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„Złotym” parom życzymy 
wszystkiego najlepszego na 
kolejne lata wspólnego po-
życia.

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

Złote gody!

30 grudnia 2010 r. w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Budzyniu odbyła się 
uroczystość poświęcona jubileuszowi 
długoletniego pożycia małżeńskiego 
8 par małżeńskich z terenu naszej 
gminy. 
Postanowieniem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej odznaczone zostały 
medalem „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” następująca pary:
Janina i Jan Adamczak z Budzynia;
Longina i Władysław Lipińscy z Dzie-
woklucza;
Zofia i Ignacy Odor z Prosny;
Halina i Bogdan Paszkiewicz z Nowe-
go Brzeźna;
Marianna i Jan Patelscy z Sokołowa 
Budzyńskiego;
Kazimiera i Edward Polcyn z Budzynia;
Zofia i Eugeniusz Posłuszni z Budzynia;
Eugenia i Julian Szymaniak z Budzy-
nia. 

W dniu 5 stycznia 2011 r. w kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli w Bu-
dzyniu została odprawiona uroczysta Msza św. z okazji 92. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tym dniu 92 lata temu z rąk 
zaborcy został wyzwolony Budzyń.       więcej na ten temat na stronie 3

92 rocznica wyzwolenia Budzynia

Pamięci powstańców

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w Gminie Budzyń

Podsumowanie XIX Finału

 więcej na ten temat na stronie 12 oraz wewnątrz Informatora 



201 567 P i 201 572 P na Osiedlu 
Zielonym w Budzyniu”. Wysokość 
kredytu to 300 tysięcy złotych.
W ostatniej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie zmiany uchwa-
ły Rady Gminy Budzyń z dnia 26 
października 2010 roku w sprawie 
ustalenia stawek podatku od nie-
ruchomości oraz wprowadzenia 
zwolnień z tego tytułu. W uchwale 
tej radni zmienili treść jednego z za-
pisów tak, aby był on zgodny z inter-
pretacją przepisów w tym zakresie. 
Natomiast wysokość stawek podat-

ku nie została 
zmieniona. 
Wszystkich 
z a i n t e r e -
s o w a n y c h 
pełną treścią 
omawianych 
uchwał od-
syłamy na 
stronę inter-
netową:  
http://bip.
wokiss .p l /
b u d z y n /
bip2.php

2

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Opłatkowa sesja 
Rady Gminy 
W dniu 29 grudnia odbyła się 
ostatnia sesja Rady Gminy w 
2010 roku (była to jednocześnie 
trzecia sesja nowej kadencji). 
Stało się już tradycją, że ostatnia 
sesja w roku składa się z dwóch 
części – roboczej, w której radni 
podejmują istotne dla życia na-
szej gminy decyzje, oraz części 
uroczystej, opłatkowej, w czasie 
której zebrani dzielą się opłat-
kiem i składają sobie życzenia.      
W części roboczej sesji radni podję-
li ogółem 7 uchwał. 
Między innymi radni podjęli uchwa-
łę w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
na rok 2011. Następnie podjęta zo-
stała uchwała w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii na rok 2011. 
W kolejnej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie wynagrodzenia 

Wójta Gminy Budzyń. Konieczność 
podjęcie tej decyzji była związane z 
minionymi wyborami samorządo-
wymi i nawiązaniem nowego sto-
sunku pracy przez wybranego wójta. 
Następnie radni zatwierdzili zmia-
ny w taryfach dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków. Koniecz-
ność podjęcia tej uchwały była 
związana ze zmianą stawki podat-
ku VAT, jaka została wprowadzona 
od 1 stycznia 2011 roku (stawka ta 
wzrosła z 22 proc na 23 proc). In-
formujemy jednocześnie, że stawki 
netto taryf pozostają bez zmian. 
W przedostatniej uchwale radni 
wprowadzili zmiany w budżecie 
gminy Budzyń na 2010 rok. Po 
dokonanych zmianach budżet w 
roku 2010 po stronie dochodów 
zamknął się kwotą 24 miliony 274 
tysiące 496 złotych, natomiast po 
stronie wydatków kwotą 27 mi-

19 stycznia odbyła się czwarta w 
bieżącej kadencji, a pierwsza w 
2011 roku sesja. Obrady toczyły 
się w obecności wszystkich rad-
nych.  
Sesja ta była poświęcona była 
przede wszystkim uchwaleniu bu-
dżetu Gminy Budzyń na 2011 rok. 
W kompleksie tych zagadnień rad-
ni podczas obrad podjęli uchwałę 
w sprawie uchwalenia wielolet-
niej prognozy finansowej Gminy 
Budzyń na lata 2011 – 2022, oraz 
uchwałę w sprawie budżetu gminy 

na 2011 rok. Uchwalony budżet 
ustala kwotę dochodów budżetu na 
łączną kwotę 24 miliony 945 tysięcy 
972 złote, natomiast po stronie wy-
datków budżet został uchwalony w 
wysokości 30 milionów 573 tysią-
ce 896 złotych, z czego na wydatki 
bieżące przewidziano kwotę 18 mi-
lionów 7 tysięcy 647 złotych, a na 
wydatki majątkowe 12 milionów 
566 tysięcy 249 złotych. 
Podczas obrad tej sesji dokonano 
również weryfikacji wniosków so-
łectw w sprawie zaplanowanych 

lionów 683 tysiące 218 złotych. 
Wydatki bieżące w tym budżecie 
wyniosły 19 milionów 628 tysię-
cy 861 złotych, natomiast wydatki 
majątkowe 8 milionów 54 tysiące 
357 złotych. 
Ostatnią kwestią, którą rozstrzy-
gnęła Rada Gminy w czasie tej 
sesji było dokonanie zmian w 
kompleksie uchwał dotyczacych 
sprawy przystąpienia Gminy Bu-
dzyń do Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Nadnoteckich. Z 
uchwały tej radni wyłączyli zapi-
sy dotyczące przedstawicielstwa 

Gminy Budzyń w tym Stowarzy-
szeniu, a następnie podjęli odręb-
ną uchwałę o powołaniu dwóch 
przedstawicieli reprezentujących 
Gminę Budzyń w tym Stowarzy-
szeniu. 
Po sesji roboczej rozpoczęło się 
spotkanie opłatkowe, na którym 
pojawili się zaproszeni goście, 
m.in. proboszcz parafii Budzyń ks. 
Przemysław Prętki, proboszcz pa-
rafii Wyszyny ks. Bogdan Spychaj, 
proboszcz parafii Podstolice ks. 
Marek Piosik, Starosta Chodzieski 
p. Julian Hermaszczuk.   

Pierwsza sesja Rady w nowym roku
przedsięwzięć w ramach funduszów 
sołeckich. Informujemy, że wszyst-
kie wnioski złożone przez sołectwa 
zostały pozytywnie zweryfikowane 
i umieszczone w budżecie gminy na 
bieżący rok. 
Następnie podjęto uchwałę w spra-
wie zaciągnięcia kredytu inwe-
stycyjnego długoterminowego ze 
środów Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej na okres 5 
lat, z przeznaczeniem na częściowe 
sfinansowanie inwestycji pod nazwą 
„Przebudowa dróg gminnych numer 
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28 stycznia 2011, w restauracji 
„Retro”, na kolejnym swym 
spotkaniu, tym razem świątecz-
no – noworocznym, spotkali 
się  członkowie Koła Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów w Budzyniu. 
Teresa Janiszewska, przewodni-
cząca Koła, przypomniała: - Tak 
niedawno przeżywaliśmy naj-
piekniejsze, prawdziwie rodzinne 
święta Bożego Narodzenia. Z tej 
okazji życzę wszystkim, aby te ser-
deczne uczucia pozostały z nami 
jak najdłużej, żebyśmy w naszej 
rodzinie seniorów nadal wzmac-

niali więzi przyjaźni, życzliwości, 
miłości i wzajemnego szacunku. A 
w tym szczególnym dla nas, Po-
laków, roku beatyfikacji naszego 
rodaka, postarajmy się bardziej 
wprowadzać w życie Jego słowa. 
Ojciec Święty często podkreślał – 
„Jedno warto warto w życiu czy-
nić – miłować”. 
Przewodnicząca Koła wspomniała 
także tych członków związku, któ-
rzy w minionym roku odeszli z sze-
regów: panią Kazimierę Tews i pana 
Wacława Ksyckiego. Gośćmi spo-
tkania byli przedstawiciele władz 
samorządowych – przewodniczą-

Spotkanie ludzi „trzeciego wieku”

W atmosferze świąt

cy Rady Gminy Bogdan Łasecki i 
sołtys wsi Budzyń Zenon Nowicki, 
którzy wszystkim zebranym złożyli 
świąteczno – noworoczne życzenia. 

Krótki występ zaprezentował chór 
„Złoty liść” po batutą Jana Margow-
skiego, a następnie zebrani podzielili 
się opłatkiem.     

W dniu 5 stycznia 2011 roku ob-
chodziliśmy 92 rocznicę wyzwo-
lenia Budzynia spod pruskiego 
zaborcy podczas Powstania Wiel-
kopolskiego. Obchody rozpoczęły 
się od uroczystej Mszy świętej 
z udziałem władz, organizacji, 
szkół, pocztów sztandarowych,  
młodzieży i nauczycieli  Gimna-
zjum im. Powstańców Wielkopol-
skich. 
Po Mszy świętej składano wiązanki 
kwiatów i zapalano znicze w miej-
scach pamięci tych wydarzeń: na 
grobach powstańców wielkopol-
skich pod kościołem p.w. świętej 
Barbary, na Okręgliku, pod obeli-
skiem przy budynku gimnazjum, na 
zbiorowej mogile powstańców na 
cmentarzu, wspomniano również o 
powstańcach pochowanych w ro-

Rocznica doniosłego wydarzenia

5 stycznia 1919 roku - Budzyń niepodległy!
dzinnych grobach oraz na  Apelu Ja-
snogórskim  w Częstochowie, ojciec 
Eustachy Rakoczy przypomniał o 
wyzwoleniu Budzynia.
Młodzież gimnazjum obchodziła 
Święto Patrona poprzez zorganizo-
wanie „Konkursu Wiedzy o Patro-
nie” – powstańcach wielkopolskich 
ziemi budzyńskiej oraz wystawy 
prac uczniów, wykazując się zdoby-
tą wiedzą, co jest dowodem na to, że 
pamięć o tych wydarzeniach będzie 
poniesiona w przyszłość poprzez 
kolejne pokolenia młodzieży. Tego 
dnia w Muzeum Regionalnym bu-
dzyńskiego gimnazjum odbyło się 
coroczne spotkanie członków Towa-
rzystwa Pamięci Powstania Wielko-
polskiego oraz zaproszonych gości, 
którzy uczestniczyli w przekazie 
treści historycznych o powstaniu i 

obejrzeli wspomnienia z pielgrzym-
ki na Jasną Górę, która odbyła się 7 
lutego 2009 roku, stanowi to dowód, 
że dla naszej miejscowości te wyda-
rzenia historyczne są najważniejsze. 
Goście obejrzeli jeszcze zdjęcia z 
pogrzebu w Warszawie Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego, na któ-
rym też była obecna delegacja na-
szej gminy. 
Wspomnienia ważnych historycz-
nych wydarzeń w naszej gminie na-
bierają swojej treści, gdy się o nich 
pamięta, pielęgnuje, dokumentuje i 
przekazuje kolejnym pokoleniom. 
Ta ciągłość zdarzeń zostaje zacho-
wana przez działania wielu osób, 
dla których historia rodzimej ziemi 
ma ogromne znaczenie. Szczegól-
ne podziękowania należą się też 
członkom „Stowarzyszenia Wia-

ra Lecha”, którzy w różny sposób 
upamiętniają Bohaterów Powstania 
Wielkopolskiego.
 „Za prowadzoną z motywacji pa-
triotycznych działalność służącą 
upowszechnianiu i upamiętnianiu 
chwalebnych czynów obrońców i 
wyzwolicieli Ojczyzny …” Zarząd 
Główny ZK RP i BWP uhonoro-
wał Kombatanckimi Krzyżami 
Pamiątkowymi – Zwycięzcom, p. 
por. Bronisława  Mroczkowskiego, 
p. Edmunda Księżniakiewicza, p. 
Mariana Wróblewskiego, p. Teresę 
Krótką i p. Hannę Danielewicz. 
 „I zasługi obrońców i wyzwolicieli 
Ojczyzny na trwale pozostaną w na-
rodowej pamięci!”                                                                                                                               

Gminna Szkoła 
Dziennikarskiej 

Kreatywności 
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Etap okręgowy konkursu przyrodniczego 

Sukces Michała
22 stycznia w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Chodzieży odbył 
się etap okręgowy Konkursu 
Przyrodniczego dla uczniów 
gimnazjów i szkół podstawo-
wych: „Rośliny i zwierzęta mo-
kradeł”, którego organizatorem 
jest PTOP „Salamandra”. 
W konkursie wzięło udział łącz-
nie 28 uczniów. Zgodnie z regula-
minem do etapu wojewódzkiego, 
który odbędzie się w Poznaniu, 
zakwalifikowano 2 najlepszych 
uczniów. Pierwsze miejsce zaję-
ła Zuzanna Fryska z Gimnazjum 
z Gębic a drugie miejsce  Michał 
Simiński ze Szkoły Podstawowej 
z Budzynia. 

Uczniowie klas szóstych Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu w tym 
roku po raz pierwszy wzięli udział 
w ogólnopolskim konkursie histo-
rycznym „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego w latach 1531 – 
1683 od Obertyna do Wiednia”. 
Jest to już XVI edycja tegoż kon-
kursu, którego organizatorem jest 
Mazowiecki Kurator Oświaty, a 
patronat sprawują Minister Obro-
ny Narodowej i Minister Edukacji 
Narodowej. W pierwszym, szkol-
nym  etapie konkursu, który odbył 
się 19 listopada 2010 wzięło udział 
23 uczniów z klas VI. Do etapu re-
jonowego zakwalifikowali się trzej 
najlepsi: Filip Kołodziejczyk, Miko-
łaj Serocki i Michał Wojciechowski. 
14 stycznia w Pile odbył się etap 
rejonowy, podczas którego budzyń-
scy uczniowie wykazali się świetną 
znajomością dziejów wojskowości 
i historii Polski. Pierwsze miejsce 

Konkurs historyczny, etap rejonowy

Budzyniak wygrywa

w kategorii szkół podstawowych 
zajął Filip Kołodziejczyk (44 p. na 
50 możliwych) i zakwalifikował 
się do etapu wojewódzkiego, który 
odbędzie się 11 marca w Poznaniu. 
Na miejscu 2 i 3 uplasowali się 
wspólnie Mikołaj Serocki i Michał 
Wojciechowski, którzy zdobyli po 
35 punktów. Uczniowie przygoto-
wywali się do konkursu pod kierun-
kiem nauczyciela historii Dariusza 
Dudziaka.

Szkolniak

Ogromnym sukcesem dziewcząt z 
Budzynia zakończyły się finałowe 
rozgrywki rejonu pilskiego w piłce 
ręcznej dziewczat szkół podstawo-
wywch, rozegrane 15 stycznia w 
Budzyniu.
Drużyna wysoko i w pięknym stylu 
wygrała wszystkie mecze z SP Zło-
tów 15:7, z SP 3 Wągrowiec 14:5 i 
z SP Drawsko 15:5) i pewnie awan-
sowała do grona najlepszych ośmiu 
szkół w Wielkopolsce. W turnieju 
wystąpiły zespoły mistrzyń powia-
tów: złotowskiego, czarnkowsko 
– trzcianeckiego, wągrowieckiego i 
chodzieskiego.
Dziewczęta trenują trzeci rok pod 
kierunkiem pana Janusza Szozdy. 
Specjalne podziękowania dla spon-
sorów turnieju: piekarni państwa 

Ciesielskich z Budzynia oraz fun-
datora pucharów dyrektora szkoły 
pana Stanisława Krumplewskiego. 
Ostateczna klasyfikacja 
1. SP Budzyń - 6p., 44 : 17 (awans)
2. SP Drawsko - 4p., 23 : 28
3. SP 3 Wągrowiec -  2p., 21 : 31
4. SP 1 Złotów - 0p., 15 : 27
Drużyna reprezentująca SP Budzyń: 
Weronika Binert, Weronika Mścisz 
(16 bramek), Katarzyna Kozioł (9), 
Aleksandra Krajewska – kapitan 
(8), Julia Grill (4), Natalia Szurpit 
(4), Oliwia Janiszewska (2), Paulina 
Żegała (1), Karolina Mazur, Wiolet-
ta Kamińska, Katarzyna Twardow-
ska, Dagmara Adamska, Klaudia 
Rychlik.   

Szkolniak

SPROSTOWANIE
Redakcja Informatora Gmina Budzyń przeprasza sołtysa Wacława 
Pascha za złe wydrukowanie podziękowania w ostatnim numerze 
gazety.
Poniżej drukujemy poprawny tekst. 

Wszystkim mieszkańcom sołectwa Bukowiec, którzy w dniu 
21.11.2010 r. brali udział w Wyborach Samorządowych i oddali na 
mnie głos składam serdeczne podziękowania.                       

Wacław Pasch

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Stypendia motywacyjne
27 stycznia 2011 r. w Szko-
le Podstawowej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Budzyniu  
siedemnastu   uczniów  szkoły 
otrzymało stypendium motywa-
cyjne za bardzo dobre wyniki w 
nauce i wzorowe zachowanie. 
Są to następujący uczniowie: Filip 
Kołodziejczyk (VI b), Michalina 
Nowak (V a), Patryk Bartol (VI 
a), Wiktoria Anastaziak (VI b), 
Mikołaj Serocki (VI a), Magdale-
na Słowińska (IV a), Aleksandra 
Gabryelska (V a), Kamila Górna 
(IV c), Jankowski (IV a), Jagoda 
Kaźmierczak (IV b), Aleksandra 
Krajewska (VI c), Jagoda Pawe-
lec (VI a), Lidia Paszkiewicz (V 
c), Kinga Romanowska (V a), Na-

talia Szurpit (VI c), Krystian Śle-
siński (V a), Mikołaj Wasil (IV b). 
Stypendia za wyniki sportowe 
otrzymali: Róża Cilsdorf  (V c), 
Mikołaj Górzny (V c), Kacper 
Grill (VI c), Aleksandra Kępka (V 
c), Katarzyna Kozioł (VI c), Pau-
lina Żegała (VI c), Mikołaj Cera-
nek (VI a), Aleksandra Krajewska 
(VI c), Przemysław Kucharski 
(VI c), Karolina Mazur (VI b). 
Stypendia wręczył dyrektor szko-
ły Stanisław Kromplewski. 
Gratulacje dla wszystkich wyróż-
nionych uczniów. Następne sty-
pendia uczniowie mogą otrzymać 
na zakończenie roku szkolnego.

Szkolniak 

Rozgrywki rejonowe w piłkę ręczną

Wzięły wszystko!
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W każdym okresie życia człowie-
ka obecna jest muzyka, a opty-
malny czas rozwoju muzycznego 
przypada na wiek przedszkolny. 
Muzyka daje szansę osiągnięcia 
sukcesu każdemu dziecku. Moty-
wuje on do dalszej nauki, wzbogaca 
własną osobowość i rozbudza zain-
teresowania otaczającym światem. 
Kształtowaniu dodatnich cech cha-
rakteru i woli, np. odporności na trud 
i zmęczenie. 
Od postawy i umiejętności nauczy-
ciela przedszkola zależy: kierunek 
rozwoju muzycznego dziecka, jego 
wrażliwość muzyczna i rozwój apa-
ratu głosowego. 
Jednym z priorytetów w bieżącym 
roku w naszym przedszkolu jest 
edukacja muzyczna dzieci.

Dzieci uczestniczą w comiesięcz-
nych koncertach muzycznych a 
nauczyciele w organizowanych w 
placówce kursach. 
W październiku odbył się Kurs tań-
ca z udziałem koleżanek z różnych 
placówek oświatowych powiatu 
chodzieskiego, prowadzony przez 
panią Romę Jakubowską.
W styczniu gościliśmy panią Kamę 
Palińską z Warszawy, która popro-
wadziła warsztaty metodyczne: „Jak 
bawić się muzyką? Aktywowanie 
dzieci poprzez zabawę, śpiew, grę 
na instrumentach i taniec.”
Udział w tych formach doskonale-
nia zawodowego wzbogacił naszą 
pracę i wpływa korzystnie na mu-
zyczny rozwój dzieci.  

Dzień Babci i Dziadka
W Przedszkolu Budzyń
Tradycyjnie jak co roku w dniach 
20, 21 i 24 stycznia w Przedszko-
lu Samorządowym w Budzyniu 
odbyły się uroczyste spotkania z 
okazji Dnia Babci i Dziadka.
Przedszkolaki zaprezentowały wier-
szyki, inscenizacje, piosenki i tańce 
specjalnie na ten dzień przygotowa-

ne. Dzieci zaprosiły też swoje babcie 
i dziadków do wspólnych tańców i 
zabaw ruchowych ze śpiewem.
Zaproszeni goście – babcie i dziad-
kowie otrzymali od wnucząt piękne, 
kolorowe kalendarze na 2011 rok ze 
zdjęciem wnuczka lub wnuczki oraz 
laurki z życzeniami.
Rodzice przygotowali słodki poczę-
stunek. 

W Przedszkolu Wyszyny 
Święto Babci i Dziadka to jeden 
z najpiękniejszych dni w roku. 
Nie ma bowiem na świecie osób, 
które potrafią kochać tak mocno i 
tak bezwarunkowo jak Dziadko-
wie. To Oni mają zawsze czas i 
cierpliwość dla swoich wnucząt, 
bronią przed rodzicami, gdy dzie-
ci coś przeskrobią. W przedszko-
lu w Wyszynach z okazji Święta 
Babci i Dziadka przygotowaliśmy 

uroczystość, na którą składały 
się wiersze, piosenki i tańce. Jak 
się można było spodziewać, wy-
stępy małych artystów wywołały 
ogromne brawa i łzy wzruszenia 
w oczach naszych dostojnych 
gości. Dzieci wręczyły swoim 
gościom drobne upominki i moc-
no uściskały Babcię i Dziadka. 
Dziękuję pani Honoracie Struzik 
za miłą współpracę i pomoc w 
przygotowaniu uroczystości.

Przemysława Kaczmarczyk

Muzyka w życiu dzieckaSzkoła Podstawowa w Budzyniu

Pamiętna rocznica
5 stycznia to bardzo ważna data 
w tradycji historycznej Budzy-
nia. Tego dnia w 1919  roku nasza 
miejscowość została wyzwolona 
przez powstańców wielkopol-
skich. 
O kultywowaniu patriotycznych 
tradycji nie zapomnieli uczniowie 
i nauczyciele budzyńskiej Szkoły 
Podstawowej im. T. Kotarbińskiego. 
5 stycznia odbyła ię uroczysta Msza 
święta, w której uczestniczył dyrek-
tor szkoły Stanisław Krumplewski, 
poczet sztandarowy oraz delega-
cja uczniów wraz z nauczycielem 

historii Dariuszem Dudziakiem. 
Następnie udano się na wzgórze 
Okręglik, miejsce szczególne w 
dziejach Budzynia. W tym miej-
scu 7 lutego 1919 roku budzyńscy 
powstańcy odparli atak wojsk nie-
mieckich z kierunku Chodzieży, a 
także zdobyli samochód pancerny. 
Złożono wieniec i zapalono znicze 
pod obeliskiem upamiętniającym to 
historyczne zwycięstwo. Uczniowie 
zapalili również znicze przy tablicy 
poświęconej pamięci Leona Napiec-
ka, dowódcy obrony Okręglika. 

Szkolniak 
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Wieczór 14 stycznia mieszkańcy 
Budzynia zapamiętają na długo. 
Wspaniały i pełen magicznego, 
świątecznego nastroju koncert ko-
lęd w Gminnym Ośrodku Kultury 
rozpoczęła najsłynniejszą chyba 
kolędą „Cichą noc”, która wyko-
nała Weronika Mścisz wspólnie z 
Budzyńską Orkiestrą Dętą.
Dalej wystąpiły kolejno: Amelia 
Śimińska, Martyna Kalkowska, 
Marysia Troczyńska, Ola Makara, 
Michalina Nowak, Kamila Górna, 
Wiktoria Holka i ponownie Wero-
nika Mścisz. Imprezę prowadziła 
instruktorka GOK Anna Zaranek. 

Koncert kolęd i pastorałek w GOK

Hej kolęda, kolęda
Niezwykłym akcentem było wy-
konanie pastorałki „Oj maluśki, 
maluśki” przez panią Marię Żądło. 
Kilka utworów w świątecznym kli-
macie wykonał także chór „Złoty 
liść”, który pod kierunkiem Jana 
Margowskiego będzie w przyszłym 
roku obchodził 10-lecie działalno-
ści. Oczywiście, koncert nie byłby 
tak uroczysty bez udziału Budzyń-
skiej Orkiestry Dętej. Oklaski zebra-
li także Kombinatorzy. Po koncercie 
dyrektor Domu Kultury Marek Bo-
cheński wręczył wykonawcom wią-
zanki kwiatów. 

Liga Gminnej Halowej Piłki Nożnej 

Niedziela pełna 
niespodzianek
W dniu 9 stycznia 2011 r. na hali 
widowiskowo – sportowej przy 
Gimnazjum im. Powstańców 
Wlkp. w Budzyniu rozegrano 
pierwszą w tym roku (siódmą z 
kolei) kolejkę Ligi Gminnej Halo-
wej Piłki Nożnej w Budzyniu.
Mecze rozgrywane w tą niedzie-
lę raz po raz stawały się bardzo 
zacięte co udzielało się również 
kibicom. 
W pierwszym meczu LZS Grabów-
ka – 6 drużyna w tabeli pokonała 
drużynę ATA – TECHNIK 5:1, w 
następnym spotkaniu doszło do 
niespodzianki ponieważ LZS Pod-
stolice drużyna zajmujące 9 miejsce 
w tabeli pokonała lidera - drużynę 
Budzynia 3:2. To nie koniec niespo-
dzianek LZS Ostrówki rozgromiły 

Budzyń       7 15      5    0       34        14    +20
LZS Kąkolewice      7 13      4    1       33        21    +12
LZS Ostrówki      7 12      4    0       28        24     +4
LZS Prosna      7 11      3    2       33        34     –1
LZS Grabówka      7 11      3    2       23        19     +4
ATA – TECHNIK      7 10      3    1       18        17     +1
LZS Podstolice      7 10      3    1       16        12     +4
LZS Sokołowo Budz.  7  7       2    1       16        17     –1
LZS Dziewoklucz      7  7       2    1       14        34    –20
LZS Bukowiec       7  4       1    1       13        36    –23

LZS Dziewoklucz 9:1, natomiast 
ostatnia drużyna w tabeli LZS Bu-
kowiec pokonała o wiele lepszy 
LZS Sokołowo Budzyńskie 3:2. 
Zawodnicy drużyny LZS Bukowiec 
wygrali pierwszy mecz w tej lidze 
więc radości było co niemiara. 
Ostatni piąty mecz trzymał w napię-
ciu działaczy i kibiców, spotkały się 
drużyny z czołówki tabeli LZS Ką-
kolewice i LZS Prosna. Wynik tego 
spotkania był bardzo ważny ponie-
waż mógł poprzestawiać całą tabelę. 
Niestety LZS Kąkolewice v-ce lider 
tabeli został pokonany przez LZS 
Prosnę 2:3. 
Była to niedziela pełna wrażeń i nie-
spodzianek. 
Tabela po 7 kolejkach przedstawia 
się następująco: 

Centrum Medyczne Św. Jerzego 
oraz Urząd Gminy w Budzyniu
zapraszają mieszkanki Gminy Budzyń 

na badania profilaktyczne finansowane przez NFZ 

MAMMOGRAFIA 
bezpłatna dla Pań w wieku 50 – 69 lat ( roczniki od 1942 do 1961 )
które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat, lub w 

roku 2010 ( w ramach Programu Profilaktycznego) otrzymały wskaza-
nia do wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy.

Na badania należy zgłosić się z dowodem osobistym i wynikiem 
(zdjęcia i opis) ostatniego badania.

Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym
w dniu 24 lutego 2011 r. (czwartek), przy Remizie OSP, ul. Stra-
żacka 1 w Budzyniu w godzinach: 8:15 – 12:45 i 14:00 – 18:50

Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL) od dnia 26 stycznia 
2011 r. W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcześniejsza rejestra-
cja, która prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 

do 16:00 pod numerem: (61) 844 27 27  

Dla pań, powyżej 35 roku życia, niespełniających kryteriów badań 
bezpłatnych, koszt mammografii wynosi – 80 zł. Do badań płatnych 

niezbędne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjali-
sty (ginekolog, onkolog).

W Szkole Podstawowej w Wy-
szynach odbyło się spotkanie 
edukacyjne, w którym uczest-
niczyli rodzice uczniów. Z psy-
chologiem i policjantami roz-
mawiali oni o dziecięcej agresji.
Wtorkowe spotkanie z Agniesz-
ką Widomską, psychologiem 
pracującym w Poradni Psycho-
logiczno - Pedagogicznej w 
Chodzieży i policjantami – Jac-
kiem Walerowskim oraz Paw-
łem Brychczyńskim, połączone 
zostało ze szkolną wywiadówką. 

Rodzice rozmawiali ze specjali-
stami o rosnącej przemocy wśród 
dzieci i młodzieży. - W trakcie 
pogadanki policjanci zapoznali 
obecnych z prawnymi konsekwen-
cjami zachowań agresywnych. 
Pani psycholog przedstawiła na-
tomiast sposoby radzenia sobie z 
nieposłusznymi dziećmi – tłuma-
czy Karolina Binkowska, współ-
organizatorka przedsięwzięcia. 
W spotkaniu uczestniczyło około 
sześćdziesięciu osób.

Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Spotkanie edukacyjne
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu

Nowe możliwości
Biblioteka  Publiczna w Budzy-
niu chętnie otwiera się na nowe 
możliwości jakie niesie ze sobą 
technika i multimedializacja spo-
łeczeństwa. Od tego roku, oprócz 
tradycyjnej książki, będzie można 
wypożyczyć również audiobooki 
w formacie audio lub mp3. Czym 
jest audiobook?  
Audiobook to książka mówiona - 
wyjaśnia dyrektor biblioteki pani 
Maria Ganclerz - Taka forma czy-
telnictwa zdobywa w Polsce coraz 
większą popularność i stanowi alter-
natywę dla osób mających problem 
ze wzrokiem, lub z innym rodzajem 
niepełnosprawności. Może również 
zainteresować osoby, które niechęt-
nie sięgają po książki, za to lubią 
korzystać z komputera. 
Pani Maria dodaje również - Sama 
pozostaję tradycjonalistką jeśli cho-
dzi o książki i wybieram te, które 
wieczorem można wziąć do ręki i 
poznać kartka po kartce, jednak ro-
zumiem jak ważna jest różnorodność 
i zmieniający się sposób zdobywania 
informacji. Może właśnie  audiobo-
ok zaciekawi młodzież i zaprosi w 

progi naszej biblioteki?  
Pomysły  najwyraźniej trafiają w 
gusta czytelników. Placówki bi-
blioteczne na terenie całej gminy 
Budzyń w minionym roku zareje-
strowały 1696 czytelników. W sto-
sunku do roku ubiegłego to wzrost 
o 74 nowych miłośników książki. 
Poszerzył się również księgozbiór 
jakim dysponuje biblioteka. Na pół-
kach przybyło ponad 2000 nowych 
książek.
W ciągu roku odbyło się także wiele 
imprez edukacyjno - czytelniczych. 
Uczniowie szkół podstawowych z 
Budzynia i Wyszyn oraz gimnazjali-
ści brali udział w spotkaniach z cie-
kawymi ludźmi, różnych profesji. 
Wymienię tu choćby kilku: pilot Jan 
Hyjek, podróżnik - globtroter Le-
szek Szczasny, aktor Zbigniew Wa-
leryś, redaktor, poeta Jerzy Utkin, a 
także pisarze: Jolanta Nowak - Wę-
klarowa, Lech Konopiński, oraz An-
drzej Grabowski. 
Reasumując rok 2010 w historii Bi-
blioteki Publicznej należy zaliczyć  
do udanych.

Honorata Struzik

Konkurs „Być kobietą...”
Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu ogłasza konkurs na 

„najpiękniejszą twarz Gminy Budzyń” – oczywiście, chodzi o 
lepszą połowę rodzaju ludzkiego. 

A zatem, zapraszamy wszystkie dziewczęta i kobiety zamieszkują-
ce Gminę Budzyń w wieku od 18 do 100 lat by zgłaszały udział w 

konkursie. Zasady są proste: 
- od dnia 7 do 18 lutego należy zgłosić się do Studia Fotograficz-
nego „R&M” p. Rafała Kempińskiego (Budzyń, ul. Dworcowa 1a, 
tel. 67 283 20 87) i umówić się na sesję fotograficzną (sesja jest 
nieodpłatna);
- warunkiem koniecznym jest podanie swojego imienia i nazwiska 
oraz wyrażenie zgody na publikację zdjęcia; 
- wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymają na pamiąt-
kę zdjęcia z sesji. 
Spośród wykonanych w czasie sesji zdjęć specjalnie powołane 
jury wybierze najpiękniejsze twarze naszej gminy. O wyborze w 
konkursie zainteresowane osoby zostaną poinformowane telefo-
nicznie, ponadto informacja ta wywieszona będzie w holu GOK.
Przewidziane są nagrody:
I miejsce – aparat cyfrowy
II miejsce – kosmetyki
III miejsce – kosmetyki
Poza tym dziesięć najwyżej ocenianych portretów zostanie zapre-

zentowanych na specjalnej wystawie w GOK-u. 
Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 
8 marca 2011 roku o godzinie 17 w holu GOK. Zapraszamy na nie 

wszystkie uczestniczki oraz mieszkańców naszej gminy.    

Czwartek, 3 lutego   
11.00  – Teatrzyk dla dzieci „Fakir i 
węże” - wstęp bezpłatny 
12.00 - 14.00 – „Mała rewia mody” 
- zajęcia plastyczne 
10.00 - 15.00 – Turniej Tenisa 
Stołowego dla dzieci i młodzieży - 
GOK Budzyń 

Piątek, 4 lutego   
10.00 – „Zaplątani” - film animo-
wany (cena biletu 2 zł) 
12.00 - 14.00 – „Koniki na kijku” 
10.00 - 15.00 – boisko „Orlik”; 
bieg na dystansie 1000 m w kate-
gorii wieku: „młodzik” (ur. 1998 r. 
i młodsi), „kadet” (ur. 1996 – 97 r. 
- do 15 lat wyłącznie), „junior” (ur. 
1993 – 95 r. - do 18 lat włącznie) 

Niedziela, 6 lutego 
10.00 – Mistrzostwa Gminy w Te-
nisie Stołowym - Szkoła Podstawo-
wa w Wyszynach 

Poniedziałek, 7 lutego  
10.00 – „Jak ukraść księżyc” - film 
dla dzieci (cena biletu 2 zł) 
12.00 - 14.00 – „Czarodziejskie lal-
ki” - zajęcia plastyczne
10.00 - 15.00 – Turniej Piłkarski 
(osiedlowy) - boisko „Orlik” (bez 
limitu wieku) z udziałem drużyn 
z  Os. Piaski, Os. Cechowego , Os. 
Wierzbowego, Os. Słonecznego, 

Os. Kwiatowego, Os. Zielonego

Wtorek, 8 lutego  
9.00 – Turniej Gier Komputero-
wych (Centrum Informacji GOK) 
10.00 - 12.00 – „Lokomotywka” - 
zajęcia plastyczne 
10.00 - 15.00 – Turniej Piłkarski 
(osiedlowy) - boisko „Orlik”

Środa, 9 lutego  
10.00 - 12.00 – „Zwierzątka na 
stół” - zajęcia plastyczne 
10.00 - 15.00 – Turniej Piłkarski 
(osiedlowy) - boisko „Orlik”   

Czwartek, 10 lutego  
10.00 - 12.00 – „Wytwory ze sznur-
ka” - zajęcia plastyczne 
10.00  - 15.00 – finał Turnieju Pił-
karskiego - boisko „Orlik” godz. 
14.00 

Piątek, 11 lutego  
10.00 – „Żółwik Sammy” - film 
animowany (cena biletu 2 zł) 
12.00 – podsumowanie ferii zimo-
wych oraz spotkanie autorskie z 
panią Wiolettą Piasecką  

Sobota, 12 lutego  
14.00 – Mistrzostwa Powiatu w 
Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn 
- hala widowiskowa Gimnazjum 
Budzyń  

W dniu 22 grudnia zostały rozda-
ne paczki dla dzieci oraz do naj-
starszych mieszkanek sołectwa 
Brzekiniec. W sumie rozdano 53 
paczki, zawierające słodycze.

Paczki zostały ufundowane przez 
Radę Sołecką sołectwa Brzeki-
niec oraz przez Bank Spółdziel-
czy w Chodzieży i niektóre skle-
py z terenu gminy Budzyń. Paczki 

p r z y g o t o -
wała firma 
Pani Bożeny 
Dzikowskiej. 
Rada Sołec-
ka serdecz-
nie dziękuje 
w s z y s t k i m 
s p o n s o r o m 
za ufundowa-
nie paczek.

Sołectwo Brzekiniec 

Paczki na święta

Program ferii zimowych 2011 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu 

(od czwartku, 3 lutego 2011 r.) 
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Okręg Wielkopolski Związku 
Polskich Fotografów Przyrody 
pod patronatem Uniwersytetu 
Przyrodniczego w połowie stycz-
nia bieżącego roku zorganizował 
Pierwszy Poznański Dzień Foto-
grafii, skierowany przede wszyst-
kim do wszystkich osób, które 
interesują się fotografią przyrod-
niczą oraz podróżniczą.

Całodniowa impreza odbywają-
ca się w zabytkowym budynku 
Kolegium Rungego w Poznaniu 
przyciągnęła wielu sympatyków 
przyrody. Uczestnicy imprezy mie-
li okazję obejrzeć zdjęcia i diapora-
my (udźwiękowione pokazy zdjęć) 
kilku znanych w kraju fotografów 
przyrody oraz wysłuchać ich opo-
wieści o twórczych poszukiwa-

niach oraz o podróżach po 
całym świecie z aparatem w 
plecaku. 
W ramach PDF przeprowa-
dzono ogólnopolski konkurs 
fotograficzny pt. „Przyroda 
w obiektywie” którego wy-
niki ogłoszono 15 stycznia 
2011. Pierwsze miejsce 
otrzymało zdjęcie pt. „Śnie-
życowy las” (prezentuje-
my je poniżej) autorstwa 
Grzegorza Wróblewskiego, 
wykonane podczas zeszło-
rocznej zimy o okolicy Brze-
kińca.  

Ogólnopolski konkurs „Przyroda w obiektywie”

Budzyniak wygrał! 

Rozgrywki „Bośka - Kop” 

O Puchar „ZEN ROM”
Zwycięzcą rozgrywki zorgani-
zowanej 16 stycznia 2011 r. w 
GOK-u został W. Walczak  (441 
pkt.), przed R. Rabczakiem 
(377 pkt.), M. Wizą (365 pkt.) 
oraz A. Michorem (358 pkt.). 
Po VI rozgrywkach nadal na 
prowadzeniu S. Okupniak 323,5 

(2158), przed S. Mulikiem 307,0 
(1959) oraz W. Wierzbińskim 
280,0 (2072). 
Na kolejną rozgrywkę zaprasza-
my do Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Budzyniu dnia 20 lutego 
2011 r. (niedziela) o godz. 10.00

Organizatorzy

W niedzielę 16 stycznia 2011 roku 
w Sokołowie Budzyńskim odbył 
się Gminny Turniej  Szachowy 
o „Złotą Wieżę” którego organi-
zatorami byli: Wójt Gminy Bu-
dzyń, Gminny Ośrodek Kultury 
w Budzyniu, Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu oraz Koło LZS 
w Sokołowie Budzyńskim.
Do Turnieju zgłosiło się 41 zawod-
ników – 9 kobiet i 32 mężczyzn. 
Turniej rozegrano systemem szwaj-
carskim 7 rund po 2 x 15 minut w 
pięciu kategoriach wiekowych.
W kategorii mężczyzn zwycięzca-
mi zostali:
(1997 r. i młodsi) 
1. Tomaszewski Adrian – LZS 
Dziewoklucz 
2. Krawiec Jacek – GOK Budzyń
3. Rozpłochowski Eryk – LZS So-
kołowo Budzyńskie 
(1996 – 93 r.) 
1. Rozpłochowski Bartosz – LZS 
Sokołowo Budzyńskie
2. Pytel Tomasz – GOK Budzyń
3. Tomaszewski Mateusz – LZS 
Dziewoklucz
(1992 i starsi) 
1. Dąbrowicz Mateusz – GOK Bu-
dzyń
2. Karol Marek – LZS Prosna
3. Ksycki Robert – LZS Prosna
W kategorii kobiet zwyciężyły:
(1996 i młodsze) 
1. Kubsik Nikola – LZS Sokołowo 
Budzyńskie
2. Prech Dominika – LZS Sokoło-
wo Budzyńskie
3. Prech Karolina – LZS Sokołowo 
Budzyńskie
( 1995 i starsze) 
1. Herman Natalia – LZS Sokoło-
wo Budzyńskie   
2. Rozpłochowska Maja – LZS So-
kołowo Budzyńskie
3. Łaciak Sylwia – LZS Prosna

Sokołowo Budzyńskie

Bitwy na planszach

Zwycięzcom medale nagrody, dy-
plomy pamiątkowe wręczył prze-
wodniczący Gminnego Zrzesze-
nia LZS w Budzyniu pan Roman 
Schlabs.
W klasyfikacji rankingowej pierw-
sza dziewiątka jest następująca: Dą-
browicz Mateusz (GOK Budzyń), 
Rozpłochowski Bartosz (LZS So-
kołowo Budzyńskie), Marek Karol 
(LZS Prosna), Tomaszewski Ad-
rian (LZS Dziewoklucz), 
Ksycki Robert (LZS Prosna), Góra 
Mieczysław (LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie), Marek Daniel (LZS 
Prosna), Krawiec Jacek (GOK Bu-
dzyń), Herman Natalia (LZS Soko-
łowo Budzyńskie), Rozpłochowski 
Eryk (LZS Sokołowo Budzyńskie). 
Gminę Budzyń w szachach na Zi-
mowej Powiatowej Spartakiadzie 
LZS Mieszkańców Wsi reprezen-
tować będą: Dąbrowicz Mateusz i 
Herman Natalia. 
Wszystkim którzy pomogli w przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu tego 
Turnieju a w szczególności pani 
Irenie Jankowskiej i aktywowi 
Koła LZS w Sokołowie Budzyń-
skim w imieniu organizatorów ser-
decznie dziękujemy.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu

Ogłoszenia drobne
Udzielam korepetycji z języka niemieckiego, tel. 604 492 000
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Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy już tradycyjnie zagrała 
także w Wyszynach.
XIX Finał upłynął pod znakiem 
zabawy w rytmach dyskoteko-
wych. Starsi oraz młodsi spędzi-
li taneczne popołudnie porwani 
do  tańca przez Dj Guncka i Dj 
Granda. Dla lubiących smakołyki 
czynna była kawiarenka słodko-
ści. Nie można też nie wspomnieć 
i pysznej grochówce, która wabiła 
zapachem i zapraszała na orkie-

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

W Gimnazjum 
także się działo!     

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Gorące serca 
w Wyszynach

strowy finał. Punktem kulmina-
cyjnym wieczoru była licytacja 
przepysznego tortu z wymalowa-
nym sercem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy - mieszkań-
cy nie zawiedli - tort zlicytowa-
no za 200zł. Serca zapłonęły raz 
jeszcze w styczniową niedzielę i 
podzieliły się z potrzebującymi. 
Oby tak dalej! Siema!

Organizator sztabu Wyszyny
Honorata Struzik

Serdecznie dziękuję za pomoc w przygotowaniu 
19 FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

w Wyszynach. 

Wszystkim, którzy przynieśli swoje wyśmienite wypieki, Panu Ku-
charzowi za pyszną grochówkę, obsłudze  kawiarenki oraz kuchni, 
fotografowi za bystre oko, Disc Jockey’om za rozkręcenie imprezy 

a nade wszystko WOLONTARIUSZOM !!
Wspólnymi siłami zebraliśmy prawie 1100zł !!!

SIEMA!!
szefowa Sztabu - Honorata Struzik

W tym roku Finał WOŚP roz-
poczęliśmy w gimnazjum lote-
rią fantową, z której zebraliśmy 
247 zł. 
W XIX Finale wzięło udział 25 
wolontariuszy: Paweł Danelski. 
Julia Kukla, Joanna Kupidura, 
Grzegorz Polcyn, Angelika Wi-
tuchowska, Dominik Herford, 
Julia Wróblewska, Weronika Kę-
dzierska, Weronika Pielach, Wik-
tor Szejner, Magdalena Szew-
czyk, Jakub Sawiński, Agnieszka 
Machnik, Aleksandra Michalak, 
Wiktoria Gapińska, Bartłomiej 
Niemiro, Przemysław Polcyn, 
Dominik Ślesiński, Patryk Cho-
lewiński, Maria Golis, Wiktoria 
Janiszewska, Paulina Danelska, 
Katarzyna Niemiro, Sandra Ol-
szewska oraz Joanna Szewczyk. 
Uśmiecham się do rodzeństwa 
wolontariuszy, które pomagało 
nam w zbiórce pieniążków do 
puszek. Dzięki wsparciu społe-
czeństwa w niedzielnej 
kweście ulicznej wolonta-
riusze zebrali 2 544,86zł 
co łącznie z dochodem z 
loterii fantowej tworzy 
kwotę 2 791,86 zł.  Pra-
gnę  serdecznie podzięko-
wać  rodzicom  za prze-
kazanie  darów  na loterię 
fantową oraz umożliwie-
nie  dzieciom wzięcia 
udziału w loterii. Podzię-
kowania kieruję również 
do dyrekcji gimnazjum, 
wychowawców i całego 
grona pedagogicznego za 

wsparcie i pomoc przy zbiórce 
darów oraz czynne uczestnictwo 
w loterii. Słowa uznania należą 
się pani Renacie Aniołek, która 
wylosowała przepiękny stojak 
pod choinkę, dar od państwa Ali-
ny i Janusza Walczaków, i oddała 
kupon do ponownego wylosowa-
nia. Szczęśliwy los trafił do wo-
lontariusza WOŚP - Dominika 
Ślesińskiego. Dziękuję również 
pani Barbarze Adamskiej oraz 
paniom i panom z SGB w Budzy-
niu, którzy pomogli przeliczyć 
zebrane pieniądze. Pokazaliśmy 
po raz kolejny, że to, co robi Fun-
dacja, jest trwałe i „made in Po-
land” jak mówił Jerzy Owsiak, 
dziękując za Finał wolontariu-
szom i wszystkim,  którzy w tym 
dniu   wrzucali   datki  do puszek. 
Dołączam się do tych podzięko-
wań. Piękne dzięki.
Sie ma!

Opiekun wolontariuszy
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Małżeństwa
Kowalczyk Robert i Staniewska Angelika  27.11.2010
Myrlak Wiesław i Binert Grażyna  17.12.2010
Filak Jan i Piaskowiak Beata   18.12.2010
Janicki Mirosław i Czaplińska Angelika 18.12.2010
Witkowski Marcin i Musiał Anna  06.01.2011
Kawlewski Piotr i Janowska Natalia  07.01.2011
Marek Zbigniew i Łagoda Sylwia  08.01.2011
Węgrzyn Mariusz i Budzan Paulina  15.01.2011

Urodzenia
Pillach Wojciech  Wyszyny  25.11.2010
Pompała Radosław  Nowe Brzeźno 30.11.2010
Brzezińska Lilianna Bukowiec 05.12.2010
Odor Alina  Wyszyny  11.12.2010
Ormaniec Dominik  Dziewoklucz 24.12.2010
Odor Dorota  Prosna  29.12.2010
Filut Janusz  Dziewoklucz 04.01.2011
Krzemiński Szymon Budzyń  14.01.2011
Antosik Nadia  Wyszyny  17.01.2011
Maślankowska Krystyna Budzyń  18.01.2011
Deuter Julia  Budzyń  18.01.2011
Janicki Oliwier  Budzyń  19.01.2011

Zgony
Dudziński Andrzej, Budzyń  ur.07.03.1947 zgon 09.12.2010
Martyńska Józefa, Nowe Brzeźno 
   ur.09.02.1922 zgon 11.12.2010
Stefański Dariusz, Budzyń  ur.24.02.1964 zgon 14.12.2010
Kabat Wanda, Budzyń  ur.11.06.1928 zgon 18.12.2010
Byzdra Stefania, Budzyń  ur.15.08.1933 zgon 24.12.2010
Nowak Czesław, Budzyń  ur.01.06.1923 zgon 27.12.2010
Mańkowska Marianna, Sokołowo Budzyńskie 
   ur.01.01.1921 zgon 31.12.2010
Nitka Eugeniusz, Prosna  ur.06.10.1937 zgon 01.01.2011
Modrzyk Jerzy, Bukowiec  ur.09.02.1929 zgon 01.01.2011
Goldberg Bogdan, Budzyń  ur.31.07.1951 zgon 06.01.2011
Świerkowska Anetta, Budzyń ur.04.11.1968 zgon 07.01.2011
Wiecheć Leokadia, Budzyń ur.19.11.1932 zgon 09.01.2011
Janowska Irena, Sokołowo Budzyńskie 
   ur.10.05.1946 zgon 09.01.2011
Polak Radosław, Budzyń  ur.19.11.2008 zgon 15.01.2011
Piper Andrzej, Budzyń  ur.31.10.1959 zgon 17.01.2011
Wiśniewski Henryk, Budzyń ur.13.01.1925 zgon 20.01.2011

14 stycznia 2011 r. zorganizowano 
tradycyjne spotkanie opłatkowo 
- noworoczne, uroczystość za-
szczyciła pani Elżbieta Białecka – 
prezes zarządu okręgowego PSD 
w Pile oraz w zastępstwie Wójta 
Gminy Budzyń pan sekretarz 
Gminy Bogusław Gniła.
W czasie spotkania dokonano pod-
sumowania działalności Koła w 
2010 roku. Oto podstawowe dane: 
Koło PSD Budzyń liczy 56 człon-
ków, a w minionym roku zorgani-
zowano wiele spotkań, zebrań oraz 
wycieczek, m.in. do Zakopanego, 
Inowrocławia, Gniezna, Kotliny 
Kłodzkiej, Biskupina, skansenu w 
Dziekanowicach, nad morze oraz 
do ZOO i palmiarni w Poznaniu. 
Gmina od lat wspiera działalność 
naszego koła, finansuje zakup 
szczepionek przeciwko grypie oraz 
udostępnia nieodpłatnie autobus dla 
członków koła, na krótkie jedno-
dniowe wycieczki.
Pan Marek Bocheński dyrektor 
Gminnego Domu Kultury w Budzy-
niu pomaga w organizacji spotkań, 
zebrań koła i udostępnia świetlicę.

Pani prezes wręczyła odznaczenia 
i dyplomy PSD – panu Marcinowi  
Sokołowskiemu, Wójtowi Gminy 
Budzyń – złotą odznakę, pani Da-
nucie Binert – złotą odznakę PSD, 
panu Eugeniuszowi Maciejewskie-
mu – srebrną odznakę PSD, pani 
Józefie Walczak – dyplom uznania, 
panu Walentemu Napierale – dy-
plom uznania, panu Markowi Bo-
cheńskiemu – dyplom uznania.
Po wręczeniu odznaczeń i dyplo-
mów wzniesiono toast i przystą-
piono do łamania się opłatkiem i 
składania życzeń. Do wspólnego 
stołu zaproszono przybyłych gości i 
członków koła na poczęstunek oraz 
wspólnie odśpiewano kolędy.
Na spotkaniu obecnych było 38 
członków oraz zaproszeni goście. 
Na rok 2011 proponowanych jest 
wiele spotkań i wycieczek m.in. na 
Litwę, do Wilna i po drodze na Ma-
zury oraz do Warszawy i okolic.
Zarząd pragnie podziękować za 
wsparcie firmom ATA-Technik Gra-
mowscy, Lumag Marek Żak, A. T. 
Kabat i Roman Mantyk – Surówki. 

Spotkanie diabetyków

Dzienny Dom Pomocy Spo-
łecznej w Budzyniu i Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Budzyniu zorganizowały 
świąteczną zbiórkę żywności w 
dniach 6 – 20 grudnia 2010 r. na 
terenie gminy Budzyń. 
Zebranych zostało około 120 kilo-
gramów żywności (mąka, cukier, 
makaron, kawa, herbata, olej, ryż, 
słodycze). Z zebranej żywności 
przygotowano 25 paczek, które 

rozdane zostały wśród ubogich 
mieszkańców naszej gminy. 
Do akcji przyłączyło się Gimna-
zjum w Budzyniu, młodzież ze-
brała 57 kilogramów żywności, 
którą podzielono wśród 4 rodzin, 
wytypowanych przez pedagoga P. 
Kuczyńską.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej 
przygotowały 25 paczek dla pen-
sjonariuszy Dziennego Domu Po-
mocy Społecznej.

Akcja DDPS i GOPS w Budzyniu

Zbiórka żywności - finał
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ciąg dalszy ze str. 12
Upominki na losy zakupiła także 
J. Reisner, bony na basen i krę-
gle podarowała J. Żak, a bony na 
pizzę S. Tomczyk. I w ten sposób 
najmłodsi mieszkańcy gminy za-
pewnili Orkiestrze dobry start. 
Wielkie dzięki!

Na sukces XIX Finału złożyła 
się praca całego Sztabu WOŚP 
i wielu ludzi dobrej woli, którzy 
poświęcili swój czas na przygo-
towanie niedzielnego święta. Aby 
wszystko „zagrało” na sto procent 
trzeba było wielu dni, by pozy-
skać sponsorów, zdobyć fanty na 
losy i sprzedaż ze sceny, zorga-
nizować poczęstunek, dekoracje. 
Na 19. urodziny Wielkiej Orkie-
stry budzyński Dom Kultury za-
prosił na dobrze wszystkim znany 
„Festyn Rodzinny”.
Przygotowaniami do festynu za-
jęli się: M. Ganclerz, B. Szczurek, 
A. Zaranek, K. Świniarska, U. 
Kwandrans, M. Ajchsztet, M. Jan-
kowska, M. Brzanka. Kawiarenka 
zapraszała na słodki poczęstunek, 
a dzięki niezawodnym mamom 
lub babciom uczniów klas I - III 
naszej podstawówki, pani S. Kra-
jewskiej z kl. I A, p. A. Adamczyk 
z kl. I B,  p. K. Szurpit z kl. II A, 
K. Nochowicz z kl. II B, p. Zaźlak 
z kl. II C,  S. Głowackiej z kl. III 
A, M. Janiszewskiej i E. Kasper-
czak z kl. III B, I. Kaźmierczak, A. 
Zielińskiej oraz A. Kaźmierczak z 
kl. III C, jak również paniom A. 
Walińskiej, D. Jezierskiej i pie-
karni państwa Ciesielskich moż-
na było skosztować wybornych 
placków, ciasteczek i chruścików. 
Pani Sylwia Tomczyk podarowa-
ła ze swojej restauracji pączki na 
sprzedaż, jak również dla wolon-
tariuszy, a torty na 19. urodziny 
Orkiestry pochodziły z cukierni 
„Jessa”. Na smakoszy czekała 
także zupa z kotła – pomidorowa i 
grochowa – ugotowana w GOPS. 
Za pyszną zupę dziękujemy panu 
Kazimierzowi Cembrowiczowi 
i p. Edycie Radwańskiej , która 
wraz z mężem sprzedawała zupę, 
uzyskując kwotę 188 zł (część 
zupy była przeznaczona na po-
częstunek dla wolontariuszy). 
Chleb, tradycyjnie  już,  ofiarowa-
li państwo Gawrychowie. Można 

było także kupić grzaną kiełbasę 
pochodzącą od pana Czabana. Za 
wszystkie smakowitości pięknie 
dziękujemy. Kawiarenka obsłu-
giwana przez panie: M. Ganc-
lerz, B. Szczurek, A. Bielecką,  
U. Kwandrans, A. Zaranek i M. 
Ajchszteta  w tym roku zarobiła 
1.100 zł.
Dużym zainteresowaniem cieszy-
ła  się sprzedaż losów. Tym razem 
można było ciągnąć losy za 2 zł, 
5 zł, 10 zł i super losy za 20 zł. 
Nad przygotowaniem i sprzedażą 
losów czuwały panie Anna Ge-
isler i Maria Wierciak. Upominki 
na losy podarowali: M. Ganclerz 
(kolekcja słoni), Ł. Wyka (anioł-
ki różnych wzorów i kolorów), 
Z. Kowalski (poduszki), A. Wró-
blewska – sklep  ,,Aleksandra”, 
W. Bedyńska,  A. Kukla, W. Wę-
cławek „Upominki”, firma Dan-
mis, firma Jenox, J. Pałuka, J. 
Wróblewska, Julka Wróblewska, 
A. Walińska,  M. Wierciak, Anna 
Geisler, Adam Geisler, B. Ksycki, 
B. Szczurek, A. i D. Bieleccy, M 
i M. Wojtkowiak,   E. Dudziak – 
sklep ul. Łokietka, sklep „Teśka” 
– ul. Rynkowa, B. Makara „Aspi-
rynka”, firma MAD – DOM, cen-
trum ceramiki „Alexa”,  T. Kuja-
wa, R. Szczurek „Błyskotka” , T. 
Kruk-Gabryelska, p. Ajchsztet – 
sklep ul. Bugaje, P. Piątkowski, L. 
Żołnieruk, E. Galon, B. Dzikow-
ska, M. Przywarczak – sklep ul. 
Dworcowa, B. Skowrońska, M. 
Opalińska „Ruch”, p. Nowacka – 
sklep obok Biedronki, M. Kabat 
– sklep spożywczy, J. Adamczak, 
p. Olejniczak „Obuwniczy”, M. 
Chroł, J. Kotewa „Wiktoria”, A. 
Polcyn – sklep elektrotechniczny. 
Kolejność wymieniania ma tym 
razem znaczenie, osoby, które są 
na początku tej listy zasługują na 
gorące brawa i  szacunek za wy-
jątkową ofiarność! Wsparli nas 
także: Bank Spółdzielczy i Urząd 
Gminy Budzyń. Dochód z losów 
był jeszcze wyższy niż zeszło-
roczny i wyniósł aż 2. 953 zł.
Główna część niedzielnej gali 
toczyła się na scenie, gdzie sprze-
daż podarowanych  Sztabowi da-
rów przeplatała się z występami 
artystycznymi. Śpiewały dzieci 
przygotowane przez instruktor-
kę GOK, Krystynę Świniarską 

oraz zaprezentował się w duecie 
z Weroniką Mieczysław Macie-
jewski, który czuwał także nad 
sprzętem nagłaśniającym. W pro-
wadzeniu konferansjerki i licy-
towaniu wspierał mnie człowiek 
o wielkim sercu i niezawodny  
przyjaciel Wielkiej Orkiestry, 
Mieczysław Góra. Na scenie po-
mocą służył K. Jankowski. Tego-
roczna sprzedaż podarowanych 
przez darczyńców przedmiotów 
i usług przyniosła rekordową 
kwotę 7.716 zł ( rok temu było to  
5.911 zł). Najdrożej zlicytowano 
bon na drewno podarowany przez 
Nadleśnictwo Podanin. Koszul-
ka z logo WOŚP poszła za 300 
zł. Wysokie ceny osiągały także 
mega pluszaki – misie, pieski, 
koniki i jednorożec podarowane 
przez p. Gabrielę Hetmanowską. 
Mieliśmy też  budzyńskie złote i 
srebrne serduszka  ze sklepu ju-
bilerskiego M. i M. Wojtkowiak 
– Rogoźno oraz od państwa Na-
dolińskich. Ciekawostką tego-
rocznej licytacji był zestaw mi-
siaczków z charytatywnej edycji  
fundacji TVN „Nie jesteś sam”. 
Każdy, mały i duży, mógł znaleźć 
coś dla siebie: zabawki, odzież, 
firanki, książki, lampy, torby, po-
duszki, itp. Wspaniałe upominki 
pochodziły od osób prywatnych, 
firm, handlowców. Serdecznie 
podziękowania dla: M. Sokołow-
skiego, B. Gniły, B. Łaseckiego, 
P. Jankowskiego, Urzędu Gminy,  
G. Hetmanowskiej, Z. Kowal-
skiego z Żelic, M. Ganclerz,  A. 
Wróblewskiej, M. Wollherr,  fir-
my Tomex - lampy, A. Zawisły 
„Lampex”,  A. Nadolińskiego, W. 
Andrzejewskiego „Wamo”, W. 
Marciniak, J. Sługockiej-Janusz, 
państwa Dudziak, T. Nowickiego 
„MAR–DREW”, A. Kabat, M. 
Bocheńskiego, A. Koniecznej, 
M. Ajchszteta, A. Zaranek, firmy 
„Jenox”, W. Marciniak „Oaza”, 
A. Glazer, J. Przybyszewskiego. 
Jak zwykle temperatura licytacji 
szła w górę przy sprzedaży bo-
nów, które zawierały usługi lub 
darmowe zakupy. Ofiarodawcy 
nie zawiedli i tajemnicze koper-
ty zawierały bogatą ofertę. Dla 
Wielkiej Orkiestry podarowali 
bony: Michał Szejner (wartość 
usług 500 zł), Nadleśnictwo Po-

danin (wartość ok. 400 zł), Tomex 
- stacja paliw i „La Siesta” (łączna 
wartość 300 zł), J. Walczak „Jan – 
Bus” (ponad 300 zł) „ Komfort” 
–  J. Kubacki (200 zł), Ł. Nowak 
– motoryzacyjne, M. Kubacki - 
myjnia,  H. Pierzkała – apteka, 
Warzocha, Pierzkała – punkt ap-
teczny, usługi foto: M. Serocka 
oraz R. Kempiński, sklepy: M. 
Owczarzak, A. Rychlik „Elkar”, 
„Barrakuda”, rożno E. Nowak, 
usługi kosmetyczne M. Olbracht, 
usługi fryzjerskie B. Kunsztowicz 
i M. Redam,  A. Nadoliński – 
usługi. 
Dzięki pracy Komisji Liczącej 
pod przewodnictwem Longiny 
Żołnieruk mieliśmy na bieżąco 
informacje o stanie zbiórki w Bu-
dzyniu. W tym roku pieniądze li-
czyli: Wioletta Stefańska, Barbara 
Adamska, Alicja Kępka (wspie-
rana przez córkę Olę) oraz pra-
cownicy Banku Spółdzielczego: 
Ewa Nochowicz, Iwona Hereć, 
Piotr Gut i Karol Truszkowski. 
Wpłat pieniężnych do Sztabu w 
łącznej kwocie 450 zł dokonali: 
I. Pszczoła, A. Bielecka, P. Jan-
kowski. W gronie wolontariuszy 
na wyróżnienie zasługują ci kwe-
stujący, którzy wykazali się dużą 
inicjatywą i postarali się uzbierać 
jak najwięcej. Na tytuł super wo-
lontariuszy zasługują: Julia Wró-
blewska z bratem Adasiem 530 
zł, Magdalena Słowińska z po-
mocą Pauliny Bukowskiej 457 zł, 
Sandra Aniołek 365 zł. Ponad 200 
zł w swoich puszkach mieli: Wik-
toria Kuczyńska, Patryk Bartol, 
Julia Grill z koleżanką Olą, Ja-
goda Kaźmierczak, Gracjan Wal-
czak, Kamila Marek, Michalina 
Nowak, Jacek Krawiec, Cezary 
Kempiński oraz Jakub Sawiński i 
Julia Kukla.
Wszystko nam się znakomicie 
udało, możemy być dumni. Pro-
szę przyjąć jeszcze raz gorące i 
wielkie podziękowania za wspól-
ne granie dla Wielkiej Orkiestry. 
Jesteście Państwo wspaniali! A 
za rok jubileuszowy, dwudziesty 
finał. Oj, się będzie działo!

Szefowa Sztabu
- Aśka Wróblewska

Dla przypomnienia – zestawie-
nie kwot zbieranych w Budzy-
niu podczas kilku ostatnich lat:
- 2010 r.   21.670 zł
- 2009 r.    18.228 zł
- 2008 r.    15.371 zł
- 2007 r.    11.940 zł

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w Gminie Budzyń

Podsumowanie XIX Finału
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Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Budzyniu z 
dniem 31.12.2010r. zakoń-
czył realizację  projektu 
„Czas na zmiany”
Projekt współfinansowany 
był ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 

W ramach  pro-
jektu  w okresie 
od 01.06.2010r. do 
31.12.2010r. zreali-
zowano wszystkie 
zaplanowane szko-
lenia:
- trening psycholo-

giczny i aktywizująco doradczy z 
warsztatami poszukiwania pracy,
- trening psychologiczno - zawo-
dowy, doradztwo indywidualne,
- kucharza małej gastronomii,
- kreowanie wizerunku własnej 
osoby,
- opiekunki dla osób starszych i 

niesamodzielnych oraz dzieci.
W ramach projektu przeszkolono 
dziesięć bezrobotnych lub bier-
nych zawodowo kobiet z terenu 
gminy Budzyń.
W dniu 29 grudnia 2010r. odby-
ło się spotkanie podsumowujące 
cały projekt. Udział w nim wzię-
ły zarówno uczestniczki kursów, 
zespół prowadzący projekt, jak i 
zaproszeni goście.
Zespół w składzie: 
- zarządzanie projektem -  Mag-
dalena Gokiert-Kabat,
- pracownik administracyjny 
projektu - Agata Jankowska,
- pracownik socjalny projektu - 
Anna Łasecka,
- księgowa projektu – Anna He-
reć,
składa serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom, które zaan-
gażowały się w realizację pro-
jektu „Czas na zmiany”.

Finał projektu 

Czas na zmiany

W 2011 roku zebrane pienią-
dze pomogą dzieciom chorym 
na nerki i cały układ moczowy. 
Budzyń przekaże na ten cel aż 
22 tysiące 620 zł. Po raz kolej-
ny jesteśmy na ustach całego 
powiatu, jako niedościgniony 
przykład wzorowej organizacji, 
pomysłowości i dobroczynności.

Hasło XIX Finału „warto się do-
brze nakręcić” idealnie pasuje do 
scharakteryzowania sytuacji w bu-

dzyńskim Sztabie WOŚP. U nas od 
wielu lat wszystko pracuje jak w 
szwajcarskim zegarku, trybiki idą 
w ruch i każdy wykonuje zapla-
nowane zadania.  W przygotowa-
nia  zaangażowana jest prawie cała 
społeczność naszej miejscowości, 
jedni mniej, inni więcej. Ktoś de-
koruje sale Ośrodka Kultury, ktoś 
skleja puszki wolontariuszy lub pil-
nuje dzieci na dyskotece, inni pie-
ką  placki, liczą pieniądze, czy też 
śpiewają na Festynie Rodzinnym. 

Przychylne akcji są władze gminne, 
których włodarze chętnie uczestni-
czą w corocznych finałach WOŚP.

Jak co roku Sztab Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Budzy-
niu działał na terenie wszystkich 
szkół w naszej gminie. W Szkole 
Podstawowej w Budzyniu było 33 
wolontariuszy (wspieranych przez 
przyjaciół i rodziców), którzy pod-
czas ulicznej kwesty zebrali 5.335 
zł. Dwudziestu pięciu wolonta-

riuszy  z Gimnazjum Publicznego 
pod opieką Alicji Kępki uzbierało 
do puszek 2.544 zł. W Wyszynach 
dzieci uczestniczące w dyskotece 
oraz  5. członków grupy fotografi-
ków,  pod opieką  Honoraty Stru-
zik uzbierało 1.077 zł. W tygodniu 
poprzedzającym niedzielny Finał w 
szkołach odbywały się dyskoteki 
i loterie, które przyniosły: w bu-
dzyńskiej podstawówce 1.008 zł, w 
gimnazjum 247 zł. Loteria w Szko-
le Podstawowej w Budzyniu doszła 
do skutku dzięki zaangażowaniu 
Samorządu Uczniowskiego pod 
opieką J. Świergosz i D. Dudziaka, 
a także  pomocy uczniów, nauczy-
cieli i niezawodnych rodziców.

ciąg dalszy na str. 11 


