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Finał plebiscytu z udziałem mieszkańców naszej gminy

„Wspaniali” w Chodzieży

Uczennica Szkoły Podstawowej błysnęła w Poznaniu

Wojewódzki sukces Oli 

Na zdjęciu: w katego-
rii solistów w grupie 
wiekowej 13 – 17 lat 
pierwsze miejsce za-
jęła Agata Wilant z 
Trzcianki 

Więcej na stronie 12

Młode talenty na deskach Gminnego Ośrodka Kultury

Piramida po raz dwunasty

Z okazji Świąt Wielkanocnych  
wszystkim mieszkańcom Gminy 

Budzyń wielu radosnych i ciepłych 
chwil życzą 

Wójt Gminy Marcin Sokołowski 
oraz 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bogdan Łasecki

3 marca 2012 r. Alek-
sandra Gabryel-
ska reprezentowała 
Szkołę Podstawową 
im. Tadeusza Ko-
tarbińskiego w Bu-
dzyniu w III etapie 
Wojewódzkiego Kon-
kursu Humanistycz-
nego organizowanym 
przez Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu. 
Uczestnicy konkursu 
z województwa wiel-
kopolskiego stawili 
się tego dnia w Szkole 
Podstawowej nr 15 w 
Poznaniu i przystąpili do pisania 
wypracowania. Uczennica Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu uzy-
skała z pracy pisemnej 38 punk-
tów na 40 możliwych i została 

laureatką konkursu. Ten sukces 
zwalnia ją z pisania sprawdzia-
nu klas VI, który odbędzie się 3 
kwietnia br.

Czytaj więcej na stronie 6

W piątek, 16 marca, w sali widowiskowej Chodzieskiego Domu Kultu-
ry miał miejsce finał plebiscytu „Wspaniali 2011”. 

Więcej na stronie 4
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Przetarg na drogi 

Kolejny kilometr więcej 

XVII sesja Rady Gminy 

Pracowita sesja
26 marca odbyła się druga w 
tym roku, a 17. z kolei w bieżą-
cej kadencji sesja rady Gminy 
Budzyń. Sesja była była bardzo 
pracowita, radni podjęli aż 22 
uchwały, co jest ewenementem 
w pracy naszego samorządu. 
Większość uchwał, nad którymi 
debatowali radni, w fazie projek-
tów była rozpatrywana przez po-
szczególne komisje Rady. Uzy-
skały zatem wstępną akceptację 
komisji, w takiej postaci były 
przedstawiane pod obrady. 
W pierwszej uchwale radni zajęli 
zatwierdzeniem taryf dla zbio-
rowgo zaopatrzenia w wodę oraz 
zbiorowego odprowadzania ście-
ków. Ze względu na ważność tej 
uchwały jej treść publikujemy na 
łamach bieżącego wydania Infor-
matora. 
W kolejnej uchwale radni zwol-
nili Gminny Zakładów Wodocią-
gów i Kanalizacji w Budzyniu z 
obowiązku odprowadzenia nad-
wyżki środków obrotowych do 
budżetu Gminy Budzyń. Zgodnie 
z uchwała nadwyżkę tę Zakład 
zobowiązany jest wykorzystać 
na realizacje własnych zadań. 
Następnie podjęta została uchwa-
ła w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy 
Budzyń w 2012 roku. Celami 
podstawowymi, jakie zostały po-
stawione w tym programie, jest 
ograniczenie wzrostu liczby 
bezdomnych zwierząt przez ka-
stracje i sterylizacje, zapewnie-
nie opieki nad wolno żyjącymi 
kotami poprzez ich dokarmianie, 
pozyskiwanie nowych właści-
cieli dla bezdomnych zwierząt, 
oddawanie bezdomnych zwierząt 
do schronisk. W programie pod-
kreślona została także koniecz-
ność zapewnienia opieki wete-
rynaryjnej nad zwierzętami które 
zostały poszkodowane w czasie 
zdarzeń drogowych. Ponadto 
istotnym elementem programu 
jest edukacja mieszkańców Gmi-
ny Budzyń w zakresie opieki nad 
zwierzętami. 
W kolejnej uchwale radni zmie-
nili uchwałę w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów 

W ramach realizacji gminne-
go programu poprawy dróg 
lokalnych gmina ogłosiła prze-
targ na kolejną inwestycję, w 
wyniku które wybudowany 
zostanie kolejny odcinek ok. 
kilometra nowej drogi asfalto-
wej we wsi Wyszyny.
Przetarg zostanie rozstrzygnię-

ty w kwietniu. Władzom samo-
rządowym naszej gminy udało 
się uzyskać na ten cel środki  
z Urzędu Marszałkowskiego 
z funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych w wysokości ok. 125 
tysięcy złotych. Zadanie to zo-
stanie zrealizowane do końca 
lata tego roku.

Alkoholowych na 2012 rok. W 
uchwale tej zostały doprecy-
zowane zasady wynagradzania 
członków tej  gminnej komisji za 
wykonywanie pracy wynikającej 
z realizacji programu przeciw-
działania alkoholizmowi i narko-
manii. 
W kolejnych dwóch uchwałach 
radni dokonali zmian w planach 
odnowy miejscowości  Podstoli-
ce i Wyszyny. Zmiany te dotyczą 
planowanych przedsięwzięć i 
inwestycji aktywizujących spo-
łeczność lokalną do 2020 roku. 
Zmiana tych uchwał omawiana 
była w czasie zebrań wiejskich 
i zyskała pełną akceptację ich 
uczestników. 
Następne dwie uchwały doty-
czyły zatwierdzenia planu od-
nowy miejscowości Ostrówki i 
Wyszynki. Przyjęte plany kom-
pleksowo zapewniają harmonij-
ny rozwój społeczno - gospodar-
czy sołectw. Zatwierdzone plany 
odnowy miejscowości także 
uzyskały akceptację uczestni-
ków spotkań wiejskich. 
Kolejną uchwałę radni podjęli 
w sprawie zgłoszenia sołectw 
Nowe Brzeźno i Sokołowo Bu-
dzyńskie do programu Wiel-
kopolska Odnowa Wsi. Re-
alizacja tej uchwały umożliwi 
tym sołectwom ubieganie się o 
różnego rodzaju dotacje i dofi-
nansowanie w ramach konkur-
sów ogłaszanych przez Urząd 
Marszałkowski w zakresie tego 
programu. 
Kolejne trzy uchwały były 
uchwałami majątkowymi. W 
pierwszej z nich radni wyrazili 
zgodę na zamianę między osoba-
mi fizycznymi a Gminą Budzyń 
działek na zasadzie ekwiwalent-
ności. W kolejnej uchwale Rada 
wyraziła zgodę na sprzedaż nie-
ruchomości stanowiącej mienie 
komunalne o powierzchni 100 
metrów kw. na poszerzenie dzia-
łek siedliskowych. W nastepnej 
uchwale Rada wyraziła zgodę 
na nabycie na mienie komunal-
ne w trybie przetargowym od 
Skarbu Państwa nieruchomości 
niezabudowanej we wsi Wyszyn-
ki z przeznaczeniem na budowę 
świetlicy wiejskiej. 
Następnie radni wyrazili zgodę 

na dzierżawę gruntów komunal-
nych o powierzchni 1,16 ha w 
Sokołowie Budzyńskim na okres 
dłuższy niż trzy lata dotychcza-
sowemu dzierżawcy. 
W kolejnej uchwale Rada wyra-
ziła zgodę na zawarcie umów z 
dotychczasowymi najemcami na 
wynajęcie lokali przez nich uży-
wanych. Chodzi o lokale zajęte 
na prowadzenie usług medycz-
nych oraz usług stomatologicz-
nych. 
Radni podjęli także uchwałę 
dotyczącą pierwszeństwa w na-
byciu nieruchomości gruntowej 
zabudowanej budynkiem miesz-
kalnym i gospodarczym we wsi 
Podstolice przez dotychczasowe-
go najemcę. 
Kolejną uchwałą radni zmieni-
li wcześniejszą uchwałę Rady 
Gminy Budzyń w sprawie zasad 
i trybu udzielania dotacji celo-
wej z budżetu Gminy Budzyń na 
dofinansowanie kosztów inwe-
stycji związanej z demontażem, 
usuwaniem i unieszkodliwia-
niem elementów zawierających 
azbest. W uchwale tej został 
doprecyzowany regulamin przy-
znawania dotacji celowej na 
to zadanie. Zgodnie z obecnie 
przyjętym regulaminem dotacja 
stanowi refundację poniesio-
nych kosztów. Jej wysokość się 
nie zmieniła i może wynosić 50 
procent poniesionych wydat-
ków, jednak nie więcej niż dwa 
tysiące złotych. 
Rada, w kolejnej uchwale, wy-
raziła zgodę na wyodrębnienie 
w budżecie Gminy Budzyń na 
2013 rok środków finansowych 
stanowiących fundusz sołecki. 
Zgodnie z tą uchwałą, w przy-
szłym roku sołectwa będą miały 
do dyspozycji środki finansowe 
na realizację zadań własnych 
gminy w sołectwie. 
Rada Gminy podjęła decyzję 

o zmianach w budżecie gminy 
na 2012 rok. I tak,  zwiększone 
zostały dochody o kwotę 120 
tysięcy 606 złotych, natomiast 
wydatki zostały zwiększone o 
kwotę 871 tysięcy 16 złotych. 
Po zmianach budżet na 2012 rok 
po stronie dochodów zamyka się 
kwotą 26 milionów 19 tysięcy 
787 złotych, natomiast po stro-
nie wydatków kwotą 26 milio-
nów 350 tysięcy 753 złotych. 
W kolejnej uchwale radni pod-
jęli decyzję w sprawie przenie-
sienia umorzonej części pożycz-
ki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu. Rad-
ni środki te przeznaczyli na 
kolejne zadanie z zakresu go-
spodarki wodno – ściekowej na 
terenie naszej gminy. W ten spo-
sób umorzona kwota pożyczki 
w wysokości 85 tysięcy złotych 
została przekazana na zadanie 
pod nazwą „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w miej-
scowości Wyszyny, Grabówka, 
Prosna i Nowa Wieś Wyszyń-
ska”. 
Przedostatnią uchwałą, którą 
radni podjęli podczas obrad tej 
sesji, była uchwała w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Budzyń na lata 
2012 -2020. Zmiana w progno-
zie finansowej jest konsekwen-
cją zmian dokonanych w aktual-
nym budżecie gminy. 
W ostatniej uchwale radni zmie-
nili statut Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Budzy-
niu. Uchwałą tą wpisano do sta-
tutu GOPS nowe zadania, mię-
dzy innymi z zakresu świadczeń 
rodzinnych, dodatków miesz-
kaniowych, pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, w 
zakresie wspierania rodzin i sys-
temu pieczy zastępczej. 
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OSp Sokołowo Budzyńskie

W planach remiza
Następna inwestycja, zaplanowa-
na jakiś czas temu w wieloletnim 
planie inwestycyjnym naszej gmi-
ny, weszła w etap realizacji. Jest 
nią budowa remizy strażackiej dla 
OSP w  Sokołowie Budzyńskim. 
W wyniku ogłoszonego przetargu, 
w którym udział wzięło 18 firm, do-
konano wyboru wykonawcy zada-
nia. Został nim Zakład Produkcyjno 
Handlowo Usługowy Sławomir Li-
siewcz ze Stróżewa. Wartość zada-
nia to kwota ok. 350 tysięcy brutto, 
zakończenie prac i uroczyste odda-
nie obiektu do użytku planowane 
jest na wiosnę 2013 roku. 
Nowa remiza zostąpi drewnianą 

szopę, która do tej pory służyła 
jako tymczasowy garaż dla nowo 
zakupionego samochodu pożarni-
czego i sprzętu p-poż  jednostki. W 
obiekcie, oprócz garażu, mieścić się 
będzie jednocześnie zaplecze sani-
tarne i pomieszczenia dla strażaków. 
W roku bieżącym główne obchody 
święta straży pożarnej na terenie na-
szej gminy odbędą się w Sokołowie 
Budzyńskim, jednym z punktów 
obchodów będzie wmurowanie 
symbolicznego kamienia węgielne-
go pod nową remizę. Obiekt stanie 
w miejscu starej remizy, która ze 
względu na zły stan została rozebra-
na w połowie lat 80.  

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Budzyń  ogłasił publiczny przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
- działka numer 436/28 o powierzchni 0,1400 ha położona w 

Budzyniu przy ul. Leśnej. Sąsiaduje z nieruchomościami zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stacją paliw. Nieruchomość 

posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej tj. sieci 
energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Działka położona 

jest w pobliżu drogi krajowej nr 11. Kształt działki korzystny. 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń i zapisana jest 
w księdze wieczystej KW Nr 22794 prowadzonej przez Sąd Re-
jonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Wągrowcu. Powyższa 

nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja o warun-
kach zabudowy, w której ustalono przedsięwzięcie polegające na 
budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  z dopusz-

czeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 436/28 wynosi 

77.000,00 złotych netto
(słownie:  siedemdziesiątsiedemtysięcyzłotych 00/100 netto)

Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie poda-
tek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium – 7.700,00 złotych (słownie: siedemtysięcysiedemset-
złotych 00/100) 

Przetarg  odbędzie się w dniu  8 maja 2012 r.  o godz. 1000 w 
siedzibie Urzędu Gminy Budzyń przy ul. Lipowej 6  (pokój nr 1)    

Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesią-

tek złotych.
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 Spółdzielczym Chodzież Oddział w Budzyniu naj-
później do                             dnia 02 maja 2012 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.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć 
komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłaty 

wadium. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika 
powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego 

Rejestru Sądowego.   
Nabywca ponosi dodatkowo koszty notarialne łącznie z opłatami 

sądowymi, których wysokość określi notariusz.
Przyszły nabywca jest także zobowiązany uiścić dodatkowe 

koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 
304,50 zł (w tym sporządzenia operatu szacunkowego, dokumen-

tów geodezyjnych). 
Należność za nabycie nieruchomości ustalona w drodze licytacji 
podlega zapłacie w całości gotówką najpóźniej w przeddzień 

zawarcia umowy notarialnej. Nie ma możliwości rozłożenia ceny  
na raty roczne. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych 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

UCHWAŁA Nr  XVII / 102 / 2012
RADY   GMINY  BUDZYŃ z dnia 26 marca  2012 r.

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

Na podstawie art. 7 ust. 1  pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  ze 
zmianami) art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej ( Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz. 236, ze zmianami) oraz art. 24 ust. 
1, 3 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, ze 
zmianami)  Rada Gminy Budzyń  uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lutego 2012 r. Gminnego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu, Rada Gminy Budzyń zatwierdza 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Budzyń: 
1) Taryfy dla pobierających wodę wynoszą:
a/ wykorzystywana na cele bytowe gospodarstw domowych za 1 m³  
    -  2,21 zł.  netto, plus należny podatek VAT, stawka opłaty abona-
    mentowej  - 2,20  zł. netto miesięcznie, plus należny podatek VAT,
b/ wykorzystywana na pozostałe cele za 1 m³ -  3,53 zł. netto, plus
   należny podatek VAT, stawka opłaty abonamentowej  - 5,00 zł. netto 
   miesięcznie, plus należny podatek VAT.
2/ Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków wynoszą :
a/ za ścieki socjalno – bytowe  za 1 m³ -  3,56 zł.  netto, plus należny
    podatek VAT,
b/ za ścieki od pozostałych odbiorców za 1 m³ -  3,93 zł. netto, plus należny 
    podatek VAT.
2. Taryfy, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały.
§ 2. 1. Taryfy obowiązują w okresie od 15 kwietnia 2012 r. do 14 kwietnia 
2013 r.
2. Taryfy podlegają ogłoszeniu w „Informatorze Samorządowym Gminy 
Budzyń” i na tablicach ogłoszeń  w sołectwach, w terminie 7 dni od dnia 
podjęcia niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń oraz Kie-
rownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/25/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 
dnia 15 kwietnia 2012 r. 
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Z życia budzyńskich strażaków

Zebranie sprawozdawcze
Tegoroczny plebiscyt „Wspania-
li 2011”, którego finał odbył się 
w piątek, 16 marca, w sali wido-
wiskowej Chodzieskiego Domu 
Kultury, podobnie jak w roku 
ubiegłym objęty został patrona-
tem starosty chodzieskiego Ju-
liana Hermaszczuka. Laureatów 
wybierano w czterech katego-
riach, tytuły przyznano także w 
dwóch kategoria dodatkowych. 
Plebiscyt organizowany jest przez 
redakcję „Naszego Tygodnika 
Chodzieskiego”, którego współ-
organizatorami są Starostwo Po-
wiatowe w Chodzieży, Chodzieski 
Dom Kultury i Telewizja Kablowa 
Antserwis. Jego celem jest promo-
cja osób, firm, organizacji powiatu 
chodzieskiego, które w roku 2011 
osiągnęły sukces w zakresie swo-
jej działalności. Powołane przez 
starostę kapituły wybrały „Super 
piątki” i głównych laureatów. 
W „Super piątkach”, czyli w ści-
słym gronie faworytów do tytułu 
„Wspaniali 2011” znaleźli się tak-
że przedsiębiorcy, producenci rol-
ni oraz działacze sportowi z terenu 
naszej gminy. I tak, w kategorii 
„Biznes” naszą gminę reprezento-
wali właściciele firmy „Kabat”, w 
kategorii „Rolnictwo i przetwór-
stwo rolne”  Maciej Gramowski 
i Wojciech Szejner, w kategorii 
„Sport, turystyka i rekreacja” An-
toni Dahlke i Roman Schalbs. 
Wyniki plebiscytu zostały ogło-
szone podczas oficjalnej gali w 
ChDK-u. Wśród oficjalnych go-
ści znaleźli się między innymi 
wiceprzewodniczący Sejmiku 
Wielkopolskiego Jerzy Kado, a 
także burmistrzowie, wójtowie i 

przedstawiciele samorządów.
Mieszkańców naszej gminy zain-
teresuje zapewne wiadomość, że 
w tegorocznym plebiscycie zna-
czącą rolę odegrali nasi krajanie 
– w kategorii „Biznes” zaszczytny 
tytuł „Wspaniały 2011” zdobyła 
firma „Kabat” z Budzynia, w ka-
tegorii „Rolnictwo i przetwórstwo 
rolne” - przedsiębiorca rolny Ma-
ciej Gramowski z Bukowca (na 
zdjęciu poniżej). Odnotujmy jesz-
cze zwycięzców w pozostałych 
kategoriach: „Sport, turystyka i 
rekreacja”  - Sławomir Lisiewicz 
(prezes „Korony” Stróżewo), 
„Działalność społeczna, kultura i 
oświata” – „Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Chodzieskiej”.
W głosowaniu czytelników „Na-
szego Tygodnika Chodzieskiego” 
najwięcej głosów otrzymał moto-
rowodniak Cezary Strumnik (29,8 
procenta wszystkich głosów). Wy-
przedził on Fundację „Centrala 
Młodych”, firmę „Twoje Auto” z 
Budzynia, Arkadiusza Zimnego 
i Sławomira Lisiewicza. Podczas 
piątkowej uroczystości Regional-
na Telewizja Antserwis przyznała 
specjalne wyróżnienie Romanowi 
Schlabs za wkład w upowszech-
nianie sportu poprzez działalność 
w Ludowych Zespołach Sporto-
wych. Nagrodę wręczył dyrektor 
Antserwisu, Kazimierz Kociński 
(zdjęcie na stronie 1 Informatora).
Przerywnikiem podczas wręcza-
nia wyróżnień były występy arty-
styczne m.in. zespołu wokalnego 
Adama Cichockiego, nowopow-
stałego przy ChDK-u Big bandu 
oraz znanego piosenkarza Gabrie-
la Fleszara.  

Finał plebiscytu z udziałem mieszkańców naszej gminy

„Wspaniali” w Chodzieży

Strażacy z gminnej jednostki 
OSP w czasie zebrania spra-
wozdawczego podsumowali rok 
2011. Spotkanie zorganizowane 
zostało tradycjnie w strażnicy 
przy ul. Strażackiej. Zebrali 
się w niej druhowie oraz za-
proszeni goście. Tradycyjnie 
obecny był wójt gminy Marcin 
Sokołowski, przewodniczący 
rady Gminy Bogdan Łasecki. 
W zebraniu uczestniczył także 
komendant powiatowy PSP w 
Chodzieży Rafał Mrowiński. 
Obrady otworzył i poprowadził 
prezes budzyńskiej OSP Zenon 
Nowicki. 
Budzyńska jednostka liczy obec-
nie 62 druhów łącznie z drużyną 

młodzieżową. W zebraniu wzięło 
udział kilkudziesięciu strażaków 
w tym także część młodzieżowej 
drużyny pożarniczej. Porządek 
obrad przewidywał m.in. spra-
wozdanie z działalności, które 
złożył naczelnik Michał Gapiń-
ski, sprawozdanie finansowe i 
komisji rewizyjnej oraz przedsta-
wienie planów działalności na rok 
bieżący. Uroczystą minutą ciszy 
druhowie uczcili pamięć zmarłe-
go Mariana Walerowskiego, dłu-
goletniego członka tutejszej OSP. 
Jak podkreślił naczelnik ważnym 
zadaniem na rok bieżący będzie 
termomodernizacja obiektu remi-
zy, a także wymiana nieefektyw-
nego pieca. 

Zdrowych wesołych świąt 
Wielkanocnych dla 
mieszkańców wsi Brzekiniec 
życzenia składa
Rada Sołecka 
i sołtys Ludwik Soloch

UWAGA ROLNICY!
W związku z niekorzystnymi warunkami przezimowania upraw 
ozimych spowodowanymi niskimi temperaturami, które wpły-
nęły negatywnie na uprawy ozime, informujemy, że można skła-
dać wnioski o ustalenie wysokości strat w uprawach. 
W celu dokonania szacowania strat przez Komisję powołaną przez 
Wojewodę Wielkopolskiego należy złożyć wniosek przed podjęciem 
decyzji o zaoraniu upraw, jednakże nie później niż do dnia 13 kwiet-
nia 2012 r. Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny w Urzędzie 
Gminy, pok. nr.  17. 
Następnie Komisja będzie spisywała indywidualne protokoły strat w 
terenie w obecności zainteresowanego rolnika.
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Informujemy, że w roku bie-
żącym podobnie jak w la-
tach ubiegłych pracownicy 
Urzędu Skarbowego w Cho-
dzieży, będą pełnić dyżury 
w Urzędzie Gminy Budzyń, 
pok. nr 1. Dyżury odbędą się 
w następujących terminach:

Dyżury pracowników 
Urzędu Skarbowego w Chodzieży

10.04.2012 - 7:30 - 9:30
24.04.2012 - 7:30 - 9:30
Podczas dyżurów będzie 
możliwość uzyskania po-
mocy w wypełnianiu zeznań 
podatkowych PIT oraz złożyć 
wypełnione zeznania.

Już po raz drugi na Orliku

Memoriał Zenona Kuźniarka
W sobotę, 24 marca, na boisku „Or-
lik” w Budzyniu zorganizowana zo-
stała II edycja Memoriału Zenona 
Kuźniarka, cenionego w regionie 
sportowca i działacza sportowe-
go. Podobnie jak w roku ubiegłym, 
Memoriał cieszył się niezwykłym 
zainteresowaniem, swój udział zgło-
siło sześć drużyn, wśród biorących 
udział w Memoriale zawodników 
wielu przyjaźniło się z Zenkiem 
Kuźniarkiem w okresie, gdy udzia-
lał się aktywnie na rzecz sportu w 
regionie. W uroczystym rozpoczęciu 
Memoriału udział wzięła Mama Ze-

nona, na ręce której Mariusz Ajchsztet 
w imieniu organizatorów przekazał ży-
czenia i kwiaty. Ze strony władz samo-
rządowych w Memoriale uczestniczył 
przewodniczący Rady Gminy Bogdan 
Łasecki. 
Nie zawiedli sportowcy, nie zawiodła po-
goda. Rozgrywkom towarzyszło wspania-
łe słońce i świetna atmosfera. Tegoroczny 
Memoriał wygrała drużyna z Piły, przed 
Wieleniem i Szamotułami. Na pozostałych 
miejscach znaleźli się: Gołańcz, Budzyń i 
Osiek. Najlepszym bramkarzem turnieju 
okazał się Mirosław Gniot, najlepszym 
zawodnikiem pola – Piotr Rojewski. Orga-
nizatorzy specjalne podziękowanie kierują 
pod adresem sędziego głównego zawo-
dów, Bogdana Stefańskiego, a także spon-
sorów Memoriału – hurtowni sportowej 
„Admiral Sport” Grzegorza Maciejarza 
z Wałcza, Gminnego Osrodka Kultury w 
Budzyniu, Piekarni Eugeniusza Gawrycha 
z Budzynia, oraz Tomasza Górznego, za 
pomoc w organizacji Memoriału. 

Rozgrywki „Bośka - Kop”

„Powitanie wiosny”
W niedzielę, 18 marca 2012r., 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Budzyniu rozegrano IX roz-
grywkę „Bośka – Kop” o pu-
char  „Powitanie wiosny”. 
Zwycięzcą turnieju został Ro-
muald Przybyszewski (441pkt.), 
na drugim miejscu uplasował się 
Andrzej Michor (393 pkt.), na 
trzecim Romuald Fiedorowicz 
(390 pkt.), czwarte miejsce zajął 
Tadeusz Grill (363 pkt.), piąte 
Włodzimierz Olejniczak (363 
pkt.). 

Rozgrywki „Bośka – Kop” 
2011/2012, klasyfikacja po IX 
rozgrywce: 
1. A. Michor        546,0 pkt.
2. R. Starosielec        405,5 pkt.

3. T. Grill        350,5 pkt.
4. R. Przybyszewski     326,5 pkt.
5. R. Miziołek       326,0 pkt.
6. W. Walczak       319,5 pkt.
7. R. Geisler       316,0 pkt.
8. W. Wierzbiński        310,5 pkt. 
9. R. Fifer       262,0 pkt.
10. R. Simiński       257,0 pkt.
11. R. Ziała       256,5 pkt.
12. R. Fiedorowicz        242,0 pkt.
13. W. Olejniczak         214,0 pkt. 
14. ST. Okupniak        202,0 pkt.
15. M. Wiza       197,0 pkt.
16. A. Geisler       185,0 pkt.
17. R. Rabczak        167,0 pkt. 
18. St. Mulik       162,5 pkt.
19. A. Łukaszewski       158,0 pkt.
20. A. Czapliński       129,0 pkt.
21. Z. Bukowski        105,0 pkt.
22. J. Kowalczyk        100,0 pkt.

23. R. Ksycki          90,0 pkt.
24. Z. Kamiński          71,0 pkt.
25. J. Adamski         66,0 pkt.
25. R. Serafin          59,0 pkt.
26. R. Polowy          51,0 pkt.
27. W. Kaźmierczak        50,0 pkt.
28. K. Pienkos         37,0 pkt.
29. Z. Kałużny           12,0 pkt.
30. Sł. Łukaszewicz          8,0 pkt.
31. H. Wojczyński            3,0 pkt.

32. D. Marek            2,0 pkt.
33. K. Maliszwski            1,0 pkt.
34. K. Szurpit            1,0 pkt. 

*   *    *
Następna rozgrywka „Bośka – 
Kop” odbędzie się 15 kwietnia 
2012 roku do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Budzyniu. 

Zapraszają organizatorzy 
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Dzień Kobiet w Grabówce

Baby, ach te baby...

ciąg dalszy ze strony 1 

27 marca 2012 roku w siedzibie 
Wyższej Szkoły Nauk Humani-
stycznych i Dziennikarstwa w 
Poznaniu odbyła się gala roz-
dania zaświadczeń oraz nagród 
finalistom konkursu. Uroczy-
stość tę uświetnili swoją obec-
nością Wielkopolski Kurator 
Oświaty Elżbieta Walkowiak 
oraz Wojewoda Wielkopolski 
Piotr Florek, którzy złoży-
li laureatom gratulacje oraz 
życzenia dalszych sukcesów 
edukacyjnych, a także osobi-
ście wręczali nagrody. Wśród 
szczęśliwców znalazła się rów-
nież Aleksandra Gabryelska. 
Trzeba podkreślić, że Ola jest 
pierwszą osobą w historii Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu zwol-
nioną z końcowego sprawdzianu 
klas VI. Do konkursu przygo-
towywała się pod opieką polo-
nistki, Ilony John-Jańczak. Tak 
ogromny sukces nie jest dziełem 
przypadku, lecz systematycznej 
i wytrwałej pracy nie tylko na 
lekcjach, ale również w domu. 

Uczennica, jak sama twierdzi, 
czytać bardzo lubi, choć nie-
koniecznie lektury. Ola ma za 
sobą liczne sukcesy edukacyjne. 
Można wspomnieć choćby fakt, 
że dwukrotnie zdobyła I miejsce 
w Szkolnym Konkursie Ortogra-
ficznym „O Pióro Dyrektora”. 
Jako piątoklasistka uzyskała ty-
tuł „Znawcy Mitologii” w szkol-
nym konkursie organizowanym 
we współpracy z biblioteką. 
Świetnie radzi sobie również w 
konkursach wiedzowych z przy-
rody. Miała okazję ostatnio re-
prezentować szkołę w III edycji 
Konkursu Wiedzy Przyrodniczej 
Zarządu Okręgu LOP w Pile, 
gdzie także zajęła I miejsce. Z 
pasją kolejny rok z rzędu współ-
tworzy również  gazetkę „Szkol-
niak”. 
Wojewódzki sukces Oli jest po-
twierdzeniem jej rozległej hu-
manistycznej wiedzy i talentów 
językowych, które mamy nadzie-
ję, będzie dalej rozwijać. Z całą 
pewnością należą się uczennicy 
najszczersze gratulacje.                              

Szkolniak

Uczennica Szkoły Podstawowej błysnęła w Poznaniu

Wojewódzki sukces Oli Gabryelskiej

Mieszkańcy wsi Grabówka od 
niedawna mogą pochwalić się 
przepiękną i nowoczesną świe-
tlicą wiejską. W takim miejscu 
z przyjemnością można spotkać 
się w większym gronie i wspól-
nie coś zorganizować. Panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich nie 
siedzą z założonymi rękami - 
11 marca zorganizowały  Dzień 
Kobiet i zaprosiły wielu zaprzy-
jaźnionych gości.  Na spotkanie 
do Grabówki wybrały się panie 
z okolicznych Kół Gospodyń 
Wiejskich działających m.in. 
w Brzeżnie, Prośnie czy Stró-
żewie - wszystkich z serdecz-
nym uśmiechem witała główna 
pomysłodawczyni  - pani Alina 
Galon. 
Zaproszeni goście zaskoczyli 
mieszkanki Grabówka prezenta-
mi. W imieniu GOK w Budzyniu 

instruktor Anna Zaranek wręczyła 
na ręce Przewodniczącej kwiaty z 
serdecznymi życzeniami i gratu-
lacjami nowego miejsca spotkań. 
Nietuzinkowy prezent 
przygotował również pan 
Rafał Kempiński, który 
zamiast kwiatów  poda-
rował paniom śpiewniki 
z melodiami biesiadny-
mi - nic tak nie łączy jak 
wspólne śpiewanie. Pięk-
nym prezentem okazał 
się również pejzaż poda-
rowany przez Przewod-
niczącą Urszulę Bigos, 
który ozdobi  ścianę w 
świetlicy.
Wspólnie przygotowany 
poczęstunek zachwycił 
gości - nie brakowało 
wypieków, przepysznych 
potraw, można by po-

myśleć, że to już Wielkanoc, tak 
obfite były stoły. Wielkim finałem 
z pewnością okazał się  przepysz-
ny tort z fajerwerkami. Panie z 
Grabówki nie byłyby sobą, gdy-
by wszystko  skończyło się tylko 
na biesiadowaniu przy jedzeniu. 
KGW przygotowało wiele kon-
kursów w tym np. tworzenie palm 
wielkanocnych, kalambury, czy 

dmuchanie balonów. Śmiechu 
było co niemiara, a duch rywali-
zacji gdzieś się ulotnił - ważniej-
sza była dobra zabawa.
Organizatorkom gratulujemy po-
mysłów i pozytywnej energii - 
brawo oby tak dalej ! Z chęcią za-
witamy do Grabówki ponownie!

Honorata Struzik
instruktor WDK Wyszyny
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Przedszkole w Budzyniu

Śpiewające 
przedszkolaki

Ogłoszenia drobne

Sprzedam prasę Z-263 i brony 20 – 8 sztuk, cena do 
uzgodnienia, tel. 725 473 421. 

Przedszkole w Budzyniu

Pożegnanie zimy 
- powitanie wiosny!

Danuta Gościńska gościem gimnazjalistów

Lekcja wyobraźnią 
malowana

21 marca 2012r. powitaliśmy 
Wiosnę! 
Ten dzień to symboliczne zwy-
cięstwo wiosny nad zimą, dzień 
radości, z którym wiąże się wiele 
wierzeń i zwyczajów. W Przed-
szkolu tego dnia został zorgani-
zowany przemarsz z Marzanną 
ulicami Budzynia przy akompa-

niamencie gwizdków grzechotek 
i śpiewie piosenek. Zwieńcze-
niem obchodów pierwszego dnia 
wiosny była wspólna zabawa 
wszystkich przedszkolaków z 
chustą animacyjną „Usypianie 
zimy Marzanki zimy koleżanki” 
do przyszłego roku. 

13 marca 2012r. w Chodzieskim 
Domu Kultury odbył się XV Fe-
stiwal Śpiewających Przedszko-
laków. Nasze przedszkole repre-
zentowały: Anastazja Ganske, 
Zofia Geisler, Kinga Dąbrowicz, 
Oliwia Jaremba, Izabela Daj-
czak.
Nasi soliści prezentowali bardzo 
wysoki poziom. Miło jest nam po-
informować wszystkich czytelni-
ków, że do koncertu finałowego, 

który odbędzie się w Trzciance, 
zakwalifikowała się Anastazja 
Ganske. 
Wszyscy uczestnicy festiwalu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i 
upominki oraz gratulacje od całej 
społeczności przedszkolnej.
Opiekunami naszych artystów 
byli: pani Maria Wierciak i pani 
Danuta Szurpit. 
Dziękujemy pani Krystynie Świ-
niarskiej za pomoc i cenne uwagi. 

Sztuka jest fantazją umysłu i 
stanowi ważne wyzwanie czło-
wieczeństwa.
Prawdziwe tworzenie i przeżywa-
nie sztuk plastycznych dla mło-
dzieży gimnazjalnej odbyło się na 
zajęciach artystycznych 14 marca 
2012 r., których gościem była 
pani Danuta Gościńska, plastyk 
należąca do Stowarzyszenia Pla-

styków „Azyl”. Artystka w bar-
dzo atrakcyjny sposób przybliżyła 
swój warsztat i nauczyła uczniów 
posługiwania się ciekawymi me-
todami pracy twórczej zachęcając 
do „wyzwalania podszeptów du-
szy…” oraz powiększyła zbiory 
Galerii Gimnazjalistów przez da-
rowanie własnych prac.

H.D.

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
pełnych wiary i nadziei, wiosennego 
nastroju oraz wesołego „Alleluja” 

mieszkańcom wsi Wyszyny 
składa Rada Sołecka 

oraz sołtys Tadeusz Grochowalski
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Konkurs w Szkole Podstawowej w Budzyniu 

Międzynarodowy 
Kangur Matematyczny 

Przedszkole w Wyszynach 

Wizyta u strażaków 
i wiosenny korowód

Zdrowych, pogodnych i wesołych 
Świąt Wielkanocnych wszystkim mieszkańcom 

sołectwa Bukowiec 
serdeczne życzenia

składa sołtys 
Wacław Pasch wraz 

z Radą Sołecką

15 marca 2012 r.odbyła się ko-
lejna edycja Międzynarodowe-
go Konkursu Kangur Mate-
matyczny. Idea konkursu jest 
prosta - uczniowie z europej-
skich krajów o podobnej godzi-
nie muszą zmierzyć się z zesta-
wem zadań matematycznych. 
W Szkole Podstawowej w Budzy-
niu konkurs ten stał się już tra-
dycją. Uczniowie bardzo chętnie 
biorą w nim udział, zdobywając 
często wyróżnienia i nagrody 

rzeczowe. W Kangurze wzięło  
udział 40 uczniów klas II – VI. 
Rozwiązywali oni zadania w ka-
tegoriach „Żaczek”, „Maluch” 
oraz „Benjamin”. Zadania były 
ciekawe - jedne prostsze, drugie 
trudniejsze. Często wymagały 
nietypowego podejścia, pomysłu 
na rozwiązanie. Wyniki konkur-
su poznamy w maju. Opiekunem 
szkolnego konkursu była pani 
Anna Czerwińska.

Szkolniak

„Wiosna, wiosna, wiosna ach 
to ty!” - słowa piosenki Mar-
ka Grechuty sprawiają, że 
radośniej patrzymy na ota-
czający nas świat. Dlatego po-
witanie wiosny zawsze bywa 
głośne, kolorowe i wesołe. 
Dzieci z przedszkola w Wyszy-
nach i oddziału zamiejscowego 
w Prośnie tradycyjnie już powi-
tały nową porę roku. Ten szcze-
gólny dzień rozpoczęliśmy od 
wizyty w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Budzyniu. Było to 
okazją do poznania przez dzieci 
pracy strażaków. Dzięki uprzej-
mości pana Jana Kubackiego, 
który udostępnił nam plac i 
samochód, strażacy zorganizo-
wali dla nas pokaz ratownictwa 
technicznego i gaszenie palą-
cego się samochodu. Z dużym 

zainteresowaniem patrzyliśmy 
jak strażacy, przy użyciu spe-
cjalistycznego sprzętu, w kil-
ka minut „rozebrali” auto na 
części. Duże wrażenie na nas 
wywarło gaszenie palącego się 
samochodu. Dzieci obejrzały 
także wyposażenie wozu bo-
jowego. Do przedszkola wró-
ciliśmy niezwykle poruszeni. 
Ale to nie był koniec atrakcji. 
Po krótkim odpoczynku wyru-
szyliśmy barwnym korowodem 
na ulice Wyszyn, aby powitać 
wiosnę. Były Marzanny, kolo-
rowe kwiaty, instrumenty, przy 
pomocy których odganialiśmy 
zimę. Śpiewom i  okrzykom nie 
było końca. A w przedszkolu 
czekała na nas pyszna grochów-
ka.

Przemysława Kaczmarczyk

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim 
mieszkańcom gminy Budzyń najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności 
składa Dyrektor GOK 

Marek Bocheński z pracownikami
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

„Wiosna - ach to Ty!”  
Obchody Dnia Wiosny już na 
stałe weszły do tradycji Szko-
ły Podstawowej w Budzyniu. 
Tego dnia klasy I - VI spotka-
ły się na sali gimnastycznej, 
aby radośnie i kolorowo po-
witać wiosnę. 
Spotkanie składało się z dwóch 
części. W pierwszej  z nich pro-
wadzący próbowali przekonać 
zebranych, że wiosna to naj-
piękniejsza pora roku. Ucznio-
wie klas piątych, którzy byli 
gospodarzami tej uroczystości, 
zaprezentowali pokaż mody 
na piękne wiosenne dni. Były 
stroje o bardzo wymownych 
nazwach, takich jak „ Wiosen-
ne przebudzenie”, „ Wiosenny 
świt”, czy „Wiosenna miłość”. 

Naprawdę każdy mógł wybrać 
coś dla siebie… W drugiej czę-
ści przedstawiciele klas IV-VI  
zaprezentowali wybraną pio-
senkę lub taniec. Największym 
powodzeniem cieszył się taniec 
do piosenki znanego brazylij-
skiego piosenkarza Michela 
Telo pt. „Ai Se Eu Te Pego”. 
Była też gra na gitarze i keybo-
ardzie, a nawet migawka z me-
czu Polska – Grecja, w którym 
nasza drużyna odniosła zwycię-
stwo. Całość przeplatała recy-
tacja wierszy i śpiew piosenek. 
Można stwierdzić, że wszyscy 
dobrze się bawili i inaugura-
cja wiosny wypadła w szkole 
wspaniale.  

Szkolniak 

29 lutego 2012 roku w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Przemy-
sława II w Rogoźnie odbył się 
pierwszy etap konkursu prze-
prowadzony przez oddział LOP 
w Rogoźnie. W konkursie wzięło 
udział 15 uczniów z klas 4-6, bę-
dących członkami szkolnych kół 
LOP z Budzynia, Parkowa, Pru-
siec oraz ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 i nr 3 w Rogoźnie.
Uczestnicy rozwiązali test wielo-
krotnego wyboru. Pytania dotyczyły 
głównie historii i działalności LOP, 
ochrony przyrody, ekologii oraz za-
gadnień związanych z leśnictwem.
Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwała  komisja w 
składzie: Janina Ruta i Bronisława 
Peplińska. Ze względu na liczbę 
uczniów kwalifikujących się do 
następnego etapu konieczna była 
dogrywka, której celem było wy-
łonienie osób zajmujących 3 i 4 
miejsce. Zgodnie z regulaminem do 
kolejnego etapu, który odbędzie się 
w Pile, zakwalifikowano pięcioro 
najlepszych uczniów: 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Sukces w konkursie LOP  
I miejsce - Aleksandra Gabryelska i 
Kinga Romanowska z SP w Budzy-
niu
II miejsce - Aleksandra Nowak z  SP 
w Pruścach
III miejsce - Michał Simiński z SP 
w Budzyniu
IV miejsce - Błażej Keli z SP nr 2 w 
Rogoźnie.  
Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy a laureaci na-
grody książkowe (nagrodzeni na 
zdjęciu obok). Ponadto została wrę-
czona nagroda dla najlepszej szkoły. 
Okazała sie nią Szkoła Podstawowa 
w Budzyniu.  

*   *   *  
27 marca w Szkole Podstawowej nr 
7 w Pile odbył się  drugi etapu III 
edycji Konkursu Wiedzy Przyrod-
niczej Okręgu LOP w Pile. Konkurs 
był skierowany do uczniów klas 
4-6 ze szkolnych kół LOP z tego 
okręgu.  W tym etapie wzięli udział 
najlepsi uczniowie z pierwszego 
etapu, który odbył się rejonach po-
szczególnych oddziałów  LOP. Trzy 

najlepsze osoby zostały laureatami. 
Zdobyły taką samą ilość punktów 
za cały test. Mimo to o  przyzna-
niu pierwszego miejsca i dwóch 
drugich zadecydowały punkty  w 
teście, które dotyczyły LOP. I miej-
sce zajęła Katarzyna Domańska ze 
Szkoły Podstawowej w Margoninie, 
II miejsce Kinga Romanowska ze 
Szkoły Podstawowej w Budzyniu 
oraz Wojciech Kubacki ze Szkoły 

Podstawowej w Łomnicy. Wszy-
scy uczestnicy zostali nagrodzeni 
książkami o tematyce przyrodni-
czej. Oprócz Kingi Romanowskiej 
nasza szkołę godnie reprezentował 
też Michał Simiński. Natomiast 
Aleksandra Gabryelska, która w 
poprzednim etapie zajęła I  miejsce 
nie  mogła wziąć udziału, ponieważ 
w tym samym dniu  była na uro-
czystości, podczas której wręczono 
jej zaświadczenie uzyskania tytułu 
laureata Wojewódzkiego Konkursu 
Humanistycznego organizowanego 
przez Kuratorium Oświaty w Po-
znaniu.

Szkolniak 

Zdrowych spokojnych świąt Wielkanocnych dla 
wszystkich ochotników straży pożarnej 

oraz ich rodzin 
składa życzenia 

Komendant Gminny OSP 
Ludwik Soloch

Z okazji Świąt Wielkanocnych
mieszkańcom wsi Budzyń
najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności 
składa Rada Sołecka 
oraz sołtys Zenon Nowicki
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Z życia budzyńskich wędkarzy

Zebranie przed sezonem

W niedzielę, 18 marca, w Gmin-
nym Ośrodku Kultury zebrali się 
na zebraniu sprawozdawczym 
członkowie budzyńskiego Koła 
Polskiego Związku Wędkarskie-
go.  
Zebranie było okazją do przedsta-
wienia sprawozdania z działalności 
Koła w roku 2011, a także do zapre-
zentowania planów i zamierzeń na 
rok 2012. Dokonał tego w imieniu 
zarządu prezes Koła, kol. Grzegorz 
Troczyński, sprawozdanie komisji 
rewizyjnej złożył jej przewodni-
czący kol. Ryszard Świniarski, a ra-
port z działalności Koła w zakresie 
sportu przekazał zebranym kapitan 
sportowy, kol. Stanisław Okupniak. 
W zebraniu uczestniczył także kol. 
Henryk Witt, opiekun koła z ramie-
nia strefy chodzieskiej.   
Obecnie budzyńskie Koło PZW 
liczy 54 członków, w tym 53 se-
niorów i jeden junior.  Wędkarze 
angażują się w różnego rodzaju ak-
cje, wśród nich jest sprzątanie i po-
rządkowanie łowiska. W ubiegłym 
roku wspólnymi siłami uporządko-
wy został lewy brzeg jeziora Żoń i 
poprawiono dojście do stanowisk 
wędkarzy, posprzątane zostały tak-

że pozostałości po wycince drzew. 
W 2011 roku na jeziorze Żoń do-
konane zostały także zarybienia, 
wpuszczono karpia, lina, karasia i 
szczupaka. Innym przejawem ak-
tywności budzyńskich wędkarzy są 
cyklicznie organizowane zawody, 
wśród nich te szczególne ważne, o 
tytuł Mistrza Koła. Ich zwycięzcą 
został kol. Kazimierz Pauszek, na 
drugim miejscu uplasował się kol. 
Grzegorz Troczyński, na trzecim 
kol. Jan Miziołek. Cykl 5 zawodów 
Grand Prix, rozgrywanych w cia-
gu minionego sezonu, wygrał kol. 
Janusz Walczak, drugie miejsce 
wywalczył kol. Rafał Zagórski (na 
zdjęciu powyżej odbiera puchar), 
na trzecim miejscu znalazł się kol. 
Andrzej Aniołek. Drużyna naszego 
Koła brała udział w zawodach or-
ganizowanych przez koła PZW w 
Rogoźnie i Obornikach. Tradycją 
stały się już organizowane od wie-
lu lat wspólnie z Urzędem Gminy 
zawody wędkarskie dla dzieci po-
łączone z festynem z okazji Dnia 
Dziecka. W ubiegłym roku wzięło 
w nich udział 28 młodych zawod-
ników.  

Budzynianki na festiwalach

Wiosenne sukcesy
W położonej niedaleko Jarocina 
miejscowości Garby, już po raz 
XVII odbył się Festiwal Piosen-
ki Dziecięcej „Wesołe nutki”. 
Podopieczne pani Krystyny Świ-
niarskiej z nowym repertuarem 
i oprawą sceniczną, postanowiły 
bronić ubiegłorocznych, zdoby-
tych laurów, a może i sięgnąć po 
te najwyższe? 
Główną nagrodą tego przeglądu 
jest puchar poznańskiego Radia 
Merkury, a przy tym też zaistnienie 
w tej znanej rozgłośni muzycznej. 
Nie trzeba zatem dodawać jak bar-
dzo wokalistki pragnęły znaleźć się 

w pierwszej „trójce”, która miała 
szanse na wsparcie radia. Do kon-
kurencji stanęło 77 osób w wieku 
od 7 -16 lat. Uczestnicy podziele-
nie na 3 kategorie wiekowe, śpie-
wali przed bardzo profesjonalnym 
jury, złożonym z wykładowców 
Akademii Muzycznej w Pozna-
niu i kompozytorów piosenek m 
in. Eleni czy też Hanny Banaszak. 
W najmłodszej grupie najlepsza 
okazała się Kamila Górna, która 
śpiewając „Piosenkę drewnianych 
lalek” zajęła I miejsce. W średniej 
kategorii II lokata przypadła pio-
sence „Za dużej, za małej” w wy-

konaniu Wiktorii 
Holka, a w gru-
pie gimnazjalnej 
wyróżnienie jury 
zdobyła Weroni-
ka Mścisz. 
Gratulujemy wy-
stępu przed tak 
surowym jury, a 
nade wszystko 
wiosennych suk-
cesów.

Honorata 
Struzik

instruktor WDK 
Wyszyny

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, 
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i w siłę człowieka. 
Życzę, aby święta wielkanocne przyniosły radość, pokój 

oraz wzajemną życzliwość, by stały się źródłem 
wzmacniania ducha.

Życzenia dla mieszkańców wsi 
Sokołowo Budzyńskie i Popielno 

składa Radna Rady Gminy Budzyń
Izabela Jenczyk

Zdrowych spokojnych 
Świąt Wielkanocnych składa 

serdeczne życzenia 
sołtys wsi Grabówka 
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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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Młode talenty na deskach Gminnego Ośrodka Kultury

Piramida po raz dwunasty
Dwunasta edycja Inwentaryza-
cji Młodych talentów Estrady, 
znanej także pod nazwą „Pira-
mida”, przeszła już do historii. I 
na pewno zapisze się na jej kar-
tach w sposób szczególny – za-
pamietamy ją przede wszystkim 
ze względu na niezwykle wysoki 
poziom wykonania, ogromną 
witalności młodych artystów, a 
także ze względu na niezwykłą, 
twórczą atmosferę. 
Wszystko to powoduje, że Pira-
mida należy do wydarzeń kul-
turalnych, o których głośno nie 
tylko w regionie, ale także w całej  
Polsce. Bo młodzi wokaliści i ze-
społy zgłaszają się ze wszystkich 

stron Polski, jury musiało ocenić 
około 100 młodych artystów, któ-
rzy walczyli o Piramdy, nagrody 
rzeczowe i pieniężne, ufundowa-
ne przez Bank Spółdzielczy (po 
raz pierwszy w historii Inwenta-
ryzacji). I trzeba 
przyznać, że za-
dania nie miało 
najłatwiejsze-
go...  
Jury pod prze-
w o d n i c t w e m 
Jana Japasa 
Szumańskiego, 
dziennikarza TV, 
pracowało w 
składzie: Justyna 

Adamczak - studio nagrań „J&M”, 
Błażej Drab - muzyk, artysta es-
tradowy, pedagog, Jan Margowski 
-artysta muzyk, kompozytor, dyry-
gent i aranżer, a także dodać trze-
ba, pomysłodawca, dobry duch i 

siła napędowa Piramidy, Krzysztof 
Marszewski – radiowy dziennikarz 
muzyczny oraz Marek Górski – re-
żyser dźwięku, manager studia na-
grań „J&M”. 
Jury postanowiło wyrazić swoje 
uznanie młodym wokalistom i ich 
opiekunom artystycznym za wysoki 

poziom prezentowanych propozycji 
artystycznych szczególnie w pierw-
szej grupie wiekowej - przyczynia-
jących się znacząco do rosnącej z 
roku na rok rangi budzyńskich spo-
tkań artystycznych. Na szczególne 
uznanie zarówno jury jak i opieku-
nów i uczestników zasługuje dosko-
nała organizacja tegorocznej edycji 
Piramidy 2012 przez zespół realiza-
torów i pracowników Budzyńskiego 

Domu Kultury, pod kierunkiem dy-
rektora Marka Bocheńskiego.
Od początku istnienia Piramida 
cieszyła się  uznaniem, wsparciem 
i sympatią lokalnego samorządu. 
Także i w czasie tegorocznej edy-
cji wśród oficjalnych gości znaleźli 
się: przewodniczący Rady Gminy 
Budzyń Bogdan Łasecki, Sekretarz 
Gminy Bogdan Gniła, a także rad-
ny Rady Powiatu Piotr Jankowski. 
Wśród osób, które młodym artystom 
wręczali nagrody, była także pani 
Barbara Ksycka, dyrektor oddziału 
Banku Spółdzielczego w Budzyniu.

Nagrodzeni i wyróżenieni 
uczestnicy Piramidy 2012. 
W kategorii solistów w grupie 
wiekowej 13 – 17 lat jury przy-
znało:
I miejsce – Agacie Wilant z 
Trzcianki 
II miejsce – Oli Grudziel ze 
Szczecina
III miejsce – Erwinowi Kornac-
kiemu z Włocławka
W tej grupie wiekowej jury 
przyznało także wyróżnienia, 
które otrzymali (w kolejności 
alfabetycznej): Julita Balcerzyk 
z Kalisza, Zosia Banaszak z 
Ostrowa Wielkopolskiego, Aga-
ta Buczkowska z Wałcza, Klau-
dia Kaczyńska z Wałcza, Agata 
Rembacz z Budzynia, Zuzanna 
Szczawik z Widuchowa, Dorota 
Wróblewska z Kruszwicy. 
W kategorii solistów w grupie 
wiekowej 18 lat i powyżej  jury 
przyznało: 
I miejsce – Marcie Sowacz z Wał-
cza
II miejsce – Martynie Ginter z 
Piły
III miejsce – Łukaszowi Kledzi-
kowi – z Wałcza
Jury przyznało także w tej gru-
pie wiekowej równorzędne wy-
różnienia, które otrzymują (w 
kolejności alfabetycznej): Julia 
Bartkowiak ze Śremu, Nina La-
rek z Rzepina, Paulina Mścisz z 
Budzynia, Piotr Porada z Kalisza. 
W kategorii „zespoły wokalne” 
jury przyznało: 
I miejsce – duetowi Ewelina 
Łuszczek i Piotr Porada  (Studio 
Piano Song z Kalisza)
II miejsce – Zespołowi „Esti” z 
Wałcza
III miejsce – duetowi „Michalina 
i Asia” z Leszna
W tej kategorii wyróżniony został 
zespół „Supermenki” z Czerwo-
naka.  
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Powyżej - w kategorii „zespoły 
wokalne” I miejsce zajął duet 

Ewelina Łuszczek i Piotr Porada.  
Obok - zwycięzcy w kategorii 
solistów 18 lat i powyżej: od 

prawej Marta Sowacz, Martyna 
Ginter i Łukasz Kledzik.

Poniżej - zespół „Esti” z Wałcza 
zajął w swojej kategorii II miejsce. 

Marta Sowacz z Wałcza, najlep-
sza w kategorii 18 lat i powyżej.  


