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Golec uOrkiestra i inne atrakcje

Dni Budzynia 2018

Gminne Dożynki 2018 
Gminne Dożynki w roku bieżącym odbędą się dnia 

2 września w sołectwie Wyszyny. Rozpoczną się one 
uroczystą Mszą świętą w kościele parafialnym we wsi 
Wyszyny o godzinie 14, a następnie uroczystości do-
żynkowe przeniosą się na płytę boiska Klubu „Iskra” 

Wyszyny. Przewidywany jest tradycyjny korowód 
dożynkowy, a także loteria fantowa, wystawy, kon-

kursy, występ zespołu „Skaner”. Uroczystość zakończy 
zabawa ludowa. 

W Ośrodku Agroturystycznym w Kamienicy 

Plener artystyczny 
Już po raz kolejny grupa artystów ze Stowarzyszenia Plastyków 
„Azyl” skorzystała z zaproszenia  wójta Marcina Sokołowskiego i 
spotkała się na plenerze w Ośrodku Agroturystycznym Gminy Bu-
dzyń w Kamienicy. 
Plener odbył się w dniach od 11 do 15 czerwca, jego uczestnicy malo-
wali i rzeźbili, inspirując się otaczającą Ośrodek przyrodą.  

Liga Gminna Piłki Nożnej 

Rozgrywki zakończone 

więcej na stronie 10

więcej na stronie 12
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Radni spotkali się po raz 39. w bieżącej kadencji

Sesja przed wakacjami
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W czwartek, 28 czerwca 2018 r., w 
sali kolumnowej Urzędu Gminy 
Budzyń, radni spotkali się na ko-
lejnej, 39. z kolei sesji Rady Gmi-
ny Budzyń. W czasie obrad radni 
podjęli kilka uchwał. 
W pierwszej z nich radni podjęli 
uchwałę w sprawie nadania nazwy 
placowi położonemu w miejscowo-
ści Budzyń.
Następnie radni zadecydowali o 
podjęciu uchwały w sprawie przy-
jęcia projektu regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Budzyń, w celu 
przekazania go do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu.
W kolejnej uchwale radni wyrazili 
zgodę na sprzedaż nieruchomości w 
Prośnie.
Następnie została podjęta uchwała 
w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnych umów dzierżaw, 
których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość.
Podjęto także uchwałę zmieniają-
cą Uchwałę Nr XXXVI/297/2018 
Rady Gminy Budzyń z dnia 26 mar-
ca 2018 r. w sprawie zniesienia bez-
płatnej służebności gruntowej.

W kolejnej uchwale radni wyrazili 
zgodę na ustanowienie służebności 
przesyłu na nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Budzyń.
W trakcie sesji podjęto także uchwa-
łę w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy najmu lokalu użyt-
kowego z dotychczasowym najem-
cą.
Radni zapoznali się także z infor-
macją Wójta Gminy Budzyń za rok 
2017 dotyczącą roszczeń oraz opłaty 
planistycznej na skutek uchwalenia 
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego.
Radni podjęli także uchwałę w spra-
wie ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Budzyń.
W ostatnich dwóch podjętych tego 
dnia uchwałach zadecydowano o 
zmianach w uchwale budżetowej 
gminy Budzyń na 2018 r. oraz o 
zmianie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Budzyń na lata 
2018-2023. 
Przypominamy, że uchwały pod-
jęte podczas tej sesji są dostępne w 
Biuletynie Informacji Publicznej, do 
którego link znajdziemy na stronie 
www.budzyn.pl. 

Ponad rok trwały próby wyło-
nienia firmy, która podjęłaby się 
remontu stadionu w Budzyniu. W 
końcu zakończyły się sukcesem. 
W maju br. odbyło się postępowanie 
przetargowe na realizację zadania 
pod nazwą „Przebudowa otwar-
tego, wielofunkcyjnego stadionu 
sportowego w Budzyniu – Etap I”, 
na które zostały złożone trzy oferty, 
spośród nich została wybrana oferta 
firmy ZPHU Sławomir Lisiewicz ze 
Stróżewa. Łączna wartość podpisa-
nej umowy wynosi 4 miliony 833 
tysiące 923 złote 37 groszy. Należy 
zaznaczyć, że pozostałe oferty zło-
żone w czasie postępowania prze-
targowego były o ok. 1 milion zło-
tych droższe. Także w maju została 
podpisana stosowna umowa i firma 
wykonawcza przystąpiła do prac. 
Polegają one na usunięciu starej 
nawierzchni, następnie na wykona-
niu instalacji systemu nawodnienia 
sztucznej nawierzchni, wykonania 
odwodnienia płyty boiska, oświetle-
nia, rozprowadzenia instalacji elek-
trycznej, budowy masztów oświe-
tleniowych. W ramach tego zadania 
zostaną dodatkowo elementy urzą-
dzeń lekkoatletycznych, które będą 
umocowane w nawierzchni płyty 

Przebudowa stadionu w Budzyniu

Prace ruszyły z impetem

piłkarskiej. W ramach tego zadania 
wybudowany zostanie parking od 
strony ulicy Piłsudskiego a także 
ogrodzenie płyty boiska. 
Zadanie realizowane jest przy 
udziale dofinansowania jakie gmi-
na uzyskała ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej z za-
dania inwestycyjnego w ramach 
pilotażowego programu moderniza-
cji infrastruktury sportowej – Mały 
Klub, na które zawarto umowę  z 
Ministerstwem Sportu i Turystyki w 
październiku  2017 roku, a przyzna-
na kwota dofinansowania wynosi 1 
milion 400 tysięcy złotych. Kwota 
ta jest do wykorzystania w latach 
2018 - 2019. 
Przewidywany termin zakończenia 
prac to czerwiec 2019 roku. Reali-
zowane zadanie to pierwszy etap 
prac związany z modernizacją bu-
dzyńskiego stadionu. Należy zazna-
czyć że planowane jest ogłoszenia 
jeszcze w roku bieżącym przetargu 
na wykonanej nowej trybuny dla 
widzów. W następnych latach, w 
czasie realizacji kolejnego etapu 
remontu stadionu, wybudowana 
zostanie bieżnia okólna a także zmo-
dernizowany zostanie budynek szat-
ni boiskowych.   

Rozpoczynają się prace związane z remontem w budynku Przedszkola Sa-
morządowego na Os. Wierzbowymi w Budzyniu, wykonawcą tej inwesty-
cji jest firma Zen-Dach Zenon Szczurek z Budzynia. Zakres prac obejmuje 
przebudowę wewnętrznej klatki schodowej oraz remonty sal dydaktycznych. 
Prace potrwają w okresie wakacyjnym. Ich wartość to kwota ponad 100 ty-
sięcy złotych. 

Remont w Przedszkolu Samorządowym w Budzyniu  

Przebudowa schodów i sal   Susza w rolnictwie  Trwa nabór wniosków suszo-
wych, które mogą składać rolnicy z terenu naszej gminy. Po ich złożeniu 
gminna komisja dokona oceny zakresu strat bezpośrednio w terenie. Sporzą-
dzone zostaną protokoły, które będą stanowiły podstawę do ubiegania się o 
ewentualną pomoc zapowiadaną przez ministra rolnictwa. Do końca czerwca 
zostało złożonych ok. 150 wniosków o oszacowanie start, ponieważ jednak 
problem suszy dotyka dotyka niemal wszystkich rolników na terenie naszej 
gminy i z każdym dniem się pogłębia, należy spodziewać się, że łącznie 
wniosków tych może być nawet kilkaset.



3INFORMATOR SAMORZĄDOWY

NASZA GMINA GM
IN

A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK 

Utrudnienia w ruchu na terenie gminy

Modernizacja linii PKP
Wkrótce rozpocznie się realizacja 
kolejnego zadania inwestycyj-
nego, związane z infrastrukturą 
sportową na terenie naszej gmi-
ny. Rozstrzygnięty został właśnie 
przetarg na zadanie pod nazwą 
„Budowa boiska sportowego w 
miejscowości Sokołowo Budzyń-
skie”, w czasie którego spośród 5 
złożonych ofert wybrana została 
oferta firmy Torakol Rajmunda 
Zalewskiego z miejscowości Kosz-
czały za kwotę 439 tysięcy 534 zło-
te 40 groszy. 
Planowane boisko będzie zlokalizo-
wane w centrum miejscowości obok 
placu zabaw, w przyszłości będzie 
to centrum rekreacyjno-sportowe 
tego sołectwa. Zakres prac obejmu-
je budowę boiska z nawierzchnią 
ze sztucznej trawy, na boisku będą 
wyznaczone linie do uprawiania 
wielu różnych dyscyplin sporto-
wych, w tym piłki nożnej, koszy-
kówki, siatkówka, tenisa ziemnego. 
Gmina ubiega się o dofinansowanie 
tego zadania ze środków unijnych 

w ramach Programu Rewitaliza-
cji Obszarów Wiejskich, stosow-
ny wniosek w tej sprawie został w 
pierwszym półroczu br. złożony w 
Urzędzie Marszałkowskim. W ra-
mach tego programu istnieje moż-
liwość dofinansowanie inwestycji w 
wysokości ok. 75 procent. Wniosek 
ten obecnie przechodzi procedurę 
oceny. Warto podkreślić, że także 
Powiat Chodzieski jest partnerem 
w ramach tej inwestycji, na ostatni 
sesji Rady Powiatu radni uchwali-
li dotacje w wysokości 20 tysięcy 
złotych na ten cel. Realizacja tej 
inwestycji wynika z uchwalonego 
niedawno Programu Rewitalizacji 
naszej gminy, który koncentruje się 
szczególnie na dokonywaniu zmian 
w tych obszarach, w których kumu-
lują się problemy społeczne i demo-
graficzne. W sołectwie Sokołowo 
Budzyńskie działa prężenie drużyna 
LZS, która od lat zajmuje czołowe 
miejsca w gminnym współzawod-
nictwie. Planowane zakończenie 
prac to czwarty kwartał tego roku.

Sokołowo Budzyńskie

Nowy stadion już wkrótce

Trwają prace związane z remontem linii kolejowej Poznań-Piła. W ra-
mach inwestycji wyremontowane będą tory, sieć trakcyjna, urządzenia 
sterowania ruchem kolejowym oraz perony na stacjach Budzyń (stan 
aktualny na zdjęciu powyżej) oraz Sokołowo Budzyńskie (na zdjęciu po-
niżej). Prace potrwają jeszcze do później jesieni bieżącego roku. 
W związku z liniowym charakterem robót przejazdy są czasowo zamykane, 
a informacje o ich zamknięciach można znaleźć na naszej stronie interneto-
wej www.budzyn.pl. Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie informujące 
o objazdach dla poszczególnych przejazdów kolejowych.

Gmina Budzyń w dniu 13 czerwca 2018 r. przekazała na rzecz 
działającego na terenie naszej gminy Koła Pszczelarzy pokarm dla 
pszczół w ramach zadania pn. „Wsparcie Koła Pszczelarzy w Bu-
dzyniu poprzez zakup pokarmu dla pszczół, węz, matek pszczelich 
oraz drzew miododajnych”. Łącznie przekazano 15.150 kg cukru.
Zadanie to zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 
95% oraz ze środków Gminy Budzyń w wysokości 5%.
Szczególne podziękowania składamy Ireneuszowi Pytel za udostępnie-
nie magazynu do rozładunku cukru.

Wsparcie dla Koła Pszczelarzy

Pokarm dla pszczół

Akcja honorowego oddawania krwi 
Uprzejmie informujemy, że w piątek, 13 lipca 2018 r., w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu odbędzie się akcja hono-

rowego oddawani krwi. Zainteresowane osoby zapraszamy w godz. 
10.00 – 15.00. Akcja kierowana jest tylko i wyłącznie dla osób pełno-
letnich. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz, jeśli już 
ktoś posiada, legitymację lub książeczkę honorowego dawcy krwi. 
Zachęcamy i gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w 

organizowanej akcji.
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W dniach 1 - 11 lipca  już po raz 
kolejny w Ośrodku Agroturystycz-
nym Gminy Budzyń w Kamienicy 
odbywał się obóz wypoczynkowo-
-szkoleniowy Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych z terenu gminy 
Budzyń. Organizatorem obozu 
jest Ochotnicza Straż Pożarna Bu-
dzyń.
W Kamienicy wypoczywa i szkoli 
się ok. 60 dzieci. Młodzi, przyszli 
strażacy pod okiem wychowawców 
zapoznają się ze sprzętem strażac-
kim, wyposażeniem samochodów 
pożarniczych oraz przechodzą szko-
lenie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej. Obóz nie 

Obóz Drużyn Pożarniczych w Kamienicy

Odpoczywali i ćwiczyli w 
Ośrodku Agroturystycznym

zaistniał by, gdyby nie dofinanso-
wanie między innymi, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, Starostwa Powiatowego w Cho-
dzieży oraz z budżetu gminy Budzyń.

Klub Honorowych Dawców Krwi w Budzyniu  

Wybory władz  
W czwartek, 7 czerwca 2018 r., w Dziennym Domu Opieki Społecznej w 
Budzyniu miało miejsce spotkanie członków budzyńskiego Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi, w czasie którego dokonano wyboru władz HDK. 
Prezesem klubu został Tomasz Nowak, sekretarzami Sławomir Bedyński 
oraz Mariusz Małofjej. W czasie spotkania ustalono również regulamin 
stowarzyszenia oraz podjęto pierwsze uchwały. Dopełnieniem formalności 
będzie oficjalne zarejestrowanie stowarzyszenia w Starostwie Powiatowym. 
Jako nowo wybrany prezes Klubu HDK w Budzyniu chcę raz jeszcze w 
imieniu naszego stowarzyszenia zaapelować do wszystkich krwiodawców 
a także do osób, które do tej pory jeszcze krwi nie oddawały, aby wzięły 
udział w akcji zbierania krwi, która odbędzie się 13 lipca 2018 w Gminnym 
Ośrodku Kultury przy ul. Łokietka 31 w godz. 10.00 – 15.00. Chciałbym 
także zaprosić do udziału w akcjach zbierania krwi oraz do działania w Klu-
bie Honorowych Krwiodawców wszystkich zainteresowanych, szczególnie 
tych, którym nieobca jest działalność społeczna, jak choćby sołtysów z po-
szczególnych sołectw, radnych, strażaków z OSP. Wesprzyjcie naszą akcję!  

Prezes Klubu Honorowych Krwiodawców
Tomasz Nowak, tel. 605 144 708

XVIII Powiatowy Turniej Wiedzy Prewencyjnej  

Sukces uczniów z Budzynia 
W piątek, 8 czerwca, w Budzyniu  
odbył się  XVIIII Powiatowy Tur-
niej Wiedzy Prewencyjnej. Zwy-
ciężyli uczniowie z podstawówki w 
Budzyniu. Organizatorzy zadbali, 
by na imprezie nikt się nie nudził.  
Od wielu lat Komenda Powiatowa 
Policji w Chodzieży we współpracy 
z poszczególnymi samorządami or-
ganizuje swoją sztandarową imprezę, 
jaką jest Powiatowy Turniej Wiedzy 
Prewencyjnej. W piątek   na terenie 
należącym do Szkoły Podstawowej 
w Budzyniu taka  impreza odbyła 
się już osiemnasty raz. Współorgani-
zatorem i gospodarzem imprezy był 
Urząd  Gminy w Budzyniu.
Ta impreza ma za zadanie rozpo-
wszechnianie szeroko rozumianej 
wiedzy prewencyjnej, a więc takich 
zachowań, które będą zapobiegały 
powstawaniu sytuacji niebezpiecz-
nych. Młodzież poprzez zabawę uczy 
się podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa, poszerza swoją wiedzę o Poli-
cji, a dzięki formule turnieju także ma 
okazję rozwijać kulturę fizyczną. 
Chodzieską Policję reprezentował 
Komendant Powiatowy Policji w 
Chodzieży mł.insp. Sławomir So-
bański. Na imprezę przybyło także 
wielu gości, przedstawicieli insty-
tucji współpracujących z KPP w 
Chodzieży oraz samorządowców. 
Jednak najważniejszymi osobami na 
Turnieju byli jak zawsze zawodnicy 
-  czteroosobowe drużyny z 17 szkół 
podstawowych z naszego powiatu. 
Reprezentanci szkół  najpierw pisali 
test z wiedzy prewencyjnej, a w dal-
szej kolejności strzelali z wiatrówki, 
rzucali piłką do kosza, strzelali na 
bramkę i jeździli po specjalnym torze 

przeszkód na rowerze. Zwyciężyli 
oczywiście najlepsi, i tak pierwsze 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w 
Budzyniu, drugie szkoła w Margoni-
nie, trzecie miejsce przypadło podsta-
wówce z Oleśnicy. 
Dzięki hojności wielu podmiotów, 
organizatorzy mogli przygotować dla 
uczestników turnieju bardzo atrak-
cyjne nagrody.   
Policjanci i samorządowcy, chcąc 
uatrakcyjnić ten swego rodzaju fe-
styn zaprosili do udziału w tym 
przedsięwzięciu służby ratownicze 
– straż, WOPR. Swoje stoisko wysta-
wił miedzy innymi: Falck Medycyna 
w Chodzieży, PSSE w Chodzieży, 
Nadleśnictwo Podanin, Bank Spół-
dzielczy o/Budzyń, Zespół Prywat-
nych Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Chodzieży, kształcący młodzież klas 
policyjnych.
Podczas imprezy ścigano, strzelano 
i zatrzymywano bandytów oraz ga-
szono podpalony przez nich pojazd. 
Sporym zainteresowaniem cieszyły  
się pokazy militarne Marka Promiń-
skiego, paintball przygotowany przez 
Tomasza Krupierko, wystawa zor-
ganizowana przez Aeroklub Ziemi 
Pilskiej oraz Towarzystwo Lotnicze 
w Chodzieży. W trakcie festynu prze-
prowadzono także  dla dzieci konkurs 
wiedzy o bezpieczeństwie nad wodą.
Nad całością przedsięwzięcia czuwa-
ła pomysłodawczyni Turnieju nad-
kom. Elżbieta Żulewska. Prawdą jest, 
że powstanie takiego przedsięwzięcia 
byłoby niemożliwe bez pomocy osób 
i instytucji, którym już w tym miejscu 
serdecznie dziękujemy. 

mł.asp. K. Smardz-Dymek
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze 

Zmagania w Podstolicach 

Realizowana jest kolejna inwestycja drogowa na terenie naszej 
gminy. Budowana jest droga dojazdowa do centrum wsi Grabów-
ka w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych nr.: 201553P 
i 201555P”. Uzyska ona nowe parametry w zakresie nośności, na-
wierzchni, a także odwodnienia. 
W centrum wsi powstają dodatkowe urządzenia poprawiające bezpie-
czeństwo zarówno dla pieszych, jak dla ruchu kołowego. Wykonawcą 
zadania jest firma Ata-Technik z Budzynia za kwotę blisko 1 milion 97 
tysięcy złotych. Przypomnijmy, że inwestycja ta uzyskała dofinansowa-
nie w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej w wysokości 50 procent kosztów kwalifikowanych. Plano-
wany termin zakończenia prac to trzeci kwartał bieżącego roku. 

W niedzielę, 10 czerwca 2018 r., 
zostały rozegrane gminne zawo-
dy sportowo pożarnicze jednostek 
OSP z terenu Gminy Budzyń. Miej-
scem zmagań druhów OSP było 
boisko sportowe w Podstolicach. W 
zawodach udział wzięło pięć drużyn 
seniorów oraz dwie młodzieżowe 
drużyny pożarnicze. 
Drużyny seniorów startowały w 
dwóch konkurencjach: sztafecie po-
żarniczej 7 x 50 m oraz ćwiczeniu 
bojowym, natomiast młodzieżowe 
drużyny pożarnicze tylko w ćwiczeniu 
bojowym. Po zakończeniu wszystkich 
konkurencji klasyfikacja generalna 
przedstawiała się następująco:
Seniorzy:
I miejsce – OSP Budzyń
II miejsce – OSP Podstolice
III miejsce – OSP Wyszyny
IV miejsce – OSP Dziewoklucz
V miejsce – OSP Prosna

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
I miejsce – OSP Wyszyny
II miejsce – OSP Podstolice
Podczas zawodów mogliśmy zoba-
czyć zmagania najmłodszych dzieci 
z Podstolic, które zaprezentowały 
ćwiczenia bojowe w swoim wyko-
naniu. Maluchy uzyskały najlepszy 
czas spośród wszystkich jednostek 
OSP oraz MDP za co zostały uhono-
rowane medalami! 
Gminne zawody sportowo pożar-
nicze były okazją do wyróżnienia 
najlepszej jednostki 2017 roku, któ-
rą została jednostka OSP Wyszyny, 
a zaszczytny tytuł Strażaka Roku 
2017 otrzymał Pan Rafała Antosik 
z jednostki OSP Wyszyny. Zmaga-
nia druhów OSP obserwował wójt 
Gminy Budzyń Marcin Sokołowski, 
a z ramienia KP PSP w Chodzieży 
w zawodach uczestniczył asp. Artur 
Binkowski. 

Grabówka  

Droga do centrum wsi 

Z udziałem wielu honorowych gości 

Złoty jubileusz 
Przedszkola w Wyszynach 

16 czerwca br. odbyła się uro-
czystość, związana z jubile-
uszem 50-lecia naszego Przed-
szkola. Ten niezwykły dzień 
rozpoczął się przemarszem 
dzieci w odświętnych strojach z 
placu przedszkolnego do Domu 
Kultury w Wyszynach. 
Na miejscu zaproszeni goście, ro-
dzice, władze gminy, dyrektorzy 
zaprzyjaźnionych szkół i przed-
szkoli z terenu powiatu chodzie-
skiego oraz sympatycy i osoby, 
które zawsze chętnie wspierają 
naszą placówkę, zostali powitani 
gromkimi oklaskami oraz prze-
mówieniem Przemysławy Kacz-
marczyk, dyrektor Przedszkola. 
Na wszystkich zebranych gości 
czekał program w wykonaniu 
przedszkolaków, który rozpoczął 

się od poloneza oraz odśpiewa-
nia hymnu przedszkola. Po ar-
tystycznych popisach naszych 
podopiecznych przyszedł czas 
na gratulacje i przemowy. Aby 
uwiecznić minione 50 lat funk-
cjonowania naszego Przedszkola 
stworzyliśmy symboliczne drze-
wo genologiczne naszej placówki, 
które upamiętnia wszystkich jej 
dotychczasowych pracowników. 
Chcemy serdecznie podziękować 
tym wszystkim, którzy w ciągu 
50 ostatnich lat przyczynili się 
do funkcjonowania Przedszkola 
Samorządowego im. „Koziołka 
Matołka” w Wyszynach, naszym 
sympatykom, współpracownikom 
oraz rodzicom, na których zawsze 
możemy liczyć. 
Dziękujemy!
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Kolejna droga gminna jest właśnie modernizowana, tym razem we wsi Nowe 
Brzeźno. W ramach tego zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych”, 
przebudowywana jest droga na odcinku ok. 800 metrów; wykonawca, któ-
rym jest wyłoniona w czasie przetargu nieograniczonego firma P.H.U. Rafała 
Szymczaka z Nakła nad Notecią, dokona podbudowy i wzmocnienia drogi, 
a następnie ułożenia nowej nawierzchni bitumicznej. W ramach tego zadania 
wykonany zostanie nowy chodnik. Wartość prac to 571 tysięcy 415 złotych 
10 groszy. Planowane zakończenie inwestycji to trzeci kwartał bieżącego 
roku. 

Okiem fotoreportera

Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

Lato Artystyczne 2018 
W środę, 13 czerwca 2018 
roku, w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Budzyniu odbyła 
się uroczystość będąca zwień-
czeniem VIII edycji „Lata 
Artystycznego”- imprezy 
kulturalno-edukacyjnej pro-
mującej czytelnictwo i biblio-
tekę. 
Każda gala „Lata Artystyczne-
go” poprzedzona jest cyklem 
spotkań autorskich. Umożli-
wiają one uczestnikom poznać 
zaproszonych twórców-arty-
stów, ich twórczość, pasje i 
marzenia oraz kulisy pracy. 
Co roku impreza ta odbywa się 
pod innym hasłem przewodnim. 
Rozpoczynaliśmy od poezji, było 
też lato baśniowe, teatralne, mu-
zyczne, a ubiegłoroczne rodzime - 
promowaliśmy wówczas twórców-
-artystów z terenu naszej gminy. W 
tym roku, zarówno twórczość, jak i 
dokonania każdego z zaproszonych 
gości pozwoliły nam na przeżycie 
ciekawej, niezwykłej, fantastycznej 
przygody, więc  „Lato Artystyczne 
2018” nazwane zostało „przygo-
dowym”. Twórcami-artystami tej 
edycji byli: Magdalena Ludwiczak 
- pisarka, autorka powieści obycza-
jowych; Wiesław Drabik - pisarz i 
ilustrator, autor ponad 200 książek 
dla dzieci i ich rodziców; Anna 
Jaklewicz - podróżniczka, arche-
olog i antropolog; Robert Gondek 
- podróżnik, fotograf, kolekcjoner 
masek afrykańskich; Kajetan Go-
sławski i Galina Krupa - para po-
dróżników, których pasjonuje życie 
etnicznych plemion. 

W tegorocznych spotkaniach lite-
rackich, prezentacjach podróżni-
czych i warsztatach archeologicz-
nych uczestniczyli przedszkolacy 
oraz dzieci i młodzież ze szkół pod-
stawowych w Budzyniu i w Wyszy-
nach. Oprócz spotkań autorskich, 
każdy artysta  zaprezentował swoją 
działalność podczas uroczystej gali, 

a na pamiątkę tego wydarzenia otrzymał 
statuetkę „Lata Artystycznego”. Okoliczno-
ściową statuetkę wręczono również Dorocie 
Banach - wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
w Budzyniu, jako podziękowanie za wiele 
lat wzajemnej współpracy szkoły z bibliote-
ką. Wyróżniono także czytelników, którzy w 
ciągu ostatniego roku wypożyczyli z Biblio-

teki Publicznej największą liczbę książek. Statuetkę „Wzoro-
wego Czytelnika” w kategorii „dzieci” otrzymali: Krzysztof 
Gapiński, Marta Sell, Oliwia Kabacińska i Kacper Szukała. 
W kategorii „młodzież”: Maria Wojciechowska i Martyna 
Czypionka. W kategorii „dorośli” najwięcej książek prze-
czytały panie: Alicja Dowczyńska, Daniela Czernichowska 
i Janina Kamińska. Uroczystość miała ciekawą oprawę, była 
przeplatana pięknymi układami tanecznymi w wykonaniu 
zespołu „Impresja”. Na zakończenie spotkania uczestnicy 
wpisali się do księgi pamiątkowej „Lata Artystycznego”.
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Uczniowie z Budzynia w finale konkursu

W gronie najlepszych 
młodych historyków  

																																												,,Mała	Książka	–	Wielki	Człowiek”  
 
																																																														Z	przyjemnością	informujemy,	że	Nasza	Biblioteka																				  
																																																									zakwalifikowała	się	do	projektu	,,Mała	Książka	-	Wielki																													  
																																																									Człowiek.	Trzylatki”,	organizowany	jest	przez	Instytut	Książki.  
																																																									Szczegółowe	informacje	dotyczące	udziału	dzieci	i	ich																			  
																																																									rodziców		w	kampanii	zamieszczone	zostaną	w	następnym				  
																																																									numerze	Informatora.  
 
 
 
 
																																																																																																															

Z przyjemnością informujemy, że Nasza 
Biblioteka zakwalifikowała się do projektu 
,,Mała Książka - Wielki Człowiek. Trzylatki”, 
organizowany jest przez Instytut Książki.
 Szczegółowe informacje dotyczące udziału 
dzieci i ich rodziców w kampanii zamiesz-
czone zostaną w następnym numerze 
Informatora.

W dniach 7-9 czerwca w War-
szawie odbył się finał XXIII edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego „Losy żołnierza i 
dzieje oręża polskiego w latach 
1887-1922. O Niepodległość 
i granice Rzeczypospolitej”. 
Konkurs odbywa się corocznie i 
składa się z 4 etapów: szkolne-
go, rejonowego, wojewódzkiego 
i centralnego. Do etapu central-
nego kwalifikują się wyłącznie 
najlepsi z najlepszych z grona 
młodych historyków naszego 
kraju, gdyż z każdego woje-
wództwa awans zdobywają tyl-
ko po dwaj uczniowie w katego-
rii szkół podstawowych i dwaj 
w kategorii gimnazjów. 
W tym elitarnym gronie od kilku 
lat znajdują się uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu, któ-
rzy od roku 2014 corocznie zwy-
ciężają w finale wojewódzkim i 
dzięki temu reprezentują Wielko-
polskę w finale ogólnopolskim. W 
tym roku wśród 4 reprezentantów 
naszego województwa aż 3 jest 
uczniami naszej szkoły! Dawid 
Niedbalski i Szymon Nowak 
wywalczyli awans w kategorii 
szkół podstawowych, a Dominik 
Romanowski w kategorii gimna-
zjów. Nasi uczniowie przez 2 dni 
rywalizowali w konkurencjach 
takich jak: eksponat muzealny, 
geografia militarna, broń i barwa, 
historia oręża polskiego w sztuce 
(malarstwo, literatura, muzyka, 

film) oraz zabytki i obiekty histo-
ryczne. Był również czas na zwie-
dzanie m. in.  23 Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w Mińsku Mazo-
wieckim oraz złożenie kwiatów 
na płycie Grobu Nieznanego 
Żołnierza. W sobotę 9 czerwca w 
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła 
II w Galerii Porczyńskich odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród 
laureatom Konkursu i Olimpiady. 
W gronie najlepszych znalazł się 
Szymon Nowak, który zajął do-
skonałe 7 miejsce w Polsce! Jest 
to najlepszy wynik osiągnięty 
przez ucznia SP Budzyń w historii 
startów w tym Konkursie. Warto 
podkreślić, że Szymon uczestni-
czył w finale centralnym po raz 
trzeci z rzędu! Zajęcie 7 miejsca 
w gronie najlepszych młodych 
historyków z całego kraju jest po-
twierdzeniem niezwykłej wiedzy, 
pracowitości i ambicji budzyń-
skich uczniów. Dobre miejsca 
zajęli również Dawid Niedbalski, 
który był 11 i Dominik Roma-
nowski, również 11 w kategorii 
gimnazjalistów. Można rzec, że 
budzyńska szkoła „historią stoi”, 
bo sukcesy w Konkursie „Losy 
żołnierza...” to nie jedyne osią-
gnięcia naszych uczniów w tej 
dziedzinie. Szymon  Nowak i Da-
wid Niedbalski przygotowywali 
się pod kierunkiem dyrektora 
szkoły i historyka Dariusza Du-
dziaka, natomiast Dominik Ro-
manowski pod okiem nauczyciel-
ki historii Hanny Danielewicz. 

„Mała Książka - Wielki Człowiek”
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Zabawa w Przedszkolu w Wyszynach

Z okazji Dnia Dziecka

 Biblioteka Publiczna i Sołtys wsi Budzyń
serdecznie zapraszają 

wszystkie budzyńskie Marie 
na ,,Spotkanie przy kawie”,

które odbędzie się 
17 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu
Uwaga: chętne Marie prosimy o zgłoszenia swojego 
udziału w spotkaniu telefonicznie:
Maria Ganclerz - 667 130 249
Maria Jabłońska - 507 450 509

Zgłoszenia przyjmujemy 
do końca lipca.Trwają prace związane z przebudową i rozbudową świetlicy wiejskiej 

w Brzekińcu. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargo-
wego spośród 5 złożonych ofert wybrano ofertę firmy ZURB Leszek 
Janowiak z Radwanek. Koszt inwestycji to blisko 800 tysięcy złotych.  
Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego budynku o nowe po-
mieszczenia, remont węzłów sanitarnych, sieci elektrycznej, wymianę 
stolarki, a także prace malarskie i wykończeniowe. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to czwarty kwartał bieżącego roku.  

Okiem fotoreportera

Z okazji zbliżającego się Dnia 
Matki oraz Dnia Ojca, święto-
waliśmy w naszym przedszkolu 
Dzień Rodziny. Właśnie z tego 
powodu na placu przedszkolnym 
odbył się festyn, w którym udział 
brali nasi wspaniali rodzice. 
Imprezę zapoczątkował występ 
naszych kochanych przedszkola-
ków, który składał się ze wspól-
nej recytacji wiersza dla mamy i 
taty oraz tanecznych i wokalnych 
występów poszczególnych grup. 
Następnie rodzice i ich pociechy 

W sobotę, 2 czerwca 2018 r., na 
boisku sportowym w Wyszy-
nach odbyła się impreza, zorga-
nizowana przez Radę Rodziców 
naszego Przedszkola z okazji 
Dnia Dziecka. 
Na wszystkie z obecnych dzieci 
czekało mnóstwo atrakcji, były to 
między innymi zabawy na dmu-
chanych zamkach, wspólne zaba-
wy wraz z animatorami, paintball, 
malowanie twarzy, występ iluzjo-
nisty czy pokaz dzieci ze szkoły 
karate. Dopisywała piękna pogo-
da, a każde z dzieci mogło oprócz 
świetnej zabawy skorzystać tak-

mogli stawić czoła przygotowa-
nym na placu konkurencjom i 
spróbować 
swoich sił m.in. w slalomie z pi-
łeczką ping - pongową na łyżce, 
kopiąc piłką do celu czy kręcąc 
hula-hopem. Kolejnymi atrakcja-
mi jakie czekały na przedszkolaki i 
ich rodziców był pokaz radiowozu 
oraz wozu strażackiego. Ponadto 
na wszystkich uczestników wspól-
nej zabawy czekał poczęstunek w 
postaci ciepłej kiełbaski z grilla 
oraz przeróżne słodkości.

Przedszkole im. „Koziołka Matołka” w Wyszynach

Dzień Rodziny

że z bogatego poczęstunku, na 
naszych milusińskich czekały 
bowiem takie pyszności jak do-
mowa zupa pomidorowa, ciepła 
kiełbaska wprost z grilla, napoje, 
lody i wiele smakołyków ze słod-
kiego bufetu. Uwieńczeniem całej 
imprezy była wspólna zabawa w 
pianie, przygotowanej przez na-
szych niezastąpionych strażaków 
z OSP Wyszyny. Radości nie było 
końca, a każdy uśmiech na dzie-
cięcej twarzy był najlepszym po-
dziękowaniem za przygotowanie 
tak wspaniałego dnia.
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Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży 

Z okazji Dnia Dziecka
W słoneczną sobotę, 
2 czerwca 2018 roku, 
Koło PZW w Budzyniu 
jak co roku zorganizo-
wało zawody wędkar-
skie dla dzieci i młodzie-
ży. 
Do zawodów zgłosiło 
się czternastu młodych 
adeptów sztuki wędkar-
skiej. Zawody rozegrano 
w dwóch kategoriach - 
młodszej, w której rywa-
lizowały dzieci w wieku 
do lat 10, oraz w starszej, 
w której uczestnicy nie 
mogli mieć więcej niż 16 
lat. 
Sobota przywitała na-
szych młodych zawod-
ników piękną, słoneczną 
pogodą. Zawodnicy byli 
bardzo niecierpliwi i 
chętni do wspólnej rywa-

lizacji. Po odprawie, losowaniu 
oraz przygotowaniu stanowisk 
młodzi wędkarze rywalizowali 
przez dwie godziny, następnie  
przystąpiono do komisyjnego 

ważenia ryb. Gdy sę-
dziowie podsumowy-
wali zdobyte przez 
młodych wędkarzy 
punkty, uczestnicy 
zawodów mogli posi-
lić się kiełbaskami z 
grilla. Ze względu na 
zagrożenie pożarem 
organizatorzy tym ra-
zem zrezygnowali z 
tradycyjnego ogniska. 
Organizatorzy kierują 
specjalne podziękowa-
nia do Marty Miziołek, 
która zaangażowała 
się w pomoc i obsługę 
młodych wędkarzy w 
czasie posiłku.
Gdy już komisja sę-
dziowska zakończyła 
swoją pracę, wicepre-
zes Koła PZW Dawid 
Szafran odczytał wy-
niki zawodów, a jego 

prezes Rafał Zagórski wręczył 
zawodnikom drobne upominki. 
A oto wyniki zawodów:
- w kategorii do 10 lat pierwsze 
miejsce z wynikiem 1.820 pkt 
zdobył Michał Gołębiewski na 
miejscu drugim uplasował się 
Zuzanna Miziołek z wynikiem 
1.420 pkt, a trzecie miejsce za-
jął Ksawery Gancke z wynikiem 
840 pkt. 
- w kategorii do 16 lat pierwsze 
miejsce z wynikiem 3.000 pkt 
zajął Oliwier Droszcz, drugi w 
klasyfikacji był Dawid Wójcik z 
wynikiem 1.660 pkt., a na trzecim 
miejscu z wynikiem 1.640 pkt 
uplasował się Antoni Dąbrow-
ski. Przyznano też upominek za 
największą rybę zawodów, którą 
okazała się płoć złowiona przez 
Dominika Ciesielskiego. 
Zarząd koła serdecznie dziękuje 
instytucjom, zakładom i osobom 
prywatnym,  wspierającym na-
sze coroczne zawody dla dzieci i 
młodzieży. 

Rafał Zagórski
Prezes Koła PZW w Budzyniu 

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

„Czyste wody - zdrowe ryby”
W corocznym konkursie dla 
dzieci i młodzieży organizowa-
nym przez Okręg Nadnotecki 
PZW w Pile wzięło udział łącz-
nie 365 uczestników, w tym gro-
nie znaleźli się także uczniowie 
naszych szkół.  

Prace plastyczne były podzielone 
na cztery kategorie: autorzy do 6 
lat, od 7 do 10, od 11 do 13 oraz 
od 14 do 16 lat. Z wielką przy-
jemnością pragnę poinformować, 
że komisja oceniająca nadesłane 
na konkurs prace przyznała na-

szym uczniom pierwsze, drugie 
oraz trzecie miejsca, a także trzy 
wyróżnienia. 
I tak w kategorii od 7 do 10 lat 
trzecie miejsce zajął Łukasz Kę-
dzierski, w tej kategorii uczestni-
kom z gminy Budzyń przyznano 
również trzy wyróżnienia, które 
otrzymali Laura Zielińska, Eliza 
Cybulska oraz Arek Cieśliński. 
W kategorii od 14 do 16 lat nasze 
uczennice zdobyły dwa czołowe 
miejsca: zwyciężczynią w tej ka-

tegorii została Marta Kruświcka, 
a drugie miejsce przypadło w 
udziale Zofii Janiszewskiej. Ser-
decznie gratuluję sukcesów. 
Mam nadzieję, że również w ko-
lejnym konkursie, który odbędzie 
się za rok, uczniowie naszych 
szkół również wezmą udział zdo-
bywając kolejne nagrody. 

Rafał Zagórski 
prezes koła PZW w Budzyniu

Przedszkole im. „Koziołka Matołka” w Wyszynach

Pożegnanie sześciolatków
W środę, 20 czerwca 2018 roku, 
odbyła się w naszym przedszko-
lu uroczystość pożegnania star-
szaków. Po 10 miesiącach nad-
szedł czas pożegnań i wakacji. 
Występ rozpoczęły starszaki, 
które zaprezentowały tradycyj-
ny taniec „Polonez”. Następnie 
przedszkolaki z najstarszej grupy 
prezentowały swoje umiejętno-
ści artystyczne, recytatorskie i 
taneczne. Wszystkim występom 
towarzyszyły gromkie brawa ro-
dziców.

Później wystąpiły młodsze grupy 
„Krasnale” i „Pszczółki”. Poże-
gnały sześciolatków wierszykiem 
i tańcami, a na końcu zaśpiewały 
piosenkę.
Po występach wszystkie dzieci 
otrzymały  dyplomy oraz prezenty 
- niespodzianki.
Kolejni absolwenci Przedszkola 
im. „Koziołka Matołka” opuszcza-
ją przedszkolne mury, by rozpo-
cząć po wakacjach naukę w klasie 
pierwszej. Życzymy im wielu suk-
cesów i spełnienia marzeń. 
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Towarzyszkie Zawody w Skokach Przez Przeszkody  

Jeździecki Puchar Powiatu
W niedzielę, 1 lipca, na boisku 
sportowym w Podstolicach Fun-
dacja Karino zorganizowała To-
warzyskie Zawody w Skokach 
Przez Przeszkody będące jedno-
cześnie pierwszym etapem drugie-
go Jeździeckiego Pucharu Powia-
tu Chodzieskiego, rozgrywanego 
pod patronatem Starostwa Cho-
dzieskiego oraz Banku Spółdziel-
czego w Chodzieży.
W trakcie zawodów zostało roze-
granych 6 konkursów Pony Ga-
mes,  Debiuty (40 cm), miniLL (60 
cm), LL (80 cm), L ze wzrastającym 
stopniem trudności z Jokerem (do 
100 cm) oraz Grand Prix Gminy 
Budzyń z przeszkodami na maksy-
malnej dozwolonej w tej randze za-
wodów 100 cm.
W sumie w trakcie zawodów odbyło 
się aż 110 przejazdów, a liczba prze-
jazdów w poszczególnych konkur-
sach wyniosła odpowiednio: Pony 
Games – 15, Debiuty – 18, Mini LL 
– 22, LL – 27, L z Jokerem – 16 oraz 
GP Gminy Budzyń – 12. 
Choć stopień trudności wzrastał 
wraz z podnoszeniem wysokości 
w poszczególnych konkursach, to 
jednak, jak stwierdził prowadzący 
te zawody a jednocześnie Prezes 
Fundacji Karino Rafał Pisarek, 
najważniejszym wydarzeniem 
zawodów był pierwszy konkurs 
Pony Games dla najmłodszych 
adeptów sztuki jeździeckiej, któ-
rzy rywalizowali w specjalnie 
zaaranżowanej formule najpierw 
pokonując 4 przeszkody na wła-
snym kucyku, a następnie już w 

towarzystwie konia zabawki „Ka-
rino” tę samą trasę biegiem. Każdy 
uczestnik konkursów Pony Games 
i Debiuty, niezależnie od wyniku, 
otrzymał na koniec pamiątkowe 
Flots oraz upominek przygoto-
wany przez Bank Spółdzielczy w 
Chodzieży.
W dwóch kolejnych konkursach 
klasy mini LL i LL zawodnicy 
urodzeni w roku 2003 lub póź-
niej oprócz rywalizacji o nagrody 
ufundowane przez sklep jeździec-
ki Bruge i koniesklep.pl rozpoczę-
li zbieranie punktów w rywalizacji 
Jeździeckiego Pucharu Powiatu 
Chodzieskiego – JUNIOR 2018. 
Przypomnijmy, że zwyciężczyni 
ubiegłorocznej edycji Oliwia Jach 
w nagrodę wzięła udział w obozie 
treningowym organizowanym w 
stajni Mistrza Polski z roku 2013 
Marka Lewickiego, ten projekt 
szkoleniowy został w całości sfi-
nansowany ze środków przekaza-
nych przez Bank Spółdzielczy w 
Chodzieży, który w bieżącym roku 
ponownie został partnerem strate-
gicznym Jeździeckiego Pucharu 
Powiatu Chodzieskiego.
W dwóch kolejnych konkursach 
na najwyższym stopniu trudności 
(przeszkody na wysokości 100 cm) 
zawodnicy rywalizowali o nagrody 
ufundowane przez Adama Kubac-
kiego z firmy KOMFORT Budzyń, 
który jeszcze nie tak dawno sam 
uprawiał ten sport, a który od sa-
mego początku istnienia Fundacji 
Karino wspiera jej działalność. Za-
równo w konkursie L z Jokerem, 

jak również w ostatnim konkursie 
Grand Prix o puchar Wójta Gminy 
Budzyń bezkonkurencyjna okazała 
się młoda amazonka reprezentująca 
Budzyński Klub Sportowy, Kle-
mentyna Cajske.
Wyniki w konkursach rozgrywa-
nych wg. przepisów PZJ prezen-
tują się następująco:
Konkurs Mini LL:
1 miejsce – Sandra Białobrzeska na 
koniu Niebo
2 miejsce – Barbara Jasińska na ko-
niu Askana
3 miejsce – Zofia Undrych na koniu 
Diablo Gran
Konkurs LL:
1 miejsce – Jakub Jarosz na koniu 
Desperado
2 miejsce – Amelia Górnicka na ko-
niu Walencja
3 miejsce – Kornelia Bąkowska na 
koniu Biedronka

Konkurs L:
1 miejsce – Klementyna Cajske na 
koniu Klara-W
2 miejsce – Oliwia Jach na koniu 
Zantos
3 miejsce – Aleksander Lauk na ko-
niu Festa
Grand Prix Gminy Budzyń:
1 miejsce – Klementyna Cajske na 
koniu Klara-W
2 miejsce - Oliwia Jach na koniu 
Zantos
3 miejsce – Wojciech Dahlke na ko-
niu Julio Enkel.
Fundacja Karino składa serdeczne 
podziękowania dla  Wójta Gminy 
Budzyń Marcina Sokołowskiego, 
sponsorów Adama Kubackiego, 
sklepu Bruge i koniesklep.pl, Banku 
Spółdzielczego w Chodzieży  oraz 
wszystkich osób, które pomagały w 
organizacji zawodów.

Rafał Pisarek

Liga Gminna Piłki Nożnej 

Rozgrywki zakończone 
W niedzielne popołudnie 24 
czerwca 2018 roku na boisku 
sportowym w Podstolicach roze-
grano ostatnią VII kolejkę Ligii 
Gminnej Piłki Nożnej 2017/2018.
W pierwszym meczu drużyna LZS 
Ostrówki pokonała drużynę LZS 
Prosna 6 – 3, w drugim meczu dru-
żyna LZS Dziewoklucz pokonała 
drużynę LZS Bukowiec 2 – 0, w 
ostatnim meczu drużyna gospoda-
rzy LZS Podstolice  pokonała dru-
żynę LZS Wyszynki 12 – 2. 
W ostatecznej klasyfikacji po VII 
kolejce: I miejsce zdobyła drużyna z 
LZS Podstolice, II miejsce zdobyła 
drużyna z LZS Ostrówki, III miejsce 
zdobyła drużyna LZS Bukowiec, 

IV miejsce zdobyła drużyna LZS 
Dziewoklucz, V miejsce zajęła dru-
żyna z LZS Wyszynki a VI miejsce 
przypadło drużynie z LZS Prosna. 
Pucharem drużyny Fair-Play zo-
stała uhonorowana drużyna z LZS 
Prosna która zainkasowała najmniej 
kar. Puchary zwycięskim druży-
nom  wręczał Wójt Gminy Marcin 
Sokołowski oraz  przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia pan Roman 
Schlabs. W ceremonii zakończenia 
ligi uczestniczyli również gospoda-
rze – sołtysi sołectw Podstolice Jan 
Sempołowicz i Ostrówek Kazimierz 
Kędzierski.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 
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Tradycją już się stało, że dzieci kończące Przedszkole imienia „Ko-
ziołka Matołka” w Wyszynach wybrały się, jak co roku, na wy-
cieczkę do Nowego ZOO w Poznaniu. 
Dodatkową atrakcją był przejazd wąskotorówką „Maltanka”, a także 
wizyta w Galerii Malta,  gdzie dzieci mogły wziąć udział w wystawie 
klocków LEGO. Na zakończenie wycieczki przedszkolaki udały się do 
McDonald’s. 

Przedszkole im. „Koziołka Matołka” w Wyszynach

Wycieczka do Poznania

Jak co roku w pierwszą niedzielę 
lipca grupa sympatyków biegania 
z Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu  reprezentowała Gminę Bu-
dzyń na XXVIII Ogólnopolskim 
Biegu Młodzieżowym – Powitanie 
Lata oraz XXVIII Międzynarodo-
wym Biegu Po Plaży – Jarosławiec 
2018.
W Ogólnopolskim Biegu Młodzieżo-
wym ogółem brało udział 520 uczest-
ników. Nasza drużyna w tych bie-
gach była skromna i liczyła 8 osób. 
W kategorii wiekowej 2009 – 2010 
na dystansie 500 m zajęli następujące 
miejsca: 
- w kategorii dziewcząt – Zofia Kle-
czewska z Popielna która zajęła 4 
miejsce, 
- w kategorii chłopców – Mieszko 
Kowal z Budzynia który zajął  5 
miejsce.
W kategorii wiekowej 2007 – 2008 
na dystansie 500 m nasi reprezentan-
ci zajęli nastepujące miejsca: 
- w kategorii chłopców – Antoni Kle-
czewski z Popielna zajął 10 miejsce, 
Mikołaj Kowal zajął 11 miejsce a 
Jakub Szynkiewicz zajął 15 miejsce.
W kategorii wiekowej 2005 – 2006 

na dystansie 1000 m w kategorii 
dziewcząt Oliwia Kleczewska z Po-
pielna zajęła 8 miejsce.
W kategorii wiekowej 2003 – 2004 
na dystansie 1000 m w kategorii 
dziewcząt Martyna Gąsior z Budzy-
nia zajęła 5 miejsce, a w kategorii 
chłopców na dystansie 2000 m Do-
minik Tupaj zajął 7 miejsce.
W  XXVIII Międzynarodowym Bie-
gu Po Plaży Jarosławiec 2018, na 
dystansie 15 km bieg ukończyło 613 
biegaczy. Zwycięzcą biegu został 
Kenijczyk Cosmas Mutuku Kyeva w 
czasie 49 min. 55 sek. Nasi biegacze 
zajęli nastepujące miejsca: 
- w ogólnej klasyfikacji 22 miej-
sce zajął Damian Tupaj w czasie  
00:59:16, natomiast w klasyfikacji 
wiekowej M – 20 Damian zajął 5 
miejsce.
- 262 miejsce w  klasyfikacji ogólnej 
zajął Jakub Rusiniak z LZS Sokoło-
wo w czasie 01:18:56, natomiast w 
swojej klasyfikacji wiekowej  M – 16 
Jakub zajął 7 miejsce.
- 379 miejsce w klasyfikacji ogólnej 
zajął Piotr Gronowski z LZS Wy-
szynki w czasie  01:25:15, w swojej 
kategorii wiekowej  M – 50 Piotr za-

Drużyna z Budzynia w Jarosławcu  

Biegi na „Powitanie Lata” 
jął 49 miejsce.
- 399 miejsce w klasyfikacji ogólnej 
zajął Michał Przybylski  z LZS Pro-
sna w czasie  01:26:39, w swojej ka-
tegorii wiekowej M – 20 Michał zajął 
34 miejsce.
- 416 miejsce w klasyfikacji ogólnej 
zajął Paweł Fryska z LZS Prosna w 
czasie 01:28:32, w swojej kategorii 
wiekowej M – 16 Paweł zajął 9 miej-
sce.
- 475 miejsce w klasyfikacji ogólnej 
zajął Przemysław Zimny z LZS Pro-
sna w czasie  01:32:39, w swojej ka-
tegorii wiekowej M – 30 Przemysław 
zajął 126 miejsce.
- 480 miejsce w klasyfikacji ogólnej 

zajął Krystian Ślesiński z LZS Soko-
łowo w czasie  01:32:50, w swojej 
kategorii wiekowej M -16 Krystian 
zajął 10 miejsce.
- 486 miejsce w klasyfikacji ogólnej 
zajął Jan Podjasek  z LZS Prosna w 
czasie 01:33:24, w swojej kategorii 
wiekowej M – 20 Jan zajął 40 miej-
sce.
Trzeba powiedzieć, że to był bieg 
przełajowy, tak więc biegacze na 
swojej trasie napotykali wiele prze-
szkód - podbiegi, wiatr wiejący w 
twarz i plecy, asfalt, płyty betonowe, 
odcinki ze żwirem plus 5 km, plaży. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

Zawodnicy z Gminy Budzyń reprezentowali nasz powiat 

Spartakiada w Żerkowie 
W niedzielę, 17 czerwca 2018 roku, 
drużyny Gminy Budzyń reprezen-
towała Powiat Chodzieski na XX 
Letniej Wielkopolskiej Spartakia-
dzie LZS w Żerkowie.   
Startowaliśmy w 10 konkurencjach 
rekreacyjnych oraz konkurencji ro-
dzinnej gdzie drużyna składała się z 

taty, mamy i dziecka (państwo Na-
wroccy z LZS Prosna). Reprezenta-
cja powiatu składała się z członków 
kół LZS: Prosna, Bukowiec, Soko-
łowo Budzyńskie, Dziewoklucz i 
Wyszynki.   
Zdobyliśmy złoty medal w strze-
laniu z wiatrówki kobiet – Klaudia 

Pielach (LZS Bu-
kowiec), srebrny 
medal w wędko-
waniu – Marcin 
Przybylski (LZS 
Prosna), brązowy 
medal – Przemy-
sław Zimny (LZS 
Prosna). W punk-
tacji generalnej 
zdobyliśmy 339,5  
punkty i zajęli-
śmy 8 miejsce.

Gminne 
Zrzeszenie LZS 

w Budzyniu 
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Golec uOrkiestra i inne atrakcje

Dni Budzynia 2018   
Od wielu lat, u progu kalendarzo-
wego lata, mieszkańcy Budzynia 
i gminy, a także coraz częściej i 
w coraz większym stopniu miesz-
kańcy naszego regionu, bawią się 
na tradycyjnych Dniach Budzy-
nia. To radosne święto jest przede 
wszystkim okazją do spotkań i 
wspólnej zabawy.  
W tym roku organizatorzy zadbali o 
prawdziwe gwiazdy; Dni Budzynia 
rozpoczęły się w piątek, 8 czerw-
ca, prawdziwym hitem, wystąpił 
bowiem świętujący jubileusz dwu-
dziestolecia występów na scenie 
zespół założony przez braci Pawła 
i Łukasza Golców, czyli słynna 
Golec uOrkiestra. Nie ma chyba 
w Polsce nikogo, kto nie słyszałby 
chociaż kilku z największych hitów 
wylansowanych przez ten zespół w 
ostatnich dwóch dekadach. Kilka z 
nich, między innymi „Crazy Is My 
Life”, „Słodycze”,  „Kto się ceni”, 
czy „Ściernisko”, rozbrzmiały z bu-
dzyńskiej sceny.  Muzycy dali wspa-
niały koncert, pełen energii i radości, 

a publiczność natychmiast przyłą-
czyła się do wspólnej zabawy. Z 
okazji dwudziestolecia działalności 
zespołu, a także w podziękowaniu 
dla artystów za wspaniały koncert 
i za radość, jaką wszystkim swoim 
swoim fanom daje Golec uOrkie-
stra, samorząd Budzynia ufundował 
wspaniały tort, który muzykom wrę-
czali wójt Marcin Sokołowski oraz 
jego zastępca Piotr Jankowski. 

W sobotę, 9 czerwca, Dni Budzynia 
rozpoczęły się rozgrywanym już po 
raz 19. Biegiem Budników. W Ma-
łym Biegu Budników rywalizowały 
dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
dzieci ze szkół podstawowych z kla-
sy I i II; w tej kategorii zwyciężył 
Wiktor Danak. W kategorii III i IV 
klas szkół podstawowych zwycięz-
cami zostali Eliza Burzyńska i Ni-
kodem Józefowski, w kategorii klas 
V i VI zwyciężyli Izabela Dajczak 
i Bartosz Krawiec, zaś w kategorii 
gimnazjum Martyna Gąsior i Karol 
Nowacki. W kategorii „open” kobiet 
pierwsze miejsce Martyna Gąsior, 

drugie Sylwia Geisler i trzecie An-
gelika Promińska, a wśród panów 
pierwszy był Robert Gerke, drugi 
Jan Hordych a trzeci Przemysław 
Popkowski. Sponsorami Biegu 
Budników byli: Gmina Budzyń, To-
mex AJC, Tomex T, Zakład Metalo-
wy Roman Hofman. 
W godzinach popołudniowych na 
scenicznych deskach zaprezento-
wały się dzieci z Przedszkola Samo-
rządowego w Budzyniu oraz dzieci 
z przedszkola „Mały Odkrywca”. 
W krótkim koncercie wystąpiła 
Budzyńska Orkiestra Dęta, a tak-
że zespół Tolija, uczniowie Szkoły 

Podstawowej, Chór „Złoty Liść” i 
młodzi wokaliści ze Studia Piosenki 
Gminnego Ośrodka Kultury. 
Wieczorem rozpoczęła się III Bu-
dzyńska Noc Klubowa, w którą 
otworzył Rix Bell - zwycięzca kon-
kursu, ogłoszonego przez GOK w 
Budzyniu. Po nim zaprezentowali 
się Danley i DJ NeeVald, któremu 
na scenie towarzyszył wokalista 
Jacob A. Gwiazdą wieczoru był 
Gromee, tegoroczny reprezentant 
Polski na Eurowizji.  Atrakcyjnym 
dodatkiem były pokazy „led robot”,  
a także lasery i pokazy pirotech-
niczne.


