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Uroczystość w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu

Dzień Edukacji 
Narodowej 

Ćwiczenia OSP 

Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, 
jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. 
Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy – Karta 
praw i obowiązków nauczyciela. Święto to upamiętnia powstanie 
Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym minister-
stwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z 
inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na 
mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.
Także na terenie naszej gminy Dzień Edukacji Narodowej jest szcze-
gólnym świętem. W dniach poprzedzających ten dzień w szkołach zor-
ganizowane zostały uroczyste apele, a 17 października  2011 r. w sali 
obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu odbyło się wręczenie 
nagród Wójta Gminy dla nauczycieli. Wójt Gminy Budzyń – Mar-
cin Sokołowski wraz z przewodniczącym Komisji Zdrowia, Oświaty, 
Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki – Kazimierzem Cembrowiczem 
oprócz nagród wręczyli także akty nominacyjne na wyższe stopnie 
awansu zawodowego dla dwóch nauczycieli.

Na terenie gospodarstwa rolnego Mirosława Kabata w Wyszynach, z inicja-
tywy Komendant Gminnego Związku OSP RP Ludwika Solocha, odbyły się 
ćwiczenia ośmiu jednostek OSP z terenu gminy Budzyń.            c.d. na str. 3

Gminne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej

Grali w Gimnazjum

W dniach 8 i 9 października 2011 r. 
rozegrano Gminne Mistrzostwa w Piłce Siat-

kowej Mężczyzn i Kobiet.  więcej na str. 8
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Dwie jesienne 
sesje Rady Gminy 

Pracowały 
komisje Rady Gminy 

Na dzień 12 września została 
zwołana kolejna, XI już sesja w 
bieżącej kadencji Rady Gminy. 
Podczas jej obrad sesji podjęto 
ogółem 7 uchwał, w tym:
- Podjęto uchwałę w sprawie 
planu przestrzennego zagospoda-
rowania wsi Budzyń dotyczącą 
obszaru w rejonie rowu meliora-
cyjnego położonego w okolicy 
ulicy Klonowej i Wielkopolskiej. 
Uchwała ta została przekazana do 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Wielkopol-
skiego i zacznie obowiązywać po 
upływie 30 dni od chwili ogłosze-
nia. 
- Kolejne trzy uchwały dotyczyły 
spraw majątkowych naszej gmi-
ny. W pierwszej z nich Rada Gmi-
ny wyraziła zgodę na sprzedaż 
gruntu w Budzyniu o powierzchni 
1,0508 ha w drodze przetargu. W 
kolejnej uchwale Rada Gminy 
wyraziła zgodę na odpłatne na-
bycie na mienie komunalne tere-
nów niezbędnych do przebudowy 
drogi gminnej łącząca osiedle 
Zielone z ulicą Rogozińską. W 
ostatniej z uchwał majątkowych 
Rada wyraziła zgodę na nabycie 
nieodpłatnie na mienie komunal-
ne nieruchomości w Sokołowie 
Budzyńskim, stanowiącą wła-

sność Skarbu Państwa, która jest 
potrzebna do celów poszerzenie 
istniejących dróg gminnych. 
- Kolejna uchwała dotyczyła 
przeznaczenia umorzonej czę-
ści pożyczki z Wojewodzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Rada zadecydowała, że środki te 
w wysokości 75 tysięcy złotych 
zostaną przeznaczone na dofinan-
sowanie kolejnej inwestycji na 
terenie gminy - przebudowę sys-
temu grzewczego z wykorzysta-
niem źródeł odnawialnych wraz 
z termomodernizacją Ośrodka 
Zdrowia w Wyszynach.
- Przedostatnią uchwałą, jaką w 
czasie tej sesji podjęli radni, była 
uchwała w sprawie wprowadze-
nia zmian w budżecie gminy na 
rok 2012. Po zmianach budżet 
gminy po stronie dochodów sta-
nowi obecnie kwotę 27 milionów 
397 tysięcy 223 złote. Natomiast 
po stronie wydatków stanowi 
obecnie kwotę 31 milionów 599 
tysięcy 536 złotych. Konsekwen-
cją podjętych zmian była tak-
że konieczność wprowadzenia 
zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Budzyń 
na lata 2012 - 2022. Dokonanie 
wspomnianych zmian w tej Pro-

gnozie związane są ze zmianami 
dokonanymi w budżecie gminy 
na rok 2012.

*    *    *
Kolejną, XIII sesja Rady Gmi-
ny, zwołano na dzień 30 wrze-
śnia. Była to także bardzo 
pracowita sesja. Radni oprócz 
spraw regulaminowych podjęli 
szereg uchwał, w tym między 
innymi:
- Uchwałę w sprawie wniesienie 
do Miedzygminnego Składowiska 
Odpadów Komunalnych Spółka 
z o.o. w Wągrowcu wkładu pie-
niężnego na podwyższenie kapi-
tału zakładowego Spółki. Zgod-
nie z tą uchwałą gmina wniesie w 
roku 2012 na podwyższenie tego 
kapitału wkład pieniężny w wyso-
kości 121,750 złotych, taką samą 
kwotą zasili kapitał zakładowy 
Spółki w 2013 roku. 
- W kolejnej z uchwał radni wy-
razili opinię odnośnie propozycji 
budowy, przebudowy i moderni-
zacji dróg gminnych z udziałem 
środków budżetu Województwa 
Wielkopolskiego. Zgodnie tą 
uchwałą w latach 2012 - 2018 
będę modernizowane, budowa-
ne i przebudowywane drogi w 
następujących miejscowościach: 
Wyszyny, Podstolice, Sokołowo 
Budzyńskie, Bukowiec, Budzyń, 
Prosna i Nowe Brzezno. 
- Radni zadecydowali także o 
zaciągnięciu pożyczki z budżetu 
państwa na wyprzedzające fi-
nansowanie w ramach programu 
rozwoju obszarów wiejskich na 

realizowanie zadania pod nazwą: 
„Uporządkowanie gospodarki 
wodno - ściekowej w Gminie 
Budzyń w latach 2011 – 2012” z 
Banku Gospodarstwa Krajowego 
w wysokości 945 tysiące 313 zło-
tych.
- Na to samo zadanie, w kolejnej 
uchwale, Rada zdecydowała za-
ciagnąć pożyczkę długotermino-
wą z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej do kwoty 500 tysięcy 
złotych.  
- W kolejnej uchwale radni pod-
jęli decyzję w sprawie zmian w 
budżecie Gminy Budzyń. Obec-
nie budżet gminy po dokonanych 
zmianach po stronie dochodów 
zamyka się kwotą 27 milionów 
473 tysiące 623 złote, łączna kwo-
ta wydatków budżetu na 2012 rok 
zamyka się kwotą 31 milionów 
701 tysięcy 370 złotych. Konse-
kwencją podjętych zmian była 
także konieczność wprowadzenia 
zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Budzyń 
na lata 2012 - 2022. Dokonanie 
wspomnianych zmian w tej Pro-
gnozie związane są ze zmianami 
dokonanymi w budżecie gminy 
na rok 2012.
- Ostatnią uchwała podjętą przez 
radnych w czasie obrad sesji 
była uchwała w sprawie wyboru 
ławnika do Sądu Rejonowgo w 
Wągrowcu na kadencję w latach 
2012 - 2015. W wyniku tajnego 
głosowania ławnikiem została 
pani Anna Ewa Cybulska. 

W ostatnim okresie pracowa-
ły także pilnie komisje Rady 
Gminy. 
W dniu 19 września odbyło się 
posiedzenie komisji rozwoju 
gospodarczego i finansów. Pod-
czas obrad komisji jej człon-
kowie wstępnie zaopiniowali 
materiały przygotowane pod 
obrady Rady Gminy na kolej-
nej sesji. Również podczas tego 
samego posiedzenia radni prze-
prowadzili wizytację inwestycji 
prowadzonych aktualnie na te-
renie gminy.
W dniu 26 września swoje po-

siedzenie odbyła komisja rewi-
zyjna Rady Gminy, która do-
konała kontroli dokumentacji 
związanej z przygotowaniem 
i wykonaniem inwestycji do-
tyczącej przebudowy oczysz-
czalni ścieków w Wyszynach 
oraz budową kanalizacji w 
miejscowościach Prosa i Nowa 
Wieś Wyszyńska. Radni wizy-
towali kontrolowaną inwstycję. 
Członkowi eksmisji przygo-
towali protokół, który będzie 
służył jako załącznik do opinii 
o wykonaniu budżetu gminy 
Budzyń za 2011 rok. 

Trwają prace we wsiach Brzezno i Brzekieniec, które obejmują II etap 
inwestycji związanych z budową kanalizacji sanitarnej w tych wsiach. 
Wykonawcą zadania jest firma Pol-Gar z Wągrowca. 

Brzeźno i Brzekiniec

Kanalizacja II etap 
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Z życia strażaków  

Ćwiczenia OSP
Otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej

Kolejna inwestycja

Problem: wałęsające się psy
Daje się zaobserować, że na terenie naszej gminy wzrasta ilość wa-
łęsających się psów. Stanowią zagrożenie nie tylko dla dzieci, ale 
także dla dorosłych, w ostatnim czasie została pogryziona przez 
takiego właśnie psa jedna z mieszkanek naszej gminy. To poważny 
problem, gdyż w takim przypadku, gdy nie można ustalić właściciela, 
osobie pogryzionej grozi bolesne leczenie. Wiadomo skądinąd, że w 
zdecydowanej większości te „bezpańskie” psy mają swoich właści-
cieli, którzy po prostu nie dopełniają w należyty sposób zasad utrzy-
mywania zwierząt domowych.  Dlatego po raz kolejny apelujemy o 
utrzymywanie psów na terenie własnych zagród w taki sposób, by nie 
stanowiły zagrożenia dla ludzi. 

Kolejna inwstycja planowana 
na terenie naszej gminy zostanie 
dofinansowana ze środków Unii 
Ruropejskiej w ramach PROW 
2007 – 2011 (Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich). 
24 pażdziernika została podpisana 
umowa na przebudowę świetlicy 
wiejskiej w Nowym Brzeźnie z 
wykonawcą, który spośród 14 ofe-
rentów został wyłoniony w drodze 

przetargu nieograniczonego. Okazał 
się nim Zakład Elektroinstalacyj-
ny i Ogolnobudowlany Zbigniewa 
Smolińskiego z Wągrowca. Wartość 
zadania to kwota prawie 600 tysię-
cy złotych, z czego dofinansowanie 
ze środków unijnych to 75 procent 
kosztów kwalifikowalnych. Plano-
wane zakńoczenie robót to II półro-
cze 2012 roku.  

Okiem fotoreportera

Świetlice w remoncie

Wójt Gminy Budzyń informuje
że dnia 12 października 2011 r. 

w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń przy ul. Lipowej nr 6
na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do zbycia.
                        Wójt Gminy Budzyń

                                         /-/ Marcin Sokołowski

Przetargi na remont kapital-
ny świetlicy wiejskiej we wsi 
Prosna oraz remont kapitalny 
budynku byłej szkoły podsta-
wowej w Bukowcu, który ma 
zostać zaadaptowany na świe-
tlicę w tej miejscowości, zostały 
rozstrzygnięte jeszcze w maju. 
Obecnie trwają prace, które pro-
wadzi firma ARTBUD Ogólno-
budowlane Artur Przybylski z 
Poznania, która wygrała zarówno 
pierwszy przetarg (wzięło w nim 
udział 10 oferentów), jak i drugi 
(w tym przypadku do przetargu 
wystartowało 16 oferentów).   
W przypadku remontu obiektu 
w Prośnie (na zdjęciu powyżej), 

wartość robot zaplanowana zo-
stała na kwotę ok. 660 tysięcy 
złotych. Na powyższe zadanie 
gmina uzyskała dofinansowanie 
ze środków unijnych w ramach 
Progranu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w wysokości ok. 400 
tysięcy złotych. Planowany ter-
min zakończenia zadania - druga 
połowa roku 2012. W przypadku 
obiektu w Bukowcu wartość pla-
nowanych nakładów na inwesty-
cję to 800 tysięcy złotych, w tym 
zaplanowano dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w 
kwocie ok. 460 tysięcy złotych. 
Finał prac planowany jest na dru-
gą połowę roku 2012.  

ciąg dalszy ze strony 1
Założenia do ćwiczeń zakładały: po-
danie prądów gaśniczych w natarciu 
i w obronie, zbudowaniu zasilania 
z pobliskiego stawu i hydrantu oraz 
udzielenie pomocy medycznej. 
Ćwiczenia miały na celu również 
sprawdzenie mobilności jedno-
stek OSP typu S z terenu gminy. 
Ćwiczeniom wraz z właścicie-
lem gospodarstwa przyglądał się 
Wójt gminy Budzyń p. Marcin 

Sokołowski oraz Z-ca Komen-
danta Powiatowego PSP w Cho-
dzieży st. kpt. Damian Łuczak. 
W ćwiczeniach uczestniczy-
ły jednostki OSP tj.: Wyszyny, 
Budzyń, Dziewoklucz, Brzeki-
niec, Podstolice, Nowe Brzeźno, 
Sokołowo Budzyńskie, Prosna. 
Na zakończenie ćwiczeń właści-
ciel gospodarstwa rolnego zaprosił 
wszystkich uczestników i obserwa-
torów na strażacką grochówkę.
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Wybory parlamentarne 2011

Do Sejmu i Senatu

34 litry miodu od Koła Pszczelarzy

Słodki dar serca

Problem: przejawy wandalizmu
Chociaż poziom poszanowania mienia wspólnego w ostatnich latach 
wzrósł niepomiernie, co jest niezwykle pozytywnym zjawiskiem, jed-
nak niepokojem napawają dające się od czasu do czasu zaobserować 
akty wandalizmu. W ostatnim czasie, wzdłuż kilku deptaków na te-
renie Budzynia, niezidentyfikowani do tej pory sprawcy porozbija-
li kosze na śmieci, butelki, porozrzucali śmieci.  To z jednej strony 
problem, nazwijmy go organizacyjnym, bo naraża nas wszystkich na 
dodatkowe koszty, przecież ktoś to musi wszystko posprzątać, napra-
wić, w kilku przypadkach trzeba kupić nowe kosze. Przede wszystkim 
jednak cierpi na tym nasz pozytywny wizerunek schludnej, czystej i 
zadbanej miejscowości. Problem zapewne rozwiązałoby wprowadze-
nie monitoringu, ale należy zadać pytanie – czy pogodzilibyśmy się, 
dla wspólnego bezpieczeństwa, z koniecznością pełnej inwigilacji? 
Trudno odpowiedzieć na to pytanie, tymczasem więc sami strzeżmy 
ładu i porządku, dbajmy, by do wandalizmu nie dochodziło. A gdy 
widzimy taką stuację, nie zamykajmy oczu. 

Informacja dla rolników

W Wyszynach realizowana jest inwestycja pn.: „Uporządkowanie gospo-
darki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa 
Wieś Wyszyńska.”  W efekcie biologiczno - mechaniczna oczyszczalnia 
ścieków będzie miała przepustowość 350 m sześć. na dobę. Koszt tej in-
westycji to kwota ponad 7 mln zł, natomiast wykonawcą robót jest firma 
CTE Carbotech Engineering Sp. z o.o. ze Szczecina.  

Wyszyny - nowa oczyszczalnia ścieków

Nowoczesna i wydajna

Wielkopolski Urząd Woje-
wódzki w Poznaniu poinformo-
wał o wyrażonej zgodzie przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi na uruchomienie proce-
dury otwarcia preferencyjnej 
linii kredytowej na wznowienie 
produkcji dla gospodarstw rol-
nych i działów specjalnych pro-
dukcji rolnej poszkodowanych 
przez  przymrozki wiosenne w 
dniach od 3 do 5 maja 2011 r.
W związku z powyższym, 
uprzejmie proszę rolników zain-
teresowanych ubieganiem się o 

preferencyjny kredyt, aby zgła-
szali się do tut. Urzędu Gminy w 
Budzyniu pokój nr 7, do Komisji 
szacowania strat, o wydanie opi-
nii wojewody do wniosku kredy-
towego.
O preferencyjny kredyt mogą 
ubiegać się rolnicy u których, na 
ich wniosek, Komisja powołana 
przez Wojewodę Wielkopolskie-
go dokonała oszacowania strat 
na terenie naszej Gminy oraz 
straty w gospodarstwie rolnym 
wyniosły powyżej 30 procent 
średniej rocznej produkcji.

11 października 2011 r. przed-
stawiciele Koła Pszczelarzy w 
Budzyniu przekazali na rzecz 
Gminy Budzyń 34 litrowe słoiki 
miodu. Miód zostanie przekaza-
ny dla dzieci szkół i przedszkoli 
z terenu gminy oraz dla pensjo-
nariuszy Dziennego Domu Po-
mocy Społecznej w Budzyniu. 
Członkowie Koła Pszczelarzy 
w Budzyniu, którzy podarowali 

miód: Dariusz Kabat, Zbigniew 
Najder, Zygmunt Śremski, Ze-
non Romanów, Ryszard Petzka, 
Andrzej Kubów, Stanisław Trusz-
kowski, Piotr Budzyński, Tadeusz 
Zagóra, Jan Sobczak, Bronisław 
Brychczyński, Eugeniusz Nocho-
wicz, Paweł Durecki, Andrzej Pa-
talas, Roman Komorowski, Stani-
sław Szpejer, Marian Adamczak. 

9 października 2011 r. w Gmi-
nie Budzyń podobnie jak w 
całym kraju odbyły się wybo-
ry do Sejmu i Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Na terenie 
naszej gminy wyborcy mogli 
oddawać głosy w pięciu obwo-

dowych komisjach wyborczych. 
Frekwencja na terenie naszej gmi-
ny przedstawiała się następująco:
na godz. 9:00 - 2,13 %
na godz. 14:00 - 16,87 %
na godz. 18:00 - 32,61 %
na godz. 21:00 - 41,66 %
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Szkola Podstawowa - obchody Dnia Edukacji Narodowej

Uroczysty apel 

Jak co roku w szkołach całej Pol-
ski obchodzony jest uroczyście 
Dzień Edukacji Narodowej. W 
Szkole Podstawowej w Budzy-
niu dzień 14 października prze-
biegał pod hasłem: „Prawdziwy 
nauczyciel powinien być zawsze 
najpilniejszym uczniem”. 
Dla uczniów dzień ten rozpoczął 
się zwyczajnie - spotkaniem z 
wychowawcami. Później odbył 
się pełen humoru i szkolnych 
żartów apel, przygotowany pod 
kierunkiem nauczycielek języka 
polskiego: Dominiki Disterheft, 
Grażyny Dudziak i Ilony John. W 
wesoły, wręcz kabaretowy sposób, 
młodzi aktorzy pokazali zwykłe 
życie szkoły. Każdy z występu-
jących uczniów starał się zagrać 
powierzoną mu rolę jak najlepiej. 
Czas umilały piosenki w aranżacji 
pani Justyny Barczak. Na koniec 
przedstawiciele klas w wierszo-
wany sposób podziękowali swoim 
nauczycielom za cierpliwość, wy-

rozumiałość i trud, który wkładają 
w ich edukację i wychowanie.
W apelu uczestniczyli także byli 
nauczyciele oraz pracownicy 
szkoły. Miłym akcentem uro-
czystości okazały się nie tylko z 
serca płynące życzenia, ale rów-
nież laurki przygotowane przez 
uczniów szkoły pod czujnym 
okiem pani Magdaleny Rusiniak. 
Życzenia złożyli również ks. Pro-
boszcz Przemysław Prętki, Prze-
wodniczący Rady Gminy Bogdan 
Łasecki, lekarz rodzinny pani 
Irena Pszczoła oraz przedstawi-
cielka Rady Rodziców pani Anita 
Kopidura. Po zakończeniu części 
artystycznej wszyscy nauczycie-
le, goście, zgromadzeni emeryci 
i pracownicy obsługi spotkali się 
w świetlicy szkolnej przy symbo-
licznej kawie i dobrym ciastku. 
Spotkanie upłynęło w miłej atmos-
ferze pełnej wielu wspomnień i 
wzruszeń.

Szkolniak 

Członkami Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego zostali:
- Wioletta Grzechowiak, starszy 
kurator zawodowy, II Zespół 
Kuratorskiej Służby Sądowej ds. 
Rodzinnych Sądu Rejonowego 
w Wągrowcu; 
- Anna Rogalska Odrobińska, 
kurator specjalista, I Zespół ku-
ratorskiej Służby Sądowej dla 
Dorosłych Sądu Rejonowego w 
Wągrowcu;  
- Lech Pszczoła, specjalista me-
dycyny rodzinnej, Zespół Leka-
rzy Rodzinnych w Budzyniu;  
- Edyta Radwańska, członek 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
w Budzyniu; 
- Karolina Binkowska, pedagog 
szkolny, Szkoła Podstawowa 
Wyszyny; 
- Marzena Hinc Sawicka, peda-
gog szkolny, Szkoła Podstawo-
wa Budzyń; 
- Łukasz Binert, dzielnicowy 
RD w Budzyniu, Komenda Po-
wiatowa Policji w Chodzieży; 
- Paulina Lupa, starszy pracow-
nik socjalny, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Budzy-
niu. 
W dniu 02.09.2011 r. Zespół od-
był swoje pierwsze posiedzenie, 

Informacja o Gminnym 
Zespole Interdyscyplinarnym
Na podstawie Uchwały Nr V/18/2011 Rady Gminy 
Budzyń z dnia 28 lutego 2011 r. Wójt Gminy Budzyń 
powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny, którego za-
daniem jest pomoc rodzinom z problemem przemocy w 
rodzinie. 

na którym został przyjęty Regu-
lamin Gminnego Zespołu Inter-
dyscyplinarnego oraz w drodze 
głosowania jawnego wybrano 
Przewodniczącego Zespołu. Zo-
stała nim Edyta Radwańska, na 
zastępcę Przewodniczącego wy-
brano Łukasza Binerta, sekreta-
rzem Zespołu została Marzena 
Hinc Sawicka.
Głównym celem Zespołu In-
terdyscyplinarnego jest pomoc 
osobom i rodzinom z proble-
mem przemocy w przezwycię-
żeniu problemów, podejmowa-
nie działań interwencyjnych 
oraz długofalowe wsparcie na 
rzecz przeciwdziałania skutkom 
przemocy.
Działania Zespołu będą polega-
ły również na koordynowaniu 
współpracy wszystkich podmio-
tów przy rozwiązywaniu proble-
mów przemocy w rodzinie. 
Adres do korespondencji:
Gminny Zespół Interdyscypli-
narny
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej 
ul. Lipowa 1
64-840 Budzyń
tel: 67 28 44 013, 
Przewodniczący Zespołu tel: 28 
43 850

Stowarzyszenie „Środowisko 
dla Niepełnosprawnych EKO 
SALUS” od 2007 roku realizu-
je programy aktywizacji zawo-
dowej osób niepełnosprawych. 
Na dzień dzisiejszy poszuku-
je osób niepełnosprawnych 
chcących podjąć zatrudnienie. 
Zapewniają wsparcie zarówno 
przed, jak i w trakcie zatrud-
nienia. Kadrę stowarzyszenia 
stanowią doradcy zawodowi, 

psychologowie oraz pośrednicy 
pracy.
Stowarzyszenie nawiązuje 
współpracę z licznymi firmami z 
województwa wielkopolskiego, 
pozyskując tym samym miejsca 
pracy dla osób niepełnospraw-
nych.
Więcej informacji, w tym ak-
tualne oferty pracy można 
znaleźć na stronie interento-
wej: www.ekosalus.pl

Dla osób niepełnosprawnych

Oferta pracy
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Szkoła Podstawowa - grunt to bezpieczeństwo

Spotkanie z policjantem
Kształtowanie prawidłowych, 
bezpiecznych zachowań uczniów 
w drodze do i ze szkoły to wspól-
ne zadanie rodziców i nauczycie-
li. Od kilku lat w działania Szko-
ły Podstawowej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Budzyniu 
włącza się aktywnie Komenda 
Powiatowa Policji w Chodzieży 
wraz z wydziałem ds. nieletnich. 
Realizując akcję prewencyjną 
pod hasłem „Bezpieczna droga 
do szkoły” w dniu 18 paździer-
nika 2011 r. zorganizowano dla 
uczniów spotkanie z aspirantem 
sztabowym Jarosławem Górskim. 
Opowiadał on dzieciom o sposo-
bach prawidłowego i bezpieczne-

go zachowania na drodze. Dzieci 
otrzymały paski odblaskowe, któ-
re umieszczone na ubraniu popra-
wią widoczność dziecka w drodze 
do szkoły.
Podkomisarz Agnieszka Made-
ra – Łokietek prowadziła wraz z 
pedagogiem szkolnym Marzena 
Hinc – Sawicką działania wycho-
wawcze wobec uczniów z klas 
starszych.
Dyrektor Szkoły Stanisław Krum-
plewski wyraził swoje zadowole-
nie, że w naszej gminie w trosce 
o bezpieczeństwo dzieci możemy 
zawsze liczyć na dobrą współpra-
ce z Policją.

Szkolniak

Jak co roku, 3 października w 
Święto Patrona Szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kotarbińskiego 
w Budzyniu wszystkie dzieci klas 
pierwszych stały się pełnoprawny-
mi uczniami.
Do pasowania przystąpiło 71 osób, 
a aktu tego dopełnił dyrektor szkoły 
Stanisław Krumplewski. W uroczy-
stości wzięli udział także rodzice 
uczniów, zaproszeni goście, nauczy-
ciele oraz dzieci klas II i III. Po do-
konaniu aktu pasowania wszyscy 
uczniowie klas pierwszych  w szkol-

Szkoła Podstawowa w Budzyniu - pasowanie

Jesteśmy już uczniami
nej kronice odcisnęli ślad swojego 
palca. Następnie dzieci zaprezen-
towały program artystyczny, który 
przygotowały wspólnie ze swoimi 
wychowawczyniami: Barbarą Steg-
mann - Michalską, Joanną Wró-
blewską i Elżbietą Rusiecką. Na-
tomiast rodzice pierwszoklasistów 
pomogli w przygotowaniu poczę-
stunku, który odbył się zaraz po uro-
czystości pasowania. W ten sposób 
„pierwszaki” stały się prawowitymi 
członkami braci uczniowskiej.

Szkolniak 

Klasa I a – wychowawca mgr Barbara Stegmann – Michalska. Ucznio-
wie: Bukowski Alan, Czyż Agata, Gąsior Martyna, Goldberg Dagmara, 
Grodzka Sandra, Gruszczyńska Edyta, Kruświcka Marta, Kwadrans Alek-
sander, Łatka Igor, Marek Wiktoria, Michor Mikołaj, Nadybska Monika, 
Polak Maksymilian, Prudlak Sandra, Przesławski Kacper, Przybyszewski 
Mateusz, Repczyński Bartosz, Sobieraj Jacek, Świerkowska Natalia, Szur-
pit Julia, Wawrzyniak Olga, Wołczyńska Nicola, Żądło Norbert. 

Klasa I c – wychowawca mgr Joanna Wróblewska. Uczniowie: Budziński 
Filip, Cholewiński Gracjan, Danielska Weronika, Fifer Faustyna, Janiszew-
ska Gabriela, Janiszewska Zofia, Kaczmarek Igor, Kaźmierczak Grzegorz, 
Koszny Kacper, Kuryłowicz Julia, Ludowicz Zuzanna, Łukaszewicz Kacper, 
Majewska Martyna, Marczak Nadia, Modrzyński Kacper, Panek Wiktoria, 
Perek Zuzanna, Pianka Bartosz, Strzelewicz Martyna, Syska Mikołaj, Ślęzak 
Marianna, Śliwińska Maria, Tomczyk Zachariasz, Wawrzyniak Jakub. 

Klasa I b – wychowawca mgr Elżbieta Rusiecka. Uczniowie: Czerwiń-
ska Monika, Czerwoniec Marcel, Geisler Szymon, Górny Jakub, Igna-
czak Mateusz, Janeczek Kacper, Kalkowska Julia, Krion Emilia, Krion 
Sara, Księżniakiewicz Liwia, Niedbalski Dawid, Nochowicz Hubert, 
Nowak Szymon, Pyssa Patryk, Rajmund Mateusz, Słowińska Aleksan-
dra, Strahl Nikola, Tomaszewska Anna, Tronina Natalia, Tylec Jakub, 
Wierzbińska Jagoda, Wróblewski Adam, Żuchowska Wiktoria. 
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Święto
Drzewa

Święto Drzewa jest programem 
edukacji ekologicznej Klubu Gaja, 
które obchodzone jest zarówno w 
kraju jak i w Szkole Podstawowej 
w Budzyniu od 2003 roku. 
Jak co roku obchodzone jest 10 paź-
dziernika.  Uczniowie ze szkolnego 
koła LOP posadzili drzewka wokół 
szkoły, które zostały ufundowane  
przez Urząd Gminy w Budzyniu. 
Dzieci z klasy I c wykonały wystawę 
plastyczną. Pod koniec października  
odbędzie się konkurs przyrodniczy 
na temat drzew i krzewów Polski. 
Zaplanowane są  zajęcia pozalekcyj-
ne  związane z lasem. 

Szkolniak

Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum

Wiersze dla nauczycieli

14 października 2011 roku w 
Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu 
odbył się apel z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Część 
artystyczną przygotowały pa-
nie Karolina Biszof i Agnieszka 
Fifer.
Występ uczniowski składał się 
z recytacji wierszy i fraszek po-

święconych poszczególnym 
przedmiotom szkolnym oraz 
utworów muzycznych instrumen-
talnych granych na gitarach oraz 
śpiewanych. 
Nauczyciele oraz pracownicy 
szkoły i obsługi obdarowani zo-
stali również symbolicznym je-
siennym kwiatem.

Szkoła Podstawowa w Budzyniu - rowerownik

Rowerem do szkoły

Uczniowie klas czwartych na lek-
cjach techniki zdobywają wiedzę 
z zakresu wychowania komu-
nikacyjnego i mają możliwość 
uzyskania karty rowerowej. Co 
roku prawie 100 procent uczniów 
kartę rowerową otrzymuje. Do-
tychczas uczniowie nie wykorzy-
stywali swoich umiejętności i  nie 

przyjeżdżali do szkoły rowerem 
ponieważ nie było miejsca na par-
kowanie pojazdu.  W październi-
ku sytuacja zmieniła się. Na po-
wierzchni 36 m kw.  wyłożonej 
kostką brukową ustawiono rowe-
rownik na 20 rowerów. 

 
Szkolniak 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

Pasowanie na ucznia

W Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich odbyło się już 
oficjalne pasowanie uczniów 
klas pierwszych na gimnazjali-
stów. Był to szczególny dla nich 
dzień, gdyż formalnie wstąpili w  
szeregi budzyńskiej gimnazjal-
nej braci.
Po wstępnym powitaniu dyrekcji, 
grona pedagogicznego, pracow-
ników obsługi oraz wszystkich 
uczniów nastąpiła kulminacja 

uroczystości. Następnie głos za-
brała Pani dyrektor, po czym nad-
szedł czas na uroczyste ślubowa-
nie.
Aby ten dzień został dobrze za-
pamiętany przez „świeżo upie-
czonych” uczniów i ich wycho-
wawców, Samorząd Uczniowski 
ufundował słodkie podarunki, zo-
stały wręczone również pamiąt-
kowe dyplomy i wykonano zdję-
cia klasowe z wychowawcami. 
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Gminne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej

Grali w Gimnazjum
W dniach 8 i 9 października 
2011r. w hali widowiskowo – 
sportowej przy Gimnazjum im. 
Powstańców Wlkp. w Budzyniu 
odbyły się Gminne Mistrzostwa 
w Piłce Siatkowej Mężczyzn i 
Kobiet. 
Organizatorami Mistrzostw byli: 
Wójt Gminy Budzyń, Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu, 
Gminny Ośrodek Kultury w Bu-
dzyniu.

Ogółem uczestniczyło 6 drużyn 
kobiet i 6 drużyn mężczyzn – po-
nad 140 zawodników i zawodni-
czek.
W kategorii kobiet drużyny za-
jęły następujące miejsca 
I miejsce - LZS Bukowiec, kapi-
tan: Iwona Kaźmierczyk; 
II miejsce - LZS Kąkolewice, ka-
pitan: Klaudia Makowiecka; 
III miejsce - Budzyń, kapitan:  
Szarlota Bukowska; 

IV miejsce - LZS Sokołowo 
Budzyńskie, kapitan: Patrycja 
Jeska; V miejsce - LZS Prosna 
(najmłodsza drużyna – średnia 
wieku 16 lat), kapitan: Danuta 
Odor; 
VI miejsce - LZS Podstolice,  
kapitan - Sabina Stawna.  
W kategorii mężczyzn drużyny 
zajęły następujące miejsca:  
I miejsce - LZS Nowe Brzeźno, 
kapitan: Daniel Nowak;  
II miejsce - Budzyń  I, kapitan: 
Dariusz Kępka; 
III miejsce - Budzyń  II, kapitan: 
Mariusz Jurgowiak;  
IV miejsce - LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie, kapitan: Mateusz  Jan-

kowski;  
V – VI miejsce - LZS Ostrówki, 
kapitan: Michał Polowy i LZS 
Bukowiec, kapitan: Krzysztof 
Kaźmierczyk.  
Zwycięskim drużynom puchary 
i dyplomy pamiątkowe wręczał 
Przewodniczący Rady Gminy  
Bogdan Łasecki. Organizatorzy 
serdecznie dziękują Irenie Jan-
kowskiej oraz Ryszardowi Dzi-
mińskiemu za pomoc w przepro-
wadzeniu tych mistrzostw. 
Zwycięskie drużyny w obu ka-
tegoriach reprezentować będą 
Gminę Budzyń na Zimowej Po-
wiatowej Spartakiadzie. 

GZ LZS Budzyń 

W niedzielę, 9 października, 
na stadionie KS – Leśnik w 
Margoninie został rozegrany 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Starosty Chodzieskiego.
Otwarcia Turnieju dokonał w 
imieniu Powiatowej Rady Zrze-
szenia LZS w Chodzieży Prze-
wodniczący Gminnego Zrzesze-
nia LZS w Budzyniu pan Roman 
Schlabs który powitał przyby-
łych gości: członka Zarządu Po-
wiatu pana Piotra Jankowskiego, 
gospodarza Turnieju burmistrza 
Miasta i Gminy Margonin pana 
Janusza Piechockiego, wójta 
Gminy Chodzież pana Zbignie-
wa Salwę, członka Powiatowej 
Rady LZS w Chodzieży pana 
Jana Świtala oraz zawodników i 
sędziów turnieju.
W Turnieju uczestniczyły druży-
ny:

- LZS Kąkolewice (reprezentu-
jąca Gminę Budzyń; 
- drużyna z Zacharzyna (repre-
zentująca Gminę Chodzież); 
- drużyna z Adolfowa (repre-
zentująca Gminę Margonin);  
- drużyna z Lipiej Góry (repre-
zentująca Gminę Szamocin).
Mecze odbywały się jednocze-
śnie na obu boiskach, systemem 
każdy z każdym.
Pogoda dopisała, natomiast wy-
niki były takie jakie wywalczy-
ły drużyny:
I miejsce drużyna z Zacharzyna 
II miejsce drużyna z Lipiej 
Góry
III miejsce drużyna z Adolfowa 
IV miejsce drużyna z Kąkole-
wic
Puchary zwycięskim drużynom 
wręczali: Członek Zarządu Po-
wiatu pan Piotr Jankowski, bur-
mistrz Miasta i Gminy Margo-
nin pan Janusz Piechocki.
Na zakończenie wszyscy zo-
stali poczęstowani pyszną gro-
chówką. 

GZ LZS Budzyń

Turniej Pilki Nożnej 

Walczyli o Puchar Starosty 
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Ostatnia kolejka na stadionie w Budzyniu

Liga Gminnej 
Piłki Nożnej - finał

W niedzielę 2 października 2011 
roku na stadionie sportowym w 
Budzyniu rozegrano ostatnią 
7 kolejkę Ligii Gminnej Piłki 
Nożnej w Budzyniu. 
Przy pięknej słonecznej wręcz 
upalnej pogodzie i sportowej 
grze I miejsce zdobyła drużyna 
z LZS Bukowiec, II miejsce LZS 
Ostrówki, III miejsce LZS Gra-
bówka, IV miejsce LZS Podsto-
lice, V miejsce LZS Kąkolewice, 
VI miejsce LZS Pro-
sna – Sokołowo, VII 
miejsce LZS Dzie-
woklucz.
Puchary zwycięskim 
drużynom wręczał 
Wójt Gminy Budzyń 
pan Marcin Soko-
łowski.
Najlepszym strzel-
cem Ligii został Mi-
chał Polowy z LZS 
Ostrówki.
Podsumowania Li-
gii Gminnej doko-

nał przewodniczący Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu pan 
Roman Schlabs który na zakoń-
czenie życzył drużynom dalszych 
sukcesów w Gminnej Lidze Halo-
wej Piłki Nożnej która startuje 23 
października o godz. 14.00 na hali 
widowisko – sportowej przy Gim-
nazjum im. Powstańców Wlkp. w 
Budzyniu. 

GZ LZS w Budzyniu Jesienne spotkania autorskie w Bibliotece

„Spotkania z książką” 

III Przegląd Amatorskiej 
Twórczości Zespołów Śpiewaczych

Grzybobranie 2011
3 listopada 2011 roku o godzi-
nie 16 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Budzyniu rozpocznie 
się  III Przegląd Amatorskiej 
Twórczości Zespołów Śpiewa-
czych „Grzybobranie”. Organi-
zatorami Przeglądu są Gminny 
Ośrodek Kultury w Budzyniu 
oraz Zespół Śpiewaczy „Złoty 
Liść”. 
Celem Przeglądu jest prezentacja 
dorobku artystycznego zespołów, 
które wezmą udział w Przeglą-
dzie oraz ich integracja. Każdy z 
zespołów będzie miał do dyspo-

zycji od 15 do 20 minut, chociaż 
biorąc pod uwagę doświadczenia 
związane z wcześniejszymi edy-
cjami „Grzybobrania” wydaje 
się, że mogą być problemy z 
utrzymaniem reżimu czasowego. 
Wszystkie zespoły biorące udział 
w Przeglądzie mają bogaty repre-
tuar, a przede wszystkim cechuje 
je ogromna pasja artystyczna i 
umiłowanie wspólnego śpiewu. 
Należy się zatem spodziewać 
prawdziwej uczty, zwłaszcza, je-
śli ktoś lubi tego rodzaju ekspre-
sję artystyczną.     
Przegląd jest otwarty dla wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy, 
na pewno warto zaplanować sobie 
wtedy wolny wieczór.      

23.11.2011 r. - gościem będzie pan Krzysz-
tof Petek, autor  powieści sensacyjno-
przygodowych, reportażysta, organizator 
wypraw i szkół przetrwania. Miejsce: Bi-
blioteka Budzyń i WDK Wyszyny.

Na najbliższym czasie miłośnicy książek będa mieli okazję, by spotkać 
się ze znanymi autorami książek, aktorami, podróżnikami, autorami 
tekstów piosenek dla dzieci.

10.11.2011 r. - gościem będzie pan Tadeusz 
Chudecki, polski aktor filmowy i teatralny, 
znany  z „M jak miłość”. Miejsce: Biblioteka 
Budzyń i WDK Wyszyny. 

16.11.2011 r. – zaplanowano spotkanie z pa-
nem Mariuszem Niemyckim, autor powieści 
dla dzieci i młodzieży, m.in. autor trylogii o 
„Obi-Bokach”. Miejsce: Biblioteka Budzyń.

Zarób dodatkowe pieniądze 
(nie musisz mieć 18 lat)

Praca w domu, ilość zgłoszeń ograniczona do 5.

 Zgłoszenia będą przyjmowane przez 2 miesiące

Chemia domowa i kosmetyki
Dzwoń po 17: tel 609 924 456
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Zorganizowaliśmy dla Pań-
stwa w ramach projektu pt. 
„Przedstawiciel handlowy 
– nowy zawód lepsza przy-
szłość” (nr projektu WND-
POKL.06.01.01-30-149/10) 
bezpłatny kurs na „Przed-
stawiciela handlowego”. 
Wszystkie osoby zaintereso-
wane wzięciem udziału w kur-
sie mogą dostarczać dokumen-
ty (dostępne na stronie www.
pila6.eweb.pl) tj.:
1) Deklarację uczestnictwa
2) Kserokopię dowodu osobi-
stego
do biura pod adresem: 
Centrum Szkoleń Marleny 
Płonki, ul. Lotnicza 3 (pokój 
109), 64-920 Piła, tel. /fax. 67 
349 15 20, tel. kom. 504 248 
689, e-mail: szkolenia@eweb.
pl, strona www.: www.pila6.
eweb.pl
Centrala: ul. Czarnieckiego 
1/20, 3-110 Stargard Szczeciń-
ski, tel/fax: 91 5738919
Projekt jest kierowany do: po-
zostających bez zatrudnienia 
osób dorosłych, szczególnie 
dla osób niepełnosprawnych 
(w wieku od 18 do 24 roku 
życia) z województwa Wiel-
kopolskiego, z powiatów: wą-
growieckiego, czarnkowsko-
trzcianeckiego, chodzieskiego 
oraz złotowskiego.
Szkolenie na przedstawicie-

la handlowego zaplanowano 
w czterech edycjach (terminy 
trzech z nich juz minęły, ostat-
nia, czwarta edycja rozpocznie 
się w październiku 2011r.  i po-
trwa do grudnia 2011r. (+ prawo 
jazdy kat. B). 
Zajęcia będą odbywały się w 
Pile, każdy uczestnik może 
otrzymać zwrot kosztów dojaz-
du oraz stypendium w wysoko-
ści 4,00zł za obecność na każdej 
godzinie lekcyjnej szkolenia 
na przedstawiciela handlowe-
go oraz za każdą godzinę kursu 
nauki jazdy kat. B (regulaminy 
dotyczące projektu dostępne są 
na stronie www.pila6.eweb.pl).
Program szkolenia na Przedsta-
wiciela handlowego obejmuje 
100 godzin lekcyjnych (45 min.) 
szkolenia oraz 48 godzin lek-
cyjnych (45min.) usług dorad-
czych.
Projekt jest współfinansowa-
ny przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego oraz Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki. 
Priorytet VI - Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich, Dzia-
łanie 6.1 - Poprawa dostępu 
do zatrudnienia oraz wspiera-
nie aktywności zawodowej w 
regionie, Poddziałanie 6.1.1 - 
Wsparcie osób pozostających 
bez zatrudnienia na regional-
nym rynku pracy.

Zorganizowaliśmy także dla 
Państwa w ramach projektu 
pt. „Nowe kwalifikacje gwa-
rancją pozostania na rynku 
pracy” (nr projektu WND-
POKL.08.01.01-30-126/09) 
bezpłatny kurs na: „Specjalistę 
ds. Kadr i Płac”
Wszystkie osoby zainteresowane 
wzięciem udziału w kursie mogą 
dostarczać dostępne na stronie 
www.pila8.eweb.pl wypełnione 
dokumenty tj.:
1) Deklarację uczestnictwa
2) Kserokopię dowodu osobiste-
go
do biura pod adresem:
Centrum Szkoleń Marleny Płon-
ki, ul. Lotnicza 3 (pokój 109), 
64-920 Piła, tel. /fax. 67 349 15 
20, tel. kom. 504 248 689, e-
mail: szkolenia@eweb.pl. 
Projekt jest kierowany do: pra-
cujących osób dorosłych (które 
ukończyły 45 lat) z wojewódz-
twa Wielkopolskiego, wykonu-
jących pracę na podst. umowy o 
pracę, powołania, wyboru, mia-
nowania, spółdzielczej umowy o 
pracę, umowy zlecenia lub umo-
wy o dzieła.
Szkolenia na Specjalistę ds. Kadr 
i Płac zaplanowano w sześciu 
edycjach, terminy czterech znich 
minęły,  piąta edycja rozpocznie 
się w październiku 2011r.  i po-
trwa do grudnia 2011r., szósta 
rozpocznie się w sytyczniu 2012 

Projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

r. i potrwa do marca 2012 r.  
Zajęcia będą odbywały się w 
Pile na ul. Promiennej 11/U1. 
Program szkolenia na Specja-
listę ds. Kadr i Płac obejmuje 
162 godziny lekcyjne szkolenia 
(45 min.) oraz usług dorad-
czych, a tematyka kursu doty-
czy:
-Kadry: 46 godz.
-Płace 46 godz.
-Obsługa programu „Płatnik”: 
12 godz.
-przepisy BHP: 8 godz.
-doradztwo zawodowe: 18 
godz.
-tworzenie i funkcjonowanie 
własnej firmy :12 godz.
-pozyskiwanie dofinansowania 
na własną firmę: 12 godz.
-zajęcia z psychologiem: 8 go-
dzin
Zasady rekrutacji określa regu-
lamin dostępny na stronie inter-
netowej oraz w Biurze Projektu.
Projekt jest współfinansowa-
ny przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego oraz Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki. 
Priorytet VIII - Regionalne 
kadry gospodarki, Działanie 
8.1 - Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie, 
Poddziałanie 8.1.1 - Wspie-
ranie rozwoju kwalifikacji 
zawodowych i doradztwo dla 
przedsiębiorstw. 

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!
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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 do  
10.12.2011)

Poznań – 3.56 (1), 4.40 (D), 5.44 
(2), 7.03 (D), 8.17, 11.32, 15.27, 
17.17 (4), 18.38, 20.30 (OP)
Słupsk – 17.59 (OP) 
Piła – 6.59 (3), 9.30, 14.01, 16.08, 
17.03 (D), 17.59 (OP), 20.02 (D), 
22.43
Chodzież – 0.21 (B)
Kołobrzeg – 6.59 (3), 14.01, 16.08
Zielona Góra – 5.44 (2)
Łódź Kaliska – 3.56 (1)

Legenda:
1) Do Łodzi Kaliskiej kursuje w (1) – 
(6)
2) Malta do Zielonej Góry
3) z Poznania w D z Leszna w C
4) Kursuje w (7) do 26.VI i od 4.IX oraz 
3.V, 1.XI oprócz 24.IV, 01.V, 30.X
Objaśnienia: 
B – kursuje od poniedziałku do piątku 
i niedziele
C - kursuej w soboty, niedziele i święta
D - kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt
OP – pociąg zatrzymuje się na wyzna-
czonych stacjach 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – dni tygodnia

Rozkład jazdy busa
ważny od 26.06.2011 

Budzyń – Chodzież
od poniedziałku do piątku w dni robocze:
5:25, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:35, 12:30, 13:20, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:25, 18:35, 19:35, 21:20 

Kursy w soboty:
6:15, 7:15, 9:35, 12:30, 14:15 
 
Tolerancja +/- 3 min.

INFORMATOR

Rozkład jazdy 
PKS Budzyń 
BUDZYŃ przez: DZIEWO-
KLUCZ II, DZIEWOKLUCZ 
Abisynia 
– 12:40 S, 12:52 S, 14:37 S 
BUDZYŃ przez: KĄKOLE-
WICE wieś I, OSTRÓW-
KI 
– 13:45 S< 
BUDZYŃ przez: SYPNIEWO 
– 06:50 S 
BUDZYŃ, Rogozińska/Gim-
nazjum 
– 07:38 S 
BUDZYŃ, Rogozińska/Gim-
nazjum przez: DZIEWO-
KLUCZ II, DZIEWOKLUCZ 
Abisynia
– 06:30 S, 13:45 S, 13:55 S 
CHODZIEŻ,D.A./D.K. 
– 07:25 S, 08:04 S, 08:25 S, 
14:10 S5, 15:20 S, 16:00 S
CHODZIEŻ  przez: BU-
DZYŃ, Rogozińska/Gimna-
zjum  WYSZYNKI
– 14:25 S< 
CHODZIEŻ    przez: PRO-
SNA

– 07:44 S, 15:21 S, 15:24 dE
CHODZIEŻ przez: WY-
SZYNKI, WYSZYNY szk. 
– 14:40 S5 
CHODZIEŻ
– 07:25 S, 08:04 S, 08:25 S, 
14:10 S5, 15:20 S, 16:00 S 
KAMIENICA 
– 16:30 S 
KĄKOLEWICE, wieś I 
– 07:00 S 
MARGONIN przez: ZBY-
SZEWICE 
– 16:10 S 
NOWE BRZEŹNO
– 14:50 S 
PIŁA  przez:  CHODZIEŻ – 
10:02 S, 10:45 F, 17:40 F 
POZNAŃ  przez: ROGOŹ-
NO, MUROWANA GOŚLINA 
– 05:50 F, 07:30 FV
ROGOŹNO 
– 07:21 S 
ROGOŹNO przez: NOWE 
BRZEŹNO, BUDZYŃ 
– 06:55 S 
SOKOŁOWO BUDZ. szk. 
– 14:25 S< 
SOKOŁOWO BUDZ. szk.
przez: BUDZYŃ, Rogozińska/
Gimnazjum 
– 12:50 S 
SOKOŁOWO BUDZ. przez: 
KĄKOLEWICE, wieś I, 
OSTRÓWKI 
– 13:42 S5 
SOKOŁOWO BUDZ.
– 06:45 S
WĄGROWIEC przez: KA-
MIENICA 
– 06:45 S 
WĄGROWIEC  przez: 
NOWE BRZEŹNO 
– 13:40 S  
WYSZYNY, szk.przez: 
KĄKOLEWICE, wieś I,  
OSTRÓWKI – 14:20 S 

5 - KURSUJE W PIĄTKI
< - KURSUJE OD PONIEDZIAŁ-
KU DO CZWARTKU
d - KURSUJE W DNI ROBOCZE 
WOLNE OD NAUKI SZKOL./od 
pon.do piąt./
E - NIE KURSUJE W OKRESIE 
LETNICH WAKACJI SZKOL-
NYCH
F - KURSUJE OD PONIEDZIAŁ-
KU DO PIĄTKU W DNI ROBO-
CZE
S - KURSUJE W DNI NAUKI 
SZKOLNEJ
V - KURS PRZYŚPIESZONY

Uwaga! PKS Spółka z o.o. w Pile 
informuje, że w piątek po Bożym 
Ciele i 31.X. będzie prowadziło ko-
munikację autobusową wg rozkła-
du sobotniego, a 24 i 31.XII.2011 
do godz. 16.00.



12

ROZMAITOŚCI

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

zaprasza do udziału 
w konkursie recytatorskim 

Konkurs 
odbędzie się w GOK 
dnia 25 listopada 
(piątek)  o godz.  

16.00

Biblioteka Publiczna w Budzyniu

„JESIENNA ZADUMA” 
XIII edycja

Każdy  uczestnik przygotowuje  
jeden  utwór  wybranego  poety 
(o  dowolnej  tematyce): 
- Jan Brzechwa
- Aleksander Fredro
- Maria Konopnicka  
- Julian Tuwim

Konkurs  obejmuje  
4 kategorie wiekowe:

I         7 – 9   lat
         II       10 – 12  lat 

III      13 – 17  lat
IV      18 - 100 lat

UWAGA!
Zgłoszenia 

należy 
składać do 
21.11.2010r. 

(poniedziałek)


