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W Niedzielę Palmową

Śniadanie Wielkanocne

Za sprawą jedenastej już edycji popularnego festiwalu pod nazwą In-
wentaryzacja Młodych Talentów Estrady „Piramida”  Budzyń stał się 
muzyczną stolicą nie tylko powiatu chodzieskiego, ale i całego regionu. 

ciąg dalszy na str. 12

XI Inwentaryzacja Młodych Talentów Estrady  

Piramidy wręczone
Z okazji nadchodzących 

Świąt Wielkanocnych 
wielu radosnych i ciepłych chwil 

przy rodzinnym stole oraz pomyślności 
w życiu prywatnym i zawodowym składają 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bogdan Łasecki

oraz Wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski

17 kwietnia 2011 r., w tradycyjną 
Niedzielę Palmową, w Szkole 
Podstawowej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Budzyniu 
odbył się pokaz tradycyjnych 
potraw wielkanocnych, zwany 
także Śniadaniem Wielkanoc-
nym.
Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się starosta chodzieski p. Ju-

lian Hermaszczuk, wicestarosta 
chodzieski p. Mirosław Juraszek, 
wójt Gminy Budzyń p. Marcin 
Sokołowski, radni Rady Powiatu 
Chodzieskiego, radni Rady Gminy 
Budzyń, wójtowie, burmistrzowie i 
przewodniczący rad gmin i miast z 
terenu powiatu chodzieskiego oraz 
wielu innych zaproszonych gości.

ciąg dalszy na str. 4 
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Z prac komisji 
Rady Gminy

Trwa Narodowy 
Spis Powszechny  

13 kwietnia na swym kolej-
nym posiedzeniu zebrali się 
członkowie komisji zdrowia, 
spraw socjalnych, sportu i 
turystyki. Komisja wysłucha-
ła sprawozdania z działalno-
ści Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej za rok 2010 oraz 
sprawozdania z działalności 
bieżącej. Do przedstawionego 
sprawozdania radni nie zgłosili 
uwag, jednogłośnie przyjmując 
przedstawione sprawozdanie. 
Następnie członkowie komi-
sji wysłuchali sprawozdania z 
działalności Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury. 
Do przedstawionych sprawoz-
dań radni nie zgłosili uwag i 
jednogłośnie zaopiniowali je 
pozytywnie. Jednym z ważniej-
szych punktów obrad tej komi-
sji było wysłuchanie, zaopinio-
wanie i skierowanie na obrady 
najbliższej sesji Rady Gminy, 
którą zaplanowano na dzień 27 
kwietnia, sprawozdania z dzia-
łalności Gminnej Komisji Roz-
wiazywania Problemów Alko-
holowych i Uzależnień za 2010 
rok w zakresie realizacji Gmin-
nego Programu Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz realizacji 
Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii. Radni 
sprawozdań tych wysłuchali i 
nie zgłosili do nich uwag. W 
zwiazku z tym sprawozdania te 
zostaną przedstawione radnym 
na zapowiadanej sesji w formie 
niezmienionej. 

*    *    *

Prace rozpoczęła także komisja 
rewizyjna Rady Gminy, któ-
ra zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ma obowiązek do 
15 czerwca wystąpić z wnio-
skiem do Rady Gminy o udzie-
lenie lub nieudzielenie abso-
lutorium wójtowi za rok 2010. 
Opracowanie powyższego 
wniosku musi być poprzedzone 
zbadaniem wykonania budżetu 
oraz sprawozdania finansowe-
go gminy za rok 2010. Analizie 
zostaną poddane wszystkie ele-
menty budżetu gmimy, na pod-
stawie tej analizy komisja rewi-
zyjna wystąpi do Rady Gminy 
ze stosownym wnioskiem o 
udzielenie lub nieudzielenie 
absolutorium, uprzednio zaopi-
niowanym przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową. 

Od 16 marca do 6 kwietnia 
br. na terenie gminy Budzyń 
zorganizowano cykl zebrań 
wiejskich, w czasie których w 
tajnym głosowaniu  wybiera-
no sołtysów i rad sołeckich po-
szczególnych wsi.  
Podajemy pełną listę nowowybra-
nych sołtysów: 
- 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 

Zgodnie z przyjętym har-
monogramem, od 8 kwietnia 
do 30 czerwca br. na terenie 
naszej gminy pracę podjęło 
5 rachmistrzów spisowych. 
Będą oni zbierać w wybra-
nych gospodarstwach domo-
wych informacje statystyczne, 
w ramach Narodowego Spisu 
Powszechnego.    
Spis prowadzony jest trzema 
różnymi sposobami. W sumie 
objętych badaniem statystycz-
nym będzie 100 procent nasze-
go społeczeństwa, z czego:
- 20 procent będzie poddane 
tzw. badaniu reprezentacyjne-
mu, ktore prowadzić będzie 
rachmistrzów spisowych;   
- 10 procent będzie poddane 
tzw. badaniu pełnemu;  w tym 
sposobie chodzi o uzupełnienie 
danych statystycznych moż-

liwych do zdobycia ze źródeł 
admistracyjnych; badania te 
prowadzić będą ankieterzy te-
lefoniczni zarudnieni w Wo-
jewódzkich Urzędach Staty-
stycznych; dane dotyczące 
pozostałych 70 procent społe-
czeństwa zostaną pozyskane ze 
źródeł administracyjnych.
Trzecim sposobem jest tzw. 
samospis. Samospisu można 
dokonać poprzez internet za 
pośrednictwem strony interne-
towej www.spis.gov.pl.  
Zachęcamy wszystkich miesz-
kańcow naszej gminy, którzy 
mają taką możliwość, do doko-
nania  samospisu. Taki sposób 
przekazania danych satystycz-
nych jest wygodny i prosty.  
Przypominamy, że udzielenie 
inforamacji statystycznych jest 
obowiązkowe.  

Wybory sołtysów
Zbigniew Dumke
- w Prośnie sołtysem został Le-
onard Sell
- w Wyszynach sołtysem został 
Tadeusz Grochowalski
- w Budzyniu sołtysem został Ze-
non Nowicki
- w Brzekińcu sołtysem został Lu-
dwik Soloch 
- w Kąkolewicach sołtysem zosta-
ła Halina Moćko
- w Ostrówkach sołtysem został 
Kazimierz Kędzierski
- w Sokołowie Budzyńskim sołty-
sem został Szczepan Antoniewicz
- w Wyszynkach sołtysem została 
Mariola Kisiel. 
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Inwestycje w gminie Z życia OSP w gminie Budzyń

Podsumowanie 
walnych zebrań

3 kwietnia, podobnie jak w ca-
łym województwie wielkopol-
skim, odbyły się wybory do Izb 
Rolniczych. 
Wybory te nie cieszyły się zbyt 
dużym zainteresowaniem, na te-
renie naszej gminy na ponad 700 
uprawnionych do głosowania w 

Wybory do Izb Rolniczych
tych wyborach udział wzięły 53 
osoby. Jest to bardzo niska fre-
kwencja. Tym niemniej informu-
jemy, że do Rady Powiatowej Izb 
Rolniczych w Chodzieży wybrani 
zostali: Kamila Kliwicka z No-
wego Brzezna oraz Paweł Sza-
franek z Prosny.  

Zakończyły się walne zebrania w 
jednostkach OSP na terenie gminy 
Budzyń. Ich celem było podsumo-
wanie działalności w roku 2010, a 
także wybór nowych władz. 
Z zebranych informacji wynika, 
że obecnie na terenie naszej gmi-
ny działa 8 jednostek OSP, w tym 
dwie należące do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo – Gaśniczego. 
We wszystkich kołach zarejestrowa-
nych jest 292 członków (w tym 30 
kobiet), w tym 217 to członkowie 
czynni (mężczyźni 208, kobiety 9), 
wspierających 69, oraz honorowych 
6. Przy jednostkach OSP funkcjo-
nuje 8 Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych i 13 sekcji w których 
zarejestrowanych jest 115 członków, 
w tym 28 dziewcząt i 87 chłopców. 
28 maja odbędzie się Zjazd Gmin-
ny OSP, na ktorym zostaną wybra-
ni członkowie Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP na 5 letnią 
kadencję.
Podajemy poniżej aktualne składy 
osobowe władz poszczególnych 
jednostek OSP na terenie naszej 
gminy: 
OSP Brzekiniec: prezes – Ludwik 
Soloch, naczelnik – Czesław Na-
leżyty, sekretarz – Mariusz Ku-
kla, skarbnik – Tomasz Grzeczka, 
gospodarz – Jerzy Koszny, prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej 
– Mieczysław Ignaczak, sekretarz – 
Żaneta Rybińska, członek – Ryszard 
Peksa.   
OSP Sokołowo Budzyńskie: prezes 
– Szczepan Antoniewicz, naczel-
nik – Ryszard Rozpłochowski, z-ca 
naczelnika – Eryk Piotr, sekretarz 
– Weronika Troczyńska, skarbnik 
– Przemysław Wituchowski, gospo-
darz – Zbigniew Szurpit, członek – 
Ruciński Mirosław, przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej – Wioletta No-
wak, sekretarz – Angelika Świstara, 
członek – Dawid Niemczyński, Se-
bastian Stapiński.    
OSP Budzyń: prezes –  Zenon No-
wicki, naczelnik – Michał Kamiń-
ski, z-ca naczelnika – Robert Tręda, 
sekretarz –  Waldemar Miler, skarb-
nik – Jan Kubacki, gospodarz – Woj-
ciech Krawczyk, członek – Zenon 

Kupidura, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej – Jan Herman, sekretarz 
– Henryk Świerzko, członek –  Jan 
Janowski, Marek Twardowski.
OSP Dziewoklucz: prezes – Jan Py-
tel, naczelnik – Tomasz Kowalski, 
sekretarz –  Mateusz Nita, skarbnik 
– Seweryn Popkowski, gospodarz 
– Rafał Pilarski, przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej – Marcin Anio-
łek, wiceprzewodniczący Komisji 
Rewizyjnej – Kamil Popkowski, se-
kretarz – Tomasz Michnik, członek 
– Piotr Kowalski. 
OSP Nowe Brzeźno: prezes – Ry-
szard Bigos, naczelnik – Dariusz 
Wala, z-ca naczelnika – Kamil Bąk, 
sekretarz – Jan Wyka, skarbnik – B. 
Paszkiewicz, gospodarz – Leszek 
Wyka, członek – Wojciech Koszny, 
przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej – Józef Depta, członek – Hero-
nim Dudziak, Patryk Hałupniczak. 
OSP Prosna: prezes – Alfred Po-
lcyn, naczelnik – Witold Myszkow-
ski, wiceprezes – Adrian Nawrocki, 
sekretarz – Sławomir Nawrocki, 
skarbnik – Leonard Sell, gospodarz 
– Daniel Sell, członek – Stefan Mać-
kowiak, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej –  Mateusz Pieńkos, 
wiceprzewodniczący – Piotr Pianka, 
sekretarz – Szymon Hereć, członek 
– Antoni Przybylski. 
OSP Wyszyny: prezes – Krzysztof 
Kryger, naczelnik – Łukasz Przyby-
ła, wiceprezes – Grzegorz Laskow-
ski, sekretarz – Arkadiusz Kryger, 
skarbnik – Roman Kabat, gospodarz 
– Wacław Ratajewski, członek – Mi-
rosław Kabat, przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej – Szymon Struzik, 
wiceprzewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej – Grzegorz Bruch, sekretarz – 
Łukasz Markowski, członek – Tade-
usz Nitka.
OSP Podstolice: prezes – Stanisław 
Wierzbiński, naczelnik – Marcin 
Nawrot, sekretarz – Michał Pa-
procki, skarbnik – Sabina Stawna, 
gospodarz – Leszek Kucharski, 
przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej – Stanisław Grzybek, sekretarz 
– Kamil Musiał, członek – Ryszard 
Kozielek. 

W chwili obecnej na terenie naszej gminy realizowanych jest kilka 
inwestycji. Jedną z nich jest przedsięwzięcie pod nazwą „Uporządko-
wanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabów-
ka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska”, w ramach którego budowana jest 
nowa oczyszczalnia ścieków we wsi Wyszyny (zdjęcie placu budowy 
powyżej) . Wykonawcą robót jest CTE Carbotech Engineering Sp. z o.o 
ze Szczecina, natomiast koszt tej inwestycji to kwota ponad 7 mln. zł. 
Przewidywany termin ukończenia prac to 31 sierpnia 2012 r.

Kolejną inwestycją, która jest już na ukończeniu, to przedsięwzięcie 
pn. „Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym we wsi 
Wyszyny” (fot. powyżej). Wykonawcą robót jest Zakład Produkcyjno 
- Handlowo - Usługowy Sławomir Lisiewicz ze Stróżewa, natomiast 
koszt tej inwestycji to kwota ponad 920 tys. zł. Przewidywany termin 
ukończenia tego przedsięwzięcia to 30 kwietnia 2011 r.
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Okiem fotoreportera

Przebudowa drogi

Wojewodzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii

Laureat z Budzynia
W Niedzielę Palmową

Śniadanie Wielkanocne
ciąg dalszy ze str. 1

Jak każe tradycja, wielkanocny stół 
w Szkole Podstawowej  był obficie 
zaopatrzony i pięknie przystro-
jony. Pośród wielu różnych potraw, 
mięs, kiełbas sałatek i słodkości 
furorę zrobił staropolski żurek. 
Przybyłych gości powitał dyrektor 
szkoły - Stanisław Krumplewski, 

który następnie oddał głos staroście 
powiatu, Julianowi Hermaszczu-
kowi. Składając życzenia z oka-
zji świąt Wielkiej Nocy życzył 
wszystkim gościom pokoju i 
spokoju.  Następnie starosta wraz z 
wójtem wielkanocnym zwyczajem 
podzielili się z gośćmi jajkiem.

Kolejną inwestycją na terenie gminy Budzyń jest „Przebudowa 
dróg gminnych nr 201567P i 201572P na Osiedlu Zielonym w 
Budzyniu”. Wykonawcą robót jest „Drogbud” Zakład Usługowy, 
Lidia i Rafał Szczęsnowicz Sp. Jawna z Piły, natomiast koszt inwe-
stycji to kwota ponad 800 tys. zł. Przewidywany termin ukończenia 
to 15 czerwca 2011 r.

18 marca 2011r. w Gimnazjum 
nr 9 w Poznaniu odbył się Fi-
nał Wojewódzkiego Konkur-
su Przedmiotowego z Biologii. 
Wzięło w nim udział 27 uczniów 
z terenu naszego województwa. 
Jednym z finalistów był uczeń 
naszej szkoły – Szymon Łuszcz-
ki (kl. IIIb), który przygotowy-
wał się do tego konkursu pod 
kierunkiem nauczyciela biologii 
Karoliny Małofiej. 
Uczeń przygotowywał się do 
konkursu już od początku roku 
szkolnego. W ciągu trzech lat na-
uki w gimnazjum opanował cały 
materiał nauczania biologii, jaki 
jest przewidziany na tym etapie 
kształcenia. Wielokrotnie wyka-
zywał się wiedzą w konkursach 
o tematyce przyrodniczej, sys-
tematycznie brał udział w pracy 
koła biologicznego. Pilność i wy-
trwała praca zostały nagrodzone. 
Szymon została laureatem kon-
kursu biologicznego. Uzyskane 
45 punktów zapewniły mu wy-
soki wynik w grupie laureatów.
Tytuł laureata premiowany jest 
maksymalną liczbą punktów na 

egzaminie gimnazjalnym i jed-
nocześnie zwalnia Szymona z 
egzaminu gimnazjalnego w blo-
ku przedmiotów matematyczno 
- przyrodniczych. Uczeń ma rów-
nież zapewnioną ocenę celującą z 
biologii. Szymonowi gratulujemy 
i życzymy sukcesów na dalszych 
etapach edukacji! 



5

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Dzień Języków Obcych w Gimnazjum 

„W świecie bajek”

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom gminy Budzyń 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia i 
wszelkiej pomyślności 

                  składa Dyrektor GOK 
                         Marek Bocheński

Po raz czwarty w naszym gim-
nazjum odbył się Dzień Języków 
Obcych, który przygotowały 
panie Karolina Biszof, Agniesz-
ka Fifer oraz Natalia Walczak. 
Po uroczystym powitaniu gości 
przez przewodniczącego szkoły 
przeszliśmy do części nieoficjal-
nej. Na początku przedstawione 
zostały prezentacje dotyczące sto-
lic poszczególnych państw: Berli-
na, Moskwy, a także Londynu. 
W nawiązaniu do części poświę-
conej kulturze niemieckiej zosta-
ły zaprezentowane dwa utwory 
zagrane przez tutejsze uczenni-
ce: „Dla Elizy” na klarnecie oraz 
„Oda do radości” na gitarze. 
Nasze tegoroczne spotkanie 
było poświęcone tematyce ba-
jek. Pierwszą z nich była dobrze 
wszystkim znana bajka pt. „Jaś i 
Małgosia” w wersji polsko-nie-

miecko-angielskiej. Kolejna, tym 
razem rosyjskojęzyczna, nosiła 
tytuł „Rękawiczka”. Mieliśmy 
także okazję wysłuchać śpie-
wanych przez naszych uczniów 
obcojęzycznych piosenek, ta-
kich jak: „Katiusza”, „Willst du 
mit mir gehen”, „Price tag” czy 
„Milion róż” Ałły Pugaczowej. 
Zaskoczeniem dla wszystkich 
była niekonwencjonalna scenka, 
połączenie muzyki, słowa, ruchu 
i gestu, która miała być przestro-
gą dla wszystkich lekkomyślnych 
kierowców. 
Na koniec pożegnaliśmy gości 
piosenką Maryli Rodowicz zaty-
tułowaną „Kolorowe jarmarki”.
Tegoroczne spotkanie było bar-
dzo udane – uświadomiło wszyst-
kim, iż nauka języków obcych 
jest przydatna i otwiera nam cały 
świat.

W dniu 6 kwietnia 2011 r. w Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w 
Budzyniu Wójt Gminy Budzyń p. Marcin Sokołowski oraz Przewodni-
czący Rady Gminy p. Bogdan Łasecki wraz z Dyrektorem Gimnazjum 
p. Teresą Krótką dokonali otwarcia nowej pracowni komputerowej. 
Całkowity koszt pracowni to kwota 52.118,57 zł, z czego koszt zakupu 
sprzętu i oprogramowania to kwota 49.868,57 zł, a instalacja to kwota 
2.250 zł.

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Nowa pracownia 
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Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

Podróże bliskie i dalekie

Uczniowie budzyńskiego gim-
nazjum wraz z nauczycielkami: 
Kingą Buszkiewicz, Karoliną 
Małofiej i Małgorzata Polak w 
ramach realizacji projektu edu-
kacyjnego „Podróże bliskie i 
dalekie” udali się na wycieczkę 
do rezerwatu krajobrazowego 
w Leśnictwie Uchorowo.  
Rezerwat powstał dla ochrony 
jednego z nielicznych w Wielko-
polsce (i w ogóle na niżu polskim) 
stanowiska śnieżycy wiosennej 
i stąd dość tajemnicza nazwa - 
Śnieżycowy Jar, który okazał 
się być prawdziwym jarem, ze 
strumykiem płynącym na dnie. 
Całe dno jaru oraz jego zbocza 
porastają połacie małych, bia-
łych kwiatków - śnieżyc wiosen-
nych. Patrząc z pewnej odległości 

można uwierzyć, że tam, na dnie 
jaru śnieg nadal nie stopniał, że 
ten teren jest we władaniu zimy. 
Jednak z bliska widać poszcze-
gólne główki kwiatów. Śnieżyca 
jest silnie trującą rośliną cebulo-
wą, która zakwita często zanim 
jeszcze zniknie śnieg. Jej słodko 
pachnące białe kwiaty, przypomi-
nające trochę abażurki z delikatną 
żółtą falbanką. Śnieżycowy Jar 
wywarł na młodzieży niezwykłe 
wrażenie. Ogromna ilość tych 
białych kwiatków była tak duża 
ogromna że tworzyła piękny biały 
dywanik, pomiędzy którym pły-
nął strumyk - niestety takie wi-
doki są tylko do zobaczenia przez 
kilka tygodni w roku, w okresie 
przedwiośnia. Później śnieżyce 
wiosenne przekwitają. 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Pracownia wychowania 
komunikacyjnego
12 kwietnia 2011 r. w Szko-
le Podstawowej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Budzyniu 
odbyło się uroczyste otwarcie 
pracowni wychowania komu-
nikacyjnego. Została ona wypo-
sażona w pomoce dydaktyczne 
przekazane przez Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego w 
Pile. 
Biało - czerwoną flagę przecinali 
szanowni goście: wicestarosta Po-
wiatu Chodzieskiego, Mirosław 
Juraszek, wójt Gminy Budzyń, 
Marcin Sokołowski, specjalista 
do spraw bezpieczeństwa ruchu 
drogowego WORD w Pile, Sta-
nisław Jędraszczak, specjalista do 
spraw bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego WORD w Pile, Edward 
Bartol, Komendant Powiatowy 
Policji w Chodzieży inspektor 
Artur Szukała, sekretarz Powia-
towej Rady BRD, Lidia Kruk, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Budzyniu,  Stanisław Krumplew-
ski, Przewodniczący Rady Gminy 
Budzyń, Bogdan Łasecki, sołtys 
wsi Budzyń, Zenon Nowicki, 

przewodnicząca Rady Rodziców, 
pani Beata Brychczyńska, prze-
wodniczący SU,  Michał Wojcie-
chowski
Za różnorodne i cenne pomoce 
dydaktyczne: projektor, ekran, 
stojące znaki drogowe, podręcz-
niki i liczne plansze edukacyjne 
podziękował darczyńcom dyrek-
tor szkoły. Po krótkiej części arty-
stycznej goście zostali zaproszeni 
na poczęstunek. 

Szkolniak 

Mieszkańcom sołectwa 
Bukowiec zdrowych Wesołych 

Świąt Wielkanocnych 
życzy sołtys Wacław Pasch 

wraz z Radą Sołecką.

ZAPROSZENIE
 

Miłośników biegania zapraszamy 
dnia 30.04.2011 r. ( sobota) na godz. 16.30 

na ORLIK w Budzyniu
Na I Bieg Przełajowy ORLIKA 

- Bieg dziecięcy - na dystansie 1 km
- Bieg dla dorosłych - na dystansie 3,5 km

Start biegu dla dorosłych godz. 17.17

Zapisy przed biegiem.
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Podsumowanie konkursu

Filip wśród laureatów

W czwartek 14 kwietnia w Ku-
ratorium Oświaty w Poznaniu 
odbyło się podsumowanie etapu 
wojewódzkiego konkursu „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1531 – 1683 od Ober-
tyna do Wiednia”. Laureaci fi-
nału wojewódzkiego otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczowe z 
rąk wicekurator oświaty Hanny 
Rajcic – Mergler. Wśród nich był 
uczeń Szkoły Podstawowej im. 

T. Kotarbińskiego w Budzyniu 
Filip Kołodziejczyk, najlepszy w 
województwie w kategorii szkół 
podstawowych. Do udziału w 
konkursie Filip przygotowywał 
się pod kierunkiem nauczyciela 
historii Dariusza Dudziaka. W 
czerwcu nagrodzeni uczniowie 
reprezentować będą nasze woje-
wództwo na finale ogólnopolskim 
w Warszawie.

Szkolniak 

5 kwietnia w całej Polsce uczniowie 
klas szóstych przystąpili do spraw-
dzianu szóstoklasisty. 
W Szkole Podstawowej w Budzy-
niu do sprawdzianu przystąpiło 77 
uczniów.  W sali gimnastycznej pisa-
ło  69 uczniów.  W sali nr  62 pisało  
7 uczniów i w sali 64 jeden uczeń. 
Uczniowie ci korzystają z przysługu-
jącego im wydłużonego czasu pisa-
nia sprawdzianu. Nad prawidłowym 
przeprowadzeniem sprawdzianu 
czuwa przewodniczący szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego dyrektor 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Sprawdzian szóstoklasisty
szkoły pan Stanisław Krumplewski, 
który powołał dla prawidłowego 
przeprowadzenia sprawdzianu trzy 
zespoły egzaminacyjne. Pierwszy 
zespół egzaminacyjny pod prze-
wodnictwem pani Doroty Banach 
sprawuje pieczę nad piszącymi w sali 
gimnastycznej. Drugiemu zespołowi 
przewodniczy pani Marzena Hinc-
Sawicka, trzeciemu pan Dariusz 
Dudziak . Sprawdzian  przebiegał 
według procedur i bez zakłóceń.
Wyniki sprawdzianu poznamy pod 
koniec maja.                        Szkolniak 

W dniach 23 - 25 kwietnia bie-
żącego roku w gimnazjum w 
Budzyniu odbyły się rekolekcje 
wielkopostne. Głównym punktem 
tych rekolekcji był występ zespołu 
Full Power Spirit, którym byliśmy 
wszyscy zachwyceni. 
Podczas „koncertu” były poruszo-
ne istotne tematy naszego życia 
codziennego, modlitwy, spotkań z 
Bogiem. Po występie można było 
kupić płytę zespołu Full Power Spi-
rit, poprosić o autograf oraz zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie z człon-
kami tej grupy. Rekolekcje przeży-

waliśmy także w kościele uczestni-
cząc w Drodze Krzyżowej, montażu 
słowno-muzycznym. Obejrzeliśmy 
również pantomimę przygotowaną 
przez ks. Krzysztofa i uczniów kla-
sy III d: Milenę Ksycką, Klaudię 
Nawrocką, Patrycję Marchlewicz, 
Mateusza Świętka. Ostatniego dnia 
braliśmy udział w Mszy Św. oraz 
korzystaliśmy z sakramentu poku-
ty. Na pewno te rekolekcje długo 
zachowają się w naszej pamięci, ale 
również w sercach. Uczniowie gim-
nazjum dziękują ks. Proboszczowi 
za zaproszenie zespołu. 

Rekolekcje w Gimnazjum

Zdrowych i pogodnych Świąt 
Wielkanocnych pełnych wiary i radości, 

radosnego, wiosennego nastroju oraz 
wesołego „Alleluja” mieszkańcom 

sołectwa Wyszyny życzy sołtys 
Tadeusz Grochowalski

Z okazji Świąt Wielkanocnych
mieszkańcom wsi Budzyń

najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności 

składa Rada Sołecka 
oraz sołtys Zenon Nowicki
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Z życia Bractwa Kurkowego w Budzyniu 

Strzelanie o Ryngraf  Księdza Godka

09 kwietnia br. o godzinie 
16.00 odprawiona została w 
kościele p. w. Św. Andrzeja w 
Budzyniu Msza Św. w kolej-
ną rocznicę śmierci naszego 
brata księdza Henryka God-
ka oraz w intencji zmarłych 
braci Władysława Tomczyka 
i Piotra Szejnera. Na ich gro-
bach na miejscowym cmenta-
rzu złożono wiązanki kwiatów 
i zapalono znicze. 
Następnie bracia kurkowi uda-
li się na strzelnicę, gdzie dla 
uczczenia beatyfikacji Papieża 
Polaka – największego autory-
tetu naszych czasów, posadzono 
„Dąb Papieski”  umieszczając 
pod nim akt erekcyjny podpi-
sany przez uczestników tej uro-
czystości. Potem miał miejsce 
turniej strzelecki o „Ryngraf 
Księdza Henryka Godka”. Jest 

to trofeum przechodnie. Naj-
lepszym strzelcem okazał się 
brat Andrzej Kabat, który przez 
rok będzie nosił ten ryngraf. 
Drugie miejsce zajął brat An-
drzej Szczurek, a trzeci był brat 

Uprzejmie informujemy,
że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, 
na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim

Województwa Wielkopolskiego,

w Domu Kultury w Budzyniu ul Łokietka

w  dniu 04 sierpnia 2011
Przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla 
mieszkańców gminy, podczas której zainteresowanym 

uczestnikom, którzy ukończyli 50 lat rozdane zostaną specjalne 
probówki do przygotowania materiału do badań na obecność krwi 

utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego),

a w dniu: 2011 sierpnia 10

Pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ramach 
profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego (prostaty).
W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia.

Miejsce pobierania krwi: Dom Kultury w Budzyniu ul 
Łokietka od godz. 9: 00 do 13: 00

Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również odbierała 
probówki z kałem.

Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku!

Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty!!

Zapisy na badania przyjmuje Urząd Gminy Budzyń pok. nr 11
tel. 67 2843 201

Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy oraz do wskazanego 
lekarza rodzinnego.

Wszystkie badania finansowane są z budżetu
Województwa Wielkopolskiego

Dariusz Buczkowski. W strze-
laniu do Tarczy Jubileuszowej 
z okazji 80 rocznicy urodzin 
brata Edmunda Świergosza naj-
celniej do tarczy strzelił brat 
Andrzej Szczurek, który został 

jej właścicielem. Drugi był brat 
Andrzej Kabat  a trzecie miej-
sce przypadło w udziale bratu 
Tadeuszowi Kabatowi. 
Strzelanie zakończyła biesiada 
bracka.
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Wizyta w Szkole Policji w Pile

Marzenia się spełniają
Tak to właśnie uczniowie klas 
Iib i III b Szkoły Podstawowej 
w Budzyniu podsumowali wy-
cieczkę do Szkoły Policji  w Pile. 
Wycieczka została zorganizo-
wana z inicjatywy Anny Zara-
nek, pracownika Gminnego 
Ośrodka Kultury w Budzyniu. 
Nawiązała ona kontakt z panią 
Anną Fons, animatorem kultu-
ry w Szkole Policyjnej w Pile. 
Dzięki uprzejmości pani Anny i 
pracowników Szkoły dzieci mo-
gły spełnić swoje marzenia. 
Wycieczka odbyła się 15 kwiet-
nia 2011 roku. Po przybyciu na 
miejsce uczniowie z wielkim za-
interesowaniem chłonęli wiedzę 
dotyczącą jednostek broni uży-
wanych przez polską policję, a 
także historii i ciekawostek zwią-
zanych z powstawaniem szkoły. 
Następnie udali się na strzelnicę, 
gdzie młodszy aspirant Arkadiusz 
Dębski pokazał uczniom, w jaki 
sposób policjanci ćwiczą strze-
lanie, demonstrował i omawiał 
broń, która jest obecnie używana. 
Największą frajdę dla dzieciaków 
była możliwość wzięcia prawdzi-
wej broni do ręki. 
Dużym zainteresowaniem cieszył 
się wykład nadkomisarza Lesz-
ka Koźmińskiego na temat „Jak 
wykrywamy ślady przestępców”. 
Uczniowie zapoznali się z zagad-

nieniami daktyloskopii i wyko-
nywali pamiątkowe odbitki linii 
papilarnych. 
Dowiedzieli się także, jak poli-
cjanci uczą się wykrywać ślady 
przestępstw w tzw. salach oglę-
dzinowych. Mogli uczestniczyć 
w zajęciach i obserwować je. 
Wielką radość sprawiła uczniom 
możliwość uczestniczenia w zaję-
ciach sportowych, gdzie policjan-
ci uczyli się technik walk w celu 
ujęcia przestępców. 
Pani Anna Fons pokazała rów-
nież dzieciom szkolną bibliote-
kę, wystawę obrazów Wacława 
Kubskiego oraz naukę musztry. 
Dzieci wróciły do Budzynia bar-

dzo szczęśliwe i pełne wrażeń. 
Ta wycieczka też wiele ich na-
uczyła, pokazała, jak szkoli się 
przyszłych policjantów, ile nale-
ży pracować, aby w przyszłości 

móc pomagać innym ludziom. 
Za tak ogromne wrażenia i bar-
dzo miłe przyjęcie nas w Szko-
le Policji w Pile uczniowie klas 
IIb i IIIb wraz z wychowawca-
mi paniami W. Stefańską i E. 
Rusiecką składają ogromne po-
dziękowania pani Annie Fons, 
a także: Arkadiuszowi Dębskie-
mu, Leszkowi Koźmińskiemu, 
Marii Kaczmarek, Markowi Ra-
tajczakowi, Mateuszowi Pałyso-
wi, Annie Jankowskiej, Pawłowi 
Holeksa, Elżbiecie Gryńko, Ju-
stynie Chmura, a także wszyst-
kim pozostałym, dzięki którym 
dzieci mogły zwiedzić Szkołę 
Policji. 
Szczególne podziękowania kie-
rujemy do pani Anny Zaranek, 
dzięki której ta wycieczka do-
szła do skutku. 

Opiekunowie wycieczki             

31 marca 2011  roku uczniowie klas IIb i IIIb Szkoły Podsta-
wowej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu odwiedzili 
Centrum Ceramiki i Technologii ALEXA w Budzyniu. 
Dzięki uprzejmości właściciela p. Dariusza Kępki dzieci mogły 
obserwować cały proces produkcji zakładu ceramicznego. Z wiel-
kim zaciekawieniem obejrzeliśmy produkcję zastawy stołowej i 
pięknych figurek. Największy podziw wzbudziło ręczne zdobienie 
wyrobów. Wszelkich informacji dotyczących specyfiki zakładu 
udzielali p. Lilianna Turczyn i p. Roman Chrostowski.
Następnie uczniowie udali się do Gminnego Ośrodka Kultury w 
Budzyniu gdzie uczestniczyli w zajęciach twórczych prowadzo-
nych przez p. Romana Chrostowskiego z pracowni wzornictwa ce-
ramicznego przy Kępka GROUP w Budzyniu. Tutaj w ruch poszły 
sprawne dłonie i wyobraźnia naszych pociech. Powstały kubki, 
talerze i piękne figurki z masy ceramicznej.
To był dzień pełen wrażeń. Serdecznie dziękujemy. Zajęcia odbyły 
się z inicjatywy p. Anny Zaranek, pod opieką wychowawców p. E. 
Rusieckiej i W. Stefańskiej. 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Wizyta w firmie Alexa



10

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

G
M

IN
A MIESIĘCZNIK

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu  
Adres korespondencyjny: 
ul. Władysława Łokietka 31, 64-840 Budzyń
tel. 067 28 43 575, mail: gok@budzyn.pl
Redaguje: Zespół  
Redaktor naczelny: Marek Bocheński
Przygotowanie do druku: Studio Atut
Druk: M-DRUK Wągrowiec    

USC BUDZYŃ„Shalom” znaczy „pokój (z tobą)” 

Festiwal piosenki 
żydowskiej w Kaliszu
Studio Piosenki GOK  z dużą 
ambicją  podchodzi do kolej-
nych  konkursów. Ogromnym 
wyzwaniem i czymś zupełnie 
nowym okazał się dla wokali-
stek I Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Żydowskiej i Izra-
elskiej „Shalom” w Kaliszu. 
Honorowy patronat nad tym 
Festiwalem objęło Towarzy-
stwo Wielkopolski  - Izrael 
oraz prezydent miasta Kali-
sza. 
Do „złotej dziesiątki” zakwali-
fikowała budzynianka Paulina 
Mścisz śpiewając „Havanę”.  
Ten utwór o zaginionym mie-
ście  i nieustającej  tęsknocie za 
nim oraz świetny wokal Pauliny 
zapewniły jej festiwalowe wy-
różnienie. Dyplom za udział w 

tym niecodziennym konkursie 
otrzymała również Weronika 
Odor  śpiewając „Graj kapelo 
klezmerska!”.
Piosenka żydowska cechuje się 
tak ogromną różnorodnością i 
obszarowością  jak rozrzucony 
jest naród żydowski od kon-
tynentu azjatyckiego po część 
afrykańską. To muzyka wyko-
rzystująca wiele modeli melo-
dycznych, tym samym staje się 
trudna dla młodych wokalistów.  
Tym bardziej słowa uznania 
należą się budzyńskim woka-
listkom, a także  opiekunce p. 
Krystynie Świniarskiej, za to, 
że nie boją się sięgać po rzeczy 
nowe, skomplikowane ale jakże 
rozwijające kulturowo.

Organizujemy również imprezy okolicznościowe, 
szkolenia, dziecięce, kinderbale, catering.

Zajmujemy się również kompleksową obsługą 
imprez plenerowych.

Zapewniamy stoły, ławki, parasole, 
grille, roll-bary.

  
RESTAURACJA & PIZZERIA BARRAKUDA

ul. Łokietka 27, Budzyń
tel. 67 2844 074

czynne: wtorek - niedziela 12 - 22
w poniedziałki - nieczynne

Małżeństwa
Dastych Leon i Grabus Karolina  09.04.2011
Brzana Marek i Błażej Dorota  16.04.2011

Urodzenia
Prudlak Julia  Budzyń  08.02.2011
Niedbalski Mikołaj  Budzyń  18.03.2011
Kubiak Kamil  Brzekiniec 30.03.2011
Kędzierski Marcel  Ostrówki  01.04.2011
Pszczoła Piotr  Budzyń  07.04.2011
Nowacka Rozalia  Budzyń  08.04.2011

Zgony
Kaźmierczak Krystyna   Budzyń    ur.07.10.1948 zgon 24.03.2011
Grodzki Józef                 Budzyń    ur.28.07.1959 zgon 29.03.2011
Małofiej Anna        Wyszyny  ur.22.12.1925 zgon 01.04.2011
Fryska Kazimierz        Budzyń    ur.21.02.1940 zgon 08.04.2011
Lehmann Stefan        Wyszyny  ur.09.12.1937 zgon 07.04.2011
Mroczkowski Bronisław  Budzyń    ur.26.07.1917 zgon 17.04.2011

1 kwietnia ponownie została otwarta 

Restauracja Barrakuda
Zapraszamy amatorów dobrej kuchni.

Naszą dewizą jest: 
zawsze świeżo, smacznie i niedrogo.
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TELEFONY 
ALARMOWE
998 - w każdym przypadku 
(wypadek, pożar, katastrofa) 
wystarczy zadzwonić pod ten 
numer 
pogotowie ratunkowe        - 999
straż pożarna                      - 998
Ochotnicza Straż Pożarna w
Budzyniu:   
Naczelnik OSP     - 606-730-446
Prezes OSP              -  284-37-15
Policja                                 - 997
Komisariat Policji w Margoni-
nie                        - tel. 284-69-97  
Rewir Dzielnicowych w Budzy-
niu                       - tel. 284-31-30
pomoc drogowa                  - 981  
pogotowie energetyczne     - 991
pogotowie gazowe               - 992

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

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

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

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

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

Poznań – 3.44 (1), 4.44 (D), 5.37 
(2), 6.57 (D), 8.17, 11.32, 15.28, 
17.17 (4), 18.36, 20.29 (OP)
Słupsk – 17.56 (OP) 
Piła – 6.55 (3), 9.30, 13.59, 16.07, 
16.58 (D), 17.56 (OP), 20.02 (D), 
22.22
Chodzież – 0.18 (B)
Kołobrzeg – 6.55 (3), 13.59, 16.07
Zielona Góra – 5.37 (2)
Łódź Kaliska – 3.44 (1)

Legenda:
1) Do Łodzi Kaliskiej kursuje w (1) – 
(6)
2) Malta do Zielonej Góry
3) z Poznania w D z Leszna w C
4) Kursuje w (7) do 26.VI i od 4.IX oraz 
3.V, 1.XI oprócz 24.IV, 01.V, 30.X
Objaśnienia: 
B – kursuje od poniedziałku do piątku 
i niedziele
C - kursuej w soboty, niedziele i święta
D - kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt
OP – pociąg zatrzymuje się na wyzna-
czonych stacjach 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – dni tygodnia

Rozkład jazdy busa
ważny od 22.06.2009 

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

Kursy w soboty:
6:15, 7:15, 9:35, 12:30, 14:15, 16.35
 
Tolerancja +/- 3 min.

INFORMATOR

Rozkład jazdy 
PKS Budzyń 
BUDZYŃ przez: DZIEWO-
KLUCZ II, DZIEWOKLUCZ 
Abisynia,  SYPNIEWO 
– 12:40 S, 12:52 S, 14:37 S 
BUDZYŃ przez: KĄKOLEWI-
CE wieś I, OSTRÓWKI 
– 13:45 S< 
BUDZYŃ przez: SYPNIEWO 
– 06:50 S 
BUDZYŃ, Rogozińska/Gimna-
zjum 
– 07:38 S 
BUDZYŃ, Rogozińska/Gimna-
zjum przez: DZIEWOKLUCZ 
II, DZIEWOKLUCZ Abisynia
– 06:30 S 
BUDZYŃ, Rogozińska/Gimna-
zjum przez: DZIEWOKLUCZ 
II, DZIEWOKLUCZ Abisynia, 
SYPNIEWO
– 13:45 S, 13:55 S 
CHODZIEŻ,D.A./D.K. 
– 07:25 S, 08:04 S, 08:25 S, 14:10 
S5, 15:20 S, 16:00 S
CHODZIEŻ,D.A./D.K., przez: BU-
DZYŃ, Rogozińska/Gimnazjum  
WYSZYNKI, WYSZYNY szk. 

– 14:25 S< 
CHODZIEŻ,D.A./D.K. przez: 
NOWE BRZEŹNO, BUDZYŃ, 
PROSNA 
– 14:50 S 
CHODZIEŻ,D.A./D.K. przez: 
PROSNA
– 07:44 S, 15:21 S, 15:24 dE 
CHODZIEŻ,D.A./D.K. przez: 
SOKOŁOWO BUDZYŃSKIE 
– 06:45 S 
CHODZIEŻ,D.A./D.K. przez: 
WYSZYNKI, WYSZYNY szk. 
– 14:40 S5 
KAMIENICA 
– 16:30 S 
KĄKOLEWICE, wieś I 
– 07:00 S 
MARGONIN przez: ZBYSZE-
WICE 
– 16:00 S 
PIŁA, D.A./D.K. przez:  CHO-
DZIEŻ,D.A./D.K. 
– 10:02 F, 10:45 F, 17:40 F 
POZNAŃ, D.A. przez: ROGOŹ-
NO, MUROWANA GOŚLINA, 
Rynek 
– 05:50 F, 07:30 FV 
ROGOŹNO 
– 07:21 S 
ROGOŹNO przez: NOWE 
BRZEŹNO, BUDZYŃ 
– 06:55 S 
SOKOŁOWO BUDZ. szk. 
– 14:25 S< 
SOKOŁOWO BUDZ. szk.przez: 
BUDZYŃ, Rogozińska/Gimna-
zjum 
– 12:50 S 
SOKOŁOWO BUDZ., szk. 
przez: KĄKOLEWICE, wieś I, 
OSTRÓWKI 
– 13:42 S5 
W Ą G R O W I E C , D . A . / D . K . 
przez: KAMIENICA 
– 05:59 dE, 06:45 S 
W Ą G R O W I E C , D . A . / D . K . 
przez: NOWE BRZEŹNO 
– 13:40 S  
WYSZYNY, szk.przez: KĄKO-
LEWICE, wieś I,  OSTRÓWKI 
– 14:20 S 

5 - KURSUJE W PIĄTKI
< - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU 
DO CZWARTKU
d - KURSUJE W DNI ROBOCZE 
WOLNE OD NAUKI SZKOL./od pon.
do piąt./
E - NIE KURSUJE W OKRESIE 
LETNICH WAKACJI SZKOLNYCH
F - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU 
DO PIĄTKU W DNI ROBOCZE
S - KURSUJE W DNI NAUKI 
SZKOLNEJ
V - KURS PRZYŚPIESZONY

Okres obowiązywania rozkładu jazdy: 
od 01.04.2011 do 25.06.2011
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XI Inwentaryzacja Młodych Talentów Estrady 2011

Piramidy wręczone
ciąg dalszy ze str. 1

W sobotę, 9 kwietnia, już od rana 
deski sceny głównej budzyńskiego 
Gminnego Ośrodka Kultury stały 
się areną zmagań mlodych woka-
listów i zespołów.  Młodzi artyści 
przyjechali do Budzynia z całej 
Polski, potwierdzając, że zaintere-
sowanie festiwalem z roku na rok 
jest coraz większe.  
W trzech kategoriach o nagrody 
walczyło ze sobą ponad 100 uczest-
ników. Tegoroczna Inwentaryzacja 
Młodych Talentów Estrady przebie-
gała inaczej niż dotychczasowe edy-
cje, ponieważ nie zakwalifikował 

się do niej żaden zespół taneczny. 
W tym roku w skład sędziowskiego 
gremium weszli: Jan Japas Szumań-
ski – dziennikarz TV, Katarzyna Za-
jączkowska, Błażej Drab, Jan Mar-
gowski oraz Gabriel Fleszar, który 
pełnił funkcję przewodniczącego. 
Jego krótki recital, a także znakomi-
ty jak zwykle występ budzyńskiej 

kapeli podwórkowej Kombinatorzy 
z Mieczysławem Górą, poprzedziły 
galowy koncert laureatów.
Jury szczególnie mocno akcento-
wało bardzo wysoki poziom naj-
młodszych wokalistów, zwracając 
uwagę na dbałość o dobór repertu-
aru i wysokie walory artystyczne. 
Dzięki temu można zaobserwować 
rosnący z roku na rok poziom i ran-
gę budzyńskiej Inwentaryzacji Mło-
dych Talentów Estrady. Nie dziwi 
też, że w słowach pełnych uznania 
wyrażano się także o pracownikach 
Gminnego Ośrodka Kultury, gdyż 
doskonała organizacja tegorocznej 

edycji PIRAMIDY 2011 
przez zespół realizatorów i 
pracowników Budzyńskie-
go Domu Kultury pod kie-
runkiem dyrektora Marka 

Bocheńskiego zrobiła ogromne wra-
żenie na wszystkich uczestnikach i 
opiekunach.   
A oto ogłoszone przez jury wyniki 
Piramidy 2011. 
W kategorii solistów w grupie wie-
kowej 13 – 17 lat postanowiono 
przyznać: 
1 miejsce Kinga Brudnicka z Cha-
lina
II miejsce Julia Bartkowiak z Śremu
III miejsce Daria Kaczór z Śmigla

Oraz cztery wyróżnienia, które 
otrzymują w kolejności: Paulina 
Mścisz z Budzynia, Klaudia Ka-
czyńska z Piły, Agnieszka Jeśmon-
towicz z Bytowa, Anna Powała z 
Warszawy
Jury postanowiło wyróżnić w ka-
tegorii pozakonkursowej BEAT 
BOX Marcela Grębowskiego z 
Chodzieży

W kategorii solistów w grupie wie-
kowej 18 lat i powyżej  przyznać:
I miejsce Agnieszce Remdejko z 
Wałcza
II miejsce Ewelinie Łuszczak z Ka-
lisza
III miejsce Sylwii Gąsiorowskiej z 
Kalisza
Oraz równorzędne wyróżnienia, 
które otrzymują: Małgorzata Je-
śmontowicz z Bytowa i Emilia Bar-
tosz ze Szczecina
W kategorii zespoły wokalne  przy-
znać: 
I miejsce PIANO SONG & SAX z 
Kalisza
II miejsce FULL BLACK z Wałcza
III miejsce POP SINGERS z War-
szawy
Oraz wyróżnienia, które otrzymują 
zespoły: CZEKOLADA z Wałcza, 
VIVA ŚREDNIE z Warszawy, Duet 
Anastazja Simińska i Piotr Porada z 
Kalisza. 


