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IX edycja konkursu

Wielkopolski Rolnik Roku

Jest nam niezmiernie miło zaprosić 
Państwa na kolejną, jubileuszową X 
edycję INWENTARYZACJI MŁO-
DYCH TALENTÓW ESTRADY, czyli 
po prostu na PIRAMIDĘ. 
PIRAMIDA 2010 jest imprezą o charak-
terze ponadregionalnym, w której udział 
- z założenia - bierze młodzież wybit-
nie uzdolniona. Sprawdziła się formuła 
przeglądu, promującego dokonania nie-
co już ukształtowanych, młodych arty-
stów. Mamy nadzieję, że PIRAMIDA 
będzie w ich karierze ważnym szcze    
Organizatorzy: Dom Kultury w Budzy-
niu, Urząd Gminy w Budzyniu, Staro-
stwo Powiatowe w Chodzieży.
Zapraszamy w sobotę, 17 kwietnia, 

Jubileuszowa Piramida

przesłuchania rozpoczną sie o godz. 
9.00, o godz. 17.00 zaplanowano ogło-
szenie wyników, wręczenie nagród i 
koncert galowy laureatów.  

Pomimo trwającej jeszcze zimy przystąpiono już do wio-
sennego porządkowania ulic. Poniższe zdjęcia wykonano 
podczas przycinania gałęzi drzew, rosnących przy uli-
cach w Budzyniu.

Wiosenne porządki 

W niedzielę 21 marca w auli Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od-
była się uroczysta Gala IX edycji konkursu 

Wielkopolski Rolnik Roku 2009. Do na-
gród głównych konkursu nominowanych 
było 15 rolników z terenu województwa 

wielkopolskiego. Miło 
nam poinformować, że 
11-te miejsce w konkur-
sie zajęli państwo Estera 
i Leszek Polowi. Prowa-
dzą oni gospodarstwo 
rolne o powierzchni 135 
ha we wsi Ostrówki, 
specjalizujące się w pro-
dukcji ziemniaków prze-
mysłowych. Państwo 
Polowi prezentują wy-
soki poziom produkcji 
rolniczej i stosują nowo-
czesne technologie. 

Państwo Polowi (drugi rząd 4 i 5 osoba od lewej)

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
wielu radosnych i ciepłych chwil przy rodzin-

nym stole  oraz pomyślności w życiu 
prywatnym i zawodowym składają 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bgdan Łasecki 

Wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski
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Pracowały komisje 
Rady Gminy Budzyń

Urząd Gminy Budzyń informuje, 
że wzorem lat ubiegłych w Urzę-
dzie Gminy Budzyń przy ul. Li-
powej 6 w Budzyniu, pracownicy 
Urzędu Skarbowego w Chodzie-
ży będą pełnili dyżury zgodnie z 
umieszczonym poniżej harmono-
gramem. Podczas dyżurów możli-

Dyżury pracowników 
Urzędu Skarbowego w Chodzieży

we będzie uzyskanie odpowiedzi 
na pytania dotyczące wypełniania 
zeznań podatkowych za 2009 rok 
oraz złożenie tych zeznań.
Harmonogram:
Data  Godzina
15.04.2010 7.30 - 9.30
29.04.2010 7.30 - 9.30

Rozpoczęto już prace budowlane na ulicy Rogozińskiej (za budynkiem 
Gimnazjum w kierunku ul. Gumowej) związane z nową inwestycją fir-
my Lumag. W tej chwili trwają prace ziemne.    

17 marca odbyło się posiedzenie 
komisji zdrowia, oświaty, spraw 
socjalnych, sportu i turystyki 
Rady Gminy Budzyń. Podczas ob-
rad komisji radnym została przed-
łożona informacja z działalności 
Domu Pomocy Społecznej za 
2009 rok. Zostało również przed-
łożone sprawozdanie z działalno-
ści  Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, sprawozdanie komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2009 rok, oraz 
sprawozdanie z usług psycho-
logicznych świadczonych dla 
Gminnego Ośrodka Profilaktyki 
i Ochrony Zdrowia w Budzyniu. 
Ostatnim sprawozdaniem, które 
zostało przedłożone komisji, było 
sprawozdanie z realizacji progra-
mu przeciwdziałania narkomanii. 

Komisja przyjęła do wiadomości 
złożone sprawozdania
Podczas obrad tej komisji radni 
omówili i zaakceptowali wstęp-
nie projekty kilku uchwał, które 
następnie mają być przedmiotem 
obrad sesji Rady Gminy zaplano-
wanej na 29 marca. Radni oma-
wiali miedzy innymi projekty 
następujących uchwał: 
- udzielenie dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków;
- uchwałę w sprawie uszczegó-
łowienia granic okręgów wybor-
czych oraz w sprawie uszcze-
gółowienia granic obwodów 
głosowania. 

UCHWŁA NR XXX/272/2010
RADY GMINY BUDZYŃ 

z dnia 29 marca 2010
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 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 
717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 
1203, z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 
17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 
138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i 
Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. NR 52 poz. 420 i Nr 157 poz 1241) 
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679 i Nr 
121 poz. 770, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, 
z 2003 r. Nr 96 poz. 874 i Nr 199 poz. 1937, z 2008 r. Nr 223 poz. 
1458oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i poz. 101 i Nr 157 poz. 1241) 
oraz art. 24 ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z 2007 r. Nr 147 poz. 1033 
oraz z 2009 r. Nr 18 poz.97) 

Rada Gminy Budzyń u c h w a l a , co następuje : 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 lutego 2010 r. Gminne-
go 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/ wykorzystywane na cele bytowe gospodarstw domowych 
za 1 m³ - 2,12 zł. brutto, 
stawka opłaty abonamentowej - 2,14 zł. brutto miesięcznie, 
b/ wykorzystywane na pozostałe cele 
za 1 m³ - 3,41 zł. brutto, 
stawka opłaty abonamentowej - 3,51 zł. brutto miesięcznie. 
2/ Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków wynoszą : 
a/ za ścieki dla potrzeb socjalno – bytowych 
za 1 m³ - 3,27 zł. brutto, 
b/ za ścieki dla pozostałych odbiorców 
za 1m³ - 3,62 zł. brutto.
2. Taryfy, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik Nr 1 i 2 do 
niniejszej uchwały. 
§ 2. 1. Taryfy obowiązują w okresie od 15 kwietnia 2010 r. do 14 
kwietnia 2011 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 Kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Budzyniu. 
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/187/2009 z dnia 04 marca 2009 
r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowią-
zującą od dnia 15 kwietnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy 
Bogdan Łasecki

Okiem fotoreportera
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Stowarzyszenie „Dolina Noteci”oferuje pomoc

Program „Odnowa i rozwój wsi”
Zarząd i Biuro Stowarzyszenia 
„Dolina Noteci” o statusie Lokalnej 
Grupy Działania (LGD) informu-
je, że od dnia 30 marca 2010 roku 
rozpoczyna nabór wniosków o 
przyznanie pomocy w ramach dzia-
łań Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW): „Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju”, na 
operacje, które odpowiadają wa-
runkom przyznania pomocy w ra-
mach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” oraz operacje, które nie od-
powiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania osi 3, 
ale przyczyniają się do osiągnięcia 
celów tej osi, tzw. „Małych projek-
tów”.
W ramach działania „Odnowa i roz-
wój wsi” projekty muszą wpływać 
na poprawę jakości życia na obsza-
rach wiejskich przez zaspokojenie 
potrzeb społecznych i kulturalnych  
mieszkańców wsi oraz promowanie 
obszarów wiejskich. Pomocy finan-
sowej udzielać będzie można pod-
miotom z tytułu inwestycji w za-
kresie m.in.: budowy, przebudowy, 
remontu lub wyposażania obiektów 
pełniących funkcje sportowe, re-
kreacyjne i społeczno-kulturalne, 
na odnawianie, eksponowanie lub 
konserwację lokalnych pomników 
historycznych budynków będących 

zabytkami lub miejsc pamięci. 
Limit dostępnych środków wy-
nosi 1 500 000 zł. Beneficjentami 
uprawnionymi do składania wnio-
sków w ramach „Odnowy...” są 
osoby prawne, gminy, instytucje 
kultury, dla której organem prowa-
dzącym jest jednostka samorządu 
terytoralnego , kościoły lub inne 
związki  wyznaniowe, organizacje 
pozarządowe mające status organi-
zacji pozytku publicznego 
Natomiast w ramach „Małych Pro-
jektów” realizować będzie można 
projekty mające na celu m.in. pod-
noszenie świadomości społecznej, 
w tym poprzez organizację szkoleń 
i innych przedsięwzięć o charakte-
rze edukacyjnym i warsztatowym 
dla podmiotów z obszaru objętego 
LSR, podnoszenia jakości życia 
społeczności lokalnej na obszarze 
objetym LSR, w tym pzrez np. 
organizację imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych, roz-
wijanie aktywności społeczności 
lokalnej, w tym przez np. promocje 
lokalnej twórczości kulturalnej czy 
kultywowanie miejscowej tradycji 
i obrzędów, rozwijanie turystyki i 
rekreacji na obszarze objętym LSR 
w tym przez: utworzenie lub zmo-
dernizowanie bazy turystycznej 
oraz stron internetowych, przygo-

towanie i wydanie folderów i in-
nych materiałów informacyjnych, 
budowę, odbudowę i oznakowanie 
małej infrastruktury turystycznej 
, w szczególności punktów wi-
dokowych, miejsc wypoczynko-
wych, tras widokowych, szlaków 
wodnych, rowerowych, konnych, 
ścieżek spacerowych, zachowa-
nie, odtworzenie cennego lokalne-
go dziedzictwa krajobrazowego i 
przyrodniczego, odbudowę albo 
odnowienie obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków, remont i wy-
posażenie świetlic wiejskich. 
Limit dostępnych środków wynosi 
300 000 zł. Beneficjenci pomocy 
„Małych projektów” są: jednostki 
samorządu terytorialnego i ich jed-
nostki organizacyjne, przedsiębior-
cy i rolnicy podejmujący lub pro-
wadzący działalność pozarolniczą, 
organizacje pozarządowe, grupy 
i zespoły folklorystyczne, osoby 
fizyczne i prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadające oso-
bowości prawnej, którym ustawy 
przyznają zdolność do czynności 
prawnych. 
Refundacji podlega nie więcej niż 
70 proc. kosztów kwalifikowanych 
małych projektów poniesionych 
przez beneficjenta.
Wysokość przyznanej pomocy na 

realizację jednego małego projektu 
nie może być wyższa niż 25 tysięcy 
zł, a limit przyznania pomocy na 
jednego beneficjenta w całym okre-
sie realziacji PROW na lata 2007-
2013 wynosi 100 tys. zł na jednego 
beneficjenta. 
Obszar wdrażania LSR obejmuje 
gminy: Budzyń, Chodzież (gmina 
wiejska), Margonin, Szamocin i Uj-
ście. Wnioski o przyznanie pomocy 
można składać do dnia 26 kwietnia 
2010 roku bezpośrednio w biurze 
Stowarzyszenia „Dolina Noteci” 
przy ul. Powstańców Wielkopol-
skich 13 w Margoninie;
w poniedziałki i czwartki w godzi-
nach 11.00 - 15.00. 
Szczegółowe informacje dotyczące 
naboru, w tym kryteria wyboru ope-
racji wykaz niezbędnych dokumen-
tów wraz z formularzem wniosku o 
przyznanie pomocy, dostępne są na 
stronie www.dolinanoteci.eu oraz 
w biurze Stowarzyszenia „Dolina 
Noteci” w poniedziałki i czwartki 
w godzinach 11.00 - 15.00, pod 
numerem telefonu (067) 284 60 
68 oraz w siedzibie oraz na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopol-
skiego, Departamentu Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
www.prow.umww.pl. 

Mieszkańcom wsi Wyszyny
Z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia zdrowia i pomyślności 
składa Rada Sołecka i sołtys 

Tadeusz Grochowalski

Gmina Budzyń i ELEKTRORE-
CYKLING Bartosz Kubicki or-
ganizują w dniu 10 kwietnia 2010 
roku zbiórkę zużytego sprzętu 

elektronicznego. Zbiórka prowa-
dzona będzie zgodnie z harmono-
gramem umieszczonym poniżej.

Miejscowość Godzina  Miejsce zbiórki

Nowe Brzeźno 8:00 - 8:15 przy świetlicy
Brzekiniec 8:25 - 8:40 przy remizie OSP
Dziewoklucz 9:00 - 9:15 przy świetlicy
Podstolice 9:35 - 9:50 przy remizie OSP
Kąkolewice 10:00 - 10:15 przy świetlicy
Prosna  10:30 - 10.45 przy świetlicy
Wyszyny  10:50 - 11:05 przy Domu Kultury
Grabówka 11:15 - 11:30 przy świetlicy
Ostrówki  11:45 - 12:00 przy placu zabaw
Wyszynki 12:20 - 12:35 przy sklepie
Bukowiec 12:45 - 13:00 przy świetlicy
Sokołowo B. 13:15 - 13:30 przy sklepie (koło stawu)
Budzyń  13:45 - 14:00 ul. Rogozińska(gimnazjum)
Budzyń  14:05 - 14:20 ul. Margonińska (Olszynki) 
Budzyń  14:25 - 14:40 ul. Strażacka (remiza OSP)
Budzyń  14:45 - 15:00 ul. Dworcowa (plac targowy)

Zbiórka elektroodpadów
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Badania
mammograficzne

Na wystawie 
ceramiki

Gimnazjum w Budzyniu

Mamy finalistę!

W dniu 9 marca 2010 roku przy remizie OSP w Budzyniu, w specjali-
stycznym ambulansie medycznym, odbywały się badania mammogra-
ficzne. W badaniach uczestniczyło 116 kobiet z terenu naszej gminy, co 
świadczy o dużym zainteresowaniu tymi badaniami.

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
również w bieżącym roku szkol-
nym uczniowie Gimnazjum im. 
Powstańców Wlkp. w Budzyniu 
wykazali się bardzo dobrą znajo-
mością nauczanego w szkole ję-
zyka rosyjskiego. Spośród licznej 
grupy uczniów przystępujących 
rokrocznie do eliminacji szkol-
nych Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Rosyjskiego, kilkoro z 
powodzeniem przechodzi do ko-
lejnego etapu. W tym roku szkol-
nym padł swoisty rekord – 
do szczebla rejonowego zakwa-

lifikowało się bowiem ośmioro 
budzyńskich gimnazjalistów! 
Laureatem tej części konkursu 
został Adrian Modrzyk – uczeń 
klasy IIIc, przygotowywany pod 
kierunkiem pani Agnieszki Fifer. 
Etap wojewódzki Konkursu Języ-
ka Rosyjskiego odbył się 19 mar-
ca w Koninie. Słowa uznania na-
leżą się Adrianowi, który, godnie 
reprezentując własną szkołę, uzy-
skał tytuł finalisty Wojewódzkie-
go Konkursu Języka Rosyjskiego. 

Serdecznie gratuuulujemy!

Grupa pasjonatów fotografii 
„ZOOM” z Wiejskiego Domu 
Kultury w Wyszynach  ruszyła po-
szerzać swoje horyzonty. Z przy-
jemnością gościliśmy na otwarciu 
wystawy „Glinoryty”  zorganizo-
wanej przez Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Chodzieży. Misternie 
wykonane prace ceramiczne zrobi-
ły na nas ogromne wrażenie. Poza 
tym dla młodzieży był to pierwszy 
kontakt z twórczością osób niepeł-

nosprawnych. W drodze powrotnej 
dyskusji nie było końca. Czyż nie 
o to chodzi? o taką sztukę, która 
otworzy nas na rozmowę na wielu 
polach? Myślę, że częściej będzie-
my odwiedzać tak ciekawe przed-
sięwzięcia artystyczne. 
Gratulujemy  organizatorom inspi-
rującego pomysłu i życzymy no-
wych równie dobrych. 

Honorata Struzik 
instruktor WDK Wyszyny

Komenda Powiatowa Policji w 
Chodzieży w dniu 11 czerwca 
2010 r. organizuje XI Powia-
towy Turniej Wiedzy Prewen-
cyjnej dla Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów z terenu powiatu 
chodzieskiego.
Turniej odbędzie się w Gimna-
zjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu, przy ul. 
Rogozińskiej 52.
Współorganizatorem i gospo-
darzem tegorocznego turnieju, 
który wynika z realizacji uchwa-
lonego programu „Bezpieczne 
Miasto” (Gmina, Powiat) a także 
programu prewencyjnego „Bez-
pieczna Szkoła” jest Urząd Gmi-

ny w Budzyniu.
Tematyka Turnieju obejmuje 
między innymi:
- ogólną wiedzę o Policji;
- prewencję kryminalną;
- bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym;
- wiedzę p.poż.
- ochronę przyrody;
- zagadnienia z dziedziny ubez-
pieczeń; 
- WOPR, bezpieczeństwo na wo-
dach. 
Poza tym uczestnicy mogą wy-
kazać się należytą sprawnością 
fizyczną w proponowanych kon-
kurencjach sportowych. 

Po raz jedenasty w powiecie

Turniej Wiedzy 
Prewencyjnej
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„Zimo ,byłaś piękna i śnieżna , 
lecz mamy Cię dość! Wiosno  – 
przebywaj”
19 marca w Szkole Podstawowej w 
Budzyniu powitaliśmy wiosnę. Po 
długiej i wyjątkowo ciężkiej zimie 
aura powoli staje się wiosenna, tak 
więc nastroje wszystkim dopisywa-
ły. W ramach lekcji zorganizowano 
dwie imprezy. 
Klasy I-III wzięły udział w Kon-
kursie Recytatorskim Pt. „Wiosna”. 
Uczniowie pięknie recytując wy-
brane przez siebie wiersze rywa-
lizowali o tytuł Mistrza Recytacji 
klas pierwszych, drugich trzecich. 
Jury w składzie Daniela Czerni-
chowska, p. Anna Zaranek p. Ma-
rzena Hinc Sawicka wyłoniło zwy-
cięzców: w kl. I Dominika Prech, w 
kl. II Wiktoria Zielińska, w kl. III 

Wiktoria Habet. Za piękną recyta-
cję wyróżniono też Jagodę Polak z 
kl. I.
Rywalizację małych artystów roz-
maiły przygotowane przez klasy 
piosenki, skecze i ciekawostki o 
wiośnie. Tradycyjnie imprezę za-
kończono przemarszem barwnego 
korowodu ulicami Budzynia oraz 
spaleniem kukły Marzanny.
Uczniowie klas IV–VI powitali 
wiosnę inaczej niż zwykle. Po raz 
pierwszy odbyła się bowiem szkol-
na edycja znanego z telewizji pro-
gramu „Mam talent”. Do konkursu 
przystąpili utalentowani soliści, 
duety, tria jak i całe zespoły śmia-
łych wykonawców. W sumie jury 
oceniło 15 występów. Na pochwałę 
zasłużyli wszyscy uczniowie, któ-
rzy po raz kolejny udowodnili, że 

Szkoła Podstawowa  w Budzyniu 

Pasowanie 
na czytelnika

W Szkole Podstawowej w Budzyniu 04.03.2010 r. odbyła się uroczy-
stość Pasowania na Czytelnika  uczniów klas pierwszych. . Uczniowie 
pokazali ciekawy program artystyczny, były wiersze , piosenki, zagadki 
dla pierwszaków i oczywiście piosenki. Program spodobał się pierw-
szakom, brały w nim czynny udział .Pasowanie przygotowały panie 
Krystyna Kempka i Anna Lisiecka, przy współpracy z panią Krystyną 
Świniarską.

info: „Szkolniak”

ich pomysłowość i fantazja nie zna 
granic. Rywalizacja była zacięta, 
ale przede wszystkim dostarczyła 
uczestnikom i publiczności mnó-
stwa dobrej zabawy. Zwycięzcami 
konkursu okazali się uczniowie 
Wiktoria Sobczak, Maciej Leśnie-
wicz oraz Antoni Niespodziński 
jednak tak naprawdę zwycięzcami 
byli wszyscy, który mile i przyjem-
nie spędzili czas. 

Wszyscy najlepsi otrzymali dy-
plomy i nagrody książkowe, które 
wręczył Dyrektor Szkoły Stanisław 
Kromplewski. Uczestnicy otrzy-
mali słodycze zakupione przez 
Samorząd Uczniowski. Imprezę 
przygotowali opiekunowie Samo-
rządu Joanna Świergosz i Dariusz 
Dudziak, przy współpracy wycho-
wawców klas IV–VI.

info: „Szkolniak”

Szkoła Podstawowa  w Budzyniu 

Wiosno przybywaj!
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Nowa, większa oferta renomowanych 
firm polskich i zagranicznych. 

Mamy dobre ceny, np. żakardy: 
- od 6,40 zł/wys. 150 cm
- od 10,40 zł/ wys. 250 cm
Sprawdź już dziś!

Projektujemy i szyjemy firanki, zasłony 
i szale. 

Budzyń, ul Rynkowa 14
tel. 507 121 816

Nowość! Dekoringi w różnych kolorach oraz rolety rzymskie. 
Serdecznie zapraszamy!

Tegoroczne rekolekcje szkolne 
– wielkopostne w Szkole Podsta-
wowej w Budzyniu odbyły się w 
dniach 16 – 18. 04. 2010r. pod ha-
słem „Świadectwo wiary”.
Od lat w szkole rekolekcje są 
czasem, w którym realizowa-
ny jest program wychowawczy. 
Działania księży i katechetów 
wspomagane są pracą nauczycie-
li-wychowawców, którzy owoc-
nie współpracują w rekolekcjach 
szkolnych. 
Rekolekcje szkolne – wielkopost-

ne to „dni duszpastersko-wycho-
wawcze”. Dni rekolekcyjne po-
dzielone zostały na dwie części: 
liturgiczną w kościele i duszpa-
stersko-wychowawczą w szkole. 
Rekolekcje prowadził rekolekcjo-
nista ks. Mariusz z Margonina. 
Każdego dnia rekolekcji dzieci 
rozwiązywały krzyżówki, za któ-
re zostały nagrodzone. Funda-
torem nagród był ks. proboszcz 
Przemysław Prętki.

info: „Szkolniak” 

Wyszyny 

Warsztaty tańca
W marcu 2010r. przedszkole w 
Wyszynach zorganizowało warsz-
taty tańca i choreografii. Warsztaty 
prowadziła pani Roma Jakubow-
ska. Było to kolejne nasze spotka-
nie. Do udziału w warsztatach za-
prosiliśmy koleżanki z okolicznych 
przedszkoli. Na nasz apel odpowie-
działy wszystkie placówki z powia-
tu chodzieskiego. Z  zaproszenia 
skorzystała również nasza pani od 
rytmiki, Hanna Dąbrowska, wraz 

ze swoim pracownikiem, panem 
Maksymilianem, który został przy-
witany gromkimi brawami jako 
jedyny mężczyzna wśród około 70 
kobiet. Podczas spotkania poznali-
śmy nowe tańce, które wprowadzi-
my do naszej pracy dydaktycznej. 
Warszataty były również okazją do 
spotkania się i porozmawiania przy 
kawie i cieście, za które dziękuje-
my naszym paniom z przedszkola. 

Przemysława Kaczmarczyk

19 marca w  Szkole Podstawo-
wej nr 7 w Pile z okazji 35-lecia 
istnienia Zarządu Okręgu LOP w 
Pile odbyła  I edycja Konkursu 
Wiedzy Przyrodniczej, zorgani-
zowanego przez ten Zarząd.  W 
konkursie   wzięło udział dzie-
więcioro  najlepszych uczniów  
po eliminacjach , które odbyły 
się w poszczególnych  oddzia-
łach.  Uczniowie rozwiązywali 
test składający się z 25 pytań, z 
których 5 dotyczyło LOP.  Po-
ziom wiedzy uczniów był bardzo 
wysoki . Pierwsze miejsce  zajęła   
Martyna Soloch z Zespołu Szkół 
w Parkowie. Natomiast po nie-
rozstrzygniętej dogrywce  drugie 
miejsce zdobyli: Mikołaj Dzie-
dzic ze Szkoły Podstawowej nr 2 
z Trzcianki, Katarzyna Szopieray 
ze Szkoły Podstawowej z Lipki 

oraz Zuzanna Świderska ze Szko-
ły Podstawowej w Budzyniu. 
Zarówno laureaci jak i pozostali 
uczestnicy konkursu zostali na-
grodzenia książkami o tematyce 
przyrodniczej. 

info: „Szkolniak”

Szkoła Podstawowa  w Budzyniu 

Konkurs LOP w Pile
Szkoła Podstawowa  w Budzyniu 

Rekolekcje 
- dni modlitwy i zadumy 
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Lekarz specjalista chorób oczu
Waldemar Doczekalski

 Leczenie i diagnostyka chorób oczu dzieci i dorosłych
 Soczewki kontaktowe (również astygmatyzm) 
 Konsultacyjne badanie dna oczu (schorzenia ogólne)
 Badanie na komisje lekarskie (ZUS, KRUS, Inwalidzkie)
 Badanie profilaktyczne (zakłady pracy, badania „na broń”)
 Zabiegi okulistyczne (gradówki, kępki żółte, brodawki)

Gabinety w Wągrowcu:
ul. Wodna 19             tel. 067 262 10 28
Al. Jana Pawła II 7    tel. 067 262 53 22

Nagłe zachorowania tel. kom. 602 196 254 

Przyjęcia prywatne oraz w ramach umowy z NFZ 

Ogłoszenia drobne

Spawanie plastików, klejenia i naprawa plandek – Przemysław Chytry, 
Gorzewo 6a/3, telefon 889 296 864

Z okazji Dnia Kobiet  panowie 
ze  Związku Emerytów i Renci-
stów działającego w Wyszynach  
przygotowali miłą niespodziankę 
dla pań.  Popołudniowe spotkanie 
na sali Wiejskiego Domu Kultury 
obfitowało w słodkości  : panowie 
podawali do stołu ciasto i aroma-
tyczną kawę. Każda z Pań  otrzy-
mała również słodki upominek do 
domu - czekoladę. Ujmującym 
momentem  zdecydowanie była 

Wyszyny 

Dzień Kobiet
poetycka dedykacja, którą wyre-
cytował p. Wiese -  „Rozmowa 
liryczna” Gałczyńskiego zrobiła 
wrażenie na zebranych paniach i 
była gestem bardzo romantycz-
nym.
W tej miłej atmosferze, rozpiesz-
czaniu  słowem jak i smakiem, 
każda z nas mogła się poczuć jak 
stuprocentowa kobieta.

Honorata Struzik
instruktor WDK Wyszyny

18 marca odbyła się kolejna edy-
cja Międzynarodowego Konkur-
su Kangur Matematyczny. Idea 
konkursu jest prosta - uczniowie 
z europejskich krajów w tym sa-
mym dniu zmagają się z zesta-
wem zadań matematycznych. W 
Szkole Podstawowej w Budzyniu 
konkurs ten stał się już tradycją. 
Uczniowie bardzo chętnie biorą 
w nim udział, zdobywając często 
wyróżnienia i nagrody rzeczowe. 
W tym roku uczestniczyło w kon-

kursie 61 uczniów z klas II - VI. 
Rozwiązywali oni zadania w ka-
tegoriach „Maluch”( kl. III i IV) 
oraz „Benjamin”(kl. V – VI). W 
tym samym czasie uczniowie 
klas II wzięli udział w konkursie 
Kangurek. Poprzez udział w kon-
kursie oraz wcześniejsze przygo-
towania uczniowie doskonalą swe 
umiejętności matematyczne. Wy-
niki konkursu poznamy w maju

info: „Szkolniak” 

Szkoła Podstawowa  w Budzyniu 

Kangur Matematyczny

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom 

gminy Budzyń
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia i wszelkiej 
pomyślności 

składa
Dyrektor GOK

Marek Bocheński

Kancelaria 
Adwokacka

adwokat

Mariusz Matysiak
Filia : ul. Przemysłowa 16

64-840 Budzyń
Tel. 63-857-656

e-mail: mariuszmat@interia.pl
dyżury: wtorek , środa

od 16.00 do 19.00
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Przedszkole w Wyszynach

Witaj wiosno! 

Turniej „Bośka-Kop”

O Puchar firmy WAMO

O Mistrzostwo Powiatu Chodzieskiego 

Bośka-Kop o
Puchar Starosty
W dniu 14 marca 2010r. w Re-
stauracji „Retro” w Budzyniu 
odbył się turniej o „Mistrzo-
stwo Powiatu Chodzieskiego o 
Puchar Starosty Bośka-Kop”. 
W turnieju uczestniczyło 56 
osób. 
Zwyciężył Józef Wysoczański 
z Trzcianki zdobywając  473 
pkt. Drugie miejsce przypadło 
w udziale Stanisławowi Okup-
niakowi  (465 punktów), trzecie 
Andrzejowi Rudnickiemu (449 
puktów).
 
Kolejne miejsca (do 40 miejsca): 
4. Młynarek Ryszard       - 395 pkt.
5. Roszak Ryszard          - 395 pkt.
6. Matulis Bogdan          - 393 pkt.
7. Kruświcki Stefan        - 392 pkt.
8. Miziołek Ryszard        - 385 pkt.
9. Dreczka Ryszard         - 379 pkt.
10. Troczyński Ksawery - 379 pkt.
11. Nowak Piotr            - 378 pkt.
12. Goll Witold               - 375 pkt.
13.  Janiczak Zenon        - 370 pkt.
14.  Fiedorowicz Romuald 
         - 367 pkt.
15. Kasprzak Andrzej     - 365 pkt.
15. Frąckowiak Mirosław 
            - 365 pkt.
17. Walczak Waldemar   - 363 pkt.
18. Mulik Stefan              - 359 pkt.
19. Ochnicki Władysław - 352 pkt.
20. Czerniak Karol          - 350 pkt.
21. Simiński Robert         - 346 pkt.
22. Sommerfeld Ryszard - 342 pkt.
22. Golik Marcin             - 342 pkt.
25. Wiśniewski Krzysztof 
           - 336 pkt.

26. Walczak Andrzej       - 334 pkt.
26. Gesiler Anna             - 334 pkt.
27. Adamski Jan              - 327 pkt.
28. Szulc Władysław       - 320 pkt.
29. Marek Karol              - 314 pkt.
30. Dymek Andrzej         - 313 pkt.
31. Stadniczy Marcin       - 312 pkt.
32. Zelmanowski Kazimierz 
           - 311 pkt.
33. Serafin Ryszard         - 306 pkt.
34. Łukaszewicz Sławomir 
          - 298 pkt. 
35. Nowak Janina            - 294 pkt. 
36. Konieczny Leszek     - 293 pkt.
37. Kaźmierczak Wojciech 
           - 291 pkt.
38. Geisler Ryszard          - 290 pkt.
39. Wierzbiński Wojciech 
          - 286 pkt.
40. Mleczko Ireneusz      - 285 pkt.

Serdeczne podziękowania dla 
Starostwa Powiatowego w Cho-
dzieży, Wójta Gminy Budzyń, 
Budzyńskich Zakładów Pracy, 
Gminnego Ośrodka Kultury za 
ufundowanie nagród.
Pani Dorocie Wierzbińskiej za 
udostępnienie lokalu oraz za 
sprawną współpracę w zorga-
nizowaniu tej imprezy. Rów-
nież słowa podziękowań należą 
się panią, które wyraziły chęć 
pomocy i współpracy podczas 
każdego turnieju jak i panu 
Andrzejowi Łukaszewskiemu 
za doskonałą realizację i orga-
nizację przeprowadzanych tur-
niejów. 

W poniedziałek, 22 marca 2010r, 
dzieci z Przedszkola Samorzą-
dowego w Wyszynach i oddziału 
zamiejscowego w Prośnie trady-
cyjnie zorganizowały pochód w 
celu przywitania wiosny. Wszyscy 
byliśmy bardzo radośni, ponieważ 
zima tego roku dała nam się wyjąt-
kowo we znaki. Dzieci pięknie się 
poprzebierały, grały bardzo głośno 
na instrumentach, aby przegonić 

zimę gdyby chciała jeszcze do nas 
powrócić. Na czele pochodu królo-
wała Marzanna, ostatni raz w tym 
roku oglądając naszą miejscowość. 
Naszemu pochodowi towarzyszył 
wóz strażacki, który swoim „ko-
gutem” także odstraszał zimę. Po 
przejściu przez całą wieś wrócili-
śmy na plac przedszkolny gdzie na 
dobre rozprawiliśmy się z zimą. 
          Przemysława Kaczmarczyk

28 marca 2010r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu 
odbył się turniej „Bośka-Kop” 
o puchar Waldemara Andrze-
jewskiego, właściciela firmy  
WAMO.
Pierwsze miejsce zajął Waldemar 
Walczak - 458 pkt., drugie Tade-
usz Grill - 389 pkt., trzecie Ry-
szard Rabczak - 377 pkt., czwarte 
- Rajmund Przybyszewski, 372 
pkt.

Punktacja po IX rozgrywakch: 

1. Wojciech Wierzbiński 
         - 437 pkt.
2. Andrzej Michor      - 426,5 pkt.
3. Ryszard Rabczak       - 411 pkt.
4. Ryszard Miziołek    - 404,5 pkt.
5. Stanisław Okupniak   - 402 pkt.
6. Zenon Kuźniarek       - 366 pkt.
7. Mariusz Wiza             - 329 pkt.
8. Tadeusz Grill              - 323 pkt.
9. Rajmund Przybyszewski 
                                    - 316,5 pkt.

10. Waldemar Walczak   - 299 pkt.
11. Stefan Mulik          - 278,5 pkt.
12. Jerzy Kowalczyk      - 237 pkt.
13. Romuald Fiedorowicz 
                                       - 228 pkt.
14. Ryszard Fifer           - 218 pkt.
15. Zygmunt Bukowski - 214 pkt.
16. Zdzisław Kowalski   - 210 pkt.
17. Włodzimierz Olejniczak 
                                       - 202 pkt.
18. Andrzej Łukaszewski 
                                        - 108 pkt.
19. Ryszard Serafin            - 90 pkt.
20. Stefan Kruświcki         - 89 pkt.
20. Rajmund Ziała             - 89 pkt.
21. Ryszard Geisler            - 75 pkt.
22. Wojciech Kaźmierczak 
                                         - 66 pkt.
23. Jan Adamski               - 58 pkt.
24. Sławomir Łukaszewicz 
                                         - 56  pkt.
25. Wacław Mantyk         - 35 pkt.
26. Robert Simiński          - 30 pkt.
27. Zdzisław Tomczak     - 17 pkt.
28. Robert Niemczyński   - 13 pkt.
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Finał XII Wielkopolskiej Spartakiady Zimowej 

5 lutego 2010 r. w Restauracji 
„La Siesta” w Budzyniu odby-
ło się spotkanie absolwentów 
Szkoły Podstawowej w Budzy-
niu. Osoby urodzone w 1965 
roku spotkały się, by powspo-
minać lata szkolne i uczcić 30 
lat które minęły od opuszczenia 
murów szkoły.
Frekwencja była bardzo wyso-
ka, bowiem spotkało się prawie 
40 osób, które przyjechały z po-
bliskich miejscowości tj. Cho-
dzież, Margonin, Skoki, a nawet 
z Leszna oraz Łodzi. Niektórzy 
nie widzieli się praktycznie przez 
3 dekady. Wspomnieniom więc 
nie było końca. Stworzenie mi-
łej atmosfery w lokalu zadbała 

kierownik pani Justyna Rosenau, 
muzyką umilał nam czas Sylwe-
ster Szurpit, w związku z czym 
parkiet był bezustannie zapełnio-
ny tańczącymi.
Siedząc przy zastawionym stole 
bawiliśmy się do rana. Uczest-
nikom balu podobało się do tego 
stopnia, iż na lato zaplanowali-
śmy następne spotkanie, tym ra-
zem w plenerze. O świcie wszy-
scy wróciliśmy do swoich rodzin i 
zabraliśmy ze sobą niezapomnia-
ne wspomnienia. Koleżanki i ko-
ledzy dziękują za tak wyjątkowe 
spotkanie inicjatorce i organi-
zatorce Marlenie Maczyńskiej i 
Markowi Mikołajewiczowi, który 
mocno ją wspierał. 

Zachęcamy wszystkich do organi-
zowania tego typu przedsięwzięć, 
po doświadczeniach z naszego 

Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień..
zjazdu gwarantujemy wyjątkowe 
emocje. 

7 marca 2010r. w Hali Widowi-
skowo – Sportowej przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
H. Cegielskiego w Chodzieży, od-
był się finał XII Wielkopolskiej 
Spartakiady Zimowej w której 
uczestniczyła reprezentacja po-
wiatu chodzieskiego. W jej skład 
weszli również nasi zawodnicy 
którzy zdobyli czołowe miejsca w 
Powiatowej Spartakiadzie. W ogól-
nej klasyfikacji powiat chodzieski 
zajął 20 miejsce z 97,5 zdobytymi 
punktami. Natomiast w Hali Wido-
wiskowo – Sportowej Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu odbył się finał halowej 
piłki nożnej w ramach XII Wiel-

kopolskiej Spartakiady 
Zimowej. Brały udział 4 
drużyny, mistrzowie po-
szczególnych grup regio-
nalnych reprezentujące 
powiat. Kościan, powiat 
Krotoszyn, powiat Turek 
i powiat Czarnkowsko – 
Trzcianecki.
Przywitania zawodni-
ków i przybyłych gości 
dokonał przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia 
LZS w Budzyniu pan 
Roman Schlabs nato-
miast otwarcia finału do-
konał z-ca wójta Gminy 
Budzyń pan Bogusław 

Gniła. 
Mecze przebiegały w miłej i sporto-
wej atmosferze i przygrywającej w 
czasie przerw budzyńskiej kapeli – 
Kombinatorzy. 
W końcowej punktacji I miejsce i 
mistrza Wielkopolski zdobyła dru-
żyna z powiatu Kościańskiego (Nie-
tążkowo) II miejsce drużyna powia-
tu Czarnkowsko –Trzcianeckiego 
(Połajewo) III miejsce drużyna po-
wiatu Turek (Brudzew) i IV miejsce 
drużyna powiatu Krotoszyńskiego 
(Rozdrażew). 
Puchary i medale zwycięzcom 
wręczali: z-ca przewodniczącego 
Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w 
Poznaniu pan Hieronim Mazurkie-
wicz, i V-ce Starosta Chodzieski – 
Przewodniczący Rady Powiatowej 

Zrzeszenia LZS w Chodzieży pan 
Julian Hermaszczuk.
Wszystkim osobom które w jaki-
kolwiek sposób pomagały w przy-
gotowaniach i przeprowadzeniu 
tych zawodów serdecznie dziękuje-
my, a w szczególności dziękujemy 
niezawodnym przedsiębiorcom i 
sponsorom: panom Andrzejowi i 
Tadeuszowi Kabat, panu Maciejowi 
Gramowskiemu, panom Czesławo-
wi i Jackowi Tomczyk, panu Jano-
wi Kubackiemu, panu Kryspinowi 
Wierzbińskiemu oraz panu Marko-
wi Gursz. 
Dziękujemy również budzyńskiej 
kapeli – Kombinatorzy która umila-
ła atmosferę tej spartakiady. 

Gminne Zrzeszenie LZS
W Budzyniu 
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Wiejski Turniej 
Tenisa Stołowego
28 lutego 2010 roku w Sokoło-
wie Budzyńskim odbył Wiejski 
Turniej Tenisa Stołowego. 
W zawodach uczestniczyło 34 
zawodników. Nagrody ufundo-
wał Wójt Gminy Budzyń Marcin 
Sokołowski a wręczał zaproszony 
gość pan Roman Schlabs. Roz-
grywki były prowadzone w trzech 
grupach wiekowych z podziałem 
na dziewczęta i chłopców. Osoby, 
które zdobyły czołowe miejsca to:

I grupa 
chłopcy
I miejsce Eryk Rozpłochowski 
II miejsce Adrian Wołczyński   
III miejsce Oskar Świstara
dziewczęta
I miejsce Karolina Prech
II miejsce Marcelina Świerkow-
ska

III miejsce Jagoda Bańka

II grupa 
chłopcy 
I miejsce Patryk Świstara  
II Mikołaj Jeska
III Dawid Troczyński 
dziewczęta
I miejsce Marika Miastkowska
II miejsce Patrycja Jeska
III miejsce Weronika Troczyńska

III grupa
chłopcy
I miejsce Dawid Maliszewski  
II miejsce Łukasz Nowicki  
III miejsce Dariusz Miastkow-
ski  
dziewczęta
I miejsce Maja Rozpłochowska
II miejsce Magdalena Wieczorek. 

Małżeństwa
Czyż Ireneusz i Łabój Wioletta  27.02.2010

Urodzenia
Kowalak Nadia  Budzyń  15.02.2010
Geisler Grzegorz  Budzyń  15.02.2010
Jeziorowska Marta  Brzekiniec 26.02.2010
Grzybowska Inga  Budzyń  27.02.2010
Krűger Kuba  Brzekiniec 24.02.2010
Rogula Robert  Budzyń  25.02.2010
Dajczak Wiktor  Budzyń  27.02.2010
Wojczyńska Jagoda  Budzyń  01.03.2010
Wojczyńska Diana  Budzyń  01.03.2010
Ludowicz Amelia  Kąkolewice 05.03.2010
Gniła Filip  Budzyń  04.03.2010

Zgony
Jankowska Łucja, Budzyń  ur.11.12.1929 zgon 02.03.2010
Modrzyk Janina, Nowa Wieś Wyszyńska 
   ur.01.08.1931 zgon 12.03.2010
Smoczyk Zdzisław, Budzyń ur.30.12.1932 zgon 12.03.2010
Kuźniarek Zenon, Budzyń ur.29.06.1954 zgon 15.03.2010

Dzięki uprzejmości Biblioteki 
Publicznej w Budzyniu w pro-
gi Wyszyńskiego Domu Kultu-
ry zawitał podróżnik - Leszek 
Szczasny. Nasz gość jest z po-
chodzenia raciborzaninem, z 
wykształcenia politologiem i 
filozofem (UJ), a z zamiłowa-
nia dodatkowo społecznikiem, 
artystą-fotografem i przede 
wszystkim niezależnym glob-
troterem-autostopowiczem.
Dla klas V-VI przygotował 
niesamowity,  pełen oriental-

nych smaków pokaz o poby-
cie w Turcji. Jak sam mówi: 
„Slajdowisko „Pierwszy krok 
do Orientu” jest zapisem mo-
jego miesięcznego penetrowa-
nia Turcji w 2007 roku. Jest to 
przemyślany wielowymiarowy 
portret wyjątkowego kraju po-
między Wschodem a Zachodem. 
Oprócz różnorodnych miejsc 
(np.słone jezioro, XIX-wieczna 
drewniana zabudowa ottomań-
ska, fantastyczna Kapadocja, 
dzikie wybrzeże) pokazuję też 
rytm zwykłego życia: od 12-mi-
lionowego Stambułu do zapo-
mnianej wsi. Mówię o herba-
cianych barach, o zwyczajach 
meczetowych i narodowych, o 
różnicach w mentalności...” 
Młodzież tak zafascynowały 
podróże i opowieści pana Lesz-
ka Szczasnego, że długo po 
spotkaniu nie chciała wypuścić 
go z sieci pytań i przemyśleń na 
temat Turcji. Mamy nadzieję, 
że to nie ostatnia taka wizyta, 
która oprócz świetnej zabawy 
odsłania przed nami zakątki 
nieznane i uczy wielokulturo-
wości.

Honorata Struzik
instruktor WDK Wyszyny

Spotkanie z podróżnikiem Leszkiem Szczasnym

W stronę Orientu

Z okazji Świąt Wielkanocnych
mieszkańcom wsi Budzyń

najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności 

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

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

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

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

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

Rozkład 
jazdy 
PKP Budzyń 
(UWAGA! Rozkład ważny od 
11.12.2010)

Poznań – 3.37 (1), 4.53 (2), 
5.57, 7.08 (3, OP), 8.07, 11.42, 
15.09, 18.09, 20.24 (OP)
Koszalin – 18.06 (OP) 
Piła – 6.35, 9.19, 13.47, 15.56, 
17.15 (5), 18.06 (OP), 19.52 
(3), 22.08
Chodzież – 0.20 (6)
Kołobrzeg – 6.35, 13.47, 
15.56
Wrocław – 11.42
Leszno – 3.37 (1)

Legenda:
1 – kursuje w D oprócz 04.06, 
12.11.2010; 
2 – z Piły kursuje w D, z Chodzie-
ży w 6 oraz 03.06, 11.11.2010, 
oprócz oprócz 02.01, 05.06, 
13.11.2010;
3 – kursuje w D oprócz 24,31.12. 
2009, 04.06, 12.11.2010;  
4 – z Krotoszyna kursuje co-
dziennie oprócz 7, oprócz 
25, 26.12.2009, 01.01, 05.04, 
03.05.2010,z Poznania codzien-
nie. 
5 - kursuje w D
6 - kursuje codziennie 
oprócz 6/7; 24/25, 25/26, 
31.12.2009/01.01.2010, 01/02.01, 
04/05.04, 02/03/05, 03/04.04, 
04/05.06, 21.10/01.11, 11/12, 
12/13.11.2010; 
Objaśnienia:
D – kursuje od poniedziałku do 
piątku oprócz świąt
Op – pociąg zatrzymuje się na 
wyznaczonych stacjach 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – dni tygodnia

Rozkład 
jazdy 
PKS Budzyń
Brzezno Nowe - 14.40(S)
Chodzież – 5.59 (S), 6.00 
(dE), 7.20 (d), 7.25 (S), 8.25 
(S), 13.10(F), 14.10 (S5), 
14.45(S5), 14.59 (U), 15.20 
(S<), 15.26(S)

Chodzież (Prosna) – 15.21 
(S), 15.24 (dE), 19.35 (FE)
Chodzież (Sokołowo Bu-
dzyńskie) – 6.50 (dE)
Dziewolucz I - 5.45 (dE), 
16.00 (dE)
Jelenia Góra (przez Poznań, 
Legnica)  - 8.30 (LP)
Kamienica (przez Dąbkowi-
ce) – 16.10 (S)
Margonin (przez Zbyszewi-
ce) - 16.00 (S)
Mielno (przez Piłę, Szczeci-
nek) – 9.40 (wP)
Piła (przez Chodzież) - 
10.02(F), 10.45(A), 14.20(F), 
15.12(LP),16.40(F), 17.40(F), 
19.20(F)
Poznań (przez Rogoźno, Mu-
rowaną Goślinę) - 5.50(F), 
7.30 (FV), 8.10(F), 10.20(F), 
13.05(F), 14.50(F), 
Poznań (przez Rogoźno, 
Wojnowo) - 17.10(U)
Rogoźno - 7.21(S)
Rogoźno (przez Brzezno 
Nowe, Budzyń) – 06.55(S)
Sokołowo Budzyńskie – 6.45 
(S)
Sokołowo Budzyńskie (przez 
Budzyń) – 12.50 (S)
Turek (przez Poznań, Ko-
nin) – 18.50 (wP)
Wągrowiec (przez Brzezno 
Nowe) - 13.40(S)
Wągrowiec (przez Kamieni-
cę) - 5.59(FE), 6.45(S), 15.40 
(Z) 

Oznaczenia kursów:
< – kursuje od poniedziałku do 
czwartku
5 – kursuje w piątki 
A – nie kursuje w niedziele i 
święta
d – kursuje w dni robocze wolne 
od nauki szkolnej (od pon. do 
piąt.)
E – nie kursuje w okresie letnich 
wakacji szkolnych 
F – kursuje od poniedziałku do 
piątku w dni robocze
L – nie kursuje 25/26 XII, Nowy 
Rok i dwa dni Wielkanocy
P – kurs pośpieszny
S – kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje 25 XII, Nowy 
Rok i pierwszy dzień Wielkanocy
V – kurs przyśpieszony
W – kursuje od 3 piątku czerwca 
do 31 08.2008  
Z – kursuje w soboty za wyjąt-
kiem świąt

Rozkład jazdy busa
ważny od 22.06.2008 

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
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II Zimowa Powiatowa Spartakiada Młodzieży LZS

Budzyń górą!
20 lutego bieżącego roku w 
hali sportowej Zespołu Szkół 
Licealno-Gimnazjalnych w 
Ratajach rozegrano konku-
rencje II Zimowej Powiatowej 
Spartakiady Młodzieży LZS. 

W rozgrywkach udział wzię-
ło ponad 100 uczestników, 

startujących w drużynach re-
prezentujących poszczególne 
gminy Powiatu Chodzieskie-
go. 
Głównym celem Spartakia-
dy było wyłonienie drużyny, 
która rezprezentować będzie 
Powiat Chodzieski podczas 
wielkopolskiej spartakiady. 
Zawody cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Nic dziw-
nego, wiele z nich miało bar-
dzo emocjonujący przebieg. 
Uczestnicy rywalizowali za-
równo w grach zespołowych 
jak i konkurencjach indywi-
dualnych i rodzinnych. Naj-
więcej emocji wzbudziła kon-
kurencja przeciągania liny, 
którą zdominowała drużyna z 
Budzynia. 
W klasyfikacji generalnej na I 
miejscu uplasowała się druży-
na gminy Budzyń, która zde-
cydowanie wyprzedziła pozo-
stałe ekipy. 
Zawodnicy Gminy Budzyń 
brali udział w wszystkich od-

bywających się konkurencjach 
i zajęli następujące miejsca:
1. Szachy – Dąbrowicz Mate-
usz (I miejsce)
2. Warcaby – Rozpłochowska 
Maja i Mieczysław Góra (I 
miejsce) 
3. Tenis stołowy – Zużewicz 
Zuzanna (I miejsce),  Marek 

Karol (IV miejsce)
4. Wielobój rekreacyjny – Sa-
wińska Kinga i Sawiński Sła-
womir (III miejsce) 
5. Rzuty karne na bramkę – 

Łasecki Bogdan i Sass Kry-
stian (II miejsce) 
6. Turniej rodzinny – Zuże-
wicz Zuzanna, Sass Krystian 
(II miejsce)
7. Przeciąganie liny – Mako-
wiecki Sławomir, Walczak Ja-
nusz, Krzykawski Mirosław, 
Walczak Krzysztof i Rusiniak 
Tomek (I miejsce)
8. Piłka Siatkowa Kobiet – 
drużyna z Budzynia kapitan 
Kamila Bukowska (III miej-
sce)
9. Piłka siatkowa mężczyzn – 
drużyna z Budzynia kapitan 
Roman Ostradecki (III miej-
sce) 
10. Halowa piłka nożna – dru-
żyna  LZS Ostrówki (III miej-
sce).

O pozostałe miejsca na po-
dium toczyła się zacięta ry-
walizacja. Ostatecznie drugą 
pozycję wywalczył zespół re-
prezentujący gminę Margonin, 

trzecie zespół gminy Chodzież 
i czwarte ekipa reprezentująca 
gmina Szamocin. Poza dyplo-
mami, trzy najlepsze druży-
ny w klasyfikacji generalnej 
otrzymały okazałe puchary, 
które wręczali między innymi 
wójt gminy Budzyń Marcin 
Sokołowski oraz Jerzy Kado. 
Spartakiadę obserwowało 
wielu gości. Oprócz Juliana 
Hermaszczuka – przewodni-
czącego Powiatowego zrze-
szenia LZS, który dokonał 
uroczystego otwarcia, oraz 
Starosty Mirosława Jurasz-
ka, na zawody przybyło wiele 
osób współpracujących z Po-
wiatowym Zrzeszeniem LZS.  

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu


