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Współzawodnictwo Kół LZS

Czas podsumowań
Piramida tuż, tuż...
Jest nam niezmiernie miło 
zaprosić Państwa na kolej-
ną, XI edycję PIRAMIDY.
Piramida ma swoich zago-
rzałych wielbicieli, którzy 
przyjeżdżają od lat próbu-
jąc swoich sił na estradzie, 
jak i po prostu kibicując 
młodym talentom.
Sprawdziła się formuła prze-
glądu, promującego dokona-
nia nieco już ukształtowa-
nych, młodych artystów. 
Tegoroczna Piramida odbędzie 
się 9 kwietnia 2011r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury  w Budzyniu. 
Zaplanowano przesłuchania kon-
kursowe uczestników, które od-
będą się tego dnia w godzinach 
od 9.00 do 15.00. Zwieńczeniem 

pracowitego dnia będzie koncert 
finałowy, który zaplanowano na 
godz. 17.00, połączony z wręcze-
niem nagród dla laureatów oraz 
występem Gabriela Fleszara. 
Na deskach GOK-u w Budzyniu 
wystąpi 100 uczestników, w tym 
56 solistów  oraz 13 zespołów 
wokalnych.

W dniu 4 marca 2011 roku w Restauracji „Retro” w Budzyniu odbyło 
się kolejne podsumowanie sportowo-turystycznego współzawodnictwa 
kół LZS w Gminie Budzyń za 2010 rok, którego organizatorami są 
Wójt Gminy Budzyń i Gminne Zrzeszenie LZS w Budzyniu.

W podsumowaniu uczest-
niczyli zaproszeni goście: 
Starosta Chodzieski – 
Przewodniczący Powiato-
wej Rady Zrzeszenia LZS 
w Chodzieży pan Julian 
Hermaszczuk, Wójt Gmi-
ny Budzyń pan Marcin So-
kołowski, Członek Rady 
Powiatu pan Piotr Jankow-
ski, Przewodniczący Rady 
Gminy pan Bogdan Łasec-
ki.                    c. d. na str. 9

W GOK-u wystawa portretów mieszkanek gminy Budzyń

Po prostu - „Być kobietą”
Takiej inicjatywie trudno nie przykla-
snąć! W Dzień Kobiet, 8 marca, w holu 
Gminnego Ośrodka Kultury miała 
miejsce niezwykła uroczystość – finał 
trwającego kilka tygodni konkursu na 
najciekawszą twarz gminy Budzyń pod 
hasłem „Być kobietą”. 
Oczywiście, zgodnie z założeniami kon-
kursu, udział w nim mogły wziąć tylko 
przedstawicielki ładniejszej połowy 
rodzaju ludzkiego. Ideą pomysłu było 
przedstawienie jak najszerszej reprezen-
tacji przedstawicielek płci pięknej miesz-
kających w Budzyniu i okolicach. 

 c. d. na str. 11
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Z prac komisji Rady  

Szósta sesja 
Rady Gminy 
W dniu 29 marca odbyła się 
kolejna, szósta już sesja Rady 
Gminy obecnej kadencji. 
Sesja miała nietypowy charak-
ter – obok prac nad kolejnymi 
uchwałami radni wzięli także 
udział w części uroczystej, po-
święconej pożegnaniu odcho-
dzącego na emeryturę Stani-
sława Wiśniowskiego. Władze 
samorządowe gminy w osobach 
Przewodniczącego Rady Gmi-
ny oraz Wójta Gminy wręczyły 
panu Stanisławowi dyplom pa-
miątkowy oraz skromny upomi-
nek. Przypomnijmy, że w czasie 
swoje długoletniej pracy i dzia-
łalności samorządowej Stanisław 
Wiśniowski był między innymi 
długoletnim kierownikiem lecz-
nicy weterynaryjnej w Budzy-
niu, a w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku przewodniczą-
cym Gromadzkiej Rady Naro-
dowej na terenie naszej gminy,  
a po odrodzeniu się samorządu 
powiatowego także radnym po-
wiatu chodzieskiego reprezentu-
jącym gminę Budzyń. Wiele lat 
piastowal funckę Powiatowego 
Lekarza Weterynarii. Po podzię-
kowaniu za pracę i służbę samo-
rządową przystapiono do części 
roboczej obrad. 
Ogółem radni podjęli 9 uchwał. 
Pierwszym tematem, którym za-

Na dzień 11 marca zostało zwo-
łane posiedzenie komisji rozwoju 
gospodarczego i finansów Rady 
Gminy w Budzyniu. Głównym 
tematem którym zajęła się komi-
sja było rozpatrzenie wniosku o 
zatwierdzenie nowych taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ście-
ków oraz pozostałych opłat, złożo-
nego przez Gminny Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Budzyniu. 
Zakład ten wystąpił z wnioskiem 
o zatwierdzenie nowych taryf na 
terenie gminy Budzyń na okres od 
dnia 15 kwietnia 2011 do 14 kwiet-
nia 2012. W czasie obrad komisji 

jęła się Rada Gminy, była spra-
wa zatwierdzenia taryf dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ście-
ków. Zgodnie z tą uchwałą od 15 
kwietnia obowiązują nowe taryfy. 
Pełną treść tej uchwały publikuje-
my na łamach bieżącego wydania 
Informatora. 
W kolejnej uchwale Rada Gminy 
wyraziła zgodę na nabycie nie-
ruchomości niezabudowanej o 
powierzchni 0,32 ha na własność 
komunalną. Jest to teren, który w 
związku ze zmianą planu prze-
trzennego zagospodarowania w 
rejonie ulicy Leśnej w Budzyniu 
zostanie przeznaczony na drogę.
Nastęnie radni podjęli uchwałę, w 
której wyrazili zgodę na sprzedaż 
nieruchomości o powierzchni 800 
metrów we wsi Dziewoklucz, w 
związku z zainteresowaniem na-
bycia tej działki od gminy przez 
indywidualnego nabywcę. 
W kolejnej uchwale Rada podjęła 
decyzję w sprawie zgłoszenia so-
łectwa Grabówka i Wyszyny do 
programu realizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Wiel-
kopolski pod nazwą „Odnowa 
wsi”, finansowanego ze środków 
budżetu Województwa Wielko-
polskiego. Zgłoszenie to otwiera 
drogę tym sołectwom do uczest-
nictwa w tym programie. Udział 

w nim daje szansę na uzyskanie 
środków zewnętrznych na popra-
wę wizerunku. 
Radni debatowali także nad spra-
wą zwolnienia Gminnego Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji w 
Budzyniu z obowiązku wpłaty 
nadwyżki środków obrotowych 
do budżetu gminy Budzyń. Rada 
Gminy podjęła decyzję o zwol-
nieniu GZWiK w Budzyniu z 
tego obowiązku i wskazała, by 
pozostawioną nadwyżkę środków 
obrotowych Zakład przeznaczył 
na realizację zadań  statutowych. 
Następnie radni podjęli decyzję 
o udzieleniu pomocy finansowej 
gminie Piła. Środki finansowe w 
wysokości 4.420 złotych przezna-
czone zostaną na zakup usług w 
Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
w Pile w zakresie działań profi-

laktycznych dla przebywających 
tam osób nietrzeźwych z terenu 
gminy Budzyń. 
W ostatniej z podjętych w czasie 
szóstej sesji uchwał radni zade-
cydowali o przystępieniu do re-
alizacji projektu pod nazwą „Pro-
fesjonalizm i nowoczesność w 
jednostkach samorządu terytorial-
nego”. W uchwale tej Rada Gmi-
ny wyraziła zgodę na przystą-
pienie do realizacji tego projektu 
wraz z gminami Piła, Miasteczko 
Krajeńskie, Ujście i Wysoka. Wy-
mienione gminy są partnerami 
tego projektu, ktory jest realizo-
wany przez Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Nadnoteckich i ma 
na celu wzmocnienie potencjału 
administracji samorządowej. Pro-
gram jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

wypracowano projekt uchwały 
określający nowe taryfy. Podjęto 
decyzję, aby projekt ten trafił pod 
obrady Rady na najbliższej sesji. 
Ponadto na omawianym posiedze-
niu komisja zaakceptowała projek-
ty uchwał Rady Gminy w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nie-
ruchomości we wsi Dziewoklucz 
oraz projekt uchwały w sprawie 
nabycia nieruchomości niezabudo-
wanej na mienie komunalne (dro-
ga). Zgodnie z decyzją czlonków 
komisji, projektami tych uchwał 
zajmie się Rada Gminy w czasie 
najbliższego posiedzenia.  

Na niedzielę, 3 kwietnia 2011 r., 
zostały zarządzone wybory do 
Izb Rolniczych.   
Wybory do walnego zgro-
madzenia Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej są dwustopniowe. W 
pierwszym etapie z każdej gminy 
wybierani są dwaj delegaci (lub 
jeden, jeżeli obszar użytków rol-
nych 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 wybor-
cze w wyborach powszech-
nego samorządu rolniczego 
mają: członkowie Izby, któ-
rymi są: podatnicy podatku 
rolnego, podatnicy podatku 
dochodowego z działów spe-
cjalnych produkcji rolnej 
oraz członkowie rolniczych 
spółdzielni produkcyjnych 
posiadających w nich wkłady 
gruntowe. 
Dla osób uprawnionych do 
głosowania z terenu naszej 
gminy przygotowany zostanie 
lokal wyborczy w Gminnym 
Ośrodku Kultury, głosowanie 
trwać będzie od godziny 8.00 
do 18.00. 

Wybory do Izb Rolniczych
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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:

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

W dniach od 1 kwietnia 2011 r. 
do 30 czerwca 2011 r. odbędzie 
się Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań. Spis zo-
stanie przeprowadzony według 
stanu na dzień 31 marca 2011 r. 
godz. 24.00.  
Już od dnia 1 kwietnia można do-
konywać spisu przez internet (to 
tzw. samospis internetowy, meto-
da CAII). Wszystkich informacji 
na ten temat mozna uzyskać na 
stronach internetowych Głów-
nego Urzędu Statystycznego - 
www.stat.gov.pl, gdzie umiesz-
cone są formularze spisowe. 
Spis internetowy to jeden z 
trzech sposobów, które posłużą 
do uzsykania danych statystycz-
nych. Pozostałe dwa to: 
- wywiad telefoniczny prowa-
dzony przez ankietera statystycz-
nego (metoda CATI) - tylko ba-
danie pełne
- wywiad rejestrowany na prze-
nośnym urządzeniu elektronicz-
nym prowadzony przez rachmi-
strza (metoda CAPI). 
W trakcie spisu przeprowadzane 
będą dwa rodzaje badań: bada-
nie pełne - tzw. ankieta krótka, 
zawierająca ok. 20 pytań, oraz 
badanie reprezentacyjne - tzw. 
ankieta długa, zawierająca ok. 
100 pytań. 
Od 1 kwietnia dostępna będzie 
infolinia Narodowego Spisu 
Powszechnego, dostępna pod 

numerem 800 800 800 z tele-
fonów stacjonarnych, oraz pod 
numerem 22 44 44 777 dostęp-
nym z telefonów komórkowych 
(płatnych zgodnie  cennikiem 
operatora). Ponadto infomuje-
my, ze wszelkich informacji na 
temat Narodowego Spisu moż-
na uzyskać od gminnego lidera 
Spisu pod numerem 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). 

Warto dodać, że przeprowa-
dzany w Polsce Narodowy Spis 
Powszechny jest cześcią spisu 
europejskiego, który rozpoczyna 
się w tym samym czasie w całej 
Europie.  Przypominamy jedno-
cześnie, że na każdym obywatelu 
naszego kraju ciąży obowiązek 
udzielenia informacji niezbęd-
nych do przeprowadzenia spisu. 
Wszystkie dane są objęte tajem-
nicą statystyczną.  

Więcej informacji na temat spisu 
można uzyskać na stronie inter-
netowej Głównego Urzędu Sta-
tystycznego: www.stat. gov.pl. 

Uwaga! Już się rozpoczął

Narodowy Spis 
Powszechny 2011

UCHWAŁA RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 29 marca  2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1  pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591,  ze zmianami) art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.  
o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, ze zmianami) 
oraz art. 24 ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 
2006 r. Nr 123 poz. 858, ze zmianami)  Rada Gminy Budzyń  uchwa-
la, co następuje :

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lutego 2011 r. Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu, Rada Gminy Budzyń 
zatwierdza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Budzyń : 
1) Taryfy dla pobierających wodę wynoszą :
a/ wykorzystywana na cele bytowe gospodarstw domowych
    za 1 m³ -  2,11 zł.  netto, plus należny podatek VAT,
    stawka opłaty abonamentowej  - 2,20  zł. netto miesięcznie, plus    
    należny podatek VAT,
 b/ wykorzystywana na pozostałe cele
     za 1 m³ -  3,39 zł.  netto, plus należny podatek VAT,
     stawka opłaty abonamentowej  - 5,00 zł. netto miesięcznie, plus 
     należny podatek VAT.
 2/ Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków wynoszą:
     a/ za ścieki socjalno – bytowe
         za 1 m³ -  3,26 zł.  netto, plus należny podatek VAT,
     b/ za ścieki od pozostałych odbiorców
         za 1 m³ -  3,60 zł. netto, plus należny podatek VAT.

§ 2. 1. Taryfy obowiązują w okresie od 15 kwietnia 2011 r. do                                  
14 kwietnia 2012 r.

        2. Taryfy podlegają ogłoszeniu w „Informatorze Samorządowym 
Gminy Budzyń” i na tablicach ogłoszeń  w sołectwach, w terminie 7 dni 
od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń oraz 
Kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Bu-
dzyniu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr  XXX/277/2010 z dnia 29 marca 2010 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą 
od dnia 15 kwietnia 2011 r. 

Do chwili wydania aktualnego 
wydania Informatora odbyło się 
kilka z zaplanowanych  wybor-
czych zebrań wiejskich, w czasie 
których dokonywano wyborów 
sołtysów i Rad Sołeckich na na-
stępną czteroletnią kadencję. 
Wyborów dokonywano w tajnym 
głosowaniu. 
Do tej pory zebrania odbyły się: 
- w Bukowcu sołtysem został Wa-
cław Pasch   

- w Dziewokluczu sołtysem zo-
stała Marzena Walczak
- w Nowym Brzeźnie sołtysem 
został Tomasz Rybak 
- w Grabówce sołtysem został Ed-
mund Galon 
- w Podstolicach sołtysem został 
Zbigniew Dumke
- w Prośnie sołtysem został Le-
onard Sell
- w Wyszynach sołtysem został 
Tadeusz Grochowalski. 

Wybory sołtysów na półmetku
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Rokrocznie uczniowie naszego gim-
nazjum wykazują się bardzo dobrą 
znajomością języka rosyjskiego 
uczestnicząc w kolejnych etapach 
Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Rosyjskiego. Również w bieżącym 
roku szkolnym tradycji stało się za-
dość – po raz trzeci z rzędu nasz gim-
nazjalista reprezentował szkołę na 
najwyższym szczeblu tego konkursu. 
Mowa o uczniu klasy III b – Szymo-
nie Łuszczki, który dnia 18 lutego w 
Koninie uzyskał tytuł finalisty Woje-
wódzkiego Konkursu Języka Rosyj-
skiego. Serdecznie gratulujemy!

18 marca 2011r. w Gimnazjum nr 
9 w Poznaniu odbył się Finał Wo-
jewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z biologii. Wzięło w nim 
udział 27 uczniów z terenu naszego 
województwa. Jednym z finalistów 
był uczeń naszej szkoły – Szymon 
Łuszczki (kl. IIIb), który przygo-
towywał się do tego konkursu pod 
kierunkiem nauczyciela biologii 
Karoliny Małofiej. Uczeń przygo-
towywał się do konkursu już od 
początku roku szkolnego. W cią-
gu trzech lat nauki w gimnazjum 
opanował cały materiał nauczania 
biologii, jaki jest przewidziany 
na tym etapie kształcenia. Wielo-
krotnie wykazywał się wiedzą w 

12 marca 2011 roku odbyły się 
w Chodzieży III Powiatowe Tar-
gi Edukacyjne. Tradycyjnie już 
uczestniczyli w nich uczniowie 
klas III naszego Gimnazjum. 
Tym razem pojechaliśmy do I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Leona Kruczkowskiego, gdzie 
młodzież zapoznała się z ofertą 
edukacyjną szkół ponadgimna-
zjalnych z powiatu chodzieskiego, 
na rok szkolny 2011/2012. Targi 
edukacyjne stały się jednocześnie 
okazją do zaprezentowania swojej 
ofert i działalności dla: Centrum 
Edukacji Zawodowej, Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej, 
Powiatowego Urzędu Pracy, Izby 
Rzemieślniczej, prywatnych przed-
siębiorców- młodzież miała okazję 
dowiedzieć się o możliwości odby-
wania w ich firmach praktycznej 
nauki zawodu. Dodatkową atrakcją 

Po raz trzeci w powiecie

Targi Edukacyjne
dla uczniów było zwiedzenie szkół, 
które w trakcie trwania Targów 
były otwarte. Uczniowie otrzymali 
ulotki promujące szkoły z infor-
macją o możliwości kształcenia w 
danej szkole, zajęciach dodatko-
wych. Mieli okazję porozmawiać 
z dyrekcją danej placówki, zapy-
tać o kryteria przyjęć do szkoły, 
nauczane przedmioty czy języki 
obce. Myślę, że udział w Targach 
poszerza horyzonty uczniów, uczy 
komunikowania się z innymi, po-
maga w podjęciu trafnej decyzji 
edukacyjno-zawodowej. Warto za-
znaczyć, że mając 16 lat trudno sa-
memu zdecydować, dlatego nasza 
szkoła wychodzi naprzeciw temu 
wyzwaniu i stara się na wiele spo-
sobów ułatwić uczniom dostęp do 
zdobywania wiedzy i informacji, 
które mają ułatwić ten wybór.

Wojewódzki Konkurs Historyczny

Laureat z Gimnazjum
11 marca 2011r. w Zespole Szkół nr 
4 w Kościanie odbył się finał Wo-
jewódzkiego Konkursu Historycz-
nego. Do konkursu przystąpiło 360 
uczniów, w tym 3 z naszej szkoły: 
Patryk Dybowski (kl. III b), Szymon 
Łuszczki (kl. III b) i Adrian Walczak 
(kl. III b). Uczniowie przygotowy-
wali się do konkursu pod kierunkiem 
nauczyciela historii Hanny Daniele-
wicz. W gronie laureatów znalazł 
się Szymon Łuszczki, uzyskując 42 
punkty. Szymon może być spokojny 

o swą przyszłość edukacyjną – już 
teraz ma zapewnione zwolnienie z 
części humanistycznej egzaminu 
gimnazjalnego i maksymalną ilość 
punktów, co z pewnością otworzy 
przed nim drzwi najlepszych szkół 
ponadgimnazjalnych w kraju. Po-
zostali uczniowie – Patryk i Adrian 
zostali finalistami Wojewódzkiego 
Konkursu Historycznego. Wszyst-
kim gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów w realizacji pasji 
historycznych. 

Wojewódzki Konkurs przedmiotowy z biologii

Kolejny sukces
konkursach o tematyce przyrodni-
czej, systematycznie brał udział w 
pracy koła biologicznego. Pilność 
i wytrwała praca zostały nagro-
dzone. Szymon została laureatem 
konkursu biologicznego. Uzyskane 
45 punktów zapewniły mu wysoki 
wynik w grupie laureatów. Tytuł 
laureata premiowany jest maksy-
malną liczbą punktów na egzami-
nie gimnazjalnym i jednocześnie 
zwalnia Szymona z egzaminu gim-
nazjalnego w bloku przedmiotów 
matematyczno - przyrodniczych. 
Uczeń ma również zapewnioną 
ocenę celującą z biologii. Szymo-
nowi gratulujemy i życzymy sukce-
sów na dalszych etapach edukacji! 

Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 

Szymon w finale!
15 marca 2011 r. w Złotowie odby-
ły się Mistrzostwa Rejonu Pilskie-
go w Tenisie Stołowym Dziewcząt 
i Chłopców. Naszą szkołę repre-
zentowała Patrycja Jeska, która 
jest Mistrzynią Powiatu Chodzie-
skiego. Rywalizacja na rejonie 
była zacięta, ale Patrycja poradziła 
sobie znakomicie zdobywając III 
miejsce i tym samym zakwalifi-
kowała się do Mistrzostw Woje-
wódzkich. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów w 
etapie Wielkopolskim.

Opiekun Małgorzata Polak

Rejonowe Mistrzostwa w tenisie stołowym

Patrycja w czołówce
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Uczniowie klas II Szkoły Podstawowej w Budzyniu w ramach programu 
ministerialnego „Pływam jak ryba” rozpoczęli  naukę pływania na pływalni 
„Delfin” w Chodzieży, która zakończy się w listopadzie  Podsumowaniem 
nauki tradycyjnie będą zawody pływackie. Realizacja tego zadania jest moż-
liwa dzięki pieniądzom przekazanym przez Ministerstwo Sportu i Wójta 
Gminy Budzyń pana Marcina Sokołowskiego. Zajęcia na pływalni cieszą się 
wielkim powodzeniem wśród uczniów, sprawiając im wiele radości i przy-
jemności.                                                                                               Szkolniak 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Budzyniu od 
lat współpracuje z wydziałem ds. 
nieletnich Komendy Powiatowej 
Policji w Chodzieży. Wsparcie 
działań wychowawczych przez 
tamtejszych specjalistów ds. nie-
letnich wpisane jest w program 
pracy wychowawczej i profilak-
tycznej.
Kolejnym krokiem na tej drodze 
był przyjazd funkcjonariuszy tego 
wydziału na spotkania z dziećmi, 
co miało miejsce 16 marca 2011r. 
Komisarz Elżbieta Żulewska oraz 
podkomisarz Agnieszka Madera 
– Łokietek podejmowały wraz z 
dyrekcją i pedagogiem szkolnym 
szereg działań o charakterze pre-
wencyjnym i wychowawczym. 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

„Prewencja 
i wychowanie”

Obie panie odwiedziły klasy IV 
– VI realizując podczas pogada-
nek i spontanicznych rozmów  
z dziećmi tematykę zagrożeń pły-
nących z Internetu, bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, przepisów doty-
czących postępowania wobec nie-
letnich przejawiających znamiona 
demoralizacji. Nie zabrakło także 
indywidualnego podejścia do pro-
blemów młodych ludzi, co znalazło 
wyraz w rozmowach przeprowa-
dzonych już według potrzeb z kon-
kretnymi uczniami.
Dzięki wspólnym oddziaływaniom 
dyrekcji szkoły i policji profilak-
tyka i prewencja są realizowane w 
ciekawej i atrakcyjnej dla uczniów 
formie.

Szkolniak
11 marca w auli I LO im. K. Mar-
cinkowskiego w Poznaniu odbył 
się finał wojewódzki ogólnopol-
skiego konkursu historycznego 
„Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego w latach 1531 – 1683 od 
Obertyna do Wiednia”. 
W bieżącym roku szkolnym odby-
wa się już XVI edycja tegoż kon-
kursu, którego organizatorem jest 
Mazowiecki Kurator Oświaty, a 
patronat sprawują Minister Obro-
ny Narodowej i Minister Edukacji 
Narodowej. Do konkursu w etapie 
szkolnym przystępuje około 70 000 
- 75 000 uczniów. Udział w Konkur-
sie stanowi bowiem wspaniałą oka-
zję do sprawdzenia swej wiedzy i 
umiejętności. Konkurs również wy-
chowuje, kształtując właściwie du-
cha młodego pokolenia. Po zajęciu 

I miejsca na etapie rejonowym do 
finału wojewódzkiego zakwalifiko-
wał się Filip Kołodziejczyk, uczeń 
klasy szóstej Szkoły Podstawowej 
im. T. Kotarbińskiego w Budzyniu. 
W Poznaniu po raz kolejny wykazał 
się wspaniałym przygotowaniem i 
wielką ambicją, i w efekcie zajął I 
miejsce w kategorii szkół podstawo-
wych. W ten sposób zakwalifikował 
się do ogólnopolskiego wielkiego fi-
nału, który odbędzie się w pierwszej 
połowie czerwca w Warszawie. W 
finale uczestniczą maksymalnie po 
4 uczniowie z każdego wojewódz-
twa, łącznie ze szkół podstawowych 
i gimnazjów. Do kolejnych etapów 
Konkursu Filip przygotowywał się 
pod kierunkiem nauczyciela historii 
w SP Budzyń Dariusza Dudziaka.

Szkolniak

Jak co roku w naszej szkole miał 
miejsce bal gimnazjalny organizo-
wany przez Samorząd Uczniowski 
pod opieką pań: Karoliny Biszof, 
Agnieszki Fifer oraz Małgorzaty 
Jeska. W tym roku impreza ta trwa-
ła od godziny 17.00 w auli naszego 
gimnazjum. Jak zwykle cieszyła się 
ona dużym zainteresowaniem. Prze-
wodnim tematem wystroju auli był 
nocny wizerunek Paryża. Ściany 
zdobiły piękne latarnie, fotografia 
Wieży Eiffla, rysunek tańczącej 
pary oraz mnóstwo fioletowych i 
białych balonów. Na balu nie mogło 
zabraknąć oczywiście wspaniałej 

Bal gimnazjalny 2011
muzyki, dzięki której zabawa trwała 
nieprzerwanie aż do godziny 21.30. 
Tegoroczną nowością imprezy były 
wybory Króla i Królowej balu, a zo-
stali nimi: Mateusz Wierciak i Wik-
toria Sobczak. Aby uczestnikom nie 
zabrakło sił Samorząd Uczniowski 
zadbał o posiłek oraz napoje. Bal 
już na stałe wpisał się w kalendarz 
życia naszej szkoły, co sprawia, że 
jest on jednym z najbardziej ocze-
kiwanych przez uczniów wydarzeń. 
Pozwala on na lepsze poznanie się 
gimnazjalistów, szczególnie z klas 
pierwszych oraz, oczywiście, na 
wspaniałą zabawę.

Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Wielki sukces 
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Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

Przywitanie wiosny
Wiosna, jak wszyscy mówią, 
to najpiękniejsza pora roku. 
Przedszkolacy z Wyszyn są tego 
samego zdania, więc postano-
wiliśmy uroczyście ją powitać. 
Do udziału w naszej zabawie 
zaprosiliśmy również rodziców. 
Część z nich skorzystała z zapro-
szenia, co bardzo nas ucieszyło. 
Obchody powitania wiosny roz-
poczęliśmy barwnym korowo-

dem wokół naszej miejscowości. 
Były Marzanny - słomiane panny, 
transparenty, kolorowe kwiaty, 
instrumenty, którymi przeganiali-
śmy zimę. Część z dzieci barwnie 
się przebrała, co dodało blasku 
naszemu pochodowi. Po powro-
cie na plac przedszkolny defini-
tywnie pożegnaliśmy zimę paląc 
Marzanny. Na powitanie wiosny 
dzieci zaśpiewały piosenki, re-

cytowały wiersze. 
Później, wspólnie 
zrodzicami, zorgani-
zowaliśmy zabawy 
ruchowe, które wy-
wołały sporo śmie-
chu. Na zakończenie 
wszyscy zajadaliśmy 
się ciastem, które 
przygotowały panie 
kucharki. Jesteśmy 
pewni, że od tej chwi-
li zagości u nas pięk-
ne słońce, a zima już 
nie wróci.

Przemysława 
Kaczmarczyk

21 marca br. w Szkole Podsta-
wowej im. Tadeusza Kotarbiń-
skiego w Budzyniu powitano 
wiosnę. Nastroje wszystkim 
uczniom dopisywały. Zaczęło 
się od festiwalu piosenki w wy-
konaniu dzieci z klas I – III. Na-
stępnie dzieci wyszły  ze szkoły 
by przemaszerować kolorowym 
korowodem ulicami Budzynia, 
oznajmiając światu o przebu-
dzeniu wiosny. Imprezę dla 
klas I – III przygotowała pani 
Marlena Maczyńska.
Uczniowie klas IV - VI za-
prezentowali się w przygo-
towanych przez siebie scen-
kach humorystycznych, tańcu 
i śpiewie. Podczas przerw w 
prezentacji uczniowie śpiewali 
piosenki Skaldów, Marka Gre-
chuty oraz Majki Jeżowskiej. 
Oprócz tego rozwiązywano 
wiosenne zagadki i przypo-

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Kangur Matematyczny
17 marca odbyła się kolejna edy-
cja Międzynarodowego Konkur-
su Kangur Matematyczny. W tym 
samym czasie uczniowie klas II 
wzięli udział w konkursie Kangu-
rek. 
Idea konkursu jest prosta - ucznio-
wie z europejskich krajów w tym sa-
mym dniu zmagają się z zestawem 
zadań matematycznych. W Szkole 
Podstawowej w Budzyniu konkurs 

ten stał się już tradycją. Uczniowie 
bardzo chętnie biorą w nim udział, 
zdobywając często wyróżnienia i na-
grody rzeczowe. W tym roku uczest-
niczyło w konkursie41 uczniów z 
klas II - VI. Poprzez udział w kon-
kursie oraz wcześniejsze przygo-
towania uczniowie doskonalą swe 
umiejętności matematyczne. 
Wyniki konkursu poznamy w maju. 

Szkolniak.

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Powitano wiosnę
mniano znane przysłowia o wio-
śnie. Uczniowie po raz kolejny 
udowodnili, ze ich pomysłowość 
i fantazja nie znają granic. Im-
preza dostarczyła uczestnikom 
i publiczności mnóstwa dobrej 
zabawy. Nad przygotowaniem 
imprezy dla dzieci z klas IV – VI 
czuwały panie: Monika Szarek i 
Justyna Barczak.

Szkolniak 
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Pokłosie występów naszych wokalistek

Sukcesy na festiwalach

26 lutego 2011 r. odbył się Festiwal 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej „Śpiewać każdy może” w 
Pile. Wzięły w nim udział dzieci 
i młodzież z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Budzyniu, zdobywając 
następujące miejsca:
- w kategorii  I: pierwsze miejsce 
Kamila Górna z piosenką „Ada to 
nie wypada”, trzecie miejsce Ola 
Makara „Papuga”. 
- w kategorii II – pierwsze miejsce 
Weronika Mścisz („Nadzieja”), trze-
cie miejsce Wiktoria Holka w pio-
sence „Kołysanka dla mamy”. 

- w kategorii III – drugie miejsce 
Agata Rembacz w piosence pt „Nie 
ufaj mi”. 
Świetny występ odnotowała Paulina 
Mścisz, która utworem „Kto ma tyle 
wdzięku co ja” wywalczyła pierw-
sze miejsce w czasie festiwalu „Graj 
muzyka”, który odbył się 19 lutego 
w Wągrowcu.
W Obornikach miał miejsce festi-
wal Przegląd Talentów gdzie wy-
startowała nasza wokalistka Agata 
Rembacz, która zachwyciła swoim 
głosem jury i zdobyła I miejsce i 
Grand Prix.

Rozśpiewane Studio Piosenki 
GOK przywołało do nas praw-
dziwą wiosnę. Festiwal Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Teraz 
to my” w Szczecinie stał się dla 
budzyńskich piosenkarek pięk-
nym otwarciem sezonu. Wokalist-
ki pod skrzydłami pani Krystyny 
Świniarskiej podbiły serca szcze-
cińskiej publiczności i wyśpiewały 
dla nas najwyższe laury w prezen-
towanych kategoriach. 
W najmłodszej przebojowo zaśpie-
wała  o  „...Adzie co to jej nie wypa-
da” Kamilka Górna, która z roku na 
rok nabiera scenicznej pewności sie-
bie. Jej starsza koleżanka Weronika 

Studio Piosenki GOK

Piosenką obudziły wiosnę
Mścisz poruszyła jury emocjonalną 
interpretacją piosenki „Nadzieja”, 
czym również zdobyła nagrodę w 
kategorii młodzieżowej. Kropkę nad 
„i” postawiła Paulina Mścisz śpie-
wając „Kto ma tyle wdzięku co ja?” 
najwyraźniej nikt nie miał więcej od 
Pauliny i jury przyznało jej laur w  
kategorii do lat 18-tu. 
Tak rozpoczęte tegoroczne przy-
gody festiwalowe zapowiadają się 
obiecująco. Za całe Studio Piosenki 
GOK trzymamy gorąco kciuki i cze-
kamy na kolejne nagrody!

instruktor WDK Wyszyny
Honorata Struzik

„Wdepnij do mnie”  brzmi in-
trygująco prawda?  Zupełnie 
jak przyjacielskie klepnięcie w 
ramię od człowieka, który czeka 
na Ciebie z uśmiechem. Jak nie 
skorzystać z takiej propozycji? 
Trzymając zaproszenie w ręce już 
wiedziałam, że razem z młodzieżą 
z Wiejskiego Domu Kultury w 
Wyszynach chętnie zawitamy na 
kolejnej wystawie organizowanej 
przez Warsztat Terapii  Zajęcio-
wej w Chodzieży.  
Przekraczamy próg sali wystawo-
wej i już „Wdepnij do mnie” nabie-
ra głębszego wyrazu. Otaczają nas 
barwni ludzie a to malowani farba-
mi, a to wyszywani na poduszce, a 
nawet zawadiacko zwisający pod 
sufitem . Bohaterowie wystawy a 
jednocześnie uczestnicy  WTZ - 
Piotr Maćkowiak i Łukasz Jancon, 

Uwrażliwić poprzez sztukę - czyli na wystawie WTZ
przenieśli nas w świat różnorodno-
ści i kolorów. Pośród uczestników, 
kadry WTZ, zwiedzających, czuje-
my się jak w rodzinie - przyjacielsko 
i  swobodnie. Na jeden cudowny 
moment zapominamy o  codzien-
nym strachu przed krytyką, tego co 
ubieramy, jak wyglądamy, w jaki 
sposób myślimy... Tu każda „in-
ność” jest wyróżnieniem i indywi-
dualną zaletą. 
Młodzież pyta mnie czy nie mogło-
by tak być zawsze? Pamiętam jak 
rok temu zbici w grupkę, obserwo-
wali kątem oka uczestników i starali 
się nie wyróżniać. Na tej wystawie 
zasypują mnie gradem pytań, wra-
żeń, przemyśleń. Rozmawiają z 
autorami wystawy i kupują pamiąt-
kowe przedmioty. Już nie boją się 
niepełnosprawności - oswoili trochę 
to co nieznane, intryguje ich różno-

rodność i niesamowita empatia. Cie-
szy mnie ich świadomość, że sami w 
życiu budujemy granice, okradając 
nasze życie z nowych doświadczeń.
Słowa uznania należą się opieku-
nowi wystawy „Wdepnij do mnie”  
- pani Danucie Drzewieckiej - Pie-
chowiak, która czuwając w drugim 
planie, urzeczywistniła marzenia 
autorów i nadała im kształt, dzięki 

czemu mogli otworzyć się na szer-
sze grono odbiorców. 
Jeszcze nie raz chętnie „wdepnie-
my” na wernisaż czy wystawę or-
ganizowaną przez  WTZ  - z każdej 
wychodzimy ubogaceni i uśmiech-
nięci.

instruktor WDK Wyszyny
Honorata Struzik
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I Memoriał Zenona Kuźniarka

Zagrali dla Zenka
W sobotę, 19 marca 2011 roku, 
na boisku „Orlik” w Budzyniu 
rozegrany został I memoriało-
wy turniej im. Zenona Kuźniar-
ka. Koledzy Zenka, jego znajo-
mi i entuzjaści futbolu zagrali , 
by uczcić pamięć działacza bu-
dzyńskiego „Kłosu”. Jak powie-
dział organizator Memoriału, 
Mariusz Ajchsztet: - Obiecałem 
Zenkowi taki turniej w marcu 
ubiegłego roku, gdy nowotwór 
odbierał mu resztki życia. Jestem 
mu to winien. 
Rozpoczęcie Memoriału miało 

uroczystą oprawę – udział wzięli 
m.in. wój gminy Marcin Soko-
łowski. Obecnej w czasie Memo-
riału Mamie Zenona Kuźniarka 
zostały wręczone kwiaty.   
W rozgrywkach udział wzię-
ły drużyny oldboyów (w wieku 
+40). Obok dwóch drużyn gospo-
darzy do  turnieju przystąpiły eki-
py z Rogoźna, Białośliwia, Wyso-
kiej, a także drużyna Mariogool i 
Przyjaciele.
Na „Orliku” mecze trwały blisko 4 
godziny. Po wielu latach naprzeciw 
siebie stanęli zawodnicy, którzy ry-

walizowali na boiskach OZPN Piła 
w latach 80. 
A oto wyniki: pierwsze miejsce 
zajęła drużyna Mariogool i Przy-

jaciele, drugie Nielba Wągrowiec, 
trzecie Stella Białośliwie, czwarte  
drużyna z Rogoźna, miejsca piąte 
i szóste – drużyny Kłosa Budzyń. 

Świat dopiero co  obudzony pierw-
szym oddechem wiosny daje nam 
energię i pomysł na siebie. W tym 
właśnie czasie z nowymi inspi-
racjami, natchnieniem do pracy 
rozpoczęły się I Warsztaty  z cyklu 
Plenerów Twórczych w Budzyniu. 
Stowarzyszenie Plastyków i Arty-
stów „Azyl”  chętnie przyjęło zapro-
szenie animatora sztuki Gminnego 
Ośrodka Kultury - Anny Zaranek 
i  zagościło na parę dni w progach 
domu kultury.
Warsztaty rozpoczęły się od wspól-
nego posiłku, który miał za zadanie 
zbliżyć do siebie nowych uczestni-
ków, stałych azylowych twórców 
jak również zaproszonych gości. 
W tej ciepłej rodzinnej atmosfe-
rze  wszystkich przywitała prezes 
SPiA „Azyl”  - pani Janina Sługoc-
ka Janusz.  Pośród osób biorących 
udział w warsztatach nie sposób 

Z cyklu Plenerów Twórczych  w Budzyniu 

I Warsztaty w GOK-u
nie wspomnieć  o lokalnych, bu-
dzyńskich twórcach tj. Anna Leśko, 
Anna Tomaszewska, Marta Golis 
oraz Mirosława Dec, zaprezentowa-
nych gościom przez Annę Zaranek.  
Na otwarciu nie zabrakło również 
przedstawiciela władz samorządo-
wych  Gminy Budzyń. Przewod-
niczący Rady Gminy pan Bogdan 

Łasecki w imieniu władz wyraził 
przychylność i wsparcie dla sztuki 
, a także życzył szerokich inspiracji 
podczas warsztatów.
Tam gdzie pojawia się pasja rodzi 
się rozmowa, niespotykany na co 
dzień dialog między artystą a ob-
razem, rzeźbą czy też ozdobionym 
przedmiotem. Ta  nić porozumienia 
wybrzmiewa dalej, wychodzi poza 
krąg - artysta - dzieło i trafia do od-
biorcy. Zmusza do abstrakcyjnego 
myślenia, do zagłębienia się we wła-
sne życie i inspiruje. W zetknięciu z 
talentem,  prawdziwą sztuką, każdy 

z nas staje się kreacjonistą i zaczyna 
tworzyć świat wokół siebie. 
Z taką  ideą odbywały się również 
te Warsztaty Twórcze w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Przy otwartych 
drzwiach, śpiewie uczestników, każ-
dy mógł zajrzeć zobaczyć jak po-
wstaje wystrugana rzeźba, misterny 
haft czy zdobnictwo decoupage. Jest 
coś intrygującego  w podglądaniu 
artysty przy pracy. Obserwator staje 
się uczestnikiem sztuki, być może 
krok dzieli go tylko od tego by sa-
memu zacząć tworzyć.
Praca twórcza i trening jest potrzeb-
ny nawet najlepszym. Po to właśnie 
są te warsztaty - mówi prezes SPiA 
„Azyl” Janina Sługocka - Janusz - 
Nie liczy się  zawód, doświadczenie. 
Wyznacznikiem wszystkiego staje się 
talent, który potrzebuje warsztatu, 
pracy i rozwijania. 
„Azyl” ma przed sobą w tym roku 
wiele podróży, plenerów m in. w 
Turcji, Niemczech, Krakowie. Obie-
cują jednak, iż od września zawitają 
na stałe cykliczne, dwudniowe ple-
nery do Budzynia, aby dostarczać 
estetycznych przeżyć mieszkańcom. 

Spotkamy ich pewnie 
to w Gminnym Ośrod-
ku Kultury, to na rynku, 
a może przy wiatra-
ku. Nie bójmy się ich 
przywitać, pozdrowić 
uśmiechem i przyjrzeć 
się  jak tworzą. Sztuka 
jest tuż obok, wystarczy 
czasem tylko się rozej-
rzeć.

Honorata Struzik - 
instruktor Gminnego 

Ośrodka Kultury 
w Budzyniu
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W spotkaniu wziął udział także 
Przewodniczący Komisji Zdrowia, 
Kultury i Sportu pan Kazimierz 
Cembrowicz, sołtysi, aktyw kół 
LZS.
Celem współzawodnictwa jest 
aktywizacja i podnoszenie pozio-
mu działalności kół LZS poprzez 
upowszechnianie kultury fizycznej 
– sportu masowego wśród miesz-
kańców wsi oraz zapewnienie 
czynnego wypoczynku i współza-
wodnictwa sportowego.
Po dokonaniu oceny pracy kół i 
przeanalizowaniu przeprowadzo-
nych imprez sportowo-rekreacyj-
nych kapituła współzawodnictwa 
przyznała:
I miejsce dla koła LZS Sokołowo 
Budzyńskie.
II miejsce dla koła LZS Prosna.
III miejsce dla koła LZS Podstolice.
IV miejsce dla koła LZS Dziewo-
klucz.

Współzawodnictwo Kół LZS

Czas podsumowań
V miejsce dla koła LZS Kąkolewi-
ce.
VI miejsce dla koła LZS Ostrówki.
VII miejsce dla koła LZS Grabów-
ka.
VIII miejsce dla koła LZS Buko-
wiec.
IX miejsce dla koła LZS Nowe 
Brzezno.

Puchary, dyplomy i nagrody rze-
czowe zwycięzcom wręczył Wójt 
Gminy Budzyń pan Marcin Soko-
łowski.
Następnie wręczono przyznane 
przez Radę Wielkopolskiego Zrze-
szenia LZS w Poznaniu – „Honoro-
we odznaki LZS” w stopniu brązo-
wym panom: Maciejewski Patryk, 
Jankowski Mateusz; w stopniu 
srebrnym panom:  Czerech Bar-
tosz, Sass Krystian; w stopniu 
złotym pani Jankowskiej Irenie i 
panom: Stefański Bogusław, Pa-
procki Michał, Ksycki Robert. oraz 

„Odznaki za Zasługi w Rozwoju 
LZS Województwa Wielkopolskie-
go” – panom Polcyn Janusz, Dum-
ke Zbigniew, Lisiecki Aleksander, 
Sokołowski Marcin oraz Schlabs 
Roman.
Dekoracji wyżej wymienionymi 
odznakami dokonał Starosta Cho-
dzieski – Przewodniczący Powiato-
wej Rady Zrzeszenia LZS w Cho-
dzieży pan Julian Hermaszczuk. 
Przewodniczący Rady Gminnej 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu pan 
Roman Schlabs podziękował za ak-
tywną pomoc w przeprowadzeniu 
imprez sportowych aktywowi LZS 
sympatykom sportu masowego. 
Zaznaczył, że wręczone „Hono-
rowe Odznaki LZS” są wyrazem 
podziękowania za duży wkład w 
pracę społeczną w krzewieniu kul-
tury fizycznej i sportu masowego w 
środowisku wiejskim.
Członkowie nasi wielokrotnie re-
prezentując powiat chodzieski zdo-
bywali cenne punkty w współza-
wodnictwie powiatów. Są to efekty 
imprez masowych organizowanych 
przez koła i Gminne Zrzeszenie 

LZS w naszej Gminie.
W dyskusji przewijał się temat po-
trzeby dalszego rozwijania sportu 
masowego, którego owocem są 
zdobyte miejsca przez reprezentan-
tów Gminy. Wspomniano również 
o powstałych już obiektach spor-
towych jak i mających niebawem 
powstać. Myślimy, że atmosfera 
jaka jest w Gminie Budzyń wokół 
sportu masowego rokuje jego dal-
sze sukcesy.
Na zakończenie dyskusji Przewod-
niczący Rady Gminy Zrzeszenia 
LZS w Budzyniu zapewnił, że 
wszystkie uwagi, porady i słowa 
otuchy, które padły w dyskusji będą 
kierunkowskazem do dalszego 
działania Zrzeszenia. Kończąc ży-
czył koleżankom i kolegom, którzy 
uczestniczyć będą w dzisiejszym 
balu działaczy i sympatyków spor-
tu masowego szampańskiej zabawy 
do samego rana. 
Na tym spotkanie podsumowujące 
działalność za miniony rok zakoń-
czono.

R.S.  

Rozgrywki „Bośka - Kop” 

O Puchar firmy „Mik-Mar”
27 marca 2011 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzy-
niu odbyła się VIII rozgrywka 
„BOŚKA – KOP” o puchar 
MIK-MAR
Zwycięzcy:
1 miejsce W. Olejniczak   405 pkt. 
2 miejsce R. Fifer             404 pkt.
3 miejsce W. Wierzbiński 372 pkt. 
4 miejsce St. Okupniak    355 pkt.
Klasyfikacja po  8 rozgrywkach :
1. St. Okupniak          483,5 (2956)

2. W. Olejniczak       418,5 (2804)
3. ST. Mulik                391 (2626)
4. W. Wierzbiński           368 (2748)
5. W.Walczak            317,5 (2306)
6. R. Rabczak       310 (2603)
7. A. Michor      302 (2590)
8. Z. Bukowski    285.5 (2197)
9. R. Fiedorowicz        262 (2029)
10. R. Przybyszewski  260 (2551)
11. A. Łukaszewski   239,5 (2285)
12. J. Adamski       232 (2277)
13. Z. Kowalski        230(2197)

14. M. Wiza                188,5 (2140)
15. R. Ziała                      167 (1862)
16. R. Fifer                    164 (1288)
17. T. Grill                    162 (2176)
18. R. Serafin               159 (1317)
19. R. Geisler                 108 (929)

20. Sł. Łukasiewicz          85 (411)
21. R. Miziołek           50 (934)
22. W. Kaźmierczak         36 (964)
23. ST. Kruświcki           26 (444)
24. A. Geisler          13 (278)

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim mieszkańcom wsi Prosna, którzy 

oddali na mnie
 głos w wyborach na sołtysa w dniu 22 marca 

2011 r. bardzo dziękuję.
Halina Laskowska 
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USC BUDZYŃRozgrywki „Bośka - Kop” 

V otwarte Mistrzostwa 
Powiatu Chodzieskiego

Małżeństwa
Nowak Sławomir i Ciesielska Barbara  05.03.2011
Dolik Mirosław i Padyasek Justyna  05.03.2011
Kierenkiewicz Damian i Dzik Karolina  05.03.2011

Urodzenia
Antkowiak Julia Sokołowo Budzyńskie 25.02.2011
Ajchsztet Kasjan Budzyń   04.03.2011
Sobczak Nikodem Nowe Brzeźno  06.03.2011
Królczyk Maciej Dziewoklucz  09.03.2011
Nawrocki Tomasz Sokołowo Budzyńskie 12.03.2011
Brozdowska Julia Wyszyny   16.03.2011
Przedwojski Aleksy Budzyń   16.03.2011

Zgony
Orchowicz Zygmunt      Prosna       ur.11.06.1927   zm. 05.03.2011
Lewandowski Zbigniew  Budzyń      ur.11.01.1953   zm. 08.03.2011
Siurek Tadeusz        Budzyń      ur.16.01.1921   zm. 08.03.2011
Żuchowska Aniela        Sokołowo Budzyńskie 
                                                         ur.04.11.1955   zm. 10.03.2011
Cyran Eugeniusz        Budzyń      ur.12.01.1928   zm. 11.03.2011
Wojtysiak Łucja        Grabówka  ur.22.11.1933   zm. 16.03.2011
Nowak Waldemar        Brzekiniec ur.04.11.1969   zm. 18.03.2011
Grill Grażyna        Budzyń      ur.21.01.1953   zm. 05.03.2011
Nitka Stefania        Budzyń      ur.17.08.1929   zm. 21.03.2011
Walczak Zdzisław        Podstolice  ur.21.06.1950  zm. 21.03.2011

 
O G Ł O S Z E N I E 

 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu                                   
dla wszystkich chętnych do rozwijania swoich 

umiejętności muzycznych ogłasza       
    

 nabór do 
Budzyńskiej Orkiestry Dętej  

 
Spotkania odbywają się w poniedziałki i piątki 

w godz. 17.00 – 19.00 
Instrumenty zapewnia orkiestra.  

 
 

8 marca 2011 r. w Budzyniu z 
Inicjatywy Starosty Juliana Her-
maszczuka oraz Wójta Gminy 
Budzyń pana Marcina Sokołow-
skiego zostały zorganizowane V 
otwarte Mistrzostwa Powiatu 
Chodzieskiego „Bośka – Kop”. 
Organizacją zajął się Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Bu-
dzyniu pan Marek Bocheński wraz 
z budzyńskimi zakładami pracy. 
Pierwszych 12-tu zawodników 
otrzymało upominki natomiast 
pierwsza czwórka otrzymała dodat-
kowo puchary. 
Klasyfikacja rozgrywek:
Młynarek Ryszard           540 pkt.
Roszak Ryszard           516 pkt.
Fiedorowicz Romuald      516 pkt.
Simiński Robert            503 pkt.
Kasprzak Andrzej            502 pkt.
Kowalczyk Jerzy            494 pkt.
Rabczak Ryszard            493 pkt.
Semperski Aleksander      492 pkt. 
Matulis Bogdan            487 pkt.
Michor Andrzej           481 pkt.
Polowy Jarosław            463 pkt.
Ochnicki Władysław        459 pkt.
Wojciech Zbigniew           451 pkt.
Semperski Jan           449 pkt.
Walczak Waldemar            437 pkt.
Ksycki Robert           436 pkt.
Rudnicki Andrzej           423 pkt.

Mulik Stefan           413 pkt.
Kulik Henryk           401 pkt.
Shela Bogdan           398 pkt.
Skowrońska Danuta         397 pkt.
Pieńkos Mateusz           396 pkt.
Baliszewski Czesław       385 pkt.
Fifer Ryszard           384 pkt.
Wiza Mariusz           382 pkt.
Wierzbiński Wojciech      366 pkt.
Olejniczak Włodzimierz  364 pkt.
Adamski Jan          356 pkt.
Serafin Ryszard           355 pkt.
Geisler Anna           352 pkt.
Frąckowiak Mirosław       350 pkt.
Kruświcki Stefan            333 pkt.
Simiński Grzegorz           330 pkt.
Marek Karol            320 pkt.
Stadniczy Mariusz           315 pkt.
Bukowski Zygmunt         310 pkt.
Geisler Ryszard           289 pkt.
Okupniak Stanisław          256 pkt.
Łukaszewski Andrzej        241 pkt.
Wysoczański Józef             159 pkt.
Organizator składa podziękowa-
nia nad prawidłowym przebie-
giem zawodów osobom:
pani Kamili Ajchsztet, pani Darii 
Łech, pani Mirosławie Wojczyn-
skiej, panu Andrzejowi Łuka-
szewskiemu.
Zawody odbyły się w miłej i spor-
towej atmosferze. 

Podziękowanie
Mieszkańcom Wsi Wyszyny, którzy byli obecni na 

zebraniu wiejskim sprawozdawczo-wyborczym wy-
borów Sołtysa i Rady Sołeckiej 

i oddali na mnie swój głos serdecznie dziękuje.
Tadeusz Grochowalski
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I choć pomysł Ani Zaranek, in-
struktorki GOK, mógł zrazu wy-
dawać się szalony, bo przecież na 
pewno znaleźli się i tacy, którzy 
pukali się w czoło i mówili, że to 
się nie uda, to jednak obawy oka-
zały się płone. Znalazło się liczne 
grono pań w różnym wieku, które 
odważyły się stanąć przed obiek-
tywem aparatu fotograficznego. 
Pozwoliły uwiecznić się w róż-
nych, czasami bardzo fanatazyj-
nych pozach na zdjęciach Rafała 
Kempińskiego. Wybrane portrety 
oprawiono i powieszono w holu 
GOK-u by każdy mógł je podzi-
wiać. 
Oczywiście, gdy organizuje się 
konkurs, trzeba się zastanowić 
nad wyborem. To zadanie po-
wierzono    jury, w skład którego 
weszli Małgorzata Adamowska - 
nauczyciel, instruktor fotografii, 
Sławek Janiszewski - projektant, 
grafik komputerowy, Józef Wró-
blewski - dziennikarz i fotore-
porter, oraz pełniący obowiązki 
przewodniczącego jury dzien-

nikarz Paweł Kujawa. Z grona 
dwudziestu finalistek jury niemal 
jednogłośnie wybrało trzy zwy-
ciężczynie. Jednak z oficjalnym 
ogloszeniem wyników jury mu-
siało się wstrzymać do uroczysto-
ści oficjalnego otwarcia wystawy.  
W Dzień Kobiet, 8 marca, w holu 
GOK-u stawiły się wszystkie pa-
nie biorące udział w konkursie, 
a także ich rodziny oraz liczne 
grono wrazliwych na piękno 
mieszkańców Budzynia. Każda z 
uczestniczek została obdarowa-
na kwiatkiem przez gospodarzy 
imprezy - dyrektora GOK-u oraz 
Annę Zaranek, pomysłodawczy-
nię i organizatora całości. Otwie-
rając wystawę dyrektor GOK-u 
Marek Bocheński podkreślił od-
wagę uczestniczek konkursu i za-
znaczył – Uważam, ze wszystkie 
panie są jego zwyciężczyniami!  
W czasie uroczystości głos zabrał 
także przewodniczący rady Gmi-
ny Bogdan Łasecki, który podkre-
ślił – Te piękne zdjęcia nas zasko-
czyły i zszokowały, to naprawdę 
nasze, budzyńskie dziewczyny! 

Z okazji tego uroczystego dnia 
nie mogło zabraknąć szampana, 
kwiatów i życzeń. 
Wszyscy jednak z niecierpli-
wością oczekiwali ogłoszenia 
wyników. Przedstawił je Paweł 
Kujawa: - Jury postanowiło uho-
norować trzy panie. Za najcie-
kawszą osobowość uznano panią 
Sandrę Kostrzewa, przed Beatą 
Makara i Danutą Gościńską. Jak 
podkreślił przewodniczący jury, 
wyboru dokonano jednogłośnie, 
a co ciekawe, każda z nagrodzo-
nych jest reprezentantką innego 
pokolenia.

Na zakończenie uroczystego 
wernisażu Anna Zaranek zapro-
ponowała jeszcze jedną odsłonę 
konkursu – wybór „Kopciusz-
ka”, czyli najlepszego zdjęcia. 
Tym razem jednak poproszono o 
zdanie publiczności. Uczestnicy 
wernisażu wzięli udział w taj-
nym głosowaniu. Po podliczeniu 
głosów okazało się, że uznanie 
publiczności zdobyła Monika 
Jankowska. Otrzymała gratulacje 
od organizatorów oraz specjalną 
nagrodę, którą wręczył jej Se-
kretarz Urzędu Gminy Bogusław 
Gniła.      

W GOK-u wystawa portretów mieszkanek gminy Budzyń

Po prostu - „Być kobietą”

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu

Z wizytą w Agro-Danmis
W ramach wzbogacenia wiedzy o 
najbliższym otoczeniu, życiu zwie-
rząt hodowlanych oraz o przyrodzie 
dzieci i opiekunowie z Przedszkola 
Samorządowego w Budzyniu  wy-
brały się w dniu 9 marca na wyciecz-
kę autokarową do Przedsiębiorstwa 
Agro – Danmis w Bukowcu. 
Dzieci zobaczyły małe kózki, które 
przyszły na świat w tych dniach. 

Zachwycone przedszkolaki gła-
skały zwierzątka, brały je na ręce i 
obserwowały jak są karmione. Po 
przedsiębiorstwie oprowadzał nas 
pan kierownik Ciamciak, któryopo-
wiedział dzieciom o hodowli kóz. 
Dzieci otrzymały pyszne produkty z 
koziego mleka w postaci jogurtów o 
różnych smakach. Serdecznie dzię-
kujemy. 



12

ROZMAITOŚCI

INFORMATOR SAMORZĄDOWY


