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Święto Konstytucji    

Droga na Jańcówkę  W ostatnim czasie został oddany do użyt-
ku odcinek drogi w miejscowości Bukowiec o długości 0,7 km, wiodący 
do tzw. Jańcówki. W ramach tej inwestycji została wzmocniona podbudowa 
drogi, a także ułożono nową nawierzchnię bitumiczną, wybudowano zjazdy 
na pola i odwodnienie. Wykonawcą tego zadania była firma Ata-Technik. 

Okiem fotoreporteraDni Budzynia 
8 - 9 czerwca 2018
8 czerwca, godz. 20:30  
występ Zespołu Golec uOrkiestra, który obchodzi w tym roku 20 - lecie 
istnienia
po koncercie zabawa z warszawskim Zespołem True Colors Cover Band

9 czerwca
zapraszamy na Biegi Budników
prezentacje artystyczne lokalnych wykonawców

od godz. 19:00 zapraszamy na III Budzyńską NOC KLUBOWĄ 
wystąpią - set DJ-ski NEEVALD wraz z wokalistą JACOB A
                     - set DJ-ski GREGORY
                     - set DJ-ski CUBASE & CAMMIL

oraz gwiazda wieczoru - GROMEE, reprezentant Polski na 63 konkursie 
Piosenki Eurowizji

Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w gminie Budzyń były bar-
dzo uroczyste. Rozpoczęły się Mszą św. w kościele p.w. św. Andrzeja, odpra-
wioną w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy uroczystości, a wśród nich 

władze gminy, poczty sztandarowe i liczne delegacje szkół, organizacji spo-
łecznych i patriotycznych wraz z Budzyńską Orkiestrą przemaszerowali  ulica-
mi Budzynia pod Pomnik Pamięci Narodowej, gdzie przy asyście sztandarów 
złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów. Krótką prezentację artystyczną 
związaną tematycznie z Konstytucją 3 Maja przygotowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu. Po raz pierwszy wartę honorową przed Pomnikiem 
Pamięci wystawiła Budzyńska Grupa Rekonstrukcyjna.  
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W związku z planowanym roz-
poczęciem prac remontowych 
na linii PKP Piła - Poznań na 
odcinku gminy Budzyń wystąpią 
utrudnienia dla zmotoryzowa-
nych. 
W związku z koniecznością 
wstrzymywania ruchu na remonto-
wanych odcinkach linii kolejowej 
systematycznie będą zamykane 
od strony Poznania poszczególne 
przejazdy znajdujące się na tere-

nie naszej gminy, począwszy od 
przejazdu w Sokołowie Budzyń-
skim. W związku z tym będą będą 
organizowane objazdy, o których 
wykonawca robót będzie infor-
mował 7 dni przed rozpoczęciem 
prac na danym przejeździe. Pro-
simy wszystkich użytkowników o 
bezwzględne zastosowane się do 
zalecanych objazdów. Utrudnienia 
te potrwają do późnej jesieni roku 
bieżącego.  

26 kwietnia 2018 roku odbyła się 
37. sesja Rady Gminy Budzyń. 
Radni podjęli tego dnia 9 uchwał. 
Podczas sesji Komendant Powiato-
wy Policji w Chodzieży Sławomir 
Sobański przedstawił sprawozdanie 
o stanie bezpieczeństwa na terenie 
gminy Budzyń w 2017 (sprawozda-
nie to publikujemy w tym wydaniu 
Informatora na str. 5). Informacje z 
zakresu bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego na terenie naszej gminy 
przedstawił Komendant Gminny 
OSP Michał Gapiński (sprawozda-
nie to publikujemy w tym wydaniu 
Informatora na str. 3).
Ze swojej pracy w 2017 złożyli spra-
wozdania: przewodniczący Komisji 
rozwoju gospodarczego i finansów 
gminy Rady Gminy Budzyń, prze-
wodniczący Komisji statutowo-
-samorządowej, prawa i porządku 
publicznego Rady Gminy Budzyń, 
przewodniczący Komisji zdrowia, 
oświaty, spraw socjalnych, sportu i 
turystyki Rady Gminy Budzyń, oraz 
przewodniczący Komisji rewizyjnej 
Rady Gminy Budzyń. 
Zostało także złożone sprawozda-
nie z działalności w 2017 Gminnej 
komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych w 2017. Sprawozda-
nie złożyła Edyta Radwańska, peł-
nomocnik Wójta Gminy do spraw 
rozwiązywania problemów alkoho-
lowych i narkomanii. 
Złożono także sprawozdania na 
temat oceny zasobów pomocy spo-
łecznej w Gminie Budzyń, które 
złożyła kierowniczka Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bu-
dzyniu Magdalena Gokiert-Kabat. 
Podczas sesji radni podjęli 2 uchwa-
ły w sprawie wyrażenia zgody na 

bezprzetargową sprzedaż nierucho-
mości położonej w obrębie Budzy-
nia. 
Podjęto uchwałę w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawy, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość. 
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe wa-
runki przyznawania nauczycielom 
dodatków za wysługę lat,  motywa-
cyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz określenie warunków 
wypłaty innych składników wy-
nagrodzenia. Zmiana dotyczyła 
likwidacji dodatku mieszkaniowe-
go zgodnie z nowymi wytycznymi 
Karty Nauczyciela. 
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Budzyń 
w rejonie ulic Rogozińskiej i Gim-
nazjalnej. 
W kolejnej uchwale radni zadecy-
dowali o przyjęciu Gminnego Pro-
gramu Opieki nad Zabytkami dla 
gminy Budzyń na lata 2018 - 2021. 
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie Programu Ochrony Środo-
wiska na lata 2017 - 2025 dla gminy 
Budzyń. 
Radni zmienili także uchwałę w 
sprawie trybu i sposobu powoływa-
nia i odwoływania członków Gmin-
nego Zespołu Interdyscyplinarnego 
w gminie Budzyń oraz szczegóło-
wych warunków jego funkcjonowa-
nia. 
W ostatniej uchwale radni zadecy-
dowali o zmianie w uchwale budże-
towej gminy na rok 2018. 

138 lat w służbie Bogu i społeczeństwu  

Jubileusz Turków
W niedzielę, 8 kwietnia, Straż 
Grobu Pańskiego świętowała 
138 rocznicę powstania organi-
zacji. 
O godzinie 11.00 odprawiono 
mszę w intencji Turków, a następ-
nie w obecności duchowieństwa i 
władz samorządowych, oraz Bra-
ci Piwowarów złożono kwiaty na 
grobie założyciela Turków ks. Mi-
chała Klimeckiego. Straż Grobu 
Pańskiego została założona w 1880 
roku w Budzyniu w okresie silnej 

germanizacji, ubrana w mundury o 
kolorach narodowych miała przy-
pominać wolną Polskę, nosili tu-
reckie czapki na cześć Turcji, która 
jako jedyna nie uznała rozbiorów 
Polski i również w podtekście na-
zywamy ich Turkami. Natomiast 
Bractwo Piwowarów jest dużo 
starsze, bo założone zostało 1670 
roku jako Cech Piwowarów dzia-
łający zawodowo, który wytwarzał 
piwo, a następnie przemianowany 
na kościelne Bractwo Piwowarów.

Wójt Gminy Budzyń
ogłosił publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości niezabudowanej.
Przedmiotem przetargu jest: 1. Działka nr 91 o powierzchni 1.113 m2 po-
łożona w miejscowości Wyszyny. Nieruchomość stanowi własność Gmi-
ny Budzyń i zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1B/00024698/3. 
Powyższa nieruchomość wolna jest od obciążeń. 
Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy nieruchomości prze-
znaczona jest  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz budynku 
garażowo-gospodarczego. Nieruchomość położona jest w pobliżu centrum 
wsi. Posiada możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyj-
nej i energetycznej.
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 91 wynosi 27.000,00 zło-
tych netto. Wadium – 2.700,00 złotych Do ceny sprzedaży nierucho-
mości (działki) uzyskanej w wyniku przetargu będzie doliczony podatek 
VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie 
Gminy Budzyń przy ul. Przemysłowej nr 16A, pokój nr 115 (I piętro).    
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej wy-
sokości w pieniądzu na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 
0101 2000 0070 Bank Spółdzielczy Chodzież Oddział Budzyń najpóźniej 
do  dnia 10 maja 2018 r. z dopiskiem „przetarg na działkę nr 91 Wyszy-
ny”. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprze-
daży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Budzyniu (ul. Przemysłowa 16A) lub telefonicznie 67 2843 70 wew. 103, 
jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl

WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

Utrudnienia dla zmotoryzowanych
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W czwartek 19 kwietnia budzyń-
ską parafię wizytował Prymas Pol-
ski abp Wojciech Polak. Spotkał się 
on, między innymi, z grupą rekon-
struktorów wozu pancernego Ehr-
hardt M17. W spotkaniu udział 
wzięły także władze gminy.   
Podczas spotkania główny konstruk-
tor pojazdu Stanisław Ornoch przed-
stawił pomysł i ideę budowy repliki, 
a także historię pojazdu: zdobycie 
przez powstańców, udział w Powsta-
niu Wielkopolskim a w kolejnych la-
tach także  służbę w Wojsku Polskim. 

Ksiądz Prymas z zaciekawieniem 
wysłuchał relacji i był pod wraże-
niem możliwości pojazdu. Wyraził 
także uznanie dla pomysłodawców 
tej inicjatywy. Następnie ksiądz Pry-
mas odwiedził groby powstańców 
wielkopolskich przy kościele p.w. św 
Barbary i odmówił modlitwę w ich 
intencji.  Wizyta księdza Prymasa w 
naszej parafii miała szczególne zna-
czenie w roku obchodów stulecia od-
zyskania niepodległości oraz stulecia 
wybuchu zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego.  

W parafii i w gminie  

Wizyta Prymasa Polski

Wójt Gminy Budzyń 
ogłosił I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości zabudowanej.
Przedmiotem przetargu jest: 1. Działka o numerze ewidencyjnym 
1051 o powierzchni 600 m2 położona w miejscowości Budzyń, przy 
ul. Lipowej nr 6. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i 
zapisana jest w księdze wieczystej nr PO1B/00035071/2. Powyższa 
nieruchomość wolna jest od obciążeń. 
Nieruchomość zabudowana, położona jest w centrum miejscowości 
Budzyń. Na działce znajdują się budynki, które dotychczas użytkowa-
ne były jako budynki użyteczności publicznej – siedziba Urzędu Gminy 
Budzyń, archiwum, salka. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 210.000,00 złotych.  
Wadium – 2.100,00 złotych Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z 
podatku VAT.
Przetarg  odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie 
Gminy Budzyń przy ul. Przemysłowej nr 16A, pokój nr 115 (I piętro).    
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w podanej 
wysokości w pieniądzu na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 
2600 0101 2000 0070 Bank Spółdzielczy Chodzież Oddział Budzyń 
najpóźniej do dnia 11 maja 2018 r. z dopiskiem „przetarg na działkę 
nr 1051 Budzyń”.
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem 
sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Gminy Budzyń ul. Przemysłowa 16A (pokój nr 103) lub telefonicznie 
67 2843 370 wew. 103, jak również na stronie internetowej www.bu-
dzyn.pl 
 WÓJT GMINY BUDZYŃ

/-/ Marcin Sokołowski  

Informacja Komendanta Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie ochrony 

przeciwpożarowej na terenie gminy Budzyń 
w roku 2017 

Na terenie gminy Budzyń znajduje się osiem jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych, w tym dwie jednostki włączone do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, tj. OSP Budzyń i OSP 
Wyszyny. 
Głównym celem powołania i utrzymywania jednostek OSP, jest za-
bezpieczenie terenu gminy, powiatu, a w przypadku OSP Budzyń, 
także województwa, ponieważ jednostka ta włączona jest do Woje-
wódzkiej Kompanii Odwodowej. 
W roku 2017 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmi-
ny Budzyń wjeżdżały do zdarzeń łącznie 109 razy (w tym przypadku 
odnotowano tendencję spadkową, bo w roku 2016 było 117 wyjaz-
dów). 
Ilość wyjazdów poszczególnych jednostek w 2017 roku: 
OSP Budzyń: pożary - 25, miejscowe zagrożenia - 50, alarmy fałszy-
we - 0, ćwiczenia - 3. 
OSP Wyszyny: pożary - 4, miejscowe zagrożenia - 13, alarmy fałszy-
we - 0, ćwiczenia - 1.
OSP Podstolice: pożary - 3, miejscowe zagrożenia - 5, alarmy fałszy-
we - 0, ćwiczenia - 4.  
OSP Dziewoklucz: pożary - 4, miejscowe zagrożenia - 1, alarmy fał-
szywe - 0, ćwiczenia - 3. 
OSP Prosna: pożary - 1, miejscowe zagrożenia - 1, alarmy fałszywe 
- 0, ćwiczenia - 1.
OSP Sokołowo Budzyńskie: pożary - 1, miejscowe zagrożenia - 0, 
alarmy fałszywe - 0, ćwiczenia - 1. 
OSP Brzekiniec: pożary - 0, miejscowe zagrożenia - 1, alarmy fałszy-
we - 0, ćwiczenia - 2.         
Jednostka z Nowego Brzeźna nie wyjeżdżała w roku ubiegłym do 
żadnego zdarzenia. 
Jednostki OSP wyjeżdżały do pożarów jak i innych miejscowych za-
grożeń (zalania, wiatrołomy, wypadki komunikacyjne, otwarcia drzwi 
do mieszkań, udzielania pomocy medycznej, zaczadzenia i wiele in-
nych). 
Z większych wydarzeń, do jakich doszło w minionym roku, odnotuj-
my karambol 12 samochodów na wysokości osiedla Piaski, wielkim 
pożarze mleczarni w Bukowcu, a także o przerwanym gazociągu na 
ul. Piłsudskiego w Budzyniu.  
Ponadto jednostki z naszej gminy czynnie uczestniczą w obchodach 
świąt narodowych, ćwiczeniach, warsztatach, rozpoznaniach obiek-
tów niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie, ewakuacjach 
szkół, przedszkoli. Zabezpieczają także imprezy masowe, przemar-
sze, procesje. Członkowie OSP realizują także różnego rodzaju poka-
zy dla dzieci ze szkół i przedszkoli. 
W okresie wakacji odbył się obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w 
Kamienicy, w którym uczestniczyło 64 dzieci z naszej gminy. Na obo-
zie tym młodzi adepci pożarnictwa poznają specyfikę pracy straża-
ków, zapoznają się ze sprzętem pożarniczym, uczą się jak pomagać 
ludziom w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, zagraża-
jących ludzkiemu życiu lub mieniu. 
W październiku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Chodzieży dokonała przeglądu technicznego naszych jednostek. 
Wszystkie jednostki naszej gminy przygotowały się w sposób zado-
walający, a niektóre z nich wręcz perfekcyjnie. Oceniane były wozy 
strażackie, ich wyposażenie, a także obiekty remiz. Przegląd został 
oceniony bardzo dobrze. Stwierdzić należy, że jest to efekt dużego 
zaangażowania wszystkich druhów w przygotowania do wizyt przed-
stawicieli KP PSP w Chodzieży. 
Ochotnicze Straże Pożarne wyposażone są w nowoczesne samochody 
i sprzęt, a także dobrze wyszkolonych strażaków, dzięki którym nasze 
społeczeństwo może czuć się bezpiecznie i może być pewne, że w 
sytuacjach trudnych, nigdy nie pozostanie bez pomocy.  
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Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Dzień Języków Obcych
11 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika obcho-
dziliśmy Dzień Języków Obcych. 
Uczniowie z klasy III b przygotowali wraz z panią Joanną Polcyn 
przedstawienie w języku angielskim „The Snow Quenn”. Natomiast 
Magdalena Thom wraz z klasami IV - VII przygotowywała plakaty do-
tyczące krajów niemieckojęzycznych oraz mapę Niemiec z miejscami, 
które warto zwiedzić.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Budzyniu

Potwierdzili swój 
plastyczny talent
W czwartek, 5 kwietnia br., na 
Wydziale Nauk Geograficznych i 
Geologicznych UAM w Poznaniu 
odbyło się wręczenie nagród i dy-
plomów w konkursie plastycznym 
,,Barwy Ziemi”.
Konkurs został zorganizowany w 
ramach obchodów Roku Polskiej 
Geografii oraz obchodów 111-lecia 
utworzenia Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego i adresowany był do 
uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjalnych, ponadgimnazjalnych 
oraz studentów. 
W kategorii szkół podstawowych 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu zdeklasowali pozosta-

łych uczestników 
konkursu zajmując 
wszystkie miejsca 
na podium. Należy 
podkreślić, że nie 
było łatwo, gdyż 
była to grupa wie-
kowa, gdzie wpły-
nęło najwięcej, bo 
prawie 80 proc. 
wszystkich prac. 
Laureaci: 
I miejsce - Zofia 
Janiszewska z kla-
sy VII c (na zdjęciu 
obok, pozostali laureaci na zdjęciu 
powyżej)
II miejsce - ex aequo - Weronika 

Kaczmarek i Domi-
nik Pianka z klasy 
V b
III miejsce - Alek-
sandra Polcyn z kla-
sy V c
Wyróżnienie - Anie-

la Śliwińska z klasy V a.
Ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród poprzedzone było 

ciekawym wykładem o Alasce 
okraszonym nietypowymi zdję-
ciami. 
Wszystkie nagrodzone prace 
można podziwiać w holu uczelni. 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w tej dziedzinie. 

Opiekunowie projektu:                                               
Justyna Barczak

Hanna Danielewicz

Kolejne drogi do przebudowy 

Inwestycje gminne
Zakończyły się kolejne postę-
powania przetargowe związane 
z wyłonieniem wykonawców 
na przebudowę kolejnych dróg 
gminnych, tym razem na terenie 
sołectwa Nowe Brzeźno i Buko-
wiec. 
W przypadku Nowego Brzeźna 
w ramach prawa o zamówieniach 
publicznych w trybie przetargu 
nieograniczonego spośród 5 zło-
żonych ofert za najkorzystniejsza 
wybrano ofertę złożoną przez fir-
mę Rafał Szymczak PHU z Nakła 
za cenę 571 tysięcy 415 złotych 
10 groszy brutto. W ramach tego 
zadania przebudowany zostanie 
odcinek drogi gminnej na długości 
ok 700 mb, ułożona zostanie nowa 
nawierzchnia bitumiczna, wybudo-
wany zostanie odcinek chodnika 
ulicznego, zjazdy na posesję a tak-
że odwodnienie drogowe w postaci 
rowów. Planowany termin zakoń-
czenia tej inwestycji to 3 kwartał 
br. 
Drugie z zadań obejmuje przebu-
dowę odcinka drogi gminnej w 
sołectwie Bukowiec na długości 
ok 650 mb. W ramach tej inwe-
stycji na dotychczasową drogę 
gruntową ułożona zostanie podbu-

dowa z tłucznia kamiennego i dwie 
warstwy nawierzchni bitumicznej. 
Wykonane zostanie także odwod-
nienie drogi oraz zjazdy na pola i 
posesje. Wykonawcą tego zada-
nia, wyłonionym w ramach prawa 
o zamówieniach publicznych w 
trybie przetargu nieograniczonego 
spośród pięciu złożonych ofert, zo-
stała firma Rafała Szymczak PHU 
z Nakła za wartość 501 tysięcy 865 
złotych 66 groszy brutto. Termin 
zakończenia tej inwestycji to drugie 
półroczne br. 
Oba zadania finasowane są z bu-
dżetu gminy. 
Inwestycje te to realizacja postu-
latów zgłaszanych przez miesz-
kańców sołectw Nowe Brzeźno i 
Bukowiec w poprzednich latach. 
I jest to także następny etap reali-
zacji planowanych na bieżący rok 
inwestycji w drogi gminne. W ra-
mach tych inwestycji zaplanowano 
wybudowanie prawie 7 kilometrów 
dróg gminnych za wartość około 5 
milionów złotych. Środki na ten cel 
pochodzą w większości ze środków 
gminy Budzyń, częściowo także 
ze środków Unii Europejskiej, bu-
dżetu państwa i budżetu samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. 

Informujemy, że 10 maja 2018 roku o godz. 18.00 
w Dziennym Domu Pomocy Społecznej 

w Budzyniu przy ul. Lipowej 1, odbędzie się pierwsze 
spotkanie Klubu Honorowych Dawców Krwi.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
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„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”   

Finał wojewódzki
5 kwietnia w ZSZ nr 6 przy ul. 
Działyńskich w Poznaniu odbył się 
finał wojewódzki Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego im. Ma-
jora Marka Gajewskiego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego w 
latach 1887 - 1922. O niepodległość 
i granice Rzeczypospolitej.” 
Po raz kolejny rewelacyjnie spisali 
się w nim uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu. W kategorii 
uczniów szkół podstawowych I miej-
sce ex-aequo zajęli: Szymon Nowak i 
Dawid Niedbalski, obaj z klasy VII b. 
Dzięki bardzo wysokiemu wynikowi 
punktowemu obaj zdobyli tytuł laure-
ata i jednocześnie zakwalifikowali się 
do finału ogólnopolskiego w Warsza-
wie, podczas którego będą reprezen-
tować województwo wielkopolskie. 

Obaj uczniowie przygotowali się do 
konkursu pod kierunkiem dyrektora 
szkoły i nauczyciela historii Dariusza 
Dudziaka. W kategorii uczniów klas 
gimnazjalnych II miejsce i tytuł lau-
reata wywalczył Dominik Romanow-
ski, który również wywalczył prze-
pustkę do Warszawy. Uczeń pracował 
pod kierunkiem nauczycielki historii 
Hanny Danielewicz. Warto podkre-
ślić, że Szymon i Dominik zakwalifi-
kowali się do ogólnopolskiego finału 
Konkursu już po raz trzeci!
Sukces w tegorocznych „Losach żoł-
nierza…” był kolejnym osiągniętym 
przez uczniów budzyńskiej podsta-
wówki. Po raz piąty z rzędu ucznio-
wie z Budzynia zwyciężyli w finale 
wojewódzkim. W finale ogólnopol-
skim każde województwo reprezen-
tuje dwóch najlepszych uczniów 

w kategorii szkół podstawowych i 
dwóch w kategorii gimnazjów, więc 
w tegorocznej edycji Konkursu aż 3 z 
czterech reprezentantów Wielkopolski 
pochodzi z Budzynia. Oto uczniowie 
z Budzynia, którzy dotychczas repre-
zentowali województwo wielkopol-
skie podczas finału ogólnopolskiego:
2011 – Filip Kołodziejczyk (SP) 
2014 – Wiktor Nowacki (SP) 

2015 – Dominik Romanowski (SP) 
2016 – Karol Nowacki i Szymon No-
wak (SP)
2017 – Szymon Nowak (SP), Domi-
nik Romanowski (Gimnazjum) 
2018 – Dawid Niedbalski, Szymon 
Nowak, Dominik Romanowski (SP).  
Ogólnopolski finał konkursu odbę-
dzie się w Warszawie w dniach od 7 
do 9 czerwca. 

Komisariat Policji w Margoninie 
obejmuje zasięgiem działania trzy 
gminy, to jest Budzyń, Szamocin i 
Margonin. W miejscowości Budzyń 
w Zespole Dzielnicowych bezpo-
średnio podlegającemu Komendan-
towi Komisariatu Policji w Mar-
goninie pełni służbę 2 detektywów 
Zespołu Kryminalnego, 2 dzielnico-
wych oraz 1 policjant ogniwa patro-
lowo - interwencyjnego. Kierownik 
Rewiru Dzielnicowych swoją sie-
dzibę ma w Komisariacie Policji w 
Margoninie. 
Funkcjonariusze pełnią służbę w sys-
temie całodobowym. Bardzo często 
są to patrole łączone z policjantami 
z Margonina i Szamocina. Na terenie 
gminy Budzyń pełnią również służbę 
policjanci z KPP w Chodzieży, w tym 
funkcjonariusze Ruchu Drogowego 
oraz funkcjonariusze Wydziału Kry-
minalnego. 

Postępowania przygotowawcze
Łączna ilość postępowań przygo-
towawczych w 2017 roku na tere-
nie działania Komisariatu Policji w 
Margoninie wyniosła ogółem  301 
postępować (w roku 2016 postępo-
wań tego typu było 287, odnotowano 
wzrost o 14 spraw). W samym tylko 
RDZ w Budzyniu przeprowadzono 
158 postępowań przygotowawczych 
(dla porównania - w roku 2016 postę-
powań przygotowawczych było 137, 

odnotowano wzrost o 21 postępo-
wań). Należy tutaj dodać, że oprócz 
tego przeprowadzono w 2017 roku 
134 postępowania sprawdzające, na-
tomiast analogicznie w roku 2016 ta-
kich czynności było 68; kończyły się 
one odmową wszczęcia dochodzenia 
lub jego wszczęciem jako postępo-
wanie przygotowawcze. Większość 
tych spraw obejmowało przestępstwa 
niealimentacji. 
Nie odnotowano takich przestępstw 
jak zabójstwa, wymuszenia rozbój-
nicze, kradzieże rozbójnicze, nato-
miast jedno postępowanie dotyczy-
ło zgwałcenia, gdzie sprawca został 
tymczasowo aresztowany. 
Wykrywalność przestępstw ogó-
łem kształtowała się na poziomie w 
2016 roku 83,65 proc., natomiast w 
2017 roku na poziomie 84,13 proc., 
zanotowano wzrost o 0,19 proc. 
Przestępstwo określone w kategorii 
nietrzeźwy kierujący - zostało prze-
kwalifikowane jako wykroczenie, 
jeśli chodzi o rowerzystów. 
Funkcjonariusze RDZ Budzyń do-
konali także 11 zatrzymań na tzw. 
„gorącym uczynku” sprawców 
w poszczególnych kategoriach: 
kradzieże z włamaniem - 2,  kra-
dzieże - 1, nietrzeźwi kierowcy - 5, 
przestępstwa z kategorii „inne” - 3, 
kradzieże pojazdów - 1.  Zatrzy-
mano także cztery osoby poszuki-
wane. 

Zdarzenia drogowe
Ogółem w 2017 roku odnotowano na 
terenie gminy Budzyń 9 wypadków 
drogowych, gdzie 13 osób doznało 
obrażeń ciała, z czego dwa ze skut-
kiem śmiertelnym. Odnotowano tak-
że 58 kolizji drogowych. 

Wykroczenia 
Mieszkańcy terenu gminy Budzyń 
dopuszczali się również naruszenia 
przepisów prawa, które kwalifiko-
wano jako wykroczenia. Prowadzo-
ne czynności wyjaśniające o wykro-
czenie kończyły się skierowaniem 
wniosku o ukaranie do Sądu Rejo-
nowego lub ukaraniem mandatem 
karnym. W omawianym okresie 
na terenie gminy Budzyń przepro-
wadzono 77 czynności wyjaśnia-
jących w sprawach o wykroczenia, 
które zakończyły się wniesieniem 
wniosku o ukaranie do sądu. W 
całym 2017 roku na terenie gminy 
Budzyń odnotowano 101 zdarzeń 
drogowych kwalifikowanych jako 
zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 

Interwencje
Funkcjonariusze KP Margonin 
RDZ Budzyń 183 razy wzywa-
ni byli do załatwiania interwencji 
na terenie gminy Budzyń, z czego 
121 interwencje miały miejsce w 
miejscach publicznych, 62 to inter-
wencje domowe oraz odnotowano 
88 interwencji określanych mianem 
„innych”. Większość interwencji 

domowych kończyło się podjęciem 
decyzji o wszczęciu postępowa-
nia przygotowawczego, skierowa-
niem wniosku o ukaranie do Sądu 
Rejonowego, sporządzeniem tzw. 
Niebieskiej Karty, skierowaniem 
sprawy do Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych, czy też ukaraniem mandatem 
karnym lub pouczeniem. Z inter-
wencji domowych i publicznych 20 
osoby zostały odkonwojowane do 
Izby Wytrzeźwień w Pile.
Dzielnicowi RDZ Budzyń w 2017 r. 
odbyli 124 spotkania ze społeczno-
ścią lokalną. 
Nadmienić należy, że na przeprowa-
dzonych 62 interwencji domowych 
założonych zostało 8 Niebieskich 
Kart dot. przemocy w rodzinie. W 
uzasadnionych przypadkach wsz-
czynane były postępowania przy-
gotowawcze z art. 207 k.k., które 
kończyły się sporządzeniem aktu 
oskarżenia. Sporządzano ogółem 17 
wniosków do GKRPA.

Mandaty 
Funkcjonariusze KP Margonin 
RDZ Budzyń w 2017 roku nało-
żyli łącznie 54 MKK. Dokonali 
sprawdzenia 1417 kierowców 
pod kątem stanu trzeźwości na 
terenie gminy Budzyń. 
W minionym roku nie odnotowa-
no potwierdzonych skarg na dzia-
łanie i postępowanie policjantów 
Rewiru Dzielnicowych w Budzy-
niu.         

Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie 
gminy Budzyń w 2017 roku
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Karol Nowacki i Dominik Romanowski   

Laureaci odebrali zaświadczenia 

21 kwietnia 2018 roku w Budzy-
niu odbył się VIII Bieg Orlika 
pod hasłem „Biegam Bo Lubię 
Lasy”, którego organizatorem 
był animator sportu Mariusz 
Ajchsztet.  
Na stracie biegu stanęło łącznie 
w poszczególnych kategoriach 
ponad siedemdziesięciu zawodni-
ków. Bieg główny wygrał Robert 
Gehrke z Chodzieży, a pierwszy 
zawodnik z Budzynia to Damian 
Łech, wśród kobiet zwyciężyła 
Marta Cabel z Budzynia. Dekora-
cji zwycięzców dokonali włoda-
rze gminy Zenon Nowicki, Ewa 
Kasperczak i Maria Jabłońska.
Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy i gratulujemy.
Wyniki biegów przedstawiały się 
następująco:
Wyniki biegu Orlika – 120 m 
Dziewczęta 3-4 lata:

Już po raz ósmy   

Wiosenny Bieg Orlika
Lilka Krzyścin, Oliwia Stacho-
wiak, Nadia Michor.
Chłopcy 3-4 lata:
Nikodem Jabłoński, Jakub Gołę-
biowski, Kuba Wrzosek. 
Wyniki biegu Orlika – 200 m 
Dziewczęta 5-6 lat:
Oliwia Ślebioda, Leokadia Świer-
kowska, Oliwia Wysocka.
Chłopcy 5-6 lat:
Franek Świerkowski, Mikołaj 
Niedbalski, Michał Gołębiowski,
Wyniki biegu Orlika – 500 m 
Dziewczęta 1-2 klasa:
Zuzanna Miziołek, Lena Ryczek, 
Diana Wojczyńska.
Chłopcy 1-2 klasa:
Mieszko Kowal, Wiktor Dajczak, 
Filip Gniła.
Dziewczęta 3-4 klasa:
Amelia Woler, Kasia Szak, Iwona 
Kosińska.
Chłopcy 3-4 klasa:

Nikodem Krzykawski, Kacper 
Cabel, Mikołaj Kowal.
Wyniki biegu Orlika – 1000 m 
Dziewczęta 5-6 klasa:
Iza Dajczak, Weronika Kaczma-
rek, Grasiela Dombek.
Chłopcy 5-6 klasa:
Miłosz Szynkiewicz, Milan Krzy-
ścin.
Dziewczęta 7 klasa i gimna-
zjum:

Martyna Gąsior, Wiktoria Grusz-
czyńska, Martyna Jessa.
Chłopcy 7 klasa i gimnazjum:
Kacper Modrzyński.
Bieg główny – kobiety -5 km:
Marta Cabel, Anna Czerwińska,
Beata Szczurek. 
Bieg główny – mężczyźni -5 km:
Robert Gehrke, Jan Hordych, 
Przemysław Popkowski.

Organiztorzy

16 kwietnia 2018 roku w Poznańskiej 
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. 
im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu 
odbyła się uroczystość wręczenia zaświad-
czeń i nagród laureatom konkursów przed-
miotowych organizowanych dla uczniów 
dotychczasowych gimnazjów województwa 
wielkopolskiego.
Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta 
Leszczyńska wręczyła 529 laureatom zaświad-
czenia i nagrody, w tym uczniom Szkoły Pod-
stawowej im. Powstańców Wielkopolskich  - 
oddział gimnazjalny - w Budzyniu:
Karolowi Nowackiemu, uczniowi klasy II C, 
który uzyskał tytuł laureata z 2 konkursów 
przedmiotowych z matematyki i fizyki oraz  
Dominikowi Romanowskiemu,  uczniowi kla-
sy III B, który został laureatem z historii. 

Opiekunami uczniów były panie: Barbara 
Adamska (matematyka), Alicja Kępka (fizyka) 
i Hanna Danielewicz (historia). 
W tegorocznych 12 konkursach przedmio-
towych uczestniczyło 35 975 uczniów z 572 
gimnazjów Województwa Wielkopolskiego. 
Laureatami zostało 529 uczniów.  
Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim organizowanego dla uczniów 
gimnazjów z zakresu jednego z przedmiotów 
objętych egzaminem gimnazjalnym, na pod-
stawie zaświadczenia stwierdzającego uzy-
skanie tytułu laureata, jest zwolniony z danego 
zakresu odpowiedniej części egzaminu gimna-
zjalnego, a w przypadku języka obcego nowo-
żytnego - z części trzeciej tego egzaminu. 
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem 
z danej części najwyższego wyniku. Ponad to 
laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edu-
kacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę 
klasyfikacyjną, tj. ocenę celującą. 
Niewątpliwą ozdobą uroczystości były wystę-
py uczniów Piotra Twardowskiego, który na 
fortepianie zagrał utwór Fryderyka Chopina – 
Walc cis moll op. 64 nr 2 oraz Hanny Rogoży, 
która na skrzypcach zagrała utwór Pablo de 
Sarasate – Taniec hiszpański.

Alicja Kępka 
dyplomowany nauczyciel fizyki 

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło wła-
śnie ranking samorządów zaangażowa-
nych w kulturę 2018. 
Ranking został oparty o dane z lat 2015-
2016, uwzględniając zarówno dane finanso-
we, jak również dane na temat życia kultu-
ralnego w poszczególnych gminach. Wśród 
składowych rankingu znalazły się m.in. 
odbywające się imprezy kulturalno-rozryw-
kowe, działalność artystyczna w Domach 
Kultury, czytelnictwo i księgozbiór Biblio-
tek oraz ,,wydatki na kulturę per capita” i 
,,udział kultury w budżecie”.
Ranking opracowany został dla dwunastu 
kategorii gmin wyróżnionych ze względu 
na kryterium typu gminy (wiejskie, miej-
sko-wiejskie, miejskie i miasta na prawach 
powiatu) oraz kryterium zamożności (mała, 
średnia i duża). 
Nasza gmina została sklasyfikowana w tym 
rankingu w grupie gmin wiejskich o średniej 
zamożności. Pierwsze miejsce spośród 245 
gmin ocenionych gmin zajęła gmina Sadow-
ne (woj. Mazowieckie), a gmina Budzyń 
znalazła się w ścisłej czołówce i uplasowała 
się na czwartej pozycji! 

Ranking samorządów 
zaangażowanych w kulturę 

Gmina Budzyń 
w czołówce



7INFORMATOR SAMORZĄDOWY

NASZA GMINA GM
IN

A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK 

Gminny Turniej Piłki Nożnej   

Rywalizowała młodzież

Tradycyjnie 1 maja 2018 roku 
na boisku sportowym w Dzie-
wokluczu rozegrano Gminny 
Turniej Piłki Nożnej młodzieży 
rocznik  2002 i młodsi. 
Do turnieju zgłosiły się 4 druży-
ny ale ostatecznie wystartowały 3 
drużyny - LZS Dziewoklucz, LZS 
Prosna i LZS Sokołowo Budzyń-
skie. Grano systemem każdy z 
każdym w składzie  8 osobowym – 
7 zawodników w polu i bramkarz. 
W turnieju zwyciężyła drużyna 
LZS Sokołowo Budzyńskie, II 
miejsce wywalczyła drużyna z 
LZS Prosna, a III miejsce przy-
padło gospodarzom drużynie LZS 

Dziewoklucz. Po weryfikacji dru-
żyn wiekowo najmłodszą druży-
ną turnieju została drużyna LZS 
Dziewoklucz i otrzymała puchar 
w tej klasyfikacji. Puchary dru-
żynom wręczali: przewodniczą-
cy Gminnego Zrzeszenia LZS w 
Budzyniu Roman Schlabs, radna i 
sołtys Sołectwa Dziewoklucz Ma-
rzena Walczak, prezes Koła LZS w 
Dziewokluczu Janusz Polcyn. Ser-
deczne podziękowania dla gospo-
darza turnieju kołu LZS Dziewo-
klucz za przygotowanie i sprawne 
przeprowadzenie  turnieju.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

Bawiły się dzieci i dorośli  

Majówka w Olszynkach

Rozgrywki Bośka-Kop 

Kolejny puchar do wzięcia
W niedzielę, 8 kwietnia 2018 r. 
rozegrano ósmą rundę turnieju 
gry karcianej Bośka –Kop. Tym 
razem sponsorem pucharu była 
firma  Usługi Ogólnobudowlane 
J.Kęsicki. 
Pierwsze 3 miejsca zajęli:
1. Rudzki J. - 528 pkt
2. Gbur G. - 467 pkt
3. Starosielec R. - 460 pkt
Po ośmiu turniejach czołowe 
miejsca zajmują: Wierzbiński 
W - 3451 pkt., Starosielec R.  - 
3359 pkt., Janiczak Z. - 3324 pkt.,  
Rudnicki A. - 3292 pkt., Mulik S. 
– 3262 pkt., Geisler R. - 3261 pkt.      
Następny turniej odbędzie się 12 
maja 2018 r. o godz.16.00 w bu-
dynku Straży Pożarnej w Budzy-
niu. 

W sobotę, 5 maja, została zor-
ganizowana w Olszynkach 
coroczna zabawa taneczna. 
Dla dzieci było sporo atrak-
cji, tak więc gościliśmy całe 
rodziny. Olszynki zyskały 
nowy chodnik, nowe ławki 
i kosze na śmieci. Ławki zo-
stały zakupione z funduszu 
sołeckiego, a chodnik sfinan-
sował Urząd Gminy. Pogoda 
dopisała, więc chętnie kupo-
wane były potrawy z grilla i 
chłodne piwo. 
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowań i 
organizacji „majówki”, a w szczególności B. Łuszczki, państwu Hetmanowscy 
(firma „Agora”), W. Przywarczakowi, H. Kubackiej i W. Wróblewskiemu. 

sołtys wsi Budzyń Maria Jabłońska
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To już XVlll edycja Turnieju „Z 
Podwórka Na Stadion o Puchar 
Tymbarku”. Tym razem  turniej 
rozegrano w Wolsztynie. 
Bardzo dobrze wypadła drużyna 
reprezentująca Budzyń   w kategori 
U - 10 - SP Budzyń drużyna zagra-
ła w składzie: Walerowski Eryk, 
Ksawery Stachowiak, Dawid Jani-
szewski, Gracjan Gąsior, Krzysztof 
Jaskulski, Mikołaj Kowal, Michał 
Nowacki, Milan Seel, Nikodem 
Zieliński i zawodnik Lecha Poznań 

Oskar Bukowski reprezetujący 
szkołę podstawową z Budzynia.  
Z grupy nasi chłopcy wyszli z 
pierwszego miejsca nie tracąc 
bramki, zagrali o wejście do 16 
wygrywając 6:1 z zespołem z Po-
gorzela, o wejście do 4  najlepszych 
zespołów musieli jednak uznać 
wyższość zespołu z Akademi Pił-
karskiej Leszno. Opiekunami dru-
żyn to z ramienia szkoły  Roman 
Ostradecki i animator sportu Ma-
riusz Ajchsztet 

Pierwsza wędkarska potyczka w tym sezonie 

Batalia o tytuł mistrza
W niedzielę, 22 kwietnia 2018 r. 
swoje pierwsze tegoroczne zawo-
dy zorganizowali wędkarze z Koła 
PZW w Budzyniu. Łowiskiem 
było jezioro Żoń. Rangą zawodów 
było indywidualne Mistrzostwo 
Koła na rok 2018. 
Niedziela przywitała kolegów 
pięknym słonecznym rankiem co 
wzbudziło zadowolenie kolegów 
uczestniczących w zawodach i ocze-
kiwania na dobre wyniki. Pragnę 
nadmienić że w roku 2017 zawody 
rangi mistrzowskiej były rozgrywa-
ne w towarzystwie porannego przy-
mrozku i w niepewnej pogodzie. W 
tym roku aura była dla nas wędka-
rzy łaskawa. Po ustaleniach organi-
zacyjnych, rozlosowaniu stanowisk 
wędkarze rozeszli się na stanowiska 
by przez trzy godziny rywalizować 
w sympatycznej przyjacielskiej at-
mosferze. Po tym trzy godzinnym 
pojedynku przystąpiono do ważenia 

ryb, by wyłonić zwycięzcę. Po prze-
liczeniu punktacji okazało się że Mi-
strzem Koła na rok 2018 został kol. 
Janusz Walczak z wynikiem 6000 
pkt. drugie miejsce przypadło kol. 
Rafałowi Zagórskiemu, który uzy-
skał wynik 4800 pkt., natomiast na 
miejscu trzecim uplasował się
kol. Damian Kucharski z wynikiem 
3980 pkt. Tym samym wyłoniła 
się drużyna która będzie reprezen-
towała nasze koło w zawodach 
rozgrywanych w Wągrowcu. Po 
wręczeniu pucharu i wspólnym po-
siłku przy ognisku zawody zostały 
zakończone. 
Pierwsze zawody rangi Grand Prix 
zostaną rozegrane 13 maja 2018 r. 
na jeziorze Żoń, zbiórka zawodni-
ków o godzinie 7. Mamy cichą na-
dzieję że i tym razem pogoda będzie 
nam łaskawa.                                                                      

Prezes koła PZW w Budzyniu 
Rafał Zagórski

Szanowni dawcy krwi 
z naszej gminy 

Informujemy że 13.07.2018 odbędzie się akcja 
oddawania krwi w Gminnym Ośrodku Kultury przy 

ul. W. Łokietka 31 w godzinach między 10-15. 

Zapraszamy wszystkich obecnych dawców 
udzielających się w naszych akcjach, ale z racji okresu 
wakacyjnego zapraszamy szczególnie młodzież, która 

ukończyła 18 lat, o włączenie się w pomoc innym. 
Pamiętajcie, wszystkich nas łączy dobro z naszych serc 

które ofiarujemy oddając krople krwi, krople życia. 

Organizator Tomasz Nowak, tel.  605 144 708
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Drużyny z Budzynia reprezentowały Powiat Chodzieski w Wągrowcu 

Wielkopolskie szachy i warcaby

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych 

Podsumowanie działalności
27 kwietnia 2018 roku w re-
stauracji  La Siesta  odbyło się 
kolejne podsumowanie współ-
zawodnictwa kół LZS w Gminie 
Budzyń za 2017 rok. 
W podsumowaniu uczestniczy-
li: Starosta Chodzieski Julian 
Hermaszczuk, zastępca Wójta 
Gminy Budzyń Piotr Jankow-
ski, przewodniczący Rady Gmi-
ny Zenon Nowicki, sołtysi oraz  
aktyw Rady Gminnej i kół LZS 
poprzez upowszechnianie kultu-
ry fizycznej wśród mieszkańców 
wsi oraz zapewnienie czynnego 
wypoczynku i współzawodnictwa 
sportowego.
Po dokonaniu oceny i przeanali-
zowaniu przeprowadzonych im-
prez sportowych oraz pracy kół 
LZS za 2017 rok kapituła współ-
zawodnictwa przyznała:
I miejsce kołu LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie
II miejsce kołu LZS Wyszynki 
III miejsce kołu LZS Ostrówki
IV miejsce kołu LZS Prosna
V miejsce kołu LZS Dziewo-
klucz. 
Dalsze miejsca zajęły koła: LZS 

Kąkolewice, LZS Bukowiec, LZS 
Budzyń, LZS Podstolice. Pucha-
ry, dyplomy i nagrody rzeczowe 
zwycięskim kołom wręczali sta-
rosta Chodzieski Julian Hermasz-
czuk i zastępca Wójta Gminy Bu-
dzyń Piotr Jankowski. 
Po wyczerpaniu głównych punk-
tów tego spotkania rozpoczęto 
dyskusję, głos zabierali przedsta-
wiciele władz i aktyw kół LZS. 
We wszystkich wypowiedziach 

wysoko oceniano działalność 
Gminnego Zrzeszenia. 
Przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS w Budzyniu Roman 
Schlabs po zakończonej dyskusji 
złożył gratulację całemu aktywo-
wi za czynny udział i zaangażo-
wanie w życiu sportowym gminy 
a w szczególności zwycięskim w 
współzawodnictwie, przewod-
niczącym i zarządom tych kół. 
Podziękował również władzom 
gminnym, samorządom wiejskim 
na czele z sołtysami za pomoc i 
wspieranie naszej działalności.   

Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu 

W sobotę 21 kwietnia 2018 roku 
drużyna szachowa i warcabowa 
z gminy Budzyń reprezentowała 
powiat chodzieski na Wielkopol-
skim Turnieju Szachowym „O 
Złotą Wieże” oraz Wielkopolskim 
Turnieju Warcabów 64 – polo-
wych w Łeknie k. Wągrowca.

W Turnieju Szachowym grała 
drużyna w składzie: Jakub Wabe-
rzek (GOK Budzyń), Krzysztof 
Gapiński (GOK Budzyń), Dawid 
Janiszewski (GOK Budzyń), Zu-
zanna Ludowicz (LZS Kąkole-
wice). Była to bardzo młoda dru-
żyna, średnia wieku wyniosła 13 

lat. Grano 5 rund po 15 minut na 
zawodnika. W ostatecznej klasyfi-
kacji zajęliśmy 10 miejsce.
W Turnieju Warcabowym grała 
drużyna w składzie: Piotr Góra 
Piotr (LZS Sokołowo Budzyń-
skie), Krystian Ślesiński (LZS 
Sokołowo Budzyńskie), Marcin 
Przybylski (LZS Prosna), Sylwia 
Ludowicz (LZS Kąkolewice). 

Drużyny grały systemem każdy 
z każdym. W  ostatecznej klasy-
fikacji  zdobyliśmy 6 miejsce i 
puchar.  W klasyfikacji indywidu-
alnej 4 miejsce zajął Piotr Góra, 
do trzeciego miejsca zabrakło 0,5 
punktu – wielka szkoda. Nadrobi-
my to w przyszłym roku.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu
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Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

O misiach 
i niedźwiadkach

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Koncert kapeli góralskiej

10 kwietnia 2018 r. w 
Przedszkolu gościliśmy 
Wiesławę Pyrcz, autorkę 
wierszy dla dzieci. Pani 
Wiesława przeczytała dzie-
ciom wiersze „O misiach i 
niedźwiadkach”. Spotka-
nie odbyło się w ramach 
promocji przedszkola w 
związku z nadaniem imie-
nia „Misia Uszatka” nasze-
mu przedszkolu. Dziękuje-
my za miłe spotkanie. 

Monika Stachowiak

W naszym przedszkolu gościliśmy wyjątkowych muzyków. Przyjechali 
do nas aż z Szczyrku. Kapela zagrała nam prawdziwy góralski koncert. 
Dzieci poznały góralskie instrumenty i strój górala oraz posłuchały gó-
ralskiej gwary. Muzykanci świetnie rozbawili naszych przedszkolaków i 
zachęcali do zabaw tanecznych. 

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Uroczystość 
nadania imienia
Przygotowujemy się do nadania imienia naszej 
placówce, które nastąpi  30 maja 2018 r. Cała spo-
łeczność przedszkolna wybrała za Naszego patro-
na Misia Uszatka, który symbolizuje takie warto-
ści, jak: przyjaźń, wierność, lojalność, życzliwość, 
empatia oraz niesienie pomocy innym.   

20 kwietnia w przedszkolu w Budzy-
niu odbyły się 11 eliminacje do festi-
walu Śpiewających Przedszkolaków. 
W konkursie wzięło udział 13 uczest-
ników z różnych grup wiekowych. 
Komisja Jury wyłoniła 5 laureatów. 
Do finału 21 Festiwalu Śpiewają-

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Festiwal śpiewających 
przedszkolaków

cych Przedszkolaków w Chodzieży 
zakwalifikowano 5 dzieci: Leokadia 
Świerkowska, Mikołaj Niedbalski, 
Oliwia Śleboda, Eliza Bedyńska oraz 
Zofia Jaskulska. Wszystkim laure-
atom serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Dzień Ziemi
Przedszkolaki pamiętały również o naszej planecie i specjalnie w tym 
dniu wyszliśmy, by pomóc przyrodzie i oczyścić ją z bałaganu. Z pew-
nością było to cenne doświadczenie dla naszych wychowanków. Poka-
zaliśmy jak ważna jest segregacja odpadów.
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(fragment wystąpienia 
Zenona Nowickiego 
w czasie obchodów 

95.rocznicy utworze-
nia jednostki OSP w 

Budzyniu)

Jak donoszą kroni-
ki, w dniu 26 lutego 
1923 roku staraniem 
mieszkańca Budzynia, 
mistrza kowalskiego 
Kazimierza Lupy od-
było się pierwsze za-
łożycielskie zebranie 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Zebranie 
odbyło się w sali, 
gdzie obecnie mieści 
się restauracja „Re-
tro”. W zebraniu za-
łożycielskim uczest-
niczyli przedstawiciele prawie 
wszystkich grup zawodowych, 
radni miejscy, władze magistra-
tu na czele z burmistrzem Pitułą. 
Na zebraniu tym do Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Budzyniu 
wstąpiło 27 ochotników. Podczas 
tego zebrania wybrany został 
Zarząd OSP w składzie: prezes 
- burmistrz Pituła, naczelnik - 
Kazimierz Lupa, sekretarz Fran-
ciszek Goldberg. 
W zebraniu uczestniczyli także: 
Franciszek Geisler, Jan Binert, 
Paweł Kalkowski, Jan Kalkow-
ski, Leon Januchowski, Piotr 
Berczyński, Władysław Jankow-
ski, Maksymilian Galon, Antoni 
Owczarzak, Karol Radomski i 
inni, których dziś jest już trudno 
ustalić. 
Zorganizowana jednostka w 
początkowym okresie swojego 
istnienia dysponowała sikawką 
konną, beczkowozem oraz drob-
nym sprzętem, jednakże na tym 
nie zaprzestano. Do dyspozycji 
straży oddano budynek gospo-
darczy ówczesnej tak zwanej 
„Ochronki” przy ul. Rynkowej, 
w którym urządzono pierwszą 
remizę strażacką. W 1930 roku 
strażacy przy wsparciu budżetu 
miejskiego wybudowali wieżę 
wspinalniczą przeznaczoną do 
ćwiczeń i suszenia węży po ak-
cji. Wieża ta przetrwała do 1947 
roku, to jest do chwili budowy 
Remizy OSP, w której dziś mie-
ści się siedziba Zakładu Wodo-
ciągów. 

Historia jednostki OSP w Budzyniu 

W okresie okupacji istniała straż 
przymusowa pod nadzorem nie-
mieckim wyposażona już w mo-
topompę. Zaraz po zakończeniu 
II wojny światowej, już w lutym 
1945 roku, odbyło się zebranie w 
mieszkaniu druha Bernarda He-
deszyńskiego, na którym reak-
tywowano działalność OSP. Jed-
nostka przejmuje w posiadanie 
cały sprzęt strażacki znajdujący 
się w Budzyniu. Prezesem zo-
staje Karol Radomski, a naczel-
nikiem Bernard Hedeszyński. 
Kolejni prezesi OSP to: Stefan 
Liberski, Edmund Mittmann, 
Zenon Nowicki i obecny Paweł 
Sell. Po naczelniku Bernardzie 
Hedeszyńskim do 2006 roku 
funkcję naczelnika pełnił Ber-
nard Jankowski, a obecnie funk-
cję tę sprawuje Michał Gapiński. 
Budowa pierwszej remizy rozpo-
częła się w 1947 roku, znajdowa-
ły się tam dwa garaże, magazyn 
paliw, warsztat, wieża wspinal-
nicza oraz pomieszczenia na ze-
brania. W 1978 r., w 55. rocznicę 
powstania OSP Budzyń zostaje 
oddany do użytku „Dom Straża-
ka”. 
W dniu 27 kwietnia 1995 roku 
nasza jednostka została włączo-
na do Krajowego Systemu Ra-
towniczo - Gaśniczego, docho-
dzą nowe zadania, szczególnie te 
związane związane z ratownic-
twem i nie tylko. 
W latach siedemdziesiątych bu-
dzyńska OSP otrzymała z Kom-
binatu PGR Budzyń samochód 

gaśniczy marki „Jelcz”, 
który służył ponad 30 
lat. Z tej okazji spo-
łeczeństwo Budzy-
nia ufundowało drugi 
sztandar dla OSP Bu-
dzyń, a w 1998 roku z 
rąk społeczeństwa Bu-
dzynia otrzymaliśmy 
trzecie sztandar, który 
został odznaczony Zlo-
tym Medalem dl Pożar-
nictwa.  
W 2003 roku jednostka 
otrzymała średni sma-
ochód marki „Star”, w 
tym czasie dyspono-
waliśmy trzema samo-
chodami. W 2010 roku 
wysłużony „Jelcz” 
został zastąpiony no-
woczesnym ciężkim 

wozem bojowym marki „MAN”, 
5 lat później jednostka otrzymała 
lekki samochód gaśniczy marki 
„Ford”. 
Przez ostatnie 20 lat jednost-
ka inwestowała w nowoczesny 

sprzęt ratowniczy, a druhowie 
odbywali systematycznie szko-
lenia doszkalające. Usprawniono 
działanie systemu alarmowe-
go. Udało się pozyskać zestaw 
narzędzi hydraulicznych oraz 
sprzęt ratownictwa wysokościo-
wego, który w dużym stopniu 
usprawnił działanie strażaków 
na drogach oraz pozwala działać 
bezpiecznie na wysokościach. W 
ostatnim czasie, dzięki wsparciu 
z 1 proc. I ludzkiej dobrej woli, 
zgromadziliśmy środki finan-
sowe na zakup nowych ubrań 
bojowych, łączności radiowej, 
kamery termowizyjnej, zestawu 
stabilizacji pojazdów, sprzętu 
oświetleniowego oraz mundurów 
galowych. 
Obecnie prezesem jednostki jest 
druh Paweł Sell, naczelnikiem 
druh Michał Gapiński, a w na-
szych szeregach działa 47 człon-
ków, w 28 bierze czynny udział 
w działaniach ratowniczo - ga-
śniczych, szkoleniach, kursach i 
ćwiczeniach.  
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„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” 

Obchody 95. lecia powstania OSP w Budzyniu   
W piątek, 4 maja 2018 roku, w 
dniu świętego Floriana, patrona 
wszystkich strażaków, druho-
wie z jednostki OSP w Budzyniu 
oraz zaproszeni goście obchodzi-
li jubileusz 95. rocznicy powsta-
nia jednostki. 
Uroczyści rozpoczęły się zbiór-
ką pododdziałów przy remizie 
OSP w Budzyniu, które następnie 
przemaszerowały do kościoła p.w. 
św. Andrzeja Boboli. Mszę świę-
tą odprawiono w intencji żywych 
i zmarłych strażaków. Po Mszy 
świętej rozpoczęły się oficjalne 
uroczystości z udziałem zaproszo-
nych gości, wśród których znaleźli 
się członek Zarządu Głównego 
Związku OSP Krzysztof Fojt, wi-
ceprezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP Andrzej 
Martin, członek Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP 
Zenon Nowicki, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku 
OSP Artur Binkowski, prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego OSP 
Stanisław Wierzbiński, komendant 
Gminny OSP w Budzyniu Michał 
Gapiński, komendant Powiatowy 
PSP w Chodzieży st. kpt. Ryszard 
Skiba, były Komendant Woje-
wódzki i prezes Oddziału Powia-
towego OSP w Chodzieży Andrzej 
Waligórski, starosta chodzieski 
Julian Hermaszczuk, wójt Gminy 
Budzyń Marcin Sokołowski, za-
stępca wójt Gminy Budzyń Piotr 
Jankowski, sołtys wsi Budzyń Ma-

ria Jabłońska, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Marek Bocheń-
ski, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Podanin Jacek Kulpiński, ksiądz 
proboszcz parafii Budzyń Marek 
Piosik, ksiądz wikariusz Hubert 
Staszak, opiekun jednostki OSP 
Budzyń Katarzyna Sawińska, oraz 
sympatycy i darczyńcy jednostki. 
Części oficjalnej towarzyszyła Bu-
dzyńska Orkiestra Dęta. 
W części oficjalnej zostały wrę-
czone zasłużonym druhom odzna-
czenia i wyróżnienia. 
Złotym Znakiem Związku, przy-
znanym decyzją Prezydium Za-
rządu Oddziału Głównego OSP, 
uhonorowany został druh Jan Ku-
backi.    

Medalem „Semper Vigilant”, przy-
znanym decyzją Prezydium Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego OSP, 
uhonorowany został druh Jan Pytel. 
Srebrnym medalem „Za zasługi dla 
pożarnictwa”, przyznanym decyzją 
Prezydium Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego OSP, uhonorowani 
zostali druhowie: Tomasz Grzeczka 
oraz Artur Soloch. 
Brązowym medalem „Za zasługi 
dla pożarnictwa”, przyznanym de-
cyzją Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego OSP, uhonorowani 
zostali druhowie: Izabela Jeńczyk, 
Marek Twardowski, Wojciech 
Krawczyk oraz Marian Kaczmarek. 
Odznakę „Wzorowy Strażak”, 
przyznaną uchwałą Prezydium 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
OSP, otrzymali druhowie: Ariel 

Kostecki, Kamil Krawiec, Kamil 
Gapiński, Piotr Siwiak oraz Łukasz 
Soloch. 
Uchwałą Prezydium Zarządu Od-
działu Powiatowego OSP odznakę 
„Wysługa lat w OSP” otrzymali 
druhowie:
55 lat - Zenon Nowicki, Jan Janow-
ski, Mieczysław Westfal
50 lat - Jan Kubacki, Marian Ku-
backi, Jan Herman
45 lat - Henryk Świerzko, Jarosław 
Łech
40 lat - Waldemar Andrzejewski, 
Ryszard Binert, Leopold Nawroc-
ki
30 lat - Zenon Kupidura, Walde-
mar Miller, Michał Gapiński
25 lat - Rafał Grill, Stanisław Wró-
blewski, Kamil Księżniakiewicz
15 lat - Błażej Komorowski, Woj-
ciech Nowicki
10 lat - Wojciech Krawczyk, Ka-
mil Kupidura, Marek Twardowski, 
Rafał Walerowski, Dawid No-
chowicz, Radosław Rabczak, Pa-
weł Sell, Mateusz Binert, Marian 
Kaczmarek, Piotr Siwiak
5 lat - Kamil Gapiński, Patryk 
Miller, Mariusz Walerowski, Ariel 
Kostecki, Kamil Krawiec. 
Następnie został przedstawiony 
rys historyczny jednostki (zapra-
szamy na stronę 11 Informatora, 
gdzie publikujemy fragmenty wy-
stąpienia Zenona Nowickiego), a 
zaproszeni goście składali na ręce 
prezesa jednostki okolicznościowe 
życzenia oraz prezenty. Uroczy-
stość zakończył wspólny posiłek 
w restauracji „Retro”. 

Fot. powyżej – Złotym Znakiem Związku, przyznanym decyzją 
Prezydium Zarządu Oddziału Głównego OSP, uhonorowany został 

druh Jan Kubacki.    

Fot. powyżej – na ręce prezesa budzyńskiej OSP druha Pawła Sella 
życzenia i prezenty składają przedstawiciele budzyńskiego samorządu 

z wójtem Marcinem Sokołowskim na czele

Na zdjęciu powyżej - druh Jan Pytel uhonorowany został medalem  
„Semper Vigilant”


