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Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia, 

wszystkim mieszkańcom gminy Budzyń życzymy, 
aby były one wypełnione radością i miłością, 

niosąc spokój i pogodę ducha. 
W Nowym 2011 Roku życzymy głębokiej wiary, 

szczęścia i powodzenia, aby spełniły się wszystkie 
marzenia, a każdy dzień był pełen optymizmu

Przywitanie Nowego 2011 Roku
Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu dnia  

31 grudnia 2010 r. o godz. 24.00 serdecznie zaprasza 
wszystkich mieszkańców na pokaz sztucznych ogni, 

który odbędzie się  w „Ogródku u Antosia”. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Budzyń  

Bogdan Łasecki

Wójt Gminy Budzyń
Marcin Sokołowski



2

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Przysięga Wójta 

Rozpoczęła się nowa kadencja 

Pierwsza sesja 
Rady Gminy Budzyń

W Radzie praca wrze

Pierwszą sesję Rady Gminy 
zwołano na dzień 2 grudnia 
2010 roku. Wzięło w niej udział 
wszystkich 15 radnych nowej 
kadencji, reprezentujących 
wszystkie okręgi wyborcze na 
terenie naszej gminy
Sesję otworzył najstarszy wie-
kiem radny, radny senior p. 
Tadeusz Grochowalski, który 
przedstawił porządek obrad 
pierwszej sesji czwartej kaden-
cji. 
Pierwsza sesja poświęcona była 
przede wszystkim dokonaniu wy-
borów: przewodniczącego Rady 
Gminy, dwóch wiceprzewodni-
czących Rady Gminy, wyboru 
przewodniczącego komisji rewi-
zyjnej, oraz dokonaniu wyboru 
składów osobowych komisji sta-
łych Rady Gminy. 
W wyniku tajnego głosowania 
przewodniczącym Rady Gminy 
został pan Bogdan Łasecki – uzy-
skał 14 głosów „za”, 1 głos prze-
ciwny.  Po wyborze przewodnią-

cego Rady Gminy przejął on od 
radnego seniora obwiązki prze-
wodniczenia dalszej części obrad. 
Wybrano także dwóch wiceprze-
wodniczących -  p. Zenon Nowic-
ki otrzymał 15 głosów, p. Tadeusz 
Grochowalski – 14 głosów. 
Na przewodniczącego komisji 
rewizyjnej został wybrany p. Ma-
rian Bedyński, otrzymał 11 gło-
sów popierających w głosowaniu 
jawnym. 
Wybrane zostały także stałe ko-
misje Rady Gminy: 
Komisja Rozwoju Gospodarcze-
go i Finansów:
Józef Kasperczak - przewodni-
czący
Wacław Pasch - z-ca przewodni-
czącego
Sławomir Binert - członek
Paweł Brychczyński - członek
Kinga Buszkiewicz - członek
Kazimierz Cembrowicz - członek
Józef Depta - członek
Zbigniew Dumke - członek
Tadeusz Grochowalski - członek

Zenon Nowicki - członek
Wojciech Szejner - członek
Komisja Statutowo-Samorządo-
wa, Prawa i Porządku Publiczne-
go:
Zbigniew Dumke - przewodni-
czący
Zenon Nowicki - z-ca przewodni-
czącego
Marian Bedyński - członek
Sławomir Binert - członek
Honorata Struzik - członek
Komisja Zdrowia, Oświaty, 
Spraw Socjalnych, Sportu i Tu-
rystyki:
Kazimierz Cembrowicz - prze-
wodniczący
Kinga Buszkiewicz - z-ca prze-
wodniczącego

Józef Depta - członek
Tadeusz Grochowalski - członek
Izabela Jenczyk - członek
Józef Kasperczak - członek
Honorata Struzik - członek
Komisja Rewizyjna:
Marian Bedyński - przewodni-
czący
Wacław Pasch - z-ca przewodni-
czącego
Paweł Brychczyński - członek
Izabela Jenczyk - członek
Wojciech Szejner- członek
Na zakończenie Zastępca Wój-
ta Gminy Budzyń p. Bogusław 
Gniła przedstawił raport o stanie 
Gminy Budzyń (wybrane frag-
menty tego raportu publikujemy 
w tym wydaniu Informatora). 

W dniu 6 grudnia 2010 r. o godz. 
17.00 w sali obrad Gminnego 
Ośrodka Kultury odbyła się II 
sesja Rady Gminy Budzyń. 
Sesja odbyła się według ustalone-

go wcześniej proponowanego po-
rządku obrad. Na tej sesji najważ-
niejszym punktem było złożenie 
ślubowania przez Wójta Gminy 
Budzyń.

Tuż po uroczystym ślubowaniu 
nowowybrani radni podjęli in-
tensywne prace w komisjach. 
W dniu 14 i 21 grudnia obrado-
wała komisja rozwoju gospodar-
czego oraz komisja statutowo - 
samorządowa, natomiast w dniu 
15 i 16 grudnia komisja oświaty z 

komisją rewizyjną. W czasie ob-
rad komisji radni pracowali  nad 
projektem budżetu na 2011 rok. 
Prace nad budżetem zakończa się 
na poczatku 2011 roku, kiedy to 
Rada Gminy na sesji podejmie 
uchwałę budżetową na 2011 rok.

Zarząd Ochotniczej Strazy Pożarnej w Budzyniu informu-
je miszkańcóe Budzynia, że za rozprowadzane przez druhów 
wśród mieszkańców Budzynia kalendarze strażackie zebrali-
śmy 5 tysięcy 800 złotych. Zebrane w ten sposób środki finan-
sowe zostana przeznaczone na cele statutowe OSP. 
Dziekując za zaufanie w 2010 roku pragniemy złożyć życzenia 
ciepłych, pełnych miłości i zrozumienia Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęścia, zdrowia i samych sukcesów w Nowym 2011 Roku

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzyniu   

Ochotnicza Straż Pożarna 

Rozliczenie i życzenia
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(fragmenty wystąpienia Bogusława 
Gniły na Sesji Rady Gminy)

Gmina Budzyn jest jedną z 5 gmin 
powiatu chodzieskiego i jest typo-
wą wielkopolską gminą przekształ-
cającą się w gminę przemysłowo – 
rolniczą. 
Ogólna powierzchnia Gminy wynosi 
20.830 ha, z czego na:
- użytki rolne przypada 12.376 ha
- lasy i grunty leśne 7.608 ha
- wody i rowy – 39 ha
- pozostałe grunty – 807 ha
Obecnie w gminie zamieszkuje 8.466 
osób, w tym pełnoletnich – 6.573 
osoby. 
W skład Gminy wchodzi 16 wsi, w 
tym 13 wsi sołeckich. 
W celu wykonania zadań Gminy 
utworzone zostały jednostki organi-
zacyjne Gminy. Są to:
Jednostki budżetowe nie posiadają-
ceosobowości prawnej, tj.:
- Urząd Gminy Budzyń – kierownik 
Wójt Gminy
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Budzyniu – kierownik p. Mag-
dalena Gokiert – Kabat
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
w Budzyniu – kierownik p. Edyta 
Radwańska
- Gminny Zakład Oświaty – kierow-
nik p. Elżbieta Kapała
- Gimnazjum im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Budzyniu – dyrektor p. 
Teresa Krótka
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Budzyniu – dyrek-
tor. P. Stanisław Krumplewski
- Szkoła Podstawowa w Wyszynach 
– dyrektor p. Ewa Urbańczyk
- Przedszkole Samorządowe w Wy-
szynach – dyrektor p. Anna Gąska.
2. Instytucje kultury posiadające 
osbowość prawną:
- Gminny Ośrodek Kultury w Budzy-
niu – dyrektor p. Marek Bocheński.
3. Zakłady budżetowe nie posiadają-
ce osobowości prawnej:
- Gminny Zakład Wodociagów i Ka-
nalizacji w Budzyniu – kierownik p. 
Janusz Geisler. 
Ogółem na dzień dzisiejszy w gmin-
nych jednostkach organizacyjnych 
zatrudnionych jest 203 pracowników 
na stałe oraz przeciętnie 20 osób na 
umowy okresowe (prace publiczne, 
interwencyjne, staże).  
Uchwalony budżet Gminy na 2010 r. 
po ostatniej zmianie w dniu 9.11.2010 
r. po stronie dochodów stanowił kwo-
tę  24 miliony 124 tysiące 622 złote, 
natomiast po stronie wydatków sta-

nowił kwotę 27 milionów 533 tysiące 
344 złote, deficyt budżetowy wynosi 
3 miliony 408 tysięcy 722 zł. 
Ogółem na zadania inwestycyjne w 
2010 r. przewidziano kwotę 8 mi-
lionów 338 tysięcy 694 złote, co sta-
nowi 30,28 proc. całego budżetu po 
stronie wydatków. 
Stan zobowiązań Gminy Budzyń we-
dług stanu na dzień 31 października 
2010 r. wynosi 3 miliony 178 tysięcy 
329 zł. 
Gmina Budzyń ma podpisane umo-
wy przekraczające rok budżetowy 
2010 na realizację niżej wymienio-
nych zadań: 
- umowy zawarte w dniu 1 grud-
nia 2009 na kwotę 933 tysiące 413 
złotych  na realizację zadania inwe-
stycyjnego „Budowa zaplecza so-
cjalnego przy boisku sportowym we 
wsi Wyszyny”. Okres realizacji 2010 
– 2011. 
- umowa zawarta w dniu 26 maja 
2010 na kwotę 7 milionów 069 tysię-
cy 612 złotych na realizację zadania 
inwestycyjnego „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w miejscowo-
ściach: Wyszyny, Grabówka, Prosna, 
Nowa Wieś Wyszyńska”. Okres re-
alizacji 2010 – 2012. 
- Umowa zawarta w dniu 24 sierp-
nia 2010 na kwotę 814 tysięcy 013 
złotych na realizację zadania inwe-
stycyjnego „Przebudowa dróg gmin-
nych Nr 201567P i 201572P na Osie-
dlu Zielonym w Budzyniu”. Okres 
realizacji 2010 – 2011.
Gmina ma należności długotermi-
nowe. W dniu 25 czerwca 2010 r. 
została podpisana Umowa Pożyczki 
Nr 1/2010 pomiędzy Gminą Budzyń 
a Gminnym Ośrodkiem Kultury w 
Budzyniu na kwotę 334 tysiące 140 
zł. Przekazanie pożyczki nastąpi w 
następujących latach i kwotach:
- w roku 2010 – 200 tysięcy 484 zł
- w roku 2011 – 133 tysiące 656 zł
Pożyczka została udzielona w związ-
ku z realizacją przez Gminny Ośro-
dek Kultury projektu „Zwiększenie 
atrakcyjności wsi: Grabówka, Dzie-
woklucz, Kąkolewice – przebudowa 
świetlic wiejskich wraz z najbliż-
szym otoczenie” w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2007 – 2013. 
W dniu 16 sierpnia 2010 r. zosta-
ła podpisana Umowa Pozyczki Nr 
2/2010 pomiędzy Gminą Budzyń 
a Gminnym Ośrodkiem Kultury w 
Budzyniu na kwotę 17 tysięcy 200 zł. 
Pożyczka została udzielona w związ-

ku z realizacją przez Gminny Ośro-
dek Kultury projektu „Plon niesiemy 
plon” – święto plonów w Gminie 
Budzyń. 
W Gminie Budzyń jest ogółem 2.200 
podatników, z czego 2.134 podatni-
ków to osoby fizyczne, a 66 to osoby 
prawne. 
Opodatkowaniu podatkiem rolnym 
od gruntów stanowiących gospo-
darstwo rolne (powyżej 1 ha) pod-
lega 496 osób fizycznych i 20 osób 
prawnych, przy ogólnej powierzchni 
tych gruntów stanowiących obszar 
11.080 ha. Ze względu na ustawowe 
zwolnienia faktycznie podatek rolny 
wyliczany jest z gruntów rolnych o 
powierzchni 6.945 ha przeliczenio-
wych, z czego od osob fizycznych  
z powierzchni 5.396 ha przelicze-
niowych, a od osób prawnych z 
powierzchni 1.549 ha przeliczenio-
wych. 
Podatkiem leśnym w Gminie Bu-
dzyń objętych jest 5.483 ha lasów, na 
ich ogólną powierzchnię w Gminie 
wynoszącą 7.608 ha. Podatników 
podatku leśnego jest ogółem 192, z 
czego 11 to osoby prawne, natomiast 
181 to osoby fizyczne. 
Największy udział w dochodach 
Gminy z tytułu podatków stanowi 
podatek od nieruchomości. Opo-
datkowaniem z tego tytułu podlega 
2.083 podatników, z czego 2.020 to 
osoby fizyczne, natomaist 63 to oso-
by prawne. 
- grunty o powierzchni 1.670,038 m 
kw., z których 456.700 m kw. sta-
nowią grunty związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej;
- budynki o ogólnej powierzchni 
319.842 m kw., z czego:
a) 189.791 m kw. stanowią budynki 
mieszkalne;
b) 67.185 m kw. stanowią budynki 
związane z działalnościa gospodar-
czą;
c) 62.866 m kw. stanowią budynki 
pozostałe.
- budowle związane z działalnością 
gospodarczą  - o łącznej wartości 33 
miliony 723 tysiace 299 złotych, w 
tym budowle związane z dostarcza-
niem wody (wodociągi) stanowią 
wartość 14 milionów 524 tysiące 576 
zlotych. 
W prowadzonej ewidencji działalno-
ści gospodarczej obecnie zarejestro-
wanych jest 560 przedsiębiorców, 
o bardzo zróżnicowanym profilu 
działalności. W zarejestrowanych 
przedsiębiorstwach występują za-

równo zakłady jednoosobowe (tzw. 
samozatrudnienie) jak i zatrudniające 
do kilkusert osób. 
Na majątek komunalny Gminy skła-
dają się m.in. nastepujące składniki:
- grunty komunalne o łącznej po-
wierzchni 487,84 ha i wartości 6 mi-
lionów 591 tysięcy 816 złotych. 
- budynki w ogólnej licznie 128 i 
wartości 19 milionów 980 tysięcy 
800 złotych. 
- maszyny i urządzenia o wartości 
142 tysiące 867 złotych
- środki transportu o wartości 375 ty-
siący 393 złotych. 
W naszej Gminie znajduje się ogó-
łem 156,75 km dróg gminnych, 
149,8 km sieci wodociągowej oraz 
63,9 km sieci sanitarnej z dwiema 
oczyszczalniami ścieków. 
W minionej kadencji (2006 – 2010) 
na terenie naszej Gminy zrealizowa-
no wiele różnych zadań inwestycyj-
nych, obejmujących m.in.:
Drogi – długość 9.797 mb dróg o po-
wierzchni 46.067 m kw. 
Chodniki – powierzchnia 22.050 m 
kw. 
Kanalizacja sanitarna – 33.0-30 
mb
Wodociągowanie – 13.920 mb
Obiekty komunalne (m.in. ocie-
plenie i modernizacja elewacji 
budynku szkoły podstawowej w 
Budzyniu 2006 – 2007, budo-
wa hali sportowej przy Gimna-
zjum w Budzyniu 2006 – 2008, 
termomodernizacja ze zmianą 
konstrukcji dachu na budynku 
Przedszkola Samorządowego w 
Budzyniu 2007 – 2008, przbudo-
wa Domu Kultury w Wyszynach 
2007 – 2008, remonty dachów na 
budynkach komunalnych Sokoło-
wo Budzyńskie, Prosna, OSP Wy-
szyny 2007, termomodernizacja 
przedszkola w Wyszynach 2009, 
montaż płotu przy szkole i boisku 
w Wyszynach 2009, modernizacja 
dachów na budynkach w Kąkole-
wicach i przy ul. Wągrowieckiej w 
Budzyniu 2008 – 2009, przebudo-
wa świetlic wiejskich Grabowka, 
Dziewoklucz, Kąkolewice – teren 
przy świetlicy 2009 – 2011, bu-
dowa zaplecza sportowego przy 
boisku sportowym w Wyszynach 
2009 – 2011, budowa komplesku 
sportowego „Orlik” 2010, budo-
wa placów zabaw przy szkołach 
podstawowych w Budzyniu i w 
Wyszynach w ramach projektu 
„Radosna szkoła” 2010). 

Raport o stanie Gminy Budzyń



4

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Kto może głosować?

W związku z wyborami uzupelniającymi do 
senatu (obwieszczenie dotyczące tych wybo-
rów publikujemy poniżej) informujemy, że 
wybory na terenie gminy Budzyń przepro-
wadzone zostaną w stałych obwodach gło-
sowania, których lokalizacja przedstawia 
się nastepująco: 
- lokal numer 1 – Szkoła Podstawowa w Bu-
dzyniu

Mamy prawdziwą zimę! Dzieci mają frajdę, 
w ruch poszły sanki i łyżwy, jednak zima ma 
także i inne, bardziej przyziemne oblicze. 
Siarczyste mrozy na przemian z okresami 
o nieco wyższej tempertaurze i opadami 
śniegu spowodowały niewyobrażalne per-
turbacje zarówno w kraju, jak i na terenie 
naszej gminy. 
Kłopoty kominikacyjne stały się codzienno-
ścią, wielu właścicieli aut miało problemy z 
ich uruchomieniem, a poruszanie się po dro-
gach wymaga niezwyklej ostrożności. Wie-
le dróg, nawet regularnie odśnieżanych, jest 
bardzo niebezpiecznych. Doszło do wielu 
stłuczek a także poważniejszych wypadków. 
Na terenie naszej gminy w szczytowych mo-
menatch, gdy atak zimy jest szczególnie srogi, 
pracuje nawet kilkanaście pługów i piaskarek. 
Ale pamiętajmy, że także chodniki potrafią 
być bardzo niebezpieczne. Jeśli nie dbamy o 
regularnie odśnieżane to wtedy łatwo o nie-
kontrolowany poślizg, który może skończyć 
się bolesnym stłuczeniem, a nawet złamania-
mi. Dlatego apelujemy do wszystkich miesz-
kańców naszej gminy – w miarę sił i czasu 
usuwajmy śnieg z tych odcinków chodników, 
które położone są przed naszymi posesjami. 
Gdy trzeba pomóżmy sąsiadowi; w takich 
warunkach, gdy czasami trzeba kilka razy na 
dobę, sąsiedzka pomoc jest mile widziana. 

Wybory uzupełniające 
do Senatu RP

- lokal numer 2 – Gimnazjum Publiczne w Bu-
dzyniu 
- lokal numer 3 – Gminny Ośrodek Kultury w 
Budzyniu
- lokal numer 4 – budynek byłej szkoły podsta-
wowej w Sokołowie Budzyńskim 
- lokal numer 5 – Wiejski Dom Kultury w Wy-
szynach. 
Lokale będą czynne od 6 do 20. 

Prawo wybierania senatora w wyborach uzu-
pełniających do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej w okręgu wyborczym mają osoby posia-
dające obywatelstwo polskie, które najpóźniej 
w dniu głosowania kończą 18 lat, ujęte w sta-
łym rejestrze wyborców w gminie leżącej na 
obszarze okręgu wyborczego nr 37.
Prawo wybierania nie przysługuje osobom, 
które są ubezwłasnowolnione prawomocnym 

orzeczeniem sądowym (bez względu na przy-
czynę ubezwłasnowolnienia) lub pozbawione 
praw publicznych albo praw wyborczych (art. 
7 Ordynacji wyborczej). 
W urzędach gmin położonych na obszarze 
okręgu wyborczego nr 37 zostaną sporządzo-
ne spisy wyborców uprawnionych do udziału 
w głosowaniu. 

Akcja „Zima”

Mieszkańcom Gminy Bu-
dzyń, a szczegónie moim wy-
borcom, serdecznie dziękuję 
za wyrazy poparcia, zrozu-

mienia oraz okazane zaufanie 
w czasie ostatnich wyborów

Z wyrazami szacunku 
Przewodniczący Rady Gmi-

ny Budzyń
Bogdan Łasecki
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Akcja Powstańcza

Wielkopolanie 
wywieszają flagi

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

Złote gody!

Wójt Gminy Budzyń 
         informuje, że dnia 07 grudnia 2010 r. 

w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń przy ul. Lipowej nr 6
na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do zbycia.
                        Wójt Gminy Budzyń

                                              /-/ Marcin Sokołowski

Wszystkim mieszkańcom wsi Bukowiec, którzy 
w dniu 21.11.2010 r. brali udział w Wyborach 

Samorządowych i oddali na mnie głos.
Składam serdeczne podziękowania

Wacław Pasch 

Stowarzyszenie Wiara 
Lecha zachęca wszyst-
kich mieszkańców 
Wielkopolski, szczegól-
nie zaś mieszkańców 
Budzynia, do wywiesza-
nia biało-czerwonych 
flag 27 grudnia, w celu 
uczczenia rocznicy wy-
buchu Powstania Wiel-
kopolskiego. Wiara Le-
cha przygotowała specjalnie na 
tą okazję repliki flag powstań-
czych z 1918 roku.
Flagi powstańcze będzie można 
kupić w cenie 10 zł w sklepach w:
- Poznaniu - TIFOSI, ul. Piekary 
10,
- Pile - Kolejowy Sklep Sportowy 
ul. O.M. Kolbe 13D,
- Gnieźnie - Lokoshop ul. Tumska 
12,
- Kole - Kolscy Fanatycy ul. Bli-
zna 32,

- Wrześni - Sklep Fanatic ul. Jana 
Pawła II 32,
- Śremie - Sklep Bronx ul.Piłsud-
skiego 1.
Osoby zainteresowane kupnem 
flag z Budzynia i okolic prosimy 
o kontakt pod nr. tel
- 692147720
- 723894711
Dochód ze sprzedaży flag zosta-
nie przeznaczony na zakup zniczy 
na groby Powstańców Wielkopol-
skich.

W dniu 30.12.2010 r. w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Budzyniu o 
godzinie 12.00 odbędzie się uro-
czystość poświęcona jubileuszo-
wi długoletniego pożycia mał-
żeńskiego 8 par małżeńskich z 
terenu naszej gminy.
Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej oznaczo-
ne zostały medalem „za długolet-
nie pożycie małżeńskie” następu-

jące pary: Janina i Jan Adamczak 
z Budzynia, Longina i Władysław 
Lipińscy z Dziewoklucza, Zofia 
i Ignacy Odor z Prosny, Halina i 
Bogdan Paszkiewicz z Nowego 
Brzeźna, Marianna i Jan Patelscy 
z Sokołowa Budzyńskiego, Kazi-
miera i Edward Polcyn z Budzy-
nia, Zofia i Eugeniusz Posłuszni 
z Budzynia, Eugenia i Julian Szy-
maniak z Budzynia.

Wszystkim członkom Ludowych Zespołów Spor-
towych i ich rodzinom oraz sympatykom sportu 
zdrowych, pogodnych i wesołych Świąt Bożego 

Narodzenia oraz spełnienia ma-
rzeń w nadchodzącym Nowym 

2011 Roku
Życzy

Przewodniczący i Rada Gmin-
na Zrzeszenia LZS w Budzyniu

W dniach 13 i 17 grudnia 
2010 uczniowie III klas Gim-
nazjum im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Budzyniu wraz 
z opiekunami odwiedzili Mło-
dzieżowe Centrum Kariery w 
Chodzieży. Młodzież wzięła 
dział w prelekcji nt. zaintere-
sowań w kontekście trafnego 
wyboru zawodu. 
Prelekcje przeprowadziła pani 
Zuzanna Zdanowicz - doradca 
zawodowy MCK. Celem spo-
tkania była aktywizacja zawo-
dowa uczniów, którzy już za 

Wizyta w Młodzieżowym Centrum Kariery

Jak dokonać 
trafnego wyboru?

kilka miesięcy podejmą jedną z 
ważniejszych decyzji w swoim 
życiu a jednocześnie pokaza-
nie im, że jest takie miejsce jak 
MCK, do którego będą mogli w 
przyszłości się udać, by zasię-
gnąć porady edukacyjno- zawo-
dowej. Młodzież podczas zajęć 
pracowała grupowo- wskazy-
wała swoje zainteresowania, 
jak i indywidualnie. Uczniowie 
określali poprzez dokańczanie 
zdań samego siebie, swoje ce-
chy osobowości oraz system 
wartości. 



ofiarodawcom bardzo dziękuję 
- koordynator zbiórki p. Renata 
Aniołek.
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Zima w Wielkopolsce

Zagrożenie 
powodziowe

Zima w Wielkopolsce

Uwaga: czad

Zdrowych i Wesołych Świąt 
oraz Szczęśliwego 

Nowego Roku 2011 
dla wszystkich strażaków oraz 

ich rodzin.
Niech Boże Dziecię wiele 

szczęścia dla Waszych rodzin 
przyniesie

 życzy Komendant Gminy OSP
druh Ludwik Soloch 

Młodzież gimnazjum nie jest obo-
jętna na to co dzieje się w naszym 
kraju więc postanowiła po raz  
kolejny zanieść  pomoc potrze-
bującym. Tym razem dla dzieci 
z terenów popowodziowych do 
miejscowości Sokolniki w woje-
wództwie podkarpackim. Ofiaro-
wano gotówkę, pomoce szkolne i 
produkty spożywcze. Wszystkim 

Jak w ostrzeżeniu hydrologicznym informuje IMGW, w  związku z nie-
korzystną sytuacją hydro-meteorologiczną, na odcinku Warty Między-
chód – Oborniki tworząca się na rzece stała pokrywa lodowa powodo-
wać może lokalne spiętrzenia stanów wody. Przewiduje się utrzymanie 
i wzrosty poziomów rzek w strefie stanów alarmowych. Wysoki stan 
Warty powodowany jest między innymi oblodzeniem jej ujścia. W Śre-
mie rzeka przekracza stan alarmowy o 18 cm (stan alarmowy – 450 
cm, stan obecny – 468 cm), we Wronkach aż  o 154 cm (stan alarmo-
wy – 420 cm, poziom obecny – 574 cm). Prowadzony jest wzmożony 
monitoring sytuacji hydrologicznej. 

Od początku fali mrozów w 
Wielkopolsce z wychłodzenia 
zmarło 8 osób oraz 5 w wyniku 
zatrucia czadem. 
W związku z panującymi niski-
mi temperaturami wojewoda 
wielkopolski apeluje o zachowa-
nie ostrożności w korzystaniu z 

ogrzewania i urządzeń gaozwych. 
Prawidłowa instalacja, zachowa-
nie drożności wentylacji, przegląd 
urządzeń grzewczych oraz wła-
ściwa eskploatacja zapewniająca 
dobry stan techniczny urządzeń 
i kuchenek gazowych  pozwolą 
ograniczyć ryzyko zatrucia. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i nadchodzącego Nowego Roku  

dla mieszkańców 
wsi Sokołowo Budzyńskie 

i Popielno, 
życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobi-

stym i zawodowym, optymizmu na 
nadchodzący rok 2011 składają

Sołtys z Radą Sołecką oraz Radna Rady Gminy 
Budzyń

Z okazji Świat Bożego Narodzenia 
i Nowego 2011 Roku przekazu-
jemy Państwu najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, pogody ducha 

oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech te świąteczne dni przyniosą 

wiele rodzinnego ciepła, radości i staną się 
spełnieniem osobistych oczekiwań. 

sołtys Zenon Nowicki
Rada Sołecka wsi Budzyń

Zdrowych, spokojnych i błogosła-
wionych Świąt Bożego Narodze-
nia i szczęśliwego Nowego Roku 
2011 sponsorom i sympatykom 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Niepełnosprawnych 
życzą Dzieci i rodzice 

Z Koła TPDN w Budzyniu

Warta w okolicach Skwierzyny. 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

Święty Mikołaj dla 
dzieci z Sokolnik



Wszystkim mieszkańcom wsi Wyszyny Zdrowych i 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, Szczęśliwego 
Nowego 2011 roku oraz Błogosła-

wieństwa Bożego 
życzą Rada Sołecka i sołtys Tade-

usz Grochowalski.
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VI kolejka Ligi Gminnej Halowej Piłki Nożnej 

Rozgrywki pełne 
niespodzianek

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

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!!

W dniu 12 grudnia 2010 r. na 
hali widowiskowo – sportowej 
przy Gimnazjum im. Powstań-
ców Wlkp. w Budzyniu roze-
grano VI kolejkę Ligi Gminnej 
Halowej Piłki Nożnej w Budzy-
niu.

Była to niedziela niespodzianek, 

wynik meczu pomiędzy LZS 
Sokołowo Budzyńskie a  LZS 
Dziewoklucz 4:2. Zwycięstwo 
na swoim koncie odnotowała 
również drużyna ATA TECHNIK 
która pokonała LZS Ostrówki 
2:0.
Pozostałe mecze zakończyły się 
remisami i tak : LZS Prosna – 
LZS Bukowiec 5:5 a LZS Gra-
bówka – LZS Podstolice 2:2.
tabela
Następne spotkania już w nowym 
roku tj. 9 – 23 – 30 stycznia 2011 
r.
Najlepsi reprezentować będą 
Gminę Budzyń w Powiatowej Zi-
mowej Spartakiadzie.

Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu  

w zaciętej ale sportowej grze 
czołowych drużyn w tabeli tj. 
Budzyń a LZS Kąkolewice zwy-
ciężył LZS Kąkolewice wyni-
kiem 5:2. Po zakończonym spo-
tkaniu kapitan drużyny Budzynia 
kolega Adam Rabczak wynik 
ten skomentował: to jeszcze nie 
koniec… Niespodzianką był też 

Zdrowych Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia,  Szczęśliwego Roku 2011 

oraz Błogosławieństwa Bożego dla 
wszystkich mieszkańców sołectwa 
składa sołtys sołectwa Bukowiec

Wacław Pasch



Życzenia radosnych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia, spełnie-

nia marzeń w nadchodzącym Nowym 
Roku 2011 oraz Błogosławieństwa 

Bożego  wszystkim mieszkańcom Gminy Budzyń
życzy 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bu-
dzyniu Marek Bocheński wraz z pracownikami.
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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 

Tradycyjnie 6 grudnia do przed-
szkola w Wyszynach przybył za-
cny gość, czyli Święty Mikołaj. 
Jakież było nasze zdziwienie gdy 
okazało się, iż Mikołaj przyjechał 
quadem. Sposób przybycia wy-
wołal niekłamany zachwyt wśród 
naszych wychowanków, do tego 

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

Święty Mikołaj 
przyjechał quadem!

stopnia, iż większość dzieci nie 
zdążyła się przestraszyć. Spotka-
nie przebiegło w miłej atmosfe-
rze. Dzieci przedstawiły krótki 
program artystyczny, za wykona-
nie którego zostały obdarowane 
paczkami

Świąteczne oświetlenie ulic w Budzyniu także i w tym roku otrzymało 
nowe elementy, dzięki którym mieszkańcy naszej miesjcowości mogą 

poczuć zbliżające się Boże Narodzenie.   
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Sztab WOŚP pracuje!

Kancelaria Adwokacka
adwokat

Mariusz Matysiak
Filia : ul. Przemysłowa 16

64-840 Budzyń, tel. 693 857 656
e-mail: mariuszmat@interia.pl

dyżury: wtorek , środa
od 16.00 do 19.00

Jest taki dzień w kalendarzu, 
gdy nad ziemią krążą dobre 
Anioły i łączą się serca ludzi 
niosących pomoc innym. Ten 
dzień to styczniowy Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.
Sztab WOŚP w Budzyniu zwraca 
się do ludzi dobrej woli i wiel-
kiego serca z prośbą o aktywny 
udział w tegorocznym Finale, 
który odbędzie się 9 stycznia 
2011 roku.
Jak co roku, Sztab organizuje 
uliczną zbiórkę oraz koncert w 
Domu Kultury, podczas którego 
główną atrakcją jest licytacja da-

rów ofiarowanych przez miesz-
kańców, handlowców i rzemieśl-
ników.
Zwracamy się do grona przyja-
ciół Orkiestry prosimy o udział 
w Finale - poprzez przekazanie 
na nasze ręce darów na licytację. 
Miejscami, gdzie można złożyć 
dary są: sekretariat Szkoły Pod-
stawowej i Biblioteka Publiczna 
w Domu Kultury.
Ratowanie życia i zdrowia dzieci 
jest celem, dla którego warto po-
łączyć swe siły i czerpać satysfak-
cję z udziału w tak zaszczytnym 
dziele.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Prośba do 
mieszkańców Budzynia

Czy podczas 19 Finału pobity zostanie zeszłoroczny rekord... 
ilości śniegu? To się okaże.

Za progiem Nowy Rok i kolej-
ny ogólnopolski Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy.      9 stycznia 2011 roku juz 
po raz dziewiętnasty w całej 
Polsce zaroi się od wolontariu-
szy z serduszkami, którzy będą 
kwestować dla kolegów z cho-
robami urologicznymi i nefrolo-
gicznymi.
Sztab WOŚP w Budzyniu, w 
składzie Maria Ganclerz, Lon-
gina Żołnieruk, Alicja Kępka, 
Honorata Struzik, Stanisław 
Krumplewski, Joanna Wróblew-
ska, pracuje od końca listopada. 
Wytypowano grupę wolonta-
riuszy ze Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum Publicznego w 
Budzyniu oraz młodzieży dzia-
łającej przy wyszyńskim Domu 
Kultury. Trwaja przygotowania 
do przeprowadzenia w wymie-

nionych szkołach loterii fanto-
wych.  
Pod koniec grudnia pracownicy 
GOK udadzą się do właścicieli 
budzyńskich sklepów, a Szefo-
wa Sztabu spotka się z przed-
siębiorcami, by prosić o prze-
kazanie darów na organizację 
licytacji i loterii podczas stycz-
niowego “Festynu Rodzinnego”.
Sztab WOŚP prosi mieszkań-
ców Budzynia o pomoc w or-
ganizacji 19 Finału. Będziemy 
wdzięczni za każdy przyjazny 
gest, zaufanie i udział w naszym 
gminnym święcie   dobroczyn-
ności i radości.          
Z życzeniami udanych i szczę-
śliwych świąt Bożego Naro-
dzenie oraz pomyślności w 
nadchodzącym roku – Szefo-
wa Sztabu w Budzyniu- Aśka 
Wróblewska                                                                                                                           

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!

Wszystkim mieszkańcom Gminy Budzyń ser-
decznie dziękuję za oddanie na mnie głosu w Wy-
borach Samorządowych 2010, dnia 21.11.2010 r. 

Mariusz Ajchsztet
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Zdrowych i Wesołych Świąt  Bo-
żego Narodzenia oraz Szczęśli-

wego Nowego Roku 2011 wszyst-
kim mieszkańcom Brzekińca 

życzy Rada Sołecka z sołtysem
Sołtys wsi Brzekiniec Ludwik 

Soloch

Rozgrywki „Bośka - Kop” 

O Puchar „Mad - Domu”
Dnia  12 grudnia  2010 roku 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Budzyniu odbyła się V roz-
grywka Mikołajkowy Puchar 
„Mad – Dom”.
Pucharowe rozgrywki wygrał S.  
Mulik ( 493 punktów), przed 
R. Fiedorowiczem (387 punk-
tów), W. Wierzbińskim (360 
punktów), na czwartym miej-
scu uplasował się Z. Kowalski 
(350). 

Klasyfikacja po V rozgryw-
kach:
Okupniak           302,5 (1871) 
Mulik               277 (1639)
Wierzbiński          263 (1817)
Olejniczak             250 (1759) 
Fiedorowicz          225 (1454) 

Bukowski           222,5 (1734)
Przybyszewski       168 (1593)
Łukaszewski       160,5 (1397) 
Kowalski                158 (1276) 
Rabczak                154 (1570) 
Michor                144 (1576) 
Walczak             139,5 (1257) 
Ziała                       137 (1302) 
Adamski                 117 (1259) 
Geisler                   98 (656) 
Serafin                  95 (684) 
Wiza                88,5 (1208) 
Łukaszewicz            85 (411) 
Grill                  82 (1263) 
Miziołek                  50 (934) 
Kaźmierczak            32 (724) 
Fifer                  29 (533) 
Kruświcki                 26 (444) 
Geisler                   13 (278)

Upragniony dzień wreszcie 
nadszedł... 6 grudnia do naszej 
szkoły zawitał Święty Miko-
łaj. Na powitanie wspaniałego 
gościa, dzieci zaśpiewały pięk-
ną piosenkę o Mikołaju. Po 
wspólnie zaśpiewanej piosence 
uczniowie otrzymali od Świę-
tego Mikołaja prezenty, które 
ufundowane zostały przez Radę 
Rodziców.
Spotkanie z Mikołajem było oka-
zją do otwarcia wybudowanego 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Mikołaj i plac zabaw

w ramach programu „Radosna 
Szkoła” - Szkolnego Placu Za-
baw. Przecięcia wstęgi dokona-
li: przewodniczący Rady Gmi-
ny Bogdan Łasecki, sekretarz 
Urzędu Gminy Bogusław Gniła, 
członek prezydium Rady Powia-
tu Piotr Jankowski oraz dyrektor 
Szkoły Stanisław Krumplewski. 
Nowo otwarty plac zabaw po-
święcił ksiądz proboszcz Przemy-
sław Prętki.

Szkolniak

Małżeństwa
Przybyła Piotr i Sawinska Agnieszka  20.11.2010
Kamiński Jacek i Frasońska Lidia  20.11.2010
Przedwojski Michał i Krzyżanowska Karolina 27.11.2010

Urodzenia
Zawadzki Konrad, Budzyń   15.11.2010
Holka Magdalena, Budzyń   28.11.2010
Kasprzyk Gabirel, Nowa Wieś Wyszyńska 09.12.2010

Zgony
Lupa Władysław, Budzyń          ur.16.04.1932, zgon 26.11.2010
Topa Jadwiga, Bukowiec             ur.05.09.1925, zgon 02.12.2010
Łukaszewski Józef, Budzyń       ur.14.12.1959, zgon 24.11.2010
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TELEFONY 
ALARMOWE
998 - w każdym przypadku 
(wypadek, pożar, katastrofa) 
wystarczy zadzwonić pod ten 
numer 
pogotowie ratunkowe        - 999
straż pożarna                      - 998
Ochotnicza Straż Pożarna w
Budzyniu:   
Naczelnik OSP     - 606-730-446
Prezes OSP              -  284-37-15
Policja                                 - 997
Komisariat Policji w Margoni-
nie                        - tel. 284-69-97  
Rewir Dzielnicowych w Budzy-
niu                       - tel. 284-31-30
pomoc drogowa                  - 981  
pogotowie energetyczne     - 991
pogotowie gazowe               - 992

INFORMACJE
informacja PKP Chodzież:
                                   - 282-02-70
dworzec PKP w Budzyniu:        
                                   - 284-31-79
informacja PKS Chodzież:       
                                   - 381-88-88
informacja o numerach telefo-
nicznych                        - 118 912

USŁUGI
szpital w Chodzieży
                                   - 282-05-70
apteka ,,Pod Orłem’’ Budzyń:                    
                                   - 284-31-26
apteka ,,Pod Jarzębinami’’,
Wyszyny                    - 284-38-95
usługi pogrzebowe ,,Bratek’’:    

        - 284-30-20,  0-663-976-785
lecznica weterynaryjna:           
                                   - 284-32-95
Przychodnia Zespołu Lekarzy
Rodzinnych               - 284-31-89
gabinet stomatologiczny:          
                                   - 284-34-13
Poczta Polska, U.P. w Budzyniu - 
naczelnik                   - 284-38-90
- ekspedycja               - 284-33-39
Gminny Ośrodek Kultury,                                
Biblioteka                  - 284-35-75
Bank Spółdzielczy     - 284-33-00
 

URZĘDY
Urząd Gminy w Budzyniu           
centrala:             - 284-32-01                                                      
wójt:                           - 284-33-13
Dom Pomocy Społecznej w Bu-
dzyniu                        - 284-38-50
                                   - 284-38-81
Urząd Stanu Cywilnego W Bu-
dzyniu                        - 284-35-47
Starostwo Powiatowe w Chodzie-
ży                                - 282 28 91
Powiatowy Urząd Pracy w 
Chodzieży                  - 282-04-65
Sąd Rejonowy w Wągrowcu
                                   - 262-19-26
Prokuratura Rejonowa w
Chodzieży                  - 282-03-72
ZUS Inspektorat w Chodzieży           
                           - 282-07-06                                
Terenowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Chodzieży      
     - 282-02-72
Urząd Skarbowy w Chodzieży                         
                                   - 281 26 00
Parafia Rzymskokatolicka w Bu-
dzyniu                        - 284-32-25
Parafia Rzymskokatolicka w Wy-
szynach                      - 284 32 19
Parafia Rzymskokatolicka w Pod-
stolicach                     - 284 38 82

Rozkład 
jazdy 
PKP Budzyń 
(UWAGA! Rozkład 
ważny do  10.12.2011)

Poznań – 3.44 (1), 4.44 (D), 
5.37 (2), 6.57 (D), 8.17, 11.32, 
15.28, 18.36, 20.29 (OP)
Słupsk – 17.56 (OP) 
Piła – 6.55 (3), 9.30, 13.59, 
16.07, 16.58 (D), 17.56 (OP), 
20.02 (D), 22.22
Chodzież – 0.18 (B)
Kołobrzeg – 6.55 (3), 13.59, 
16.07
Zielona Góra – 5.37
Łódź Kaliska – 3.44 (1)

Legenda:
1) Do Łodzi Kaliskiej kursuje 
w 1 -- 6
2) Malta do Zielonej Góry
3) z Poznania w D z Leszna 
w C

Objaśnienia: 
B – kursuje od poniedziałku 
do piątku i niedziele
C - kursuej w soboty, niedzie-
le i święta
D - kursuje od poniedziałku 
do piątku oprócz świąt
Op – pociąg zatrzymuje się na 
wyznaczonych stacjach 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – dni tygo-
dnia

Rozkład 
jazdy 
PKS Budzyń
Brzezno Nowe - 14.40(S)
Chodzież – 5.59 (S), 6.00 
(dE), 7.20 (d), 7.25 (S), 8.25 
(S), 13.10(F), 14.10 (S5), 
14.45(S5), 14.59 (U), 15.20 
(S<), 15.26(S)

Chodzież (Prosna) – 15.21 
(S), 15.24 (dE), 19.35 (FE)
Chodzież (Sokołowo Bu-
dzyńskie) – 6.50 (dE)
Dziewolucz I - 5.45 (dE), 
16.00 (dE)
Jelenia Góra (przez Poznań, 
Legnica)  - 8.30 (LP)
Kamienica (przez Dąbkowi-
ce) – 16.10 (S)
Margonin (przez Zbyszewi-
ce) - 16.00 (S)
Mielno (przez Piłę, Szczeci-
nek) – 9.40 (wP)
Piła (przez Chodzież) - 
10.02(F), 10.45(A), 14.20(F), 
15.12(LP),16.40(F), 17.40(F), 
19.20(F)
Poznań (przez Rogoźno, Mu-
rowaną Goślinę) - 5.50(F), 
7.30 (FV), 8.10(F), 10.20(F), 
13.05(F), 14.50(F), 
Poznań (przez Rogoźno, 
Wojnowo) - 17.10(U)
Rogoźno - 7.21(S)
Rogoźno (przez Brzezno 
Nowe, Budzyń) – 06.55(S)
Sokołowo Budzyńskie – 6.45 
(S)
Sokołowo Budzyńskie (przez 
Budzyń) – 12.50 (S)
Turek (przez Poznań, Ko-
nin) – 18.50 (wP)
Wągrowiec (przez Brzezno 
Nowe) - 13.40(S)
Wągrowiec (przez Kamieni-
cę) - 5.59(FE), 6.45(S), 15.40 
(Z) 

Oznaczenia kursów:
< – kursuje od poniedziałku do 
czwartku
5 – kursuje w piątki 
A – nie kursuje w niedziele i 
święta
d – kursuje w dni robocze wolne 
od nauki szkolnej (od pon. do 
piąt.)
E – nie kursuje w okresie letnich 
wakacji szkolnych 
F – kursuje od poniedziałku do 
piątku w dni robocze
L – nie kursuje 25/26 XII, Nowy 
Rok i dwa dni Wielkanocy
P – kurs pośpieszny
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje 25 XII, Nowy 
Rok i pierwszy dzień Wielkanocy
V – kurs przyśpieszony
W – kursuje od 3 piątku czerwca 
do 31 08.2008  
Z – kursuje w soboty za wyjąt-
kiem świąt

Rozkład jazdy busa
ważny od 22.06.2008 

Budzyń – Chodzież
od poniedziałku do piątku w dni robocze:
5:25, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:35, 12:30, 13:20, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:25, 18:35, 19:35, 21:20 

Kursy w soboty:
6:15, 7:15, 9:35, 12:30, 14:15
 
Tolerancja +/- 3 min.

INFORMATOR
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„Nie każdy jest geniuszem, ale każdy może znaleźć w sobie coś genialnego” 

Wernisaż w Gminnym Ośrodku Kultury
W piątkowy, zimny wieczór 10 
grudnia 2010 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu 
było niezwykle gorąco.  Było 
to możliwe dzięki gorącym ser-
com, a przede wszystkim dzię-
ki niezwykłym talentom grona 
artystów, których prace zostały 
wystawione w holu GOK-u w 
ramach rocznego przeglądu osią-
gnięć członków Stowarzyszenia 
Plastyków „Azyl”. 

Były więc między innymi obrazy 
wykonywane w różnych techni-
kach, gobeliny, rzeźby. Przegląd 
ten to wspaniałe wydarzenie kultu-
ralne, którego znaczenie nie należy 
rozpatrywać tylko w skali gminy. 
To wydarzenie o znaczeniu daleko 
większym. Świadczy o tym za-
równo lista dostojnych i ważnych 
gości, którzy uświetnili spotkanie 
(mimo kłopotów komunikacyj-
nych), a także liczne grono osób o 
kulturalnych zainteresowanaich, 
których przyciągnęła możliwość 
obejrzenia wystawionch prac. 
Nie byłoby jednak przeglądu, gdy-
by nie inicjatywa, a przede wszyst-
kim pracowitość, upór i konse-
kwencja w działaniu instruktorki 
GOK, Anny Zaranek. To ona wpa-
dła na pomysł wernisażu i namó-
wiła do jego zorganizowania wy-
stawy panią prezes Stowrzyszenia  
„Azyl”,  Janinę Sługocką-Janusz. 
Potem jeszcze wiele dni spędzo-
nych na wytężonej pracy, dopiesz-
czanie szczegółów, ale efekt zasko-
czył wszystkich pozytywnie. 
Wracając do gości pokazu. Oczy-
wiście, był Wójt Gminy Marcin 
Sokołowski, od lat przychylnym 

okiem spoglądający na coroczne 
plenery artystyczne, jakie w ostat-
nich latach organizują na terenie 
naszej gminy członkowie Stowa-
rzyszenia. Obecny był także Prze-
wodniczący Rady Gminy Budzyń 
Bogdan Łasecki, wicestarosta cho-
dzieski Mirosław Juraszek, a także 
– choć spóźniony - nowy burmistrz 
Margonina, Janusz Piechocki. Było 
także wielu innych gości, nie mniej 
zacnych, w tym także nauczyciele 

z budzyńskich 
szkół. 
S towarzysze-
nie Plastyków 
„Azyl” to jedna z 
bardziej znaczą-
cych grup twór-
czych zrzeszają-
cych pasjonatów 
malarstwa, rzeźby 
i rękodzieła z całej 
północnej Wiel-
kopolski. Poziom 
w y s t a w i o n y c h 
prac był bardzo 
zróżnicowany, lecz 
jest to naturalne w 
sytuacji, gdy członkami Stowarzy-
szenia są zarówno profesjonaliści, 
jak i amatorzy. Jednak trzeba pod-
kreslić, że wiele z nich prezentowa-
ło bardzo wysoki poziom.  
Po słowach przywitania, jakie do 
wszystkich gości skierował wójt 
Marcin Sokołowski, a także miłej 
uroczystości wręczenia artystom 
dyplomów uznania i kwiatów,  głos 
zabrała pani prezes Stowarzyszenia 
„Azyl” Janina Sługocka-Janusz. 
Omówiła efekty pracy artystów 
w ciągu ostatniego roku, a także 

przedstawiła członków stowarzy-
szenia wystawiających swe prace 
na wernisażu. Podkreśliła, że wy-
stawione prace to tylko część do-
robku „Azylu”. Warto wspomnieć, 
że   „Azyl” się rozrasta, tylko w tym 
roku przybyło aż sześciu nowych 
członków. Następnie głos zabrali: 
prezes Związku Artystów Plasty-
ków Rzeczpospolitej Polskiej Od-
dział Czarnkowsko – Chodzieski  
- Wacław Kupski i wicestarosta 

chodzieski Mirosław 
Juraszek.
Część oficjalną za-
mknęły prezentacje 
muzyczne (w tej 
cześci wystąpiła 
wokalistka Anna 
Łukaszewska, klar-
necistka Aleksan-
dra Małofiej oraz 
saksofonista Paweł 
Klak). Następnie 
gospodyni uroczy-

stości Anna Zaranek zaprosiła do 
zwiedzania, a także na kawę i słod-
ki poczęstunek. Można było poroz-
mawiać z artystami, a także kupić 
niektóre z wystawionych prac. 
Ciekawą atrakcją były specjalne 
losy loterii fantowej – każdy los 
był pełny, a fanty były wykonane 
własnoręcznie przez członków Sto-
warzszenia „Azyl”.  
Obok prezes - Janiny Sługockiej-
Janusz, w czasie wernisażu wysta-
wiane były także prace Marii Bu-
rzyńskiej, Danuty Dobrzykowskiej, 
Czesławy Dutkiewicz, Danuty Go-
ścińskiej, Hanny Grabowskiej, Anny 
Grześkowiak, Krystyny Konarskiej, 
Krzysztofa Kuczera, Barbary Ku-
jawy, Alicji Lesińskiej, Franciszki 
Majewskiej, Lesława Pawlaczyka, 
Ryszarda Perzyńskiego, Marii Pie-
chaczyk, Bożeny Pudełko, Józefa 
Rzywuckiego, Ewy Sitarz, Jolanty 
Surma, Sławomira Stępniaka, Tade-
usza Szwedy, Marii Walczak. 


