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Nowy samochód 
w OSP Budzyń

7 sierpnia 2008 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bu-
dzyniu, przy pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez 
Zarząd Powiatowy OSP w Chodzieży zagwarantowaniu 
środków w budżecie gminy Budzyń, złożyła wniosek o 
zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego. 
Starania zostały uwieńczone sukcesem - delegacja 4 straża-
ków z OSP Budzyń w dniu 20 lutego 2010 r. odebrała samo-
chód specjalny, pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy MAN od 
producenta, Firmy PUH Mirosław Stolarczyk w Kielcach.                                

czytaj więcej - na stronie 3

5 lutego w Restauracji „La Siesta” w Budzyniu odbyło się kolejne podsumowanie sporto-
wo - turystycznego współzawodnictwa Kół LZS w Gminie Budzyń za 2009 rok. Organizo-
wanego przez Wójta Gminy i Gminne Zrzeszenie LZS w Budzyniu. 

W podsumowaniu uczestniczy-
li zaproszeni goście: Przewod-
niczący Powiatowego Zrzesze-
nia LZS w Chodzieży pan Ju-
lian Hermaszczuk, Wójt Gminy 
Budzyń pan Marcin Sokołow-
ski, członek Rady Powiatu pan 
Piotr Jankowski, Przewodniczą-
cy Rady Gminy pan Bogdan Ła-
secki, Przewodniczący Komisji 
Zdrowia, Kultury i Sportu pan 
Kazimierz Cembrowicz, sołty-
si wsi w których działają Koła 
LZS oraz aktyw z Kół LZS.

czytaj więcej - na stronie 10

Sportowe i turystyczne współzawodnictwo Kół LZS

Czas podsumowań

Jest nam niezmiernie miło zaprosić 
Państwa na kolejną, jubileuszową X 
edycję INWENTARYZACJI MŁO-
DYCH TALENTÓW ESTRADY, czyli 
po prostu na PIRAMIDĘ. 
PIRAMIDA 2010 jest imprezą o charak-
terze ponadregionalnym, w której udział 
- z założenia - bierze młodzież wybit-
nie uzdolniona. Sprawdziła się formuła 
przeglądu, promującego dokonania nie-
co już ukształtowanych, młodych arty-
stów. Mamy nadzieję, że PIRAMIDA 
będzie w ich karierze ważnym szcze    
Organizatorzy: Dom Kultury w Budzy-
niu, Urząd Gminy w Budzyniu, Staro-
stwo Powiatowe w Chodzieży.
Zapraszamy w sobotę, 17 kwietnia, 

Jubileuszowa Piramida

przesłuchania rozpoczną sie o godz. 
9.00, o godz. 17.00 zaplanowano ogło-
szenie wyników, wręczenie nagród i 
koncert galowy laureatów.  
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XXIX Sesja 
Rady Gminy Budzyń
Na 29 stycznia 2010 roku zwo-
łana została pierwsza sesja 
Rady Gminy Budzyń w 2010 
rok.   
Podczas obrad radni zatwierdzi-
li, między innymi, plany odnowy 
miejscowości, podjętych zostało 
pięć uchwał dotyczących nastę-
pujących miejscowości: Brzeki-
niec, Bukowiec, Nowe Brzeźno, 
Podstolice, Prosna.  
Następnie radni podjęli uchwa-
łę o przystąpieniu do opracowa-
nia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go w rejonie ulicy Gumowej w 
Budzyniu. Podjęcie tej uchwały 
zostało podyktowane konieczno-
ścią wyznaczenia następnych te-
renów pod przyszłe inwestycje 
związane z działalnością gospo-
darczą. 
W następnej uchwale radni pod-
jęli uchwałę w sprawie zawarcia 
porozumienia pomiędzy gmina-
mi – gmina miejską w Chodzie-
ży, gminą Chodzież, gminą Bu-
dzyń, oraz gminą Margonin, w 
sprawie utworzenia straży gmin-
nej. Podejmując tą uchwałę rad-
ni wyrazili wolę przystąpienia do 
utworzenia na bazie Straży Miej-
skiej w Chodzieży straży gmin-
nej, obejmującej zasięgiem swe-
go działania gminy, które przy-
stąpiły do porozumienia. We-
dług wstępnych założeń strażni-

cy gminni mogą pojawić się na 
terenie naszej gminy już w dru-
gim półroczu bieżącego roku. 
Ponadto podczas obrad sesji radni 
podjęli uchwałę, w której zmieni-
li wieloletni program inwestycyj-
ny na lata 2006 – 2012, dostoso-
wując go do aktualnych potrzeb. 
Zmieniono również budżet gminy 
na 2010 rok. Po zmianach łączna 
kwota dochodów budżetu na rok 
2010 wynosić będzie 20 milio-
nów 899 tysięcy 493 złote, nato-
miast łączna kwota wydatków po 
zmianie wynosić będzie 26 milio-
nów 123 tysiące 850 złotych. 
W przedostatniej uchwale radni 
podjęli decyzję o udzieleniu dota-
cji celowej z budżetu gminy Bu-
dzyń na 2010 parafii rzymsko-ka-
tolickiej p. w. Świętego Kazimie-
rza w Podstolicach do wysokości 
75 tysięcy złotych z przeznacze-
niem na remont zabytkowego ko-
ścioła w Podstolicach, wpisanego 
do rejestru zabytków. 
Ostatnią uchwałą, jaką w czasie 
obrad podjęli radni, było wyra-
żenie zgody na oddanie w użyt-
kowanie  na czas nieokreślony 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
nieruchomości zabudowanej sta-
nowiącej własność gminy Bu-
dzyń, a położonej we wsi Prosna, 
z przeznaczeniem na działalność 
kulturalną. Obiektem tym jest 
Wiejski Dom Kultury w Prośnie.

W połowie miesiąca lutego samo-
rząd naszej gminy złożył wniosek 
w ramach konkursu pod nazwą 
„Podstawowe usługi dla ludno-
ści”, którego organizatorem jest 
samorząd Województwa Wielko-
polskiego. 
W ramach tego programu organizo-
wane są działania wspierające roz-
wój obszarów wiejskich, finanso-
wane ze środków Unii Europejskiej. 
Wniosek ten dotyczył planowanych 
zadań wodno – kanalizacyjnych, po-
legających na budowie sieci kana-
lizacji sanitarnej drugi etap Brzeki-
niec -  Nowe Brzeźno, budowie ka-
nalizacji sanitarnej Ostrówki etap 
pierwszy, oraz modernizacji stacji 
uzdatniania wody we wsi Prosna. 
Istnieje możliwość uzyskania dofi-
nansowania w 50 procentach plano-

Szansa na kolejne 
dofinansowanie 

wanych inwestycji. Rozstrzygnięcie 
tego konkursu nastąpi pod koniec 
pierwszego półrocza br. 
Informujemy także,  że Zarząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego unie-
ważnił postępowanie konkursowe, 
które prowadzone było także w ra-
mach programu rozwoju obsza-
rów wiejskich w działalności „Od-
nowa i rozwój wsi” ze względu na 
nowe rozporządzenie ministra rol-
nictwa. Rozporządzenie to  rozsze-
rza krąg   potencjalnych beneficjen-
tów tego konkursu. Przypomnijmy, 
że i w tym konkursie gmina złożyła 
odpowiednią liczbę wniosków, które 
dotyczyła remontów świetlic wiej-
skich. Jak wynika z podanych wyżej 
informacji  konkurs musi być zostać 
rozpisany i cała procedura rozpocz-
nie się od nowa.  

Urząd Gminy Budzyń informuje, 
że wzorem lat ubiegłych w Urzę-
dzie Gminy Budzyń przy ul. Li-
powej 6 w Budzyniu, pracownicy 
Urzędu Skarbowego w Chodzie-
ży będą pełnili dyżury zgodnie z 
umieszczonym poniżej harmono-
gramem. Podczas dyżurów możli-
we będzie uzyskanie odpowiedzi 

Dyżury pracowników 
Urzędu Skarbowego w Chodzieży

na pytania dotyczące wypełniania 
zeznań podatkowych za 2009 rok 
oraz złożenie tych zeznań.
Harmonogram:
Data  Godzina
18.03.2010 12.30 - 14.30
01.04.2010 12.30 - 14.30
15.04.2010 7.30 - 9.30
29.04.2010 7.30 - 9.30

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
także i w tym roku, na terenie na-
szej gminy zaplanowano spo-
tkania wiejskie we wszystkich 
wsiach sołeckich. We wszystkich 

Zebrania wiejskie w sołectwach
udział weźmie Wójt naszej gmi-
ny. Zebrania rozpoczęły się 24 lu-
tego, pierwsze z nich zorganizo-
wano we wsi Bukowiec. Zakoń-
czą się one 22 marca zebraniem 

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Budzyń w 2010 r. (uwzględniający pozostałe ze-
brania wiejskie):

Sokołowo Budzyńskie 03.03.2010 g.18.00   świetlica w byłej szkole
Nowe Brzeźno  04.03.2010  g. 18.00  świetlica wiejska
Brzekiniec   10.03.2010  g. 18.00  remiza OSP
Podstolice  11.03.2010  g. 18.00  świetlica w byłej szkole
Dziewoklucz  12.03.2010  g. 18.00  pomieszczenie w byłej szkole
Ostrówki    16.03.2010   g. 18.00  świetlica wiejska
Budzyń   17.03.2010   g. 18.00  Gminny Ośrodek Kultury 
Kąkolewice   22.03.2010   g. 18.00  świetlica wiejska

we wsi Kąkolewice.  
Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do wzięcia udziału w ze-
braniach.

Inwestycje 
w gminie
Pomimo trwającej jeszcze zimy 
rozpoczęły się prace związane 
z inwestycją pod nazwą „Budo-
wa zaplecza socjalnego przy bo-
isku sportowym we wsi Wyszy-
ny”. Wykonawcą robót jest wy-
łoniony w drodze przetargu nie-
ograniczonego Zakład Produk-
cyjno – Handlowo - Usługowy 
Sławomir Lisiewicz ze Stróże-
wa. Koszt inwestycji to kwota 
ponad 920 tys. zł. Przewidywa-
ny termin zakończenia prac to 
30 kwietnia 2011 r.
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Z prac komisji Rady

Zniszczony przystanek

W styczniu br. na dwóch kolej-
nych posiedzeniach zebrali się 
członkowie komisji komisji roz-
woju gospodarczego i finansów 
Rady Gminy. 
Pierwsze z nich odbyło się w dniu 
25 stycznia, a kolejne w dniu 23 
lutego 2010 roku. Tradycyjnie już 
prace komisji odbywały przy 100 
procentowej frekwencji. Udział  
w nich wziął także Przewodniczą-
cy Rady Gminy, Bogdan Łasecki. 
W czasie pierwszego spotkania 
komisji radni zaakceptowali pa-
kiet materiałów, który miały na-
stępnie stać się przedmiotem ob-
rad w czasie zaplanowanej na 29 
stycznia sesji Rady Gminy. Pa-
kiet materiałów dotyczył między 
innymi planów odnowy miejsco-
wości, zmian w budżecie gmi-
ny, porozumienia międzygmin-
nego w sprawie utworzenia stra-
ży miejskiej, oraz innych.  
Natomiast w czasie obrad komisji 
23 lutego radni przede wszystkim 

zajęli się wnioskiem o zatwier-
dzenie taryf dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. Wniosek 
ten złożył Gminny Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji, a zmienio-
ne taryfy obejmować mają okres 
od 15 kwietnia 2010 do 14 kwiet-
nia 2011. Ostateczną decyzję w 
tej sprawie podejmie Rada Gminy 
na sesji, która została zaplanowa-
na na marzec bieżącego roku. Na-
stępnie zatwierdzone taryfy zo-
staną podane do publicznej wia-
domości, w tym także na łamach 
Informatora. Innym tematem któ-
rym zajęli się radni było omó-
wienie zmian w organizacji ru-
chu drogowego w związku z pla-
nowanymi inwestycjami w zakre-
sie rozwiązań komunikacyjnych, 
a w szczególności w związku z 
perspektywą wybudowania peł-
nego ronda w ciągu ulicy Rogo-
zińskiej na wysokości ulicy Wiel-
kopolskiej. 

W lutym br., w wyniku poślizgu w jaki wpadł samochód ciężarowy 
TIR, zniszczona została wiata przystanku autobusowego przy drodze 
K11 w Sokołowie Budzyńskim. Na szczęście podczas zdarzenia wia-
ta była pusta. Kierowca TIR-a (okazał się nim mieszkaniec Nowej Soli 
Bukowskiej) był trzeźwy, z wypadku wyszedł bez szwanku, jednak za 
nieostrożną jazdę i stworzenie zagrożenia został ukarany mandatem. 
Policjanci z Chodzieży zabezpieczali miejsce kolizji i kierowali ru-
chem gdy zastęp strażaków usuwał skutki wypadku.

Podziękowanie
Sołtys wsi Brzekiniec dziękuje panom Michałowi Cablowi, Micha-
łowi Kosznemu, Andrzejowi Krawieckiemu oraz Tomaszowi Bigo-
sowi za duży w kład pracy i zaangażowania przy odśnieżaniu wsi 

Brzekiniec
Ludwik Soloch

7 sierpnia 2008 roku Ochotni-
cza Straż Pożarna w Budzyniu, 
przy pozytywnym zaopiniowaniu 
wniosku przez Zarząd Powiato-
wy OSP w Chodzieży zagwaran-
towaniu środków w budżecie gmi-
ny Budzyń, złożyła wniosek o za-
kup nowego ciężkiego samochodu 
pożarniczego. 
Od Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP 
w Poznaniu oraz Komenda Woje-
wódzka PSP w Poznaniu wniosek 
otrzymał pozytywną rekomendację 
która jest wymagana do wystąpienia 
o dofinansowanie ze środków 3,6 
„Poprawa bezpieczeństwa środo-
wiskowego i ekologicznego” Wiel-
kopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego 2007-2013. Re-
komendacja dotyczyła ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go. Projekt ten polegał na wsparciu 
systemu bezpieczeństwa środowi-
skowego i ekologicznego poprzez 

zakup 5 ciężkich samochodów ra-
towniczo-gaśniczych dla 5 Ochot-
niczych Straży Pożarnych działają-
cych w Krajowym Systemie Ratow-
niczo - Gaśniczym w Wojewódz-
twie Wielkopolskim. W ramach 
tego projektu partnerstwo zawiązało 
11 podmiotów: Oddział Wojewódz-
ki Związku OSP RP Województwa 
Wielkopolskiego im. generała Stani-
sława Taczaka, Miasto Luboń, Gmi-
ny: Kórnik, Skoki, Czerwonak i Bu-
dzyń oraz Ochotnicze Straże Po-
żarne z tych gmin. Całkowity koszt 
projektu wyniósł 4 mln zł.
Zgodnie z zawartą umową, delega-
cja 4 strażaków z OSP Budzyń w 
dniu 20 lutego 2010 r. odebrała sa-
mochód specjalny, pożarniczy, ra-
towniczo-gaśniczy MAN od produ-
centa, Firmy PUH Mirosław Stolar-
czyk w Kielcach. Uroczyste poświę-
cenie i przekazanie samochodu na-
stąpi w dniu 1 maja 2010 r.

Nowy samochód 
w OSP Budzyń
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                                         Budzyń, dnia  04 lutego 2010 r.
Nr G .72241-19 /2009/10        

       

 O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Budzyń ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:

1. Działka nr 2252/2 o pow. 3.207 m2 położona w Budzyniu przy ul. Leśnej, zabudowana budynkiem użytkowym oraz kompleksem garaży. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księdze wieczystej KW nr 52240 prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział 

Ksiąg Wieczystych w Wągrowcu. Powyższa nieruchomość wolna jest od obciążeń.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Budzyń, rejon ulicy Leśnej, zatwierdzonym uchwałą nr XX/166/2008 

Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. działka jest oznaczona symbolem „U/MN” i stanowi teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej. 
Dopuszcza się prawo do budowy jednego budynku mieszkalnego. Na działce zlokalizowany jest budynek użytkowy mogący pełnić różne funkcje 
usługowe o powierzchni użytkowej 271,97 m2 oraz kompleks garaży o powierzchni użytkowej 133,75 m2. Budynki są jednokondygnacyjne. Teren 
częściowo ogrodzony opłotowaniem z siatki drucianej. Nieruchomość położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 11. Sąsiaduje z zabudową miesz-
kaniową i gruntami przeznaczonymi pod taką zabudowę. Działka wyposażona w energię elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możli-

wość przyłączenia do sieci gazowej. Dojazd drogą asfaltową.

Nieruchomość można oglądać w dniu 18 lutego 2010 r. od 1000 do 1300 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Budzyniu 
pod numerem 067 2843 370 w. 28

Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 2252/2 wynosi 249.000,00 złotych netto (słownie: dwieścieczterdzieścidziewięćtysięcyzłotych 
00/100 netto)

Wadium – 24.900,00 złotych (słownie: dwadzieściaczterytysiącedziewięćsetzłotych 00/100)
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki zabudowanej) uzyskanej w wyniku przetargu będzie doliczony 22% podatek VAT, zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami prawnymi.
Przetarg  odbędzie się w dniu  11 marca 2010 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminyw Budzyniu przy ul. Lipowej nr 6, pokój nr 1.    

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Budzyń. W przetargu nie mogą 
uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji oraz osoby bliskie tym osobom.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, które wpłacą  wadium w podanej wysokości w gotówce na konto Gminy Budzyń 
Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 Banku Spółdzielczego Chodzież Oddział w Budzyniu najpóźniej do dnia 05 marca 2010 r. z dopi-

skiem „przetarg na działkę nr ...”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. W przypadku 
gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis 

z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.   

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia danej nieruchomości, a pozostałym uczest-
nikom przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu lub jego odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub 

odwołania przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi dodatkowo koszty notarialne łącznie z opłatami sądowymi, których wysokość określi notariusz.
Przyszły nabywca jest także zobowiązany uiścić dodatkowe koszty sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości – działki, pomiarów geode-

zyjnych – łącznie z należnym podatkiem VAT.

Należność za nabycie nieruchomości ustalona w drodze licytacji podlega zapłacie w całości gotówką najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy 
notarialnej. Nie ma możliwości rozłożenia ceny  na raty roczne. 

Każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem, jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem i warunkami przetargu składając do akt sto-
sowne oświadczenie. Ponadto każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany złożyć do akt oświadczenie, iż dokładnie za-
poznał się ze stanem faktycznym nieruchomości oraz warunkami zabudowy działki wynikających  z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
w Budzyniu (pokój nr 7) lub telefonicznie (067) 2843 –201 wew. 28, jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl    
    
        WÓJT GMINY BUDZYŃ
        /-/ Marcin Sokołowski
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Jak odzyskać VAT za paliwo

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji w Chodzieży ogłasza:

Konkurs na 
dzielnicowego
Wydział Prewencji Komendy 
Powiatowej Policji w Chodzieży 
organizuje konkurs na najpopu-
larniejszego dzielnicowego 2010 
roku.
Główne cele konkursu to: popu-
laryzowanie sylwetek dzielnico-
wych wśród lokalnej społeczności, 
zwiększanie zaufania do dzielni-
cowego, głębsza integracja dziel-
nicowego z mieszkańcami swoje-
go rejonu służbowego, wyzwole-
nie inicjatyw społecznych na rzecz 
wspólnego rozwiązywania pro-
blemów danego rejonu, a tym sa-
mym wzrost poczucia bezpieczeń-
stwa mieszkańców powiatu Cho-
dzieskiego.
Celem pośrednim jest wyłonienie 
najpopularniejszego dzielnicowe-
go 2010 roku.
Konkurs odbędzie się na dwóch 
płaszczyznach:
„Najpopularniejszy Dzielnico-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Chodzieży” - pod uwagę brani 
będą dzielnicowi rejonów zlokali-
zowanych na terenie Miasta i Gmi-
ny Chodzież
„Najpopularniejszy Dzielnicowy 
Komisariatu Policji w Margoni-
nie” - dla dzielnicowych z terenu 
Miasta i Gminy Margonin, Szamo-
cin i Budzyń.
Głosować na poszczególnych 
dzielnicowych będzie można za 
pomocą kuponów przez wysłanie 
e-maila na adres internetowy orga-
nizatora j.gorski@chodziez.poli-
cja.gov.pl oraz poprzez rodzaj an-

kiety, która pojawi się na ww. stro-
nie.
Konkurs trwał będzie od 1 mar-
ca do 30 czerwca 2010 roku.
Ogłoszenie wyników nastąpi w 
lipcu 2010 roku podczas uroczy-
stych obchodów Święta Policji.
Kupony można wrzucać do spe-
cjalnych skrzynek znajdujących 
się w Starostwie Powiatowym, 
Urzędzie Miasta w Chodzieży, 
Urzędzie Gminy w Chodzieży, 
Urzędach Stanu Cywilnego w 
Margoninie i Budzyniu. Kupony 
wycięte z prasy lub pobrane ze 
strony internetowej można prze-
słać pocztą na adres:
Wydział Prewencji KPP w Cho-
dzieży ul. Wiosny Ludów 14, 64-
800 Chodzież z dopiskiem kon-
kurs.
Laureaci oraz dwie wylosowane 
osoby spośród głosujących otrzy-
mają nagrody.
Osobą, z którą można kontakto-
wać się w sprawie konkursu jest 
asp. szt. Jarosław Górski - oficer 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Chodzieży tel. 67 28 11 
209 lub 519 064 813.

Mł. asp. Paweł Brychczyński 
Kontakt: 
tel. 67 28 11 340 
email: pawel.brychczynski@
chodziez.policja.gov.pl 
Rejon służbowy:  
Budzyń: ul. Dworcowa, ul. Prze-
mysława, ul. Bugaje, os. Sło-
neczne, ul. Strażacka, ul. Ogro-
dowa, os. Wierzbowe, os. 
Zielone. 
Podległe wsie: Bukowiec, Gra-
bówka, Niewiemko, Nowa Wieś 
Wyszyńska, Prosna, Sokołowo 
Budzyńskie, Wyszyny, Wyszyn-
ki.

Sierż. Łukasz Binert 
Kontakt: 
tel. 67 28 11 340 
email: lukasz.binert@chodziez.
policja.gov.pl 
Rejon służbowy:  
Budzyń: ul. Chodzieska, ul. Ci-
cha, oś. Cechowe, oś. Kwiatowe, 
ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Łokietka, 
ul. Margonińska, oś. Piaski, ul. Pił-
sudskiego, ul. Powstańców Wlkp. 
ul. Rogozińska, ul. Rynkowa, ul. 
ks. Struka, ul. Wągrowiecka, ul. 
Wiśniowa, oś. Wybudowanie. 
Podległe wsie: Brzekiniec, Brze-
zno Nowe, Dziewoklucz, Kąko-
lewice, Ostrówki, Podstolice, Po-
pielno.

Głosuj na swojego dzielnicowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi informuje:
- każdy rolnik, który chce odzy-
skać część pieniędzy wydanych 
na olej napędowy używany do 
produkcji rolnej powinien zbie-
rać faktury VAT
- w terminie od 1 marca 2001 r. 
do 31 marca 2010. należy zło-
żyć odpowiedni wniosek do wój-

ta, burmistrz lub prezydenta mia-
sta, w zależności od miejsca po-
łożenia gruntów rolnych wraz z 
fakturami VAT (lub ich kopia-
mi) stanowiącymi dowód zaku-
pu oleju napędowego w okresie 
od 1 września 2009 r. do 28 lu-
tego 2010 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowe-

go w 2010 r. wynosi  73,10 zł * 
ilość ha użytków rolnych

*   *   *
Pieniądze wypłacane będą w ter-
minach: 4 maja – 31 maja 2010 
r. w przypadku złożenia wniosku 
w pierwszym terminie, gotówką 
w kasie urzędu gminy lub mia-
sta, albo przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku. 

Informujemy także, że w terminie 
od 1 września 2010 r. do 30 wrze-
śnia 2010 r. należy złożyć odpo-
wiedni wniosek do wójta, bur-
mistrza lub prezydenta miasta, w 
zależności od miejsca położenia 
gruntów rolnych wraz z faktura-
mi VAT (lub ich kopiami) stano-
wiącymi dowód zakupu oleju na-
pędowego w okresie od 1 mar-
ca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. 
w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2010 r. 



6

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Nowa, większa oferta renomowanych 
firm polskich i zagranicznych. 

Mamy dobre ceny, np. żakardy: 
- od 6,40 zł/wys. 150 cm
- od 10,40 zł/ wys. 250 cm
Sprawdź już dziś!

Projektujemy i szyjemy firanki, zasłony 
i szale. 

Budzyń, ul Rynkowa 14
tel. 507 121 816

Nowość! Dekoringi w różnych kolorach oraz rolety rzymskie. 
Serdecznie zapraszamy!

Wzorem lat ubiegłych i w tym 
roku ogłoszony został  konkurs 
plastyczny  pod  hasłem: „Wiatr, 
wypadek, ogień woda – strażak 
zawsze rękę poda”. 
Termin nadsyłania prac  upły-
nął  22 lutego. Do Gminnej Ko-
misji napłynęły w terminie tyl-

Grupa I  ( wiek 6 – 8 lat) 
WYSZYNY   BUDZYŃ
I  miejsce      - Weronika Walkowiak Wiktoria Zielińska
II  miejsce    - Anna  Benkowska Dominik Romanowski
III  miejsce   - Angelika Ludowicz Luiza  Księżniakiewicz

Grupa II  ( wiek 9 – 12 lat)
WYSZYNY   BUDZYŃ 
I miejsce      - Klaudia Ludowicz Wiktoria Kaczmarek
II miejsce     - Anna Kryczka  Julia Wróblewska
III miejsce    - Hubert Hyl  Justyna Odebralska

Grupa III ( wiek13 – 16 lat )
WYSZYNY   BUDZYŃ      
I miejsce       - Danuta Odor  brak prac
II miejsce      - Paulina Nowacka 
III miejsce     - Daria Piątkowska   

„Wiatr, wypadek, ogień woda – strażak zawsze rękę poda”

Rozstrzygnięcie konkursu
ko prace ze Szkoły Podstawowej 
z Wyszyn. Komisja konkursowa  
warunkowo oceniła także prace 
uczniów Szkoły  Podstawowej z 
Budzynia, (wyłaniając  po 3 prace 
z każdej grupy wiekowej).  Prace  
dostarczone zostały po terminie.    

Komisja wyróżniła pracę Patryka Bartol ze Szkoły Podstawowej w Bu-
dzyniu.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Budzyniu

W Roku Chopinowskim młodzież 
z kl. pierwszych  a i d  i z klas dru-
gich  Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu na 
lekcjach sztuki miała cykl zajęć o 
polskim kompozytorze i pianiście 
Fryderyku Chopinie.
Uczniowie poznali  biografię Fryde-
ryka Chopina, podążali  wielkopol-
skim szlakiem poznając korzenie   i 
miejsca , w których  bywał F. Cho-
pin . Warto podkreślić, że rodzina  
matki Fryderyka pochodziła z Wiel-
kopolski. 
Uczniowie dowiedzieli się jaką rolę 
odegrała  muzyka Fryderyka Chopi-
na w kulturze polskiej i europejskiej. 
Pogłębiła swoją wiedzę  o Między-
narodowym  Konkursie   Pianistycz-
nym im.  F. Chopina. Poznała syl-
wetki najsłynniejszych polskich pia-
nistów: I. J. Paderewskiego, A. Ru-
binsteina, K. Zimermana i innych.
Młodzież,  poznając   utwory  mu-
zyczne,  mogła pod kierunkiem na-
uczyciela dotrzeć do źródeł będą-
cych inspiracją mazurków, polone-
zów, etiud czy innych utworów.
Aby wprowadzać  w świat muzyki  
tak młodych słuchaczy i 
uwrażliwiać ich na od-
biór  muzyki klasycznej, 
zaznajomiono również 
uczniów z twórczością 
innych artystów zafascy-
nowanych muzyką Cho-
pina, m. in.  filmem  pt. 
„Pianista” w reż. R. Po-
lańskiego, który przed-
stawia historię  wspania-
łego pianisty Władysła-

wa Szpilmana czy włoskiego wyko-
nawcą  muzyki rozrywkowej Pau-
lo Mazzolini  (pseudonim Gazebo),  
który śpiewa od 1983 r.  – „I like 
Chopin”.Piosenkę Gazebo ucznio-
wie również tłumaczyli i śpiewali na 
lekcjach języka angielskiego. Dzię-
ki  tym formom pracy  uczniowie 
naszego gimnazjum już rozpoznają 
charakterystyczne dźwięki pięknej 
Chopinowskiej muzyki.
Aby rozwijać naszą  młodzież, 
jej wrażliwość   i aby jak najdłu-
żej F. Chopin został w ich pamię-
ci, uczniowie wykonali prace pla-
styczne m.in. zaproszenia na kon-
cert Chopinowski do Żelazowej 
Woli, logo Roku Chopinowskiego, 
zaprojektowali banknoty i monety 
upamiętniające  Fryderyka Chopina. 
Dla  podkreślenia  ludowego  źródła 
inspiracji muzyki Chopina odwoły-
wali się do narodowych tańców pol-
skich, mi.in. do mazura i poloneza.
Wszystkie prace zostały ocenione, a 
najciekawsze tworzą szkolną wysta-
wę w naszym  gimnazjum.  
 Renata Aniołek

Gimnazjum Publiczne  w Budzyniu 

I like Chopin

Podziękowania 
Pragniemy podziękować Ochotniczej Straży Pożarnej w No-

wym Brzeźnie oraz innym jednostkom biorącym udział w 
ugaszaniu pożaru naszego domu. Szczególne podziękowania  

Wójtowi Gminy Budzyń za pomoc i wsparcie.
Również serdeczne podziękowania należą się sąsiadom za 

pomoc w uporządkowaniu terenu po pożarze oraz wszystkim 
osobom za chęć niesienia pomocy i dobre słowo.

Małgorzata i Józef Depta 

Lekarz specjalista chorób oczu
Waldemar Doczekalski

 Leczenie i diagnostyka chorób oczu dzieci i dorosłych
 Soczewki kontaktowe (również astygmatyzm) 
 Konsultacyjne badanie dna oczu (schorzenia ogólne)
 Badanie na komisje lekarskie (ZUS, KRUS, Inwalidzkie)
 Badanie profilaktyczne (zakłady pracy, badania „na broń”)
 Zabiegi okulistyczne (gradówki, kępki żółte, brodawki)

Gabinety w Wągrowcu:
ul. Wodna 19             tel. 067 262 10 28
Al. Jana Pawła II 7    tel. 067 262 53 22

Nagłe zachorowania tel. kom. 602 196 254 

Przyjęcia prywatne oraz w ramach umowy z NFZ 
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Sukces gimnazjalistkiPrzed ważnym wyborem 
W minioną sobotę 20 lute-
go 2010r. w Szmocinie od-
były się Indywidualne Mi-
strzostwa Powiatu w Teni-
sie Stołowym Dziewcząt. 
W zawodach udział wzięły 
szkoły z Szmocina, Margo-
nina, Lipiej Góry i Budzy-
nia.  Czternaście zawodni-
czek zmagało się o miej-
sca medalowe. Bezkon-
kurencyjną i najlepszą za-
wodniczką okazała się Ma-
rika Miastkowska uczen-
nica budzyńskiego gimna-
zjum. Mistrzyni Powiatu 
będzie reprezentować szko-
łę na Mistrzostwach Rejo-
nu. Gratulujemy, trzyma-
my za nią kciuki i życzymy 
dalszych sukcesów sporto-
wych!!!

nauczyciel wychowania 
fizycznego 

Małgorzata Polak

27 lutego uczniowie klas III gim-
nazjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu uczestni-
czyli w II Powiatowych Targach 
Edukacyjnych.
W tym roku odbywały się one w 
hali sportowej Zespołu Szkół  Li-
cealno- Gimnazjalnych w Ratajach. 
Gimnazjaliści przed podjęciem tak 
ważnej decyzji w swoim życiu, ja-
kim jest wybór szkoły oraz zawo-
du zapoznali się z aktualną  ofertą 
edukacyjną wszystkich szkół i pla-
cówek oświatowych powiatu cho-
dzieskiego. 
Przedstawiciele tychże szkół 
zachęcali młodzież do zapo-
znania a także skorzystania  
z ich ofert. Dla uczniów udział w 
targach  był niewątpliwie okazją, 
by utwierdzić się we wcześniej już 
dokonanym wyborze, ale i oka-
zją do dokonania wyboru. Trze-
ba przyznać, że zaprezentowa-
na oferta edukacyjna na rok szkol-

ny 2010/2011 jest bardzo boga-
ta i pokładamy nadzieję, że każdy 
uczeń podejmie właściwą dla sie-
bie decyzję. Atrakcją dla gimnazja-
listów była możliwość zwiedzenia 
szkół w Chodzieży, w których dy-
rekcja oraz starsze koleżanki poka-
zały przyszłym uczniom jak szko-
ły te wyglądają „od kuchni”. Poza 
tym udzielono cennych rad i wska-
zówek. 
Uczniowie, którzy za kilka miesię-
cy opuszczą mury naszej szkoły to 
ludzie młodzi, pełni energii, pomy-
słów, aspiracji i planów. Mają swo-
je wymagania. Chcą realizować się  
w pełni, wykorzystać swe uzdol-
nienia i zainteresowania by osią-
gnąć wiele. Już niedługo część z 
nich będzie chciała odnaleźć swo-
je miejsce na rynku pracy. Dlatego 
też mają świadomość tego, że od-
powiednie wykształcenie jest dzi-
siaj sprawą priorytetową. 

Od 1 lutego uczniowie Gimna-
zjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu mają możli-
wość korzystania z usług szkolne-
go doradcy zawodowego. Służy on 
pomocą i radą nie tylko społecz-
ności uczniowskiej, ale jednocze-
śnie ich rodzicom i gronu pedago-
gicznemu. 
Ważnym elementem modernizacji 
systemu edukacji, w tym głównie 
systemu edukacji zawodowej, staje 
się wyposażenie uczniów w umie-
jętności przydatne w podejmowa-
niu racjonalnych decyzji dotyczą-
cych wyboru dalszej drogi kształce-
nia i zawodu, które rzutować będą 

na dalszy przebieg kariery zawodo-
wej młodego człowieka. 
Dlatego szkolny doradca zawo-
dowy wraz z całym gronem peda-
gogicznym stwarza uczniowi real-
ną możliwość zdobycia  wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do od-
nalezienia swojego miejsca na dro-
dze edukacyjnej i na drodze  kariery 
zawodowej - poznania siebie i wła-
snych predyspozycji zawodowych, 
ścieżek kształcenia, zasad rządzą-
cych rynkiem pracy, uzyskania in-
formacji o lokalnym rynku pracy, 
zaplanowania własnej kariery za-
wodowej. 

Żaneta Świerzko-Momot

Szkolny doradca zawodowy

W czasie wolnym od nauki, 
uczniowie Gimnazjum im. Po-
wstańców Wlkp. W Budzyniu wy-
brali się do zakładu „KABAT”.  
Zostali tam zapoznani z surowcami 
chemicznymi niezbędnymi do pro-
dukcji wyrobów gumowych oraz 
całym procesem technologicznym. 
Zwiedzanie wywarło na nich ogrom-
ne wrażenie. Już po raz kolejny gim-
nazjaliści gościli w zakładzie a było 
to możliwe dzięki przychylności i 

otwartości właścicieli tej firmy. Rów-
nież kilkudziesięciu uczniów miało 
możliwość obejrzenia badań prowa-
dzonych w laboratorium firmy Lu-
mag, a także elektrostatycznego po-
wlekania metali w zakładzie G. Tro-
czyńskiego oraz procesem oczysz-
czania ścieków. 
Zakładom pracy, które znalazły dla 
nas czas, gimnazjaliści wraz z opie-
kunem panią B. Adamską serdecznie 
dziękują.

Wizyta w budzyńskich firmach
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XIV Konkurs Wiedzy 
o Wielkopolsce

Zwycięstwo w konkursie rejonowym 

Zuzanna w III etapie
19 lutego w LO  w Rogoźnie  od-
był się etap rejonowy  konkur-
su przyrodniczego, podczas któ-
rego uczniowie z klas IV - VI 
ze szkolnych kół LOP ze szkół 
podstawowych należących do 
rejonu Rogoźna mieli za zada-
nie rozwiązać test obejmujący 
tematykę  dotycząca m.in. LOP 
oraz ochrony środowiska i eko-
logii. W konkursie startowa-
ło ok. 20 uczniów z klas IV - VI 
bez podziału na grupy wiekowe. 
Do trzeciego etapu, który odbę-
dzie się w Pile,  zakwalifikowało 

Na zdjęciu jury konkursu: Bronisława Peplińska, Jerzy Dąbrowski, Ja-
nina Ruta oraz zwyciężczyni  konkursu Zuzanna Świderska z SP Bu-
dzyń. 

się troje najlepszych uczniów, w 
tym Zuzanna Świderska z SB Bu-
dzyń, która zajęła pierwsze miej-
sce. Ponadto laureatkami zostały: 
Mariola Soloch z Zespołu Szkół 
w Parkowie i Paulina Runowska 
z SP nr 3 z Rogoźna. Zwycięzców 
nagrodzono pięknymi książkami 
o tematyce przyrodniczej. Pozo-
stali uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz okoliczno-
ściowe zakładki dotyczące LOP i 
dębu Przemysła.

Elżbieta Kalkowska 

10 lutego 2010 roku w Szkole Pod-
stawowej w Budzyniu odbył się 
etap powiatowy XIV Konkursu 
Wiedzy o Wielkopolsce. Szkoła ta 
była organizatorem etapu powia-
towego tego konkursu już po raz 
siódmy. W tym roku w konkur-
sie uczestniczyło 31 uczniów z SP 
Budzyń, SP Lipiny, SP Radwan-
ki, ZS Margonin, Gimnazjum im. 
Powstańców Wlkp. z Budzynia 
oraz Publicznego Gimnazjum z 
Margonina. 
Uczestnicy konkursu musieli wyka-
zać się szeroką wiedzą o swoim re-
gionie, zarówno dotyczącą historii, 
geografii, jak i również przyrody, a 
także znajomością gwary wielko-
polskiej. By zostać laureatem i za-
kwalifikować się do następnego eta-
pu należało w teście uzyskać mini-
mum 85 proc. możliwych do zdo-
bycia punktów. Konkurs jest rozgry-
wany w sześciu kategoriach wieko-
wych, od klasy IV szkoły podstawo-
wej do klasy III gimnazjum. Kon-
kurs corocznie odbywa się w czte-
rech etapach: szkolnym, powia-
towym, rejonowym i wojewódz-
kim. Głównym organizatorem jest 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski.
Tegoroczny konkurs okazał się trud-
niejszy od poprzednich edycji. W 
gronie laureatów, którzy awanso-

wali do etapu rejonowego znala-
zło się 11 uczniów, w tym aż 7 re-
prezentujących Szkołę Podstawo-
wą w Budzyniu. Są to: Lidia Pasz-
kiewicz, Krystian Ślesiński, Wikto-
ria Anastaziak, Filip Kołodziejczyk, 
Mikołaj Serocki (jako jedyny napi-
sał test bez błędu), Karla Kuwik i 
Julia Wróblewska, Laureatami zo-
stali również: Jan Chraplak z SP Ra-
dwanki, Miłosz Wojtecki z SP Li-
piny oraz Adrianna Brychczyńska i 
Patryk Dybowski z Gimnazjum w 
Budzyniu. 
Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody książkowe ufun-
dowane przez Starostwo Powiatowe 
w Chodzieży oraz dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu Stanisła-
wa Krumplewskiego.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Budzyniu mają prawo być bardzo 
zadowoleni z udziału w konkursie, 
gdyż prawie w komplecie awanso-
wali do następnego etapu, na szcze-
blu rejonu. W grudniu ubiegłego 
roku w eliminacjach w SP Budzyń 
brało udział 35 uczniów. Ich opie-
kun, nauczyciel historii Dariusz Du-
dziak liczy, że w tej edycji konkur-
su osiągną nie gorsze wyniki, niż 
w edycjach minionych. W siedmiu 
ostatnich latach uczniowie z SP Bu-
dzyń dziewiętnastokrotnie zostawa-
li laureatami finału wojewódzkiego. 

6 lutego w SP nr 1 
Chodzieży odbył się 
etap okręgowy kon-
kursu przyrodnicze-
go „Gatunki zwie-
rząt chronione w 
ramach sieci Natu-
ra 2000” , którego 
organizatorem jest 
PTOP „Salaman-
dra”. Do konkursu 
przystąpiło łącznie 
ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów 47 uczniów. 
Nie było podziału na grupy 
wiekowe. Test obejmował  za-
gadnienia dotyczące tematu 
przewodniego oraz całej fau-
ny Polski.  Do kolejnego eta-
pu zakwalifikowano  ze Szkoły 

Podstawowej z Budzyniu dwie 
uczennice : Jagodę Pawelec z 
kl. V , która zdobyła I miejsce 
oraz Julię Wróblewską  z kl. VI 
- II miejsce. Etap wojewódzki 
odbędzie się w Poznaniu. 

Ogłoszenia drobne

Spawanie plastików, klejenia i naprawa plandek – Przemysław Chytry, 
Gorzewo 6a/3, telefon 889 296 864

Sprzedam Fiata Punto rocznik 1995, silnik 1,1, wiadomość - tel. 798 
633 706  

Konkurs przyrodniczy
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Mistrzostwa rejonu pilskiego 

Drugie miejsce w finale 

Pokaz ogierów w Sypniewie

11 lutego w Zakrzewie odbył się fi-
nał mistrzostw rejonu pilskiego w 
piłce ręcznej dziewcząt szkół pod-
stawowych. 
Udział w turnieju zapewnili sobie 
mistrzowie powiatów: SP Budzyń 
(chodzieski), SP Połajewo (czarn-
kowsko - trzcianecki), SP 4 Wągro-
wiec (wągrowiecki), SP Zakrzewo 
(złotowski) oraz SP 3 Wągrowiec - 
wicemistrz powiatu wągrowieckie-
go. Nie wystartowała drużyna mi-
strza powiatu pilskiego. Duży suk-
ces odniosła młoda drużyna z Bu-
dzynia, która po ciężkich bojach za-
jęła 2. miejsce w tym finale ustępu-
jąc tylko SP Zakrzewo, a wyprze-
dzając SP Połajewo, SP 4 Wągro-

wiec i SP 3 Wągrowiec. Wicemi-
strzostwo rejonu pilskiego to wy-
równanie największego osiągnięcia 
(sprzed 2 lat) w historii startów bu-
dzyńskich dziewcząt w piłce ręcz-
nej. Wynik tym bardziej godny pod-
kreślenia że zespół SP Budzyń opar-
ty jest na dziewczętach klas piątych. 
Trenerem zespołu jest pan mgr Ja-
nusz Szozda.
Skład SP Budzyń:
Weronika Mścisz, Julia Grill, Alek-
sandra Krajewska, Weronika Bi-
nert, Jagoda Księżniakiweicz, Wik-
toria Anastaziak, Natalia Szurpit, Li-
dia Paszkiewicz, Oliwia Janiszew-
ska, Katarzyna Kozioł, Wiktoria Ku-
czyńska, Weronika Zawisła.

Liga Gminna Halowej Piłki Nożnej 

Koniec rozgrywek

W czasie rozgrywania meczy ligo-
wych prowadzono klasyfikację na 
najlepszego strzelca, które wygrali: 
Piotr Hadaka z LZS Ostrówki i Ka-
rol Marek z LZS Prosna. Ogółem w 
całej Lidze - 45 meczach strzelono 
282 bramek. W prowadzonej zespo-
łowej klasyfikacji „FAIR – PLAY” 
najlepiej ponownie wypadła druży-
na z LZS Sokołowa Budzyńskie-
go. Zwycięskim drużynom, najlep-
szym strzelcom i drużynie FAIR 
PLAY puchary i dyplomy pamiąt-
kowe wręczył Wójt Gminy Budzyń 
pan Marcin Sokołowski.
Kończącym akcentem Ligii było 

W dniu 7 lutego na hali sportowo - 
widowiskowej przy Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w Bu-
dzyniu rozegrano IX ostatnią kolej-
kę spotkań Ligi Gminnej Halowej 
Piłki Nożnej sezon 2009/2010.

Organizatorami Ligi byli: Wójt 
Gminy Budzyń, Gminne Zrzesze-
nie LZS w Budzyniu praz Gminny 
Ośrodek Kultury w Budzyniu. 
Po rozegranych IX kolejkach tabela 
przedstawia się następująco:

wspólne zdjęcie wszystkich drużyn.
Organizatorzy serdecznie dziękują 
całemu aktywowi i przewodniczą-
cym Kół którzy angażowali w po-
moc w przeprowadzeniu Ligii.
W  szczególności podziękowania 
należą się obsłudze hali i sędziom 
którzy ofiarnie sędziując przebrnęli 
przez całą Ligę. 
Zwycięska drużyna -  LZS Ostrówki 
będzie 13 lutego br. reprezentować 
Gminę Budzyń w Powiatowej Spar-
takiadzie Zimowej w halowej Piłce 
Nożnej rozgrywanej w hali Sporto-
wej w Szamocinie.

Organizatorzy 

W sobotę, 27 lutego, w hali Centrum Tenisowo – Jeździeckiego Hotelu w  
Sypniewie Powiatowy Związek Hodowców Koni zorganizował pokazów 
ogierów. Zaprezentowanych zostało 20 koni, wśród których były zarów-
no kuce, polskie konie szlachetne półkrwi, polskie konie zimnokrwiste,  
konie rasy holsztyńskiej, rasy wielkopolskiej, rasy huculskiej, a także za-
prezentowany został jeden koń czystej krwi arabskiej. Licznie zgroma-
dzeni hodowcy oraz miłośnicy koni brawami nagradzali każdą prezenta-
cję. Wśród oficjalnych gości był między innymi Starosta Chodzieski Mi-
rosław Juraszek i Sekretarz Gminy Budzyń Bogusław Gniła. 
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Małżeństwa
Pawłowski Bogusław i Działa Katarzyna 23.01.2010
Stojanowski Jakub i Nowacka Julia  13.02.2010

Urodzenia
Frąckowiak Patrycja Brzekiniec 13.01.2010
Nowicka Lena  Budzyń  15.01.2010
Ryczek Lena  Budzyń  18.01.2010
Lupa Nadiana  Budzyń  25.01.2010
Banak Brajan  Prosna  31.01.2010
Maciejewska Oliwia Budzyń  06.02.2010
Patycka Małgorzata   Budzyń  06.02.2010
Lijewska Oliwia  Budzyń  19.02.2010

Zgony
Błażej Mirosław   Prosna    ur.25.07.1964 zgon 24.01.2010
Pytel Franciszek   Budzyń    ur.30.10.1921 zgon 15.02.2010
Antkowiak Edmund  Wyszyny  ur.25.09.1922 zgon 08.02.2010

20 lutego w Domu Kultury w Pile odbył się Festiwal Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej  „Śpiewać każdy może”. Dzieci i młodzież z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Budzyniu pod kierownictwem pani Krystyny Świniar-
skiej zostały wyróżnione i uhonorowane I miejsce zajęła Agata Rembacz w 
wykonaniu piosenki „Serdeczny mój” natomiast II miejsce zajęła Kamila 
Górna w utworze ”Daj mi rękę tato”. Serdecznie gratulujemy! 

ciąg dalszy ze str. 1
Celem współzawodnictwa jest ak-
tywizacja i podnoszenie pozio-
mu działalności Kół LZS poprzez 
upowszechnianie kultury fizycznej 
wśród mieszkańców wsi oraz za-
pewnienie czynnego wypoczynku i 
współzawodnictwa sportowego. 
Po dokonaniu oceny i przeanalizo-
waniu przeprowadzonych imprez 
sportowo-rekreacyjnych oraz pracy 
Kół LZS kapituła współzawodnic-
twa przyznała:
I miejsce dla Koła LZS Sokołowo 
Budzyńskie
II miejsce dla Koła LZS Podstolice
III miejsce dla Koła LZS Kąkole-
wice 
IV miejsce dla Koła LZS Bukowiec
V miejsce dla Koła LZS Prosna
VI miejsce dla Koła LZS Grabówka 
VII miejsce dla Koła LZS Dziewo-
klucz
VIII miejsce dla Koła LZS Ostrówki
IX miejsce dla Koła LZS Nowe 
Brzeźno
Puchary i dyplomy pamiątkowe i 
nagrody rzeczowe wręczali: Prze-

wodniczący Rady Powiatowej Zrze-
szenia LZS w Chodzieży pan Julian 
Hermaszczuk oraz Wójt Gminy Bu-
dzyń pan Marcin Sokołowski.
Przewodniczący Rady Gminnej 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu pan 
Roman Schlabs podziękował za ak-
tywną pomoc w przeprowadzeniu 
imprez sportowych sympatykom i 
aktywowi  Zrzeszenia : p. Irenie Jan-
kowskiej, p. Krzysztofowi Krysz-
kiewicz, p. Januszowi Polcyn oraz 
swym zastępcom kol. Zbigniewo-
wi Dumke i Aleksandrowi Lisiec-
kiemu. 
Po wyczerpaniu głównych punktów 
tego spotkania rozpoczęto dyskusję 
w której zabierali głos zaproszeni 
goście i aktyw z Kół LZS.
Na zakończenie dyskusji przewod-
niczący Gminnego Zrzeszenia LZS 
zapewnił za wszystkie uwagi i pora-
dy które padły w dyskusji będą reali-
zowane w dalszej działalności Zrze-
szenia.

Rada Gminna 
Zrzeszenia LZS

w Budzyniu

Współzawodnictwo Kół LZS

Czas podsumowań

Uwaga, rolnicy!

Zaproszenie na szkolenie
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Firma ProCam 
Polska Sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić na spotkanie, które odbę-
dzie się w dniu 16 marca 2010 roku o godzinie 10.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu. 
Program spotkania:
10.00 – przyjazd gości
10.15 – rozpoczęcie
 - wykład na temat przyznawania dopłat bezpośrednich 
 na 2010 r. 
 - prezentacja firmy ProCam
 - wiosenna ochrona zbóż i rzepaku z aspektami 
 nawożenia.  

Muzyczne podsumowania

14 lutego 2010 r. w GOK-u odbył 
się turniej bośka – kop o Zimowy 
Puchar  dyrektora firmy  „Nowa 
France”. Zwycięzcą okazał się 
Andrzej Michor  (445pkt.), dru-
gie miejsce zajął Zenon Kuźniarek 
(436 pkt.), trzecie miejsce Rajmund 
Przybyszewski (374pkt.), czwarte 
miejsce Jerzy Kowalczyk (364pkt.)

Punktacja po VII rozgrywkach: 
1. Wojciech Wierzbiński  - 381,5
2. Zenon Kuźniarek          - 358  
3. Ryszard Miziołek          - 345  
4. Stanisław Okupniak      - 334 
5. Andrzej Michor             - 314
6. Mariusz Wiza            - 294 
7. Stefan Mulik            - 257,5 
8. Rajmund Przybyszewski - 246,5  
9. Ryszard Rabczak          - 241

O puchar firmy „Nowa France” 
10. Zdzisław Kowalski     - 210  
11. Romuald Fiedorowicz  - 174
12. Włodzimierz Olejniczak - 172 
13. Jerzy Kowalczyk        - 165  
14. Ryszard Fifer            - 158  
15. Waldemar Walczak     - 154  
16. Tadeusz Grill            - 152 
17. Ryszard Serafin           - 90 
18. Stefan Kruświcki         - 89  
19. Andrzej Łukaszewski  - 83  
20. Ryszard Geisler           - 75  
21. Zygmunt Bukowski     - 71,5 
22. Rajmund Ziała             - 39
23. Wojciech Kaźmierczak - 37
24. Sławomir Łukaszewicz - 35 
24. Wacław Mantyk           - 35 
26. Robert Simiński           - 30  
27. Jan Adamski             - 26  
28. Zdzisław Tomczak       - 17 
29. Robert Niemczyński    - 13 
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Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Podsumowanie pierwszego semestru
Trudno uwierzyć, jednak już po-
łowa roku szkolnego za nami. 
Dzieci po trudach nauki odpo-
czywały w czasie ferii bawiąc się 
na śniegu, zbierając siły do pra-
cy w następnym półroczu. War-
to przypomnieć co wydarzyło się 
w pierwszym semestrze w Szkole 
Podstawowej w Wyszynach. 
W listopadzie uczniowie wzięli 
udział w pierwszy z cyklu „Spotkań 
z kulturą”, gdzie, dzięki muzykom 
z Wielkopolskiego Biura Koncerto-
wego, mieli okazję poznać tzw. złote 
instrumenty. W tym samym miesią-
cu odbył się spektakl profilaktyczny 
w wykonaniu aktorów z Krakowa 
pt. „Siła przyjaźni”, który pokazy-
wał możliwości i przyczyny uzależ-
nień młodzieży oraz jak ważna jest 
przyjaźń w życiu każdego człowie-
ka, gdzie szukać pomocy i jak radzić 
sobie w sytuacjach trudnych. Starsi 
uczniowie naszej szkoły zostali za-
proszeni do Gimnazjum w  Budzy-
niu na pokaz pt. „Tajniki aerodyna-
miki”, prezentowany przez fizyków 
z Centrum Nauki „Kopernik” z War-
szawy. 

W szkole odbywały się też apele 
okolicznościowe z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej, Święta Odzyska-
nia Niepodległości oraz świąt Bo-
żego Narodzenia. Ponadto w paź-
dzierniku pierwszoklasiści po ślu-
bowaniu zostali uroczyście pasowa-
ni na ucznia. Braliśmy tez udział w 
akcji „Góra grosza”, w której zbie-
raliśmy drobne pieniądze na rzecz 
domów dziecka. Przed świętami, 
jak co roku, pod patronatem Pilskie-
go Banku Żywności, zorganizowa-
liśmy zbiórkę żywności dla najbar-
dziej potrzebujących. Wzięliśmy 
też udział w kolejnym finale Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej  Pomo-
cy, dzieci bawiły się na dyskotece i 
kupowały pyszne słodkości przygo-
towane przez rodziców – w ten spo-
sób mogliśmy wspomóc chore dzie-
ci. Zebraliśmy 423 złote. Wszystkim 
bardzo dziękujemy. 
W minionym semestrze wielu 
uczniów wzięło udział w licznych 
konkursach. Odbył się Alfik huma-
nistyczny i matematyczny, Woje-
wódzki Konkurs Humanistyczny 
(w etapie rejonowym w Czarnkowie 

zaprezentowali się: Danuta Odor, 
Aleksandra Bruch, Paulina Ludo-
wicz i Dawid Szymkowiak). Do 
etapu rejonowego Wojewódzkiego 
Konkursu Matematyczno - Przyrod-
niczego zakwalifikowała  się Danu-
ta Odor. Odbyło się też wiele szkol-
nych konkursów. Konkurs recytator-
ski „Jesienna Zaduma” organizowa-
ny w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Budzyniu przyciągnął też naszych 
młodych artystów. Pierwsze miejsce 
w swojej grupie wiekowej zdoby-
ła Danuta Odor, drugie – Julia Tro-
czyńska, trzecie Aleksandra Bruch.
Jesienią biegacze przełajowi  wzię-
li udział w zawodach w Kąkolewi-
cach. Uczniowie klas III ukończy-
li kurs pływania, wszyscy otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy. 
Przedstawiciele Państwowej Straży 
Pożarnej oraz firmy energetycznej 
ENEA przeprowadzili spotkanie z 
pierwszoklasistami na temat: „Bez-
pieczny prąd, bezpieczny dom”. 
Dzieci wzięły też udział w konkur-
sie plastycznym. Wyróżnieni – San-
dra Kędziora, Karina Wawrzyniak, 
Emilia Olejniczka i Wojciech Re-

zner – odebrali nagrody w Chodzieży. 
Nasz szkoła jako jedyna w powie-
cie została wytypowana do udzia-
łu w programie „Słońce na drodze”. 
W ramach tego programu uczniowie 
klas I – III otrzymali od policjan-
tów z KPP Chodzież kamizelki od-
blaskowe. Ma to na celu poprawie-
nie bezpieczeństwa najmłodszych 
na drogach. Spotkanie miało miej-
sce przed feriami, więc oprócz wy-
jaśnień dotyczących kamizelek, pan 
policjant udzielił dzieciom kilku rad 
i wskazówek dotyczących bezpiecz-
nego spędzenia czasu wolnego. 
Nadal realizujemy zajęcia w ramach 
programu „Kapitał Ludzki”. Są to 
wyjazdy na basen, zajęcia korekcyj-
ne i wyrównawcze oraz koła zainte-
resowań. Zespół szkolnych dzienni-
karzy kontynuuje wydawanie gazet-
ki „Wokół nas”. 
Dzieci lubią wyjeżdżać na wyciecz-
ki, więc zorganizowaliśmy kilka 
wyjazdów do kin w Poznaniu i w 
Pile („Wielka podróż małego żół-
wia”, „Opowieść wigilijna”, „Reni-
fer Niko ratuje święta”). Odbyło się 
też kilka szkolnych dyskotek. 
Uczniowie z najwyższą średnią za-
kończyli pierwszy semestr otrzymu-
jąc stypendium naukowe, a najlep-
si sportowcy – stypendia sportowe.

Magdalena Olczak  

14 lutego 2010 r. w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Wyszy-
nach odbyły się Mistrzostwa Gmi-
ny Budzyń w tenisie stołowym. 
Celem mistrzostw była popularyza-
cja tenisa stołowego w środowisku 
wiejskim oraz wyłonienie najlep-
szych celem utworzenia reprezenta-
cji Gminy Budzyń. 
Organizatorami byli: Gminne Zrze-
szenie LZS w Budzyniu, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Budzyniu, 
Szkoła Podstawowa w Wyszynach 
oraz Koło LZS Grabówka. 
Mistrzostwa rozgrywane były w 
czterech kategoriach wiekowych 
kobiet i mężczyzn. Ogółem zgłosi-
ło się 110 uczestników z 9 drużyn z 
terenu Gminy.
Najmłodszym zawodnikiem tych 
mistrzostw był Eryk Rozpłochowski 
z LZS Sokołowo Budzyńskie nato-
miast wśród seniorów najstarszą za-
wodniczką była pani Polowa Walen-
tyna z LZS Ostrówki.
Mistrzostwa przebiegały dość 
sprawnie i w miłej i sportowej at-
mosferze.

Zwycięzcami w poszczególnych ka-
tegoriach zostali: 
Mężczyźni/ Kategoria młodzik
1. Bąk Miłosz - LZS Podstolice
2. Grill Kacper - GOK Budzyń
3. Olszewski Oskar - GOK Bu-
dzyń
Mężczyźni/ Kategoria kadet
1. Dzik Patryk - LZS Grabówka
2. Niemiro Bartłomiej - LZS 
Ostrówki
3. Pytel Tomasz - GOK Budzyń 
Mężczyźni/ Kategoria junior
1. Świstara Patryk -  LZS Sokoło-
wo Budzyńskie
2. Górzny Arkadiusz - LZS Gra-
bówka
3. Jeska Mikołaj - LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Mężczyźni/ Kategoria senior
1. Marek  Karol - LZS Prosna
2. Błażej Tomasz - LZS Prosna
3. Lubański Paweł - LZS Bukowiec
Kobiety/ Kategoria młodzik
1. Kubsik Nikola - LZS Sokoło-
wo Budzyńskie
2. Prech Karolina - LZS Sokoło-
wo Budzyńskie
Kobiety/ Kategoria kadet 

1. Jeska Patrycja - LZS Sokołowo 
Budzyńskie
2. Łaciak Sylwia - LZS Prosna
3. Herman Natalia -  LZS Sokoło-
wo Budzyńskie
Kobiety/ Kategoria junior
1. Zużewicz Zuzanna - LZS Sokoło-
wo Budzyńskie
2. Miastkowska Marika - LZS So-
kołowo Budzyńskie
3. Kaźmierczyk Iwona - LZS Buko-
wiec
Kobiety/ Kategoria senior
1. Gołębiowska Patrycja - LZS Ką-
kolewice
2. Zużewicz Izabela - LZS Sokoło-
wo Budzyńskie
3. Olszewska Jesika - LZS Kąkole-
wice
Finał Mistrzów: Świstara Patryk, 
Marek Karol, Dzik Partyk, Zuże-
wicz Zuzanna, Gołębiowska Pa-
trycja, Jeska Patrycja, Bąk Miłosz, 
Kubsik Nikola. 
Klasyfikacja drużynowa: 
I miejsce LZS Sokołowo Budz., II 
miejsce  LZS Prosna,  III miejsce 
LZS Podstolice, IV - LZS Grabów-
ka, V - LZS Kąkolewice, VI - LZS 

Ostrówki wraz z Budzyniem, VII 
- LZS Bukowiec, VIII - LZS Dzie-
woklucz. 
Medale, nagrody rzeczowe i dyplo-
my pamiątkowe wręczali: Przewod-
niczący Koła LZS Grabówka Alek-
sander Lisiecki oraz sędzia główny 
mistrzostw Robert Ksycki wraz z 
Ireną Jankowską.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji SP 
w Wyszynach za pomoc, udostęp-
nienie hali sportowej i zaplecza ku-
chennego wraz z obsługą. Dzięku-
jemy fundatorom i organizatorom, 
a w szczególności panu Roberto-
wi Ksyckiemu wraz z panią Ewą, 
pani Irenie Jankowskiej jak i panu 
Aleksandrowi Lisieckiemu. Dzię-
kujemy również sędziom turniejo-
wym: Krzysztofowi Kaźmierczyk, 
Maciejowi Lubańskiemu, Bogusła-
wowi Stefańskiemu, Grzegorzowi 
Krzyścin, Krzysztofowi Cholewiń-
skiemu, Mateuszowi Jankowskiemu 
oraz Malwinie Musiał.

Rada Gminna 
Zrzeszenia LZS

w Budzyniu 

Mistrzostwa Gminy Budzyń w tenisie stołowym 



12

ROZMAITOŚCI

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Gminny Turniej warcabów 64 - polowych
W dniu 31 stycznia 2010 roku w 
Sokołowie Budzyńskim odbył się 
Gminny Turniej warcabów – 64 
polowych.
Organizatorzy: Wójt Gminy Bu-
dzyń, Gminne Zrzeszenie LZS w 
Budzyniu, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Budzyniu oraz Koło LZS w 
Sokołowie Budzyńskim.
Ogółem startowało 42 zawodników.  
Atmosfera była znakomita mimo tak 
złej pogody uczestnicy Turnieju czę-
stowali się znakomitymi wypiekami 
ufundowanymi przez państwo Gaw-
rychów. 
Zwycięzcom medale, nagrody i dy-
plomy wręczali: Przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS pan Ro-
man Schlabs, radna Gminy Budzyń 
pani Irena Jankowska oraz przewod-
niczący Koła LZS w Sokołowie Bu-
dzyńskim ko. Patryk Maciejewski.
Wszystkim którzy pomagali przy 
organizacji o przeprowadzeniu tego 
Turnieju, sędziom, członkom Koła 
LZS w Sokołowie Budzyńskim  ser-
decznie dziękujemy.

W poszczególnych kategoriach 
wiekowych zajęto następujące 
miejsca:
Chłopcy do 14 lat
I Pytel Tomasz – Budzyń GOK
II Rozpłochowski Eryk – LZS So-
kołowo Budz.
III Wołczyński Adrian – LZS Soko-
łowo Budz. 
Mężczyźni od 15 -18 lat
I Pytel Szymon – Budzyń GOK
II Pytel Piotr – Budzyń GOK
III Bonikowski Fabian – LZS Pod-
stolice
Mężczyźni powyżej 18 lat
I Góra Mieczysław – LZS Sokoło-
wo Budz.
II Robert Ksycki – LZS Prosna
III Rabczak Ryszard – Budzyń
Dziewczęta do 14 lat
I Prech Karolina – LZS Sokołowo 
Budz.
II Prech Dominika – LZS Sokoło-
wo Budz.
III Bańka Jagoda – LZS Sokołowo 
Budz.
(Uhonorowano również najmłod-

szą zawodniczkę Roksanę Uszko 
LZS Prosna).
Kobiety od 15 -18lat
I Herman Natalia – LZS Sokoło-
wo Budz.
II Świstara Adrianna – LZS Soko-
łowo Budz.
III Musiał Malwina – LZS Podsto-
lice 
Kobiety pow. 18 lat
I Rozpłochowska Maja – LZS So-

kołowo Budz.
II Pytel Hanna – Budzyń GOK
III Rozpłochowska Marika – LZS 
Sokołowo Budz.
Finał Mistrzów: Mieczysław 
Góra, Szymon Pytel, Tomasz Pytel, 
Maja Rozpłochowska, Herman Na-
talia, Prech Karolina 

Rada Gminna 
Zrzeszenia LZS 

 w Budzyniu 


