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W sobotę, 10 kwietnia, w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w drodze 
na uroczyste obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginął Prezydent RP 
Lech Kaczyński z żoną Marią, ostatni Prezydent na uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski, a także dowódcy polskich sił zbrojnych, duchowni, politycy, 
kombatanci i przedstawiciele Rodzin Katyńskich. 96 osób... Nikt nie ocalał. 
Oddali życie w miejscu, gdzie zmarły tysiące Polaków… Polska na wiele 
dni okryła się żałobą. W całym kraju, także na terenie naszej gminy (czytaj 
str. 2) spontanicznie czciliśmy pamięć ofiar katastrofy, w wielu miastach 
tysiące ludzi zapalało znicze i gromadziło się w kościołach, odprawiano 
liczne msze w intencji tych, którzy zginęli. Przed Pałacem Prezydenckim 
w Warszawie zgromadziły się tysiące osób, na chodniku paliły się znicze, 
składano kwiaty. 

Parę prezydencką pochowano z wszelkimi honorami na 
Wawelu. W Warszawie odprawiono także uroczystości 
pogrzebowe Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Na 
jego pogrzeb wyjechało blisko 60 osób z miasta i gminy 
Chodzież oraz gminy Budzyń, a wśród nich starosta 
chodzieski Mirosław Juraszek, wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski, burmistrz Chodzieży  Jacek Gursz.  
W skład delegacji weszli także księża, przedstawiciele 
Związku Sybiraków, Bractwa Strzeleckiego, nauczyciele, 
samorządowcy, działacze społeczni TPPWlkp. i „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Wśród osób, które odprowadzały 
Prezydenta Kaczorowskiego na miejsce ostatniego 
spoczynku był także ojciech Eustachy Rakoczy.  

W imieniu społeczności naszej gminy łączymy się 
w bólu i żałobie z rodzinami wszystkich ofiar tej 
tragicznej katastrofy.   

Polska pogrążona 
w smutku i żałobie...

Uroczystości pogrzebowe Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

Znicze przed Pałacem Prezydenckim.
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W hołdzie tragicznie zmarłym...
12 kwietnia 2010r. o godz. 8.00 w 
Auli budzyńskiego gimnazjum, od-
był się nadzwyczajny apel oddający 
hołd tragicznie zmarłemu Prezyden-
towi RP panu Lechowi Kaczyńskie-
mu, jego małżonce Marii, Ostatnie-
mu Prezydentowi na Uchodźctwie 
panu Ryszardowi Kaczorowskiemu 
oraz wszystkim, którzy zginęli w 
katastrofie pod Smoleńskiem. Dzię-
ki ich śmierci prawdę o Katyniu po-
znał cały świat. Pracownicy szkoły z 

Naród polski przeżywa głęboki żal 
po tragicznej śmierci Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskieog z mał-
żonką i ostatniego Prezydenta RP 
na uchodźstwie Ryszarda Kaczo-
rowskiego oraz wielu wybitnych 
osób ze świata władzy, polityki, 
obrony, religii i innych środowisk.
Świat ogarnęła straszliwa wieść o 
wielkiej tragedii, żałobie i smutku 
po śmierci tak znaczących Polaków 
w dniu 10 kwietnia 2010 roku o 
godz. 8.56, w miejscu naznaczonym 
polską krwią – KATYNIU, który po 
wymordowaniu 70 lat temu kwiatu 
polskiej inteligencji stał się po wsze 
czasy miejscem kaźni elity narodu 
polskiego.  
Nasuwa się pytanie;  jak to jest, że 
naród polski w dziejach naznacza-
ny został po wielokroć dotykiem 
tragedii. Dlaczego dopuściliśmy 
do rozbiorów (1772-1795) i po 
wielu latach (11.XI.1918r.), po 
wielu trudach, bojach i pełnych 
cmentarzach grobów bohaterów, 
odzyskaliśmy upragnioną, ocze-
kiwaną i dziejowo sprawiedliwą 
NIEPODLEGŁOŚĆ…  Ponownie 
zostaliśmy wystawieni na próbę 
już po 20 latach młodej wolności i 
zaatakowały nas sąsiednie państwa 

totalitarne: faszyści (1.09.1939r.) i 
komuniści (17.09.1939r.) dokonując 
aktu czwartego rozbioru Polski na 
mocy Traktatu Ribbentrop-Moło-
tow (23.08.1939r.). To od ataku na 
polskie ziemie rozpoczęła się druga 
wojna światowa, to na naszej ziemi 
trwała ona najdłużej, bo ponad 5 i 
pół roku i zginął prawie co czwarty 
Polak… Dlaczego… za ogromny 
wkład Polaków walczących na wie-
lu frontach drugiej wojny światowej 
zostaliśmy na mocy ustaleń w Jałcie 
przekazani komunistom… Spod 
tego ustroju po 45 latach wyzwoli-
liśmy się z woli narodu  -sami… i 
jeszcze daliśmy przykład innym 
państwom obozu wschodniego.
My, Polacy, z podniesioną głową 
tworzymy historię i jesteśmy dumni 
z bohaterstwa, honoru i dziejowej 
przeszłości naszych przodków.
Jest jednak wielkim narodowym ża-
lem i żałobą, że kolejny raz jesteśmy 
porażeni tragedią, która spotyka nas 
tworząc na zawsze KATYŃ jako 
GOLGOTĘ POLSKIEGO NARO-
DU… Ta symbolika, flagi z kirem,  
smutek, modlitwa, żałoba, współ-
czucie, cisza, znicze, kwiaty, dźwięk 
Dzwonu Zygmunta, Msze Święte 
…ma wymiar wspólnoty narodowej 

młodzieżą łączą się w bólu z rodzi-
nami tragicznie zmarłych. 
W gimnazjum zostały przygotowa-
ne tablice upamiętniające wszystkie 
ofiary katastrofy lotniczej, została 
udostępniona również Księga Kon-
dolencyjna.
Budzyńscy gimnazjaliści spotkali 
się na okolicznościowym apelu i mi-
nutą ciszy uczcili pamięć wszystkich 
poległych w katastrofie lotniczej. 
Uczniowie w ciszy wysłuchali słów 

skierowanych ze strony Pani Dy-
rektor Teresy Krótkiej oraz  prze-
mówienia przygotowanego przez 
Samorząd Uczniowski.
Z inicjatywy Samorządu Uczniow-
skiego w piątek 16 kwietnia odbyła 
się uroczysta Msza Święta w intencji 
tragicznie zmarłych oraz ich pogrą-

żonych w smutku rodzin. Po Mszy 
przedstawiciele SU wraz z Paniami 
Dyrektor Teresą Krótką i Wandą 
Kempińską oraz Opiekunem SU 
Eweliną Wesołowską udali się na 
budzyński Okręglik, na którym zło-
żyli okolicznościową wiązankę. 

Żałoba jest w nas... w obliczu największej tragedii po 
drugiej wojnie światowej. „Śpiesz-
my się kochać ludzi, tak szybko od-
chodzą...” 
My mieszkańcy Budzynia jesteśmy 
również głęboko poruszeni śmier-
cią ostatniego Prezydenta RP na 
uchodźstwie Ryszarda Kaczorow-
skiego, który był naszym gościem 
dwukrotnie: 2007 i 2008 roku. 
Prezydent  złożył hołd bohaterom 
naszej rodzimej ziemi, zapoznał się 
z pamiątkami  Muzeum Regional-
nego w gimnazjum oraz nawiedził 
Maryjne Sanktuarium Powstańcze 
na Okręgliku i zainaugurował ob-
chody 90 rocznicy zdobycia tam 
samochodu pancernego. Już więcej 

nas nie odwiedzi…, teraz to my od-
dajemy hołd wielkiemu Polakowi.
Nasuwa się pytanie, dlaczego je-
steśmy kolejny raz wystawieni do 
spełnienia apelu patriotycznego, 
obywatelskiego… Widocznie ciągle 
tworzymy w bólu patriotyczną rze-
czywistość…
Dziś oddajemy wszystkim ofiarom 
hołd, a rodzinom i wszystkim Pola-
kom składamy szczere kondolencje 
i łączymy się w bólu…

Gimnazjalna Szkoła Dziennikar-
skiej Kreatywności i Towarzystwo 

Pamięci Powstania Wielkopolskie-
go w Budzyniu  
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Sesja Rady Gminy 

Pracowały komisje 

Wizyta delegacji 
ukraińskiej29 marca 2010 rou do obrad, na 

kolejnej, trzydziestej sesji w bie-
żącej kadencji przystąpili radni 
Rady Gminy w Budzyniu. Odbyła 
się ona przy stuprocentowej fre-
kwencji, radni w czasie podjęli  8 
uchwał.
W pierwszej z nich wyrażono zgodę 
na wyodrębnienie w budżecie gmi-
ny na rok 2011 środków stanowią-
cych fundusz sołecki. Zgodnie z tą 
uchwałą w 2011 roku sołectwa dys-
ponować będą kwotami w wysoko-
ści zbliżonej do środków, jakie mają 
do dyspozycji w roku bieżącym. 
Kwoty zostaną na realizację zadań 
na terenie poszczególnych sołectw 
ustalone podczas zebrań wiejskich. 
W kolejnej uchwale radni zatwier-
dzili taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków (treść tej uchwały 
oraz aktualne taryfy zostały opubli-
kowane na łamach Informatora w 
wydaniu marcowym).  Przypomina-
my, ze zgodnie z tą uchwałą nowe 
taryfy obowiązują od 15 kwietnia 
2010 roku do 14 kwietnia 2011 roku.
W kolejnej uchwale Rada wyraziła 
zgodę na przystąpienie gminy Bu-
dzyń do projektu unijnego pod na-
zwa „Za kierownicą nadzieja na lep-
sze jutro”. Projekt ten realizowany 
będzie przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Pile. Pogram 
ten jest jednak obecnie w fazie przy-
gotowań, aby można było go reali-
zować, będą musiały zostać prze-

kazane niezbędne środki na ten cel. 
W miarę napływających informacji 
będziemy naszych czytelników in-
formować o losach tego projektu. 
Następnie radni zajęli się sprawami 
wyborczymi; w pierwszej uchwale 
uszczegółowiony został opis granic 
okręgów wyborczych, w drugiej 
uszczegółowiono opis granic ob-
wodów głosowania. Podjęcie tych 
uchwał spowodowane było koniecz-
nością przyporządkowania nowo 
powstałych ulic w Budzyniu do 
istniejących okręgów wyborczych i 
obwodów glosowania.
Radni, w kolejnej uchwale, wyrazili 
zgodę na wydzierżawienie gruntów 
stanowiących mienie komunalne, 
przedłużając na kolejne trzy lata 
dzierżawę dotychczasowym użyt-
kownikom.  
Dokonane zostały także zmiany w 
budżecie gminy na 2010 rok. Po 
zmianach budżet po stronie docho-
dów stanowi obecnie kwotę  21 mi-
lionów 645 tysięcy 883 złote, a po 
stronie wydatków kwotę  26 milio-
nów 708 tysięcy 706 złotych. 
W ostatniej uchwale radni wyrazili 
zgodę na udzielenie dotacji w wy-
sokości 30 tysięcy złotych na prace 
konserwatorskie i remont zabytko-
wego kościoła p.w. Matki Boskiej 
Różańcowej w Bukowcu, który jest 
wpisany do rejestru zabytków. Dofi-
nansowanie ma być wykorzystane 
na sfinansowanie wykonania części 
nowych okien witrażowych. 

W okresie międzysesyjnym 
pracowały także komisje. 
Swoje posiedzenie na dzień 30 
marca zwołała komisja rewizyj-
na. Głównym punktem obrad 
komisji była dyskusja i zaopi-
niowanie sprawozdania z wy-
konania budżetu Gminy Budzyń 
na 2009 rok. Po zapoznaniu się 
z materiałami oraz dyskusji ko-
misja pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budżetu, w  efekcie 
czego podjęła decyzje o wnie-
sieniu do Rady Gminy wniosku  
w sprawie udzielenie absoluto-
rium Wójtowi Gminy Budzyń za 
2009. Wniosek komisji rewizyj-
nej uzyskał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunko-

16 kwietnia gminę Budzyń 
odwiedziła delegacja z rejonu 
trostianieckiego na Ukrainie, 
która w dniach 13 – 18 kwiet-
nia gościła na terenie powiatu 
chodzieskiego. 
Panie Olesja Nepruszenko – 
specjalista ds. Budżetowych 
w Rejonie Administracji Pań-
stwowej i Ludmiła Wasylen-
ko – Przewodnicząca Rady 
w Iljasziwce zapoznały się z 
funkcjonowaniem lokalnego 
samorządu, odwiedziły Urząd 
Gminy, oczyszczalnię ścieków, 
gościły także w przedszkolu, 
szkole podstawowej i gimna-
zjum, gdzie zapoznawały się z 
wyposażeniem tych placówek 
oraz ich funkcjonowaniem. W 
ramach wizyty na terenie naszej 
gminy reprezentantki rejonu tro-

stianieckiego wizytowały takze 
wybrane zakłady – wytwórnię 
Izolbet oraz firmę Alexa.  Panie 
były pod wrażeniem rozwoju 
naszego regionu. 

*    *    * 
Powiat chodzieski w lipcu 2007 
roku podpisał porozumienie o 
współpracy z rejonem trostia-
nieckim, będącym częścią Ob-
wodu Winnickiego na Ukrainie. 
Obecna wizyta to efekt tego 
porozumienia. Ukraińskiej dele-
gacji udało się zwiedzić powiat 
chodzieski, poznać zabytki i 
tradycje kulturalne. Wizyta de-
legacji ma na celu międyz inny-
mi integrację pomiędzy dwoma 
partnerskimi regionami – po-
wiatem chodzieskim i trostia-
nieckim.

wej w Poznaniu. 
Pracowała także komisja zdro-
wia, oświaty, spraw socjalnych, 
sportu i turystyki, która swo-
je posiedzenie zwołała na 15 
kwietnia. Podczas obrad radni 
wysłuchali sprawozdań z dzia-
łalności za 2009 rok szkoły pod-
stawowej w Budzyniu, szkoły 
podstawowej w Wyszynach, 
gimnazjum w Budzyniu, a tak-
że sprawozdania z działalności 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Budzyniu, Wiejskiego Domu 
Kultury w Wyszynach, z dzia-
łaności Biblioteki Publicznej w 
Budzyniu, która obejmuje także 
punkty biblioteczne oraz filię w 
Wyszynach. 
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Szkoła Podstawowa  w Budzyniu 

Sprawdzian klas szóstych

Finał wojewódzki Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

Młodzież zapobiega pożarom

8 kwietnia punktualnie o godz. 900 
w całej Polsce uczniowie klas szó-
stych przystąpili do sprawdzianu 
szóstoklasisty. W Szkole Podsta-
wowej w Budzyniu do sprawdzia-
nu przystąpiło 86 uczniów. Nasi 
uczniowie piszą sprawdzian w 
trzech salach. W sali gimnastycznej 
pisało  82 uczniów.  W sali nr  62 
pisało  3 uczniów i w sali 52 jeden 
uczeń. Uczniowie ci korzystają z 
przysługującego im wydłużonego 
czasu pisania sprawdzianu. Nad 
prawidłowym przeprowadzeniem 
sprawdzianu czuwa przewodniczą-

cy szkolnego zespołu egzaminacyj-
nego dyrektor szkoły pan Stanisław 
Krumplewski, który powołał dla 
prawidłowego przeprowadzenia 
sprawdzianu trzy zespoły egzami-
nacyjne. Pierwszy zespół egzami-
nacyjny pod przewodnictwem pani 
Doroty Banach sprawuje pieczę 
nad piszącymi w sali gimnastycz-
nej. Drugiemu zespołowi przewod-
niczy pani Marzena Hinc-Sawicka, 
trzeciemu pani Elżbieta Kalkow-
ska. Sprawdzian  przebiegał we-
dług procedur i bez zakłóceń.

W dniu 21 kwietnia 2010 roku 
w Mickiewiczowskim centrum 
Turystycznym w Żerkowie odbył  
się Finał Wojewódzki XXXIII 
edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. Turniej 
rozgrywany był w trzech grupach 

wiekowych.
W II grupie, I miejsce  i prawo 
startu w finale centralnym, który 
odbędzie się w dniach 29-30 maja  
br. w obiektach CS PSP w Czę-
stochowie zajął Kamil Gapiński.- 
członek Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej z Budzynia. 

Informujemy, że w dniu 11 czerw-
ca w Gimnazjum im. Powstań-
ców3 Wlkp. w Budzyniu  odbę-
dzie się XI Powiatowy Turniej 
Prewencyjny. W roku bieżącym 
Gmina Budzyń wraz z Komendą 

Powiatową Policji w Chodzieży 
są współorganizatorami tego tur-
nieju w którym startować będą 4 
osobowe drużyny z 13 szkól pod-
stawowych i 8 gimnazjów z tere-
nu naszego powiatu. 

Informujemy także, że w dniu 13 czerwca br. na Stadionie Sportowym 
w Budzyniu odbędą się Gminne Zawody sportowo-pożarnicze Ochot-
niczych Straży Pożarnych.

Zapraszamy!

W piątek, 26 marca 2010r. od-
był się Dzień Otwartych Drzwi 
w Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu.
Goście mogli zwiedzić szkołę, 
zapoznać się z ofertą edukacyjną 
gimnazjum oraz poznać nauczycieli 
i uczących się aktualnie gimnazjali-
stów. Dyrektor Teresa Krótka i wice-
dyrektor Wanda Kempińska przybli-
żyły tegoroczne warunki rekrutacji, 
zapoznały z tradycjami wypraco-
wanymi przez szkołę, natomiast na-
uczyciel wychowania fizycznego, 
Wanda Łasecka przedstawiła bogatą 
ofertę zajęć sportowych i zaprezen-
towała halę sportową oraz siłownię.
Przybyli z dużym zainteresowaniem 
zwiedzali sale historyczne, w któ-
rych urządzono muzeum ziemi bu-
dzyńskiej i okolic, po których opro-
wadzała Hanna Danielewicz.
Zwiedzający szkołę mogli obejrzeć 
wystawę prac malarskich uczniów 
naszego gimnazjum. Natomiast 

plakaty przygotowane przez gimna-
zjalistów z okazji pierwszego dnia 
wiosny wprowadziły zwiedzających 
w wiosenny nastrój.
Goście docenili bogate wyposażenie 
biblioteki szkolnej, zarówno w księ-
gozbiór, jak i jakość i ilość kompute-
rów w czytelni i sali komputerowej.
W sali fizycznej z dużym zaintere-
sowaniem oglądano tablice ze zdję-
ciami sławnych fizyków i zjawisk 
fizycznych wykonane przez gimna-
zjalistów  oraz zwiedzano zaplecze z 
pomocami dydaktycznymi.
Wszystkie sale lekcyjne przyciągały 
uwagę zwiedzających swą atrak-
cyjnością i estetyką. Gości zauro-
czyło też wyposażenie sali języka 
niemieckiego w nowoczesny sprzęt 
audiowizualny.   
W Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich młodzież uczy się 
tradycji, uczy się myśleć, a to w tej 
chwili jest najważniejsze. 

Alicja Kępka 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Dzień Drzwi Otwartych
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Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Spotkanie z kulturą rosyjską 

Uwaga! Ważna informacja dla osób, 
które brały udział w badaniach  

mammograficznych  
W Urzędzie Gminy Budzyń, pok. nr 10 można odbierać wyniki ba-
dań mammograficznych, które zostały wykonane w dniu 9 marca 

2010 roku.

8 kwietnia 2010r. w Romanowie 
Dolnym odbył się finał IX edycji 
Regionalnego Konkursu Języ-
ka Niemieckiego dla młodzieży 
gimnazjalnej, którego społecz-
nym koordynatorem jest p. Dio-
nizy Kochański. 
Gimnazjum w Budzyniu, w wy-
niku eliminacji szkolnych, które 
odbyły się 16 lutego 2010r., re-
prezentowała dwójka uczniów: 
Kamila Bukowska oraz Adrian 
Modrzyk. Uczniowie, którym to-
warzyszyły nauczycielki języka 
niemieckiego p. mgr Karolina Bi-

szof i mgr Ewelina Wesołowska 
mieli początkowo w II etapie do 
napisania test leksykalno-grama-
tyczny. 
Wśród 28 uczniów, do ścisłego 
finału i części ustnej zakwalifi-
kowano 12 uczestników, pośród 
których znajdowała się Kamila 
Bukowska. 
Uczennica nasza miała niebywałą 
możliwość podzielenia się swoją 
wiedzą i umiejętnościami z zakre-
su języka niemieckiego oraz zdo-
była nowe doświadczenia.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!

W czwartek 25 marca 2010r. 
liczna grupa budzyńskich gim-
nazjalistów wybrała się z wizytą 
do Liceum Ogólnokształcącego 
w Pniewach. Uczniowie oraz ich 
opiekunowie – panie: A. Fifer i A. 
Jaremba, mieli okazję uczestni-
czyć w niezwykłym koncercie pt. 
„Spotkanie z kulturą rosyjską”. 
Gwiazdą wieczoru był zielonogór-
ski pieśniarz Maciej Wróblewski 
– laureat licznych festiwali, kon-
struktor własnoręcznie wykony-
wanych, unikatowych gitar. Artysta 
zaprezentował się wykonując stare, 
przepiękne muzycznie i poetycko 
pieśni, romanse, dumki i zaśpie-
wy rosyjskie – również w pięk-
nych przekładach polskich. Każdy 
utwór poprzedzała krótka anegdota 
traktująca o mentalności Rosjan. 
Uczestnicy koncertu pozostali pod 
wrażeniem nie tylko oryginalnej 

barwy głosu pieśniarza i niezwy-
kłego brzmienia instrumentów – z 
ogromnym zaciekawieniem wsłu-
chiwali się również w opowiadaną 
przez artystę historyjkę dotyczącą 
jego gitary, którą  skonstruował 
sam z mahoniowych drzwi do ła-
zienki oraz kawałka zniszczonej 
ławki.
Wyjazd do Pniew to kolejna już 
przygoda uczniów budzyńskie-
go gimnazjum z kulturą rosyjską. 
Coroczny cykl spotkań młodzieży 
z kulturą naszego wschodniego 
sąsiada zainicjowała nauczycielka 
języka rosyjskiego Agnieszka Fifer. 
W poprzednich latach gimnazjali-
ści mieli możliwość uczestnictwa 
w spektaklach teatralnych,  przed-
stawieniach baletowych wybitnych  
twórców rosyjskich, a także zwie-
dzenia Cerkwi pw. św. Mikołaja w 
Poznaniu. 

Regionalny Konkurs Języka Niemieckiego

Uczniowie Gimnazjum w finale
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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!

W niedzielę, 25 kwietnia, ludzie 
„trzeciego wieku” w Prośnie, 
zrzeszeni w Kole Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, obchodzili dziesią-
tą rocznicę istnienia. 
Z tej okazji została zorganizowa-
na uroczystość, na którą przybyli 
wszyscy, którym na sercu leży do-
bro Koła w Prośnie – przedstawi-
ciele zarządu rejonowego PZERiI 
w Chodzieży, którego członkowie 
współuczestniczyli w założeniu 
Koła,  przedstawiciele zarządu re-
jonowego PZERiI w Budzyniu z 
jego przewodniczącą Teresą Jani-
szewską, a także delegaci kół te-
renowych organizacji z Dziewo-
klucza, Sokołowa Budzyńskiego 
i Wyszyn. Wśród zaproszonych 
gości znalazł się także wójt gmi-
ny Marcin Sokołowski oraz sołtys 

wsi Prosna Leonard Sell. Wszy-
scy oni z okazji dziesięciolecia 
złożyli na ręce przewodniczącej 
Koła w Prośnie, Janiny Kieren-
kiewcz, serdeczne gratulacje i 
życzenia dalszej owocnej pracy. 
Oczywiście, nie moglo zabrak-
nąć także członków Koła, oraz 
sympatyków – mieszkańców wsi, 
członkiń Koła Gospodyń Wiej-
skich. Gościem specjalnym uro-
czystości dziesięciolecia był chór 
„Złoty liść” z Budzynia wraz z 
jego kierownikiem muzycznym 
Janem Margowskim, którego 
okolicznościowy występ  uświet-
nił obchody rocznicy.
W okolicznościowym wystąpie-
niu przewodnicząca Koła przypo-
mniała jego początki, podkreśliła, 
że głównym założycielem był Ta-
deusz Makowski, natomiast po-

mysłodawcą powołania do życia 
organizacji zrzeszającejemerytów 
i rencistów w Prośnie był Alfred 
Polcyn. Koło zostało  założone 27 
listopada 1999 roku, a działaność 
rozpoczęło w roku dwutysięcz-
nym. 
W dotychczasowej działalności 
Koła wyróżnili się następujący 
jej członkowie, którzy zostali 

uhonorowani okolicznościowymi 
dyplomami (zdjęcie powyżej): 
Genowefa Kędzierska, Halina 
Rudlewska, Genowefa Tylkow-
ska, Krystyna Przybylska,  
Kazimiera Polcyn, Helena Kabat, 
Walentyna Polowa, Alfred Po-
lcyn, Stanisław Rudlewski. 
Po części oficjalnej przyszedł 
czas na zabawę i tańce.         

Koło PZERiI - dziesięć lat minęło jak jeden dzień 

Święto w Prośnie

W niedzielę, 25 kwietnia 2010 
roku, wędkarze zrzeszeni w kole 
Polskiego Zwiazku Wędkarskie-
go w Budzyniu przystąpili do 
rywalizacji o tytuł Mistrza Koła. 
Łowiskiem było Jezioro Żoń. War-
to dodać, że akwen  ten pozostaje 
w tej chwili pod opieką naszego 
Koła, dzięki wspólnemu wysiłko-
wi jego członków nad jego brzega-
mi oraz w bezpośrednim otoczeniu 
wykonano już wiele niezbędnych 
prac porządkowych. 
Aura nie była sprzyjająca, wyniki 
trudno uznać za wysokie, tym nie-

mniej należy docenić sportową 
pasję i zaanagżowanie budzyń-
skich wędkarzy. 
Oto wyniki w kategorii senio-
rów:   
1. Aniołek Andrzej    - 1960 pkt. 
2. Szymanowicz Tomasz 
     - 1280 pkt. 
3. Walczak Janusz     - 1220 pkt.
W kategorii emerytów i renci-
stów pierwsza trójka przedstawia 
się następująco: 
1. Pauszek Kazimierz  - 2000 pkt.
2. Maciejewski Czesław - 460 pkt.
3. Miziołek Jan              - 340 pkt.

Z życia PZW

Walczyli o tytuł Mistrza Koła
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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

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

We wtorek 13 kwietnia 2010 
r odbyło się  w Bibliotece Pu-
blicznej w Budzyniu spotkanie 
autorskie z Andrzejem Gra-
bowskim - poetą, pisarzem, pu-
blicystą, tłumaczem literatury 
anglosaskiej.  

W spotkaniu udział wzięli ucznio-
wie z klas II Szkoły Podstawowej. 
Dyrektor Biblioteki Maria Ganc-
lerz po serdecznym powitaniu 
przybliżyła dzieciom sylwetkę 
pisarza. W oczekiwaniu na przy-
jazd gościa nasz lokalny satyryk i 
humorysta pan Mieczysław Góra 
swoim  krótkim wystąpieniem 
wprowadził dzieci w wesoły na-
strój.
Andrzej Grabowski przybył do 
biblioteki  towarzystwie poetki 
Jolanty Nowak - Węklarowej. W 
środowisku literackim Andrzej 
Grabowski jest postacią wybitną, 
poważany, ceniony i sławny. Jest 
prezesem Związku Literatów Pol-
skich w Krakowie. Zadebiutował 
w wieku zaledwie dwudziestu lat. 
W swoim dorobku literackim pi-
sarz ma wiele utworów dla dzieci 
i młodzieży m.in. popularny cykl 
książek o przygodach skrzata 
Wiercipiętka. 
Jest laureatem wielu nagród i 
wyróżnień, z których najbardziej 
ceni sobie tytuł Kawalera Orderu 
Uśmiechu. 
Napisał mnóstwo fraszek, satyr, 
humoresek i widowisk scenicz-

Biblioteka Publiczna w Budzyniu

Spotkanie 
z pisarzem

nych. Prawdziwy tytan pracy, w 
ciągu roku pisze dziesiątki felie-
tonów. Wiele jego utworów zo-
stało przetłumaczonych na język 
francuski, niemiecki, angielski, 
rosyjski, czeski i japoński.
Andrzej Grabowski jest pierw-
szym Polakiem, który odebrał 
w Hanoi medal za działalność 
literacko - artystyczną na rzecz 
rozwoju literatury Polski i Wiet-
namu. Za propagowanie literatury 
współczesnej w lutym tego roku 
został laureatem literackiej nagro-
dy im. Władysława Reymonta. 
Jest to jedna z najbardziej pre-
stiżowych nagród w środowisku 
literackim. 
W trakcie spotkania autor opo-
wiadał o swoim dzieciństwie, in-
spiracjach twórczych i roli książki 
w życiu każdego dziecka. 
„ Powiedz mi co czytałeś w dzie-
ciństwie, a powiem ci, jakim je-
steś człowiekiem” - to pytanie au-
torstwa Andrzeja Grabowskiego. 
Nasz gość - ciepły, sympatycz-
ny i uśmiechnięty uatrakcyjniał 
spotkanie własnymi anegdotami. 
Odpowiadał na wiele pytań na 
temat swojej twórczości, z pasją 
opowiadał dzieciom o bohaterach 
swoich książek. W trakcie spotka-
nia można było otrzymać autograf 
pisarza i nabyć książkę z jego de-
dykacją. Spotkanie przebiegało w 
atmosferze serdeczności i zakoń-
czyło się wspólnym zdjęciem pa-
miątkowym. 
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Zaczęło się niewinnie - od warsz-
tatów plastycznych zorganizowa-
nych przez instruktorkę  Annę 
Zaranek w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Budzyniu. Jednak 
tam ,gdzie inspiracją jest „Mały 
Książę” każdy skrawek papieru, 
pociągnięcie pędzla, czy doklejo-
na tkanina zamienia się w sztukę. 
Tematem przewodnim stała się 
kobieta  - odzwierciedlenie uko-
chanej przez Małego Księcia, 
choć pełna sprzeczności, róży. To 
jak ujęły oraz zinterpretowały 
myśl przewodnią dzieci, można 
podziwiać i oceniać na wystawie 
pt. „Ogrody radości” w holu 
Gminnego Ośrodka Kultury. 
Prawdziwa sztuka nigdy nie pozo-
staje bez echa. Wystawa plastyczna 
zrodziła kolejną, twórczą myśl by 
obraz zamienić ponownie w słowo, 
by Mały Książę przypomniał o tym 
co najważniejsze.
W kwietniowe popołudnie dzieci 
kl. V I VI  ze Szkoły Podstawowej 
w Wyszynach pod kierunkiem pani 
Magdaleny Geisler wystawiły na 
deskach GOK pejzaż poetycko - 
epicki  pt. „W ogrodzie radości”.
Wśród wielu zaproszonych gości 
znaleźli się m.in.: Wójt oraz Sekre-
tarz Gminy Budzyń, dyrektorzy i 
wicedyrektorzy szkół zarówno z 
Wyszyn jak i Budzynia, kierownik 
Wydziału Oświaty w Budzyniu, 
dyrektorzy przedszkoli samorządo-
wych, dyrektor Biblioteki Publicz-
nej w Budzyniu oraz uczniowie i 
mieszkańcy gminy Budzyń.
Ogrody radości,  chciałoby się rzec 

pokłady niewyczerpanej wrażliwo-
ści. Zaczarowały nas, ujęły za tą  
metafizyczną stronę człowieczeń-
stwa, którą nosimy w sobie. Poezja 
przeplatana muzyką. Łza w oku 
zatańczyła niejednemu z nas, gdy 
przejmujący głos młodej artystki 
prosi byśmy „życia nie zamieni-
li w bagno chwil”. I to nieodparte 
wrażenie, że czas się zatrzymał, tu 
na tej sali pośród widowni, zszedł 
z zegara i posadził drzewa współ-
odczuwania, zrozumienia, miłości 
dla innych nie tylko dla siebie.  Bo 
kluczem do nas samych jak mówi 
poeta jest idea istnienia  oraz zrozu-
mienie świata a przede wszystkim 
poezja...
Mam nadzieję, że każdy z uczest-
ników tego spektaklu po powrocie 
do domu spoglądając w lustro, na 

Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu

„Wzrastaj z wrażliwością” 

pytanie „co widzisz?” już 
nie odpowie egoistycznie 
„siebie” a pomyśli „widzę 
drugiego człowieka”. Cze-

go sobie i Wam w tych codzien-
nych ogrodach radości życzę..

Honorata Struzik
instruktor GOK Budzyń
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22 kwietnia 2010 roku Młodzie-
żowy Dom Kultury im. Janusza 
Korczaka w Chodzieży przy 
współpracy z Gminnym Dśrod-
kiem Kultury w Budzyniu zor-
ganizował Koncert finałowy 
XIII Festiwalu Śpiewających 
Przedszkolaków. 
To było niezwykłe wydarzenie – 
wykonawców czasami byli ledwo 
widoczni zza  mikrofonu, jednak 
swoje utwory wykonywali z pa-
sją i zaangażowaniem godnym 
prawdziwych artystów estrady. 
Opiekunki i opiekunowie, a także 
licznie przybyli widzowie, któ-
rzy niemal do ostatniego miej-
sca wypełnili salę widowiskową 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Budzyniu, każdy występ oklaski-
wali rzęsistymi brawami. I choć 
prawdę powiedziawszy nagro-
dzić należałoby wszystkie dzieci, 
które wystąpiły przed budzyńską 
publicznością, jednak festiwal 
miał formułę konkursu i na barki 
jury pod przewodnictwem Ada-
ma Cichockiego spadł obowią-
zek wyłonienia najlepszych jego 
uczestników. Z pewnością trudne 
to było zadanie. Po burzliwych 
obradach komisja konkursowa po 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży i Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu

XIII Festiwal Śpiewających  
Przedszkolaków

przesłuchaniu 28 wykonawców 
(26 prezentacji) postanowiła za-
kwalifikować do Rejonowego Fe-
stiwalu Przedszkolaków pięcioro 
przedszkolaków:
1. Amelia Ślesicka - „Na po-
dwórku w piaskownicy” - GP w 
Budzyniu
2. Aleksandra Korol - „Eko-
świat” - MP3 w Chodzieży
3. Aleksandra Fórman - „Pio-
senka sześciolatka” - MPS w 
Chodzieży
4. Oliwia Tomczyk - „Co powie 
tata” - MP4 w Chodzieży
5. Maria Michalska - „Tęcza 
cza, cza, cza” - NIPS w Cho-
dzieży. 
*    *    *
Festiwal zaszczycił swoją obec-
nością wójt gminy Marcin Soko-
łowski, który wręczał wyróżnio-
nym wykonawcom dyplomy, a 
pozostałym uczestnikom maskot-
ki. Dodajmy, że wyłoniona piąt-
ka wykonawców reprezentować 
będzie nasz region w Rejonowym 
Finale Festiwalu Śpiewających 
Przedszkolaków, który odbędzie 
się w Trzciance 24 rnaja 2010 
roku. Trzymajmy kciuki za na-
szych młodych wykonawców.     
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Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu

Śpiewająco 
na wiosnę

Małżeństwa
Fiałkowski Maciej i Kordylasińska Katarzyna  27.03.2010
Przywarczak Jakub i Kownacka Kinga  04.04.2010
Wota Dominik i Kocoń Dominika  09.04.2010
Momot Tomasz i Grycan Ludmiła  09.04.2010
Mataczyński Łukasz i Ślęzak Kamila  10.04.2010
Dobrzyński Aron i Sas Agata   17.04.2010
Wojciński Patryk i Siwiak Beata  19.04.2010
Matlak Tomasz i Pałuka Karolina  17.04.2010
Rakowski Kamil i Rozpłochowska Klaudia 17.04.2010

Urodzenia
Deuter Jakub          Budzyń  05.03.2010
Jeska Nina          Budzyń  07.03.2010
Simińska Kamila          Budzyń  07.03.2010
Gąsior Franciszek          Budzyń  10.03.2010
Małofiej Jan          Wyszyny  12.03.2010
Wysocki Piotr          Budzyń  14.03.2010
Piochacz Agata          Dziewoklucz  15.03.2010
Kaczmarek Zuzanna        Budzyń  16.03.2010
Kaczmarek Magdalena    Budzyń  16.03.2010
Bednarski Igor          Sokołowo Budzyńskie 21.03.2010
Chałubek Ksawery          Budzyń   13.03.2010
Cieślik Jakub          Prosna  23.03.2010
Ludkiewicz Hanna          Prosna  31.03.2010
Miziołek Nikodem          Budzyń  31.03.2010
Dzik Kamil          Wyszyny  09.04.2010

Zgony
Krasicki Edward, Wyszynki ur.15.05.1923 zgon 29.03.2010
Bejenka Ryszard, Ostrówki ur.29.08.1966 zgon 31.03.2010
Szudera Tadeusz, Sokołowo Budzyńskie 
   ur.19.10.1922 zgon 11.04.2010
Miziołek Józef, Sokołowo Budzyńskie 
   ur.27.08.1929 zgon 13.04.2010
Walkowska Gertruda, Budzyń 
   ur.12.03.1924 zgon 11.04.2010
Kolubka Kazimiera, Budzyń ur.27.10.1920 zgon 14.04.2010
Pytel Konstancja, Budzyń   ur.29.01.1926 zgon 16.04.2010
Pawelec Henryka, Budzyń ur.15.01.1933 zgon 21.04.2010

Festiwalowo rozpoczęła się wio-
sna dla budzyńskich wokali-
stek. Studio Piosenki GOK pod 
opieką niezawodnej  pani Krysi 
Świniarskiej odwiedziło Kalisz.
Już po raz IX odbywał się tam  
Konkurs Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej o Puchar Prezy-
denta Miasta. Występ budzyń-
skich solistek poprzedziła pre-
zentacja multimedialna a na niej 
m.in. przedstawiono  herb Budzy-
nia. W ten sposób widzowie oraz 
jury mogło bliżej poznać uczest-
ników. W najmłodszej kategorii II 
miejsce wyśpiewała sobie Kamil-
ka Górna piosenką „Daj mi rękę 
tato”. Druga grupa wiekowa od 
IV - VI  okazała się szczęśliwa 
dla Weroniki Mścisz, która się-

gnęła po najwyższy laur zajmując 
miejsce I. W najstarszym prze-
dziale wiekowym, bo już gimna-
zjalnym,  II miejsce na podium 
wyśpiewała dla Budzynia Agata 
Rembacz, prezentując utwór z re-
pertuaru Maryli Rodowicz „Miły 
mój”. Dziewczęta  otrzymały cen-
ne nagrody tj. odtwarzacze mp4, 
dvd  itp.  Warto podkreślić, iż wo-
kalistki wyróżniały się nie tylko 
pięknymi głosami ale też oprawą i 
stylizacją sceniczną. Najważniej-
sze jest jednak to, że Puchar Pre-
zydenta Miasta Kalisza ponownie 
trafił do Budzynia.

Honorata Struzik
instruktor GOK Budzyń
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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.
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Konsekracja w Bukowcu

W uroczystości tej uczest-
niczyło wielu zaproszonych 
gości, wśród których byli 
przedstawiciele władz samo-
rządowych zarówno szczebla 
gminnego jak i powiatowego, 
a także wielu kapłanów oraz 
mieszkancy parafii. W imieniu 
władz Gminy Budzyń wystąpił 
Wójt Gminy Budzyń Marcin 
Sokołowski – Trzy lata temu 
spotkaliśmy się po raz pierw-
szy w tej świątyni i wszyscy 
pamiętamy jak ona wówczas 
wyglądała. Dziś spotykamy 
się w niej po raz drugi, jakże 
odmienionej – mówił witając 
Prymasa wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski. Dodał 
również, że kościół jest wizy-
tówką i dumą każdej parafii. 
W parafii Wyszyny podwód do 
dumy jest podwójny, świątynia 
bowiem zyskała nowy blask 
dzięki wspólnemu wysiłkowi 
całej miejscowej społeczności.  
– W wyniku tego zbiorowego 
wysiłku możemy się dziś cie-

szyć tak wspaniale odrestau-
rowaną świątynią, która, mam 
nadzieję, będzie jeszcze długo 
służyć następnym pokoleniom 
– dodał Marcin Sokołowski. 
Generalny remont kościoła w 
Bukowcu rozpoczął się przed 
trzema laty. Koszty wykona-
nych prac pokryto w znacznej 

5 kwietnia 2010 roku odbyła się uroczysta 
Konsekracja Kościoła p.w. Matki Boskiej 
Różańcowej w Bukowcu. Konsekracji do-
konał Ks. Abp. Henryk Józef Muszyński - 
Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski. 
Było to ogromne przeżycie duchowe dla 
parafian z Parafii Wyszyny oraz dla całej 
społeczności Gminy Budzyń. 

części z dotacji celowej Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Przedsięwzięcie 
zostało także wsparte przez 

samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego, samorząd gminy 
Budzyń, a w roku bieżącym 
także przez samorząd wsi Bu-
kowiec. Ogromny udział w 
ukończeniu dzieła mieli także 
mieszkańcy parafii w Wyszy-
nach oraz jej proboszcz ks. 
Bogdan Spychaj.  

*    *    *
Wszystkim osobom zaangażo-
wanym w prace konswerwa-
torskie, sponsorom oraz bez-
pośrednim wykonawcom, w 
tym wielu lokalnym firmom, a 
przede wszystkim proboszczo-
wi parafii w Wyszynach Bog-
danowi Spychajowi, za pasje 
i trud włożony w dzieło odbu-
dowy w imieniu mieszkańców 
gminy serdecznie dziekujemy. 


