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Jak dzieci i młodzież spędzały wolny czas

Zimowe ferie za nami
Jak co roku podczas ferii zimo-
wych w Gminie Budzyń przygoto-
wano dla dzieci i młodzieży uroz-
maicony program zajęć. Dzieci w 
różnym wieku chętnie uczestni-
czyły w warsztatach plastycznych, 
na których wykonywały prace 
różnorodną techniką, oprócz ma-
lowania, wycinania itp., korzysta-
ły z gier planszowych pod okiem 
pani instruktor Anny Zaranek. 
Dzieci korzystały z bogatego pro-

„Ludzie Sukcesu” Tygodnika Pilskiego   

Wójt Sokołowski
uhonorowny

gramu Ośrodka Kultury, który miał 
na celu wypełnić wolny czas od za-
jęć lekcyjnych, a przede wszystkim 
dać wiele radości. Dzieci z rodzica-
mi, dziadkami chętnie brały udział 
w teatrzyk m.in. „Książę i żebrak”, 
jak i również pokaz dla dzieci pt. 
„Fakier i węże” oraz oglądały filmy 
pt: „Disco Robaczki”, „Zaplątani” i 
„Żółwik Sammy”. 
Jednak największym zainteresowa-

niem były rozgrywki w tenisa stoło-
wego, w którym zwyciężył Mateusz 
Kienic, drugie miejsce Patryk Wal-
kowiak, trzecie miejsce Smoczyk 
Miłosz. 
W Gminnym Centrum Informacji od-
był się jak co roku Turniej Gier Kom-
puterowych prowadzonych przez 
Monikę Jankowską. W Turnieju pn. 
„Counter Strike”  I miejsce zdobył 
Dawid Walczak, II miejsce Miłosz 
Smoczyk, III miejsce Mateusz Kienic. 

Codziennie pani Krysia Świniarska 
ze swoimi podopiecznymi prowa-
dziła zajęcia muzyczno-wokalne. 
Dodatkowo jeździła z nimi do Cho-
dzieży, aby pod kierunkiem pro-
fesjonalisty pana Janusza Szroma 
udoskonalić barwę głosu swoim 
dzieciom.
Organizatorem  akcji  „Ferie na Or-
likach” był Szkolny Związek Spor-
towy.                             c.d. na str. 12

We wtorek, 1 marca, w hotelu 
Gromada w Pile podczas kolej-
nej, 19. już gali Ludzi Sukcesu 
„Tygodnika Pilskiego” nagro-
dzonych zostało aż 42 wybit-
nych osobowości   w regionie 
pilskim.  Nagrodzono tych, 
którzy inicjowali akcje, stali 
na czele ważnych programów, 
podejmowali bezprecedensowe 
przedsięwzięcia i odnosili suk-
cesy.
Nagrody przyznawane zostały  
w kilku kategoriach – „polityka” 
(zwycięzcą został Piotr Głowski), 
„biznes” (Zbigniew Cholewicki), 
„samorząd i administracja” (Fran-
ciszek Strugała), „oświata, służba 
zdrowia i działalność społeczna” 
(dr Karol Nowicki), „kultura i 

działalność sportowa” (Andrzej 
Czaja). Obok zwycięzców uhono-
rowano także tych, ktorzy w ple-
biscycie zajęli miejsca w pierw-
szej piątce w każdej z kategorii. 
Pośród wyróżnionych w kategorii 
„samorząd i administracja” zna-
lazł się także wójt naszej gminy 
Marcin Sokołowski. Gratulacje!  

Nagrodę specjalną za rok 2010 
przyznano byłemu Staroście Pil-
skiemu, obecnie członkowi Za-
rządu Województwa Wielkopol-
skiego, natomiast tytuł Człowieka 
Roku 2010 Czytelników Tygo-
dnika Pilskiego trafił do rąk Tere-
sy Lemańskiej, przewodniczącej 
Oddziału Okręgowego PZERiI w 
Pile.  
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Pracowały komisje 
Rady Gminy 

Podajamy terminarz

Wybory sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory sołtysów i Rad Sołeckich
Wybory, w których mieszkańcy 
poszczególnych sołectw naszej 
gminy powołają na urząd nowych 
sołtysów oraz nowe Rady Sołec-
kie, jest ostatnim ogniwem wy-

borów samorządowych. Zgodnie 
z obowiązującymi statutami po-
szczególnych sołectw wybory te 
muszą się odbyć w okresie 6 mie-
sięcy od chwili ostatnich wybo-
rów samorządowych. W związku 

z tym Rada Gminy, na posiedze-
niu w dniu 28 lutego 2011,  podję-
ła w tej sprawie stosowną uchwa-
łę. Poniżej publikujemy terminarz 
zebrań wiejskich, w czasie który 
zostaną przeprowadzone wybory: 

Sołectwo  Termin zebrania Miejsce 
zebrania

Ilość osób 
uprawnionych 
do głosowania

Liczba wybie-
ranych człon-

ków Rady 
Sołeckiej

Budzyń   06.04.2011  18.00        GOK       3221                10
Brzekiniec   04.04.2011 18.00        remiza       175  3
Bukowiec  19.03.2011 16.00      świetlica       329  5
Dziewoklucz  21.03.2011 18.00      świetlica        334  5
Nowe Brzeźno  28.03.2011 18.00      świetlica       176  5
Grabówka  23.03.2011 18.00      świetlica       124  5
Kąkolewice   02.04.2011 16.00      świetlica       133  3
Ostrówki   29.03.2011 18.00      świetlica       185  5
Podstolice  24.03.2011 18.00      świetlica       247  5
Prosna   22.03.2011 18.00      świetlica       279  8
Sokołowo Budzyńskie 30.03.2011 18.00      świetlica       406  5
Wyszynki  05.04.2011 18.00      świetlica       129  5
Wyszyny   16.03.2011 18.00        WDK       583  8

W dniu 2 lutego zebrali się 
członkowie komisji statutowo 
samorządowej, prawa i po-
rządku publicznego Rady Gmi-
ny. Głównym tematem obrad 
było ostateczne zaopiniowanie 
projektów uchwał, które przy-
gotowywane były do przedsta-
wienia radnym w czasie sesji. 
Pośród tych projektów były mię-
dzy innymi uchwała dotycząca 
wyborów sołtysów w poszcze-
gólnych sołectwach oraz Rad 
Sołeckich, a także uchwała któ-
ra nakazywałaby wyodrębnienie 
w budżecie gminy na rok 2012 
środków stanowiących fundusz 
sołecki. 
Natomiast w dniu 17 lutego 
odbyło się posiedzenie komi-
sji zdrowia, oświaty, spraw so-
cjalnych,  sportu i turystyki. Jej 
członkowie pracowali między 
innymi nad ostateczną wersją 
uchwały w sprawie trybu i spo-
sobu powoływania członków 
gminnego zespołu interdyscy-

plinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania, 
a także uchwały w sprawie przy-
jęcia gminnego programu prze-
ciwdziałania przemocy w rodzi-
nie i ochrony ofiar przemocy w 
2011 roku. Radni omawiali także 
założenia uchwały dotyczącej re-
alizacji celu publicznego polega-
jącego na udostępnieniu miesz-
kańcom Gminy Budzyń dostępu 
do szerokopasmowego łącza in-
ternetowego. Projekty uchwał, 
nad którymi w czasie prac ko-
misji debatowali radni, zostaną 
przedstawione do uchwalenia w 
czasie sesji Rady Gminy. 
Ponadto, podczas obrad tej ko-
misji został także przedstawiony  
projekt zarządzenia Wójta Gmi-
ny Budzyń w sprawie ustalenia 
składu i zasad powoływania 
członków Gminnej Rady Spor-
tu oraz ustalenia regulaminu jej 
działania. Według założeń tej 
uchwały do zadań Gminnej Rady 
Sportu będzie należało między 

innymi:
- opiniowanie strategii Gminy 
Budzyń w zakresie kultury fi-
zycznej;
- opiniowanie projektu budżetu 
w części dotyczącej kultury fi-
zycznej; 
- opiniowanie programów roz-
woju bazy sportowej na terenie 
gminy;  
- opiniowanie projektów uchwał 
określających warunki organi-
zacyjne oraz tryb finansowania 
zadań w zakresie rozwoju sportu; 
W czasie obrad tej komisji jej 
członkowie dokonali wizji lokal-
nej przedszkoli samorządowych 
w Wyszynach i w Budzyniu, 
gdzie radni zapoznali się z wa-
runkami funkcjonowania tych 
placówek oraz najpilniejszymi 
potrzebami jeżeli chodzi o wy-
posażenie oraz prace remontowe. 
Podobnej wizytacji dokonano 
także w Dziennym Domu Pomo-
cy Społecznej. 

W lutym przedstawiciele Gmin-
nego Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji podpisali w Poznaniu w 
siedzibie Urzędu Marszałkow-
skiego kolejną umowę na dofinan-
sowanie zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Uporządkowanie go-
spodarki wodno-ściekowej w gmi-
nie Budzyń”. Wielkość środków 
uzyskanych w ramach rozwoju 
obszarów wiejskich to kwota pra-
wie 1 milion 100 tysięcy złotych, 
co stanowi prawie 50 procent 
planowanego zadania inwestycyj-
nego, które będzie obejmowało 
modernizację stacji wodociągowej 
we wsi Prosna, budowę drugiego  
etapu kanalizacji we wsiach Nowe 
Brzeźno i Brzekiniec, oraz pierw-
szy etap prac w tym zakresie we 
wsi Ostrówki. Zadanie to będzie 
realizowane do końca roku 2012. 
Kolejną umowę podpisali przed-
stawiciele Gminnego Ośrodka 
Kultury na zadanie inwestycyjne 
pod nazwą „Przebudowa świetlicy 
wiejskiej wraz z zagospodarowa-
niem otoczenia we wsi Prosna”.  
Wielkość pozyskanych środków 
wynosi 500 tysięcy złotych, co sta-
nowi prawie 75 procent planowa-
nej wartości zadania. To zadanie 
będzie realizowane w latach 2011 
– 2012.  
Kolejne dwie umowy o dofinan-
sownaie podpisali przedstawiciele 
Urzędu Gminy; pierwsza z nich 
dotyczy modernizacji budynku 
byłej szkoły we wsi Bukowiec 
na potrzeby świetlicy wiejskiej 
(wartość dofinansowania ze środ-
ków unijnych planowana jest w 
wysokości 500 tysięcy złotych). 
Kolejna umowa dotyczy remontu 
– przebudowy świetlicy wiejskiej 
we wsi Nowe Brzeźno (wartość 
dofinansowania to kwota 500 ty-
sięcy złotych). Środki te pochodzą 
z programu rozwoju obszarów 
wiejskich. Wszystkie te zadania 
mają być zrealizowane do końca 
roku 2012. 

Środki
z Unii
dla 
gminy 
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Dyżury pracowników Urzędu Skarbowego 

Jak rozliczyć podatek?
Jeśli mieszkańcy naszej gmi-
ny mają wątpliwości jak roz-
liczyć podatek od osób fi-
zycznych za rok 2010, warto 
skontaktować się z pracow-
nikiem Urzędu Skarbowego. 
Telefoniczne punkty infor-
macyjne w zakresie zeznań w 
podatku dochodowym od osób 
fizycznych czynne od ponie-
działku do piątku w godzinach 
7:00 - 15:00 pod numerami te-

lefonów: 67 281 26 56 oraz 67 
281 26 37. 

Dyżury pracowników Urzędu 
Skarbowego w Chodzieży w 
Urzędzie Gminy Budzyń zapla-
nowano w dniach:

  15.03.2011 godz. 7:30 - 9:30
  29.03.2011 godz. 7:30 - 9:30
  12.04.2011 godz. 7:30 - 9:30
  26.04.2011 godz. 7:30 - 9:30

W dniu 28 lutego odbyła się 
kolejna, piąta już sesji w bie-
żącej kadencji Rady Gminy. 
Radni w czasie obrad  podjęli 
szereg ważnych decyzji, mię-
dzy innymi:
- uchwałę w sprawie realizacji 
celu publicznego polegającego 
na udostępnieniu mieszkańcom 
gminy dostępu do szerokopa-
smowego łącza internetowego; 
uchwała ta ma charakter inten-
cyjny, daje ona możliwość reali-
zacji tego zadania w przyszłości; 
- uchwałę w sprwie przyjęcia 
programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i ochrony 
ofiar tej przemocy w gminie Bu-
dzyń na lata 2011 – 2020. Radni 
uznając, że przemoc w rodzi-
nie narusza podstawowe prawa 
człowieka, w tym prawo do ży-
cia i zdrowia oraz poszanowanie 
godności osobistej, a władze 
publiczne mają obowiązek za-
pewnić wszystkim obywatelom 
równe poszanowanie praw i 
wolności, a także w celu zwięk-
szenia skuteczności przeciw-
działania przemocy w rodzinie, 
podjęli decyzję o konieczności 
przyjęcia tego programu, które-
go głównym celem jest przeciw-
działanie przemocy w rodzinie 
oraz zwiększenie dostępności 
i skuteczności profesjonalnej 
pomocy, a także  ochrona ofiar 
przemocy w rodzinie; 
- w kolejnej uchwale, której 

podjęcie jest konsekwencją 
przyjęcia programu przeciw-
działania przemocy w rodzinie, 
jest uchwała w sprawie trybu i 
sposobu powoływania i odwo-
ływania członków Gminnego 
Zepspołu Interdyscyplinarnego 
w gminie Budzyń oraz szczegó-
łowych warunków jego funkcjo-
nowania. Uchwała ta umożliwia 
powołanie zespołu osób kompe-
tentnych do realizacji programu 
przeciwdziałania przemocy; 
- radni podjęli także uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gmi-
ny Budzyń na 2012 rok środków 
stanowiących fundusz sołecki. 
Uchwała ta umożliwia wydzie-
lenie odpowiedniej kwoty w ra-
mach wspomnianego funduszu, 
która zostanie przeznaczona na 
realizację przedsięwzięć, które 
mieszkańcy poszczególnych so-
łectw uznają za najważniejsze,  
- w kolejnej uchwale radni pod-
jęli decyzję w sprawie prze-
prowadzenia wyborów sołtysa 
i członków Rad Sołeckich. Na 
łamach tego wydania Informa-
tora publikujemy informację 
o terminach oraz miejscu tych 
wyborów w poszczególnych so-
łectwach; 
- radni ustalili także nową wyso-
kość diet dla sołtysów. Ustalono, 
że z dniem 1 marca sołtysom z 
terenu naszej gminy z tytułu wy-
konywania obowiązków organu 

Piąta sesja 
Rady Gminy 

wykonawczego sołectwa (jed-
nostki pomocniczej), przysługu-
je miesięczna dieta w wysokosci 
300 złotych. Dieta ta obejmuje 
także zwrot kosztów podróży 
służbowych, poniesionych w 
związku z pełnioną funkcją. 
- w czasie obrad seji radni pod-
jęli także decyzję w sprawie 
wysokości diet, przysługującym 
radnym w związku z wykony-
waniem mandatu radnego; z 
dniem 1 marca radni Rady Gmi-
ny Budzyń otrzymywać będą 
dietę za uczestnictwo w pracach 
Rady Gminy w następującej wy-
sokości:
- dla radnego za uczestnictwo w 
pracach komisji lub sesji – 200 
zł; 
- dla zastępców przwodniczą-
cych komisji Rady Gminy, za 
uczestnictwo w pracach komisji 
lub sesji - 220 zł; 
- dla przewodniczących komisji 
Rady Gminy oraz dla zastępcy 
przewodniczącego Rady Gminy, 
za uczestnictwo w pracach ko-

misji lub sesji - 240 zł; 
- dla przewodniczącego Rady 
Gminy, który otrzymuje w/w 
dietę jako zryczałtowaną mie-
sieczną dietę płatną z dołu każ-
dego miesiąca -  1100 zł; 
- w przedostatniej uchwale radni 
dokonali zmiany w wieloletniej 
prognozie finansowej gminy na 
lata 2011 – 2022. Bezpośrednią 
przyczyną tej decyzji jest zmia-
na wysokości otrzymywanych 
dotacji i subwencji w najbliż-
szych latach oraz zmiana kosz-
tów niektórych zadań miajątko-
wych;
- w ostatniej uchwale radni 
wprowadili zmiany w budże-
cie gminy na rok 2011. Zostały 
zwiększone zarówno wydatki 
jak i dochody gminy. Po zmia-
nach budżet po stronie docho-
dów wynosi obecnie 26 milio-
nów 782 tysiące 334 zł, a po 
stronie wydatków – 30 milio-
nów 881 tysięcy 058 złotych . 

Wartość pozyskanych środków  
zewnętrznych na planowane przed-
sięwzięcia inwestycyjne na terenie 
naszej gminy, które będą efektem 
podpisanych właśnie umów, to w 
sumie kwota ponad 2,5 miliona zło-
tych. Jednak to nie wszystko; trzeba 
dodać, że parafia kościoła rzymsko 
– katolickiego p.w. św. Kazimierza 
w Podstolicach otrzymała dofia-
nansowanie w ramach programu 
rozwoju obszarów wiejskich na re-
mont poszycia dachowego kościoła 
parafialnego. Wartość dofinanso-
wania ze środków unijnych wynosi 
ok. 150 tysięcy złotych. 
Pozytywnym efektem zakończył 
się udział gminy w konkursie zor-
ganizowanym przez Urząd Mar-

szałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego pod nazwą „Pięknieje 
wielkopolska wieś”. W roku ubie-
głym gmina Budzyń w imieniu 
sołectw Sokołowo Budzyńskie i 
Nowe Brzeźno, które zgłosiły chęć 
uczestnictwa w tym konkursie, 
złożyła w Urzędzie Marszałkow-
skim stosowne wnioski. W kon-
kursie tym zostało złożonych 120  
wniosków, spośród nich komisja 
50, które zostały zakwalifikowane 
do dofinansowania, w tym dwa z 
naszej gminy. Wielkość planowa-
nej pomocy w przypadku każdego 
z tych sołectw wynosi ok. 40 tysię-
cy złotych na planowane przedsię-
wzięcia, które będą realizowane w 
roku bieżącym. 
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Wybory do 
Izb Rolniczych

Uwaga! Już wkrótce

Narodowy Spis 
Powszechny 2011

Wójt Gminy Budzyń 
         informuje, że dnia28 lutego 2011 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

UWAGA!
Informujemy, że zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego wśród mieszkańców z terenu Gminy Bu-

dzyń przeprowadzona zostanie w terminach: 09 kwietnia i 01 
października 2011 r. 

W dniach od 1 kwietnia 2011 r. 
do 30 czerwca 2011 r. odbędzie 
się Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań. Spis zost-
anie przeprowadzony według 
stanu na dzień 31 marca 2011 
r. godz. 24.00. Tradycyjnie jak 
każdy spis zostanie poprzed-
zony obchodem przedspi-
sowym, który polegać będzie na 
weryfikacji położenia geografic-
znego wszystkich budynków w 
gminie.
Podczas obchodu przedspisowe-
go rachmistrze nie będą wchodzić 
do mieszkań.
Badanie podczas Narodowego 
Spisu Powszechnego 2011 prow-
adzone będzie trzema metodami:
- samospis internetowy (metoda 
CAII)
- wywiad telefoniczny prowad-
zony przez ankietera statysty-
cznego (metoda CATI) - tylko 
badanie pełne
- wywiad rejestrowany na 
przenośnym urządzeniu elektron-
icznym prowadzony przez rach-
mistrza (metoda CAPI). Tą formą 
zostanie objętych ok. 20 procent 
losowo wybranych mieszkańców 
Polski. 
W trakcie spisu przeprowadzane 
będą dwa rodzaje badań: 
- badanie pełne - tzw. ankieta 
krótka, zawierająca ok. 20 pytań; 
- badanie reprezentacyjne - tzw. 
ankieta długa, zawierająca ok. 
100 pytań. 

W trakcie pracy rachmistrza jest 
pełniony dyżur telefoniczny przez 
członków Gminnego Biura Spi-
sowego pod nr telefonu 797 200 
764.
Rachmistrzami w naszej gminie 
są:
Beata Brychczyńska (797 206 
928)
Dorota Pytel (797 206 927)
Grzegorz Rybak (797 206 935)
Emilia Szafran (797 206 929)
Małgorzata Wierzbińska (797 206 
933)
Więcej informacji na temat spisu 
można uzyskać na stronie inter-
netowej Głównego Urzędu Staty-
stycznego http://www.stat.gov.pl/
gus/spisy_PLK_HTML.htm

Ważna informacja - odwiedzają-
cy nas rachmistrz spisowy będzie 
się legitymował specjalnym do-
kumentem ze zdjęciem, pieczę-
cia i podpisem dyrektora GUS. 
Zgodnie z obwiązującym prawem 
wszyscy mieszakńcy Polski są 
zobowiązani do udzielenia wszel-
kich niezbędnych informacji. Po 
raz pierwszy w historii spis po-
wszechny będzie się odbywał w 
całości drogą elektroniczną – za 
pomocą specjalnego urządzenia 
typu „handheld”. Zebrane infor-
macje objęte są tajemnicą staty-
styczną. Po spisaniu ankiety dane 
statystyczne są wysyłane automa-
tycznie na serwer GUS-u i znikają 
z urządzenia rachmistrza. 

Na niedzielę, 3 kwietnia 2011 r., 
zostały zarządzone wybory do 
Izb Rolniczych.   
Wybory do walnego zgromadze-
nia Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
są dwustopniowe. W pierwszym 
etapie z każdej gminy wybiera-
ni są dwaj delegaci (lub jeden, 
jeżeli obszar użytków rolnych 
gminy nie przekracza 4 tys. ha). 
Wybrani delegaci wchodzą w 
skład tzw. Rady Powiatowej, 
która - na swym pierwszym 
posiedzeniu - wybiera spośród 
siebie Przewodniczącego i Del-
egata. Te dwie osoby wchodzą 
w skład nowego Walnego Zgro-
madzenia Izby, którego kadencja 
trwa 4 lata. 
Czynne i bierne prawo wyborc-
ze w wyborach powszechnego 
samorządu rolniczego mają: 
członkowie Izby, którymi są: 
podatnicy podatku rolnego, po-
datnicy podatku dochodowego 
z działów specjalnych produkcji 
rolnej oraz członkowie rolnic-
zych spółdzielni produkcyjnych 
posiadających w nich wkłady 
gruntowe. 
W wyborach do samorządu rolni-
czego, okręgiem wyborczym jest 
gmina, w związku z tym w Wiel-
kopolsce utworzono 226 okręgów 
wyborczych. W 200 okręgach 
o powierzchni użytków rolnych 
ponad 4 tys. ha, wybranych zosta-
nie po 2 delegatów, zaś w 26 
okręgach o powierzchni użytków 
rolnych do 4 tys. ha, wybrany 
zostanie 1 delegat. Do obsadzenia 
w radach powiatowych Wielko-
polskiej Izby Rolniczej jest zatem 
aż 426 mandatów. 
Za pośrednictwem izby rolniczej, 

wybrani delegaci mają wpływ, 
m.in. na: 
- rozwiązywanie zgłaszanych 
przez rolników problemów, 
- projekty aktów prawnych z za-
kresu produkcji rolniczej i rynku 
rolnego, poprzez ich opiniowanie, 
- poprawę sytuacji ekonomicznej 
w rolnictwie i warunków życia na 
wsi, 
- kształt edukacji i doradztwa rol-
niczego oraz podnoszenie kwali-
fikacji osób pracujących w rolnic-
twie, 
- współpracę z polskimi i zagra-
nicznymi organizacjami produ-
centów rolnych, 
- poprawę stanu środowiska przy-
rodniczego i zdrowia mieszkań-
ców wsi, 
- ochronę dziedzictwa kulturowe-
go w regionie. 

*   *   *

Dla osób uprawnionych do gło-
sowania z terenu naszej gminy 
przygotowany zostanie lokal 
wyborczy w Gminnym Ośrodku 
Kultury, głosowanie trwać będzie 
od godziny 8.00 do 18.00. 
Spis osób uprawnionych do gło-
sowania wyłożony zostanie w 
Urzędzie Gminy w pokoju nr 10 
w dniach od 14 marca do 1 kwiet-
nia w godzinach pracy Urzędu. 
Ważna informacja dla osób za-
mierzających kandydować w 
wyborach do Izby Rolniczej - 
Okręgowa Komisja Wyborcza 
przyjmować będzie zgłoszenia 
kandydatow w dniach 10 , 11 oraz 
14 marca w salce narad (pok. nr 
Urzędu Gminy), w godzinach od 
10.00 do 14.00.  

Usługi transportowe 
BUS Renault 
Master kryty 

tel. kom.607 492 123
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Gdzie szukać pomocy 
medycznej w nocy 

i w święta?

Senat RP

Wybory uzupełniające
6 lutego 2011 r. odbyły się wybory 
uzupełniające do Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Wybierano 
jednego senatora, spośród czte-
rech kandydatów. 
W wyborach uzupełniających do 
Senatu RP na terenie gminy Budzyń, 
poszczególni kandydaci uzyskali 
następującą ilość głosów:
Ajchler Zbigniew - 55 głosów, co 
stanowi 12,5%

Janyska Maria - 83 głosy, co stanowi 
18,9%
Łochowicz Leszek - 138 głosów, co 
stanowi 31,5%
Stokłosa Henryk - 162 głosy, co sta-
nowi 37,1%
Ogólnie w naszej gminie oddano 
438 głosów ważnych z 6552 osób 
uprawnionych do głosowania, co 
stanowi 6,68% frekwencję na za-
kończenie głosowania.

Od 1 marca br. zmieniają się 
zasady korzystania z nocnej 
i świątecznej pomocy doraź-
nej. Niezależnie od miejsca 
zamieszkania każdy pacjent 
wymagający konsultacji le-
karskiej czy pielęgniarskiej 
w godzinach nocnych oraz 
w weekendy  i święta będzie 
mógł zgłosić się do dowolnej 
placówki realizującej ten ro-
dzaj świadczeń w ramach 
umowy z NFZ. W Wielkopol-
sce będą to 44 podmioty.
Do tej pory nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna była zwią-
zana z lekarzem rodzinnym, 
u którego zadeklarowany jest 
pacjent. To on wskazywał mu 
placówkę, w której dana oso-
ba mogła korzystać z pomocy 
lekarskiej czy pielęgniarskiej  
w godzinach nocnych oraz w 
weekendy i święta. Od 1 marca 
br. przestaje obowiązywać rejo-
nizacja. Pacjent w sytuacji po-
gorszenia stanu zdrowia będzie 
mógłkorzystać z pomocy do-
wolnego punktu nocnej opieki, 
funkcjonującego \od godz.18 
do 8 dnia następnego oraz ca-
łodobowo w soboty, niedziele i 
dni ustawowo wolne od pracy.

Wielkopolska, tak jak pozo-
stałe województwa, została 
podzielona na obszary, które 
będą kompleksowo obsługiwa-
ne przez wybranegow drodze 
konkursu świadczeniodawcę. 
W naszym regionie wydzielono 
44 tego rodzaju rejony. Różnią 
się one wielkością populacji.
Zazwyczaj obejmują terytorial-
nie obszar powiatu, chyba że 
specyfika terenu spowodowała 
inny podział. Przykładem jest 
m.in. powiatpoznański, który 
ze względu na swoją wielkość 
został podzielony na mniejsze 
obszary. 

Pieniądze na zabezpieczenie 
nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej znajdują się w ra-
mach finansowania Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej.  Na ten 

cel WOW NFZ zarezerwował 
w tegorocznym planie pienią-
dze na poziomie roku ubiegłe-
go, czyli ponad 670 milionów 
złotych. Wielkopolski Oddział 
Funduszu utrzymał również 
jedne z najwyższych stawek  w 
Polsce, tak aby zabezpieczyć 
jak najlepszy dostęp do tych 
świadczeń.

Przypominamy, że pacjent 
może skorzystać z nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej 
przede wszystkim w przypad-
ku:
nagłego zachorowania
nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia, gdy nie ma objawów 
sugerujących bezpośrednie za-
grożenie życia, a zastosowane 
środki domowe lub leki dostęp-
ne bez recepty nie przyniosły 
spodziewanej poprawy.

Skorzystanie ze świadczeń 
POZ w nocy i w święta uzasad-
niają między innymi:
- zaostrzenie dolegliwości zna-
nej choroby przewlekłej (np. 
kolejny napad astmy oskrze-
lowej z umiarkowaną duszno-
ścią)
infekcja dróg oddechowych z 
wysoką gorączką, szczególnie 
u małych dzieci i ludzi w pode-
szłym wieku
- bóle brzucha, nieustępujące 
mimo stosowania leków roz-
kurczowych
- bóle głowy, nieustępujące 
mimo stosowania leków prze-
ciwbólowych
- biegunka lub wymioty, szcze-
gólnie u dzieci lub osób w po-
deszłym wieku
- zatrzymanie stolca lub moczu
nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, 
stawów, kończyn itp.
- zaburzenia psychiczne (z wy-
jątkiem agresji lub dokonanej 
próby samobójczej – wtedy 
należy wezwać pogotowie ra-
tunkowe).

Marta Banaszak
rzecznik prasowy WOW NF

11 lutego 2011 roku na terenie 
MTP w podczas targów „FAR-
MA” odbyło się uroczyste ogło-
szenie wyników i wręczenie 
wyróżnień „Ogólnopolskiego 
Konkursu Producent i Ho-
dowca Trzody Chlewnej 2010 
Roku” - VII edycja. 
Konkurs organizowany jest przez 
Redakcję „Trzody Chlewnej” 
przy współudziale Ośrodków 
Doradztwa Rolniczego oraz Pol-
skiego Związku Hodowców i 
Producentów Trzody Chlewnej 
POLSUS. Patronat nad Konkur-
sem objęli Minister Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi oraz Prezesi Agen-
cji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa i Agencji Rynku 
Rolnego. 
Z dumą informujemy, że w te-
gorocznej edycji wysokie trzecie 
miejsce w kategorii „Producenci 

Finał konkursu dla hodowców trzody

Gospodarstwo z Wyszyn 
wśród laureatów

Trzody Chlewnej” uzyskali pań-
stwo Janina i Mirosław Kabat z 
Wyszyn. Prowadzą on we wsi 
Wyszyny  100-hektarowe gospo-
darstwo rolne, stanowiące połą-
czenie tradycji z nowoczesnością. 
Od początku specjalizuje się ono 
w produkcji trzody chlewnej, a 
produkcja roślinna jest ustawio-
na pod najwyższej jakości pasze 
dla trzody chlewnej. Ponadto, dla 
lepszego wykorzystania zasobów 
paszowych, wprowadzono w 
nim produkcję bydła opasowego. 
Roczna sprzedaż tuczników za 
2009 r. od stada liczącego 100 
loch to 1912 szt. Wieloletni do-
robek państwa Janiny i Mirosła-
wa Kabatów zostanie przekazany 
synowi Adamowi i jego żonie 
Annie. 
Laureatom gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.
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Ogłoszenia drobne

Sokołowo Budzyńskie 

Zebranie strażaków
Gimnazjum w Budzyniu

XV Konkurs Wiedzy 
o Wielkopolsce

24 lutego 2011 r. w Budzyniu odbyły się badania mammograficzne, w 
których udział wzięło 110 kobiet. Kolejna szansa wykonania badania, 
będzie 10 kwietnia 2011 r. - pełna informacja poniżej. 

11 lutego 2011 r. w świetlicy wiej-
skiej w Sokołowie Budzyńskim 
odbyło się zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze członków OSP So-
kołowo Budzyńskie. Na zebraniu 

wybrano nowe władze OSP. Po wy-
borach skład zarządu pozostał pra-
wie bez zmian. Zmiana nastąpiła 
tylko na stanowisku skarbnika.

Badania mammograficzne

21 lutego 2011 roku w Gimna-
zjum im. Powstańców Wlkp. w 
Budzyniu odbył się etap powia-
towy XV Konkursu Wiedzy o 
Wielkopolsce. W tym roku w tym 
etapie konkursu uczestniczyło 25 
uczniów z SP Budzyń, SP Lipi-
ny, SP Radwanki, ZS Margonin 
oraz Gimnazjum im. Powstańców 
Wlkp. z Budzynia. 
Uczestnicy konkursu muszą wyka-
zać się olbrzymią wiedzą o swoim 
regionie, zarówno dotyczącą histo-
rii, geografii, jak i również przyrody, 
a także znajomością gwary wielko-
polskiej. By zakwalifikować się do 
następnego etapu należało w teście 
uzyskać minimum 85% możliwych 
do zdobycia punktów. Konkurs jest 
rozgrywany w sześciu kategoriach 
wiekowych, od klasy IV szkoły pod-
stawowej do klasy III gimnazjum i 
odbywa się w czterech etapach: 
szkolnym, powiatowym, rejono-
wym i wojewódzkim. Głównym 
organizatorem jest Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Tegoroczny konkurs okazał się chy-
ba jeszcze trudniejszy od poprzed-
nich edycji. W gronie laureatów, 
którzy awansowali do etapu rejo-
nowego znalazło się 13 uczniów, w 
tym aż 6 reprezentujących Szkołę 
Podstawową w Budzyniu. Są to: 

Joanna Czerwińska z kl. IV a, Mag-
dalena Słowińska z IV a, Krystian 
Ślesiński V a, Wiktoria Anastaziak 
VI b, Filip Kołodziejczyk VI b i Mi-
kołaj Serocki VI a. Ponadto w tym 
gronie znaleźli się także B. Białecka, 
S. Górzyński, W. Kłosek, J. Chra-
plak, M. Polcyn, oraz A. Kempiński 
i P.Dybowski.
Uczniowie przygotowali się pod 
kierunkiem nauczycieli z wyżej wy-
mienionych szkół tj. p. T. Chraplaka, 
J. Szlufarskiej-Kłose, D.Dudziaka  
oraz E. Kurkowiak-Pauszek.
Ze wszystkich laureatów w teście 
konkursowym najlepiej wypadli 
Mikołaj Serocki i Magdalena Sło-
wińska. Obydwoje napisali test na 
97% możliwych punktów.
Uczestnicy konkursu otrzymali na-
grody książkowe ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Chodzieży.
Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Budzyniu od wielu lat osią-
gają świetne wyniki w Konkursie 
Wiedzy o Wielkopolsce W grudniu 
ubiegłego roku w eliminacjach w 
SP Budzyń brało udział 24 uczniów, 
których przygotowywał nauczyciel 
historii Dariusz Dudziak. W ośmiu 
ostatnich latach uczniowie z SP Bu-
dzyń 23 razy zostawali laureatami 
finału wojewódzkiego. 

Kupię małe dwupokojowe mieszkanie lub kawalerkę w Budzyniu
Proszę o kontakt po godzinie 20.00. Tel. kontaktowy 723-433-820
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Fundacja „Dzieciom Europy”

Z wizytą w Studzieńcu

Fundacja „Dzieciom Eu-
ropy” z siedzibą w Budzy-
niu działa od 2005 roku. 
Jej głównym acelem jest po-
moc finansowa i materialna 
dla dzieci i młodzieży z gminy 
Budzyń oraz z wielofunkcyj-
nej placówki wychowawczej 
„Rodzina” w Studzieńcu.  Jed-
nak największyma pragnieniem 
Fundacji jest dawanie radość 
wszystkim dzieciom, bo szczę-
ście dziecka jest najważniejsze. 
W ramach corocznej akcji „ I 
Ty możesz zostać Św. Miko-
łajem” Fundacja obdarowuje 
dzieci prezentami, które pozy-
skuje od różnych sponsorów. 
W tym roku na apel Fundacji 
odpowiedziały tylko dwie firmy  

-  Radio ESKA oraz Bank BGŻ 
oddział w Chodzieży.  Nieste-
ty właściciele kilku firm mimo 
obietnic nie dotrzymali słowa 
stąd też akcja świąteczna opóź-
niła się aż do 14 lutego. Właśnie 
14 lutego w dzień św. Walentego 
przedstawicielki Fundacji- Kin-
ga Buszkiewicz i Małgorzata 
Polak odwiedziły placówkę w 
Studzieńcu i wręczyły dzieciom 
prezenty, a był wśród nich odtwa-
rzacze MP3,  płyty CD,  pendrive. 
Radio ESKA oraz Bank BGŻ od-
dział w Chodzieży przyczyniły 
się do tego, że uśmiech pojawił 
się na twarzach dzieci, które z 
pewnością nie spodziewały się 
takich Walentynek w 2011 roku.

Uczniowie z Gimnazjum im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Bu-
dzyniu brali udział w programie 
i konkursie edukacyjnym „Jedz 
smacznie i zdrowo” zorganizo-
wanym przez Federację Polskich 
Banków Żywności oraz markę 
WINIARY. Program został objęty 
patronatem przez Minister Edu-
kacji Narodowej oraz Polskie To-
warzystwo Nauk Żywieniowych. 
Program rozpoczął się we wrześniu 
2010 r., skierowany był do uczniów 
i nauczycieli gimnazjów całej Polski 
i zakończył się w grudniu 2010 r. 
Misją programu było przypomnie-
nie młodzieży zasad prawidłowego i 
smacznego odżywiania oraz zachę-
cenie do podejmowania pierwszych 
samodzielnych prób gotowania. 
Celem akcji było także 
uwrażliwienie uczniów na 
tak ważne problemy spo-
łeczne jak marnowanie 
żywności i niedożywie-
nie. W ramach realizacji 
projektu uczniowie brali 
udział w zajęciach eduka-
cyjnych, realizowanych na zajęciach 
biologii, na temat zdrowego odży-
wiania i przeciwdziałania marnowa-
niu żywności. Dodatkowo w ramach 
programu uczniowie wzięli udział w 
konkursie polegającym na przygo-
towaniu kampanii społeczno-rekla-
mowej promującej zdrowe odży-
wianie, gotowanie, niemarnowanie 
pożywienia oraz wspólne spożywa-
nie posiłków. Uczniowie mieli za 
zadanie wykonać plakat informacyj-
ny lub nakręcić film zgodny z głów-
ną ideą konkursu. Budzyńscy gim-
nazjaliści zrealizowali trzy zadania: 
grupa uczniów z klasy II a (Kempiń-
ski Adrian, Marchlewicz Wiktoria, 
Mścisz Tomasz, Politowski Woj-
ciech, Tyszkiewicz Adrian i Wasil 
Weronika) jest autorem filmu pt.  
„Jedz smacznie i zdrowo”. Uczen-
nice z klasy II d (Brychczyńska 
Adrianna, Grochowalska Oliwia, 
Kościelna Alicja, Krajewska Anna, 
Sawińska Julia i Tadeusz Martyna) 
nakręciły film „Zdrowo jemy, nie 
marnujemy - długich lat dożyjemy”. 
Trzecia praca wystawiona w kon-
kursie to plakat pt. „Złe odżywia-
nie boli przez całe życie”, którego 
wykonawcą jest Adrian Kempiński 
z klasy II a. Nad poprawnością wy-
konywanych zadań czuwała Szkol-

Gimnazjum w Budzyniu - program edukacyjny

„Jedz smacznie i zdrowo”

na Koordynatorka Programu, pani 
Karolina Małofiej – nauczycielka 
biologii w budzyńskim gimnazjum. 
28 stycznia 2011r. ogłoszono wyniki 
- praca zespołu z klasy II a znalazła 
się wśród najlepszych. O wyborze 
decydowała specjalnie powołana 
Komisja Konkursowa. Wybór nie 
był łatwy, bo spośród 668 plakatów 
i 116 filmów nadesłanych z całej 
Polski wybrano tylko 10 zwycię-

skich i 25 wyróżnionych 
plakatów oraz 10 zwycię-
skich i 25 wyróżnionych 
filmów. Prace oceniano 
pod względem estetyki, 
techniki wykonania oraz 
trafności przekazu. W 
przypadku filmów zwra-

cano również uwagę na scenariusz 
i dobraną scenografię. Jako laure-
aci II miejsca w kategorii „film” 
budzyńskie gimnazjum otrzyma 
multimedialny zestaw za 6500zł – 
interaktywną tablicę z projektorem 
i statywem. „Jako zwycięska szko-
ła jesteśmy bardzo szczęśliwi za 
otrzymany tytuł laureata i nagrodę. 
Składamy podziękowania organi-
zatorom za możliwość udziału w 
projekcie i za docenienie naszej 
pracy. Z dużym zaangażowaniem, 
ale i też satysfakcją realizowali-
śmy główne założenia programu.  
Jesteśmy przekonani, że wygrana 
pomoc dydaktyczna przyczyni się 
w dużej mierze do podniesienia ja-
kości kształcenia, efektywniejsze-
go nauczania, które z kolei będzie 
źródłem dalszych sukcesów naszej 
szkoły” – mówi Szkolny Koordyna-
tor Programu. Programy edukacyjne 
na temat zdrowego żywienia są bar-
dzo potrzebne. Często mają ciekawą 
formę, opracowane całe zaplecze 
metodyczno-merytoryczne i propo-
nują interesujące rozwiązania. Dla 
uczniów stanowią niezbędny zasób 
wiedzy i umiejętności, by nauczyć 
się odpowiedzialności za swoje 
zdrowie i życie, w którym jest ciągle 
wiele zagrożeń zdrowotnych. 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BUDZYNU
zaprasza

rozgrywki zakładów pracy które odbywać będą się na Orliku 
w Budzyniu. Proszę o telefoniczny kontakt pod numerem 

605-396-831 Mariusz Ajchsztet – animator sportu.

 
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BUDZYNIU

zaprasza na I Memoriał im. Zenona Kuźniarka 
który odbędzie się 9.03.2011 r. o godz. 15.00 na Orliku w 

Budzyniu.
Udział potwierdziły 4 zespoły (OLDBOY) :

- Orzeł Wałcz 
- Wełna Rogoźno 

- Stella Białośliwie 
- Klos Budzyń 

Bliższych informacji można uzyskać od animatora sportu 
Mariusza Ajchszteta pod numerem tel 605-396-831
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Od Trzech Króli po Ostatki wszędzie 
bale i prywatki, piękne stroje, dziwne 

maski, śpiewy, tańce i oklaski.
18 lutego 2011r. już od wejścia moż-
na było wyczuć niecodzienny nastrój 
w Przedszkolu Samorządowym w 
Budzyniu, a to za sprawą Balu Karna-
wałowego Przebierańców, który tra-
dycyjnie, jak co roku, zorganizowali 
dla dzieci pracownicy przedszkola i 
rodzice. Na balu dzieci pojawiły się 
przebrane za różne postacie z bajek, 
filmów rysunkowych oraz zwierzęta, 
owady i nie tylko. Jak na prawdziwy 

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu

Bal przebierańców

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

Balik karnawałowy

bal przystało był król i królowa, któ-
rzy siedząc na tronach przyjmowali 
prezentacje swoich poddanych. 
W trakcie balu były też konkursy i 
inne zabawy sprawnościowe. Dzieci 
świetnie się bawiły przy skocznej i 
rytmicznej muzyce. Wielką atrakcją 
balu była zabawa z dużymi, kolo-
rowymi balonami. W przerwie balu 
dzieci otrzymały słodki poczęstunek. 
My dorośli możemy uczyć się od 
dzieci spontaniczności i radości ży-
cia. 

L. Dziemińska 

W ostatni piątek przed feriami w 
przedszkolu w Wyszynach odbył 
się tradycyjnie balik karnawałowy 
dla naszych milusińskich. Jest to 
jedna z niewielu imprez, na którą 
dzieci czekają z niecierpliwością. 
Od samego rana w przedszkolu 
zrobiło się bardzo kolorowo. Ro-
dzice, jak zwykle, stanęli na wy-

sokości zadania. Na naszym balu 
można było spotkać: Spiderma-
ny, Zorra, Kowboi, Księżniczki, 
był Tygrysek i Kubuś Puchatek, 
Myszki Miki, Kaczuszki, Super-
many i wiele innych, ciekawych 
i barwnych postaci. Zabawa była 
bardzo udana, a dzieci rozchodzi-
ły się do domów szczęśliwe.

18 lutego dzieci z  przedszkola 
z Wyszyn i i z oddzialu przed-
szkolnego w Prośnie wraz z per-
sonelem wybrały się na wyciecz-
kę do Przedsziębiorstwa 
Agro - Danmis w Bukow-
cu. Celem wyjazdu były 
małe kózki, które w tym 
właśnie czsie przychodzą 
na świat. Przedszkolaki 
były zachwycone małymi 
zwierzątkami: głaskały 
je, brały na ręce i chętnie 
wchodziły do zagrody, w 
której były kózki. Zoba-
czyliśmy również małe 
cielaczki i maszyny, któ-
re stały na placu. Trzeba 
uczciwie przyznać, że 
maszyny wzbudziły naj-

większe zainteresowanie. Do 
przedszkola wróciliśmy bardzo 
zadowoleni.

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

Z wizytą w Agro-Danmis

W ostatni dzień ferii Gminny Ośro-
dek Kultury zamienił się w baśnio-
wa krainę owianą magią Hansa 
Christiana Andersena. Wszystko to 
za sprawą wróżki, która zwiewnym 
krokiem wkroczyła w nasze progi. 
Wioletta Piasecka - bo o niej mowa 
- to autorka bajek i baśni dla dzie-
ci, na co dzień mieszkająca w El-
blągu. Poetka stworzyła ponad  40 
baśni , dwie biografie m.in. Hansa 
Chrystiana Andersena i Faustyny 
Morzyckiej, cztery sztuki teatralne 
oraz wiele słuchowisk radiowych. 
Spotkanie już od samego początku 

Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu

Baśniowe hokus-pokus
było intrygujące - autorka jak na 
prawdziwa wróżkę przystało, mia-
ła na sobie  piękną, błękitną suknię 
oraz nakrycie głowy przystrojone 
tiulem. Czarowała uczestników 
słowem, ujmowała uśmiechem i 
swoimi opowieściami przyciągnę-
ła zarówno dzieci jak i młodzież 
Domu Kultury. 
Spotkanie było tak niecodzienne a 
jednocześnie bogate w literacki in-
formacje, że  z pewnością  poetka 
zawita  do budzyńskiej biblioteki 
jeszcze nie raz.

Honorata Struzik
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Wyszyny

Królował tenis    
6 lutego 2011 roku na hali wido-
wiskowej Szkoły Podstawowej 
w Wyszynach odbyły się kolejne 
Mistrzostwa Gminy w Tenisie 
Stołowym.
Celem tych mistrzostw jest popu-
laryzacja tenisa stołowego w śro-
dowisku wiejskim oraz wyłonienie 
najlepszych w poszczególnych kate-
goriach wiekowych. 
Organizatorami byli: Gminny Ośro-
dek Kultury w Budzyniu, Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu, Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Budzyniu, 
Szkoła Podstawowa w Wyszynach 
oraz Koło LZS Grabówka.
Mistrzostwa rozgrywane były w 
pięciu kategoriach wiekowych ko-
biet i mężczyzn. Ogółem zgłosiło się 
126 uczestników z 11 drużyn. 
Najmłodszymi zawodnikami tych 
mistrzostw byli: Rozpłochowski 
Eryk, Wituchowski Oskar, Binert 
Daniel, Szak Kamil oraz Bonikow-
ski Mikołaj. Dla zawodniczek i za-
wodników wcześniej urodzonych 
powstała kategoria oldboy w której 
grali wszyscy urodzeni po 1970 
roku.
Ogólna klasyfikacja przedstawia 
się następująco:
Kategoria młodzik – dziewczęta:
I  Kubsik Nikola/ LZS Sokołowo 
Budz.
II Prech Karolina/ LZS Sokołowo 
Budz.
III  Polowa Wiktoria/ LZS Prosna 
Kategoria młodzik – chłopcy:
I Bąk Miłosz/ LZS Podstolice
II Musiał Dominik/ LZS Podstolice
III Rozpłochowski Eryk/ LZS Soko-
łowo Budz.

Kategoria kadet – kobiety:
I Jeska Patrycja/ LZS Sokołowo 
Budz.
II Sawińska Julia/ LZS Grabówka
III Odor Danuta/ LZS Prosna
Kategoria kadet – mężczyzn:  I 
Olszewski Oskar/ GOK Budzyń
II Pytel Tomasz/ GOK Budzyń
III Grill Kacper/ GOK Budzyń
Kategoria junior – kobiet:
I Stawowa Sylwia
II  Makowiecka Klaudia/ LZS Ką-
kolewice
III Ajchsztet Julia/ GOK Budzyń
Kategoria junior – mężczyzn:
I Rybarczyk Daniel/ LZS Grabówka
II Kryszkiewicz Paweł
III Dzik Patryk/ LZS Grabówka
Kategoria senior – kobiety:
I Zużewicz Zuzanna/ LZS Sokoło-
wo Budz.
II Grajewska Natalia/ LZS Sokoło-
wo Budz.
III Rozpłochowska Maja/ LZS So-
kołowo Budz.
Kategoria senior – mężczyzn:
I Nowak Michał 
II Postek Wojciech/ LZS Grabówka
III Mańkowski Damian 
Kategoria oldboy – kobiet:
I Jankowska Irena/ LZS Sokołowo 
Budz.
II  Polowa Walentyna/ LZS Ostrów-
ki
Kategoria oldboy – mężczyzn:
I Ajchsztet Jacek/ GOK Budzyń
II Musiał Krzysztof / LZS Ostrów-
ki
III Mikołajewicz Marek/ GOK Bu-
dzyń
W klasyfikacji drużynowej:
I miejsce   LZS Sokołowo Budz.
II miejsce   LZS Grabówka

III miejsce GOK Budzyń
IV miejsce  LZS Ostrówki
(szczegółowa klasyfikacja tych mi-
strzostw na stronie www.budzyn.pl).  

Zwycięzcom medale, nagrody rze-
czowe i dyplomy pamiątkowe wrę-
czali: Grochowalski Tadeusz sołtys 
Wsi Wyszyny, pan Aleksander Li-
siecki – sędzia główny tych zawo-
dów.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Wyszynach 
za pomoc i udostępnienie hali spor-
towej zaplecza kuchennego wraz z 
obsługą.
Wszystkim fundatorom, organiza-
torom i sędziom a w szczególności 
pani Irenie Jankowskiej i panom 

Aleksandrowi Lisieckiemu i Ro-
bertowi Ksyckiemu oraz panom: 
Stefańskiemu Bogusławowi, Kaź-
mierczyk Krzysztofowi, Lubańskie-
mu Maciejowi, Jankowskiemu Ma-
teuszowi, Paprockiemu Michałowi, 
Szczepańskiemu Damianowi oraz 
Pinkos Mateuszowi w imieniu orga-
nizatorów i uczestników mistrzostw 
serdecznie dziękujemy za pomoc w 
przeprowadzeniu tych zawodów.
Najlepsi będą reprezentować Gmi-
nę w dalszych eliminacjach gdzie 
życzymy im wygranych i zdobycia 
medali.

Rada Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu 
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Powiatowa Zimowa 
Spartakiada LZS

W dniu 30 stycznia br. na hali 
widowiskowo – sportowej przy 
Gimnazjum im. Powstańców 
Wlkp. w Budzyniu rozegrano 
IX ostatnią kolejkę Ligii Gmin-
nej Halowej Piłki Nożnej sezon 
2010/2011.

Halowa Piłka Nożna

Zakończenie Ligii
Organizatorami Ligii byli: Wójt 
Gminy  Budzyń, Gminne Zrze-
szenie LZS w Budzyniu oraz 
Gminny Ośrodek w Budzyniu.
Tak przedstawia się końcowa ta-
bela: 

W czasie rozgrywania meczy 
ligowych prowadzono klasyfi-
kacje na najlepszego bramkarza, 
którą wygrał Musiał Kamil z 
LZS Podstolice a tuż zanim byli 
Mąka Leszek z LZS Grabówka i 
Jankowski Adrian z drużyny ATA 
– TECHNIK i Adam Mroziński z 
LZS Kąkolewice.
Ogółem w całej Lidze 45 me-
czach strzelono 268 bramek.
Zawodnicy otrzymali 33 żółte 
kartki i 1 czerwoną.
W prowadzonej zespołowej kla-
syfikacji „FAIR – PLAY” najle-
piej wypadła drużyna z LZS Bu-
kowiec.
Zwycięskim drużynom, najlep-
szemu bramkarzowi i drużynie 
FAIR- PLAY puchary i dyplomy 

pamiątkowe wręczył Wójt Gminy 
Budzyń pan Marcin Sokołowski.
Kończącym akcentem Ligii było 
wspólne zdjęcie.
Organizatorzy serdecznie dzię-
kują całemu aktywowi który 
angażował się w pomoc w prze-
prowadzeniu Ligii, wszystkim 
przewodniczącym Kół LZS oraz 
sędziom a w szczególności ob-
słudze hali pan Witoldowi Kukli i 
Mirosławowi Przybyszewskiemu. 
Zwycięska drużyna – LZS Kąko-
lewice będzie 5 lutego br. repre-
zentować Gminę Budzyń w Po-
wiatowej Zimowej Spartakiadzie 
w Halowej Piłce Nożnej w Sali 
sportowej w Szamocinie.

Organizatorzy

W dniach 5, 12 i 19 lutego ro-
zegrano turnieje wchodzące 
w skład Zimowej Powiatowej 
Spartakiady LZS.
Organizatorami Spartakiady byli: 
Starostwo Powiatowe w Chodzie-
ży, Powiatowe Zrzeszenie LZS w 
Chodzieży, Urząd Gminy w Cho-
dzieży, Urząd Miasta i Gminy w 
Margoninie, Urząd Miasta i Gmi-
ny w Szamocinie, Urząd Gminy 
w Budzyniu, Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu oraz Zespół 
Szkół Licealno Gimnazjalnych w 
Ratajach. 
W sobotę 5 lutego na hali widowi-
skowo – sportowej Concordia w 
Szamocinie odbył się Powiatowy 
Turniej halowej piłki nożnej w 
którym I miejsce zajęła drużyna z 
Gminy Budzyń – LZS Kąkolewi-
ce, II miejsce drużyna z Margo-
nina, III miejsce drużyna z Cho-
dzieży a IV drużyna gospodarzy 
Szamocin. 
W dniu 12 lutego na hali widowi-
skowo – sportowej przy Gimna-
zjum w Budzyniu odbył się Powia-
towy turniej piłki siatkowej Kobiet 
i mężczyzn. Pierwsze miejsce w 
obu konkurencjach zajęły drużyny 
Gminy Chodzież a drugie miejsca 
zajęły drużyny Gminy Budzyń.
W dniu 19 lutego na hali sporto-
wej Zespołu Szkół Licealno Gim-
nazjalnych w Ratajach rozegrano 
pozostałe konkurencje rekreacyjno 
– sportowe ( tenis stołowy, szachy, 
warcaby, wielobój rekreacyjny, 
wielobój rodzinny, rzuty karne, 
rzuty lotką, podnoszenie ciężarka 
do 75 i pow. 75 kg oraz przecią-
ganie liny), które zakończyły Po-
wiatową Zimową Spartakiadę i 
wyłoniły zwycięzców.
Drużynowo I miejsce zajęła repre-
zentacja Gminy Budzyń, II miej-
sce zajęła reprezentacja Gminy 
Chodzież, III miejsce zajęła repre-
zentacja Miasta i Gminy Margonin 
oraz IV miejsce zajęła reprezenta-
cja Miasta i Gminy Szamocin.
We wszystkich tych turniejach 
puchary i dyplomy pamiątkowe 
wręczał Starosta Chodzieski – 
Przewodniczący Rady Powiatowej 
LZS w Chodzieży pan Julian Her-
maszczuk. 
Zwycięskie drużyny w grach ze-
społowych uczestniczyły 20 lutego 

w eliminacjach grupy I do finału 
Wielkopolskiej Zimowej Sparta-
kiady LZS w Przeźmierowie.
Halową piłkę nożną rozegrano 
na hali widowiskowej- sportowej 
przy Gimnazjum w Budzyniu 
gdzie I miejsce i przepustkę do 
finału wywalczyła drużyna po-
wiatu Pilskiego, II miejsce druży-
na powiatu Chodzieskiego ( LZS 
Kąkolewice) III miejsce drużyna 
powiatu Złotowskiego, IV miejsce 
drużyna powiatu Szamotulskiego 
a V miejsce drużyna powiatu Mie-
dzychodzkiego. 
Piłkę siatkową rozegrano na hali 
sportowej Zespołu Szkół Licealno 
Gimnazjalnych w Ratajach. 
Pierwsze miejsce i przepustkę do 
finału wywalczyła drużyna powia-
tu Chodzieskiego, II miejsce zaję-
ła drużyna powiatu Pilskiego, III 
miejsce drużyna powiatu Między-
chodzkiego a IV miejsce drużyna 
powiatu Szamotulskiego.
Piłkę siatkową mężczyzn rozegra-
no na hali widowiskowo – sporto-
wej Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. H. Cegielskiego w 
Chodzieży. I miejsce i przepustkę 
do finału wywalczyła drużyna 
powiatu Obornickiego, II miej-
sce wywalczyła drużyna powiatu 
Pilskiego, III miejsce drużyna po-
wiatu Szamotulskiego, IV miejsce 
drużyna powiatu Chodzieskiego, 
V miejsce powiat Miedzychodzki. 
Zdobywcy pierwszych miejsc w 
konkurencjach rekreacyjno-spor-
towych i drużyna piłki siatkowej 
kobiet będą reprezentować powiat 
Chodzieski na Finale Wielkopol-
skiej Spartakiady Zimowej LZS 
27 lutego 2011 r. w Przeźmiero-
wie. 
Życzymy im dużo medali i sa-
mych zwycięstw. 
Na zakończenie w imieniu or-
ganizatorów składamy serdecz-
ne podziękowania za pomoc w 
przeprowadzeniu Powiatowej 
Zimowej Spartakiady wszystkim 
działaczom i sympatykom sportu 
masowego, a w szczególności bur-
mistrzom, wójtom i dyrektorom 
szkół za udostępnienie hal sporto-
wych.

Sędzia Główny 
Spartakiady   
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USC BUDZYŃ
Małżeństwa

Danielewicz Bartosz i Girek Patrycja  19.02.2011
Witt Zygmunt i Piechocka Karolina  26 02.2011

Urodzenia
Zabłocki Krystian  Budzyń  24.01.2011
Kierenkiewicz Kacper Budzyń  05.02.2011
Majewski Adam  Budzyń  17.02.2011
Nowak Maja  Budzyń  17.02.2011
Maćkowiak Aleksandra Budzyń  19.02.2011

Zgony
Czerwińska Halina, Budzyń             ur.26.01.1933 zgon 29.01.2011
Bonikowski Janusz, Podstolice          ur.28.08.1962 zgon 30.01.2011
Glazer Stanisław, Budzyń             ur.17.10.1939 zgon 01.02.2011
Fifer Zofia, Ostrówki             ur.18.04.1941 zgon 17.02.2011

XIII Zimowa Wielkopolska 
Spartakiada LZS dobiegła koń-
ca – 27 lutego 2011r. na hali 
sportowej w Przeźmierowie 
odbył się finał tej spartakiady 
której organizatorami byli:Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki w 
Warszawie, Krajowe Zrzesze-
nie LZS w Warszawie, Departa-
ment Sportu i Turystki Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu, 
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS 
w Poznaniu, Urząd Gminy w 
Tarnowie Podgórnym, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Tarnowie 
Podgórnym oraz GKS Tarnovia 
Tarnowo Podgórne i Powiatowe 
Zrzeszenie LZS w Poznaniu. 
Reprezentacja powiatu chodzie-
skiego ogólnie zdobyła 147 punk-
tów, co jest największą ilością 
zdobytych punktów na przestrze-
ni ostatnich 5 lat i tym samym za-
jęła 10 miejsce w Wielkopolsce.
W poszczególnych konkuren-
cjach rekreacyjnych najlepiej wy-
padli: 
- trzecie miejsce – drużyna Mia-
sta i Gminy Margonin w przecią-
ganiu liny w składzie:   Łukasz 
Mazur, Rafał Furman, Paweł Gę-
gorek;
- czwarte miejsce  – w warca-
bach mężczyzn zajął Szymon Py-
tel z Gminy Budzyń;
– w rzutach karnych kat. samo-
rządowiec zajął Janusz Piechocki 
– burmistrz Miasta i Gminy Mar-
gonin;
- piąte miejsce – w tenisie stoło-
wym mężczyzn zajął Michał No-
wak z Gminy Budzyń;
- szóste miejsce – w rzutach 
karnych kat. LZS zajął Maciej 

Finał XIII Wielkopolskiej Spartakiady LZS

Walczyli w Przeźmierowie
Kowalczyk z Miasta i Gminy 
Margonin;
- siódme miejsce – w szachach 
mężczyzn zajął Mateusz Dąbro-
wicz z Gminy Budzyń;
– w konkursie wiedzy LZS zajęła 
drużyna w składzie: Marcin Tupaj 
i Zygmunt Zimniak;
Pozostali zawodnicy uplasowa-
li się na dalszych miejscach w 
poszczególnych konkurencjach, 
również zdobywając cenne punk-
ty dla reprezentacji. Natomiast 
drużyna piłki siatkowej kobiet z 
Gminy Chodzież w ostatecznej 
klasyfikacji zajęła czwarte miej-
sce.
Myślimy, że wiadomość, iż re-
prezentacja powiatu pilskiego 
w halowej piłce nożnej zajęła 
w finale trzecie miejsce osłodzi 
rozgoryczenie naszej reprezenta-
cji powiatu chodzieskiego (LZS 
Kąkolewice), której tak niewiele 
zabrakło by wyjść z grupy i za-
grać w finale. Pierwsze miejsce 
ponownie zajęła drużyna powia-
tu kościańskiego, drugie miejsce 
powiat ostrowski, trzecie powiat 
pilski i czwarte miejsce powiat 
koniński.
Wyniki zdobyte w tej spartakia-
dzie powinny zmobilizować nas 
wszystkich do dalszego działania 
w propagowaniu kultury fizycz-
nej i sportu masowego w środo-
wisku wiejskim.
Na zdobyte miejsce składa się 
suma wszystkich działań poczy-
nionych przez grono społeczni-
ków naszego powiatu, którym w 
tym miejscu serdecznie dziękuje-
my.

Roman Schlabs

20 lutego 2011 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu 
odbyła się VII rozgrywka „Bośka 
- Kop” o puchar „Zimowy” Foto 
Studio – Reklamy R&M.
Zwycięzcą został St. Okupniak 
(443 pkt.), przed A. Michor (377 

Rozgrywki „Bośka - Kop” 

O Puchar firmy „R&M”
pkt.), oraz W. Walczak (365 pkt.) 
i St. Mulik (361 pkt.)
Na kolejną rozgrywkę zaprasza-
my do Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Budzyniu dnia 27 marca 
2011r. (niedziela) o godzinie 9.00
Zapraszamy!
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W sobotę 29 stycznia 2011 roku 
w Sokołowie Budzyńskim odbył 
się Gminny Turniej Warcabów 
64 polowych którego organiza-
torami było: Wójt Gminy Bu-
dzyń, Gminny Ośrodek Kultury 
w Budzyniu, Gminne Zrzesze-
nie LZS w Budzyniu oraz Koło 
LZS w Sokołowie Budzyńskim.
Do Turnieju zgłosiło się 43 za-
wodników, 17 kobiet i 26 męż-
czyzn.
Turniej rozegrano starym syste-
mem k/k w 6 kategoriach wieko-
wych. 
W czasie trwania rozgrywek 
uczestnicy turnieju zostali poczę-
stowani: kawą, herbatą i wspania-
łym pieczywem z piekarni pań-
stwa Gawrychów. 
Ostateczna klasyfikacja po roze-
granym turnieju jest następująca:
w kategorii mężczyzn zwycięz-
cami zostali:
I ( 1999 r. i młodsi)  
1. Musiał Dominik LZS Podsto-
lice 
2. Bąk Miłosz LZS Podstolice 
3. Nadoliński Jonasz GOK Bu-
dzyń
4. Przybylski Marcin LZS Prosna
II (1994- 96r.)  
1. Pytel Piotr GOK Budzyń
2. Pytel Tomasz GOK Budzyń
3. Kupidura Mikołaj LZS Sokoło-
wo Budz.
4. Cybulski Oskar LZS Prosna
III (1992 r. i starsi) 
1. Pytel Szymon GOK Budzyń
2. Góra Piotr LZS Sokołowo 
Budz.
3. Góra Mieczysław LZS Sokoło-
wo Budz.
4. Ksycki Robert LZS Prosna
W kategorii kobiet zwyciężyły:
I (1997r. i młodsze) 

1. Bańka Jagoda LZS Sokołowo 
Budz.
2. Kubsik Nikola LZS Sokołowo 
Budz.
3. Musiał Samanta LZS Podsto-
lice
II (1993 – 96r.)  
1. Herman Natalia LZS Sokołowo 
Budz.
2. Niemczyńska Milena LZS So-
kołowo Budz.
III (1992 i starsze) 
1. Pytel Hanna GOK Budzyń
2. Rozpłochowska  Marika LZS 
Sokołowo Budz.

Najmłodszymi zawodnikami tego 
turnieju byli Nadolińska Kornelia 
(2003r.) z Budzynia z chłopców 
Nowicki Kacper (2001r.) z Soko-
łowa Budzyńskiego (rosną nowe 
kadry!)
Turniej był super, znakomite na-
grody, medale i dyplomy ufun-
dowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Budzyniu które wrę-
czył zwycięzcom przewodniczą-
cy Rady Gminnej Zrzeszenia LZS 
pan Roman Schlabs.
Wyłoniono reprezentantów Gmi-
ny Budzyń na Powiatową Zimową 
Spartakiadę LZS Mieszkańców 
Wsi w Ratajach: Pytel Szymon 
i Herman Natalia – życzymy im 
sukcesów. 
Organizatorzy serdecznie dzię-
kuję aktywowi który pomógł 
w przeprowadzeniu w turnieju, 
przewodniczącym kół LZS, sę-
dziom i pani Irenie Jankowskiej.
Wszystkich chętnych zapraszamy 
do nauki i doskonalenia gry w 
szachy i warcaby by w następnym 
turnieju powalczyli o zaszczytne 
pierwsze miejsca. 

Organizatorzy 

Sokołowo Budzyńskie 

Potyczki na planszach

c.d. ze str. 1
Na terenie naszej gminy organizacji 
tej akcji podjął się Gminny Ośrodek 
Kultury w Budzyniu. 31 stycznia 
odbył się Turniej Piłkarski – „tramp-
karzy starszych” pod opieką  anima-
tora sportu pana Mariusza Ajchsz-
teta wraz z pomocnikiem panem 
Krzysztofem Jabłońskim.  
W Turnieju uczestniczyły drużyny: 
BKS Kłos Budzyń, Nielba Wągro-
wiec, UKS – 4 Wałcz oraz drużyna 
Orzeł Osiek. 
Turniej na Orliku wygrała drużyna 
UKS – 4 Wałcz z dorobkiem 9 pkt. 
(bramki 15:3). Drugie miejsce zajął 
Kłos Budzyń 4 pkt. (bramki 6:10). 
Trzecie miejsce dla Orła Osiek 3 
pkt. (bramki 4:8). Czwarte miejsce 
dla Nielby Wągrowiec 1 pkt. (bram-
ki 6:8).
Za najlepszego zawodnika Turnieju 
uznano Konrada Pogockiego z Wał-
cza, a najlepszym bramkarzem zo-
stał Bartek Borecki z Osieka. Każda 
drużyna otrzymała dyplomy i me-
dale za uczestnictwo w zawodach 
sportowych na Orliku. Zawody za-
kończyły się skromnym poczęstun-
kiem i pamiątkowym zdjęciem.
W drugim tygodniu ferii dnia 
7.02.2011 r. odbyły się biegi na 
600m i 1000m w trzech kategoriach 
wiekowych: „młodzik”, „kadet” i 
„junior”. 
W biegu na dystansie 600 m w ka-
tegorii „młodzik” (ur. 1998 i młod-
si) uczestniczyło 6 chłopców,  naj-
lepszym zawodnikiem okazał się 
Arkadiusz Gruszczyński, 2 miejsce 
dla Kacpra Grilla i 3 miejsce zajął 
Mikołaj Martynowski.
Bieg na dystansie 1000 m w katego-

rii „kadet” (ur. 1996 -97, tj. od 14 lat 
do 15 lat wyłącznie) wygrał Patryk 
Walkowiak przed Jakubem Mąką 
i Norbertem Dąbrowiczem.  Nato-
miast w kategorii „junior” (rocznik 
1993-95, tj. od 16 do 18 lat włącz-
nie) najlepszym okazał się Miłosz 
Smoczyk, drugie miejsce zajął Ma-
teusz Kienic, trzecie miejsce Paweł 
Nykaza. Pierwsza trójka z każdego 
biegu otrzymała pamiątkowy dy-
plom.  
W dniach od 9 do11 lutego 2011 r. 
rozgrywano Turniej Piłkarski Osie-
dlowy. W Turnieju uczestniczyło 6 
drużyn reprezentujących następu-
jące ulice i osiedla w Budzyniu: os 
Piaski, os. Zielone, os. Słoneczne, 
u. Rogozińska, ul. Piłsudskiego, ul. 
Wielkopolska. 
Turniej trwał 3 dni. Każda drużyna 
grała systemem każdy z każdym. 
Rozegrano 15 spotkań.A oto finało-
we wyniki: 
I miejsce - ul. Rogozińska (15 pkt. 
bramki 37-4)
II miejsce - os. Słoneczne (12 pkt.  
bramki 43-9)
III miejsce  - ul. Piłsudskiego (9 pkt. 
bramki 25-19)
IV miejsce - os. Piaski  (3 pkt. bram-
ki 12-35)
V miejsce - ul Wielkopolska (3 pkt.  
bramki 12-36)
VI miejsce - os. Zielone (3 pkt. 
bramki 19-48)

Najlepszym strzelcem z dorobkiem 
23 bramek okazał się Paweł Nykaza 
z drużyny reprezentującej ul. Rogo-
zińską. Każdy z uczestników turnie-
ju otrzymał pamiątkowy dyplom z 
Ministerstwa Turystyki i Sportu.  

Jak dzieci i młodzież spędzały wolny czas

Zimowe ferie za nami


