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Jubileuszowy, X Przegląd Młodych Talentów Estrady

Jak „Piramida”, 
to tylko w Budzyniu

W sobotę, 16 października, w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu 
odbyła się X Jubileuszowa Inwentaryzacja Młodych Talentów Estrady 
„PIRAMIDA 2010”.                                             więcej - na stronie 12

W dniu 2 listopada 2010 r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Nowe Brzeźno otrzymała nowy wóz bojowy marki Ford Transit. 
Jest to pojazd z napędem na jedną oś z silnikiem 2,4 TDCI oraz nad-
budową ratowniczo-gaśniczą. Koszt zakupu pojazdu to kwota blisko 
180 tysięcy złotych, z czego 80 tysięcy pochodzi ze środków Gminy 
Budzyń, natomiast pozostała kwota pochodziła z Oddziału Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 
Uroczyste przekazanie pojazdu odbędzie się 13 listopada w Oborni-
kach, na które serdecznie zapraszamy.

Uroczyste otwarcie
ul. Wielkopolskiej

4 listopada 2010 r. Wójt Gminy Budzyń  Marcin Sokołowski wraz z zastępcą 
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jerzym Kado 
oraz Przewodniczącym Rady Gminy Budzyń Bogdanem Łaseckim  doko-
nali uroczystego otwarcia ul. Wielkopolskiej. Poświęcenia dokonał ks. wi-
kariusz Krzysztof Skrzypczak.               więcej na temat tej inwestycji - str. 3



2

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Dwie sesje 
Rady Gminy 
W ostatnim okresie zostały 
zwołane dwie sesje Rady Gmi-
ny.  
W czasie pierwszej z nich, 27 
września 2010 roku, radni pod-
jęli osiem uchwał.  
Najpierw Rada Gminy podjęła 
decyzję o udzieleniu pomocy fi-
nansowej Powiatowi  Chodzie-
skiemu w wysokości 150 tysięcy 
złotych w roku 2011, z przezna-
czeniem na współfiansowanie 
planowanego remontu dróg po-
wiatowych, które położone są na 
terenie gminy Budzyń. 
W kolejnej uchwale radni pod-
jeli decyzję o udzieleniu w roku 
2011 kolejnej pomocy finanso-
wej Powiatowi Chodzieskiemu, 
tym razem w kwocie 450 tysię-
cy złotych. Pomoc ta ma zostać 
przeznaczona  na współfianso-
wanie w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych 2008 – 2011przebudowy 
drogi powiatowej numer 1488P 
łączącej Wyszyny z Budzyniem. 
Kolejną uchwałą, którą podjęła 
Rada Gminy, była uchwała w 
sprawie nabycia nieruchomości 
zabudowanej. Radni wyrazili 
zgodę na odpłatne nabycie na 
własność gminy Budzyń działki 
wraz zabytkowym wiatrakiem. 
Tym samym opiekę nad jednym z 
najbardziej charakterystycznych 

obiektów zabytkowych na tere-
nie naszej gminy przejęła gmina.
Rada Gminy podjęła także de-
cyzję o nieodpłatnym nabyciu 
od Skarbu Państwa na własność 
Gminy Budzyń działałki, która 
stanowi drogę – ulicę Rogoziń-
ską (od centrum aż do obwodni-
cy). Podjęta uchwała w tej spra-
wie pozwoliła na uregulowanie 
stanu prawnego wspomnianej 
drogi.  
W kolejnej uchwale z tego za-
kresu radni wyrazili zgodę na 
sprzedaż  nieruchomości nieza-
budowanej (działka numer 2540 
o powierzchni 300 m kw.) w Wy-
szynach, która ma być przezna-
czona na powiększenie istnieją-
cego już siedliska. 
Radni dokonali także zmian w 
budżecie gminy na 2010 rok. Po 
dokonanych zmianach budżet po 
stronie dochodów na bieżący rok 
stanowi obecnie kwotę 23 milio-
ny 465 tysiące 336 zł. Po stronie 
wydatków jest to obecnie kwo-
ta 27 milionów 912 tysięcy 409 
złotych. 
Rada Gminy uchwaliła podjęli 
także decyzję o zaciągnięciu po-
życzki z budżetu państwa na wy-
przedzające finansowanie zada-
nia pod nazwą „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w miejsco-
wosciach Wyszyny, Grabówka, 

Prosna i Nowa Wieś Wyszyńska 
w ramach programu rozwoju ob-
szarów wiejskich na lata 2007 
– 2013”. Pożyczka realizowana 
będzie w latach 2010 – 2012, a 
kolejne transze wynosić będą: 
w roku 2010 – 756 tysięcy 250 
złotych, w roku 2011 – 1 milion 
512 tysięcy 500 złotych, a w roku 
2012 – 756 tysięcy 250 złotych. 
Pożyczki udzieli Bank Gospo-
darstwa Krajowego. 
  

*    *    *
W czasie kolejnej Rady Gmi-
ny, trzydziestej siódmej z kolei, 
która zwołano na 26 październi-
ka bieżącego roku, zostało pod-
jętych 10 uchwał. 
Trzy pierwsze dotyczyły planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego. W pierwszej z nich radni 
podjęli uchwałę w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego we wsi Dzie-
woklucz (dotyczy to terenu byłej 
fermy).  
W kolejnej uchwale z tego zakre-
su Rada Gminy podjęła decyzję w 
sprawie zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Budzyń w rejonie ulicy 
Gumowej. 
Radni podjęli także decyzję o 
przystąpieniu do sprządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Budzyń 
dla obszaru położonego w rejonie 
ulicy Margonińskiej (I etap). 
Następnie podjęto dwie uchwały 
majątkowe. W pierwszej z nich 
Rada wyraziła zgodę na doko-
nanie zamiany nieruchomości 
działki numer 41/3 o powierzchni 

2293 metrów kw., położonej we 
wsi Kąkolewice, będącej własno-
ścią Gminy Budzyń, na działkę 
numer 32/1 o powierzchni 72 
metry kw., położnej w także w 
Kąkolewicach, stanowiącą wła-
sność osób fizycznych. Zamiana 
zostanie dokonana za dopłatą na 
rzecz Gminy zgodnie z wyceną 
rzeczoznawcy. 
W kolejnej uchwale Rada Gminy 
wyraziła zgodę na odpłatne naby-
cie na własność Gminy Budzyń 
działki 986/9 o powierzchni 259 
metrów kw. od osoby fizycznej. 
Radni podjęli także uchwałę w 
sprawie stawek podatków lo-
kalnych na 2011 rok, w tym 
ustalenia stawek podatku od 
nieruchomości oraz wprowa-
dzenie zwolenień z tego tytułu. 
W kolejnej uchwale radni pod-
jęli decyzję w sprawie ustalenia 
stawek podatków od środków 
transportowych.
Podjęto także uchwałę w sprawie 
aktualizacji programu ochrony 
środowiska na lata 2010 – 2015 
dla Gminy Budzyń. Radni pod-
jęli także uchwałę w sprawie 
zmiany wieloletniego programu 
inwestycyjnego na lata 2006 – 
2012 oraz wprowadznie zmian 
w budżecie gminy. 
W czasie omawianej sesji przed-
stawiona została także informa-
cja o złożonych oświadczeniach 
majątkowych przez Przewodni-
czącego Rady, radnych, Wójta 
Gminy, oraz pracowników sa-
morządowych. Oświadczenia 
wymienionych osób zostały zło-
żone w terminie i przyjęte bez 
zastrzeżeń. 

XXXVII sesja Rady Gminy Budzyń, zwołana w dniu 26 października 
2010 r., rozpoczęła się od uroczystego wręczenia odznaczeń. 
Pani Małgorzata Piasecka (na zdjęciu z lewej) otrzymała odznaczenie 
Ministra Rolnictwa za zasługi dla rolnictwa, natomiast pan Henryk Dą-
browicz (na zdjęciu z prawej) otrzymał medal honorowy im. Bolesława 

Chomicza, który nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Medal wręczył członek zarzą-
du oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP i jednocześnie prezes oddziału powiatowego Związku OSP RP w 
Chodzieży druh Artur Binkowski.  
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Wnioski o dotacje z Unii

Prace na Os. Zielonym

(c.d. ze str. 1)
Uroczystość oficjalnego otwar-
cia ulicy Wielkopolskiej, która 
miała miejsce 4 listopada 2010 
r., to symboliczne zakończenie 
budowy ponad kilometrowego 
odcinka drogi w Budzyniu. 
Inwestycja ta była dofinanso-
wana w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008 – 2011. Tym 
razem wysokość tego dofinan-
sowania wyniosła ponad 577 
tysięcy złotych, co stanowi 
około 50 procent wartości prac 
drogowych. Ogólna wartość ro-
bót drogowych wyniosła około  
1 miliona 160 tysiecy złotych. 
Wykonawcą robót drogowych 
wyłonionym w drodze przetar-
gu była firma P.U.W. BIMEX z 
Rogoźna. Oprócz jezdni wybu-
dowane zostały nowe chodni-
ki na długości Osiedla Wierz-
bowego w  Budzyniu, ścieżka 
pieszo – rowerowa na odcinku 
ulicy Wielkopolskiej i Wiśnio-
wej oraz rondo na ulicy Rogo-
zińskiej, a także około 50 miejsc 
parkingowych. Zainstalowano 
barierki ochronne w obrębie 
skrzyżowań, których celem 
jest poprawienie bezpieczeń-
stwa dzieci uczęszczających do 
szkoły i przedszkola. Wykonano 
także wyniesione przejście dla 
pieszych. Równolegle z budową 
drogi wybudowano kanalizację 
deszczową, które to zadanie 
wykonała firma MPKG Wągro-
wiec. Wartość tych prac wynio-
sła ok. 280 tysięcy złotych. 
W połączeniu z wykonanymi w 
ubiegłym roku zmianami zago-
spodarowania w obrębie szkoły 
podstawowej, gdzie wykonano 
nową zatokę dla autobusów i 
parkingi dla pracowników szko-

Zgodnie z zapowiedziami z wio-
sny tego roku rozpoczęły się pra-
ce związane z budową kanalizacji 
deszczowej i drogi (etap I) na 
Osiedlu Zielonym w Budzyniu. 
W wyniku przetargu kanalizację 
deszczową wykonywała firma 
BUDOMASZ Karol Łukasz No-
wak z Chodzieży, wartość wybu-
dowanej już kanalizacji deszczo-
wej wyniosła około 250 tysięcy 
złotych brutto. Przetarg na budo-
wę drogi wygrała firma DROG-
BUD Zakład Usług Lidia i Rafał 
Szczęsnowicz z Piły. Wartość 
planowanych do wykonania robót 
wynosi ok. 820 tysięcy złotych. 

Całość zadania będzie wykonana 
do końca pierwszego półrocza 
2011 roku. Oprócz drogi wyko-
nane będą jednocześnie parkingi i 
chodniki. W roku bieżącym firma 
ta, przy dogodnych warunkach at-
mosferycznych, wykona pierwszy 
etap tego zadania polegający na 
budowie części jezdnej. Droga ta 
będzie wykonana z kostki bruko-
wej betonowej. Budowa tej drogi 
jest jednym z elementów poprawy 
infrastruktury drogowej, które to 
zadania było jednym z elemen-
tów strategii rozwoju przyjętej 
przez Radę Gminy kończącej się 
kadencji.

ły, bezpieczeństwo dowozów 
dzieci do szkoły i przedszkola 
poprawiło się diametralnie, a  
jednocześnie rozwiązane zostały 
istniejące dotychczas problemy 
komunikacyjne w tej części Bu-
dzynia. Jednocześnie droga ob-
sługuje nowe tereny budownic-
twa mieszkaniowego  pomiędzy 
ul. Przemysłową i Strażacką. W 
najbliższym czasie planowana 
jest zmiana organizacji ruchu w 
obrębie skrzyżowania ulicy Ci-
chej, Wiśniowej i Osiedla Kwia-
towego. 
Podkreślić należy fakt, że nasza 
gmina po raz drugi otrzymała 
dofinansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008 – 2011, co jest 
niewątpliwym sukcesem. Dla 
przypomnienia: w ubieglym 
roku dofinansowana została 
budowa drogi Osiedle Cecho-
we – wieś Kąkolewice. Kolej-
ne dofinansowanie świadczy o 
umiejętnym pozyskiwaniu środ-
ków zewnętrznych przez naszą 
gminę. Środki te pozwalają na 
szybką i dynamiczną budowę i 
przebudowę naszych gminnych 
dróg. Dlatego też w roku bieżą-
cym, kontynuując chęć przebu-
dowy dróg, gmina po raz trzeci 
złożyła stosowny wniosek do 
Urzędu Wojewódzkiego o środki 
z NPPDL 2008 – 2011. Wniosek 
dotyczy kontynuacji przebudo-
wy części ulicy Przemysłowej, a 
także drogi wzdłuż Osiedla Zie-
lonego i części ulicy Strażackiej 
i  Rogozińskiej.  Miło nam także 
donieść, że na wniosek Gminy 
Budzyń władze Powiatu Cho-
dzieskiego złożyły stosowny 
wniosek o środki z tego samego 
programu na modernizację drogi 
powiatowej Budzyń – Wyszyny.  

Modernizacja drogi powiatowej
W październiku zakończone zostały prace związane z moderniza-
cją drogi powiatowej Strzelecki Gaj – Studźce. Inwestycja była re-
alizowana przez Powiat Chodzieski, wartość prac wyniosła około 
3 miliony 700 tysięcy złotych. Pięćdziesiąt procent tej inwestycji 
zostało pokryte ze środków unijnych w ramach WRPO. Długość re-
montowanego odcinka wyniosła ok. 7 kilometrów, z tego ok. 3 km 
tej drogi położonych jest na terenie Gminy Budzyń.

Uroczyste otwarcie
ul. Wielkopolskiej

W roku bieżącym gmina złożyła 
kolejny wniosek o dofinansowa-
nie ze środków Unii  Europejskich 
w ramach programu rozwoju ob-
szarów wiejskich. Zadanie to nosi 
nazwę: „Uporzadkowanie gospo-
darki wodno ściekowej w gminie 
Budzyń”. Zakres planowanych 
prac będzie polegał na moderni-
zacji ujęcia wody we wsi Prosna 
i budowie kanalizacji sanitarnej 
we wsiach Nowe Brzeźno, Brze-
kiniec - etap II, oraz Ostrówki i 
Grabówka, etap I. Obecnie gmina 
oczekuje na podpisanie stosownej 
umowy, ponieważ pozytywnie 
zakończył się etap weryfikacji 
wniosku. Wartość planowanego 
zadania inwestycyjnego będzie 
wynosić 2 miliony 700 tysięcy 
złotych, a wartość planowanego 
dofinasowania około 50 procent 
inwestycji. 
Należy dodać, że powyższy wnio-
sek nie jest jedynym, w którym 

gmina wystapiła o pomoc z bu-
dżetu Unii Europejskiej. Między 
innymi w roku bieżącym zostały 
złożone trzy kolejne wnioski do-
tyczące dofinansowania remon-
tów świetlic wiejskich we wsiach 
Nowe Brzeźno, Bukowiec i Pro-
sna. Obecnie gmina oczekuje na 
podpisanie stosownej umowy z 
Urzędem Marszałkowskim. War-
tość planowanych prac wynosić 
będzie 2 miliony 850 tysięcy zło-
tych, a wartość planowanego do-
finansowania to ok. 1 milion 500 
tysięcy złotych. Według założeń 
powyższe prace mają zostać za-
kończone do końca 2012 roku.
Z gminy Budzyń został także zło-
żony wniosek przez Parafię Pod-
stolice dotyczący remontu dachu 
i elewacji kościoła parafialnego w 
Podstlicach. Wnioskodawca ubie-
ga się o dofinansowanie w wyso-
kości 50 procent zadania. 
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Miło donieść, że pozytywnie za-
kończyły się wieloletnie starania 
gminy o wykonanie modernizacji 
dwóch skrzyżowań drogi krajo-
wej K11 z drogami powiatowy-
mi, tj. skrzyżowanie w Sokoło-
wie Budzyńskim i w Strzeleckim 
Gaju. Generalna Dyrekcja Dróg i 

Droga w Bukowcu
We wrześniu zakończono budowę 
drogi o nawierzchni bitumicznej 
we wsi Bukowiec na odcinku 
ok. 700 metrów. Inwestycja była 
prowadzona w ramach gminnego 
programu  poprawy dojazdu do 
gospodarstw rolnych. Wartość tej 
inwestycji wyniosła ponad 230 ty-
sięcy złotych. Wykonawcą robót 
wyłonionym w drodze przetargu 
była firma POL-DRÓG PIŁA Sp. 
z o.o z Piły. Na powyższe zadania 
udało się pozyskać kwotę ponad 
33 tysięcy złotych z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych. W roku przyszłym 

planowana jest podobna inwesty-
cja we wsi Budzyń, odpowiedni 
wniosek o dofinansowanie plano-
wanego zadania został w ostatnim 
czasie złożony do Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu.  
Niemal rówolegle zakończone 
zostały prace związane z remon-
tem drogi łaczącej Bukowiec z 
Nową Wsią Wyszyńską. Remont 
polegał na powierzchniowym 
utrwaleniu nawierzchni, wartość 
prac wyniosła ponad 35 tysięcy 
złotych, a wykonawcą była firma 
SALDRÓG ze Stargardu Szcze-
cińskiego.

Nowe place zabaw

Jedną z ostatnich inwestycji realizowanych w roku bieżącym na tere-
nie naszej gminy jest budowa nowych placów zabaw przy Szkołach 
Podstawowych w Budzyniu i w Wyszynach. Inwestycja ta prowadzona 
jest w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Wartość tych 
placów szacowana jest na ok. 250 tysięcy złotych, z czego 50 procent 
pokryte będzie ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, reszta 
zaś z budżetu gminy. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest 
firma DAWAR SPORT Sp. z o.o. z Poznania.

W miesiącu październiku, po 
wieloletnich staraniach naszej 
gminy, został oddany do eks-
ploatacji Główny Punkt Zasila-
nia „Budzyń”. Inwestorem był 
Zakład Energetyczny Poznań. 
Z tego GPZ-u w przyszłości 
zasilane będą cztery sąsiadują-
ce ze sobą gminy – tj. gmina 
Margonin, Chodzież, Wągro-

wiec oraz Budzyń, co pozwo-
li na dostawy odpowiedniej 
mocy energii elektrycznej dla 
nowych inwestycji. Braki w 
tym zakresie były przez szereg 
lat poważną barierą utrudniają-
cą rozwój przedsiębiorstw na 
terenie naszego powiatu, a w 
szczególności na terenie naszej 
gminy. 

GPZ „Budzyń” już działa

Zakończne zostały prace zwiazane z wymianą poszycia dachowego na 
kościele w Sokołowie Budzyńskim. Parafia Budzyń uzyskała na tę in-
westycję dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 45 
tysięcy 285 zł. Remont dachu został także dofinasowany ze środków 
budżetu gminy kwotą w wysokości 43 tysiące 666 zł. Cała wartość za-
dania wyniosła ok. 100 tysięcy złotych. 

Sokołowo Budzyńskie

Remont dachu kościoła

W ostatnim czasie w ramach funduszu sołeckiego we wsi Wyszyny zo-
stał wykonany nowy chodnik na odcinku ok. 170 metrów bieżących, 
wartość tych prac to ok. 32 tysiące złotych. Jednocześnie wykonano 
utwardzenie dróg gminnych we wsiach Wyszynki i Dziewoklucz na 
łącznej długości ok. 1 kilometra o wartości ok. 65 tysięcy złotych. 

W sierpniu zakończono prace 
związane z budową kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej 
w ciągu ulicy Parkowej. Wartość 
tych prac wyniosła 115 tysięcy 
złotych. Wykonawcą zadania była 
spółka MPGK Wągrowiec Sp. z 
o.o. Dzięki temu około 20 nowo 
wytyczonych działek budowla-

Trwa obecnie końcowy etap prac 
związanych z budową kanalizacji 
sanitarnej we wsi Prosna, które to 
prace realizowane są w ramach 
zadania inwestycyjnego pod na-
zwą „Uporządkowanie  gospodar-
ki ściekowej w miejscowościach 
Prosna, Grabówka, Nowa Wieś 
Wyszyńska i Wyszyny”. Koszt 
budowy kanalizacji sanitarnej we 
wsi Prosna będzie wynosił około 
1 milion 335 tysięcy złotych. W 
roku bieżącym rozpoczną się pra-
ce związane z budową kanaliza-
cji  sanitarnej we wsi Nowa Wieś 
Wyszyńska. Planowany koszt tej 
budowy będzie wynosił ponad 

Wyszyny - nowy chodnik

Prosna 

Budowa kanalizacji 
830 tysięcy złotych. Na począt-
ku przyszłego roku rozpoczną się 
prace związane z budową nowej 
oczyszczalni ścieków we wsi Wy-
szyny. Planowany koszt tego za-
dania to ok. 3 miliony 700 tysięcy 
złotych. Ostatnim etapem prac 
będzie budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej we wsi Grabówka. W 
tym przypadku planowany koszt 
prac to 1 milion 203 tysiące zło-
tych. Na powyższe zadanie nasza 
gmina uzyskała dofinansowanie 
w kwocie ok. 3 milionów złotych 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach progamu rozwoju obsza-
rów wiejskich. Ulica Parkowa z mediami

nych uzyskało dostęp do tych me-
diów, co stwarza możliwość roz-
poczęcia następnych inwestycji  
mieszkaniowych. Warto zazna-
czyć także fakt, że w międzycza-
sie Energetyka Poznańska wyko-
nała w tym rejonie odpowiednie 
sieci energetyczne. 

Modernizacja skrzyżowań
Autostrad w Poznaniu stosowny 
przetarg już rozpisała. Plano-
wana inwestycja będzie dosko-
nałym uzupełnieniem remontu 
przeprowadzonego wcześniej 
przez władze Powiatu Chodzie-
skiego na odcinku Strzelecki Gaj 
– Studźce.  
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21 listopada na terenie całego kraju 
odbędą się wybory samorządowe. 
Na terenie naszej gminy wybierać 
będziemy wójta, radnych Rady 
Gminy, radnych Rady Powiatu oraz 
radnych Sejmiku Wojewódzkiego. 

Publikujemy poniżej stosowne 
uchwały dotyczące numerów i gra-
nic obwodów głosowania, numerów 
i granic okręgów wyborczych, a tak-
że listę kandydatów na radnych. 
Informujemy także, że w związku 

z faktem, że został zarejestrowa-
ny tylko jeden kandydat na Wójta 
Gminy Budzyń (jest nim Marcin 
Sokołowski zgłoszony przez KWW 
Forum Samorządowo - Ludowe),  
zgodnie z uchwałą Nr 5/2010 Gmin-

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 września 2010 r.

 Stosownie do art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw (Dz.U. 
z 2003 r., Nr 159, poz. 1547 ze zmianami), podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych ich granicach, numerach i 
liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Budzyniu.

Dla Gminnej Komisji Wyborczej w Budzyniu wyznacza się siedzibę w Urzędzie Gminy w Budzyniu, przy ul. Lipowej 6, parter, pokój Nr 1, tel. 
(67) 2843-201, (67) 2843-313, (67) 2843-370.
W dniu 21 listopada 2010 r. lokale wyborcze otwarte będą w godz. 8.00 – 22.00

WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

Wybory samorządowe  nej Komisji Wyborczej w Budzyniu 
wybory bezpośrednie Wójta Gminy 
Budzyń zostaną przeprowadzone, a 
kandydat zostanie wybrany, jeżeli w 
głosowaniu otrzyma więcej niż po-
łowę ważnie oddanych głosów. W 
przypadku, gdy kandydat nie otrzy-
ma więcej niż połowę ważnie odda-
nych głosów, wyboru Wójta dokona 
Rada Gminy.
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OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 października 2010 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad 
powiatów sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 32 i art. 32a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 
2010 r. Nr 176 poz. 1190), podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwo-
dowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy 
oraz bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010 r.

WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski

 W dniu 21 listopada 2010 r. lokale wyborcze otwarte będą w godz. 8.00 – 22.00.



7

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BUDZYNIU

z dnia 3 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Budzyń zarządzonych na 

dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 
2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Budzyniu podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Gminna Komisja 
Wyborcza w Budzyniu podaje treść oświadczenia lustracyjnego kandydata (zarejestrowanego na liście nr 16 pozycja 1) stwierdzającego fakt jego 
pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.

Okręg Nr 1
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
        1. CHROŁ Mariusz, lat 31, zam. Budzyń
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
        1. MIKOŁAJEWICZ Marek, lat 45, zam. Budzyń
Lista nr 16 – KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE
        1. ŁASECKI Bogdan Franciszek, lat 63, zam. Budzyń
 złożył następujące oświadczenie:
 pracowałem, pełniłem służbę i byłem współpracownikiem  
 organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a  
 powołanej ustawy
        2. BINERT Sławomir, lat 36, zam. Budzyń
        3. DAJCZAK Jarosław Tomasz, lat 31, zam. Budzyń
Lista nr 18 – KWW PAWEŁ BRYCHCZYŃSKI
        1. BRYCHCZYŃSKI Paweł, lat 36, zam. Budzyń

Okręg Nr 2
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
        1. NIEDBALSKI Szymon Andrzej, lat 28, zam. Budzyń
        2. TOMCZYK Tadeusz, lat 65, zam. Budzyń
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
        1. AJCHSZTET Mariusz Tomasz, lat 46, zam. Budzyń
Lista nr 16 – KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE
        1. NOWICKI Zenon, lat 64, zam. Budzyń
        2. KASPERCZAK Józef, lat 61, zam. Budzyń
        3. CABEL Marian Tadeusz, lat 50, zam. Budzyń
        4. BEDYŃSKI Marian, lat 61, zam. Budzyń
Lista nr 19 – KWW MARIUSZ CHROŁ
        1. BUSZKIEWICZ Kinga Danuta, lat 49, zam. Budzyń
Lista nr 20 – KWW ANDRZEJA RAKOCZY
        1. RAKOCZY Andrzej Stanisław, lat 55, zam. Budzyń
Lista nr 21 – KWW BOGUMIŁA MARIANA BRYNIARSKIEGO
        1. BRYNIARSKI Bogumił Marian, lat 62, zam. Budzyń
Lista nr 23 – KWW DANUTA GOŚCIŃSKA
        1. GOŚCIŃSKA Danuta, lat 57, zam. Budzyń

Okręg Nr 3
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
        1. KEMPIŃSKI Rafał, lat 35, zam. Budzyń
Lista nr 16 – KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE

        1. CEMBROWICZ Kazimierz, lat 58, zam. Dziewoklucz

Okręg Nr 4
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
       1. KOSZNY Jerzy Jan, lat 57, zam. Brzekiniec
Lista nr 16 – KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE
       1. DEPTA Józef Paweł, lat 47, zam. Nowe Brzeźno

Okręg Nr 5
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
        1. OGRABEK Krystian Kamil, lat 27, zam. Podstolice
Lista nr 16 – KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE
        1. DUMKE Zbigniew Stanisław, lat 52, zam. Podstolice

Okręg Nr 6
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
        1. HEREĆ Iwona Maria, lat 47, zam. Budzyń
Lista nr 16 – KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE
        1. PASCH Wacław Maksymilian, lat 58, zam. Bukowiec

Okręg Nr 7
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
        1. JANKOWSKA Irena, lat 48, zam. Sokołowo Budzyńskie
Lista nr 16 – KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE
        1. JENCZYK Izabela Anna, lat 30, zam. Sokołowo Budzyńskie

Okręg Nr 8
Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP
         1. STRUZIK Honorata Anna, lat 28, zam. Wyszyny
Lista nr 16 – KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE
        1. GROCHOWALSKI Tadeusz Stanisław, lat 70, zam. Wyszyny
        2. KIN Krzysztof Piotr, lat 36, zam. Wyszyny
Lista nr 17 – KWW MATEUSZA MUCHY
         1. MUCHA Mateusz, lat 23, zam. Wyszyny
Lista nr 22 – KWW BOGDANA PIOTRA
        1. PIOTR Bogdan, lat 53, zam. Wyszyny

Okręg Nr 9
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD
        1. POLCYN Alfred Stanisław, lat 70, zam. Prosna
Lista nr 16 – KWW FORUM SAMORZĄDOWO-LUDOWE
        1. SZEJNER Wojciech Józef, lat 54, zam. Prosna

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

Marek Rożek
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Budzyń  ogłasza publiczny przetarg 

ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 108/1 o pow. 1.000 m2 położona w Gra-
bówka. Nieruchomość położona jest w centrum wsi. 
Kształt działki korzystny. Posiada możliwość podłą-
czenia do sieci wodociągowej i energetycznej. Nieru-
chomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana 
jest w księdze wieczystej KW nr 25894 prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w 
Wągrowcu. W decyzji o warunkach zabudowy ustalo-
no przedsięwzięcie polegające na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem lo-
kalizacji budynku garażowego przybudowanego lub 
wolnostojącego.
Powyższa nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 108/1 
wynosi 17.000,00 złotych netto (słownie: siedemna-
ścietysięcyzłotych 00/100 netto)
Wadium – 1.700,00 złotych (słownie: jedentysiącsie-
demsetzłotych 00/100)
Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zo-
stanie podatek VAT 22%.
Przetarg  odbędzie się w dniu 10 grudnia 2010 r. o godz. 
1100 w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń przy ul. Lipo-
wej 6  (pokój nr 1).

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują 
uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrą-
gleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne 
i fizyczne, które wpłacą  wadium w podanej wysoko-
ści w gotówce na konto Gminy Budzyń Nr 26 8945 
0002 2600 0101 2000 0070 w Banku Spółdzielczym 
Chodzież Oddział w Budzyniu najpóźniej do  dnia 
06 grudnia 2010 r. z dopiskiem „przetarg na działkę 
nr ...”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetar-
gowa mogła ustalić jej wpływ na konto Gminy Budzyń 
w podanym wyżej terminie.

Nabywca ponosi dodatkowo koszty notarialne łącznie 
z opłatami sądowymi, których wysokość określi nota-
riusz.
Należność za nabycie nieruchomości ustalona w drodze 
licytacji podlega zapłacie w całości gotówką najpóź-
niej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej. Nie ma 
możliwości rozłożenia ceny  na raty roczne. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania 
przyczyny.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będą-
cych przedmiotem sprzedaży i warunkach przetargu 
można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Budzyniu 
(pokój nr 7) lub telefonicznie (067) 2843 – 370 wew. 
28, jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl. 

WÓJT GMINY BUDZYŃ
   /-/ Marcin Sokołowski

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Budzyń  ogłosza publiczny przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych.

Przedmiotem przetargu są:
1. Działka nr 69 o pow. 900 m2 położona w Wyszynach. Nieruchomość poło-
żona jest w pobliżu centrum wsi. Kształt działki regularny. Posiada możliwość 
podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nieruchomość stanowi 
własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księdze wieczystej KW nr 24698 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wągrow-
cu. W decyzji o warunkach zabudowy ustalono przedsięwzięcie polegające na 
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem lokali-
zacji budynku gospodarczo-garażowego.
Powyższa nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 69 wynosi 24.000,00 złotych 
netto (słownie: dwadzieściaczterytysiącezłotych 00/100 netto)
Wadium – 2.400,00 złotych (słownie: dwatysiąceczterystazłotych 00/100)
Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT 22%.
Przetarg  odbędzie się w dniu 10 grudnia 2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu 
Gminy Budzyń przy ul. Lipowej 6  (pokój nr 1).

2. Działka nr 70 o pow. 900 m2 położona w Wyszynach. Nieruchomość poło-
żona jest w pobliżu centrum wsi. Kształt działki regularny. Posiada możliwość 
podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nieruchomość stanowi 
własność Gminy Budzyń i zapisana jest w księdze wieczystej KW nr 24698 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wągrow-
cu. W decyzji o warunkach zabudowy ustalono przedsięwzięcie polegające na 
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem lokali-
zacji budynku gospodarczo-garażowego.
Powyższa nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 70 wynosi 24.000,00 złotych 
netto (słownie: dwadzieściaczterytysiącezłotych 00/100)
Wadium – 2.400,00 złotych (słownie: dwatysiąceczterystazłotych 00/100)
Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT 22%.
Przetarg  odbędzie się w dniu 10 grudnia 2010 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzę-
du Gminy Budzyń przy ul. Lipowej 6  (pokój nr 1).

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
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 w Banku Spółdzielczym Chodzież Oddział w 
Budzyniu najpóźniej do dnia 06 grudnia 2010 r. z dopiskiem „przetarg na 
działkę nr ...”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej 
wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.

Nabywca ponosi dodatkowo koszty notarialne łącznie z opłatami sądowymi, 
których   wysokość określi notariusz.

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

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem sprzeda-
ży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Budzy-
niu (pokój nr 7) lub telefonicznie (067) 2843 – 370 wew. 28, jak również na 
stronie internetowej www.budzyn.pl.

WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski
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Graliśmy w szachy
W niedzielę 24 października 
2010 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Budzyniu odbył się I 
Indywidualny Turniej Szacho-
wy, którego organizatorami był 
Gminny Ośrodek Kultury – sek-
cja szachowa. 
Mimo niedużej  frekwencji turniej 
rozegrano. I miejsce zajął Mateusz 
Dąbrowicz, II miejsce Paweł Cze-
chorowski, III Robert Szymborski 
a IV Piotr Rakoczy. 

Dnia 24 października 2010 r. w 
Gminnym Ośrodku Kultury w 
Budzyniu odbyła się III runda 
turnieju „Bośka – Kop (AS – 
10) o puchar „Bratka”.
Zwyciężył Stanisław Okupniak 
(430 pkt.), drugie miejsce za-
jął Sławomir Łukaszewicz (411 
pkt.), trzecie Romuald Fiedoro-
wicz (406 pkt.), czwarte Zygmunt 
Bukowski (401 pkt.) 
Po dwóch rozgrywkach prowadzi 
Stanisław Okupniak - 250 pkt. 

Dzień 14 października to świe-
to Edukacji Narodowej. W tym 
dniu nie odbyły się lekcje, a w 
szkole spędziliśmy tylko godzinę. 
Jednak ten krótki czas okazał się 
niezwykle ekscytujący, a osoby, 
które nie pojawiły się w murach 
szkolnych mogą tylko żałować. 
Z okazji DEN odbył się w naszej 
szkole uroczysty apel, w którym 
wzięli udział: grono pedago-

(1248), przez Stefanem Mulikiem 
- 150 pkt. (823) i Włodzimierzem 
Olejniczakiem - 135 pkt. (1027).   

*    *    *
11 listopada 2010 r. planowany 
jest wyjazd na Turniej Drużyno-
wy „Bośka - Kop” w Wągrowcu.  
14 listopada 2010 r. o godz. 10.00 
w Kąkolewicach odbędzie się IV 
Rozgrywka Turnieju „Bośka - 
Kop” 2010 o Puchar Wsi. 
Miłośników gier towarzyskich 
serdecznie zapraszamy. 

Gabinet  Fizjoterapii i Osteopatii  Funkcjonalnej

mgr Marcin Sudaj
Oferuję zabiegi:

 terapii manualnej
 masaż
 fizjoterapii pourazowej i neurologicznej

Fizykoterapia:
 Prądy: TENS, NC , Diadynamic, Galwanizacja, jonoforeza, trebert
 Laseroterapia

ul. Łokietka 1/ 64-840 Budzyń/ tel. 506 152 923

Turnieje szachowe będą odbywa-
ły się cyklicznie przez cały rok 
od października 2010 r. do wrze-
śnia 2011 rok. Zebrane punkty w 
poszczególnych turniejach będą 
sumowane i tworzyć będą punkty 
rankingowe.
Następny Turniej szachowy odbę-
dzie się 19 grudnia o godz. 13.00 
również w GOK-u w Budzyniu 
na który zapraszamy wszystkich 
sympatyków gier w szachy. 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

Dzień Edukacji Narodowej

Turniej „Bośka - Kop” 

O Puchar „Bratka”

giczne, pracownicy szkoły oraz 
zaproszeni goście. W programie 
apelu nie zabrakło podzięko-
wań i przeprosin dla nauczycieli. 
Uczniowie odegrali scenkę odby-
wającą się w pokoju nauczyciel-
skim, recytowali zarówno poważ-
ne, jak i humorystyczne wiersze, 
zaprezentowali też zachwycający 
pokaz akrobatycznych ćwiczeń 
sportowych.

W ramach kształtowania umie-
jętności bezpiecznego porusza-
nia się p drogach i ulicach odwie-
dził nas w przedszkolu policjant 
asp. sztab. Jarosław Górski.
Opowiadał dzieciom o zasadach 
bezpieczeństwa w domu, w przed-
szkolu i na ulicy. Każdy przed-
szkolak wie od dziś jak zachować 
się w kontaktach z obcymi do-

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu

Bezpieczny przedszkolak
rosłymi ludźmi, jak bezpiecznie 
bawić się w domu i na podwórku 
oraz zna przepisy o ruchu drogo-
wym dotyczące pieszych. Na za-
kończenie spotkania goszczący w 
przedszkolu policjant przekazał 
dzieciom film edukacyjny „Bez-
pieczna droga z radami Spongebo-
ba” oraz naklejki jako nagrody za 
udział w konkursach. 

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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USC BUDZYŃ
Małżeństwa

Nitka Maciej i Matyla Kinga   11.09.2010
Ograbek Hubert i Standowicz-Napieralska Alina 17.10.2010
Buzała Marcin i Siodła Katarzyna  18.09.2010
Piochacz Maciej i Sysło Małgorzata  18.09.2010
Grochowski Tomasz i Owczarzak Aldona 18.09.2010
Mendlewski Tadeusz i Musiał Katarzyna 18.09.2010
Okupniak Marek i Ufland Monika  24.09.2010
Binert Łukasz i Warguła Natalia  24.09.2010
Cybulski Szymon i Glazer Aleksandra  24.09.2010
Koza Zygmunt i Żak Małgorzata  25.09.2010
Zagura Dariusz i Sztuder Danuta  25.09.2010
Ludowicz Sławomir i Wyskida Sylwia  25.09.2010
Pokrywka Adrian i Garstecka Wioleta  02.10.2010
Rychlik Adam i Mazurek Anna  02.10.2010
Janiszewski Adam i Spychalska Wiesława 23.10.2010
Więcek Michał i Spalona Daria  23.10.2010
Ślęzak Mikołaj i Baranowska Jagoda  09.10.2010
Nowak Daniel i Pierucka Joanna  09.10.2010
Misterski Krzysztof i Mączyńska Joanna 09.10.2010
Krzyżaniak Adam i Krojenka Wioletta  09.10.2010

Urodzenia
Spalony Jakub, Wyszyny   13.08.2010
Krawiec Łucjan, Kąkolewice   17.08.2010
Kowal Mieszko, Budzyń   17.08.2010
Dobrzyński Sergiusz, Bukowiec  26.08.2010
Oko Nadia, Nowe Brzeźno   02.09.2010
Kasperczak Eliza, Budzyń   13.09.2010
Dąbrowski Jan, Budzyń   13.09.2010
Duda Karolina, Wyszyny   05.10.2010
Walkowiak Hanna, Wyszyny   17.10.2010
Ksycki Franciszek, Budzyń   11.10.2010
Ograbek Jerzy, Podstolice   17.10.2010
Kupidura Mateusz, Budzyń   08.10.2010
Wasil Kamila, Budzyń   09.10.2010
Kubanek Michał, Budzyń   13.10.2010
Lehmann Norbert, Budzyń   08.10.2010
Zbączyniak Zofia, Wyszyny   12.10.2010
Zbączyniak Zuzanna, Wyszyny  12.10.2010
Rewers Miłosz, Budzyń   23.10.2010

Zgony
Szymborska Gabriela, Budzyń               ur.02.03.1947, zgon 15.09.2010
Hućko Irena, Sokołowo Budzyńskie ur.18.01.1936, zgon 23.09.2010
Śleboda Telesfor, Budzyń            ur.02.04.1931, zgon 25.09.2010
Lewandowska Henryka, Budzyń      ur.07.04.1922, zgon 21.09.2010
Wołczyński Jan, Sokołowo Budzyńskie 
                                                          ur.31.05.1942, zgon 25.09.2010
Tews Kazimiera, Budzyń            ur.05.02.1921, zgon 28.09.2010
Trafarska Irena, Budzyń           ur.02.01.1942, zgon 27.10.2010
Dreger Florian, Bukowiec           ur.30.03.1933, zgon 26.10.2010
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W dniach 10 i 17 października 
w hali sportowo – widowiskowej 
przy Gimnazjum w Budzyniu 
odbyły się Gminne Mistrzostwa 
w Piłkę Siatkową Kobiet i Męż-
czyzn.
Organizatorami Mistrzostw byli: 
Wójt Gminy Budzyń i Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu.
W dniu 10 października rozegrano 
rozgrywki kobiet, startowały cztery 
drużyny: pierwsze miejsce zajęła 
drużyna z Budzynia, drugie druży-
na z LZS Kakolewice, trzecie LZS 
Sokołowo Budzyńskie, czwarte 
LZS Podstolice. 

Natomiast 17 października swój 
turniej rozegrali mężczyźni. Wy-
startowało 8 drużyn. Pierwsze 
miejsce wywalczyła drużyna z LZS 
Nowe Brzeźno, drugie drużyna z 
Budzynia, trzecie LZS Sokołowo 
Budzyńskie, czwarte  LZS Ostrów-
ki. Kolejne miejsca Bukowiec, Pro-
sna, Podstolice, Kąkolewice. 
W imieniu Wójta Gminy Budzyń 
puchary i nagrody wręczał prze-
wodniczący Rady Gminy Bog-
dan Łasecki oraz przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu pan Roman Schalbs.  

Turnieje siatkarskie
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„Kombinatorzy” 
koncertowali w USA

Ogłoszenia drobne
Sprzedam dom z działką 1000 m kw, bliźniak w Sokołowie Budzyń-
skim (budynek nr 36), do remontu, tel. 500 555 590. 

Kancelaria Adwokacka
adwokat

Mariusz Matysiak
Filia : ul. Przemysłowa 16

64-840 Budzyń, tel. 63-857-656
e-mail: mariuszmat@interia.pl

dyżury: wtorek , środa
od 16.00 do 19.00

Kapela „Kombinatorzy”, która 
blisko 35 lat bawi i wzrusza pu-
bliczność na licznych koncertach 
zarówno w Budzyniu, jak i w wie-
lu miastach Polski, tym razem wy-
ruszyła za „wielką wodę”. Budzy-
niacy dali cztery koncerty (dwa w 
Filadelfii, po jednym w Nowym 
Jorku i Camden), wszędzie spo-
tkali się z żywiołową reakcją ame-
rykańskiej Polonii. Choć koncerty 
miały trwać godzinę, jednak nie 
pozwalano im zejść ze sceny. Były 
owacje na stojąco i prośby o bis.  
Jak zaczęła się ich amerykańska 
przygoda? „Kombinatorzy” wzięli 
udział w przeglądzie kapel podwór-
kowych, jaki zorganizowany został 
przez telewizję  „Trwam”,  która 
jest także odbierana w USA. Nagra-
nie występu „Kombinatorów” trafi-
ło do rąk ks. Pawła Kryszkiewicza, 
który w Budzyniu ma swoje korze-
nie rodzinne, a od wielu lat jest pro-
boszczem parafii pw. św. Józefa w 
podfiladelfijskim Camden. Chwy-
tliwe, wpadajace w ucho utwory i 
żywiołowe koncerty budzyńskiej 
kapeli spodobały się za oceanem, 
stąd propozycja, by przyjechali do 
USA i zaprezentowali się na żywo. 
Latem tego roku ks. Kryszkiewicz 
zaproponował członkom kapeli 

propozycję przylotu do USA.  
Przygotowania trwały kilka mie-
sięcy. Wiadomo – wizy, lecz także 
liczne próby, w czasie których po-
wstały dwa nowe utwory, napisane 
specjalnie dla amerykańskiej Polo-
nii: ,,Dla Ciebie” i ,,Filadelfia”. Do 
USA kapela wyjechała w swoim 
niezmienionym od lat składzie: Ry-
szard Świniarski, Tadeusz Dudziak, 
Dariusz Adamczyk, Jan Sawiński, 
Sylwester Kośmicki, Bogdan Cyra-
nek i satyryk Mieczysław Góra. W 
podróży udział wzięło także kilka 
osób towarzyszących. Już na miej-
scu kapelą zaopiekował się ksiądz 
Paweł Kryszkiewicz wraz ze swoją 
mamą Ewą, którzy zapewnili noc-
leg, gościnę i pomoc w poruszaniu 
się po Stanach.   
Dla naszej kapeli amerykańska 
przygoda to nie tylko koncerty, ale 
także niewykle atrakcyjne miejsca, 
które dane im było zwiedzić. Zaczę-
li od znajdującej się w Pensylwanii 
amerykańskiej Częstochowy, potem 
odwiedzili wioskę Amiszów, Nowy 
Jork z Manhattanem i katedrą św. 
Patryka, a na koniec zwiedzili kasy-
na w Atlantic City. Jednak najwięk-
szym przeżyciem było uczestnictwo 
w transmitowanej na żywo Paradzie 
Pułaskiego. 

NOWO OTWARTY SKLEP!!!

 biżuteria
 czapki, rękawiczki 

 torebki, paski
 rajstopy Budzyń, oś. Wierzbowe 

Godziny otwarcia:
Pn – pt 9.00 – 17.00
Sobota  9.00 – 13.00 

ZAPRASZAMY!!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Nagrody Wójta 
8 października w budzyńskim 
GOK-u odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. 
W tym roku nagrody otrzymali: Gra-
żyna Przybyszewska, Bożena Mąka, 
Anna Gąska, Stanisław Krumplew-
ski, Justyna Barczak, Wioletta Ste-
fańska, Ewa Urbańczyk, Marlena 
Gładych, Teresa Krótka, Agnieszka 

Fifer, Elżbieta Kurkowiak – Pau-
szek, Marlena Oko – Kowalczyk, 
Elżbieta Kapała. 
Wśród obecnych była także Eweli-
na Wesołowska,  nauczyciel języka 
rosyjskiego w Gimnazjum w Bu-
dzyniu, która złożyła ślubowanie 
po wręczeniu aktu nadania stopnia 
awansu zawodowego na nauczycie-
la mianowanego.

Ogłoszenie
Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu zwraca się z uprzejmą prośbą do 
mieszkańców o udostępnienie starych zdjęć (czarnobiałych, kolorowych, 
przedwojennych, z różnych okresów) Budzynia i okolic. Czekamy na 
fotografie przedstawiające stare widoki, budynki, których już nie ma 
lub wyglądają zupełnie inaczej, utrwalone w kadrze ważne uroczystości 
gminne i życie rodzinne.
Zdjęcia zostaną zeskanowane i oddane właścicielom. 
Informacje: Anna Zaranek, Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu
Tel. 67-2843-575, 691-774-065

Zdecydowanym zwycięstwem re-
prezentacji Szkoły Podstawowej 
w Budzyniu zakończyły się mi-
strzostwa powiatu w sztafetowych 
biegach przełajowych szkół pod-
stawowych w Zacharzynie.  
1. SP Budzyń  - 37,29 min.
2. SP 1 Chodzież - 38,31 min.
3. SP Szamocin - 39,17 min.
4. SP Margonin - 41,13 min.
Kolejne miejsca zajęły drużyny: SP 
Oleśnica, SP 3 Chodzież, SP Strzel-
ce, SP Stróżewo, SP Oleśnica II. 

Zwycięska sztafeta awansowała 
do finału Mistrzostw Wielkopol-
ski, gdzie będzie reprezentować 
powiat chodzieski.
Skład drużyny SP Budzyń: Kata-
rzyna Kozioł, Mikołaj Ceranek, 
Aleksandra Kępka, Kacper Grill, 
Róża Cilsdorf, Mikołaj Górzny, 
Aleksandra Krajewska, Sebastian 
Ziółkowski, Paulina Żegała i Ar-
kadiusz Gruszczyński. Opiekunem 
zespołu był pan Janusz Szozda.      

Szkolniak

Awans sztafety z Budzynia



12

ROZMAITOŚCI

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Jubileuszowy, X Przegląd Młodych Talentów Estrady

Jak „Piramida”, to tylko w Budzyniu
W sobotę, 16 października, w 
Gminnym Ośrodku Kultury w 
Budzyniu odbyła się X Jubile-
uszowa Inwentaryzacja Młodych 
Talentów Estrady „PIRAMIDA 
2010”.
Tegoroczna „Piramida” zaplanowa-
na była początkowo na kwiecień, 
jednak w związku ze smoleńską 
tragedią przegląd został przeniesio-
ny na jesień. Impreza zgromadziła 
ponad 250 wykonawców z północ-
nej i zachodniej Polski. W tego-
rocznym konkursie wzięło udział 
29 solistów w kategorii 13 - 17 lat, 

a także 19 solistów w kategorii po-
wyżej 18 lat, 10 zespołów tanecz-
nych oraz 5 zespołów wokalnych.
Poziom tegorocznego konkursu 
przerósł najśmielsze oczekiwania 
widzów, a przede wszystkim człon-
ków jury. Niebywałym talentem 
imponowali wokaliści, zaś niemal 
zawodowym obyciem i skalą trud-
ności poszczególnych układów 
oczarowały widzów grupy tanecz-
ne. Po raz pierwszy na „Pirami-

dzie” wystapili artyści z zagranicy 
- dziewczęta z grupy wokalno-ta-
necznej „Buslik” z Białorusi.
Całodzienne przesłuchania dopro-
wadziły w końcu do upragnionego 
finału. Tegoroczne zmagania oce-
niało grono doświadczonych juro-
rów, a wśród nich: Halina Benedyk 
– piosenkarka, pedagog, Wojciech 
Korda – legenda polskiego rocka, 
Justyna Adamczak – piosenkarka, 
producent muzyczny, Marek Gór-
ski -  artysta estrady menadżer, 
właściciel studia nagrań, Katarzy-
na Mendlik – choreograf, peda-

gog, Ryszard Gotlib – choreograf, 
pedagog, Krzysztof Marszewski 
– dziennikarz radiowy, Jan Japas 
Szumański – dziennikarz TV. 
Po wysłuchaniu i obejrzeniu  pre-
zentacji uczestników tegorocznej 
Jubileuszowej edycji PIRAMIDA 
2010 postanowiło następuje:
W kategorii solistów w grupie 
wiekowej 13 – 17 lat przyznać:
I miejsce Klaudia Adamus z Krzy-
żanowic;

II miejsce Kindze Jurkiewicz z To-
runia;
III miejsce Agnieszce Rembejko z 
Wałcza;
- oraz dwa wyróżnienia, które 
otrzymują: Pamela Munyama z 
Śmigla, Łukasz Reks z Bogdańca.

W kategorii solistów w grupie 
wiekowej 18 lat i powyżej  przy-
znać:
I miejsce Monice Szczot  z Kalisza; 
II miejsce Joannie Szkaradkiewicz 
z Leszna;
III miejsce Klaudii Cieślak z Szcze-
cina;
- oraz równorzędne wyróżnienia, 
które otrzymują: Karin Kwaśnik z 
Poznania, Joanna Florczak z Wał-
cza, Kamil Czeszel z Torunia, Piotr 
Porada z Kalisza, Michał Babiarz z 
Torunia. 

W kategorii zespoły wokalne  
przyznać:
I miejsce zespołowi WISPERS; 
II miejsce duetowi Agnieszce i Bar-
toszowi z Wałcza; 
III miejsce zespołowi BUSLIK z 

Białorusi; 
- oraz dwa wyróżnienia, które 
otrzymują zespoły: PIANO SONG 
z Kalisza, FANT z Leszna .

W kategorii zespoły taneczne  
przyznać:
I miejsce zespołowi EFEKT z Ko-
szalina; 
II miejsce zespołowi JAZZY ME z 
Poznania;
III miejsce zespołowi PRYZMAT z 
Poznania ;
Oraz dwa wyróżnienia, które otrzy-
mują zespoły: ABRAKADABRA  
z Mirosławca, TIRLITONKI z Ko-
łobrzegu.  

*    *    *

Jury pragnie podkreślić szczególnie 
wysoki poziom artystycznych pre-
zentacji uczestników tegorocznej 
Jubileuszowej Edycji PIRAMIDY 
2010, zwłaszcza w grupie wiekowej 
solistów w kategorii powyżej 18 lat. 
Wyrazy uznania jury kieruje pod 
adresem opiekunów poszczegól-
nych zespołów.

zaprasza do udziału 
w konkursie recytatorskim 

„JESIENNA ZADUMA” XII edycja
Konkurs  obejmuje  

4 kategorie wiekowe:
I         7 – 9   lat

         II       10 – 12  lat 
III      13 – 17  lat
IV      18 - 100 lat

Konkurs 
odbędzie się w GOK 
dnia 26 listopada 
(piątek)  o godz.  

16.00

Biblioteka Publiczna

UWAGA!
Zgłoszenia należy 

składać do 22.11.2010r. 
(poniedziałek)


