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Ranking wartości inwestycji wykonanych 
przy współudziale środków unijnych  

Gmina Budzyń 
liderem w powiecie   
W ostatnim czasie Gminny 
Urząd Statystyczny opubliko-
wał dane dotyczące wykazu 
gminy w Polsce, do których w 
latach 2014 - 2016 trafiło naj-
więcej środków z Unii Europej-
skiej na przedsięwzięcia gospo-
darcze i samorządowe. 
Z danych tych wynika, że pod 
tym względem był to dobry okres 
dla naszej gminy, bowiem w tym 
czasie na terenie gminy przy po-
mocy środków unikalnych i środ-
ków własnych zostało wykona-
nych wiele różnych inwestycji na 
kwotę ogółem ponad 49 milionów 
182 tysiące złotych. Dzięki temu, 
na sklasyfikowanych 2238 gmin, 
nasza gmina zajęła 149 miejsce 
w Polsce! Jest to najlepszy wynik 
wśród gmin powiatu chodzie-
skiego i jeden z lepszych w wo-
jewództwie wielkopolskim. Dla 
porównania wartość inwestycji 
w mieście Chodzieży opiewa na 

kwotę ponad 30 milionów, Mar-
gonin to kwota ponad 9 milionów, 
Ryczowół ok. 10 milionów. W 
rankingu tym nie są ujęte środki 
pochodzące z unijnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
z którego korzystają rolnicy, tak 
więc rzeczywista wartość inwe-
stycji wykonanych w tym czasie 
na terenie Gminy Budzyń jest 
jeszcze większa. Tak wysokie 
miejsce w tym rankingu świadczy 
o profesjonalnym przygotowaniu 
firm działających na terenie na-
szej gminy i umiejętności pozy-
skiwania środków związanych z 
budową obiektów lub zakupu no-
woczesnego parku maszynowego. 
Życzmy sobie, by w następnych 
latach dynamika pozyskiwania 
tych środków utrzymywała się co 
najmniej na  podobnym poziomie, 
co zapewni dalszy, dynamiczny 
rozwój gminy. 

8 lutego 2018 r. w Urzędzie 
Gminy Budzyń odbyła się na-
rada sołtysów. Naradzie prze-
wodniczył wójt Gminy Budzyń, 
Marcin Sokołowski. 
Podczas narady omówiono aktu-
alne problemy występujące wśród 
społeczności poszczególnych so-
łectw. Ustalono także harmono-

Urząd Gminy Budzyń

Narada sołtysów
gram zebrań wiejskich sprawoz-
dawczych, które odbędą się w 
miesiącach luty i marzec 2018 r.

*   *   * 
Tabela obok – harmonogram 
sprawozdawczych zebrań wiej-
skich sołtysów na terenie Gminy 
Budzyń w 2018 r. 

Miejsce zebrania

remiza OSP

świetlica wiejska

Wiejski Dom Kultury

świetlica wiejska

świetlica wiejska

świetlica wiejska

świetlica wiejska

świetlica wiejska

świetlica wiejska

świetlica wiejska

Gminny Ośrodek Kultury

świetlica wiejska

świetlica wiejska

Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Nazwa sołectwa

Brzekiniec

Sokołowo Budz.

Wyszyny

Wyszynki

Grabówka 

Bukowiec

Kąkolewice

Prosna

Dziewoklucz

Ostrówki

Budzyń

Nowe Brzeźno

Podstolice

Termin i godzina

20.02.2018 r. 
godz. 18.00

05.03.2018 r. 
godz. 18.00

06.03.2018 r. 
godz. 18.00

07.03.2018 r. 
godz. 18.00

08.03.2018 r. 
godz. 18.00

09.03.2018 r. 
godz. 18.00

12.03.2018 r. 
godz. 18.00

19.03.2018 r. 
godz. 18.00

20.03.2018 r. 
godz. 18.00

21.03.2018 r. 
godz. 18.00 

22.03.2018 r. 
godz. 18.00

26.03.2018 r. 
godz. 18.00

27.03.2018 r. 
godz. 18.00

Parafia w Wyszynach

Wizytacja kanoniczna 
Prymasa Polski
We wtorek, 27 lutego 2018 roku, 
w Wyszynach w ramach wizytacji 
kanonicznej gościł Prymas Polski, 
abp Wojciech Polak. 
O godzinie 13.00 spotkał się z gru-
pą mieszkańców na cmentarzu pa-
rafialnym w Wyszynach, następnie 
uczestniczył we wspólnej modlitwie 
w kościele w Bukowcu. Następnie 
w salce parafialnej spotkał się z radą 

parafialną, a także sołtysami, dy-
rektorami szkół i przedstawicielami 
różnych grup parafialnych. Kolej-
nym punktem pracowitej wizyty 
duszpasterskiej  było spotkanie z 
młodzieżą, która przystąpi do sakra-
mentu bierzmowania oraz Msza św. 
dla całej wspólnoty parafialnej. Na 
zakończenie Prymas spotkał się z 
kapłanami dekanatu chodzieskiego.
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Sołectwo Brzekiniec

Rozpoczęła się 
rozbudowa świetlicy
W lutym bieżącego roku rozpo-
częły się prace związane z przebu-
dową i rozbudową świetlicy wiej-
skiej w Brzekińcu. 
W wyniku przeprowadzonego po-
stępowania przetargowego spośród 
5 złożonych ofert wybrano jako naj-
korzystniejszą ofertę firmy ZURB 
Leszek Janowiak z Radwanek. 
Opiewa ona na kwotę 799 tysięcy 
920 złote 68 groszy brutto. 
Inwestycja obejmuje rozbudowę ist-
niejącego budynku o nowe pomiesz-
czenia, remont węzłów sanitarnych, 

sieci elektrycznej, wymianę stolarki, 
a także prace malarskie i wykończe-
niowe. 
Inwestycja ta jest finansowana ze 
środków Gminy Budzyń, a także 
środków pochodzących z Unii Eu-
ropejskiej w wysokości 117 tysięcy 
złotych. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji to czwarty kwartał 
bieżącego roku. Tym samym jedno 
z ostatnich sołectw na terenie naszej 
gminy uzyska nowoczesny obiekt, 
który będzie służył mieszkańcom 
sołectwa. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Gminie Budzyń

Kampania sprawozdawcza
Kończy się okres przeprowa-
dzania zebrań sprawozdaw-
czych w jednostkach OSP z 
terenu Gminy Budzyń.
Zebrania sprawozdawcze to 
możliwość podsumowania dzia-
łalności OSP, a także przedsta-
wienie sprawozdania  finan-
sowego za 2017 rok. Jest to 
również najlepsza okazja do 
planowania zadań, które reali-
zowane będą przez jednostki 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych w 2018 roku, zarówno pod 
względem działalności opera-
cyjnej czy też pozyskania nowe-
go sprzętu i wyposażenia.  Ze-
brania sprawozdawcze cieszą 
się dużą frekwencją, w więk-

szości zebrań oprócz członków 
jednostek uczestniczyli również 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych oraz przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej. 
W 2018 roku przed strażakami 
stoją kolejne wyzwania, które 
zamierzają systematycznie re-
alizować. W planach naszych 
jednostek na bieżący rok jest 
między innymi: remont remizy 
strażackiej, zakup umunduro-
wań i wszelkiego rodzaju sprzę-
tu strażackiego, organizacja 
obozu MDP, zawodów sportowo 
– pożarniczych, szkoleń, ćwi-
czeń czy organizacja jubileuszy.  

W sobotę, 17 lutego 2018 roku, w 
Domu Kultury w Wyszynach, od-
było się doroczne zebranie człon-
ków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wyszynach. 
Na wstępie prezes Krzysztof Kryger 
powitał gości: komendanta powia-
towego PSP w Chodzieży starszego 
kapitana Ryszarda Skibę,  prezesa 
gminnego OSP Stanisława Wierz-
bińskiego i honorowego prezesa 
Mirosława Kabata. Przekazano pro-
wadzenie sekretarz OSP Joannie 
Czekalskiej. Następnie przedstawio-
no  sprawozdania: finansowe i komi-
sji rewizyjnej po których udzielono 
absolutorium zarządowi. Przyjęto 
plan działania na rok 2018. Komen-
dant Powiatowy przedstawił statysty-
ki działań straży porannych na terenie 
powiatu i pogratulował OSP Wyszy-

Z życia OSP w Wyszynach

Doroczne zebranie

ny najwyższego wyniku dotyczącego 
przygotowań bojowych w powiecie i 
pogratulował zorganizowania zbiór-
ki darów dla poszkodowanych w 
wichurze w sierpniu na Pomorzu. 
Komendant zwrócił uwagę na zagro-
żenie czadem i pożary sadzy w ko-
minach i apelował do strażaków aby 
przestrzegali o tym mieszkańców.
Dyskutowano również na temat tak 
zwanych błahych interwencji, do 
których wzywa się wysoko wykwa-
lifikowane jednostki z Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 
np. pompowanie wody; komendant 
odparł, że oficer dyżurny nie może 
zlekceważyć żadnego wezwania. 
Komendant Gminny Stanisław 
Wierzbiński również pogratulował 
gotowości do działania i akcji chary-
tatywnej.

Sukces policjantów Wydziału Kryminalnego 
chodzieskiej Policji

Odpowie za narkotyki
W poniedziałek, 26 lutego, poli-
cjanci Wydziału Kryminalnego 
chodzieskiej Policji weszli do 
jednego z mieszkań na terenie 
Chodzieży. 
Policjanci posiadali informację, 
że mieszkający tam 35-latek może 
posiadać środki psychotropowe w 
postaci amfetaminy. Przeprowa-
dzone przeszukanie to potwierdzi-
ło. Policjanci zabezpieczyli ponad 
3 gramy amfetaminy. Mężczyzna 
został zatrzymany. Jeszcze tego 

samego dnia usłyszał zarzuty po-
siadania oraz kilkukrotnego nie-
odpłatnego udzielania amfetami-
ny dwóm kobietom. Mieszkaniec 
Chodzieży przyznał się do popeł-
nienia przestępstw i złożył wyja-
śnienia. Teraz odpowie przed są-
dem. Grozi mu do 3 lat więzienia. 
Na razie mężczyzna musi stawiać 
się w siedzibie Komendy Powiato-
wej Policji w Chodzieży w ramach 
dozoru policyjnego.  
mł.asp. Karolina Smardz-Dymek
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W ostatnim tygodniu lutego od-
było się szkolenie dla właścicieli, 
kadry pracowniczej oraz pra-
cowników BHP zakładów pracy z 
powiatu chodzieskiego. Organiza-
torami spotkania była Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologicz-
na w Chodzieży oraz Komenda 
Powiatowa Policji w Chodzieży. 
Szkolenie zrealizowano w ramach 
prowadzenia programów profilak-
tycznych zarówno przez Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Chodzieży jak i chodzieską Po-
licję. Podczas spotkania prelegenci 
omówili rolę i zadania Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, problematykę 
przeciwdziałania używaniu środ-
ków zastępczych i nowych środków 

psychoaktywnych w miejscu pracy, 
dlaczego ludzie sięgają po tego typu 
substancje, wpływ poszczególnych 
związków chemicznych na życie i 
zdrowie człowieka oraz  rola i za-
dania Policji w przedmiocie walki 
z tym zagrożeniem, a także odpo-
wiedzialność prawna wynikająca z 
łamania przepisów prawa. 
Uczestnicy spotkania obejrzeli film 
pt. „Narkotyki, dopalacze”.  Mieli 
także okazję obejrzeć walizkę nar-
kotykową. Na zakończenie spotka-
nia wszyscy otrzymali  zaświad-
czenia o ukończeniu szkolenia oraz 
materiały dotyczące problematyki 
narkotyków, dopalaczy, środków 
odurzających.
mł.asp. Karolina Smardz-Dymek

Szkolenie dla właścicieli, kadry pracowniczej 
oraz pracowników BHP

Narkotyki, dopalacze... 

Sokołowo Budzyńskie

Bal karnawałowy 
13 lutego 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim od-
był się bal karnawałowy dla dzieci z sołectwa Sokołowo Budzyńskie. 
Organizatorem balu był sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Sokołowo Bu-
dzyńskie, natomiast środki finansowe na organizację balu pochodziły z 
Funduszu Sołeckiego.
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W niedzielę, 25 lutego, policjan-
ci Ogniwa Ruchu Drogowego 
przeprowadzili kaskadowy po-
miar prędkości. W działaniach 
wykorzystali nowy sprzęt, który 
posłuży w walce z piratami dro-
gowymi. 
Policjanci podczas służby wyko-
rzystywali TruCAM – laserowy 
miernik prędkości, który mierzy 
prędkość, ale może również ob-
liczyć czas przejazdu i odległość 
pomiędzy dwoma pojazdami oraz 
wytwarza pełną dokumentację 
wideo oraz zdjęcia. Urządzenie 
to Komenda Powiatowa Policji w 

Chodzieży otrzymała z końcem 
stycznia.
Podczas działań policjanci cho-
dzieskiej „drogówki” skontrolo-
wali 35 pojazdów i  ujawnili aż 
30 wykroczeń polegających na 
przekroczeniu dopuszczalnej pręd-
kości. W każdym przypadku za-
trzymywany do kontroli kierowca 
był karany mandatem  i punktami 
karnymi. 
Celem działań jest egzekwowa-
nie od kierujących przestrzegania 
ograniczeń prędkości na drogach 
krajowych i wojewódzkich obję-
tych koordynacją. Taktyka działań 

Kaskadowy pomiar prędkości 
w walce z piratami drogowymi

TruCAM w akcji 
na drogach  powiatu

zakłada organizację kilku statycz-
nych punktów pomiaru prędkości 
na odcinku 50 kilometrów 
Działania te pokazują, że nadal na 
naszych drogach nie brakuje osób 
bez wyobraźni. Policjanci wobec 
takich właśnie kierowców będą  

stosowali dozwoloną prawem re-
presję, bowiem statystyki wykazu-
ją, że jest to nadal najpoważniejsza 
przyczyna wypadków drogowych, 
a te niosą za sobą ogromne ludzkie 
tragedie i cierpienia. 
mł.asp. Karolina Smardz-Dymek 

Gminny Ośrodek Kultury w 
Budzyniu po raz kolejny pod-
czas ferii zimowych zorgani-
zował dla dzieci i młodzieży 
szereg atrakcji. 
Ferie rozpoczęły się już w so-
botę 10 lutego Turniejem War-
cabów 64-polowych. Co drugi 
dzień odbywały się zajęcia pla-
styczne, podczas których po-
wstały piękne prace przestrzen-
ne: zamki, pingwiny, kolorowe 
zwierzaki i ramki. Dużą popu-
larnością cieszyły się zajęcia w 
glince ceramicznej. Dzieci pod 
okiem fachowca pana Romana 
Chrostowskiego lepiły różne 
cudeńka: od małych miseczek 

Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu

Ferie zimowe 2018 
i kubeczków po bardzo duże 
wazony. W sali kinowej obej-
rzeć można było filmy: „Ostatni 

smok świata” i „Rock Dog – pies 
ma głos” oraz dwa przedstawie-
nia teatralne dla najmłodszych: 
„Muzykanci z Bremy” i „Czer-
wony Kapturek”. Dla dzieci 
starszych i młodzieży dużą 
atrakcją były samochody wy-
ścigowe na fale radiowe. Udział 
w zawodach pt. „Wesoła zima z 
RCligą” dostarczył zawodnikom 
wiele emocji. Jak się okazało 
sterowanie takimi pojazdami 
nie jest proste i wymaga pełne-

go skupienia oraz precyzji. Po-
wodzenie miały także zajęcia 
muzyczne pt. „Śpiewać  każdy 
może”, gdzie uczestnicy mogli 
sprawdzić swoje zdolności wo-
kalne lub pochwalić się swoim 
talentem. Codziennie odbywały 
się rozgrywki tenisa stołowego, 
które zakończyły się Turniejem 
w dwóch kategoriach: dziew-
cząt i chłopców. Przez całe dwa 
tygodnie można było korzystać 
z sali komputerowej uczestni-
cząc w zajęciach tematycznych 
i grach  Internetowych lub ko-
rzystać z portali społecznościo-
wych. Ferie zimowe zakoń-
czyły się w sobotę 24 lutego 
Turniejem Szachowym. Wszy-
scy zwycięzcy konkursów i roz-
grywek otrzymali pamiątkowe 
dyplomy. Całe ferie przebiega-
ły w miłej, wesołej i przyjaznej 
atmosferze.

NASZA GMINA GM
IN

A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK 



6 INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Co roku w ferie zimowe w 
Gminnym Ośrodku Kultury w 
Budzyniu organizowany jest ba-
lik karnawałowy dla dzieci. Dla 
wielu z nich jest to wyjątkowy, 
długo wyczekiwany dzień. Dzieci 
miały okazję  zaprezentować się 
w wymarzonym stroju ulubionej 
postaci z bajki lub filmu. 
Tegoroczny balik prowadził znany 
nam aktor z Poznania, współpra-
cujący od wielu lat z Biblioteką 
Publiczną pan Piotr Witoń.Ponad 
100 dzieci świetnie się bawiło 
uczestnicząc ze swoimi rodzicami 
oraz dziadkami w pląsach, kon-

Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu 

Balik karnawałowy
kursach i tańcach. Atmosfera od 
pierwszych taktów muzyki była 
fantastyczna a wspólna zabawa 
przyniosła wszystkim wiele rado-
ści. Rangę balu podniosła obec-
ność przedstawicieli władz Gminy 
Budzyń: przewodniczącego Rady 
Gminy pana Zenona Nowickiego, 
zastępcy wójta pana Piotra Jan-
kowskiego i sekretarza Urzędu 
Gminy pani Ewy Kasperczak. Na 
zakończenie główna organizator-
ka baliku, pani sołtys wsi Budzyń 
Maria Jabłońska zadbała, by każ-
dy mały uczestnik otrzymał na pa-
miątkę maskotkę.

W środę, 7 lutego naszą biblio-
tekę odwiedziły „Zajączki” 
i „Wróbelki” z Przedszkola 
Samorządowego w Budzyniu. 
Celem wizyty było zapoznanie 
dzieci z biblioteką, bowiem dla 
niektórych była to pierwsza wi-
zyta. 
Dzieci poznały zasady funk-
cjonowania placówki, dowie-
działy się co należy zrobić, aby 
stać się czytelnikiem biblioteki 
oraz jak należy się w niej za-
chowywać i jak dbać o książki. 
W czasie spotkania przedszko-
laki wykazały się niezwykłą 
znajomością bajek i ich boha-

terów. Aktywnie uczestniczyły 
w rozmowie o książkach i roz-
wiązywaniu zagadek na ich te-
mat. Ze skupieniem wysłuchały 
dwóch krótkich opowieści o 
przygodach Misia Uszatka - 
najpopularniejszego polskiego 
misia. Na zakończenie każde 
dziecko samodzielnie wybrało 
sobie książkę i wypożyczyło 
do domu, a zakładkę do niej z 
godzinami otwarcia naszej bi-
blioteki otrzymało w prezen-
cie. Dzieci w podziękowaniu 
za spotkanie wręczyły paniom 
bibliotekarkom piękną laurkę i 
słodką niespodziankę.

Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

W królestwie bajek

Fundatorem paczek była firma 
EDP Renewables Polska – inwe-
stor farm wiatrowych, która od 
wielu lat współpracuje z Gminą.
Upominki wręczane były przez 
przedstawicieli firmy Magdalenę 
Jachowicz oraz Marcina Daraż.
Każde dziecko w paczce znala-

Fundatorem była firma EDP Renewables Polska  

Paczki dla dzieci

zło słodycze i przybory szkolne, 
z których byli bardzo zadowo-
leni.
W ramach podziękowania dzieci 
wraz z nauczycielkami przygo-
towały krótką część artystyczną 
oraz wręczyły upominkowe dy-
plomy dla przedstawicieli firmy. 

W dniu 6 lutego 2018 roku w Domu Kultury w Wyszynach odby-
ło się uroczyste wręczenie upominków dla dzieci z przedszkola 
w Wyszynach oraz z oddziału przedszkolnego w Sokołowie Bu-
dzyńskim. 
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Trwa cykl rozgrywek „Bośka-Kop” 

Rozegrano piątą rundę

W niedzielę, 4 lutego br., roze-
grano piątą rundę gry „Bośka-
-Kop”. Tym razem sponsorem 
rozgrywek pucharu była firma 
„ELKAR” A. Rychlik. 
Pierwsze trzy miejsca zajęli:
1. Przybyszewski R. - 523 pkt
2. Geisler G. - 498 pkt
3. Okupniak S. - 496 pkt
Po sześciu turniejach czołowe 
miejsca zajmują: 
1. Wierzbiński W - 2623 pkt

2. Kasperczak J. - 2544 pkt 
3. Mulik S. - 2487 pkt
4. Starosielec R. - 2448 pkt 
5. Geisler R. - 2447 pkt
6. Janiczak Z. - 2395 pkt .      
Chętnych graczy serdecznie za-
praszamy do udziału w kolejnych 
rozgrywkach. Następny turniej 
zaplanowano na 4 marca 2018 r. 
w Domu Kultury w Budzyniu.

Organizatorzy  

W piątek, 9 lutego, tuż przed 
rozpoczęciem ferii zimowych, 
w naszym przedszkolu odbył się 
balik karnawałowy. 
Początek zabawy stanowiła wizy-
ta iluzjonisty, który zaprezentował 
dzieciom różnorodne sztuczki i 
zaprosił je do wspólnych czarów. 
Przedszkolaki były zachwycone! 
Następnie zaczęła się prawdziwa 

karnawałowa zabawa. Były tańce 
w rytmie disco, kolorowe światła 
oraz dużo uśmiechu a w takiej 
scenerii dzieci przebrane w prze-
piękne stroje prezentowały się w 
bajeczny sposób. Dodatkowymi 
atrakcjami dla naszych milusiń-
skich było skręcanie balonów i 
wykonywanie brokatowych tatu-
aży. Zabawa była przednia! 

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach  

Karnawałowa zabawa

Z życia Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów   

Wybory w Oddziale Rejonowym
7 lutego 2018  r. W Dziennym 
Domu Pomocy odbyło się ze-
branie sprawozdawczo-wy-
borcze Oddziału Rejonowego 
Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów. 
Oddział Rejonowy PZERiI w 
Budzyniu zrzesza ponad 280 
członków w 4 Kołach działaja-
cych na terenie Gminy Budzyń, 
w Dziewokluczu, Prośnie, So-
kołowie Budzyńskim i Wyszy-
nach. 
W zebraniu udział wzięli człon-
kowie Związku oraz zaproszeni 
goście. Zarząd Okręgowy z Piły 
reprezentowała Teresa Lemań-
ska, przewodnicząca  Okręgu 
oraz Genowefa Rajek, członkini 
Zarządu Okręgu, natomiast wła-
dze samorządowe Gminy Bu-
dzyń reprezentował wójt Marcin 
Sokołowski, sołtys wsi Budzyń 
Maria Jabłońska oraz kierownik 
Dziennego Domu Pomocy Edy-

ta Radwańska. Wśród gości 
była także honorowa prze-
wodnicząca Oddziału Rejo-
nowego, Teresa Janiszewska.  
Do nowych władz Zarządu 
Oddziału Rejonowego PZE-
RiI w Budzyniu w głosowa-
niu jawnym zostały wybrane 
następujące osoby, z których 
następnie wybrano Prezy-
dium Zarządu w składzie:
Krystyna Przywarczak - 
przewodnicząca
Danuta Pytel - z-ca prze-
wodniczącej
Bogumiła Dobrychłop - se-
kretarz
Czesław Sygnecka - skarb-
nik
W skład Zarządu weszły także, 
jako członkowie, następujące 
osoby: Genowefa Binert, Hen-
ryka Wichłacz, Irena Bruch, Al-
fred Polcyn, Jan Pytel, Edward 
Wołyński. 

W skład komisji rewizyjnej 
weszli: Alicja Dowczyńska 
(przewodnicząca), Kazimiera 
Otto (członek) oraz Czesława 
Wawrzyniak (członek).  
Nowo wybranym władzom 
Oddziału Rejonowego wie-

lu sukcesów w działalności 
społecznej życzyła przewod-
nicząca Okręgu, Teresa Le-
mańska, oraz wójt Marcin 
Sokołowski. 

Krystyna Przywarczak  
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Z życia budzyńskich wędkarzy  

Spotkanie 
przed sezonem

Zimowy Turniej Szachowy   

Batalia na planszach
W ostatnią sobotę zimowych ferii, 24 lutego 2018 roku, w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Budzyniu odbył się Zimowy Turniej Szachowy. 
Turniej rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: w pierwszej rywalizowali 
chłopcy rocznik 2004 i młodsi, w drugiej chłopcy rocznik 2003 i starsi, w trzeciej 
dziewczęta  bez kategorii wiekowej. Grano systemem każdy z każdym.
Czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach wywalczyli: w pierwszej kate-
gorii pierwsze miejsce wywalczył Krzysztof Gapiński przed Mikołajem Szukałą. 
W drugiej   kategorii zwycięzcą został Karol Nowacki, a w trzeciej kategorii 
bezkonkurencyjna okazała się Oktawia Piasecka.
Medale i nagrody rzeczowe zwycięzcom wręczył Roman Schlabs, który uczest-
ników rozgrywek zaprosił na Gminne Mistrzostwa Szachowe „O Złotą Wieżę”, 
które zostaną rozegrane 18 marca 2018 roku w Sokołowie Budzyńskim.  

Rozgrywki warcabów 64-polowych  

Turniej w GOK-u
W sobotę, 10 lutego 2018 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Bu-
dzyniu odbył się Zimowy Turniej Warcabów 64 – polowych. 
Turniej rozegrano w trzech kategoriach wiekowych: w pierwszej rywali-
zowali chłopcy rocznik 2004 i młodsi, w drugiej  chłopcy rocznik 2003 
i starsi, natomiast w trzeciej grupie grały dziewczęta bez kategorii wie-
kowej. Grano systemem każdy z każdym do dwóch wygranych partii.
Najlepszymi zostali: w pierwszej kategorii pierwsze miejsce wywalczył 
Mikołaj Uszko przed Mikołajem Kowal z Budzynia.  W drugiej kategorii 
zwycięzcą został Roman Starosielec przed Karolem Nowackim. W kate-
gorii dziewcząt zwyciężyła Agata Wachowska. 
Medale i nagrody rzeczowe zwycięzcom wręczył Roman Schlabs. Na-
stępny turniej gier planszowych, tym razem szachowy, odbędzie się 24 
lutego 2018 roku o godz.11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bu-
dzyniu, na który wszystkich sympatyków gier planszowych serdecznie 
zapraszamy.

skich, które będą zorganizowa-
ne w 2018 r.  Podjęto decyzję o 
naprawie drogi dojazdowej do 
jeziora Żoń oraz wytypowano 
przedstawicieli koła na szkolenie 
sędziów wędkarskich. Po dysku-
sji nad bolączkami które trapią 

kolegów wędkarzy zebranie zo-
stało zakończone. 
Wszystkim kolegom wędkarzom 
życzę udanych połów w roku 
wędkarskim 2018. 

Prezes Koła PZW w Budzyniu 
Rafał Zagórski

18 lutego w Budzyń-
skim Domu Kultury 
odbyło się zebra-
nie członków koła 
PZW w Budzyniu. 
Po otwarciu zebra-
nia przez prezesa 
koła kol. Rafała Za-
górskiego i powitaniu 
przedstawiciela zarządu 
głównego PZW w Pile, kol. 
Henryka Witta, oraz wszystkich 
zebranych kolegów wędkarzy 
wybrano komisję skrutacyjną. W 
jej skład weszli: jako przewodni-

czący kol. Ryszard Świ-
niarski, sekretarz kol. 

Dawid Szafran oraz 
członek komisji kol. 
Damian Kucharski. 
Następnie zostały 
przedstawione spra-

wozdania z działal-
ności koła przez kol. 

prezesa, sprawozdanie 
skarbnika, sprawozdanie komisji 
rewizyjnej, kapitana sportu oraz 
gospodarza koła. Przedstawiono 
plan pracy na rok 2018 rok oraz 
wstępny plan zawodów wędkar-
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Gminne Mistrzostwa w Piłkę Siatkową Kobiet 

Zacięty bój o zwycięstwo
W sobotę, 3 lutego 2018 roku, 
w hali widowiskowo-sportowej 
Szkoły Podstawowej w Budzyniu 
odbyły się Gminne Mistrzostwa 
w Piłkę Siatkową Kobiet. Do 
Turnieju zgłosiło się pięć drużyn, 
ostatecznie wystartowały cztery: 
LZS Dziewoklucz, LZS Prosna, 
LZS Sokołowo i LZS Wyszynki. 
Turniej rozegrano systemem każ-
dy z każdym, grano do 15 pkt. i 
dwóch wygranych setów. 
Finałowe mecze które decydowa-
ły o zajętym miejscu były bardzo 
emocjonujące, ponieważ każde 
spotkanie kończyło tie-breakiem.
W ostatecznej klasyfikacji pierw-

sze miejsce zajęła drużyna LZS 
Prosna, zdobywając komplet 
punktów.  Drugie miejsce zajęła 
drużyna LZS Sokołowo Budzyń-
skie, trzecie miejsce wywalczyła 
drużyna LZS Wyszynki, a czwarte 
miejsce przypadło drużynie LZS 
Dziewoklucz.
Medale i dyplomy pamiątkowe 
wszystkim drużynom wręczali: 
sołtys sołectwa Budzyń Maria 
Jabłońska oraz Roman Schlabs, 
przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS w Budzyniu. 
Obserwując walczące panie 
stwierdzić należy, że poziom gry 
drużyn poprawia się z turnieju na 

turniej. Następnym sprawdzianem 
będą jesienne Budzyńskie Mi-
strzostwa w Piłkę Siatkową Kobiet 
i Mężczyzn, na które sympatyków 

piłki siatkowej już teraz serdecznie 
zapraszamy.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

1. miejsce - LZS Prosna

2. miejsce - LZS Sokołowo Budzyńskie 3. miejsce - LZS Wyszynki

By upamiętnić odzyskanie przez Polskę niepodległości i 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego  

W Wyszynach powstał społeczny  komitet
W czwartek 18 stycznia w Domu Kultury w Wyszynach ze-
brali się przedstawiciele wszystkich instytucji i wszystkich 
organizacji działających na terenie Wyszyn powołując Spo-
łeczny Komitet, który zajmie się organizacją uroczystości z 
okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
i 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na te-
renie Wyszyn. 
Na pierwszym spotkaniu przedstawiono kilka propozycji, a na 
zebraniu w dniu 1 lutego ustalono, że z tej okazji zostanie po-
stawiony kamień z tablicą pamiątkową przed Domem Kultury, 
zostanie wydana książka o Wyszynach, pocztówka o Wyszy-
nach, krótki film promujący o Wyszynach i zostanie kilka osób 
uhonorowanych tytułem  „Zasłużony dla Wyszyn”. 
Przewodnicząca Komitetu Joanna Czekalska: „My jako miesz-
kańcy chcemy  setne rocznice uczcić,   propozycji jest bardzo 
dużo i na bieżąco konsultujemy wszystko z władzami gminy”.
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Gminne Mistrzostwa w tenisie stołowym 

Rywalizowano w pięciu kategoriach
W dniach 17 i 18 lutego 2018 
roku w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu zo-
stały rozegrane Gminne Mi-
strzostwa w tenisie stołowym. 
W sobotę, 17 lutego, grały ko-
biety, natomiast 18 lutego, w nie-
dzielę, grali mężczyźni. Organi-
zatorami rozgrywek było Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu, 
Gminny Ośrodek Kultury w Bu-
dzyniu oraz Wiejski Dom Kultu-
ry w Wyszynach. Otwarcia Mi-
strzostw dokonał przewodniczący 
Gminnego Gminnego Zrzeszenia 
LZS w Budzyniu. 
Mistrzostwa rozegrano w 5 ka-
tegoriach wiekowych kobiet i 
mężczyzn. Ogółem zgłosiło się 8 
drużyn 76 zawodników i zawod-
niczek. Mistrzostwa rozegrano 
bardzo sprawnie i w miłej i spor-
towej atmosferze.
Zwycięzcami w poszczególnych 

kategoriach zostali:
Kobiety, kategoria młodzik: 
1. Bondecka Zuzanna  (WDK 
Wyszyny)
2. Nogalska Maja (WDK Wyszy-
ny)
3. Łatka Joanna (LZS Sokołowo)                                     
Kobiety, kategoria kadet:  
1. Nowicka Nikola (LZS Sokoło-
wo) 
2. Krawczyk Sandra (LZS Pro-
sna)
3. Graczyk Sandra (WDK Wyszy-
ny)
Kobiety, kategoria junior:  
1. Ludowicz Angelika (LZS Pro-
sna)
Kobiety, kategoria senior: 
1. Nowak Agnieszka (Budzyń)
2. Rozpłochowska Maja (LZS So-
kołowo)
3. Kozłowska Justyna (LZS Dzie-
woklucz)
Kobiety, kategoria oldboy: 

1. Jankowska Irena (LZS Soko-
łowo)
2. Duda Marlena (LZS Wyszynki)
Mężczyźni, kategoria młodzik: 
1. Stachowiak Kacper (Budzyń)
2. Szynkiewicz Miłosz (LZS So-
kołowo)
3. Szurpit Igor (LZS Sokołowo)
Mężczyźni, kategoria kadet:  
1. Nowacki Karol (Budzyń)
2. Przybyła Fabian (WDK Wy-
szyny)
Mężczyźni, kategoria junior:  
1. Rozpłochowski Eryk (LZS So-
kołowo)
2. Duda Mateusz (LZS Wyszynki)
3. Hyl Bartłomiej (LZS Prosna)
Mężczyźni, kategoria senior:  
1. Krzemiński Szymon (Budzyń)
2. Ksycki Robert (LZS Prosna)
3. Postek Piotr (LZS Ostrówki)
Mężczyźni, kategoria oldboy:  
1. Pawłowski Dariusz (Budzyń)

2. Morański Leszek (Budzyń)
3. Piosik Marek (Budzyń).
Zwycięzcom medale wręczali 
przewodniczący Rady Gminy w 
Budzyniu Zenon Nowicki oraz 
przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS w Budzyniu Roman 
Schlabs.
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim współorganizatorom mi-
strzostw: Kołom LZS w Prośnie i 
w Dziewokluczu oraz komisji sę-
dziowskiej – Irenie Jankowskiej i 
Robertowi Ksyckiemu za spraw-
ne przeprowadzenie mistrzostw.
Najlepsi będą reprezentować na-
szą Gminę i Powiat Chodzieski w 
dniu 14 marca 2018 rokuna Wiel-
kopolskich Mistrzostwach LZS 
w tenisie stołowym w Koźminie 
Wlkp. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu  Zawodniczki nagrodzone w kategoriach kobiecych

Mężczyźni, kat, młodzik

Mężczyźni, kat. kadet
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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

GM
IN

A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK 
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ROZMAITOŚCI

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

OPIS TRAS

WYWÓZ SUROWCÓW ZMIESZANYCH (OBOWIĄZUJE DO CZERWCA 2018)

WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH (OBOWIĄZUJE DO CZERWCA 2018)

OPIS TRAS

OPIS TRAS


