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W czwartek, 23 lutego, została oficjalnie oddana do użytku nowa hala 
wraz z linią technologiczną w mleczarni firmy Agro-Danmis w Bukowcu.
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Debatowali nad finansami i rozwojem Gminy 

Z prac komisji Rady 

Wójt Gminy Budzyń informuje
że dnia 10 lutego 2012 r. 

w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń przy ul. Lipowej nr 6
na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do zbycia.
                        Wójt Gminy Budzyń

                                         /-/ Marcin Sokołowski

Sesja Rady Gminy 

Podjęto pięć uchwał 
W dniu 31 stycznia w Sali kon-
ferencyjnej Gminnego Ośrodka 
Kultury odbyła się szesnasta już 
w czasie bieżącej kadencji Rady 
Gminy sesja. Dobrą tradycją 
tych obrad jest fakt, że odbywa-
ją się one przy stuprocentowej 
frekwencji. Tak było i tym ra-
zem. 
W czasie obrad sesji Rada Gminy 
podjęła w sumie pięć uchwał. 
W pierwszej z nich radni podjęli 
decyzję w sprawie przyjęcia pla-
nu pracy komisji rewizyjnej Rady 
Gminy Budzyń na rok 2012. Ko-
misja rewizyjna działa na zlece-
nie Rady Gminy, aby więc mogła 
wykonywać swoje statutowe obo-
wiązki potrzebne jest uchwalenie 
planu, który ustala harmonogram 
pracy. Podjęcie tej uchwały daje 
podstawę komisji do podjęcia pra-
cy merytorycznej w 2012 roku. 
W kolejnej uchwale radni wpro-
wadzili zmiany w budżecie Gminy 
Budzyń na 2012 rok. Budżet gmi-
ny Budzyń na 2012 rok po stronie 
dochodów został zwiększony o 
kwotę 163 tysiące 290 złotych, po 
zmianie łączna kwota dochodów 
w 2012 roku wynosić będzie 25 
milionów 883 tysiące 981 złotych. 
W tej samej uchwale radni podjęli 
decyzję o zwiększeniu wydatków 
w budżecie na 2012 rok o kwo-
tę 158 tysięcy 521 złotych. I po 
zmianach budżet po stronie wy-
datków stanowi obecnie kwotę 25 
milionów 472 tysiące 437 złotych. 
Konieczność tych zmian związana 
była przede wszystkim z przyzna-
niem dotacji celowej przez Woje-
wodę Wielkopolskiego. 
W kolejnej uchwale Rada Gminy 
wyraziła zgodę na zaciągnięcie 
pożyczki z budżetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie w ra-
mach programu rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2007 - 2013. W 
uchwale tej radni podjęli decyzję, 
by z Banku Gospodarstwa Kra-

W dniu 24 lutego odbyła się 
pierwsze w tym roku posiedzenie 
komisji rozwoju gospodarczego i 
finansów Rady Gminy. Program 
prac był, jak zwykle, bardzo ob-
szerny. 
W czasie obrad komisji radni za-
poznali się z projektem programu 
opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt  w 2012 roku. W 
czasie prac komisji omówione zo-
stały również założenia zagospo-
darowanie przestrzennego rejonu 
Budzynia położonego przy ulicy 
Margonińskiej - drugi etap (rejon 
ten zlokalizowany jest w okolicach 
kompleksu boisk „Orlik”). Radni 
zajęli się także sprawami związany-
mi z gospodarką nieruchomościa-
mi, stanowiącymi własność gminy. 
Omówione następujące zagadnie-
nia - zamiany gruntów, sprzedaży 

gruntów, dzierżawy gruntów rol-
nych na okres do 3 lat, analizowano 
także sprawy związanie z najmem 
pomieszczeń w budynku Ośrodka 
Zdrowia w Budzyniu, oraz sprawy 
związane z przystąpieniem do prze-
targu na nabycie nieruchomości na 
własność Gminy Budzyń od agen-
cji nieruchomości rolnych stano-
wiących własność skarbu państwa. 
W czasie obrad komisji radni zajęli 
się także omówieniem propozycji 
wysokości  taryf za wodę i odbiór 
ścieków, które mają obowiązywać  
na terenie naszej gminy od dnia 15 
kwietnia 2012 roku. Komisja, po 
wnikliwym zapoznaniu się z doku-
mentami i dyskusji, wniosła swoje 
uwagi do projektów, ostateczną 
decyzję co do kształtu omawianych 
uchwał radni podejmą w czasie ob-
rad sesji Rady Gminy. 

jowego o/Piła zaciągnąć w 2012 
roku pożyczkę w wysokości do 
kwoty 310 tysięcy 205 złotych z 
przeznaczeniem na realizację za-
dania pod nazwą: „Przebudowa 
świetlicy wraz z zagospodarowa-
niem najbliższego otoczenia we 
wsi Brzezno Nowe”. Spłata po-
życzki  nastąpi ze środków przeka-
zanych przez agencję płatniczą na 
rachunek gminy tytułem zwrotu 
kosztów kwalifikowanych związa-
nych z powyższą inwestycją. Jak 
już informowaliśmy, zadanie to 
uzyskało dofinansowanie ze środ-
ków zewnętrznych. 
W przedostatniej uchwale rad-
ni podjęli uchwałę, zmieniającą 
podjętą wcześniej uchwałę Rady 
Gminy, w sprawie wniesienia do 
Międzygminnego Składowiska 
Odpadów Komunalnych Sp. z O. 
O. w Wągrowcu wkładu pienięż-
nego na podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki. W związku z 
koniecznymi inwestycjami, zwią-
zanymi z zagospodarowaniem od-
padów, które prowadzone są przez 
Międzygminne Składowisko,  rad-
ni Gminy Budzyń podjęli decyzję, 
by zobowiązanie gminy, rozłożone 
pierwotnie na lata 2012 - 2013 
zostało w całości uregulowane w 
roku bieżącym. Łączna kwota, 
ktora zostanie wpłacona na pod-
wyższenie kapitału zakładowego 
Spółki przez Gminę  Budzyń jako 
jej członka, to 243 tysięcy 500 zło-
tych. 
W ostatniej uchwale radni doko-
nali zmian w w wieloletniej pro-
gnozie finansowej Gminy Budzyń 
na lata 2012 - 2020. Konieczność 
zmian tej uchwały wynika ze 
zmian wartości inwestycji  reali-
zowanych przez gminę oraz zmia-
ny okresu ich finansowania. W 
uchwale tej dostosowano kwoty 
dochodów i wydatków do wyso-
kości określonych w uchwale bu-
dżetowej na rok 2012.  

Powiatowy Turniej w Piłce Koszykowej  

Rywalizowały gimnazja 
24 stycznia 2012 roku w hali 
sportowo widowiskowej w Bu-
dzyniu  zorganizowano Powia-
towy Turniej w Piłce Koszyko-
wej dziewcząt i chłopców szkół 
gimnazjalnych. 
Choć do rywalizacji przystąpiły 
tylko cztery szkoły, turniej był 
bardzo ciekawy i emocjonujący. 
W kategorii dziewcząt pierwsze 
miejsce zajęła drużyna z Gimna-
zjum Budzyń, która zapewniła 
sobie zwycięstwo wygrywając 
wszystkie mecze. Drugie miejsce 
przypadło Miejskiemu Gimna-

zjum z Chodzieży, a trzecie Ze-
społowi Szkół z Margonina.
Wśród chłopców najlepszą dru-
żyną okazał się zespół z MG 
Chodzież, a emocjonującą wal-
kę, przy dużym dopingu kibiców, 
o miejsce drugie stoczył zespół 
Budzynia ze Społecznym Gim-
nazjum w Chodzieży. W potyczce 
tej lepsi okazali się gospodarze.
Zwycięzcy Turnieju już w lutym 
i marcu zagrają kolejne mecze na 
szczeblu rejonowym, trzymajmy 
kciuki.

Michał Strumnik
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W czwartek, 16 lutego 2012 roku o godzinie 18, w kościele p.w. św. 
Barbary w Budzyniu została odprawiona Msza święta w dziesiątą 
rocznicę objęcia urzędu proboszcza parafii p.w. św. Barbary w Bu-
dzyniu przez ks. Przemysława Prętkiego. 
Proboszcz dziękując wiernym stwierdził, że „...nie spodziewał się ta-
kiego pięknego jubileuszu”. Przypomniał powitanie, które mu zgoto-
wano 10 lat temu, kiedy do parafii w Budzyniu wprowadzał go biskup 
Marek Jędraszewski z Poznania. 
Kwiaty i życzenia na ręce proboszcza Przemysława Prętkiego złoży-
ły między innymi członkinie „Caritasu” i „Kręgu Biblijnego”,  Matki 
Różańcowe oraz ministranci. Nie zabrakło delegacji Rady Parafialnej, 
Bractwa Piwowarów i członków kapeli „Kombinatorzy”, której wy-
stęp, obok chóru „Złoty Liść”, uświetnił jubleusz.  

Jubileusz  księdza Przemysława Prętkiego 

Dziesięć lat 
kapłańskiej posługi

Informacja
o jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi w III i IV kwartale 2011 r. 
na terenie Gminy Budzyń 

Działając w oparciu o art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Wójt 
Gminy Budzyń informuje o jakości wody przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi.
W drugim półroczu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Chodzieży dokonał zbadania 11 prób wody przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi, które zostały pobrane  z wodociągów publicznych 
w Budzyniu, Prośnie, Dziewokluczu i Sokołowie Budzyńskim oraz 
2 próby wody z wodociągu zakładowego „Agro-Danmis” Gramow-
scy Spółka Jawna w Bukowcu oraz 1 próbę z wodociągu lokalnego 
w Podstolicach. Woda z wodociągu publicznego w Dziewokluczu, 
z wodociągu zakładowego w Bukowcu i z wodociągu lokalnego w 
Podstolicach spełniała wymagania Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
W wodzie z wodociągów publicznych w Budzyniu, Prośnie, i Soko-
łowie Budzyńskim stwierdzono niezgodną z wymaganiami mętność 
oraz ponadnormatywny poziom manganu i żelaza.

Wójt Gminy Budzyń
/-/ Marcin Sokołowski

Harmonogram zebrań wiejskich 
na terenie 

Gminy Budzyń w 2012 roku 
Piramida już wkrótce!

XII INWENTARYZACJA
MŁODYCH TALENTÓW 

ESTRADY

DOM KULTURY W BUDZYNIU 
31 MARCA 2012 R. 

ZAPRASZAMY!
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W czwartek, 23 lutego, zosta-
ła oficjalnie oddana do użytku 
nowa hala wraz z linią tech-
nologiczną w mleczarni firmy 
Agro-Danmis w Bukowcu. W 
uroczystości wzięli udział liczni 
oficjalni goście, a wśród nich 
Wójt naszej gminy Marcin So-
kołowski, przwodniczący Rady 
Gminy Bogdan Łasecki, Sekre-
tarz Gminy Bogdan Gniła, rad-
ny Rady Powiatu Piotr Jankow-
ski, a także starosta chodzieski 
Julian Hermaszczuk, wicemar-
szałek Województwa Wielko-
polskiego – Leszek Wojtasiak 
oraz poseł na Sejm RP Adam 
Szejnfled. Do Bukowca przy-
jechali także przedstawiciele 
firm, które dostarczyły wyposa-
żenie oraz linie technologiczne, 
firm wykonawczych, a także re-
prezentanci  banków i instytu-
cji, a wśród nich wicedyrektor 
oddziału poznańskiego Agencji 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa Andrzej Sipowicz.  
Po oficjalnym przecięciu wstę-
gi, poświęceniu obiektu przez 
proboszcza parafii w Wyszynach 
księdza Bogdana Spychaja oraz 

zapoznaniu się z wyposażeniem 
mleczarni oraz technologią, wszy-
scy zebrani udali się do Budzynia, 
gdzie zaplanowano uroczyste 
otwarcie nowej hali warsztatowej 
firmy Ata-Technik w Budzyniu. 
Poświęcenia tego obiektu doko-
nał ksiądz proboszcz parafii Bu-
dzyń Przemysław Prętki.  
Dzięki ciągłym innowacjom i 

da  obecnie najnowocześniejszą 
linię technologiczną w Polsce. 
Koszt inwestycji w mleczarni 
Agro-Danmis wyniósł 9 milio-
nów 800 tysięcy zł, z czego firma 
otrzymała ponad 5 mln zł dofi-
nansowania z Agencji Rozwoju i 
Modernizacji Rolnictwa, zaś czas 
realizacji projektu wyniósł 1 rok. 
Wybudowanie hali warsztatowej 
firmy Ata-Technik trwało ponad 2 
lata, większość środków z 5 mln 
budżetu inwestycji pochodziło ze 
środków własnych firmy, resz-
ta dofinansowania pochodziła z 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Wielkopolskiego w 
kwocie 1,2 mln zł.
Uroczystość zakończyła się pod-
sumowaniem z udziałem oficjal-
nych gości oraz przedstawicieli 
zakładów pracy. Na ręce Macieja 
Gramowskiego złożono wiele 
życzeń i gratulacji podkreślając, 
jak wielkie znaczenie ma fakt, 
że w obu prowadzonych przez 
siebie firmach zdecydował się 
na inwestycje mimo ogólnoświa-
towego kryzysu. Poseł Adam 
Szejnfeld w czasie swojego wy-
stąpienia podkreślił, że  „...Bu-
dzyń jest wielkopolską stolicą 
przedsiębiorczości. Oczywiście 
zdaję sobie sprawę, że istnieją 
gminy, gdzie inwestuje większy 
i bogatszy kapitał, jednak to w 
Budzyniu rodzimi przedsiębiorcy 
inwestują najchętniej. Od lat po-
wstają tu rodzinne firmy, które z 
biegiem czasu rozrastają się. Na 
pewno dużo robi tutaj korzyst-
ny klimat, jaki panuje w gminie 
oraz tradycja. Interesujące jest 
również to, że pomimo trudnej 
sytuacji, jaka panuje obecnie na 
rynku światowym i europejskim, 
polskie firmy mają odwagę inwe-
stować oraz dalej się rozwijać.” 

Agro-Danmis i Ata-Technik: nowe obiekty  

Mleczarnia i warsztaty

inwestycjom firma Agro-Dan-
mis jest liderem w produkcji 
przetworów z mleka koziego. 
Nowo otwarta mleczarnia posia-
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Turniej Dzikich Drużyn 

Ferie na Orliku

Czas zimowych ferii to dle 
dzieci w wieku szkolnym okres 
oderwania się od obowiązków 
związanych z nauką, to także 
czas wypoczynku i zabawy.
Część dzieci w okresie ferii wy-
jeżdża na obozy, część z kolei 
wypoczywa ze swoimi rodzicami. 
Jednak bardzo duża grupa pozo-
staje w swoich domach, spędza-
jąc ten czas przed komputerem 
lub telewizorem. Na szczęście, 
to nie jedyna forma spędzania 
ferii – Gminny Ośrodek Kultury, 
podobnie jak w latach ubiegłych, 

szeroko otworzył swoje podwoje, 
organizując dla wszystkich chęt-
nych szereg atrakcji. Wśród nich 
były m.in. turniej gier kompute-
rowych zorganizowany w kafejce 

historii działalności budzyńskie-
go GOK-u uruchomione zostały 
warsztaty twórcze związane z 
ceramiką. Podstawowym mate-
riałem była glinka ceramiczna. 
Dzieci, ktore brały udział w za-
jęciach, wykazały się niebywałą 
fantazją, przy okazji otrzymały 
sporą dawkę wiedzy na temat 
historii ceramiki i sposobów jej 
wytwarzania. Zajęcia poprowa-
dził doświadczony pracownik 
firmy Dariusza Kępki pan Roman 
Chrostowski. W warsztatach tych 
udział wzięło grupa ok. 20 dzieci, 
jak podkreśla instruktorka GOK
-u, Anna Zaranek, warsztaty będą 
odbywać się cyklicznie przez cały 
rok. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się także warsztaty pla-
styczne, prowadzone przez Annę 
Zaranek, młodymi talentami wo-
kalnymi opiekowała się Krystyna 
Świniarska. Jednym z ciekaw-
szych wydarzeń w GOK-u był 
zorganizowany 21 lutego koncert 
zespołu „The Pupils”, który od-
wiedził Budzyń z programem 
„Topowa zima”.   

22 lutego 2012r. na kompleksie 
boisk Orlik w Budzyniu przepro-
wadzono Turniej Dzikich Drużyn 
w piłce nożnej. Organizatorem 
Turnieju był dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Marek Bocheń-
ski. 
W Turnieju uczestniczyli chłopcy z 
naszej gminy i jedna drużyna z Stró-
żewa  (gmina Chodzież). Drużyny 
występowały w 6 – osobowych 
składach  (5 +1)  grając systemem 
„każdy z każdym” po 12 minut. 
Najlepszą drużyną okazała się ekipa 
ze Stróżewa o bardzo nietypowej 
nazwie „Przebudzeni  Stróżewo”, 

która zdobyła 10 punktów. A oto 
skład zwycięskiej ekipy: Jarosław 
Jopp, Adam Urbański, Wojciech 
Siwek, Kamil Szewczyk, Patryk 
Nowakowski, Hubert Łech, Daniel 
Gapiński.
Drugie miejsce wywalczyła drużyna 
z Budzynia występująca pod nazwą 
„Siewnik Oporzyn”, która zdobyła  
7 punktów. Kapitanem drużyny był 
Miłosz Smoczyk. Trzecie miejsce 
przypadło w udziale drużynie FC 
Piaski (5 punktów), której kapita-
nem był Jakub Walkowiak.  
Nad przebiegiem turnieju czuwał 
animator sportu Mariusz Ajchsztet. 

Warsztaty, turnieje i spektakle

W GOK-u ferie bez nudy

W piątek przed feriami w na-
szym przedszkolu odbył się bal 
przebierańców. Jak każdego 
roku, tak i w tym nasi pod-
opieczni zaskoczyli nas swoimi 
kostiumami. 
Rodzice kolejny raz udowodnili, 
że ich wyobraźnia nie ma końca.

Przedszkole w Wyszynach

W karnawałowym rytmie

Czas płynął nam na wspólnych 
zabawach, konkursach. Zadbano o 
przekąski i słodycze. Bal odbył się 
również w oddziale w Prośnie. Na 
to spotkanie przybyli z kolei sami 
piraci, którzy pod kierunkiem pani 
Karoliny zdobywali nieznane wy-
spy i skarby.

internetowej, a także turniej teni-
sa stołowego, wyświetlano także 
filmy adresowane do najmłodszej 
widowni i prezentowano spektale 
teatralne.  
W ramach zajęć organizowanych 
w czasie ferii po raz pierwszy w 
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W czasie rozgrywania meczy 
ligowych prowadzono klasyfi-
kację na najlepszego strzelca 
którą wygrał Michał Andrze-
jewski (LZS Ostrówki) który 
strzelił 17 bramek.
Natomiast w klasyfikacji zespo-
łowej Fair – Play najlepiej wy-
padła drużyna  z LZS Bukowiec.
Ogółem w całej  Lidze rozegrano 

W niedzielne popołudnie, w 
dniu 5 lutego 2012 roku, w hali 
widowiskowo – sportowej przy 
Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu ro-
zegrano ostatnią, 11 kolejkę Li-
gii Gminnej Halowej Piłki Noż-
nej w Budzyniu. 
Organizatorami Ligi byli: Wójt 

Gminy Budzyń, Gminne Zrzesze-
nie LZS w Budzyniu oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Budzyniu.
Ostatnie mecze 11 kolejki pełne 
były emocji i niespodzianek, za-
skoczeniem było zwycięstwo dru-
żyny LZS Sokołowo Budzyńskie 
nad drużyną LZS Kąkolewice 3 : 
2.

Dużą niespodzianką był przegra-
ny mecz drużyny LZS Bukowiec 
(zajmującej 3 miejsce w tabeli) z 
drużyną LZS Dziewoklucz która 
zagrała jeden z najlepszych swych 
meczy a zdobyte bramki 0 : 3 były 
znakomite, najpiękniejszą bramkę 
zdobył bramkarz Bartosz Czerech.
Piękny i zacięty mecz rozegrały 

drużyny FC  Zacharzyn i ATA – 
TECHNIK który zakończył się re-
misem 2 : 2. Meczem o wszystko 
był mecz drużyny LZS Ostrówki i 
Budzynia w którym lepsza okaza-
ła się drużyna LZS Ostrówki zwy-
ciężając 3 : 0 i tym samym zagwa-
rantowała sobie reprezentowanie 
Gminy Budzyń w dalszych Mi-
strzostwach Halowej Piłki Nożnej.
Pozostałe wyniki to TOMEX – C : 
LZS Grabówka 0:3, LZS Podstoli-
ce – LZS Prosna 1:2.
Poniżej końcowa tabela Ligii:

66 meczy i strzelono 349 bra-
mek.
Zwycięskim drużynom, najlep-
szemu strzelcowi i drużynie Fair 
– Play puchary, statuetki i dyplo-
my pamiątkowe wręczali: Wójt 
Gminy Chodzież Zbigniew Sal-
wa, Wójt Gminy Budzyń Marcin 
Sokołowski oraz Przewodniczą-
cy Gminnego Zrzeszenia LZS w 

Budzyniu Roman Schlabs. 
Organizatorzy serdecznie dzię-
kują całemu aktywowi który 
angażował się i pomagał w prze-
prowadzeniu Ligii. Wszystkim 
przewodniczącym Kół LZS, 
opiekunom drużyn zakładowych 
jak i panu Feliksowi Rożek z 
Zacharzyna oraz sędziom, a 
w szczególności obsłudze hali 

sportowej panom Witoldowi Ku-
kli i Mirosławowi Przybyszew-
skiemu – organizatorzy składają 
serdeczne podziękowania.
Zwycięska drużyna z Gminy Bu-
dzyń – LZS Ostrówki reprezen-
tować będzie Gminę Budzyń w 
Powiatowej Zimowej Spartakia-
dzie w Halowej Piłce Nożnej. 

Organizatorzy  

Budzyńska Liga piłki nożnej zakończona

Grali w hali o zwycięstwo 
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Stypendia dla najlepszych w sporcie i nauce 
9 lutego 2012 r. w Szkole Pod-
stawowej im. Tadeusza Kotar-
bińskiego w Budzyniu miała 
miejsce  uroczystość. Dwuna-
stu   uczniów  szkoły otrzyma-
ło stypendium motywacyjne za 
bardzo dobre wyniki w nauce, 
oraz dziesięciu  stypendia  za 
bardzo dobre wyniki sporto-
we. 
Stypendia za wyniki w nauce 

otrzymali:
Bucholc Joanna  kl. IV a
Nowacki Wiktor kl. IV b
Kędzierska Julia kl. IV b
Tokarz Radosław kl. IV b
Świergosz Maciej kl. IV b
Zielińska Wiktoria  Kl. V c
Słowińska Magdalena kl. V a
Górna Kamila kl. V c
Habet Wiktoria kl. V c
Romanowska Kinga kl. VI a

Nowak Michalina kl. VI a
Gabryelska Aleksandra kl. VI a
Stypendia za wyniki sportowe 
otrzymali:
Jankowski Kacper kl. V a
Repczyńska Wiktoria kl. V a
Burzyńska Julia kl. V b
Ciesiółka Mateusz kl. V b
Moskalik Wiktor kl. VI b
Simiński Michał kl. VI b
Aniołek Sandra kl. VI c

Cilsdorf Róża kl. VI c
Kępka Aleksandra kl. VI c
Paszkiewicz Lidia kl. VI c
Stypendia wręczył dyrektor 
szkoły Stanisław Krumplewski. 
Gratulacje dla wszystkich wy-
różnionych uczniów. Następ-
ne stypendia uczniowie mogą 
otrzymać na zakończenie roku 
szkolnego.

Szkolniak

Rozgrywki „Bośka - Kop”

Walczyli o kolejne firmowe puchary
29 stycznia 2012 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Bu-
dzyniu rozegrano VII turniej 
„Bośka – Kop” o puchar firmy  
„Jan - Bus” z Budzynia.
Zwycięzcą turnieju został Ry-
szard Geisler (539 pkt.), drugie 
miejsce zajął Tadeusz Grill (522 
pkt.), trzecie wywalczył  Ryszard 
Fifer (456 pkt.), a czwarte Stani-
sław Okupniak (446 pkt.)

*   *   * 

26 lutego 2012 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Budzy-
niu odbyła się VIII rozgrywka 
„Bośka – Kop” o puchar Studia 
Fotograficznego i Reklamy R & 
M. Zwycięzcą zawodów został 
Stanisław Okupniak (523 pkt.), 
przed Robertem Simińskim (485 
pkt.), Jerzym Kowlaczykiem 
(475 pkt.) oraz Zdzisławem Cza-
plińskim (467 pkt.) 

*   *   * 
Rozgrywki „Bośka – Kop”  
2011/2012, klasyfikacja po VIII 
rozgrywkach :
1.  A. Michor 461,0 pkt. 
2.  R.  Starosielec  360,5 pkt.
3.  R. Miziołek  313,0 pkt.
4.  T. Grill  295,5 pkt.
5.  W. Walczak 292,5 pkt.
6.  R. Geisler  281,0 pkt.
7.  W. Wierzbiński  270,5 pkt.
8.  R. Fifer  260,0 pkt.
9.  R. Simiński  256,0 pkt.
10. R. Ziała  241,5 pkt.
11.  R. Przybyszewski  
  226,5 pkt.
12.  St. Okupniak 198,0 pkt.
13.  A. Geisler  185,0 pkt.
14.  M. Wiza  173,0 pkt.
15. R. Fiedorowicz   
  172,0 pkt.
16.  W. Olejniczak  154,0 pkt.
17.  R. Rabczak  150,0 pkt.
18.  St. Mulik 141,5 pkt.
19.  A. Łukaszwski 130,0 pkt.

20.  J. Kowalczyk 100,0 pkt. 
21.  Z. Bukowski  95,0 pkt.
22.  Z. Czapliński  79,0 pkt.
23.  Z. Kowalski 71,0 pkt.
24.  A. Adamski 66,0 pkt.
25.  R. Serafin  59,0 pkt. 
26.  R. Ksycki  55,0 pkt.
27.  J. Polowy 51,0 pkt.
28.  W. Kaźmierczak  
  50,0 pkt.
29.  H. Pienkos 37,0 pkt.
30.  W. Kałużny 6,0 pkt.
31.  H. Wojczyński  
  3,0 pkt.
32.  D. Marek 2,0 pkt.
33.  K.Maliszewski 1,0 pkt. 
34.  Z. Szurpit 1,0 pkt. 

*   *   * 

Następna rozgrywka odbędzie się 
18 marca 2012 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu o 
godz. 10. Zapraszają organizato-
rzy.  

Uczniowie, którzy uzyskali stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce Uczniowie, którzy uzyskali stypendia za wyniki sportowe

Informujemy, że w roku 
bieżącym podobnie jak w 
latach ubiegłych pracownicy 
Urzędu Skarbowego w Cho-
dzieży, będą pełnić dyżury 
w Urzędzie Gminy Budzyń, 
pok. nr 1. Dyżury odbędą się 
w następujących terminach:
13.03.2012 - 7:30 - 9:30
27.03.2012 - 7:30 - 9:30
10.04.2012 - 7:30 - 9:30
24.04.2012 - 7:30 - 9:30
Podczas dyżurów będzie 
możliwość uzyskania pomo-
cy w wypełnianiu zeznań po-
datkowych PIT oraz złożyć 
wypełnione zeznania.

Dyżury 
pracowników 

Urzędu 
Skarbowego 
w Chodzieży
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18 lutego 2012 roku w restaura-
cji „Retro” odbył się kolejny bal 
działaczy i sympatyków sportu 
masowego w Gminie Budzyń.
Organizatorem była rada Gminna 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu. Po-
witania gości i otwarcia balu do-
konał przewodniczący Gminnego 
Zrzeszenia, który w kilku zdaniach 
przedstawił zarys działalności 
Związku. 
Nadmienił, że bal ten odbywa się w 
bardzo waznej chwili dla Związku, 
ponieważ obchodzi on 5 rocznicę 

Sala Restauracji „Retro” w Budzyniu  

Bal działaczy 
i sympatyków sportu

powstania oraz 65 rocznicę po-
wstania LZS w kraju. Pogratulował 
obecnym na Sali członkom którzy 
10 lutego na podsumowaniu zostali 
uhonorowani „Honorowymi Od-
znakami LZS”. 
Po tym krótkim wystąpieniu wy-
startowaliśmy do wspólnej szam-
pańskiej zabawy. Wśród gości 
dominował aktyw z kół LZS Gra-
bówka, Dziewoklucz, Kąkolewice 
i Prosna. 
Tańczące pary bawiły się przy mu-
zyce zespołu pana Marka Górzyń-

skiego, który momentami rozgrze-
wał tańczących do czerwoności. 
Cała sala bawiła się do wczesnych 
godzin rannych, a nad ranem gdy 

kończyliśmy  tańczący goście zaży-
czyli sobie kolejnego takiego spo-
tkania w przyszłym karnawale. 

27 stycznia 2012 r. w Szkole 
Podstawowej im. T. Kotarbiń-
skiego w Budzyniu odbył się 
etap rejonowy Wojewódzkie-
go Konkursu Humanistycz-
nego. Uczestniczyło w nim 62 
uczniów z 16 szkół podstawo-
wych, z powiatów chodzieskie-
go i pilskiego.
Tematem przewodnim testu kon-
kursowego była tolerancja. Po-
ziom zadań był bardzo wysoki, 
zatem uczniowie musieli wyka-
zać się doskonałą znajomością 
zagadnień z różnych dziedzin 
humanistycznych. Za poprawne 
rozwiązanie wszystkich zadań 
uczniowie mogli uzyskać mak-

symalnie 40 punktów. Do etapu 
wojewódzkiego konkursu za-
kwalifikowały się osoby, które 
zdobyły co najmniej 32 punkty.
Na szczególne uznanie zasłu-
guje uczennica naszej szkoły 
Aleksandra Gabryelska, która 
wspaniale poradziła sobie z za-
daniami konkursowymi i decy-
zją komisji została zakwalifiko-
wana do etapu wojewódzkiego 
konkursu. Oprócz Oli Szkołę 
Podstawową w Budzyniu godnie 
reprezentowali: Olaf Ajchsztet 
(uczeń klasy piątej), Jan Kul-
piński, Michalina Nowak oraz 
Kinga Romanowska. Pomimo, 
iż nie udało im się zakwalifiko-

Konkurs w Szkole Podstawowej w Budzyniu 

Mamy finalistkę!  

Przegląd wokalny w Pile

„Śpiewać każdy może”
Studio Piosenki Gminnego 
Ośrodka Kultury nie ustaje w 
muzycznej rywalizacji. Woka-
listki wzięły udział w pilskim 
konkursie pn. „Śpiewać każdy 
może”.
Wymagające jury po przesłucha-
niu 63 uczestników i czterech ze-
społów wokalnych postanowiło 
nagrodzić młodych artystów w 
różnych kategoriach wiekowych. 
W kategorii kl. IV - VI szkół pod-
stawowych wyróżnienie zdobyła 
Wiktoria Holka. W nieco starszej 

gimnazjalnej grupie II miejsce wy-
śpiewała utworem „Cud i miód” 
Weronika Mścisz. Trzecia najbar-
dziej dojrzała i wymagająca kate-

wać do ścisłego finału, wszyscy 
wymienieni uczniowie wykazali 
się rozległą wiedzą z dziedziny 
języka polskiego i historii. 
Naszej finalistce serdecznie gra-

tulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w III etapie konkursu, 
który odbędzie się 3 marca 2012 
roku w Poznaniu.

goria to szkoły ponadgimnazjalne 
- tu konkurencja jest ogromna, a 
doświadczenie wokalistek o wie-
le większe. Tym bardziej cieszy 
nas bezapelacyjna wygrana Agaty 
Rembacz, która własną interpre-
tacją piosenki „Dworzec” z reper-
tuaru Maryli Rodowicz przyćmiła 
wszystkich. Tuż za nią, na II miej-
scu znalazła się Paulina Mścisz z 
pytaniem „Kto ma tyle wdzięku 
co ja?” Pytanie pozostawmy bez 
odpowiedzi, najwyraźniej budzyń-
skie dziewczęta nie tylko wdzię-
kiem ale i umiejętnościami prze-
biły rzesze młodych wokalistek 
z innych rejonów. Kto wie może, 
któraś z nich trafi na polskie listy 
przebojów?
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12 lutego 2012 roku na hali spor-
towej Szkoły Podstawowej w Wy-
szynach rozegrano Mistrzostwa 
Gminy w Tenisie Stołowym. Ce-
lem tych mistrzostw była popula-
ryzacja tenisa stołowego w środo-
wisku wiejskim oraz wyłonienie 
najlepszych tenisistów w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych.
Organizatorami byli: Gminny Ośro-
dek Kultury w Budzyniu, Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu, Szko-
ła Podstawowa w Wyszynach oraz 
Koło LZS Grabówka. 
Mistrzostwa rozgrywane były w 
pięciu kategoriach wiekowych ko-
biet i mężczyzn. Dla zawodniczek i 
zawodników wcześniej urodzonych 
powstała kategoria oldboy, w której 
grali wszyscy urodzeniu po 1971 
roku. Wśród nich najstarsza zawod-
niczka pani Walentyna Polowa z 
LZS Ostrówki którą dzielnie wspie-
rali synowie i wnuki. Ogółem zgło-
siło się 98 uczestników z 8 drużyn. 
Mistrzostwa przebiegały w miłej i 
sportowej atmosferze, mimo pogo-
dy jaka panowała na dworze. 

Wyszyny – tenisowe rozgrywki 

Walczyli o mistrzostwo 

Ogólna klasyfikacja przedstawia 
się następująco:
Kategoria młodzik – dziewczęta:
I Wiktoria Gruszczyńska, LZS So-
kołowo Budzyńskie
II Weronika Łuczak, LZS Grabówka
III Weronika Prech, LZS Sokołowo 
Budzyńskie
Kategoria młodzik   - chłopcy:
I Eryk Rozpłochowski, LZS Soko-
łowo Budz. 
II Eryk Gruszczyński,  LZS Sokoło-
wo Budz.
III Patryk Górzny, LZS Grabówka 
Kategoria kadet – kobiety:   
I Karolina Prech, LZS Sokołowo 

Budz.
II Nikola Kubsik, LZS Sokołowo 
Budz.
III Wiktoria Polowa, LZS Prosna 
Kategoria kadet – chłopcy:   
I Miłosz Bąk, LZS Podstolice 
II Oskar Olszewski, GOK Budzyń
III Kamil Krzyścin, GOK Budzyń
Kategoria junior – kobiet:   
I Patrycja Jeska, LZS Sokołowo 
Budz. 
II Sandra Olszewska, LZS Sokoło-

wo Budz. 
III Iwona Kaźmierczyk, LZS Buko-
wiec 
Kategoria junior – mężczyzn:  
I Marcin Markowski, LZS Podstoli-
ce 
II Adam Dzik, LZS Grabówka 
III Patryk Dzik, LZS Grabówka 
Kategoria senior – kobiety:   
I Maja Rozpłochowska, LZS Soko-
łowo Budz. 
II Monika Kabat, LZS Kąkolewice
III Julia Ajchsztet, LZS Kąkolewice
Kategoria senior – mężczyzn:  I 
Daniel Rybarczyk,  LZS Grabówka 
II Robert Ksycki,  LZS Prosna 

III Tomasz Błażej,  LZS Prosna 
Kategoria oldboy – kobiet:   
I Irena Jankowska,  LZS Sokołowo 
Budz. 
II Walentyna Polowa,  LZS Ostrówki 
Kategoria oldboy – mężczyzn:  
I Marek Mikołajewicz, GOK Bu-
dzyń
II Leszek Polowy, LZS Ostrówki 
III Piotr Kaczmarek, LZS Grabówka 
W klasyfikacji drużynowej:
I miejsce  – LZS Sokołowo Budzyń-
skie
II miejsce  –  LZS Grabówka 
III miejsce – LZS Ostrówki 
IV miejsce – GOK Budzyń

V miejsce – LZS Prosna 
VI miejsce – LZS Podstolice
VII miejsce – LZS Kąkolewice 
VIII miejsce – LZS Bukowiec 
Zwycięzcom medale, nagrody 
rzeczowe i dyplomy pamiątkowe 
wręczali: Przewodniczący Rady 
Gminnej Zrzeszenia LZS w Budzy-
niu Roman Schlabs, sędzia główny 
zawodów Robert Ksycki oraz prze-
wodniczący Koła LZS Grabówka 
Aleksander Lisiecki. 
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Wyszynach 
za udostępnienie hali sportowej i za-
plecza kuchennego wraz z obsługą. 
Wszystkim sędziom, pani Irenie 
Jankowskiej i panom Robertowi 
Ksyckiemu, Aleksandrowi Lisiec-
kiemu oraz panom Mikołajowi Je-
ska, Krzysztofowi Kaźmierczyk, 
Maciejowi Lubańskiemu, Mate-
uszowi Jankowskiemu, Patrykowi 
Maciejewskiemu oraz Patrykowi 
Świstarze w imieniu organizatorów 
i uczestników mistrzostw serdecznie 
dziękujemy za pomoc w przeprowa-
dzeniu tych mistrzostw. 
Najlepsi zawodnicy reprezentować 
będą Gminę w dalszych elimina-
cjach, 25 marca na zawodach w 
Objezierzu.  
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Turniej w Sokołowie Budzyńskim

Graliśmy w warcaby
W niedzielę 29 stycznia 2012 
r. w Sokołowie Budzyńskim 
odbył się Gminny Turniej 
Warcabów – 64 polowych.
Organizatorami Turnieju byli: 
Wójt Gminy Budzyń, Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu, 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Budzyniu, Koło LZS w Soko-
łowie Budzyńskim. 
Turniej rozegrano systemem 
szwajcarskim: 9 rund 2 x 7 
minut w sześciu kategoriach 
wiekowych.
W kategorii mężczyzn, 1998 i 
młodsi zwyciężyli:
1. Rozpłochowski Eryk 
2. Musiał Dominik
3. Nowicki Kacper
W kategorii mężczyzn, 1997 – 
1994: 
1. Pytel Piotr
2. Pytel Tomasz
3. Goldberg Patryk
W kategorii mężczyzn, 1993 i star-
si: 
1. Pytel Szymon
2. Góra Mieczysław
3. Marchel Ryszard
W kategorii kobiet, 1998 i młod-
sze:  
1. Kubsik Nikola
2. Nowicka Nikola
3. Uszko Roksana 
W kategorii kobiet, 1997 – 1994: 
1. Herman Natalia 
2. Odor Danuta 
3. Niemczyńska Milena 
W kategorii kobiet, 1993 i starsi: 
1. Pytel Hanna 
2. Rozpłochowska Marika
W czasie trwania przerw między 
rundami zawodnicy częstowali się 
smacznymi pączkami z piekarni 
państwa Gawrychów którym ser-
decznie dziękujemy za pomoc. 

Zwycięzcom medale, nagrody i 
dyplomy pamiątkowe wręczali: 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Budzyniu Marek Bocheński, 
Przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS w Budzyniu Roman 
Schlabs oraz sędzia główny turnieju 
Piotr Rakoczy. 
W klasyfikacji open – pierwsza 
dziesiątka:
1. Pytel Szymon
2. Góra Mieczysław 
3. Marchel Ryszard 
4. Pytel Piotr
5. Pytel Tomasz
6. Ksycki Robert
7. Dąbrowicz Mateusz 
8. Kubsik Nikola
9. Świstara Patryk
10. Goldberg Patryk 
Wszystkim którzy pomagali w prze-
prowadzeniu turnieju oraz czuwali 
nad prawidłowym jego przebiegiem 
a w szczególności pani Irenie Jan-
kowskiej, panu Piotrowi Rakoczy 
oraz aktywowi Koła LZS w Sokoło-
wie Budzyńskim w imieniu organi-
zatorów serdecznie dziękujemy. 
Zwycięzcom życzymy dalszych 
sukcesów w reprezentacji Gminy 
Budzyń w dalszych Mistrzostwach.  

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu

Harmonogram imprez masowych 
organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w 2012 roku
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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 
Chodzież – 0.21 
Kołobrzeg – 6.44, 13.49, 16.27
Koszalin – 9.12, 17.57
Piła – 9.12, 17.15,  20.33, 22.13
Poznań – 4.04, 5.04, 6.00, 7.20, 
8.24, 11.29, 15.46, 17.20, 18.47, 
20.31
Słupsk (przez Koszalin) – 17.57 
Zielona Góra (przez Poznań) – 
6.00

W związku z pracami na  torach, 
jakie rozpoczęły się pod  Pozna-
niem, został dość znacznie zmie-
niony rozkład jazdy, a ponadto 
będą w nim dokonywane co jakiś 
czas zmiany. Dlatego podajemy 
tylko obowiązujące w tej chwili 
godziny odjazdów pociągów (bez 
legendy)  i zalecamy, by każdora-
zowo przed planowanym wyjaz-
dem sprawdzać aktualną sytuację 
na stronie internetowej: www.roz-
klad-pkp.pl. Na stronie tej można 
uzyskać dokładne informacje o 
połączeniach kolejowych, można 
także zaplanować podróż z prze-
siadkami lub dowiedzieć się, jaka 
będzie cena biletu.   

Rozkład jazdy busa
ważny od 26.06.2011 

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 
 
Tolerancja +/- 3 min.

INFORMATOR

Rozkład jazdy 
PKS Budzyń 
BUDZYŃ przez: DZIEWO-
KLUCZ II, DZIEWOKLUCZ 
Abisynia 
– 12:40 S, 12:52 S, 14:37 S 
BUDZYŃ przez: KĄKOLE-
WICE wieś I, OSTRÓW-
KI 
– 13:45 S< 
BUDZYŃ przez: SYPNIEWO 
– 06:50 S 
BUDZYŃ, Rogozińska/Gim-
nazjum 
– 07:38 S 
BUDZYŃ, Rogozińska/Gim-
nazjum przez: DZIEWO-
KLUCZ II, DZIEWOKLUCZ 
Abisynia
– 06:30 S, 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  przez: BU-
DZYŃ, Rogozińska/Gimna-
zjum  WYSZYNKI
– 14:25 S< 
CHODZIEŻ    przez: PRO-
SNA

– 07:44 S, 15:21 S, 15:24 dE
CHODZIEŻ przez: WY-
SZYNKI, WYSZYNY szk. 
– 14:40 S5 
CHODZIEŻ
– 07:25 S, 08:04 S, 08:25 S, 
14:10 S5, 15:20 S, 16:00 S 
KAMIENICA 
– 16:30 S 
KĄKOLEWICE, wieś I 
– 07:00 S 
MARGONIN przez: ZBY-
SZEWICE 
– 16:10 S 
NOWE BRZEŹNO
– 14:50 S 
PIŁA  przez:  CHODZIEŻ – 
10:02 S, 10:45 F, 17:40 F 
POZNAŃ  przez: ROGOŹ-
NO, MUROWANA GOŚLINA 
– 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/
Gimnazjum 
– 12:50 S 
SOKOŁOWO BUDZ. przez: 
KĄKOLEWICE, wieś I, 
OSTRÓWKI 
– 13:42 S5 
SOKOŁOWO BUDZ.
– 06:45 S
WĄGROWIEC przez: KA-
MIENICA 
– 06:45 S 
WĄGROWIEC  przez: 
NOWE BRZEŹNO 
– 13:40 S  
WYSZYNY, szk.przez: 
KĄKOLEWICE, wieś I,  
OSTRÓWKI – 14:20 S 

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

Uwaga! PKS Spółka z o.o. w Pile 
informuje, że w piątek po Bożym 
Ciele i 31.X. będzie prowadziło ko-
munikację autobusową wg rozkła-
du sobotniego, a 24 i 31.XII.2011 
do godz. 16.00.
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Ludowe Zespoły Sportowe  w Gminie Budzyń

Podsumowano działalność
10 lutego 2012 roku w Restau-
racji „TOMEX” w Budzyniu 
odbyło się podsumowanie współ-
zawodnictwa sportowo – tury-
stycznego Kół LZS w Gminie 
Budzyń za 2011 rok.
Uroczystość podsumowania otwo-
rzył i powitał zaproszonych gości 
oraz aktyw Gminnego Zrzeszenia 
przewodniczący rady Gminnej 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu Ro-
man Schlabs.
W podsumowaniu uczestniczyli 
zaproszenie goście: Wójt Gminy 
Marcin Sokołowski, V-ce prze-
wodniczący Rady Powiatowej 
Zrzeszenia LZS w Chodzieży 
Bogdan Łączka, Przewodniczący 
Rady Gminy pan Bogdan Łasecki, 
członkowie Rady Powiatowej LZS 
Zygmunt Zimniak i Feliks Rożek, 
sołtysi wsi w których działają Koła 
LZS: Szczepan Antoniewicz z So-
kołowa, Leonard Sell z Prosny, 
Zbigniew Dumke z Podstolic oraz 
Wacław Pasch z Bukowca oraz 
działacze członkowie Rady Gmin-
nej Zrzeszenia i aktyw z Kół LZS. 
Celem współzawodnictwa jest ak-
tywizacja i podnoszenie poziomu 
działania Kół LZS poprzez upo-
wszechnianie kultury fizycznej 
wśród mieszkańców wsi oraz za-
pewnienie czynnego wypoczynku 
i współzawodnictwa sportowego. 
Po dokonaniu oceny i przeanali-
zowaniu przeprowadzonych im-
prez sportowo – rekreacyjnych 
oraz pracy kół kapituła współza-
wodnictwa przyznała:
I miejsce - dla Koła LZS Sokołowo 
Budzyńskie
II miejsce - dla Koła LZS Prosna

III miejsce - dla Koła LZ Kąkole-
wice
IV miejsce - dla Koła LZS Podsto-
lice
V miejsce - dla Koła LZS Buko-
wiec 
VI miejsce - dla Koła LZS Gra-
bówka
VII miejsce - dla Koła LZS 
Ostrówki
VIII miejsce - dla Koła LZS Dzie-
woklucz
IX miejsce - dla Koła LZS Nowe 
Brzeźno
Puchary, dyplomy pamiątkowe i 
nagrody rzeczowe wręczyli: Wójt 
Gminy Budzyń Marcin Sokołow-
ski i V-ce Przewodniczący Rady 
Powiatowej LZS Bogdan Łączka. 
Następnie wręczono na wniosek 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu i przyznane przez Radę 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS 
w Poznaniu – „Honorowe odznaki 
LZS” w stopniu srebrnym: Krzysz-
tofowi Kaźmierczykowi, Maciejo-
wi Lubańskiemu, Błażejowi Pas-
chowi i Michałowi Polowemu. 

W stopniu złotym – Józefowi Ko-
walskiemu, Andrzejowi Bedyń-
skiemu i Leszkowi Polowemu.
Wręczono również legitymacje 
członkowskie LZS nowo wstępują-
cym członkom: Danucie Odor, Wik-
torii Polowej z Prosny oraz Aleksan-
drowi Podgórni z Kąkolewic.
Dekoracjami wyżej wymienionymi 
odznakami i wręczenia legitymacji 
nowo wstępującym członkom do-
konał Wójt Gminy Budzyń Marcin 
Sokołowski i V-ce przewodniczący 
Rady Powiatowej Bogdan Łączka. 
Przewodniczący rady Gminnej 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu Roman 
Schlabs w swym wystąpieniu złożył 
serdeczne gratulacje – zwycięzcom 
współzawodnictwa, odznaczonym 
działaczom i nowo wstępującym 
członkom do LZS. Dodał że od-
znaczenia dzisiaj wręczone nie za-
mykają etapu wyróżnień działaczy 
i sympatyków naszego Zrzeszenia 
ponieważ zobowiązuje nas do tego 
jubileusz jaki obchodzi nasze orga-
nizacja. 5 – lecie powstania Gmin-
nego Zrzeszenia oraz 65 rocznica 

powstania Ludowych Zespołów 
Sportowych w kraju. 
Podziękował władzom Gminnym 
za pomoc i wpieranie naszych 
działań oraz samorządom wiejskim 
na czele z sołtysami bo to ni wie-
lokrotnie wspierają bezpośrednio 
działalność oddaną Kół LZS.
W dyskusji głos zabierali przedsta-
wiciele Władz Gminnych jak i za-
proszeni goście. 
W wszystkich wypowiedziach 
oceniano wysoko działalność Kół i 
całego Gminnego Zrzeszenia, Bog-
dan Łączka stwierdził że większość 
składu reprezentacji: a wielu przy-
padkach całość reprezentacji stano-
wią zawodnicy z Gminy Budzyń i 
zdobyte 11 miejsce Rady Powiato-
wej to ich duża zasługa, są to efekty 
imprez masowych organizowanych 
przez to Zrzeszenie. 
W dyskusji przewijał się temat dal-
szego rozwoju i kontynuowanie 
sportu masowego w środowisku 
wiejskim. Wspomniano również o 
nowo powstałych obiektach spor-
towych i świetlicach wiejskich oraz 
obiektach, które niebawem jeszcze 
powstaną. 
Atmosfera jaka panuje i zaplecze 
sportowe w naszej Gminie rokują 
dalsze sukcesy w sporcie maso-
wym. Na zakończenie Przewod-
niczący Rady Gminnej Zrzeszenia 
LZS w Budzyniu zapewnił,  że 
myśli i propozycje jakie padły w 
czasie dyskusji, zostaną wdrożone 
do realizacji naszego Zrzeszenia. 
Serdecznie podziękował wszyst-
kim zaproszonym gościom oraz 
aktywowi za czynny udział w 
podsumowaniu, Kończąc życzył 
uczestnikom nadchodzącego balu” 
działaczy i sympatyków sportu ma-
sowego” szampańskiej zabawy do 
samego rana. 
Na tym spotkanie podsumowujące 
działalność za miniony rok zakoń-
czono. 


