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Apel do mieszkańców  Gminy Budzyń  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu w 
związku z trudną sytuacją, w jakiej znaleźli się mieszkańcy dotkniętych powodzią regio-
nów Polski organizuje pomoc dla poszkodowanych w formie zbiórki pościeli, ręczników, 
kocy, kołder, środków czystości i środków chemicznych, artykułów gospodarstwa domo-
wego, odzieży oraz żywności pod hasłem 
„DAR MIESZKAŃCÓW GMINY BUDZYŃ DLA POWODZIAN”.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców, zakładów pracy i organizacji o wsparcie i przyłą-
czenie się do akcji.
Dary prosimy przekazywać na adres: Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu, ul. 
Lipowa 1.
Bliższych informacji udzielają: Magdalena Gokiert-Kabat (67 2844 059), oraz Edyta Ra-
dwańska (67 2843 850).
Rolnicy z terenu Gminy Budzyń w związku z powodzią w kraju organizują zbiórkę zboża 
dla powodzian. Zboże dla powodzian można przekazywać w magazynach SKR w Budzy-
niu i Wyszynach w godz. 8.00 - 14.00.
Bliższych informacji udzielają: Paweł Szafranek (880 736 805), Eugeniusz Koczorowski 
(601 711 743). 
Również placówki oświatowe z  terenu gminy organizują akcję zbiórki środków finanso-
wych na pomoc dla powodzian.
Zebrane dary wraz z pomocą od rolników zostaną przekazane najbardziej poszkodowanej 
gminie z terenów ogarniętych powodzią.
Czas trwania zbiórki 24.05.2010 - 04.06.2010 

W dniu 3 maja 2010 roku w Bu-
dzyniu odbyły się uroczystości 
związane ze świętem Konsty-
tucji 3-go Maja. Uroczystości 
rozpoczął przemarsz delegacji 
oraz pocztów sztandarowych z 
orkiestrą na czele do kościoła 
p.w. Św. Andrzeja Boboli, gdzie 
odbyła się Msza Św. w intencji 
ojczyzny. Następnie wszyscy 
udali się przed pomnik Pamięci 
Narodowej gdzie delegacje sa-
morządów (gminnego i powia-
towego) i organizacji społecz-
nych złożyli wiązanki.

Obchody święta 3-go Maja

W dniu 1 maja 2010 roku w Budzyniu odbyły 
się uroczystości związane z uroczystym prze-
kazaniem ciężkiego wozu bojowego dla OSP 
Budzyń. 
Uroczystości te rozpoczął przemarsz pocztów 
sztandarowych, strażaków i zaproszonych de-
legacji ulicami Budzynia. Pochód prowadziła 
Budzyńska Orkiestra Dęta. Następnym punktem 
obchodów była uroczysta Msza Św., po której ks. 
Przemysław Prętki dokonał poświęcenia nowego 
wozu bojowego. Po czym Wójt Gminy Budzyń 
p. Marcin Sokołowski oraz Wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP RP Ryszard Ka-
miński przekazali kluczyki i dokumenty na ręce 
przedstawicieli OSP Budzyń.        c.d. na str. 12
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Sesje Rady Gminy 
W dniu 28 kwietnia radni zebrali 
się na kolejnej, XXXI Sesji Rady 
Gminy. Sesja była bardzo praco-
wita, radni podjęli 9 uchwał.  
W pierwszej z nich dokonano zmia-
ny miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Budzyń 
w rejonie ulicy Leśnej. 
Radni podjęli także uchwałę w 
sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic Klonowej i Wielko-
polskiej oraz przepływającego tam 
rowu melioracyjnego.    
W następnej uchwale Rada uporząd-
kowała sprawę własności samocho-
dów gaśniczych będących w użyt-
kowaniu OSP. Część z nich, która 
do tej pory pozostawała na stanie 
księgowym Urzędu Gminy, Rada w 
podjętej uchwale nieodpłatnie prze-
kazała na rzecz jednostek OSP. 
Następnie radni uzupełnili wielolet-
ni plan inwestycyjny obowiązujący 
do roku 2012 o zaplanowane do re-
alizacji zadania. 
Dokonane także zostały zmiany w 
budżecie, w wyniku których po stro-
nie dochodów na rok 2010 stanowi 
on kwotę 22 miliony 078 tysięcy 
847 złotych, natomiast po stronie 
wydatków kwotę 27 milionów 085 
tysięcy 670 złotych. 
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki w 
Banku Gospdarstwa Krajowego od-
dział w Pile na wyprzedzające dzia-
łanie związane z planowaną budową 
zaplecza socjalnego przy boisku 
sportowym w Wyszynach. Środki 
te posłużą do pełnego sfinansowania 
tej inwestycji przed otrzymaniem 
dotacji ze środków unijnych . 
W kolejnej uchwale radni podjeli 
decyzję o pomocy finansowej w 
wysokości 2 tysiące 120 złotych 
dla gminy Piła z przeznaczeniem na 
zakup usług w Izbie Wytrzeźwień w 
Pile . 

Następnie radni podjeli uchwałę 
w której pozytywnie zaopiniowa-
li wniosek Wójta Gminy Budzyń 
skierowanego do Starostwa Powia-
tu Chodzieskiego w sprawie zmian 
granic obrębów geodezyjnych na 
terenie gminy Budzyń, tak, aby gra-
nice wsi pokrywały się z granicami 
obrębów geodezyjnych. 
W ostatniej uchwale radni podjęli 
decyzję o udzieleniu absolutorium 
Wójtowi Gminy Budzyń.  

*    *    *
Na 25 maja zwołano posiedzenie 
kolejnej, XXXII Sesji Rady Gmi-
ny Budzyń. W czasie tego posie-
dzenia radni podjęli trzy uchwały. 
W pierwszej  z nich radni podję-
li decyzję o kolejnych zmianach 
zmianach w budżecie gminy. Pole-
gały one na zwiększeniu dochodów 
i wydatków w budżecie gminy o 
kwotę 371 tysięcy 469 złotych, i 
po zmianach wynosi on po stronie 
dochodów 22 miliony 450 tysięcy 
316 zlotych, natomiast po stronie 
wydatków wynosi 27 milionów 457 
tysięcy 139 złotych.   
W kolejnej uchwale radni podję-
li decyzję w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązań. W uchwale tej Rada 
Gminy ustaliła zobowiązania pie-
niężne w wysokości 7 milionów 300 
tysięcy złoych na zadania inwesty-
cyjne pod nazwą „Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w miejscowo-
ściach Wyszyny, Grabówka, Prosna 
i Nowa Wieś Wyszyńska”. Dzięki 
tej uchwale zostało zagwarantowane 
finansowanie tej inwestycji zaplano-
wej na lata 2010 – 2012. 
W ostatniej uchwale, jaką tego dnia 
podjęli radni, upoważniono Wójta 
Gminy Budzyń do udzielenia peł-
nomocnictwa kierownikowi Gmin-
nego Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji w Budzyniu do podpisania 
umowy na wykonanie  powyższej 
inwestycji.   
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Uwaga 
przedsiębiorcy!
Ważna informacja

Wszyscy przedsiębiorcy 
zobowiązani są do zmiany 
prowadzonego przedmiotu 

działalności poprzez dostoso-
wanie go do obecnie obowią-

zującego PKD 2007. Procedura 
ta jest bezpłatna, należy jednak 
zgłosić się do Urzędu Gminy 
pok. Nr 9, aby załatwić odpo-

wiednie formalności. 

Śmierć Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego w katastrofie smoleń-
skiej spowodowała konieczność 
rozpisania nowych wyborów na 
ten urząd. Wybory Prezydenta RP 
odbędą się 20 czerwca. Na terenie 

Wizyta braci 
kurkowych 
z Ahlerstedt
W dniach od 21 do 24 maja na 
zaproszenie Bractwa Kurkowego 
z Budzynia na terenie naszej gmi-
ny przebywała delegacja Bractwa 
Kurkowego z zaprzyjaźnionego z 
naszą gminą miasta Ahlerstedt w 
Niemczech. W programie wizy-
ty było między innymi uroczy-
ste przywitanie delegacji przez 
władze samorządowe oraz zwie-
dzanie gminy. Gościom zapre-
zentowano obiekty komunalne, 
wizytowano także kilka zakładów 
produkcyjnych, między innymi 
firmę ceramiczną p. Kępki, zakła-
dy Kabat, Izolbet, firmę p. Gra-
mowskiego w Wyszynach. Nie-
miecka delegacja zwiedziła także 
odnowiony kościół w Bukowcu.  
Goście uczestniczyli ponadto w 
strzelaniu budzyńskiego Bractwa 
Kurkowego, wzięli udział w koń-
cząccej je zabawie. Ostatniego 
dnia wizyty, w niedzielę, w cza-
sie pożegnalnej kolacji, każdy z 
członków delegacji otrzymał pa-
miątkowe prezenty – kubek z her-
bem gminy Budzyń oraz folder 
przedstawiający nasz region. Zło-
żono deklaracje, że kontakty będą 
podtrzymywane w przyszłości. 

Uwagi

Lokal dostoso-
wany do potrzeb 
wyborców nie-
pełnosprawnych

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUDZYŃ 

z dnia 12 maja 2010 r. 
o numerach i granicach obwodów glosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych 

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Z 2010 r. Nr 72 poz. 476), podaje do publicznej wiadomości informację o numerach 
i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 

Numer 
obwodu 

głosowania 

1.

2.

3.

4.

5.

Granice obwodu głosowania

Budzyń:
ul. Akacjowa, ul. Chodzieska, ul. Dębo-
wa, ul Klonowa, ul. Leona Napiecka, ul. 
Leśna, ul. Marszałka Piłsudskiego, ul. 
Ogrodowa, os. Cechowe, os. Słoneczne, 
os. Wierzbowe, os. Zielone, ul. Parkowa, 
ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. 
Przemysłowa, ul. Strażacka, ul. Wielko-
polska. 

Budzyń:
ul. Bugaje, ul. Cicha, ul. Czereśniowa, 
ul. Dworcowa, ul. Gumowa, ul. Księdza 
Struka, ul. Lipowa, ul. Margonińska, os. 
Kwiatowe, os. Piaski, ul. Rogozińska, 
ul. Rynkowa, ul. Sadowa, ul. Wągro-
wiecka, ul. Wiśniowa, ul. Władysława 
Łokietka, ul. Wybudowanie. 

wsie: Brzekiniec, Dziewoklucz, Ką-
kolewice, Nowe Brzeźno, Ostrówki, 
Podstolice. 

wsie: Bukowiec, Nowa Wieś Wyszyń-
ska, Popielno, Sokołowo Budzyńskie. 

wsie:  Grabówka, Niewiemko, Prosna, 
Wyszynki, Wyszyny. 

Siedziby Obwodowych Ko-
misji Wyborczych

Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kotarbińskiego w 
Budzyniu os. Wierzbowe 7 
64-840 Budzyń tel. 67 2843-
710

Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu 
ul. Rogozińska 52 64-840 
Budzyń tel. 67 2843-859

Gminny Ośrodek Kultury w 
Budzyniu ul. Władysława 
Łokietka 31, 64-840 Budzyń 
tel. 67 2843-575

Budynek byłej  Szkoły 
Podstawowej w Sokołowie 
Budzyńskim 64-841 Sokoło-
wo Budzyńskie Nr 28 tel. 67 
2843-760

Szkoła Podstawowa w Wy-
szynach 64-834 Wyszyny Nr 
21 tel. 67 2843-193

WÓJT GMINY BUDZYŃ
/-/ Marcin Sokołowski  

Wybory Prezydenta RP
gminy Budzyń głosować będziemy 
w stałych obwodach głosowania, 
głosowanie rozpocznie się o godzi-
nie 6 i trwać będzie do godziny 20. 
Poniżej publikujemy pełną treść 
obwieszczenie Wójta Gminy Bu-

dzyń o tych wyborach. 
W tych wyborach po raz pierwszy 
prawo wyborcze dopuszcza moż-
liwość głosowania za pośrednic-
twem pełnomocnika. Możliwość 
taka istnieje w uzasadnionych 
przypadkach, takich jak  niepełno-
sprawność uniemożliwiająca udział 
w głosowaniu. Sprawę udzielania 

pełnomocnictwa reguluje rozpo-
rządzenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie sporządzania aktu pełno-
mocnictwa do głosowania w wybo-
rach Prezydenta RP. Dokument ten 
jest dostępny na stronie Państwo-
wej Komisji Wyborczej (www.
pkw.gov.pl). 
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Nowa inwestycja w kostnicy

Komora chłodnicza 

W dniu 26 maja została oddana do użytku kompletnie wyposażona ko-
mora chłodnicza w kostnicy, w której możliwe jest przechowywanie 
pięci ciał. To nowoczesne urządzenie spełnia najwyższe standardy eu-
ropejskie.  

W dniu 26 maja 2010 roku w 
Urzędzie Gminy Budzyń doszło 
do podpisania umowy pomiędzy 
inwestorem Gminnym Zakła-
dem Wodociągów i Kanalizacji 
w Budzyniu, a wykonawcą firmą 
CTE Carbotech Engineering Sp. 
z o.o. na realizację zadania pn. 

Podpisanie umowy 
„Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w miejscowościach: 
Wyszyny, Grabówka, Prosna, 
Nowa Wieś Wyszyńska”. Koszt 
całkowity inwestycji to kwota 
7.069.612,64 zł. Termin zakoń-
czenia wszelkich prac to 31 sierp-
nia 2012 roku.

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy prze-

kazali 1% podatku na rehabilitacje naszego syna Dominika.
Dziękujemy z całego serca.

Barbara Marcin Janowscy 

W dniu 23 maja 2010 roku w 
miejscowości Kakolewice odby-
ło się uroczyste otwarcie boiska 
sportowego.
W imieniu sołtysa, rady sołec-
kiej i Koła LZS w Kąkolewicach, 
zaproszonych gości przywitał 
przewodniczący Koła LZS w Ką-
kolewicach pan Krzysztof Chole-
wiński. 
Na uroczystości uczestniczyli: 
Wicestarosta Chodzieski – Prze-
wodniczący Rady Powiatowej 
LZS w Chodzieży pan Julian 
Hermaszczuk, zastępca Wójta 
– sekretarz Gminy Budzyń pan 
Bogusław Gniła, Przewodniczą-
cy Rady Gminy w Budzyniu pan 
Bogdan Łasecki, Przewodniczący 
Rady Gminnej Zrzeszenia LZS 
w Budzyniu pan Roman Schlabs, 
aktywi członkowie LZS oraz 
mieszkańcy. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonał Wicestarosta pan Julian 
Hermaszczuk wraz z zaproszo-
nymi gośćmi, którzy również 

Powstają boiska 
strzelali pierwsze strzały karne na 
bramkę. 
Koło LZS otrzymało skromne 
prezenty  w postaci sprzętu spor-
towego. 
Na zakończenie przewodniczący 
Koła LZS w Kąkolewicach po-
dziękował władzom administra-
cyjnym oraz wszystkim którzy 
w jakikolwiek sposób wspierali 
inicjatywę i pomagali w budowie 
tego obiektu. 
Po oficjalnej uroczystości otwar-
cia boiska sportowego odbyły się 
mecze II kolejki Ligi Gminnej 
2010 r. w przerwie których prze-
prowadzono losowanie elimina-
cji do Pucharowych Mistrzostw 
Gminy w Piłce Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Budzyń. 
W obecnej chwili na boisku znaj-
duje się duże pełnowymiarowe 
boisko do piłki nożnej i mniejsze 
na którym rozgrywane będą me-
cze drużyn 5 osobowych – dzieci.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

6 czerwca 2010 r., turniej w Ką-
kolewicach, boisko sportowe 
godz. 13.00, gospodarz – LZS 
Kąkolewice
Mecze: 
I/  LZS Prosna/Sokołowo – LZS 
Bukowiec 
II/  LZS Podstolice – Kakolewi-
ce
III/ LZS Dziewoklucz – LZS 
Grabówka
IV/ LZS Ostrówki – ( wolny los)

Mistrzostwa Gminy w piłce nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Budzyń 2010 r.

Następne spotkania:
13 czerwca 2010 r., boisko spor-
towe w Podstolicach godz. 13.00,  
gospodarz -  LZS Podstolice
27 czerwca 2010 r., boisko spor-
towe w Ostrówkach godz. 13.00, 
gospodarz – LZS Ostrówki 
Czasowy rozkład meczy:
I mecz 13.00 – 14.10
II mecz 14.20 – 15.30
III  mecz 15.40 – 16.50
IV  mecz    17.00 – 18.10
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Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Koncert pieśni 
„Co nam w duszy gra” 
7 maja 2010 roku w Gimna-
zjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu odbyło się 
cykliczne, biesiadne spotkanie 
ze społeczeństwem Gminy Bu-
dzyń, podczas którego wspólnie 
śpiewano znane piosenki  oraz 
artystycznie prezentowała się 
młodzież.
Historia polskiego narodu kształ-
towała się przez wielkie bo-
haterskie wydarzenia, których 
podstawą i treścią moralną był pa-
triotyzm. Młodzi Polacy, gimna-
zjaliści, Święto Uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja 1791 roku, uczcili 
w sposób wyjątkowy, przygoto-
wali  Koncert  Radosnej  Pieśni  
Patriotycznej, która we wszelkich 
działaniach  zawsze towarzyszyła 
żołnierzom i ludności cywilnej  
w walkach narodowo wyzwo-
leńczych. Z pieśnią na ustach  i 
odwagą w sercach naród nasz 
tworzył karty historii. Śledzono 
wówczas treści przekazywane w 

pieśniach, uczono się na nich „jak 
kochać i służyć Ojczyźnie…”
Chór Gimnazjalistów klas trze-
cich przedstawił wiele wesołych 
pieśni, które od czasów Insurek-
cji Kościuszkowskiej po budowę 
niepodległego państwa polskiego 
były wyrazem tożsamości naro-
dowej i wezwaniem do ważnych 
patriotycznych czynów.  Donio-
słości  wystąpienia chóru dodał 
fakt, że młodzież była ubrana w 
mundury wojskowe z elementami 
symbolicznymi  Powstania Wiel-
kopolskiego, stanowi to ważny 
element wychowawczy, bowiem  
uczniowie  z wielką dumą  i po-
wagą prezentowali się w nich.  W 
koncercie wystąpiła też grupa wo-
kalna z Domu Kultury, a uroczy-
stość uświetniła obecność  przed-
stawicieli władz powiatu i gminy, 
między innymi Pana Starosty Mi-
rosława Juraszka oraz przedsta-
wiciele organizacji promujących 
dzieje narodu polskiego.

Przeżywanie treści historycznych 
połączone ze wspólnym śpiewem 
znanych piosenek żołnierskich 
różnych formacji wojskowych, z 
różnych okresów walk Polaków,  
których motywem przewodnim 
byli UŁANI, było wyrazem hoł-
du złożonego przez społeczność 
Gimnazjum im. Powstańców 

Wielkopolskich w Budzyniu  ofia-
rom katastrofy pod Smoleńskiem.  
Uroczystość przygotowana zosta-
ła przez p. Hannę Danielewicz, p. 
Elżbietę Kurkowiak-Pauszek i p. 
Krystynę Świniarską.

Gimnazjalna Szkoła 
Dziennikarskiej Kreatywności 

Działająca w Gimnazjum im. Po-
wstańców Wlkp. w Budzyniu sekcja 
zawodoznawcza wraz z opiekunem 
zorganizowała „Giełdę zawodów”. 
Bowiem znaczna część uczniów 
opuszczając mury szkoły będzie 
zdobywała wiedzę i praktyczne 
umiejętności do wykonywania kon-
kretnych zawodów. „Giełda zawo-
dów” ma ułatwić im decyzje eduka-
cyjno-zawodowe .
Szkolny dorada zawodowy chce w 
ten sposób zwrócić uwagę na fakt, 
że warto już teraz zapoznać się z 
zawodami funkcjonującymi na ryn-
ku pracy. Poznać podstawowe kroki 
przy wyborze zawodu czy też jakich 
błędów w swych wyborach unikać. 
Oprócz zdobycia cennych rad mło-
dzież ma możliwość skorzystania, 
dzięki uprzejmości UP w Chodzieży 

z książeczek wydanych przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
Dotyczą one krajowych standardów 
kwalifikacji zawodowych. Można w 
nich przeczytać m.in. o podstawach 
prawych wykonywanego zawodu, 
znaleźć opis zawodów, stanowi-
ska pracy, zadań zawodowych. Do 
dyspozycji uczniów są również bro-
szurki z opisami różnych zawodów, 
z zawodami przyszłości, z opisem 
kwalifikacji, jakie należy posiadać, 
by dany zawód wykonywać. 
Nasze gimnazjum pozwala zdo-
bywać uczniom wiedzę, kształtuje 
osobowość, twórcze myślenie, jed-
nocześnie uświadamia młodzieży 
jak ważna jest w przyszłości praca 
zawodowa. 

Żaneta Świerzko-Momot

Giełda zawodów

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

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

Gimnazjum w Budzyniu

I Międzyszkolny Konkurs Języka Rosyjskiego
14 maja br. po raz pierwszy 
w naszej szkole odbył się Mię-
dzyszkolny Konkurs Języka Ro-
syjskiego. 
Konkurs przebiegał w dwóch eta-
pach:
część pisemna – w której ucznio-
wie zmagali się z testem grama-
tyczno-leksykalno-realioznaw-
czym, a także wykazywali się 
umiejętnością czytania ze zrozu-
mieniem i rozwiązywania zadań 
na podstawie wysłuchanych tek-
stów,
część ustna – polegająca na pro-
wadzeniu w języku obcym swo-
bodnej rozmowy z komisją kon-
kursową na wylosowany zestaw 
tematów.
Miło nam powiadomić, iż zwy-
cięzcą tegoż konkursu został uczeń 
naszej szkoły – Szymon Łuszczki 

z klasy IIb. Kolejne czołowe loka-
ty zajęli:
 2 miejsce - Rafał Gerymski z Ze-
społu Szkół im. Królowej Jadwigi 
w Pile,
 3 miejsce -  Adrian Modrzyk – 
uczeń klasy IIIc budzyńskiego 
gimnazjum oraz Paulina Goldste-
in – uczennica Zespołu Szkół im. 
Królowej Jadwigi w Pile.
Nasi uczniowie przygotowali dla 
wszystkich uczestników konkursu 
oraz ich opiekunów miłą niespo-
dziankę. 
Najpierw, podczas przerwy, za-
prosili do obejrzenia prezentacji 
multimedialnej „Rosja – odkrywa-
my jej piękno”, a po zmaganiach 
językowych – zaprezentowali 
pokaz kultury rosyjskiej, m.in. 
ludowe stroje, fragmenty poezji 
wybitnych twórców rosyjskich, 

znane piosenki oraz inscenizację 
„Czerwonego Kapturka”. Zarów-
no nasi uczniowie, jak i pozostali 
uczestnicy doskonale się bawili, a 
sympatyczne chwile z pewnością 
na długo zapadną w ich pamięci.

Pomysłodawczyniami i organiza-
torkami imprezy były nauczyciel-
ki języka rosyjskiego budzyńskie-
go gimnazjum: Agnieszka Fifer, 
Ewelina Wesołowska oraz Anna 
Jaremba. 

28 kwietnia 2010r. w Szkole Pod-
stawowej im. Tadeusza Kotar-
bińskiego w Budzyniu odbył się 
etap powiatowy Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy o Bezpie-
czeństwie Ruchu Drogowego dla 
szkół podstawowych. 
Organizatorami turnieju byli:  Sta-
rosta Chodzieski wraz z Wydzia-
łem Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Chodzieży.
W turnieju startowało osiem szkół: 

Szkoła Podstawowa  w Budzyniu 

Turniej wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
SP 3 Chodzież, SP Budzyń, SP 
Lipiny, SP Margonin, SP Oleśni-
ca, SP Stróżewo, SP Strzelce i SP 
Wyszyny. 
Pierwsze miejsce zajęła Szko-
ła Podstawowa Strzelce, drugie 
Szkoła Podstawowa w Lipinach 
i trzecie Szkoła Podstawowa w 
Budzyniu. W etapie rejonowym 
powiat chodzieski reprezentować 
będą dwie szkoły: SP Strzelce i SP 
Lipiny.                       „Szkolniak”



7

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

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 

Choć w ogólnopolskich me-
diach 29 kwietnia 2010 roku 
został uznany pierwszym dniem 
bez pogrzebów ofiar katastrofy 
pod Smoleńskiem, to właśnie 
tego dnia uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Ko-
tarbińskiego w Budzyniu zebra-
li się w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury, by uczcić pamięć po-
mordowanych w Katyniu, Sta-
robielsku i Ostaszkowie wiosną 
1940 roku. 
Była to uroczystość niezwykle 
podniosła, ponieważ w kwietniu 
2010 roku przypadła siedem-
dziesiąta rocznica zbrodni katyń-
skiej. Los dopisał ciąg dalszy tej 
smutnej historii 10 kwietnia 2010 
roku, kiedy delegacja polska z 
prezydentem Rzeczypospolitej 
Polskiej, Lechem Kaczyńskim na 
czele zginęła w tragicznym wy-
padku. 
Aby przypomnieć o krwawej kar-
cie w historii Polski uczniowie 
klas IV i V pod kierunkiem pań 
Grażyny Dudziak, Ilony John, 
Moniki Szarek, Ireny Jankow-
skiej  i Justyny Barczak oraz pana 
Dariusza Dudziaka przygotowa-

„Katyń jak wulkan 
po latach się budzi…”

li przedstawienie zatytułowane 
„Przebaczyć – tak, zapomnieć – 
nie”. Przybliżyli w nim nie tylko 
dramat niewoli i wymordowania 
ówczesnych elit narodu polskiego 
i ogrom cierpienia ich rodzin, ale 
nawiązali również do wydarzeń 
sprzed trzech tygodni. Przedsta-
wienie było utrzymane w poważ-
nym tonie, nie zabrakło chwili 
refleksji. Oprócz wspaniałej gry 
aktorskiej uczniów, można było 
obejrzeć fotografie dokumentują-
ce śledztwo prowadzone w katyń-
skim lesie w 1943 roku, kiedy to 
po raz pierwszy usłyszano o zbio-
rowej mogile pod Smoleńskiem. 
Niejednokrotnie były to zdjęcia 
wstrząsające, gdyż pokazywały 
bestialstwo sowieckich żołnierzy. 
Ta niecodzienna lekcja historii 
z pewnością na długo zapadnie 
uczniom w pamięć, bowiem obok 
tak straszliwej zbrodni nie moż-
na przejść obojętnie. Przedsta-
wienie zakończono minutą ciszy 
upamiętniającą śmierć kolejnych 
dziewięćdziesięciu sześciu żyć 
oddanych w katyńskim lesie.

„Szkolniak”

Dzień Matki to najpiękniejszy 
dzień w roku i dlatego staramy 
się, zwłaszcza w tym dniu, po-

kazać wszystkim Mamom jak 
bardzo je kochamy. W przed-
szkolu w Wyszynach ten dzień 

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

Dzień Matki 
przebiegał inaczej niż zazwyczaj. 
Zorganizowaliśmy festyn sporto-
wy z udziałem naszych drogich 
Mam. Warunkiem udziału był 
dobry humor. Jak się można do-
myślać Mamy stanęły na wyso-
kości zadania. Nasze spotkanie 
rozpoczęliśmy od zabaw integra-
cyjnych, które wywołały salwy 
śmiechu. Potem był krótki pro-
gram artystyczny, a po nim wła-
ściwa część naszego spotkania. 
Mama z dzieckiem miała do za-
liczenia konkurencje sportowe na 
poszczególnych stacjach. Muszę 
uczciwie przyznać, że dzieci są 

sprawniejsze. Wszystkim jednak 
udało się sprostać wyzwaniom. 
Nagrodą było słoneczko z napi-
sem „wzorowa mama” „wzorowa 
córka” „wzorowy syn.” Po tak 
wyczerpującym zajęciu wszyscy 
piekliśmy kiełbaski na patykach 
w ognisku, zajadaliśmy się cia-
stem. Dzień minął nam bardzo 
sympatycznie i wesoło. Myślę, 
ze dostarczył zarówno Mamom, 
jak i dzieciom wielu wrażeń i 
ciekawych przeżyć. Był okazją 
do wspólnego spędzenia czasu i 
wspólnej zabawy.

Przemysława Kaczmarczyk

PIRAMIDA 2010 - WAŻNA INFORMACJA 

Piramida 2010 została przeniesiona na 16.X.2010 r. 
(sobota). Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia 

zakwalifikowanych uczestników do dnia 30.06.2010 r.
pod numerem tel. 67-2843-575 w godz. 11.00 - 16.00 

(z panią Moniką Jankowską)
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Pasowanie na czytelnika

Już od kilku lat  w maju odbywa 
się ogólnopolska akcja promo-
wania czytelnictwa, bibliotek i 
bibliotekarzy pod nazwą Tydzień 
Bibliotek. Organizatorem i po-
mysłodawcą jest Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. 
Z tej okazji Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Budzyniu  oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna w Chodzieży 
zorganizowały spotkanie dla grona 
bibliotekarzy z powiatu chodzie-
skiego  w Wiejskim Domu Kultury 
w Wyszynach. Uroczystość odbyła 
się 7 maja - dzień przed Światowym 
Dniem Bibliotekarza. Nie zabra-
kło na tym spotkaniu również osób 
wspierających działania na polu 
kultury i oświaty tj. pani  Domicylla 
Sierszchuła -  Instruktor Wojewódz-

Święto 
bibliotekarzy

kiej biblioteki Publicznej i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu, Bur-
mistrz miasta Chodzieży pan Jacek 
Gursz,  Starosta Powiatu Chodzie-
skiego pan Mirosław Juraszek, pani 
Lidia Jasiołek  -  Sekretarz Gminy 
Chodzież, Wójt Gminy Budzyń pan 
Marcin Sokołowski, Przewodniczą-
cy Rady Gminy pan Bogdan Ła-
secki, Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury pan Marek Bocheński, soł-
tys wsi Wyszyny pan Tadeusz Gro-
chowalski.
Życzenia i szczere gratulacje płynę-
ły z każdej strony.
Zgodnie z tegorocznym hasłem  ob-
chodów „Biblioteka - słowa, dźwię-
ki, obrazy” Wiejski Dom Kultury w 
Wyszynach przygotował dla zebra-
nych gości występy artystyczne. Na 

scenie zagościli młodzi artyści  i  za-
prezentowali swoje umiejętności w 
balladzie Adama Mickiewicza „Pani 
Twardowska”. Komicznie rozbudo-
wane dialogi wzbudziły salwę śmie-
chu zebranej publiczności. Kto w 
końcu lepiej doceni żywe słowo niż 
bibliotekarze? Poza emocjami te-
atralnymi, były jeszcze i te muzycz-
ne - koło taneczne zaprezentowało 
kroki salsy i nową choreografię.

Bibliotekarz to artysta i rzemieśl-
nik w jednym. Jego praca to pasja, 
biblioteka często drugi dom. Dzięki 
bibliotekarzom książki zachowują 
duszę, a  mury bibliotek tętnią ży-
ciem. Kiedy masz wątpliwości - idź 
do biblioteki - tam żadne pytanie nie 
pozostanie bez odpowiedzi.

Honorata Struzik
instruktor WDK Wyszyny

12 maja 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu odbyły 
się warsztaty plastyczne prowadzone przez panią Jolantę Surma. 
Uczestniczyły w zajęciach dzieci z Szkoły Podstawowej im. T. Kotar-
bińskiego z klasy Ia i IIa wraz z wychowawcami. 
Dzieci poznały 
nową technikę i 
za pomocą węzeł-
ków ze sznurka 
wykonały samo-
dzielnie kwiaty i 
serce dla mamy. 
Podobne zajęcia 
zostały zorgani-
zowane dla grupy 
osób dorosłych. 

Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu

Warsztaty plastyczneTo był wyjątkowy dzień dla 
uczniów klasy pierwszej w Wy-
szynach. Pani Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Budzyniu 
wraz z bibliotekarką Fili w Wy-
szynach - Panią Hanną Adamow-
ską zaprosiły dzieci na uroczyste 
pasowanie na czytelnika.
 Pierwsze spotkanie w bibliotece 
jest ogromnym przeżyciem dla 
młodego człowieka. Dzieci do-
wiedziały się jak  działa bibliote-
ka, w jaki sposób mogą korzystać 
z jej zbiorów. Złożyły również 
uroczyste ślubowanie, w którym 
obiecały dbać o książki. Młodzi 

czytelnicy  w prezencie otrzymali 
książkę do domowej biblioteczki  
oraz certyfikat, który potwierdza, 
iż już wiedzą jak zachować się 
w bibliotece i znają jej regula-
min. Na koniec  ogłoszono rów-
nież konkurs plastyczny  „Moje 
pierwsze spotkanie w bibliotece” 
. Uśmiechnięte buzie dzieciaków 
i kieszenie wypchane cukierkami  
wyraźnie pokazują ,  że jeszcze 
nie raz chętnie wrócą do biblio-
teki.

Honorata Struzik
instruktor WDK Wyszyny
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11 maja 2010 r. młodzież gimnazjalna uczestniczyła w spotkaniu autor-
skim z Janem Hyjkiem – pisarzem, kompozytorem i wykonawcą piose-
nek, człowiekiem o wielu zamiłowaniach i zainteresowaniach.

18 maja 2010 r. Biblioteka Publiczna w Budzyniu zorganizowała spo-
tkania z aktorem Zbigniewem Walerysiem. 
W spotkaniach udział wzięli uczniowie klas VI i młodzież gimnazjalna.

Spotkania w Bibliotece
25 kwietnia 2010 r. reprezenta-
cja Gminy Budzyń brała udział 
w Młodzieżowych Biegach 
Ulicznych rozgrywanych z oka-
zji XXVII Międzynarodowego 
Biegu Ulicznego – Memoriał 
Winada Osińskiego w Szczecin-
ku.
- w biegu chłopców rocznik 
1997/98 dystans 1150 m miejsce 
70 – zajął  Jarosław Danelski a 
miejsce 82 -  Paweł Danelski na 
138 startujących. 
- w biegu chłopców rocznik 
1995/96 dystans 1150 m miejsce 
1 zajął Kamil Jędrzejewski.
- w biegu chłopców rocznik 1994 
dystans 1500 m miejsce 4 zajął 
Wojciech Bąk, 5 miejsce Ma-
teusz Latosiński, 8 miejsce Ad-
rian Pietrzak, 9 miejsce Mateusz 
Gotszling i 11 miejsce Radosław 
Grzelaszczyk na 141 startujących. 

Wielki bieg uliczny
Ogółem w biegach młodzieżo-
wych uczestniczyło ponad 1100 
zawodników. 
Natomiast w Biegu Głównym na 
10 km udział brało 276 zawodni-
ków z 5 krajów ( Polska, Kenia, 
Ukraina, Białoruś, Litwa) wśród 
nich również Łukasz Przywar-
czak i Wojciech Wierzbiński, któ-
rzy zajęli miejsca w drugiej poło-
wie stawki.
Zwycięzcom medale i nagrody 
wręczali również Józef Szmidt, 
dwukrotny mistrz olimpijski w 
trójskoku oraz Kazimier Zimny, 
brązowy medalista igrzysk olim-
pijskich w biegu na 5000 m.
Piękna słoneczna pogoda, zajęte 
miejsca, stworzyły, że atmosfera 
w ekipie Budzynia była znako-
mita.

Organizatorzy  

Tradycyjnie 1 maja 2010 r. na 
boisku sportowym wsi Grabów-
ka rozegrano pierwszą rundę 
Gminnego Turnieju Piłki Noż-
nej – drużyn 5 osobowych mło-
dzieży rocznik 1994 i młodsi – O 
Puchar Przewodniczącego RGZ 
LZS w Budzyniu. 
Organizatorami turnieju byli: Wójt 
Gminy Budzyń, Gminne Zrzesze-
nie Ludowe Zespoły Sportowe w 
Budzyniu, Koło LZS Grabówka 
oraz Koła LZS i sołectwa. 
W Turnieju uczestniczyło 5 drużyn 
reprezentujące swe wsie i Koła 
LZS.
Drużyny w sportowej rywalizacji 
zdobyły punkty:
 

LZS Bukowiec  10 pkt.
LZS Sokołowo  7 pkt.
LZS Podstolice  4 pkt.
LZS Prosna  4 pkt.
LZS Dziewoklucz 2 pkt.
Rozegrano 10 spotkań w których 
strzelono 39 bramek. W rywaliza-
cji na najlepszego strzelca najwię-
cej bramek zdobył Mścisz Tomek 
grający w drużynie Bukowca, tuż 
za nim są Nykaza Paweł i Staniew-
ski Patryk.
Pierwszą rundę zakończono 
wspólnym poczęstunkiem a zdo-
byte punkty zostaną zsumowane 
z punktami zdobytymi w drugiej 
– finałowej rundzie tego turnieju w 
sobotę 28 sierpnia 2010 roku. 

Serdecznie podziękowania dla 
gospodarza turnieju – Koła LZS 
Grabówka jak i również dla 
wszystkich przewodniczących Kół 

Rozegrano I rundę i kierowników drużyn za pomoc w 
zorganizowaniu i przeprowadze-
niu turnieju.

Organizatorzy 
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Grała najmłodsza 
kadra piłkarska

Małżeństwa
Antosik Rafał i Laskowska Natalia  24.04.2010
Nawrocki Adrian i Nochowicz Patrycja  24.04.2010
Hołubowski Rafał i Jaroch Karolina  15.05.2010

Urodzenia
Gapa Dominik  Budzyń  16.04.2010
Banach Olga  Budzyń  16.04.2010
Goliwšs Antoni  Budzyń  29.04.2010
Poloczek Andżelika  Budzyń  30.04.2010
Antoniewicz Wojciech 
  Sokołowo Budzyńskie 30.04.2010
Ignaczak Antonina  Brzekiniec 30.04.2010

Zgony
Sobczak Stanisław       Popielno    ur.08.11.1933 zm. 23.04.2010
Mataczyński Stanisław Budzyń      ur.12.11.1961 zm. 23.04.2010
Janas Franciszek       Bukowiec  ur.10.09.1938 zm. 26.04.2010
Michalski Stanisław      Ostrówki   ur.07.07.1934 zm. 12.05.2010
Mantyk Wacław        Budzyń     ur.14.09.1948 zm. 02.05.2010
Bukowska Regina        Budzyń     ur.17.08.1940 zm. 19.05.2010

W dniu 2 maja 2010 roku po raz 
pierwszy na boisku sportowym w 
Kąkolewicach rozegrano Gminny 
Turniej Piłki Nożnej – drużyn 5 
osobowych dzieci rocznik 1997 i 
młodsi.
Organizatorami byli: Wójt Gminy 
Budzyń, Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu, Koło LZS Kąkolewice 
oraz Koła ZLS i sołectwa.
Do Turnieju zgłosiło się 6 drużyn 
piłkarskich, drużyny które co rocz-
nie rywalizują między sobą. 
Przy pięknej słonecznej pogodzie 
i zielonej murawie drużyny zajęły 
następujące miejsca:
I SP Budzyń
II LZS Podstolice
III LZS Kąkolewice
IV  LZS Prosna 
V LZS Dziewoklucz
LZS Sokołowo Budzyńskie 
Na szczególne uznanie zasługuje 

Turniej Bośka-Kop

O Puchar Przewodniczącego 

drużyna z Sokołowa Budzyńskiego 
w której w większości grały dziew-
czyny, które momentami dorówny-
wały chłopcom, a były to: Jagoda 
Bańka, Nikola Kubsik, Karolina i 
Weronika Prech i Magda Śliwa z 
Budzynia.
Dyplomy pamiątkowe wszystkim 
drużynom wręczył przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS pan Ro-
man Schlabs natomiast zwycięskim 
drużynom medale wręczyli kierow-
nicy i opiekunowie tych drużyn: pan 
Roman Ostradecki, pan Marcin Na-
wrot i pan Grzegorz Krzyścin. 
Wszystkim osobom zaangażowa-
nym w pomoc w zorganizowaniu i 
przeprowadzeniu tego Turnieju a w 
szczególności kierownikom i opie-
kunom drużyn oraz uczestniczącym 
rodzinom, serdecznie dziękujemy. 

Organizatorzy 

16 maja 2010 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Budzyniu odbył się 
X Turniej „Bośka –Kop” o puchar 
Przewodniczącego RadyGminy w 
Budzyniu. 
1. Zygmunt Bukowski       435 pkt. 
2. Waldmar Walczak          426 pkt.
3. Wojciech Wierzbiński    387 pkt. 
4. Andrzj Michor            381 pkt. 

*   *   *
Punktacja po zakończonym turnieju 
po 10 rozgrywkach (pierwsza dzie-
siątka, sklasyfikowano 29 graczy) 
Wojciech Wierzbiński     507 pkt.
Andrzej Michor        486,5 pkt.
Ryszard Rabczak          451 pkt.
Stanisław Okupniak         437 pkt.

Ryszard Miziołek          422,5 pkt.
Waldemar Walczak           384 pkt.
Tadeusz Grill           368 pkt.
Zenon Kuźniarek              366 pkt.
Mariusz Wiza            346 pkt.
Rajmund Przybyszewski 340,5 pkt.

*   *   *
Zakończyły się rozgrywki Gminne 
„BOŚKA – KOP” 2009/2010 r.o 
puchar Wójta Gminy Budzyń. W 
Turnieju uczestniczyło 29 graczy. 
Każda rozgrywka była rozgrywana 
o puchar Budzyńskich Zakładów 
Pracy i Przewodniczącego Rady 
Gminy. 
Organizatorzy dziękują fundatorom 
pucharów i  nagród Wójtowi Gmi-

ny Budzyń, Dyrektorowi Gminnego 
Ośrodka Kultury, MAR – RIWEX, 
ALLADYN, NOWA FRANCE, 
KOMFORT, WAMO – ANDRZE-
JEWSKI, TOMEX – A.C.J. TO-
MEX – T, MAD – DOM, KABAT, 
JAN BUS, STELA, PRIMA – 

TRANS, LAMPEX, FOTO – STU-
DIO ( Rafał Kempiński), ŁUMAG, 
ŁUBEX, KOMFORT 2, WIKTO-
RIA, MARIO, B.K – BOBOWICZ 
– KUJAWA, CENTRUM CERA-
MIKI.
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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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c.d. ze str. 1
Kolejnym etapem był przemarsz 
do budzyńskiego Gimnazjum, 
gdzie odbyła się kolejna część 
obchodów. W auli Gimnazjum 
prezes OSP Budzyń wręczył od-
znaczenia dla osób szczególnie 
zasłużonych dla bezpieczeństwa 
pożarniczego oraz strażakom za 
wieloletnią służbę.

7 sierpnia 2008 roku Ochotni-
cza Straż Pożarna w Budzyniu, 
przy pozytywnym zaopiniowaniu 
wniosku przez Zarząd Powiatowy 
OSP w Chodzieży zagwarantowa-
niu środków w budżecie gminy 
Budzyń, złożyła wniosek o zakup 
nowego ciężkiego samochodu 
pożarniczego. Od Prezydium Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP w Poznaniu 
oraz Komenda Wojewódzka PSP 
w Poznaniu wniosek otrzymał 
pozytywną rekomendację która 
jest wymagana do wystąpienia o 
dofinansowanie ze środków 3,6 
„Poprawa bezpieczeństwa śro-
dowiskowego i ekologicznego” 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2007-
2013. rekomendacja dotyczyła 
ciężkiego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego. Projekt ten po-
legał na wsparciu systemu bez-

pieczeństwa środowiskowego i 
ekologicznego poprzez zakup 5 
ciężkich samochodów ratowni-
czo-gaśmiczych dla 5 Ochotni-
czych Straży Pożarnych działa-
jących w Krajowym Systemie 
Ratowniczo - Gaśniczym w Wo-
jewództwie Wielkopolskim. W 
ramach tego projektu partnerstwo 
zawiązało 11 podmiotów: Oddział 
Wojewódzki Związku OSP RP 

Województwa Wielkopolskiego 
im. generała Stanisława Taczaka, 
Miasto Luboń, Gminy: Kórnik, 
Skoki, Czerwonak i Budzyń oraz 
Ochotnicze Straże Pożarne z tych 

Po raz kolejny w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu  
odbyła się wystawa malarska. 
Tym razem  pani Anna Zaranek 
zaprezentowała nam  prace ar-
tysty Kuźnicy Czarnkowskiej - 
pana Krzysztofa Kuczera.  
Malarz ukończył  Szkołę Ceramicz-
ną w Chodzieży, tu również praco-
wał jako ozdobnik malarni w cho-
dzieskiej Porcelanie. Pierwsze prace 
powstały jeszcze w wojsku - były to 
obrazy olejne i ta forma wyrazu do 
dziś pozostaje malarzowi bliska. 
Zaproszeni goście licznie przybyli 
na otwarcie wystawy. Artystę cie-
płymi słowami przywitała i zapre-
zentowała  prezes Stowarzyszenia 
Plastyków AZYL - pani Janina Słu-
gocka -Janusz. Wspominała wspól-

ną współpracę i skromność artysty. 
Krzysztof Kuczer otrzymał również 
pamiątkową statuetkę od Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury. Przy 
dźwiękach skrzypiec , z aromatycz-
ną  kawą w dłoni można było podzi-
wiać piękne kopie, w tym ulubione 
obrazy artysty „Sianokosy” oraz 

Ciężki wóz bojowy dla OSP Budzyń

Uroczyste przekazanie

gmin. Całkowity koszt projektu 
wyniósł 4 mln zł.

Zgodnie z zawartą umową, dele-
gacja 4 strażaków z OSP Budzyń 

w dniu 20 lutego 2010 r. odebrała 
samochód specjalny, pożarniczy, 
ratowniczo-gaśniczy MAN od 
producenta, Firmy PUH Miro-
sław Stolarczyk w Kielcach.

Sercem malowane

„Roztopy”.
Wszystkich zainteresowanych pracami pana 
Kuczera  zapraszamy do  Gminnego Ośrodka 
Kultury w Budzyniu, gdzie jeszcze można po-
dziwiać talent artysty i precyzyjność wykonania. 

Honorata Struzik 
instruktor GOK 


