidualnych wpłat do 
Komisji Liczącej w GOK w wyso-

kości 2 tys. 625 zł. Pracami KOMI-
SJI LICZĄCEJ kierowała Longina 
Żołnieruk, w liczeniu uczestniczyli: 
Marlena Oko-Kowalczyk, Wioletta 
Stefańska, Kamila Kuczyńska, Ire-
na Jankowska i pracownicy Banku 
Spółdzielczego: Ewa Nochowicz, 
Piotr Gut, Katarzyna Stroińska, 
Oliwia Polowa i Paulina Fifer. W 
finałowym Festynie uczestniczyli 
także młodzi wokaliści prowdzeni 
przez Krystynę Świniarską. Wystą-
pili również strażacy OSP Budzyń 
z profesjonalnym pokazem resu-
scytacji.
W przygotowaniu poczęstunku 
udział brały sołectwa: Budzyń, 
Wyszyny, Kąkolewice, Dziewo-
klucz, Grabówka i Nowe Brzeźno 
oraz mamy, babcie i ciocie piekące 
ciasta, pączki, muffinki, faworki, 
jak również restauracja „La Siesta”.
Podziękowania należą się całej 
rzeszy ludzi: tym którzy piekli, go-
towali, kupowali i jedli. Osobom 
ofiarującym fanty, bony, usługi 
oraz tym, którzy je kupili. Ukło-
ny w stronę osób dekorujących, 
sprzątających, śpiewających, pro-
wadzących galę, malujących, li-
czących...... Nasz sukces to suma 
wielu działań, ale przede wszyst-
kim pozytywnego myślenia, 
ogromnej aktywności i ofiarności 
ludzi. Jesteśmy WIELCY! Dzię-
kuję wszyskim i każdemu z osob-
na!!!  Aśka Wróblewska
Fotorelacja ze zbióki ulicznej i 
Festynu Rodzinnego na stronie 
„WOŚP Budzyń”


