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Z działań samorządu 

Pracowita sesja
Z prac komisji Rady Gminy

Analizowano budżet 2012   
Na dzień 27 marca 2013 roku 
została zwołana kolejna w tej 
kadencji, 26. z kolei sesja Rady 
Gminy. W czasie obrad radni 
podjęli szereg istotnych uchwał.
Podjęta została uchwała w spra-
wie zwolnienia Gminnego Za-
kładu Wodociągów i Kanaliza-
cji  z obowiązku wpłaty nadwyż-
ki środków obrotowych do budże-
tu Gminy Budzyń. Decyzja rad-
nych związana była ze skierowną 
do Wójta Gminy  prośbą GZWiK, 
który wnioskował, by kwotę nad-
wyżki przeznaczyć między inny-
mi na renowację i remont obiek-
tu hydroforni w Budzyniu oraz 
modernizację szafy sterowniczej i 
sterowania na oczyszczalni w Bu-
dzyniu.  
W kolejnej uchwale Rada Gmi-
ny przyjęła program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Budzyń w 
2013 roku. W  uzasadnieniu do 
tej uchwały radni podkreślili, że 
bezdomność zwierząt jest efek-
tem słabej edukacji społeczeń-
stwa, porzucania zwierząt bez 
żadnych konsekwencji i niekon-
trolowanego ich rozmnażania. 
Na sąsiedniej stronie aktualne-
go wydania Informatora publiku-
jemy omówienie wspomnianego 
programu. 
Następnie radni wprowadzili 
zmiany w budżecie Gminy Bu-
dzyń na 2013 rok. I tak, docho-
dy w budżecie gminy zwiększono  
o kwotę 1 milion 716 tysięcy 351 
złotych. Po zmianach łączna kwo-
ta dochodów budżetu to 30 milio-
nów 498 tysięcy 32 złote. Radni 
we wspomnianej uchwale zwięk-
szyli także wydatki w budżecie 
gminy na 2013 rok o kwotę 698 
tysięcy 351 złotych. Ustalono tak-
że łączną kwotę wydatków w wy-
sokości 29 milionów 576 tysięcy 
896 złotych. Radni zadecydowali, 
by nadwyżkę budżetową w kwo-
cie 930 tysięcy 136 złotych prze-
znaczyć się na spłatę zaciągnię-
tych zobowiązań. Zmiany powyż-
sze dokonano w związku z przy-
znaniem przez Wojewodę Wiel-
kopolskiego dotacji celowej w 
kwocie 1 milion 696 tysięcy 351 
złotych z przeznaczeniem na do-
finansowanie w ramach programu 

wieloletniego pod nazwą “Naro-
dowy program przebudowy dróg 
lokalnych - Etap II Bezpieczeń-
stwo - Dostępność - Rozwój” - za-
dania „poprawa bezpieczeństwa 
użytkowników dróg  gminnych i 
dostępności do terenów inwesty-
cyjnych poprzez przebudowę sie-
ci dróg - ulic w Budzyniu: Rogo-
zińskiej, Gumowej, Czereśnio-
wej, Sadowej  i remont ulicy Ci-
chej”. W związku z powyższym 
zmniejsza się przychody budżetu 
o kwotę 1 milion 18 tysięcy zło-
tych z tytułu planowanych do za-
ciągnięcia kredytów oraz zwięk-
sza się wydatki o kwotę 678 ty-
sięcy 351 złotych. 
W związku z powyższymi zmia-
nami Rada Gminy dokonała także 
zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Budzyń na lata 
2013 - 2023. W uchwale tej dosto-
sowane zostały kwoty dochodów 
i wydatków do wysokości wska-
zanych w uchwale budżetowej. 
Radni podjęli także uchwałę w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej do kwoty 450 
tysięcy złotych z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu na realizację zada-
nia pod nazwą „Budowa kanali-
zacji sanitarnej w miejscowości 
Ostrówki - etap II”. 
- w kolejnej uchwale radni zde-
cydowali o zaciągnięciu z Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
kolejnej pożyczki długotermi-
nowej do kwoty 800 tysięcy zło-
tych na realizację zadania pod 
nazwą „Budowa stacji uzdatnia-
nia wody w miejscowości Dzie-
woklucz”. Wykorzystanie po-
życzki nastąpi w następujących 
latach i kwotach - w 2013 roku 
- 600 tysięcy złotych, w 2014 
roku - 200 tysięcy złotych. 
Następnie radni podjęli decy-
zję w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej gminie Piła 
w wysokości 2 tysiące 400 zło-
tych, z przeznaczeniem na za-
kup usług w Ośrodku Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Pile, w zakre-
sie działań profilaktycznych dla 
przebywających tam osób nie-
trzeźwych.   

W  dniach 4 i 10 kwietnia na 
kolejnych posiedzeniachh spo-
tkali się członkowie komisji re-
wizyjnej Rady Gminy. W cza-
sie tych posiedzeń radni dokonali 
szczegółowej analizy  sprawozda-
nia rocznego z wykonania budże-
tu Gminy Budzyń w roku 2012, 
opracowanego przez Wójta Gmi-
ny. Na tej podstawie radni podję-
li uchwałę w sprawie wniosku o 
udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy Budzyń. Wniosek ten rad-
ni przekazali do rozpatrzenia Ra-
dzie Gminy Budzyń oraz Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej w 
sprawie wyrażenia opinii o tym 
wniosku.

*   *   *
W dniach 16 - 17 kwietnia odby-
wały swoje posiedzenia komisja 
zdrowia, oświaty, spraw socjal-
nych, sportu i turystyki Rady 
Gminy. 
Podczas obrad komisja oceniła 
działalność gminnych jednostek 
organizacyjnych z zakresu oświa-
ty, kultury oraz pomocy społecz-
nej za 2012 rok, a także wysłu-
chali sprawozdania z działalności 
w 2012 przez komisję rozwiązy-
wania problemów alkoholowych i 
uzależnień za 2012 rok. Członko-
wie komisji przyjęli do wiadomo-
ści i zaakceptowali sprawozdania 
bez uwag. 

Informacja Urzędu Statystycznego w Poznaniu

UWAGA ROLNICY!
Jak informuje Urząd Statystyczny w Poznaniu, na terytorium 
kraju w dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 r. przeprowadzo-
ne zostaną badania rolne w wylosowanych gospodarstwach rol-
nych według stanu na dzień 1 czerwca 2013 r. dotyczące:
- Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR);
- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej 
(R-KSRA);
- Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R).
Badanie struktury gospodarstw rolnych obejmuje gospodarstwa rolne 
osób fizycznych – badanie reprezentacyjne (próba dla województwa 
wielkopolskiego wynosi wynosi 19 328 gospodarstw) oraz gospodar-
stwa rolne osób prawnych  i jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej – badanie pełne (próba ok. 700 jednostek). 
Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej 
obejmuje tylko gospodarstwa rolne osób fizycznych - badanie repre-
zentacyjne (próba dla województwa 2 035). 
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym obejmuje:
- Gospodarstwa rolne osób fizycznych – badania reprezentacyjne 
(próba dla wojwództwa 2 030 jednostek),
- Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej – badania pełne (dla województwa 
ok. 700 jednostek).    
- Gospodarstwa rolne osób fizycznych zostały wylosowane do tzrech, 
dwóch lub jednego z badań: R-SGR, R-KSRA, AK-R. 
W prowadzanych badaniach dane będą zbierane następującymi me-
todami:
- formularz internetowy (CAII), 
- teleankietowanie (CATI), 
- wywiad ankieterki (CAPI). 
Każde gospodarstwo rolne uczestniczące w badaniach otrzyma list 
Prezesa GUS dotyczący wszystkich trzech badań tj. R-SGR, R-KSRA 
i AK-R. W liście tym Prezes GUS przedstawi cel i znaczenie badań, 
zaapeluje do respondentów o udzielanie rzetelnych informacji oraz 
zapewni o bezwględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej, 
wskaże metody, jakimi badania będą realizowane, opisze sposób lo-
gowania się do formularza  elektronicznego w internecie oraz sposób 
weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów.  
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Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej   

Ochrona dla strażaków

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki

SERWAL
nowa usługa urzędu 

dla interesantów 
Chcesz sprawdzić swoje zobowiązania wobec urzędu, np.  wyso-

kość podatku od nieruchomości , podatku rolnego itp.?
Nie pamiętasz terminu płatności raty podatku?

Nie masz czasu na wizytę w urzędzie?
Dzięki nowej usłudze :

- urząd da Tobie możliwość  sprawdzenia Twoich zobowiązań wo-
bec urzędu w domu przez Internet,
- poprzez wiadomość SMS lub e-mail urząd przypomni Ci o zbliża-
jącym się terminie płatności,
- otrzymasz możliwość dokonania płatności przez Internet,
- zapłacisz swoje zobowiązania terminowo i  unikniesz odsetek od 
nieterminowo opłaconych należności, kosztów listownych upo-
mnień
- będziesz mógł uczestniczyć w decydowaniu o Twojej  gminie – 
poprzez ankiety urząd zapyta się o Twoje zdanie w ważnych dla 
gminy kwestiach,
- poinformuje Ciebie o ważnych wydarzeniach w gminie.

Aby skorzystać z usługi SERWAL, wystarczy  komputer z dostę-
pem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką i dostępem do 

poczty elektronicznej, telefon komórkowy. 
UWAGA! Koniecznie trzeba  złożyć w urzędzie deklarację chę-

ci skorzystania z tej usługi. Należy ją złożyć w: Urząd Gminy Bu-
dzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń, pok. nr 10

Osoba do kontaktu: Rafał Jończy tel. (67) 28 43 201 w. 30 

We wprowadzeniu programu 
czytamy: „Zwierzę, jako isto-
ta żyjąca, zdolna do odczuwają 
cierpienia, nie jest rzeczą. Czło-
wiek mu winien poszanowanie, 
ochronę i opiekę” (art. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie zwierząt). 
Program przyjęty przez Radę Gmi-
ny Budzyń ma zastosowanie do 
wszystkich zwierząt domowych, 
w szczególności psów i kotów, w 
tym kotów wolno żyjących oraz 
zwierząt gospodarskich. Większość 
działań określonych w programie 
dotyczy psów i kotów, ponieważ 
skala bezdomności tych zwierząt 
jest największa, zarówno w skali 
kraju, jak i na terenie naszej gminy. 
Koordynatorem Programu jest 
Wójt Gminy Budzyń, za pośrednic-
twem Referatu Zamówień Publicz-
nych, Inwestycji i Rolnictwa Urzę-
du Gminy Budzyń. Zwierzęta bez-
domne z terenu naszej gminy trafia-
ją pod opiekę Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Jędrzejewie, 
które prowadzone jest „Vet-Agro 
Serwis” z Trzcianki. Obecnie w 
schronisku przebywa 10 psów wy-
łapany na terenie Gminy Budzyń. 
Bezdomność zwierząt jest zjawi-
skiem społecznym, którego głów-
nymi przyczynami są:
- niekontrolowane rozmnażania, 
- porzucenie zwierząt przez właści-
cieli,
- ucieczki zwierząt, 
- łatwość pozyskiwania zwierząt, 
- panujące mody na dane rasy zwie-
rząt,
- brak edukacji i wiedzy społeczeń-
stwa w zakresie metod zapobiega-
nia bezdomności, ze szczególnym 
uwzględnieniem sterylizacji i ka-
stracji.
Sterylizacja i kastracja (pozba-
wienie możliwości rozmnażania) 
zwierząt bezdomnych oraz domo-
wych to norma we wszystkich cy-
wilizowanych krajach oraz najsku-
teczniejsza metoda unikania nie-
kontrolowanej rozrodczości zwie-
rząt. 
Koty wolno żyjące, bytujące głów-
nie w piwnicach budynków miesz-
kalnych są elementem ekosystemu 
wiejskiego, a ich obecność zapo-
biega rozprzestrzenianiu się gry-
zoni. Koty te nie są zwierzęta-
mi bezdomnymi, dlatego nie na-
leży ich wyłapywać ani wywozić, 

lecz stwarzać warunki bytowania 
w miejscach ich dotychczasowe-
go schronienia. Dokarmianie wol-
no żyjących kotów realizuje w/w 
referat poprzez zakup i wydawa-
nie karmy społecznym opiekunom 
(karmicielom) kotów. Sprawowa-
nie opieki nad kotami realizować 
mogą także organizacje pozarzą-
dowe poprzez realizację zadań pu-
blicznych w tym zakresie.   
Celem i zadaniami programu jest 
także zapewnienie opieki bezdom-
nym zwierzętom, poszukiwanie 
nowych właścicieli dla bezdom-
nych zwierząt, odławianie zwie-
rząt bezdomnych, a także zapew-
nienie całodobowej opieki wete-
rynaryjnej w przypadkach zda-
rzeń drogowych z udziałem zwie-
rząt. Za nie mniej istotne twór-
cy programu uznają potrzebę edu-
kacji mieszkańców naszej gminy 
w zakresie opieki nad zwierzęta-
mi. Jest to o tyle istotne, że zgod-
nie z polskim prawem pełną od-
powiedzialość za opiekę i nadzór 
nad zwierzęciem ponosi jego wła-
ściciel, który musi mu zapewnić 
odpowiednie warunki utrzymania 
oraz zadbać o bezpieczeństwo  in-
nych osób, jeżeli zwierzę przeby-
wa poza terenem posesji. Nieste-
ty, na terenie naszej gminy ob-
serwowane są przypadki  łamania 
tych obowiązków i zasad. Wie-
lu właścicieli zwierząt sprawu-
ją nad nimi niedostateczną opie-
kę lub wręcz porzuca je. Zwierzę-
ta bezdomne stanowiące zagroże-
nie będą systematycznie wyłapy-
wane. Sytuację na miejscu oce-
nia sołtys, w pierwszej kolejności 
stara się ustalić właściciela. Soł-
tys, gdy zachodzi taka potrzeba, 
zgłasza konieczność wyłapania 
zwierzęcia pracownikowi Refera-
tu Zamówień Publicznych, Inwe-
stycji i Rolnictwa Urzędu Gminy 
Budzyń. Niezależnie od tego każ-
dy mieszkaniec gminy, gdy jest 
świadkiem zagrożenia ze strony 
zwierzęcia, może zgłosić ten fakt 
bezpośrednio do Urzędu Gminy, 
pod numerem 67 284 33 13, wew. 
26. Ponadto zachęcamy do adop-
towania zwierząt, wszyscy chęt-
ni proszeni są o kontakt pod wy-
żej wymienionym numerem, lub 
o złożenie deklaracji pod adresem 
mailowym Informatora: glosbu@
post.pl.   

71 zestawów ochronnych oso-
bistych strażaka (ubranie spe-
cjalne i buty specjalne) trafiło 
w ostatnim czasie do 18 Ochot-
niczych Straży Ochotniczych 
z terenu Wielkopolski. Jest to 
efekt współpracy Oddziału Wo-
ejwódzkiego Związku OSP RP 
Województwa Wielkopolskiego 
i Samorządu Wojewódzkiego. 
Po raz pierwszy zakup został zre-
alizowany z dofinansowaniem 
Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego w ramach przyjętego 
przez Sejmik „Programu Rozwo-
ju OSP Województwa Wielkopol-
skiego na lata 2012 – 2020”. 
Zakupione nowoczesne ubrania i 
buty specjalne gwarantują wysoki 

poziom bezpieczeństwa strażaka 
podczas wykonywania działań ra-
towniczych ograniczających skut-
ki negatywnego wpływu człowie-
ka na środowisko, a także pod-
czas usuwania skutków klęsk, ka-
tastrof i innych wypadków, wy-
nikłych bezpośrednio z działań 
człowieka lub w skutek zjawisk 
przyrodniczych. 
Łączna wartość inwestycji wyno-
si 175 tysięcy 614 złotych. 
Jedyną jednostką z Powiatu Cho-
dzieskiego, która otrzymała wy-
posażenie w ramach tej inwesty-
cji, jest jednostka OSP Budzyń. 
Nasi strażacy otrzymali do dys-
pozycji 4 komplety zestawów 
ochronnych.  

Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2013 roku

(omówienie)
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Finał Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego

„Deutsch ist mein Hobby”

Gminny Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę”

Małe bitwy

W niedzielę, 7 kwietnia, jednostki Straży Pożarnej z Chodzie-
ży oraz jednostka OSP z Budzynia, w sumie 17 strażaków, wzię-
ło udział w gaszeniu pożaru budynku gospodarczego. Palił się dach 
oraz składowane pod nim, na betonowym stropie, deski.  Strażacy 
sprawnie ugasili palącą się konstrukcję i pomieszczenie gospodar-
cze. Dwóch ratowników, ubranych w sprzęt ochrony dróg oddecho-
wych weszło na betonowy strop i rozebrało część konstrukcji dachu 
oraz usunęło składowane tam deski i łaty. Na szczęście ogień nie 
rozprzestrzenił się na przylegające budynki inwentarskie.     

Kronika wypadków

Ogień na dachu

W niedzielę 24 marca 2013 roku 
w świetlicy wiejskiej w Sokołowie 
Budzyńskim odbył się Gminny 
Turniej Szachowy „O Złotą Wie-
żę”.
Organizatorami byli: Gminny Ośro-
dek Kultury w Budzyniu, Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu i Koło 
LZS  w Sokołowie Budzyńskim.
Do Turnieju ogółem zgłosiło się 36 
szachistów z Kół LZS – Budzyń, 
Kąkolewice, Dziewoklucz, Podsto-
lice, Sokołowo Budzyńskie. 
Turniej rozegrano systemem szwaj-
carskim na dystansie 7 rund z tem-
pem gry po 10 minut dla każdego 
zawodnika w 3 kategoriach wieko-
wych mężczyzn i 2 kategoriach wie-
kowych kobiet. 
Wyniki w kategorii kobiet do 15 
lat: 
1. Prech Dominika - LZS  Sokołowo 
Budzyńskie
2. Prech Weronika - LZS  Sokołowo 
Budzyńskie 
3. Nowicka Nikola - LZS  Sokoło-
wo Budzyńskie 

Kobiety pow. 15 lat: 
1. Prech Karolina - 
LZS  Sokołowo Bu-
dzyńskie
2. Kubsik Nikola - 
LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie 
3. Banak Jagoda - 
LZS  Sokołowo Bu-
dzyńskie
Mężczyźni do 14 lat: 
1. Nowacki Wiktor - LZS Budzyń
2. Kalkowski Kacper - LZS Budzyń 
3. Nowacki Karol - LZS Budzyń
Mężczyźni od 15 do 18 lat: 
1. Rozpłochowski Bartosz - LZS 
Sokołowo Budzyńskie
2. Pytel Tomasz - LZS Budzyń 
3. Tomaszewski Mateusz - LZS 
Dziewoklucz 
Mężczyźni powyżej 18 lat:
1. Dąbrowicz Mateusz - LZS Bu-
dzyń
2. Szymborski Robert - LZS Bu-
dzyń
3. ex equo Pytel Szymon - LZS Bu-
dzyń

W sobotę 13 kwietnia 2013r. 
w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Chodzieży odbył się finał Mię-
dzyszkolnego Konkursu Języka 
Niemieckiego „Deutsch ist mein 
Hobby”. 
Finałową rozgrywkę poprzedzał I 
etap konkursu, do którego ucznio-
wie przystępowali w swoich ma-
cierzystych szkołach. Do ścisłe-
go finału zakwalifikowało się 10 
uczniów. Szkołę Podstawową w 
Budzyniu reprezentowały uczen-
nice: Roksana Kotecka z kl. VI 
c, Michalina Nowak z kl. VI c i 
Magdalena Słowińska - uczenni-
ca kl. VI a. Podczas finału spraw-
dzane były cztery sprawności ję-

zykowe: rozumienie ze słuchu, 
mówienie, czytanie ze zrozumie-
niem i pisanie. Zadania konkur-
sowe obejmowały także zagad-
nienia związane z kulturą krajów 
niemieckojęzycznych. Miło nam 
poinformować, że nasze uczen-
nice okazały się bezkonkurencyj-
ne i zajęły pierwsze trzy czołowe 
miejsca: Magdalena Słowińska 
uplasowała się na pozycji pierw-
szej, Michalina Nowak zajęła II 
miejsce, natomiast Roksana Ko-
tecka - III. Gratulujemy finalist-
kom i życzymy dalszych sukce-
sów w rozwijaniu swoich kompe-
tencji językowych, już niebawem 
na szczeblu gimnazjalnym. 

oraz Góra Mieczysław - LZS Soko-
łowo Budzyńskie
W klasyfikacji open najlepszymi 
byli:
Dąbrowicz Mateusz i Szymborski 
Robert, a wśród kobiet  Prech Do-
minika 
Nad przebiegiem Turnieju czuwała 
Komisja sędziowska w składzie: Ire-
na Jankowska  i Mikołaj Jeska któ-

rym serdecznie dzięku-
jemy w imieniu uczest-
ników. 
Dziękujemy również ak-
tywowi Koła LZS Soko-
łowo Budzyńskie za po-
moc w przeprowadzeniu 
tego Turnieju. 
W przerwach między 
partiami szachiści czę-
stowali się herbatą i 
smacznymi pączkami 
za które sponsorom ser-
decznie dziękujemy. 
Zwycięzcom w poszcze-

gólnych kategoriach wiekowych 
medale i nagrody wręczali: prze-
wodniczący Gminnego Zrzeszenia 
LZS Roman Schlabs i sędzia głów-
ny Turnieju Irena Jankowska. 
Najlepszym życzymy dalszych 
zwycięstw w Wielkopolskim Tur-
nieju Szachowym „O Złotą Wieżę”.  

Organizatorzy
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W ramach gimnazjalnego projektu „Cztery żywioły i radio”

Talenty rozbłysły w Budzyniu 
Talent – jaka jest jego definicja? 
Na to pytanie próbowali odpowie-
dzieć już prof. UAM dr hab. Sta-
nisław Dylak wspólnie z dr Macie-
jem Błaszakiem w swoim wykła-
dzie „Talent – dany czy zadany”. 
Odpowiedź nie jest jednak taka 
prosta, co pokazały ostatnio „Bu-
dzyńskie talenty”.
„Budzyńskie talenty” to impreza 
zorganizowana przez uczestników 
projektu „Cztery żywioły i radio”, 
pod opieką  Kingi Buszkiewicz. 
Uczniowie ci nie tylko zakładają w 
swoim gimnazjum radiowęzeł, ale 
także organizują imprezy tematycz-
ne nawiązujące do żywiołów. Tym 
razem przyszedł czas na zie-
mię, czyli jak odkryć własne 
talenty?
Talenty z całą pewnością zo-
stały odkryte. Jakie? Naszych 
18-stu uczestników, którzy od-
ważyli się wystąpić na scenie. 
W czasie imprezy nie zabrakło 
wiernych kibiców z transparen-
tami, którzy dzielnie kibicowa-
li swoim kolegom. Frekwencja 
przerosła największe oczekiwa-
nia organizatorów. Zabrakło bile-
tów, trzeba było dostawiać krze-
sła, część chętnych występy mło-
dych artystów obserwowała na sto-
jąco.  
Kto oceniał talenty? Wszyscy! Prze-
widziana była nagroda publiczno-
ści - 7 dniowa wycieczka do Zako-
panego. Było także jury, które przy-
znało miejsca na podium. W skład 
jury wchodzili: Patryk „Klepper” 
Klepacki – tancerz, półfinalista pro-
gramu „Mam Talent”, związany z 

grupą Szach Mat, z którą wystą-
pił w „Got To Dance” , ma na swo-
im koncie wiele osiągnieć w kra-
ju jak i na arenie międzynarodo-
wej (m. in. „MV Battle” Niemcy 
2010 r. - 2 miej-
sce, czy „Elbco-
ast Undergound 
Battle” Ham-
burg, Niemcy 
2010 r. - 3 miej-
sce),  Jacek Cer-
kaski – dzienni-
karz Radia Mer-
kury, Monika 
Błaszczak -  re-
dakcja eSzkoły.  

Jakie talenty zostały zaprezentowa-
ne na scenie? Taneczne oraz mu-
zyczne - zarówno wokale jak i gra 
na instrumentach. Wśród występów 
tanecznych pojawiły się takie style 
jak: popping, modern jazz oraz „styl 
dowolny” - jak to miało miejsce w 
wykonaniu dziewczyn, które godzi-
nę wcześniej wymyśliły układ czy 
grupy prezentującej taniec gangnam 
style. Nie zabrakło także improwiza-

cji i „dobrej gadki” - w tym miejscu 
pozdrawiam trio, które na wszystko 
znalazło odpowiedź. 
W czasie, gdy komisja liczyła głosy 
publiczności, Jacek Cerkaski opo-

wiedział zgromadzo-
nym w sali o swoim 
zawodzie. Grupa pro-
jektowa, która przy-
gotowuje się do za-
łożenia radiowęzła w 
szkole, zadała dzien-
nikarzowi wiele py-
tań. Przejdźmy jed-
nak do najważniejszej 
części - ogłoszenia 
wyników. Nagrodę 
publiczności, z czym 
się w pełni zgadzamy, 
otrzymała Weroni-
ka Sobczak, która za-
tańczyła modern jazz. 
Pokazała niesamowi-
te emocje na scenie, 
jej występ zachwycił wszystkich. 
Pierwsze miejsce zajęła Weronika 
Mścisz, która zaśpiewała piosenkę 
„Nadzieja”. Drugie Kamil Mieciu 
Mich – prezentujący beatbox, a trze-
cie Tobiasz Soloch – który swoim 
rapem poderwał całą salę i pokazał 
niesamowitą osobowość sceniczną. 
Wyróżniona została również grupa 
tańcząca gangnam style. A reszta? 
Tutaj nie było przegranych. Nawet 
jeśli tym razem nie udało się wygrać 
to trzeba pracować dalej i rozwijać 
się. Nie zawsze wygrywamy, jednak 
to może nas jeszcze bardziej mobi-
lizować. „Powinniście traktować to 
jako zabawę, z której może wyjść 
coś fajnego. A jak nie teraz, to na-
stępnym razem” - podkreśla Patryk 
Klepacki.
Jestem przekonana, że spotkanie z 
Patrykiem będzie dla tych młodych 
ludzi motywacją do działania i speł-

niania swoich marzeń. 
Klepper oceniając 
występy mówił o 
swoich doświad-
czeniach - „też taki 
byłem, miałem ten 
sam problem…”. 
Mówił o tremie i 
o tym jak sobie z 
nią radzić. Jak się 
dobrze zaprezen-
tować, poderwać 
publiczność i po-
kazać, że na scenie 
także można do-
brze się bawić.
W imieniu jury 
bardzo dziękuję za 
emocje, które nam 
dostarczyliście. 
Oby więcej takich 
imprez – i więcej 
odkrywania takich 

talentów! Kto wie, być może ktoś z 
naszych uczestników spełni kiedyś 
swoje marzenia, a to co nam tym ra-
zem zaprezentowali przerodzi się w 
prawdziwą pasję? Trzymamy za to 
kciuki!
Czym jest talent? Myślę, że to ogrom 
pracy włożony w to co się kocha ro-
bić. To stawianie na swój rozwój, 
czerpanie z tego przyjemności i sa-
tysfakcji. To spełnianie marzeń, któ-
re kształtują naszą wyobraźnię. To 
pasja, która pochłania nasz najcen-
niejszy czas, ale to nie czas stracony. 
To miłość do rzeczy, które nawet w 
najmniejszej postaci dają nam wiel-
ką radość.
Pamiętajcie, że nawet z pozoru naj-
dziwaczniejsza, najskromniejsza pa-
sja jest czymś bardzo, ale to bardzo 
cennym. I takich pasji Wam właśnie 
życzę.  

Monika Błaszczak 
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Etap wojewódzki Konkursu Przyrodniczego

„Ptaki Polski 
zagrożone wyginięciem”

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Sprawdzian szóstoklasistów
4 kwietnia punktualnie o godz. 
9 w całej Polsce uczniowie klas 
szóstych przystąpili do spraw-
dzianu szóstoklasisty. Także w 
Szkole Podstawowej w Budzy-
niu, gdzie z testami zmierzyło 
się  63 uczniów.  
Nad prawidłowym przeprowadze-
niem sprawdzianu czuwa prze-
wodniczący szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego dyrektor szkoły 
pan Stanisław Krumplewski. Dla 
prawidłowego przeprowadzenia 

sprawdzianu powołano  trzy ze-
społy egzaminacyjne. Pierwszy 
zespół egzaminacyjny pod prze-
wodnictwem pani Doroty Banach 
sprawuje pieczę nad piszącymi w 
sali gimnastycznej. Drugiemu ze-
społowi przewodniczy pani Ma-
rzena Hinc-Sawicka, trzeciemu 
pani Wioletta Stefańska.  Spraw-
dzian przebiegał według proce-
dur i bez zakłóceń. Wyniki spraw-
dzianu poznamy 27 maja. 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Sukces Dominiki w konkursie recytatorskim

20 kwietnia 2013r. w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 
w Poznaniu odbył się etap wo-
jewódzki Konkursu Przyrodni-
czego dla Uczniów  Gimnazjów  
i Szkół Podstawowych „Ptaki 
Polski zagrożone wyginięciem”. 
Organizatorem konkursu było 
PTOP „Salamandra”. 
Część pierwsza etapu wojewódz-
kiego miała charakter testu pi-
semnego, w którym pytania doty-
czyły  ptaków Polski.   Część dru-
ga, do której zakwalifikowano 10 
najlepszych uczniów to egzamin 
ustny.  W ścisłym finale uczestni-
czyły 3 osoby, które zdobyły  naj-
większą liczbę punktów w czę-
ści ustnej. Zwycięzcą konkursu  

został Mikołaj Dziedzic z Gim-
nazjum nr 2 w Trzciance. Dru-
gie miejsce uzyskał Paweł Grze-
śniak z Zespołu Szkół-Gimna-
zjum w Trzcinicy, natomiast trze-
cie miejsce Antoni Bresch z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego z 
Granowa. 
W kolejnym etapie,  ponadwo-
jewódzkim, uczestniczyć będzie 
ok. 20 osób, które uzyskały  naj-
większą liczbę punktów z testu 
pisemnego etapu wojewódzkiego 
w woj. wielkopolskim i laureaci 
konkursu organizowanego przez 
Klub Przyrodników w wojewódz-
twie lubuskim. Etap ten składać 
się będzie z  części pisemnej, fi-
nału (10 osób) i ścisłego finału 

11 kwietnia 2013 r. w Młodzie-
żowym Domu Kultury w Cho-
dzieży odbył się II Konkurs Re-
cytatorski Twórczości Własnej. 
Jego celem było przede wszyst-
kim rozbudzenie wrażliwości na 
piękno poezji oraz upowszech-
nianie kultury żywego słowa 
wśród dzieci i młodzieży, a tak-
że inspirowanie zainteresowań 
literackich.    
Uczestnicy prezentowali własne 
utwory poetyckie w dwóch kate-
goriach wiekowych: szkół pod-

stawowych oraz gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych. Naszą 
szkołę reprezentowała w konkur-
sie Dominika Prech z klasy IV a z 
wierszem pt. „Koń” własnego au-
torstwa. W kategorii szkół podsta-
wowych swoje utwory recytowa-
ło ośmioro uczniów. Jednak jury 
konkursu doceniło zarówno lite-
rackie walory wiersza pt. „Koń”, 
jak i zdolności recytatorskie Do-
minki i przyznało jej zaszczytne 
II miejsce. Gratulujemy! 

(3 osoby). Konkurs odbędzie się 
18 maja i będzie połączony z wy-
cieczką do rezerwatu meteorto-
wego w Morasku.
Ze Szkoły Podstawowej im. Tade-
usza Kotarbińskiego w Budzyniu 
do etapu ponadwojewódzkiego za-

kwalifikował się Radosław Tokarz 
z klasy piątej (brakowało mu jed-
nego punktu, aby powalczyć w do-
grywce o znalezienie się w dzie-
siątce finałowej). Naszą szkołę 
godnie reprezentowała również Ja-
goda Kaźmierczak z klasy szóstej. 

Konkurs pod patronatem PWSZ w Pile

Sukces Kamila Marciniaka
22 marca 2013r. odbył się Kon-
kurs Języka Angielskiego i Nie-
mieckiego pod patronatem Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Pile.
Wykładowcy PWSZ w Pile zorgani-
zowali konkurs dla szkół gimnazjal-
nych, zachęcając do zmagań nie tyl-
ko z językiem angielskim, ale i nie-
mieckim. Uczniowie Gimnazjum z 
entuzjazmem wzięli udział w kon-
kursie, który przebiegał w dwóch 
etapach: szkolnym i finałowym. W 

etapie szkolnym , który odbył się 
15 lutego, trzech uczniów zdoby-
ło najlepsze wyniki: Kamil Marci-
niak, Mikołaj Serocki z j. angiel-
skiego oraz Aleksander Kaczmarek 
z j. niemieckiego.  Na zmagania fi-
nałowe uczniowie wraz z nauczy-
cielką j. angielskiego Natalią Wal-
czak zostali zaproszeni do Piły. Miło 
nam poinformować, że nasz uczeń 
Kamil Marciniak zajął III miejsce i  
udowadnia tym, że języków obcych 
warto się uczyć. Gratulacje! 
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Powiatowy Turniej Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa 

„Z Pyrkiem bezpieczniej”

W sobotę 13 kwietnia, koło godzin południowych, SKKP PSP w 
Chodzieży otrzymało zgłoszenie od dyżurnego pogotowia. Tym ra-
zem w okolicach Prosny  samochód osobowy wpadł do rowu. Dwie 
osoby zostały poszkodowane. Przybyli na miejsce strażacy z Cho-
dzieży i Budzynia po zabezpieczeniu miejsca, udzielili dwóm oso-
bom podróżującym autem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po-
szkodowani zostali przekazani przybyłemu na miejsce Zespołowi 
Ratownictwa Medycznego.  

Kronika wypadków

Samochód w rowie

Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Konkurs wielkanocny

Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Ach, co to był za dzień!

Samorząd Szkoły Podstawowej 
w Wyszynach zorganizował kon-
kurs  na najpiękniejszy stroik 
wielkanocny. Prace dzieci prze-
rosły oczekiwania organizatorów. 
Ilość a przede wszystkim cieka-
we wykonanie stroików godne jest 

uznania. Cieszy fakt wspólnych ro-
dzinnych zmagań podczas wyko-
nywania prac. Bardzo serdecznie 
dziękujemy rodzicom za osobiste 
zaangażowanie i rozpalenie iskierki 
kreatywności swych pociech.

Pierwszy dzień  wiosny był 
dniem pełnym wrażeń, uśmie-
chu, zabawy i tańca. Każda kla-
sa pracowała nad trzema zada-
niami.
Pierwsze z nich polegało na przy-
gotowaniu wiosennych kana-
pek, które zostały zaprezentowa-
ne wszystkim  klasom. Kolejnym  
punktem wiosennego dnia była 
prezentacja  dotycząca śniadań 
europejskich. Dzieci wcześniej 
losowały kraj, na temat  którego  

przygotowywały pokaz. Ostatnim 
zadaniem uczniów było ułożenie 
przysłów dotyczących wiosny i 
zdrowia. Nauczyciele, ku ucie-
sze dzieci , brali udział w wiosen-
nych kalamburach. Wszystkie-
mu towarzyszyły tańce i muzyka. 
I chociaż na zewnątrz zimno, to  
w sercach naszych uczniów na 
pewno zawitała wiosna. Ten, kto 
tego dnia wagarował,  niech żału-
je,  bowiem nie wie co stracił.

19 kwietnia 2013r. w Zespo-
le Szkół w Lipiej Górze odbył 
się Powiatowy Turniej Wiedzy i 
Umiejętności z Zakresu Bezpie-
czeństwa dla klas I – III „Z Pyr-
kiem bezpieczniej”.
W konkursie uczestniczyło sie-
dem drużyn, w tym uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej im. Ta-
deusza Kotarbińskiego w Budzy-
niu. Naszą szkołę reprezentowali: 
Wiktoria Gruszczyńska z kl. III, 
Adam Wróblewski z kl. II i Wero-
nika Anastaziak z kl. I.
Zakres treści jaki musieli opa-
nować uczestnicy był obszer-
ny. Dotyczył on: bezpieczeństwa 
na drodze, bezpiecznych zabaw 
w domu, na powietrzu i w szko-

le, spędzania wolnego czasu, za-
chowania się w lesie, podczas po-
dróży pociągiem, zdrowego trybu 
życia, zachowania się wobec ob-
cej osoby.
Podczas konkursu dzieci samo-
dzielnie rozwiązywały testy, od-
powiadały na pytania Komisji, 
rysowały Pyrka i prezentowały 
scenkę dotyczącą zasad bezpie-
czeństwa.
Nasi uczniowie zajęli 5 miejsce. 
Nie byliśmy zbyt zadowoleni z 
osiągniętego wyniku, ale dzię-
ki przygotowaniom do konkur-
su wzbogaciliśmy naszą wiedzę i 
umiejętności. Wiemy jak postępo-
wać, aby żyć bezpiecznie i zdro-
wo.
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Przedszkole Samorządowe w Wyszynach 

Wielkanocne śniadanie
Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Zmagania z testem

We wtorek, 16 kwietnia 2013 
roku, w przedszkolu w Prośnie 
odbyły się warsztaty rzeźbiarskie 
poprowadzone przez pana Słodo-
wego. Przedszkolaki miały okazję 
obejrzeć gotowe prace wykonane 
z drewna oraz narzędzia rzeźbiar-
skie. 
Gość  opowiadał nam o swojej 

W środę, 27 marca 2013 roku, w 
przedszkolu w Wyszynach przy-
gotowaliśmy wielkanocne śnia-
danie. Pięknie nakryliśmy stoły, 
ozdabiając je pracami dzieci. 
Na świątecznym stole znalazły 
się baranki z masła, kolorowe ja-
jeczka, był żurek z białą kiełba-
są i jajkiem, a także babka, szyn-
ka, chleb czyli wszystko to, co po-
winno być na wielkanocnym stole. 
Podczas śniadania panowała miła 
i serdeczna atmosfera. Dzieci, spe-

cjalnie na tę okazję, odświętnie się 
ubrały, co jeszcze bardziej pod-
kreśliło świąteczny charakter spo-
tkania. Uśmiech naszych milusiń-
skich świadczyły, że są zadowo-
lone. Zanim jednak usiedliśmy do 
stołu dzieci miały okazję obejrzeć 
„Bajeczkę wielkanocną” w wyko-
naniu nauczycielek. Jakież było 
zdziwienie przedszkolaków kiedy 
zobaczyły swoje panie w nietypo-
wych dla nich rolach. 

Karolina Sell

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach 

Spotkanie ze sztuką 
pracy i na czym ona polega. Dzie-
ci mogły spróbować swoich sił 
wykonując rzeźbę z plasteliny, 
co sprawiło im ogromną radość. 
Przedszkolaki z zaciekawieniem 
wysłuchały naszego gościa i chęt-
nie wzięły udział w pracy rzeź-
biarskiej.

Karolina Sell

Punktualnie o godzinie 9.00 
uczniowie klas VI w całej Pol-
sce zasiedli do pisania obowiąz-
kowego sprawdzianu na zakoń-
czenie II etapu edukacyjnego. 
W  Szkole Podstawowej w Wy-
szynach, z testem przygotowa-
nym przez Centralną Komisję Eg-
zaminacyjną, zmagało się 18 szó-

stoklasistów. Na rozwiązanie za-
dań uczniowie mieli 60 i mogli 
otrzymać maksymalnie 40 punk-
tów. Prace szóstoklasistów zosta-
ną sprawdzone przez egzaminato-
rów, a wyniki przesłane do szkół. 
Uczniowie otrzymają zaświad-
czenia w dniu zakończenia roku 
szkolnego wraz ze świadectwem. 

Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Pasowanie na czytelnika

Organizowane co roku pasowa-
nie na czytelnika weszło na sta-
łe do kalendarza szkolnych uro-
czystości. Impreza odbyła się 18 
marca 2013 r. w Szkole Podsta-
wowej w Wyszynach. 
Na uroczystość przybyli zaprosze-
ni goście – dyrektor przedszkola w 
Wyszynach pani Anna Gąska wraz 
z grupą sześciolatków i ich opieku-
nem panią Agatą Troczyńską oraz 
gospodarz Biblioteki Publicznej w 
Wyszynach pani Hanna Adamow-

ska. Dzieci z klas IV – VI dostar-
czyli widzom wiele emocji i dobrej 
zabawy. Celem przedstawienia 
było zachęcenie dzieci do czytania  
i szanowania książek. Uczniowie 
zapoznali się z zasadami trakto-
wania książek, wysłuchali próśb 
książki i otrzymali pamiątko-
we dyplomy. Uroczystość umiliły 
śpiewy dzieci oraz średniowiecz-
ne pieśni grane na flażoletach pod 
kierunkiem pani Magdaleny Ge-
isler. 
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Sklep 

zaprasza na zakupy

Budzyń, ul. Rynkowa 14
507 121 816, olenka@life.pl

ALEKSANDRA 

firany, tkaniny zasłonowe, obrusowe, bielizna pościelowa (kora, bawełna satyna bawełniana, 
flanela, jersey, różne rozmiary), ręczniki, obrusy, serwety, bieżniki w różnych rozmiarach, bielizna 

damska i męska, koce, narzuty, kołdry, poduszki w różnych rozmiarach, pasmanteria
UWAGA! wyprzedaż odzieży dziecięcej, obniżka organtyn, firan żakardowych i zasłonowych 

Od Nowego Roku większy komfort w czasie zakupów, 
większa powierzchnia, większy wybór towarów 

Poduszki na każdą okazję, 
możliwość wyhaftowania 

inicjałów, imion lub 
dowolnego tekstu. 

Wiemy, ze kochasz 
najbliższą Ci osobę, ale 

czasami dobzre przytulić 
się do miłego jaśka. 

W Luboniu rywalizowały Ludowe Zespoły Sportowe 

Mistrzostwa Wielkopolski

W sobotę 13 kwietnia odbyły się 
Indywidualne Biegi Przełajo-
we szkół podstawowych i gim-
nazjum o Puchar Wójta Gmi-
ny Chodzież. Zawody odbyły się 
na terenach koło zacharzyńskie-
go Orlika.
Ponad 140 uczestników ze szkół 
podstawowych rywalizowało o pu-
char wójta Zbigniewa Salwy. Zgło-
siły się następujące szkoły: SP 1 i 
SP 3 Chodzież, SP Szamocin, SP 
Margonin, SP Lipia Góra, SP Li-
piny, SP Wyszyny, SP Strzelce, SP 
Oleśnica, SP Stróżewo, SP Budzyń. 
Reprezentanci naszych szkół ode-
grali znacząca rolę w tych zawo-
dach. Oto wyniki:
W klasyfikacji szkół podstawo-
wych klas IV-V, w kategorii dziew-
cząt zawody wygrała Karolina Szy-
manowicz (SP Budzyń), druga była 
Marta Szczurek (SP Budzyń), trze-

Walczyli o Puchar Wójta Gminy Chodzież

Dominowali biegacze 
ze szkół gminy Budzyń

cia Angelika Ludowicz (SP Wyszy-
ny). 
W klasyfikacji szkół podstawo-
wych klas IV-V, w kategorii chłop-
ców zawody wygrał Kacper Ślesiń-
ski (SP Budzyń) przed Marcelem 
Jankowskim (SP Budzyń), trzeci 
był Jan Fryska (SP Budzyń). 
W klasyfikacji szkół podstawo-
wych klas VI, w kategorii dziew-
cząt biegi wygrała Weronika Cy-
bulska (SP 1 Chodzież) przed Julią 
Burzyńską (SP Budzyń) i Karoliną 
Krzycką (SP Strzelce). 
W klasyfikacji szkół podstawo-
wych klas VI, w kategorii chłop-
ców biegi wygrał Eryk Heymann 
(SP 1 Chodzież), drugi był Oliwier 
Załachowski (SP 1 Chodzież), trze-
ci Kacper Jankowski (SP Budzyń). 
Na czwarty miejscu w tej kategorii 
znalazł się także zawodnik z SP w 
Budzyniu, Jakub Błachowicz.   

Drużyna tenisa stołowego Gmin-
ny Budzyń reprezentowała Po-
wiat Chodzieski na Mistrzo-
stwach które odbyły się w Hali 
Sportowej MOSIR w Luboniu 
14 kwietnia 2013r.
Ekipa nasza składała się z 11 za-
wodników którzy startowali w 4 
kategoriach wiekowych (młodzik, 
kadet, junior i senior) w konkuren-
cji kobiet i mężczyzn. 
Najlepiej wypadła, zajmując 9 
miejsce w kategorii kadet, Wik-
toria Polowa z LZS Prosna, nato-
miast w kategorii młodzików 12 

miejsce zajęła Emilia Niemiro z 
LZS Ostrówki. Pozostali tenisiści 
sklasyfikowani zostali w drugich 
dziesiątkach w swych kategoriach.
Najmłodszą zawodniczką w naszej 
drużynie było Nikola Nowicka Ni-
kola (rocznik 2003) która nie od-
biegała umiejętnościami od swych 
starszych koleżanek i dzielnie roz-
grywała swe sety,  ostatecznie zaj-
mując 17 miejsce.
Ogółem w Mistrzostwach starto-
wało 194 zawodniczki i zawodni-
ków. 

Roman Schlabs

Plebiscyt na Młodego Piłkarza roku 2012 w Wągrowcu 

Mikołaj Górzny zwycięzcą! 
Mikołaj Górzny to pochodzacy 
z Budzynia wychowanek Wą-
growieckiej Nielby. W niedzielę, 
7 kwietnia, w czasie uroczystej 
gali odebrał certyfikat i statu-
etkę Głosu Wągrowieckiego za 
zwycięstwo w ogłoszonym przez 

ten tygodnik plebiscytu na Mło-
dego Piłkarza roku 2012 w Wą-
growcu.  
Mikołaj do Wągrowca trafił 5 lat 
temu w wieku 9 lat. Dzisiaj gra 
w Akademii Piłkarskiej w druży-
nie trampkarzy starszych na pozy-

cji prawego pomocnika.  Od 
zeszłego roku uczęszcza do 
Gimnazjum Sportowego w 
Wągrowcu. W klubie Nie-
lba Wągrowiec trenuje tak-
że siedmiu innych młodych 
piłkarzy z Budzynia. 
Mikołaj dziękuje rodzicom, 
trenerowi Markowi Marche-
lowi i kolegom z drużyny 
oraz wszystkim, tym którzy 
na niego głosowali. Dzięku-
je także wszystkim sponso-
rom, bo bez ich wsparcia nie 
zaszedłby tak daleko.
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Z udziałem zawodników z gminy Budzyń

Biegi przełajowe
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Rozgrywki „Bośka - Kop”

Walczyli 
o kolejne puchary
W dniu 24 marca 2013 roku w 
Gminnym Ośrodku Kultury w 
Budzyniu odbyła się VIII roz-
grywka „Bośka – Kop” o pu-
char „Manio”.
W zawodach uczestniczyło 26 
zawodników, zwycięzcą po raz 
kolejny został Stefan Mulik 
(564 punktów). Na drugim miej-
scu uplasował się Zdzisław Ko-
walski (485 punktów), na trze-
cim Romuald Fiedorowicz (472 
punktów). Kolejne miejsca w 
tej rozgrywce zajęli: Rajmund 
Przybyszewski (472 punkty), 
Anna Geisler (471 punktów), 
Robert Ksycki (457 punktów), 
Paweł Pianka (451 punktów), 
Roman Starosielec (440 punk-
tów).

*   *   *

W kolejnej, dziewiątej roz-
grywce, zorganizowanej w 
dniu 7 kwietnia 2013 roku w 
Wyszyńskim Domu Kultury 
w Wyszynach, uczestnicy wal-
czyli o „Puchar Wyszyńskiego 
Domu Kultury”. 
W zawodach uczestniczyło 27 
zawodników. Zwyciężył Ro-
muald Fiedorowicz (460 pkt.). 
Drugie miejsce zajął Mariusz 
Wiza (395 pkt.), trzecie  miej-
sce Zdzisław Kowalski (385 
pkt.), na kolejnych miejscach 
uplasowali się Roman Starosie-
lec (357 pkt.), Rajmund Przyby-
szewski (340 pkt.), Ryszard Mi-
ziołek (334 pkt.), Andrzej Rud-
nicki (327 pkt.), oraz Franci-
szek Wota (321 pkt.).  

Klasyfikacja 
po IX rozgrywkach

Stefan Mulik        - 1905 pkt.
Rajmund Przybyszewski 
       - 1725 pkt.
Romuald Fiedorowicz  - 1560 pkt.
Roman Starosielec      - 1410 pkt.
Ryszard Miziołek      - 1370 pkt.
Ryszard Geisler      - 1315 pkt.
Mariusz Wiza       - 1260 pkt.
Andrzej Michor      - 1195 pkt.
Wojciech Wierzbiński 
       - 1055 pkt.

Waldemar Walczak      - 1025 pkt.
Zdzisław Kowalski        - 995 pkt.
Robert Ksycki        - 970 pkt.
Rajmund Ziała         - 969 pkt.
Jerzy Kowalczyk        - 960 pkt.
Andrzej Łukaszewski 
         - 880 pkt. 
Anna Geisler         - 860 pkt.
Zygmunt Bukowski        - 829 pkt.
Tadeusz Grill        - 811 pkt.
Włodzimierz Olejniczak 
            - 765 pkt. (2728)
Ryszard Fifer     - 765 pkt. (2229)
Jarosław Polowy            - 560 pkt.
Robert Simiński         - 545 pkt.
Ryszard Rabczak        - 510 pkt.
Zbigniew Kałużny         - 450 pkt.
Franciszek Wota         - 400 pkt.
Mateusz Pienkos         - 370 pkt.
Tomasz Błażej         - 309 pkt.
Karol Marek       - 300 pkt. (1171)
Henryk Zagrodnik
               - 300 pkt. (459)
Paweł Pianka         - 260 pkt.
Henryk Kulik        - 190 pkt.
Władysław Ochnicki      - 185 pkt.
Andrzej Rudnicki         - 170 pkt.
Franciszek Buśko         - 160 pkt.
Wojciech Kaźmierczak  
                                       - 150 pkt.
Dariusz Laskowski         - 130 pkt.
Grzegorz Walczak         - 120 pkt.
Krzysztof Przybylski      - 115 pkt.
Edward Berczyński         - 110 pkt.
Jakub Dobosz         - 105 pkt.
Mirosław Pienkos         - 100 pkt.
Władysław Szulc   - 95 pkt. (319)
Kazimierz Maliszewski
                                - 95 pkt. (270)
Andrzej Walczak          - 80 pkt.
Stanisław Okupniak 
                               - 75 pkt. (355)
Witold Myszkowski 
                               - 75 pkt. (309)
Sławomir Łukaszewicz 
                                - 75 pkt. (250)
Jan Syska           - 70 pkt.
Bogdan Kaczmarzyk       - 45 pkt.
Stanisław Kin          - 20 pkt.
Antoni Przybylski          - 18 pkt.

W czasie rozgrywek o „Puchar 
Wyszyńskiego Domu Kultury” 
pieczę nad prawidłowym przebie-
giem rozgrywek pełniła Honora-
ta Struzik. 
Następna rozgrywka 19 maj 
2013r. w GOK Budzyń.

Organizatorzy 

W sobotę 6 kwietnia 2013 roku 
40 osobowa reprezentacja powia-
tu chodzieskiego składająca się  
głównie z zawodników Wielko-
polskiego  Zrzeszenia LZS oraz 

szkół w biegach rywalizowali w 
biegach  przełajowych o puchar 
Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego. 
Na pięknym i malowniczym tere-
nie Zespołu Parkowo Pałacowego 

w Dobrzycy pow. Pleszew odby-
ło się 16 biegów na dystansach od 
800 do 2000m, w poszczególnych 
kategoriach wiekowych (najmłod-
szy rocznik 2002 r.)i w tym miejscu 

co piękne się kończy. Trasy 
biegów to droga przez mękę, 
zawodnicy z tras przybiega-
li ochlapani błotem od nóg 
do głów. Mimo tych spartań-
skich warunków sportowy 
duch nie opuszczał naszych 
zawodników – byliśmy i 
braliśmy udział i to się liczy.  
Wracaliśmy usatysfakcjo-
nowani, że każdy z zawod-
ników i zawodniczek brał 
udział i przebiegł swój dy-
stans mimo tak złej pogody 
i fatalnych tras biegowych.

Organizatorzy i uczestnicy wyjaz-
du serdecznie dziękują opiekunom 
grupy a w szczególności paniom: 
Iwonie Kaźmierczyk i Michalinie 
Lubańskiej a biegaczom życzymy 
dobrej pogody i udanych startów. 
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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. 281-13-30  
Rewir Dzielnicowych w Budzy-
niu                       - tel. 284-31-40
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

ważny do dnia 14.04.2013
do 8.06.2013

Kołobrzeg – 6.54,  13.43, 16.08
Koszalin – 9.07, 18.02
Piła – 6,54, 9.07, 13.43, 16.08, 
17.26, 18.02, 19.53, 22.10
Poznań – 5.04, 6.10, 7.22, 8.20, 
12.07, 15.21, 16.44, 18.05, 20.52, 
21,28 
Szczecinek  – 6.54, 9.07, 13.43, 
16.08, 18.02

Legenda:
1) kursuje 15.XII. 12-29.XII.12 (6), 
31.XII.12, 1.I, 5.I, 12.I-8.II (6); 
2) kursuje (E) 
3) kursuje (7)
4) kursuje 10.XII.12-21.XII.12 w (A); 
27.XII.12, 28.XII.12; 2.I-8.II w (A) 
5) kursuje 9.XII.12-23.XII.12 w (B), 
26.XII.12-28.XII.12; 30.XII.12; 1.I-.II 
w (D) 
6) kursuje9.XII.12-31.XII.12; 3.I-6.I; 
7.I-9.II
7) kursuje 9.XII.12-30.XII.12 (7); 1.I; 
2.I; 6.I; 13.I-3.II (7) 
(6)  w soboty 
(A) od poniedzaiłku do piątku  
(B) codziennie oprocz sobót
(E) od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych

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: Dziewoklucz 
II, Dziewoklucz Abisynia 
– 12:40 S, 12:52 S, 14:37 S 
Budzyń przez: Kąkolewice  
wieś I, Ostrówki 
– 13:45 S< 
Budzyń przez: Sypniewo
– 06:50 S 
Budzyń, Rogozińska/Gimna-
zjum 
– 07:38 S 
Budzyń, Rogozińska/Gimna-
zjum przez: Dziewoklucz II, 
Dziewoklucz Abisynia
– 06:30 S, 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: Budzyń, 
Rogozińska/Gimnazjum  Wy-
szynki

– 14:25 S< 
Chodzież    przez: Prosna
– 07:44 S, 15:21 S, 15:24 dE
Chodzież przez: Wyszynki, 
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: Zbyszewi-
ce
– 16:10 S 
Nowe Brzeźno
– 14:50 S 
Piła  przez:  Chodzież
 – 10:02 S, 10:45 F, 17:40 F 
Poznań  przez: Rogoźno, Mu-
rowana Goślina 
– 05:50 F, 07:30 FV
Rogoźno 
– 07:21 S 
Rogoźno przez: Nowe Brzeź-
no, Budzyń
– 06:55 S 
Sokołowo Budzyńskie szk. 
– 14:25 S< 
Sokołowo Budzyńskie szk.
przez: Budzyń, Rogozińska/
Gimnazjum 
– 12:50 S 
Sokołowo Budzyńskie przez: 
Kąkolewice, wieś I, Ostrów-
ki 
– 13:42 S5 
Sokolowo Budzyńskie
– 06:45 S
Wągrowiec przez: Kamieni-
ca 
– 06:45 S 
Wągrowiec  przez: Nowe 
Brzeźno  
– 13:40 S  
Wyszyny, szk. przez: Kąkolewi-
ce, wieś I,  Ostrówki 
– 14:20 S 

5 - kursuje w piątki 
< - kursuje od poniedziałku do 
czwartku 
d - kursuje w dni robocze wolne od 
nauki szkolnej /od poniedziałku do 
piątku/
E - nie kursuje w okresie letnich 
wakacji szkolnych 
F - kursuje od poniedziałku do 
piątku w dni robocze 
S - kursuje w dni nauki szkolnej  
V - kurs przyśpieszony

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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Artystyczna „inwentaryzacja” młodych talentów po raz kolejny

Piramida 2013
W sobotę, 20 kwietnia, na de-
skach sali widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Bu-
dzyniu znów zagościła młodość, 
wigor i artystyczny duch. Po raz 
kolejny do rywalizacji o „złote”, 
„srebrne” i „brązowe” Pirami-
dy przystąpili młodzi artyści, 
stojący dopiero u progu karie-
ry. Chętnych do zaprezentowa-
nia swoich talentów nie zabra-
kło i tym razem, komisja arty-
styczna Piramidy do konkur-
sy zakwalifikowała ponad 50 
uczestników. I tym razem wielu 
z nich przyjechało do Budzynia 
nawet z odległych miejscowości. 
Walory artystyczne modych wy-
konawców oceniało jury w skła-
dzie: Maciej Wróblewski - arty-
sta estradowy i muzyk, pełnią-
cy w tym roku obowiązki prze-
wodniczącego, a także Jan Japas 
Szumański, Jan Margowski oraz 
Marek Górski. Jury po wnikli-
wej analizie trwających kilka go-
dzin występów postanowi-
ło nagrodzić następujących 
wykonawców: w katego-
rii solistów w grupie wie-
kowej 13 - 17 lat pierwsze 
miejsce wywalczyła Aga-
ta Rembacz z Budzynia za 
wykonanie utworu pt. „Bo 
jak tak mówiłam żartem”, 
jury drugie miejsce przy-
znało Magdalenie Kata-
rzyńskiej z Leszna za wy-
konanie utworu pt. „Over 
the Rainbow”, natomaist 
trzecie  miejsce przypadło 
w udziale Zuzannie Szcza-

wik z Widuchowej za wykonanie 
utworu pt. „Oczy przezroczyste”. 
W tej kategorii wyróżniono także: 
Julitę Balcerzyk z Kalisza, Paulę 
Michalak z Chodzieży, Dominikę 
Jagielską z Szamocina i Angelikę 
Szymańską z Szamocina. 
W kategorii solistów w grupie 

wiekowej 18 lat i powyżej jury po-
stanowiło przyznać pierwsze miej-
sce Małgorzacie Puchalskiej z Ka-
lisza za wykonanie utworu z reper-
tuaru Ewy Demarczyk pt. „Czer-
wonym blaskiem otoczona”, dru-
gie miejsce Martynie Ginter z Piły 
za wykonanie utworu z repertuaru 

Adele pt. „Rolling In the Deep”, 
trzecie miejsce Antoninie Jagiel-
skiej z Szamocina za wykonanie 
utworu pt. „Tylko w moich snach”. 
W tej kategorii wyróżniono także: 
Janę Ginter z Piły, Martę Niela-
bę z Kalisza, Monikę Schaumkes-
sel z Piły. Klaudia Kaczyńska z 
Piły otrzymała dodatkowo nagro-
dę Dyrektora Artystycznego Festi-
walu Jana Margowskiego.
Podczas koncertu finałowego po-
jawił się jeszcze jeden talent, a 
właściwie wiele tańczących talen-
tów... Grupa przedszkolna „Cza-
dowe gwiazdeczki”, tak zachwyci-
ła wykonaniem i choreografią pu-
bliczność oraz samego starostę Ju-

liana Hermaszczuka, że ten zapro-
sił cały zespół na przyszłoroczne 
podsumowanie konkursu „Wspa-
niali 2013”. 
Jury postanowiło wyrazić swoje 
uznanie młodym wokalistom i ich 
opiekunom artystycznym za wy-
soki poziom prezentowanych pro-

pozycji artystycznych szczegól-
nie w I grupie wiekowej - przyczy-
niających się znacząco do rosnącej 
z roku na rok rangi budzyńskich 
spotkań artystycznych. Jury po-
stanowiło skierować słowa uzna-
nia pod adresem rodziców mło-
dych wykonawców którzy przyby-
li do Budzynia nawet z odległych 
zakątków kraju. Na szczególne 
uznanie zarówno Jury jak i opie-
kunów i uczestników zasługuje 
doskonała organizacja tegorocznej 
edycji „Piramidy 2013” przez ze-
spół realizatorów i pracowników 
Budzyńskiego Domu Kultury, pod 
kierunkiem Dyrektora Marka Bo-
cheńskiego. 


