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W dniach beatyfikacji  Jana Pawła II  

Uroczystości 3 Maja

W tym roku tradycja obchodów 
święta 3 Maja została wzbo-
gacona o elementy związane 
z beatyfikacją Jana Pawła II. 
Na budzyńskim Okręgliku od-
prawiono  uroczystą Mszę Św. 

w intencji Ojczyzny oraz Jana 
Pawła II (fot. powyżej).  
Mszę koncelebrowali m. in. ks. 
proboszcz Przemysław Pręt-
ki oraz przyjaciel budzyńskiej 
parafii, ks. kanonik Jan Kanty 

Pytel, który wygłosił specjalnie 
przygotowane na tą okazję kaza-
nie. Uroczystą oprawę zapewnili 
członkowie straży grobu pańskie-
go - „Turki”, członkowie bractwa 
strzeleckiego oraz młodzież z 
tutejszego gimnazjum przebrana 
w historyczne stroje. Po zakoń-
czeniu Mszy świętej uformował 

się pochód, prowadzony przez 
orkiestrę dętą. Zebrani przeszli 
ulicami Budzynia pod pomnik Pa-
mięci Narodowej, gdzie delegacje 
samorządowców, szkół, komba-
tantów i organizacji społecznych 
złożyły wiązanki kwiatów (na 
zdjęciu wiązankę składa delega-
cja OSP). 
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Z prac komisji 
Rady Gminy

W dniu 28 kwietnia 2011 roku 
odbyła się siódma z kolei sesja 
Rady Gminy bieżącej kadencji. 
Była ona poświęcona przede 
wszystkim składaniu sprawoz-
dań z działalności w 2010 roku. 
Podczas tej sesji sprawozdanie 
swoje złożyły poszczególne ko-
misje Rady Gminy. 
I tak, sprawozdanie złożyła ko-
misja rozwoju gospodarczego 
i finansów, komisja statutowo - 
samorządowa, prawa i porządku 
publicznego, komisja zdrowia, 
oświaty, spraw socjalnych,  sportu 
i turystyki oraz komisja rewizyj-
na. Radni wysłuchali także spra-
wozdań z działalności Gminnej 
Komisji Rozwiazywania Proble-
mów Alkoholowych za 2010 rok, 

z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 
2010 rok oraz z realizacji Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. 
Radni wysłuchali także spra-
wozdania złożonego przez Ko-
mendanta Komisariatu Policji w 
Margoninie za 2010 rok z zakre-
su bezpieczeństwa publicznego 
ze szczególnym uwzględnieniem 
rejonu Gminy Budzyń. Podczas 
obrad tej sesji ostatnim składają-
cym sprawozdanie był Komen-
dant Gminny OSP. Dotyczyło ono 
głównie bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego na terenie Gminy 
Budzyń w 2010 roku. 
Następnie radni podjęli szereg 

W dniu 31 maja odbyła się 8 z 
kolei, tym razem absolutoryjna 
sesja Rady Gminy. Była to naj-
ważniejsza sesja dla Wójta Gmi-
ny. Otrzymanie absolutorium 
jest warunkiem niezbędnym dla 
dalszej pracy na tym stanowi-
sku. 
Przed głosowaniem absolutoryj-
nym zostało przedstawione radnym 
sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy Budzyń za 2010 rok wraz 
z opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej o tym sprawozdaniu. 
Regionalna Izba Obrachunkowa 
sprawozdanie to zaopiniowała po-
zytywnie. Następnie komisja rewi-
zyjna Rady Gminy Budzyń przed-
stawiła swoją opinię o wykonaniu 
budżetu za 2010 rok,  po przepro-
wadzeniu szczegółowej kontroli w 
tej sprawie. W związku z pozytyw-
ną oceną wykonania budżetu ko-
misja rewizyjna wystąpiła z wnio-
skiem do Rady Gminy o udzielenie 
Wójtowi Gminy absolutorium za 
2010 rok. Opinia komisji rewizyj-
nej wraz z wnioskiem o udzielenie 
absolutorium uzyskała pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Po przedstawieniu powyż-
szych sprawozdań i opinii odbyła 
się dyskusja nad sprawozdaniem z 

wykonania budżetu. Radni pozy-
tywnie ocenili sposób realizacji bu-
dżetu przez Wójta Gminy Budzyń 
w 2010 roku. W dyskusji podkre-
ślano, że budżet 2010 roku był bu-
dżetem zorientowanym na rozwój 
gminy, gdyż wydatki majątkowe 
(na cele inwestycjne) w gminnym 
budżecie stanowiły kwotę prawie 
30 procent. 
Następnie radni podjęli uchwałę, 
w której zatwierdzili sprawozda-
nie finansowe wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu Gminy 
Budzyń za rok 2010. W konse-
kwencji podjęto uchwałę, w której 
jednogłośnie udzielono absoluto-
rium Wójtowi Gminy za 2010 rok. 
Podczas trwania obrad tej sesji 
podjęte zostały jeszcze dwie inne 
uchwały: 
- radni zatwierdzili opłaty za 
świadczenie udzielane przez 
przedszkola prowadzone przez 
Gminę Budzyń; 
- podjęta została uchwała w spra-
wie kolejnych zmian w budżecie 
Gminy Budzyń; po tych zmianach 
budżet gminy po stronie docho-
dów wynosi obecnie 27 milionów 
109 tysięcy 283 złote, a po stronie 
wydatków 31 milionów 207 tysię-
cy 107 złotych.  

W dniu 5 maja odbyło się kolejne 
posiedzenie komisji rewizyjnej, 
podczas którego jej członkowie 
kontynuowali prace związane z 
oceną budżetu i koniecznością 
przygotowania materiałów nie-
zbędnych do zwołania sesji abso-
lutoryjnej. Komisja rewizyjna w 
efekcie tych prac podjęła uchwałę 
o wystąpieniu do Rady Gminy o 
udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy Budzyń za 2010 rok. 

*    *    *
W dniu 17 maja swoje posie-
dzenie miała także komisja roz-
woju gopodarczego i finansów 
Rady Gminy Budzyń. Komisja 
podczas swoich obrad zajęła się 
przede wszystkim sprawami ma-
jątkowymi. Między innymi kwe-
stią przekazanie nieruchomości, 
stanowiącej obecny posterunek 
Policji przy ulicy Dworcowej, 
która to nieruchomość jest wła-
snością Skarbu Państwa tym-
czasem pozostającą w zarządzie 
Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Poznaniu, na rzecz gminy 
Budzyń. Radni zajęli się także 
sprawą nieodpłatnego przejęcia 
kolejnej nieruchomości, poło-
żonej w Brzekińcu, stanowiącej 

także własność Skarbu Państwa, a 
będącej w administrowaniu Nad-
lesnictwa Podanin. Ponadto rad-
ni omówili kwestie związane ze 
sprzedażą działek położonych w 
Dziewokluczu, Budzyniu oraz w 
Wyszynach. Ostateczna decyzje 
w wyżej wymienionych sprawach 
majątkowych należy do Rady 
Gminy, która podejmie stosowne 
uchwały w tym zakresie. 

*     *     *
Ostatnią komisją, której człon-
kowie pracowali w ostatnim 
okresie, była komisja zdrowia,  
oświaty, spraw socjalnych, sportu 
i turystyki. Tematem wiodącym 
obrad tej komisji było ostateczne 
wypracowanie kształtu uchwa-
ły dotyczącej wysokości opłat 
za świadczenia udzielane przez 
przedszkola prowadzone przez 
Gminę Budzyń. Komisja po 
szczegółowym przeanalizowaniu 
projektu uchwały zadecydowała o 
jej przekazaniu pod obrady Rady 
Gminy na najbliższej sesji w celu 
jej uchwalenia. Ze względu na jej 
wagę na łamach bieżącego wy-
dania Informatora publikujemy 
treść tej uchwały. 

uchwał,w tym między innymi:
- uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej we wsi Prosna na 
rzecz dotychczasowego najemcy; 
- uchwałę w sprawie przyjęcie 
planu pracy komisji rewizyjnej na 
2011 rok; 
- w kolejnej uchwale radni zade-
cydowali o zaciągnięciu pożyczki 
długoterminowej z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu w kwocie 400 tysięcy 
złotych na realizację zadania pod 
nazwą: „Przebudowa systemu 
grzewczego z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych wraz z ter-
momodernizacją Ośrodka Zdro-
wia w Wyszynach. W uchwale tej 

radni postanowili, że środki na po-
krycie spłaty zaciągniętej pożyczki 
długoterminowej pochodzić będą 
z dochodów własnych gminy;  
- ostatnimi uchwałami, które pod-
jęto podczas obrad tej sesji, były 
decyzje dotyczące zmian w budże-
cie Gminy Budzyń oraz w sprawie 
wprowadzenia zmian w wielolet-
niej prognozie finansowej Gmi-
ny Budzyń na lata 2011 – 2022. 
Po dokonanych zmianach budżet 
Gminy Budzyn po stronie docho-
dów w 2011 roku stanowi obecnie 
kwotę w wysokości 26 milionów 
885 tysięcy 039 złotych. Nato-
miast po stronie wydatków budżet 
po zmianach zamyka się kwotą 30 
milionów 982 tysiące 763 złote. 
Uchwała w zakresie zmian w wie-
loletniej prognozie finansowej dla 
Gminy Budzyń wynika z ostatnich 
zmian dokonanych w budżecie. 

Absolutoryjna
sesja Rady Gminy

VII sesja Rady Gminy



  Pożary Miejscowe zagrożenia        Razem
Budzyń      15      69  89 
Wyszyny       9  26  35
Brzekiniec      -    4   4
Podstolice      1   8   9
Sokołowo Budzyńskie -      4   4
Dziewoklucz      1   4    5
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Z życia strażackiej społeczności

Nowe władze OSP
Informacja Komendanta Gminnego OSP 

o stanie ochrony przeciwpożarowej w 
Gminie Budzyń za rok 2010

(złożona na sesji rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2011, 
wybrane fragmenty)

Narodowy Spis 
Powszechny  na finiszu
Zgodnie z przyjętym harmo-
nogramem, do 30 czerwca bie-
żącego roku potrwa jeszcze 
Narodowy Spis Powszechny. 
Na terenie Gminy Budzyń ak-
tywnie pracuje 5 rachmistrzów 
spisowych. Dzięki ich wytężonej 
pracy, na dzień 1 czerwca stan 
zaawansowania spisu w naszej 
gminie sięga 95 procent. 
Osoby, które do tej pory nie zo-
stały jeszcze spisane, zachęcamy 
do wzięcia udziału w samospisie 
internetowym. Niezbędne infor-
macje na ten temat oraz formularz 
spisu dostępne są na stronie inter-
netowej www.spis.gov.pl.

Informujemy, że samospisu moż-
na dokonać do 16 czerwca. Po tym 
terminie takiej możliwości już nie 
będzie. Ponadto informujemy, że 
osoby, które dokonały samospisu 
przez internet, niezależnie od tego 
mogą zostać odwiedzone przez 
rachmistrza spisowego w celu 
uzupełnienia lub poprawienia da-
nych zawartych w ankiecie. 
Dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy za zro-
zumienie i pełną współpracę z 
rachmistrzami. Warto podkreślić, 
że nie zdarzyło się, by ktokolwiek 
odmówił udzielenia informacji.  

27 maja 2011 r. odbył się X Zjazd 
Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Budzyniu w czasie którego 
wybrano nowy skład Prezydium 
Zarządu Gminnego,oraz przed-
stawicieli do Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku. 
W skład obecnego Prezydium Za-
rządu Gminnego OSP weszli: 
1. Prezes - Alfred Polcyn
2. Wiceprezes - Michał Gapiński
3. Wiceprezes - Stanisław Wierz-
biński
4. Sekretarz - Dawid Nochowicz
5. Skarbnik - Zenon Nowicki

6. Komendant Gminny Związku - 
Ludwik Soloch
7. Członek prezydium - Bogdan 
Paszkiewicz
Jednocześnie wybrano przed-
stawicieli do Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP    
w osobach Zenona Nowickiego, 
Ludwika Solocha i Alfreda Polcy-
na. 
Dokonano także wyboru Komisji 
Rewizyjnej. Jej przewodniczącym 
został Jerzy Koszny, wiceprze-
wodniczącym Stanisław Grzybek, 
sekretarzem Wioletta Nowak, a 
członkiem Paweł Sell. 

Obecnie podstawowym zada-
niem naszych jednostek jest 
ratownictwo techniczne i me-
dyczne. Dążymy do tego, aby 
w naszych jednostkach przyby-
wało wyszkolonych ratowników 
medycznych. 
Skończyła się w jednostkach 
kampania zebrań sprawozdawczo 
– wyborczych z których wynika, 
że przybywa nam w niektórych 
jednostkach młodych strażaków 
ochotników. Obecnie trwa szko-
lenie 50 nowych, młodych straża-
ków, którzy uzyskają miano stra-
żaka – ratownika. 
Na terenie naszej gminy działa 8 
jednostek OSP na 13 wsi sołec-
kich, posiadamy na wyposażeniu 
10 samochodów pożarniczych, w 
tym 7 jest nowych, najmłodszy 
samochód w roku ubiegłym otrzy-

mało Nowe Brzeźno. Trzy samo-
chody lekkie, starszej generacji, 
posiadają jednostki z Sokołowa 
Budzyńskiego, Prosny i Dzie-
woklucza. Jednostka z Sokołowa 
otrzyma w tym roku nowy lekki 
samochód pożarniczy. Najlepiej 
pod względem technicznym jest 
wyposażona OSP Budzyń, która 
jest włączona do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo – Gaśniczego, 
do tego systemu włączona jest 
także OSP Wyszyny. Z tych in-
formacji wynika, że Wójt Gminy 
wraz z Radą Gminy przykładają 
wielką wagę do ochrony przeciw-
pożarowej w gminie. Dbają, aby 
nasze jednostki były nowocześnie 
wyposażone i wyszkolone.
Udział poszczególnych jednostek 
w działaniach ratowniczo – gaśni-
czych w 2010 roku:

Na 123 pożary, które wystąpiły w 
naszym powiecie, strażacy z naszej 
gminy wyjeżdżali 26 razy. 
Natomaist do zdarzeń innej natury 
jednostki OSP Budzyń wyjeżdżały 
115 razy na 567 wydarzeń tego typu 
w powiecie. 
W lipcu ubr. zamiast zawodów 
sportowo – pożarniczych odbyły się 

ćwiczenia na obiekcie w Sokołowie 
Budzyńskim, w zakładzie p. Dybka. 
Tradycyjnie w sierpniu zorganizo-
wano obóz szkoleniowo – wypo-
czynkowy młodzieżowych drużyn 
pożarniczych, Organizatorem obo-
zu była jednostka OSP z Sokołowa 
Budzyńskeigo. Z tego wypoczynku 
skorzystało 64 młodych strażaków. 

29 kwietnia 2011 w Szamocinie 
odbyły się eliminacje powiatowe 
Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego.  
Rywalizowali w nim  uczniowie z 
8 podstawówek  Najlepsi  okazali 
się uczniowie  ze szkoły w Budzy-
niu, drugie i trzecie miejsce zdobyli 
uczniowie ze Strzelec i Stróżewa. 
Podczas turnieju uczestnicy musieli 
poprawnie rozwiązać test z prze-
pisów ruchu drogowego, wykazać 

się znajomością pierwszej pomo-
cy przedmedycznej  i pokonać tor 
przeszkód. Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej z Budzynia będą re-
prezentować powiat chodzieski  w 
finale wojewódzkim, który zosta-
nie rozegrany 13 maja w Koninie. 
Szkołę reprezentowały: Wiktoria 
Anastaziak, Julia Gril oraz Natalia 
Szurpit. Uczennice do zawodów 
przygotowywała Irena Jankowska. 

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 

Eliminacje powiatowe
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Wykroczenia
Mieszkańcy terenu gminy Bu-
dzyń w roku 2010 dopuścili się 
ogółem 47 przypadków naru-
szenia przepisów prawa (w roku 
2009 - 62 przypadki), które za-
kwalifikowane zostały jako wy-
kroczenia. Najwięcej było wykro-
czeń drogowych - 17. Mają one 
również wpływ na stan bezpie-
czeństwa na terenie gminy. Każde 
wykroczenie zostało zakończone 
skierowaniem wniosku do Sądu 
rejonowego lub ukaraniem  man-
datem karnym. 

Interwencje
Funkcjonariusze KP Margonin 174 
razy wzywani byli do załatwiania 
interwencji na terenie gminy Bu-
dzyń, w tym 30 w miejscach pu-
blicznych, 69 tzw. interwencje do-
mowe oraz 75 interwencji innych. 
Każda interwencja kończyła się po-
dejmowaniem decyzji o: wszczęciu 
postępowania przygotowawczego, 
kierowaniem wniosku o ukaranie 
do Sądu Grodzkiego, sporządza-
niem tzw. Niebieskiej Karty, kie-
rowaniem na Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych  czy też ukaraniem man-
datem karnym kredytowym lub 
pouczeniem. 
Nadmienić należy, że na przepro-
wadzonych 57 (69 w roku 2009) 
interwencji domowych założonych 
zostało 30 (15) Niebieskich Kart 
dotyczących przemocy w rodzinie. 
W wielu przypadkach interwen-
cje domowe były przeprowadzane 
kilkakrotnie w tych samych rodzi-
nach. W uzasadnionych przypad-
kach wszczynane były postępowa-
nia przygotowawcze z art. 207 kk, 
które kończyły się akte oskarżenia. 
W jednym przypadku Sąd Rejo-
nowy zastosował środek zapobie-
gawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania. 

Mandaty 
Ilość mandatów nałożonych przez 
funkcjonarisuzy rewiru dzielni-
cowych w Budzyniu wynosiła 
w 2010 roku 156 (w stosunku 
do 137 mandatów nałożonych w 
2009 roku).      

Uchwała Nr VIII/40/2011
Rady Gminy Budzyń z dnia 31 maja 2011 r. 

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
prowadzone przez Gminę Budzyń. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) Rada 
Gminy uchwala co następuje:
Par. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone 
pzrez Gminę Budzyń, zwane dalej „przedszkolami”, w zakresie realizacji 
programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programo-
wą wychowania pzredszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, 
realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin, na zasadach określonych 
w statucie przedszkola. 
Par. 2.1. Po czasie wymienionym w par 1 świadczenia i usługi realizowane 
są odpłatnie i obejmują:
  1) realizowanie zadań opiekuńczych w zakresie:
     a) fachowej opieki pedagogicznej;
    b) gier i zabaw edukacyjnych wspomagających rozwój psychofizyczny, 
emocjonalny i społeczny dziecka;
   c) gier i zabaw ruchowych, wspomagających rozwój fizyczny dziecka; 
     d) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym;
     e) rozwijanie zdolności twórczych;
     f) wspieranie indywidualnych zainteresowań;
  2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych; 
  3) prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających; 
  4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dziecka w przed-
szkolu, w czasie zajęć prowadzonych przez innych specjalistów i innych 
zajęć organizowanych na wniosek rodziców. 
Par. 3. Ustala się opłatę, za świadczenia wymienione w par. 2, w wysokości 
1,50 za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, poza czas 
przekraczający realizację podstaw programowych, o których mowa w par. 1. 
Par. 4. Wysokość miesięcznej opłaty za czas realizacji odpłatnych świad-
czeń ustala się jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w par. 3, 
deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu 
ponad czas określony w par. 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu 
w danym miesiącu. 
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata o której mowa w 
par. 3, podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 
Opłata, o ktorej mowa w par. 3 podlega zaokrągleniu do pełnych złotych 
zgodnie z zasadami obowiązujacymi w rachunkowości. 
W przypadku, gdy do określonego przedszkola uczęszcza więcj niż jedno 
dziecko z danej rodziny, wówczas na wniosek rodziców (opiekunów praw-
nych), opłata ulega obniżeniu o 20 proc. za drugie i każde następne dziecko. 
Par. 5. 1. Wysokość miesięcznej opłaty za czas realizacji odpłatnych świad-
czeń, o której mowa w par. 4 ust 1, podlega corocznej waloryzacji, z dniem 
1 września każdego roku o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsump-
cyjnych za ubiegły rok. 
2. Pierwsza waloryzacja, o której mowa w ust. 1, nastąpi z dniem 01.09.2012 r. 
Par. 6 1. Opłata, o której mowa w par. 3, nie obejmuje kosztów wyżywie-
nia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców 
przez inne niż przedszkole podmioty. 
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrek-
tor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem 
przepisów art. 67 a ustawy o systemie oświaty. 
Par. 7. Zakres realizowanych przez przedszkola świadczeń, o których mowa 
w par. 2, oraz zasady odpłatności za te świadczenia, określi umowa cywil-
noprawna zawarta pomiędzy przedszkolem,  rodzicami (opiekunami praw-
nymi) dziecka. 
Par. 8. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku, traci moc uchwała Nr XII/82/2004 
Rady Gminy Budzyń z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie opłat za pobyt dzieci 
w przedszkolach w Gminie Budzyń. 
Par. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń. 
Par. 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie 
od 1 września 2011 roku.           

Informacja Komendanta Komisariatu 
Policji w Margoninie o stanie bezpie-

czeństwa w Gminie Budzyń za rok 2010
(złożona na sesji rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2011, 

wybrane fragmenty)

                                 2009    2010
Włamanie     23       5
Kradzieże     24      16
Pobicia       3        0
Drogowe      69      57
W tym:
art. 178 (pijani)     54      50
art. 177 (wypadki)      5        7
Inne      77      70
Nieletni       4        1
(włamania i kradzież) 
Razem      200   149

Komisariat Policji w Margoninie 
obejmuje zasięgiem działania te-
ren 3 gmin, tj. Budzyń, Szamocin i 
Margonin. W miejscowości Budzyń 
umiejscowiony jest Zespół Dziel-
nicowych w Budzyniu  bezpośred-
nio podlegających Komendantowi 
Komisariatu Policji w Margoninie.  
Funkcjonariusze służbę pełnią w 
systemie całodobowym. Bardzo 
często patrole łączone są z policjan-
tami z Margonina i Szamocina. Na 
terenie gminy Budzyń pełnią rów-
nież służbę policjanci KPP w Cho-
dzieży. 

Postępowania przygotowawcze  
Łączna ilość postępowań przy-
gotowawczych w 2010 r. na tere-
nie działania Komisariatu Policji 
w Margoninie wyniosła ogółem 
402 (467 w roku 2009) postępo-
wań, odnotowano spadek ilości 
przeprowadzonych postępowań o 
65, w samym tylko RDZ Budzyń 
przeprowadzono 149 (200) postę-
powań – nastąpił spadek o 51 po-
stępowań. 
Nie odnotowano przestępstw o 
najcięższym charakterze gatun-
kowym, tj. zabójstw, rozbojów i 
zgwałceń. 
Wykrywalność przestępstw ogó-
łem kształtowała się na poziomie 
86,2 proc. do 83,1 proc. w 2009 
r., natomiast wykrywalność prze-
stępstw kryminalnych na poziomie 
79,1 proc., do 74,4 proc. w 2009 
r. Nastąpił znaczny spadek prowa-
dzonych postępowań przygoto-
wawczych w kategorii kradzieży z 
włamaniem oraz kradzieży. 
Rodzaj i charakter prowadzonych 
postępowań przygotowawczych 
przedstawia poniższa tabela: 
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Budzyń  ogłosił publiczny przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 2252/2 o pow. 3.207 m2 położona w Budzyniu przy ul. 
Leśnej, zabudowana budynkiem użytkowym oraz kompleksem ga-
raży. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi teren 
zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Dopuszcza się prawo do budo-
wy jednego budynku mieszkalnego. Na działce zlokalizowany jest bu-
dynek użytkowy mogący pełnić różne funkcje usługowe o powierzchni 
użytkowej 271,97 m2 oraz kompleks garaży o powierzchni użytkowej 
133,75 m2. Budynki są jednokondygnacyjne. Teren częściowo ogro-
dzony opłotowaniem z siatki drucianej. Nieruchomość położona jest 
w pobliżu drogi krajowej nr 11. Sąsiaduje z zabudową mieszkaniową i 
gruntami przeznaczonymi pod taką zabudowę. Działka wyposażona w 
energię elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość 
przyłączenia do sieci gazowej. Dojazd drogą asfaltową.
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 2252/2 wynosi 
160.000,00 złotych netto 
Wadium – 16.000,00 złotych 
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki zabudowanej) uzyskanej w 
wyniku przetargu będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawnymi.
Przetarg  odbędzie się w dniu 10 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w Urzę-
dzie Gminy w Budzyniu przy ul. Lipowej nr 6, pokój nr 1.    
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, które 
wpłacą  wadium w podanej wysokości w gotówce na konto Gminy 
Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 Banku Spółdzielcze-
go Chodzież Oddział w Budzyniu najpóźniej do dnia 06 czerwca 
2011 r. z dopiskiem „przetarg na działkę nr ...”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła 
ustalić jej wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem 
sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Gminy w Budzyniu (pokój nr 7) lub telefonicznie 67 2843 370 wew. 28, 
jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl.  
    WÓJT GMINY BUDZYŃ
                                                                   /-/ Marcin Sokołowski

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Budzyń  ogłosił publiczny przetarg ustny nieograniczo-

ny na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 182 o pow. 800 m2 położona w Dziewokluczu. Nieru-
chomość położona jest w pobliżu rozproszonej zabudowy wiejskiej. 
Posiada dostęp do drogi publicznej. Sąsiaduje z innymi nieruchomo-
ściami rolnymi. Nieruchomość przewidziana do przeznaczenia na 
cele rolnicze. Rodzaj użytku – pastwiska trwałe kl. IV. 
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 182 wynosi 1.500,00 
złotych  
Wadium – 150,00 złotych 
Przetarg  odbędzie się w dniu 20 czerwca 2011 r. o godz. 1000 w sie-
dzibie Urzędu Gminy Budzyń przy ul. Lipowej 6  (pokój nr 1).
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, które 
wpłacą  wadium w podanej wysokości w gotówce na konto Gminy 
Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 w Banku Spółdziel-
czym Chodzież Oddział w Budzyniu najpóźniej do dnia 14 czerw-
ca 2011 r. z dopiskiem „przetarg na działkę nr ...”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła 
ustalić jej wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej termi-
nie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem 
sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Gminy w Budzyniu (pokój nr 7) lub telefonicznie (067) 2843 – 370 
wew. 28, jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl 
     WÓJT GMINY BUDZYŃ
                                                    /-/ Marcin Sokołowski

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Budzyń ogłosił publiczny przetarg ustny nieograniczo-

ny na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.
Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 2249/10 o pow. 1.210 m2 położona w Budzyniu przy ul. Le-
śnej.  Nieruchomość położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 11. Sąsiaduje 
z zabudową mieszkaniową i gruntami przeznaczonymi pod taką zabudowę. 
Działka ma możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
energii elektrycznej oraz sieci gazowej. Ma korzystny kształt i znajduje się 
w sąsiedztwie kompleksów leśnych, zabudowy mieszkaniowej i gruntami 
przeznaczonymi pod taką zabudowę, jak również z działką zabudowaną 
budynkiem użytkowym i kompleksem garaży. Zgodnie z aktualnym miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość stanowi 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem budowy 
budynku gospodarczo-garażowego lub gospodarczego.
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 2249/10 wynosi 57.000,00 
złotych netto 
Wadium – 5.700,00 złotych 
Do ceny sprzedaży nieruchomości (działki) uzyskanej w wyniku przetargu 
będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami praw-
nymi.
Przetarg  odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011 r. o godz. 1000 w Urzędzie 
Gminy w Budzyniu przy ul. Lipowej nr 1, pokój nr 1.    
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, które wpła-
cą  wadium w podanej wysokości w gotówce na konto Gminy BUDZYŃ 
Nr 268945 0002 2600 0101 2000 0070 Banku Spółdzielczego Chodzież 
Oddział w Budzyniu najpóźniej do dnia 15 czerwca 2011 r. z dopiskiem 
„przetarg na działkę nr ...”.
Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jej 
wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży 
i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Budzy-
niu (pokój nr 7) lub telefonicznie (067) 2843 –201 wew. 28, jak również na 
stronie internetowej www.budzyn.pl.
    WÓJT GMINY BUDZYŃ
                                                       /-/ Marcin Sokołowski

OGŁOSZENIE
    Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza przystąpił do przeprowa-

dzenia programu profilaktycznego schorzeń układu oddechowego.
W dniu  10 sierpnia 2011 r. od godz. 11.00 do 16.00 będzie można 
wykonać bezpłatne badania rentgenowskie połączone z badaniem 

spirometrycznym 
Do programu kwalifikują się osoby powyżej 18 roku życia.

Miejsce postoju ambulansu – Remiza OSP Budzyń.
Zapisy na badanie prowadzi Urząd Gminy Budzyń pok. Nr 11  

lub tel. 2843 201 wew. 31
          Mieszkańcy na badanie zgłaszają się z dowodem osobistym.

 Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów informuje, że 
w dniu  04 sierpnia  2011 r. w Domu Kultury w Budzyniu

przeprowadzi  pogadankę podczas której mieszkańcom  gminy którzy 
ukończyli 50 lat zostaną rozdane probówki do przygotowania mate-
riału do badań na obecność krwi utajonej w kale ( profilaktyka raka 

jelita grubego),  
a w dniu 10 sierpnia 2011 r. od godz. 9.00 do 13.00

      laborantka będzie pobierała krew na oznaczenie poziomu PSA, w 
ramach profilaktyki  nowotworów gruczołu krokowego (prostaty)  i 

jednocześnie odbierała  probówki z kałem.
Zapisy na badania przyjmuje Urząd Gminy Budzyń pok. nr 11 lub tel. 

2843201 wew. 31
Nie zwlekaj skorzystaj z okazji! Twoje zdrowie w twoich rekach!
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Z udziałem przedstawicieli Gminy Budzyń 

Bohaterom Powstania 
Wielkopolskiego 

„Droga do świętości” 
W związku z  beatyfikacją Ojca 
Świętego Jana  Pawła  II  dnia 29 
kwietnia 2011 r. w gimnazjum w 
Budzyniu odbyła się uroczystość 
poświęcona wielkiemu autoryte-
towi jakim był nasz rodak.
Jan Paweł II zostawiał nam swój Te-
stament  a w nim nauki, przesłania 
i mądre słowa. W ostatnich dniach 
słyszymy o Ojcu świętym   wiele  
wspomnień. Wśród  informacji o 
Nim i Jego nauczaniu i pielgrzym-
kach  zwróćmy szczególną uwagę 
jak ważne jest wychowywanie mło-
dego człowieka.
Jan Paweł II z wielką miłością tu-
lił dzieci, które na pielgrzymkach 
i audiencjach lgnęły do Niego, jak 
do kogoś bliskiego. Zdawało się 
wtedy słyszeć słowa Chrystusa: 
,,Pozwólcież dzieciom przychodzić 
do Mnie”. Jan Paweł II nauczał, że 
,,spokojne dzieciństwo pozwoli 
dzieciom patrzeć z ufnością na 
życie i na dzień jutrzejszy. Biada 
tym, którzy tłumią w nich rado-
sne porywy nadziei”. W jednym z 
tomików poezji Jan Paweł  II napisał  
wiersz zatytułowany „Dzieci”.

Dorastają znienacka przez miłość,
i potem tak nagle dorośli
trzymając się za ręce wędrują
w wielkim tłumie -
(serca schwytane jak ptaki, profile 
wzrastają w półmrok) 
Wiem, że w ich sercach 
bije tętno całej ludzkości. 

Trzymając się za ręce usiedli 
cicho nad brzegiem. 
Pień drzewa i ziemia w księżycu: 
niedoszeptany tli trójkąt. 
Nigdy nie dźwignęły się jeszcze. 
Serca dzieci wyrastają nad rzekę. 
Czy zawsze tak będzie - pytam 
- gdy wstanę stąd i pójdę. 

Albo też jeszcze inaczej: 
kielich światła nachylony 
wśród roślin
odsłania w każdej z nich jakieś 
przedtem nie znane dno. 
Tego, co w was się zaczęło, 
czy potraficie nie popsuć, 
czy będziecie zawsze oddzielać
dobro i zło? 

Renata Aniołek 
Małgorzata Jeska

20 maja 2011r. w auli gimnazjum 
w Budzyniu odbyła się dla miesz-
kańców naszej gminy uroczystość 
ku czci błogosławionego Jana 
Pawła II.
W przebiegu uroczystości  był wspól-
ny śpiew ku czci Matki Bożej,  pro-
gram o Ojcu Świętym oraz muzycz-
ny akcent na zbliżający się Dzień 
Matki. Uroczystość przygotowali 
uczniowie gimnazjum: (recytacja) A. 
Krajewska, W. Sobczak, A. Brych-
czyńska, M. Ksycka,  K. Kaczmarek, 
P. Jeska, W. Gapińska, Ł. Markow-
ski, K. Kryszkiewicz; (śpiew) K. 
Nawrocka i A. Bruch oraz S. Łaciak 

(prezentacja multimedialna). Pro-
gram przygotowały panie: Renata 
Aniołek i Małgorzata Jeska.
Składamy podziękowania pani 
Agnieszki Mścisz za piękny śpiew, 
rodzicom Adriana Kempińskiego za 
ufundowanie baneru z wizerunkiem 
Jana Pawła II oraz rodzicom P. No-
wickiej za ufundowanie sztalugi. 
Goście otrzymali pamiątkowy folder 
zawierający litanię do błogosławio-
nego Jana Pawła II przygotowany 
przez panią M. Oko- Kowalczyk.
Za wykupione cegiełki z uroczysto-
ści zostaną zakupione pomoce dy-
daktyczne dla naszej szkoły. 

14 maja 2011 roku został uroczy-
ście odsłonięty obelisk przed mo-
stem z Szamocina do Białośliwia, 
który ma upamiętniać waleczne 
czyny w obronie ojczyzny pod-
czas odzyskiwania Wielkopolski w 
1918-1919 r. 
Na obelisku znajduje się napis: „Bo-
haterskim Powstańcom Margoniń-
skim, którzy w nocy z 11 na 12 stycz-
nia 1919 roku zdobyli i spalili most 
na Noteci”.      

W czasie tej patriotycznej uroczy-
stości byli obecni  również przed-
stawiciele władz gminy Budzyń, 
Gimnazjum im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Budzyniu  i Towarzy-
stwa Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego, którzy wspólnie oddali hołd 
bohaterom ziemi margonińskiej. 
Rozrasta się fundament pamięci o 
walecznym i zwycięskim zrywie 
Wielkopolan.
                                                                                                               H.D.

Z okazji 40 rocznicy ślubu 
kochanym rodzicom 

Krystynie i Ludwikowi Soloch
Najserdeczniejsze życzenia kolejnych wspólnych 

lat w zdrowiu, szczęściu i pogodzie ducha 
składa syn Zbigniew z rodziną
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu

„... wypłyń na głębię”

W hali gimnazjum dnia 30 maja 
2011 r. odbyła się III Spartakiada 
Promowania Zdrowego Stylu Ży-
cia i Humoru. Było to zwieńczenie 
całego roku pracy w ramach pro-
gramu profilaktycznego „Bądźmy 
Zdrowi – Wiemy, Więc Działamy”.
Celem programu było promowanie 
zdrowego odżywiania i stylu życia. 
Podczas spartakiady rywalizowa-
ły miedzy sobą klasy drugie, które 
wcześniej już otrzymały różnorodne 
zadania, m.in.  narysować plakat re-
klamujący witaminy, ułożyć i przed-
stawić hasło promujące zdrowy styl 
życia. Następnym zadaniem było 
przygotowanie wcześniej  wyloso-
wanego układu  tanecznego: taniec 
irlandzki, taniec greka Zorby, spor-
towy układ cheerleaderek oraz frag-
ment z baletu Jezioro Łabędzie. Do-

datkowym zadaniem było również  
przygotować kopię obrazu Normana 
Rockwella i przedstawić go przed ko-
misją  jako „Żywy Obraz”.
Podczas trwania spartakiady uczest-
nicy  odpowiadali  na pytania qiu-
zowe z wiedzy ogólnej o zdrowiu i 
żywieniu. Rozpoznawali  przyprawy, 
bakalie i warzywa. Klasy rywali-
zowały również w konkurencjach 
sportowych przygotowanych przez 
p. Annę Dajczak, nauczyciela wy-
chowania fizycznego.
Młodzież walczyła o cenne na-
grody, których  sponsorem  była 
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Bu-
dzyniu.
Tytuł  Mistrzów  Gimnazjum  i 
500 zł otrzymali   uczniowie kla-
sy II a z wychowawcą  Karoliną  

Spartakiada w Gimnazjum po raz trzeci

Zdrowy styl życia i humor

Biszof.
II miejsce i 300 zł  – klasa II d z  
wychowawcą Jolantą  Białachow-
ską.
III miejsce i 200 zł – klasa II b z 
wychowawcą Alicją  Kępką.
IV miejsce i 100 zł – klasa II c z  
wychowawcą Natalią Walczak.
Spartakiadę oceniało Jury w skła-
dzie:  zaproszeni goście  p. Edyta  
Radwańska i p. Kazimierz Cem-

browacz – członkowie Gminnej 
Komisji  Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i p. wicedy-
rektor gimnazjum Wanda Kem-
pińska i p. Małgorzata Jeska.
Spartakiada poprzez zabawę do-
starczyła uczniom dużo wiado-
mości na tak ważny temat,  jakim 
jest dbanie o nasze zdrowie.
Koordynatorzy:  Renata  Aniołek 
i Kamila Kuczyńska.

„Nie bój się, wypłyń na głębię…” 
– słowa te stały się mottem prze-
wodnim uroczystego apelu, który 
odbył się 29 kwietnia br. w Szkole 
Podstawowej im. Tadeusza Ko-
tarbińskiego w Budzyniu.
Uroczysty apel został poświęcony 
księdzu, poecie, Papieżowi - Ojcu 
Św. Janowi Pawłowi II, którego 
twórczość zawsze szukała piękna 
w drobnych, codziennych sprawach 
i kierowała nas do Boga. Społecz-
ność szkolna w ten sposób posta-
nowiła oddać hołd niestrudzonemu 
Pielgrzymowi, niosącemu pokój i 
nadzieję wszędzie tam, gdzie zda-

wało się, że nadzieja umiera.
W programie wystąpili uczniowie 
kl. IV – VI, którzy słowem i mu-
zyką przypomnieli zgromadzonym 
gościom, pracownikom szkoły oraz 
uczniom szkoły pełne miłości i rado-
ści nauczanie Jana Pawła II – czło-
wieka stulecia i Papieża Pokoju.
Program przygotowały Anna Na-
dolna – nauczycielka katechezy i 
Dominika Disterheft – nauczycielka 
języka polskiego. Piękny wystrój 
sali zapewniły panie: Justyna Bar-
czak, Małgorzata Słowińska i Anna 
Czerwińska.

Szkolniak

19 maja odbył się finał jubileuszo-
wego XV Konkursu Wiedzy o 
Wielkopolsce. Tego dnia w trzech 
szkołach o tytuł laureata rywali-
zowali najlepsi uczniowie z całej 
Wielkopolski, którzy wcześniej 
pomyślnie przeszli etap szkolny, 
powiatowy i rejonowy. 
W gimnazjum w Skokach test pi-
sało troje uczniów z naszej szkoły. 
Cała trójka wykazała się olbrzymią 
wiedzą o swoim regionie i zasłuże-
nie zdobyła tytuł laureata konkursu. 
W kategorii klas czwartych laureat-
ką została Magdalena Słowińska, a 
wśród uczniów klas szóstych Wik-

toria Anastaziak i Filip Kołodziej-
czyk. Wiktoria i Filip laury w tym 
konkursie zdobyli już po raz drugi. 
21 czerwca w Poznaniu odbędzie się 
uroczystość podsumowania konkur-
su i wręczenia nagród laureatom. Już 
od wielu lat uczniowie naszej szkoły 
osiągają sukcesy w zmaganiach o 
tytuł znawcy swej małej ojczyzny. 
Łącznie z tegoroczną edycją nasi 
uczniowie aż 26 razy zdobywali tytuł 
laureata Konkursu Wiedzy o Wiel-
kopolsce, do którego przygotowują 
się pod kierunkiem pana Dariusza 
Dudziaka.

Szkolniak

Finał XV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Trzech laureatów!
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Przedszkole w Wyszynach 

Wycieczka do lasu

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Wyszynach odwiedzili 17 
maja 2011 roku wychowanków 
Specjalnego Ośrodka Wycho-
wawczego Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Niepokalanego Po-
częcia N.M.P. w Gnieźnie. 
Placówka położona jest na Szlaku 
Piastowskim w centrum Gniezna. 
Dzieci obejrzały dwa budynki, 
wchodzące w skład ośrodka, jeden 
pięknie odrestaurowany, zbudo-
wany w stylu neogotyckim, drugi 
– nowoczesny pawilon. Wyjazd, 
już po raz drugi, został zorganizo-
wany z inicjatywy księdza probosz-
cza Bogdana Spychaja, w ramach 
współpracy z siostrami. Ciepłe 
przyjęcie i życzliwość ze strony 

Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Z wizytą w Gnieźnie
sióstr wprowadziły wszystkich 
w bardzo dobry nastrój. Na miej-
scu czekał na dzieci ciepły posiłek 
i wiele atrakcji, m.in. przygotowa-
na przez podopiecznych ośrodka 
inscenizacja znanej wszystkim baj-
ki „Czerwony Kapturek”, potrakto-
wanej jednak w bardzo nowatorski 
sposób, występ grupy tanecznej 
oraz konkurs karaoke. Muzyka 
i taniec, które towarzyszyły przed-
stawieniu pozwoliły wszystkim 
zrelaksować się, wyciszyć i oczy-
ścić umysł. Uczestnicy wycieczki 
mieli również możliwość zwiedze-
nia centrum Gniezna i obejrzenia 
250 – letniego drewnianego kościo-
ła w Pawłowie.         
             

Pod koniec maja dzieci z przed-
szkola w Wyszynach wyjechały 
na wycieczkę do lasu. Zgodę na 
jej zorganizowanie wydał nad-
leśniczy Nadleśnictwa Sarbia, 
pan dr inż. Maciej Strawa. 
Podczas pobytu w lesie zaopie-
kowali się nami: mgr inż. Fabian 
Jagiełka - leśniczy Leśnictwa 
Piotrowo i inż. Maria Spychała 
- leśniczy Nadleśnictwa Sarbia. 
Miejscem  docelowym naszego 
wyjazdu okazało się Schronisko 
„Żeremie” - kwatera myśliwska 
Koła Łowieckiego „Bóbr” na 
Igrzynie. Miejsce to jest cudne, 

bezpieczne dla dzieci i znajduje 
się tu dużo przestrzeni na zabawy. 
Na początku spotkania leśniczy 
opowiedzieli o swojej pracy, o 
zwierzętach, jakie możemy spo-
tkać w tych lasach, o roślinach i 
drzewach. Zapytali też dzieci, na 
podstawie ilustracji, czy znają 
nazwy zwierząt mieszkających w 
lesie i o to, jak należy zachować 
się w tym lesie zachować. Pan le-
śniczy Jagiełka grał dzieciom na 
sygnałówce różne sygnały. Dzieci 
musiały uważnie słuchać, aby po-
tem odpowiednio się zachować. 
Przedszkolaki piekły kiełbaski w 

ognisku, co jak zwykle sprawiło 
im dużo radości. Zwiedziliśmy 
również schronisko, w którym 
zobaczyliśmy myśliwskie trofea: 
skóry zwierząt, poroża, wypchane 
zwierzęta. Na zakończenie bar-

dzo podziękowaliśmy za wspa-
niale zorganizowany czas i cenne 
informacje. Umówiliśmy się, że 
będziemy kontynuować nasze 
spotkania.

Przemysława Kaczmarczyk

Dzięki uprzejmości Biblioteki Pu-
blicznej w Budzyniu w Wiejskim 
Domu Kultury w Wyszynach po-
nownie zagościła znana postać ze 
świata literatury. 
Majowym popołudniem odwiedził 
nas Andrzej Grabowski - polski 
poeta, prozaik, autor utworów dla 
dzieci oraz tłumacz literatury anglo-
saskiej, odznaczony również przez 
kapitułę dzieci Orderem Uśmiechu. 
Spotkanie odbyło się w gronie za-
proszonych dzieci kl. - III - V szkoły 
podstawowej. Podekscytowani mło-
dzi czytelnicy mieli wiele pytań do 
pisarza - nie od dziś przecież znają 
skrzata Wiercipiętka czy też Hilare-
go i Zulka. 
Pan Grabowski w ujmujący sposób 

opowiedział dzieciom o trudach 
tworzenia, o tym jak rodzi się po-
mysł na książkę i w jaki sposób 
trafia ona do rąk czytelnika. Poeta 
wspólnie z uczestnikami spotkania  
układał wiersze, rymował zabawne 
historie - wspólnej literackiej zaba-
wie nie było końca.
Młodzi czytelnicy tak byli zachwy-
ceni spotkaniem, iż wielu zadekla-
rowało, że po powrocie do domu 
zaczną też pisać własne wiersze 
i opowiadania. Kto wie? Może z 
iskry inspiracji narodzą nam się 
nowi twórcy?

Honorata Struzik 
instruktor Wiejskiego Domu 

Kultury w Wyszynach

Wiejski Dom Kultury w Wyszynach

Spotkanie z pisarzem
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„Orlik” w Budzyniu

Wiosenne przełaje 

W sobotę, 30 kwietnia 2011 
roku, na boisku „Orlik” w Bu-
dzyniu zorganizowano I Wio-
senny Bieg Przełajowy. Orgni-
zatorem Biegu był wójt gminy 
Budzyń, Marcin Sokołowski, 
oraz Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Budzyniu i zakłady pracy 
działające na terenie gminy Bu-
dzyń, które ufundowały nagro-
dy wręczane najlepszym biega-
czom. 
Mimo chłodu do biegu przystą-
piło 70 osób, które rywalizowały 
ze sobą na dwóch dystansach – 1 
kilometr (na którym rywalizowali 
uczniowie szkoły podstawowej i 
gimnazjum) oraz 4 kilometry (na 
którym rozgrywano bieg głów-
ny). 
Zwycięzcą biegu głównego oka-
zał się Paweł Witkowski repre-
zentujący klub Noteć Chodzież 
(moment wręczania pucharu 
zwycięzcy na zdjęciu poniżej),  

drugie miejsce zajął Grzegorz 
Mataczyński, trzecie natomiast 
wywalczył Janusz Szozda (oboje 
z Budzynia). Pierwsze miejsce 
wśród kobiet na tym dystansie 
zajęła Weronika Ignaczak. W 
kategorii wiekowej szkół gimna-
zjalnych wśród dziewcząt pierw-
sze miejsce przypadło Annie 
Piocheć, natomiast najszybszym 
chłopcem w tej grupie wiekowej 
okazał się Gracjan Bielecki. W 
kategorii wiekowej szkół podsta-
wowych spośród uczniów klas I 
i II najlepszy  okazał się Paweł 
Świętek, spośród uczniów klas 
III i IV  wśród dziewcząt pierw-
sze miejsce zajęła Julia Cieślak a 
wśród chłopców Mikołaj Kanke, 
natomiast spośród uczniów klas 
V i VI wśród dziewcząt pierwsze 
miejsce zajęła  Lidia Paszkiewicz, 
a wśród chłopców Arkadiusz 
Gruszczyński.     

Kolejny raz 2 maja 2011 roku 
na boisku sportowym w Kąko-
lewicach spotykały się 5 – oso-
bowe drużyny piłkarskie dzieci 
rocznik 1998 i młodsze by roze-
grać Gminny Turniej piłki noż-
nej dzieci.
Organizatorami tego turnieju byli: 
Wójt Gminy Budzyń, Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu oraz 
Koło LZS w Kąkolewicach. 
W turnieju uczestniczyło pięć 
drużyn reprezentujących swe 
miejscowości i koła LZS.
W niezbyt wiosennej pogodzie 
ale w gorącej atmosferze i sporto-
wej grze I miejsce zajęła drużyna 
gospodarzy LZS Kąkolewice, II 
miejsce LZS Podstolice, III miej-
sce LZS Prosna, IV miejsce LZS 
Dziewoklucz, V miejsce LZS So-

Najmłodsi grali w „nogę” 

Gminny Turniej LZS
kołowo Budzyńskie.
Królem strzelców został Mikołaj 
Górzny z LZS Kąkolewice a naj-
lepszym bramkarzem został Da-
wid Staniewski z LZS Podstolice. 
Zwycięzcom medale i dyplomy 
pamiątkowe wręczali Wójt Gmi-
ny Budzyń pan Marcin Sokołow-
ski, Przewodniczący Gminne-
go Zrzeszenia LZS pan Roman 
Schlabs oraz Przewodniczący 
Koła LZS w Kąkolewicach pan 
Krzysztof Cholewiński. 
Wszystkim osobom zaangażowa-
nym w pomoc w zorganizowaniu 
i przeprowadzeniu tego turnieju 
a w szczególności kierownikom 
i opiekunom drużyn serdecznie 
dziękujemy.

Organizatorzy 

3 maja 2011 roku na boisku spor-
towym w Dziewokluczu rozegra-
no I kolejkę Gminnego Turnieju 
Piłki Nożnej drużyn 6 – osobo-
wych młodzieży (rocznik 1995 i 
młodsi) o Puchar Przewodniczą-
cego RGZ LZS w Budzyniu.
Organizatorami Turnieju są  
Wójt Gminy Budzyń. Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu, 
Koło LZS wraz z radą i sołtysem 
w Dziewokluczu.
Do turnieju zgłosiło się 5 drużyn 
które w bardzo zimnej pogodzie 
wręcz jesiennej rozegrały spotkania 
systemem każdy z każdym i zdo-

były w I kolejce następującą ilość 
punktów:
LZS Podstolice – 10 pkt.
LZS Kąkolewice – 10 pkt.
LZS Dziewoklucz – 4 pkt.
LZS Sokołowo Budz. – 3 pkt.
LZS Prosna – 1 pkt.
Następne spotkania tego turnieju 
odbędą się na zakończenie wakacji 
w ostatnią sobotę sierpnia (tj. 27 
dnia tego miesiąca) o godz. 10.00 
również na boisku sportowym w 
Dziewokluczu na które sympaty-
ków piłki nożnej serdecznie zapra-
szamy.

Organizatorzy 

Turniej drużyn sześcioosobowych  

Pierwsza kolejka  



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
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Majowe sukcesy 
wokalistek z Budzynia

Ponownie otwarta! 
Restauracja Barrakuda
Zapraszamy amatorów dobrej kuchni.

Naszą dewizą jest: 
zawsze świeżo, smacznie i niedrogo.

Sezon wokalno - festiwalowy roz-
kwitł już w pełni. Studio Piosenki 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Budzyniu stara się korzystać z 
całej gamy możliwości i różnych 
typów zmagań estradowych. 
Opiekunka grupy - pani Krystyna 
Świniarska wybiera jednak za-
wsze te o wysokim poziomie kon-
kursowym.  
Dziewczęta miały niedawno okazję 
powalczyć  o puchar radia „Mer-
kury” w pobliskich Garbach/k. 
Poznania. Na tym Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej Mło-
dzieżowej pojawiło się ponad 60 
osób, wśród których wyłoniono 
zwycięzców w trzech kategoriach 
wiekowych. Najmłodsza Kamilka 
Górna zdobyła wyróżnienie jury, 
Wiktoria Holka błysnęła wykona-
niem „Kołysanki dla mamy” i za-
jęła II miejsce w średniej kategorii, 
a najstarsza z dziewcząt - Paulina 
Mścisz wywalczyła III miejsce pio-
senką „Kto ma tyle wdzięku co ja”.  
Puchar tym razem nie powędrował 
do Budzynia ale budzynianki przy-
wiozły sporo nagród rzeczowych i 
słodkości.
Niesamowicie ważnym dla woka-
listek festiwalem był z pewnością  
majowy Przegląd Umiejętności 
Wokalnych „Talent 2011”. Zmianie 

uległy tu kategorie, które podzielono 
na dwie: zespoły wokalne oraz soli-
ści. Podczas tegorocznej edycji ob-
radom jury przewodniczyli  Danuta 
Błażejczyk – piosenkarka, gwiazda 
polskiej estrady, założycielka i pre-
zes Fundacji Apetyt na Kulturę. W 
składzie jury zasiądzie również Ma-
riusz Urbaniak – wokalista i laureat 
Szansy na Sukces oraz Andrzej Ci-
borski – muzyk, kompozytor, które-
go usłyszeć można na antenie Radia 
Merkury w audycji „Piosenka ładnie 
napisana”.  
Przed tak profesjonalnym jury bu-
dzyńskie wokalistki spisały się na 
medal. Zmobilizowana wysokim 
poziomem konkursu Weronika 
Odor  zajęła II miejsce śpiewając 
trudny wokalnie utwór Edyty Ge-
pert „To nic, że to sen”. III miejsce 
należało do  Kamilki Górnej, która 
z wdziękiem  pouczała „Adę, że to 
przecież nie wypada”. Wyróżnienie 
wywalczyła także Weronika Mścisz 
piosenką „Nadzieja” i mam takie 
przeczucie, że to nie będzie jej ostat-
nie słowo w tym sezonie festiwalo-
wym. 
Gratulujemy sukcesów i uważnie 
śledzimy następne kroki  podopiecz-
nych Studia GOK.

Honorata Struzik  
instruktor WDK Wyszyny

Ogłoszenia drobne
Wynajmę kawalerkę w Budzyniu. Proszę o kontakt pod numerem 608-
274-387

IX rozgrywka „Bośka - Kop” 

O puchar firmy „Mario” 
8 maja 2011 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Budzyniu odbyła się 
IX rozgrywka „Bośka – Kop”. 
Tym razem zawodnicy walczyli 
o puchar FHUP „Mario” Mariusz 
Chroł. 

A oto zwycięzcy rozgrywki: pierw-
sze miejsce zajął R. Fiedorowicz 
(521 pkt.), drugie miejsce R. Simiń-
ski (518 pkt.), trzecie miejsce zajął 
W. Walczak (487 pkt.), czwarte W. 
Wierzbiński (441 pkt.)
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Narada przewodniczących kół LZS

Debatowali o piłce nożnej 

Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu 

Kwiaty na Dzień Matki 
W związku z przypadającym 
w maju Dniem Matki ucznio-
wie klas II b, II c i III b Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu  po-
stanowili przygotować prezent, 
którym miały być własnoręcz-
nie wykonane kwiaty. 
Sztuki robienia kwiatów dzie-
ci uczyły się od pani Czesławy 
Dutkiewicz, która poprowadziła 
warsztaty plastyczne w dniach 19 
i 20 maja. Zajęcia w Gminnym 
Ośrdoku Kultury zorganizowała 
instruktor pani Anna Zaranek. 
Uczniowie z wielkim zapałem i 
zaanagażowaniem przystąpili do 

tworzenia prezentów dla swoich 
mam. Pani Czesława w bardzo 
rzeczowy i obrazowy sposób 
zaznajamiała dzieci z kolejnymi 
etapami pracy. 
W układaniu wiązanek pomaga-
ły dzieciom wychowawczynie 
klas, panie Wioletta Stefańska, 
Wiesława Ajchsztet, Elżbieta 
Rusiecka. 
Zadowolone i uradowane dzieci 
wróciły z bukietem kwiatów do 
szkoły, aby 26 maja móc wrę-
czyć samodzielnie wykonane 
maki, chabry i goździki swoim 
mamom.       

10 maja 2011 roku odbyła się 
kolejna narada przewodni-
czących Kół LZS na której  
omawiano: odbyte już impre-
zy, przebieg Ligi Gminnej Pił-
ki Nożnej oraz zbliżające się 
Pucharowe Mistrzostwa Gmi-
ny w Piłce Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Budzyń. 
Zatwierdzono regulamin Mi-
strzostw i ustalono terminy i 
miejsca rozgrywania meczy: 
- 5 czerwca 2011 r. godz. 13.00 
boisko sportowe w Ostrówkach 
– eliminacje; 
- 12 czerwca 2011 r. godz. 
13.00 boisko sportowe w Dzie-
wokluczu – półfinały;  
- 26 czerwca 2011 r. godz. 
13.00 boisko sportowe w Pod-

stolicach – finały.  
Dokonano losowania drużyn 
gdzie w pierwszych spotka-
niach w dniu 5 czerwca zagrają 
drużyny:
I mecz: LZS Ostrówki – LZS 
Prosna 
II mecz: LZS Podstolice – LZS 
Dziewoklucz
III mecz:  LZS Gra-
bówka – LZS Kąkolewice 
Drużyna z LZS Bukowiec wy-
losowała wolny los i tym sa-
mym przechodzi do półfinału 
Mistrzostw. 
Serdecznie zapraszamy sympa-
tyków piłki nożnej a drużynom 
życzymy zwycięstw. 

Gminne Zrzeszenie LZS  
w Budzyniu 

Walczyli „O Złotą Wieżę”
W dniu 7 maja 2011 roku w Hotelu 
PIETRAK w Wągrowcu odbył się 
Wielkopolski Turniej Warcabów 
Klasycznych oraz Wielkopolski 
Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę”.
W obu turniejach brały udział drużyny 
Gminy Budzyń.
W ogólnej klasyfikacji w tych turnie-
jach zajęliśmy: 11 miejsce drużynowo 
w warcabach (skład drużyny: Robert 

Ksycki, Daniel Marek, Grzegorz Za-
wisła, Jagoda Bańka) oraz 13 miejsce 
drużynowo w szachach (skład druży-
ny: Robert Szymborski, Tomasz Pytel, 
Jonasz Nadoliński, Natalia Herman).
Najmłodszymi zawodnikami w naszej 
ekipie byli Jonasz Nadoliński i Grze-
gorz Zawisła, którzy dzielnie walczyli.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

Strzelanie z okazji święta 3 Maja 
odbyło się 7 maja 2011r. na brac-
kiej strzelnicy. Do zawodów o tytuł 
Króla 3-Majowego przystąpiło 18 
strzelców. Najcelniejszym okiem 
popisał się brat Andrzej Kabat i 
to on został Królem Trzeciomajo-
wym. Tytuł I Rycerza wystrzelał 
brat Arkadiusz Wierzbicki, a II 
Rycerzem został brat Marcin So-
kołowski.
Kolejne strzelanie jakie odbyło się 
w tym dniu na strzelnicy to „Turniej 
o Puchar Wójta Gminy Budzyń”. 

Bractwo Kurkowe w Budzyniu

Trzeciomajowe strzelanie
Mimo ostro świecącego słońca bra-
tu Andrzejowi Kabatowi kolejny raz 
dopisało szczęście.  Z największą ilo-
ścią punktów zajął I miejsce. Puchar 
za II miejsce wystrzelał brat Tadeusz 
Kabat, a III miejsce przypadło w 
udziale bratu Przemysławowi Tom-
czakowi. Nagrody zwycięzcom wrę-
czał fundator nagród – Wójt Gminy 
Budzyń Marcin Sokołowski w to-
warzystwie Prezesa Bractwa Kurko-
wego w Budzyniu – brata Ryszarda 
Cybulskiego.
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INFORMATOR SAMORZĄDOWY

O projekcie:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Budzyniu w okresie od 01.01.2011r. 
do 31.12.2011r. realizuje projekt syste-
mowy pod nazwą „Czas na zmiany”, 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promo-
cja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integra-
cji przez ośrodki pomocy społecznej, 
współfinansowany przez Unię Europej-
ską w ramach Funduszu Społecznego.

Uzasadenienie projektu: 
Zjawisko bezrobocia, bezrobocia kobiet 
i mężczyzn, należy do jednych z naj-
ważniejszych problemów społecznych. 
Na terenie Gminy Budzyń zaobserwo-
wano wzrost liczby bezrobotnych  i 
biernych zawodowo kobiet i mężczyzn. 
Na podstawie przeprowadzonych wy-
wiadów środowiskowych ustalono też, 
że bezrobocie i bierność zawodowa 
przyczyniają się do głębszych zmian 
społecznych, często negatywnych: ni-
skiej aktywności zawodowej, niskich 
kwalifikacji i umiejętności, izolacji i 
marginalizacji społecznej. Osoby takie 
potrzebują kompleksowej pomocy i 
wsparcia. Udział w projekcie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Budzyniu  za-
pewni bezrobotnym i biernym zawo-
dowo kobietom i mężczyznom wielo-
płaszczyznowe oddziaływanie oparte 
na profesjonalnych modułach szkole-
niowych i  pracy socjalnej, co umożliwi 
im powrót na rynek pracy, wzmocni ich 
umiejętności, wyposaży w nowe do-
świadczenia zawodowe.

Okres realizacji projektu 
- 01.01.2011r.  -  31.12.2011r.

Cel główny projektu: 
Zapewnienie równego dostępu do za-
trudnienia 4 kobietom i 3 mężczyznom 
wykluczonym lub zagrożonym wyklu-
czeniem społecznym  z terenu gminy 
Budzyń w okresie od 01.01.2011r. do 
31.12.2011r.

Cele szczegółowe: 
Pobudzenie aktywności zawodowej 
wśród 4 kobiet i 3 mężczyzn z terenu 
gminy Budzyń.
Nabycie przez beneficjentów ostatecz-
nych nowych umiejętności i kwalifika-
cji zawodowych.

Grupa docelowa - odbiorcy projektu:
Projekt adresowany jest do 4 kobiet i 3 
mężczyzn, zamieszkujących na terenie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu informuje,  że 
realizuje projekt systemowy „Czas na zmiany” współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminy Budzyń, będących osobami bez-
robotnymi lub biernymi zawodowo w 
wieku aktywności zawodowej i korzy-
stającymi z pomocy tut. Ośrodka.

Działania:
Działania podejmowane w projekcie 
mają charakter kompleksowy przy za-
stosowaniu trzech instrumentów aktyw-
nej integracji, tj społecznej, edukacyjnej 
i zawodowej.
Aktywizacja społeczna – indywidualne 
warsztaty doradczo - aktywizujące. 
Aktywizacja edukacyjna – profesjonal-
ne sprzątanie i utrzymanie czystości, 
nowoczesne technologie w budownic-
twie  roboty wykończeniowe.
Aktywizacja zawodowa –  zajęcia psy-
chologiczno-doradcze w zakresie akty-
wizacji osób bezrobotnych i zagrożo-
nych wykluczeniem spolecznym.
Dodatkowym wsparciem będzie prowa-
dzenie pracy socjalnej poprzez pomoc 
finansową, zawarcie kontraktów so-
cjalnych, opieka osób zarządzających i 
kierujących projektem.

Rezultaty projektu: 
Twarde
Uaktywnienie 4 kobiet i 3 mężczyzn  
poprzez: 
- zawarcie 7 kontraktów socjalnych
- przeszkolenie zawodowe, społeczne i 
edukacyjne 4 kobiet i 3 mężczyzn
Miękkie
Odbudowa  lub zdobycie następujących 
umiejętności społecznych i zawodo-
wych:
- integracja i aktywne uczestnictwo w 
życiu społecznym
- zmiana i podwyższenie umiejętności 
praktycznych, wyższa samoocena
- wzrost motywacji
- wzmocnienie predyspozycji osobi-
stych
- wyznaczenie nowych celów życio-
wych
                 
Dane organizatora: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Budzyniu, ul. Lipowa 1, 64-840 Bu-
dzyń, pokój:1,2 i 5
tel.: 67 2844 013, 67 2844 058, 67 2844 
059
e-mail: ops@budzyn.pl

Zespół projektu: 
Zarządzanie projektem - Magdalena 
Gokiert-Kabat
Pracownik administracyjno - biurowy 
projektu - Agata Jankowska
Pracownik socjalny projektu - Anna 
Łasecka
Księgowa projektu – Anna Hereć. 

Czas na zmiany

Beatyfikacja papieża Jana Paw-
ła II jest dla nas Polaków szcze-
gólnie ważnym i poruszającym 
wydarzeniem w dziejach historii. 
Z tej okazji dyrektor  Biblioteka 
Publiczna w Budzyniu  - pani 
Maria Ganclerz zaprosiła  swoich 
czytelników, a także mieszkań-
ców gminy na spotkanie poświę-
cone Janowi Pawłowi II. 
Poetycko  - wspomnieniowe popo-
łudnie zorganizowane 27 kwietnia 
w sali GOK poprowadziła Jolanta 
Nowak - Węklarowa,  znana poet-
ka regionu wągrowieckiego. Spo-
tkanie miało charakter refleksyjny,  
momentami  bardzo osobisty. Pani 
Jolanta starała się ukazać twórczość 
papieża widzianą oczyma innych 
twórców, poetów, muzyków, m.in.  
Lucjana Kydryńskiego. Tego po-
południa refleksyjne wiersze prze-
platały się  z opowieściami, które 

wywoływały uśmiech na twarzy 
słuchaczy. Poetka po raz kolejny 
ukazała nam Jana Pawła II jako 
„bożego atletę”, człowieka z  zawa-
diackim uśmiechem i dużą wraż-
liwością, a nade wszystko poetę 
- filozofa Kościoła, godnego wy-
niesienia pośród błogosławionych.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
„Byłeś, jesteś i będziesz zawsze 
w naszych sercach” . Można było 
zapoznać się z dostępnymi wyda-
niami książek poświeconych Jano-
wi Pawłowi II, a także z tomikami 
wierszy i rozprawami napisanymi 
przez Papieża. 
Zwieńczeniem spotkania były  
przepyszne kremówki przy, któ-
rych dzielono się wrażeniami i opo-
wieściami o Ojcu Świętym.

Honorata Struzik
instruktor GOK w Budzyniu

O Janie Pawle II w Bibliotece Publicznej 

„Byłeś, jesteś i będziesz...”


