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Święto Niepodległości

Liga Zakładowa na Orliku 

Finał rozgrywek

11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości. Po uroczystej mszy św. 
z okazji Dnia Niepodległości poczty sztandarowe i delegacje władz gminy, 
starostwa, organizacji oraz szkół złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. 
Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 
W ten sposób upamiętniane są wydarzenia z 11 listopada 1918 roku, kiedy 
po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.  

Akademia i wystawa

Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości w Budzyniu zostały uświet-
nione tradycyjnie prezentowaną w przeddzień tego święta akademią po-
świeconą tym ważnym wydarzeniom w historii Polski. 
Więcej o tej akademii oraz towarzyszącym jej wydarzeniom – na stronie 3. 

więcej - na stronie 10

Święto seniorów

W Budzyniu ruch „ludzi trzeciego wieku” już od lat jest jednym z 
trwałych elementów naszej społeczności. 17 listopada zarząd Oddzia-
łu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Budzyniu zorganizował z okazji Dnia Seniora w Restauracji Retro 
okolicznościową uroczystość.                                     więcej na stronie 4
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XIII sesja Rady Gminy 

Pracowały komisje rozwoju
gospodarczego i finansów 

W dniu 14 listopada odbyła 
się kolejna, 13 już sesja Rady 
Gminy obecnej kadencji. 
Podczas obrad sesji oprócz 
spraw proceduralnych radni 
podjęli 6 uchwał. 
W pierwszej w nich radni pod-
jęli decyzję w sprawie zasad i 
trybu udzielania dotacji celowej 
z budżetu gminy Budzyń na do-
finansowanie kosztów inwesty-
cji związnych z demontażem,  
usuwaniem i unieszkodliwia-
niem elementów zawierających 
azbest. Zgodnie z rozstrzygnię-
ciami podjętymi w tej uchwale 
istnieje możliwość uzyskania do-
tacji celowej na pokrycie części  
kosztów, do 50 procent wymie-
nionych prac, jednak nie może 
ona przekraczać więcej niż dwa 
tysiące złotych na jedno zada-
nie. Dotacja udzielana będzie na 
wniosek zainteresowanych osób. 
Uchwała obowiązuje do 31 grud-
nia 2013 roku. 
W kolejnej uchwale podjęto de-
cyzję o dofinansowaniu instala-
cji przydomowych oczyszczalni 
ścieków ze środków budżetu 
gmiy dla budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych i wie-
lorodzinnych. Również w tym 
przypadku podstawą uzyskania 
dofinansowania jest złożenie 
stosownego wniosku do urzędu 
gminy w sprawie dofinansowanie 
inwestycji tego rodzaju. W tm 
przypadku warunkiem przyzna-
nia pomocy jest brak możliwo-
ści podłączenia budynku do ka-
nalizacji zbiorczej, rzeczywiste 
ograniczenie zanieczyszczenia 
wód oraz konieczność odłącze-
nie się od istniejących osadników 
(szamb). Na to zadanie można 
uzyskać ównież uzyskać dofi-
nansowanie w wysokości 50 pro-
cent udokumentowanych kosz-
tów na zakup oczyszczalni wraz 
z montażem, jednak kwota ta nie 
może przekraczać jednorazowo 
3,5 tysiąca zotych. 
Z uwagi na wagę podjętych roz-
strzygnąć w tych uchwałach za-
interesowanych kierujemy do 
BiP gminy Budzyń, dostępnych 
na stronie internetowej naszej 
gminy www.budzyn.pl. (link 
bezpośredni: bip.budzyn.pl), 
gdzie dostępne są pełne wersje 
tych uchwał wraz z niezbędnymi 
załącznikami.

Gmina Budzyń podpisała umo-
wy z samorządem Województwa 
Wielkopolskiego na dofinanso-
wanie w przyszłym roku dwóch 
zadań zgłoszonych w II edycji 
konkursu  „Pięknieje wielkopol-
ska wieś”. 
Pierwsza z tych umów dotyczy do-
finansowania projektu i wykonanie 
prac budowlanych i moderniza-
cyjnych stawu wiejskiego we wsi 
Grabówka. Kwota dofinansowania 
przekracza ponad 40 tysięcy zło-
tych. Druga z umów dotyczy za-
gospodarowania stawu wiejskiego 
we wsi Nowe Brzeźno. I tutaj także 
kwota dofinansowania jest podobna 
i sięga ponad 40 tysięcy złotych. Te 

W następnej uchwale radni zmie-
nili uchwałę w sprawie zasad wy-
najmowania lokali wchodzących  
w skład zasobu mieszkaniowego 
gminy Budzyń. Zgodnie ze zmie-
nionymi zasadami, o mieszkanie 
z zasobu lokalowego mogą ubie-
gać się obecnie osoby posiada-
jące prawo do innego lokalu, 
wprowadzono także kryteria wy-
najmu lokali o powierzchni prze-
kraczającej 80 m kw. O lokal taki 
przede wszystkim mogą ubiegać 
się rodziny wielodzietne. 
Kolejną bardzo ważną decyzją, 
jaką podjęli radni, była uchwała 
w sprawie zasad udzielenia boni-
fikaty najemcom przy sprzedaży 
lokali mieszkalnych wchodzą-
cych w skład zasobu lokalowego 
gminy Budzyń. W uchwale tej 
określono, że można uzyskać bo-
nifikatę w wysokości 15 procent, 
jeśli zapłata nastąpi przed zawar-
ciem aktu notarialnego. Można 
również uzyskać 15 procent bo-
nifikaty w lokalach wielomiesz-
kaniowych, jeżeli jednorazowo 
nastąpi sprzedaż wszystkich  lo-
kali. Bonifikaty można łączyć, 
jednak ich łączna suma nie może 
przekraczać 30 procent. 
W przedostatniej uchwale radni 
podjęli decyzję o wprowadzeniu 
zmian w budżecie gminy Bu-
dzyń. Po dokonanych zmianach 
budżet po stronie dochodów 
stanowi obecnie kwotę 26 mi-
lionów 512 tysięcy 55 złotych. 
Natomiast po stronie wydatków 
budżet stanowi kwotę 31 milio-
nów 994 tysiące 854 złote. Z tego 
wydatki bieżące stanowią kwtę 
19 milionów 718 tysięcy 849 
złotych, a wydatki majątkowe 12 
milionów 275 tysięcy 960 złych. 
W kolejnej uchwale radni doko-
nali zmian w wieloletniej pro-
gnozie finansowej gminy Budzyń 
na lata 2011 -2022. Konieczność 
tych zmian podyktowana jest do-
konanymi zmianami w budżecie 
gminy. 
Następnie radni wysłuchali spra-
wozdania z działalności szkół na 
terenie gminy Budzyń, zapoznali 
się także z informacją o oświad-
czeniach majątkowych złożo-
nych przez wójta gminy Budzyń, 
przewodniczącego Rady Gminy, 
a także przez radnych oraz pra-
cowników samorządowych. 

Na dzień 15 listopada zwołano 
kolejne posiedzenie komisji roz-
woju gospodarczego i finansów 
Rady Gminy Budzyń. Podczas 
obrad tej komisji radni omawi-
li propozycje dotyczące stawek 
podatków lokalnych na 2012 rok. 
Wypracowane projekty uchwał w 

W dniu 7 listopada delegacja władz samorządowych, organizacji spo-
łecznych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uczestniczyli w 
uroczystości w Górach Morzewskich. W tym miejscu w 1939 roku 
hitlerowcy zamordowali 41 mieszkańców ziemi chodzieskiej, w tym 
mieszkańców z terenu gminy Budzyń.

Rocznica tragicznych wydarzeń w Górach Morzewski

Pamięci pomordowanych

tej sprawie przekazane zostaną 
jako materiały pod obrady kolej-
nej sesji Rady Gminy. Dopiero po 
uchwaleniu przez Radę zostaną 
podane do publicznej wiadomości 
jako stawki podatków lokalnych 
obowiązujące w roku 2012. 

zadania będą realizowane w roku 
przyszłym, a jednym z warunków 
ocenianych w ramach konkursu jest 
wkład własny mieszkańców wsi w 
postaci zadeklarowanej robocizny 
i środków finansowych z funduszu 
sołeckiego przeznaczonych na ten 
cel. Należy dodać, że w roku bie-
żącym gmina nasza zrealizowała w 
ramach I edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” dwa zadania. W 
ramach pierwszego zagospodaro-
wano staw wiejski we wsi Sokoło-
wo Budzyńskie, efektem drugiego 
zadania jest mała architektura ogro-
dowa w parku przy świetlicy we wsi 
Nowe Brzeźno. 

II edycja konkursu

„Pięknieje wielkopolska wieś”
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„Budzyń na przestrzeni dziejów”  

Akademia i wystawa
Finał dwóch dużych inwestycji 

Uroczyste otwarcie dróg

Tego samego dnia dokonano 
otwarcia drogi na osiedlu Zie-
lonym w Budzyniu. Inwestycja 
obejmowała remont części ul. 
Przemysłowej, ul. Strażackiej, 
os. Zielonego i ul. Rogoziń-
skiej.  Wykonawcą była firma 
POL-DRÓG Piła, natomiast 
koszt to kwota ponad 2,4 mln. 
zł. 
Realizowana inwestycja współ-
finansowana była z Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych na lata 2008-2011 w 
kwocie 1,180 tys. zł oraz z bu-
dżetu Powiatu chodzieskiego w 
kwocie 485 tys. zł. Uroczystośc 
dotyczyła także otwacrcia dorgi 
wewnątrz osiedla Zielonego, 

W dniu 28 października 2011 r. 
w miejscowości Prosna została 
oddana do użytku wyremonto-
wana droga powiatowa Budzyń 
- Wyszyny. 
Wykonawcą inwestycji była firma 
Skanska, natomiast jej koszt to 

kwota ponad 1,6 mln. zł, z czego 
część środków pochodziła z Na-
rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych na lata 2008 - 
2011, a część pochodziła z budże-
tu Gminy Budzyń.

której wykonawcą była firma 
DROGBUD - Piła, a wartoś tej 
inwestycji to kwota 1,1 mln. zł. 
Kolejną inwestycją była droga 
perzedłużająca ul. Przemysło-
wą w kierunku na ul. Wybudo-
wanie, której wykonawcą była 
firma POL-DRÓG Piła, a koszt 
wyniósł blisko 400 tys. zł. Wy-
konano także drogę na osiedlu 
Kwiatowym. Wykonawcą była 
firma BIMEX z Rudy koło Ro-
goźna, a kwota za jaką zreali-
zowano to zadanie przekroczyła 
500 tys. zł. Ogólnie w Budzyniu 
wyremontowano i wybudowano 
drogi na odcinku 4,26 km, na 
łączną kwotę 4,469 tys. zł.

Budzyń - Osiedle Zielone

Prosna - droga powiatowa

Tegoroczne obchody Dnia Nie-
podległości w Budzyniu zostały 
uświetnione tradycyjnie prezen-
towaną w przeddzień święta aka-
demią poświeconą tym ważnym 
wydarzeniom w historii Polski 
(w tym roku na deskach sali wi-
dowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury wystąpiły dzieci ze szkoły 
Podstawowej w Wyszynach), jed-
nak tym razem całość rozpoczęła 
się wręczeniem medalu „Za zasłu-
gi dla Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych”. 
Odznaczone zostały nim panie 
Elżbieta Kurkowiak-Pauszek i 
Wanda Kempińska. Medale wrę-
czał prezes budzyńskich kom-
batantów - Marian Wróblewski 
oraz wójt gminy Budzyń Marcin 
Sokołowski.   
Na czwartkową  uroczystość z okazji 
święta 11 listopada przybyło wielu 
znakomitych gości z całego powiatu, 
wraz ze starostą Julianem Hermasz-
czukiem, wicestarostą Mirosławem 
Juraszkiem, radnymi powiatowymi, 
a także księdzem profesorem Ja-
nem Kanty Pytlem i jasnogórskim 
kapelanem żołnierzy niepodległo-
ści ojcem profesorem Eustachym 
Rakoczym. W 
ich obecności 
otwarto niezwy-
kłą wystawę 
autorstwa Da-
riusza Dudziaka 
pn. „Budzyń na 
przestrzeni dzie-
jów”. Prezentuje 
ona zarys histo-
rii Budzynia. To 
to efekt wielu 
miesięcy pracy 
autora, który jako 
pierwszy pokusił 

się o stworzenie fundamentów pod  
przyszłą monografię naszej miej-
scowości. Przygotownany przez 
Dariusza Dudziaka zarys dziejów 
jest pierwszym tak szerokim i kom-
petentnym opracowaniem historii 
Budzynia. Trzeba też podkreślić, że 
być może nie byłoby tej wystawy, 
gdyby nie zaangażowanie i wspar-
cie instruktorki GOK-u Anny Zara-
nek. Oficjalnego otwarcia wystawy 
dokonali: prezes budzyńskiego koła 
Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych Marian 
Wróblewski, starosta Julian Her-
maszczuk, wójt Marcin Sokołowski, 
o. prof. Eustachy Rakoczy oraz au-
tor. Wystawa będzie miała charakter 
stały, możliwe jest jej zwiedzanie (o 
ile, rzecz jasna, sala posiedzeń, w 
której ulokowane sę tablice, nie bę-
dzie w tym czasie zajęta). Gratulacje 
autorowi złożyli starosta Julian Her-
maszczuk, oraz ojciec profesor Eu-
stachy Rakoczy. Cennym prezentem 
wręczonym z tej okazji Dariuszowi 
Dudziakowi była książka „Znak 
Ojczyzny” autorstwa o. Eustache-
go. Drugi egzmeplarz dzieła został 
przekazany na ręce dyrektora GOK, 
Marka Bocheńskiego.  
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Obchodzone na całym świecie w listopadzie

Święto seniorów
W kalendarzu poja-
wia się coraz więcej 
dni, które mają stano-
wić okazję do celebro-
wania dojrzałego czy 
starszego wieku: 1-go 
października obchodzi-
my Międzynarodowy 
Dzień Osób Starszych( 
International Day of 
Older Persons), 15-go 
czerwca zaś ustano-
wiono Światowy Dzień 
Praw Osób Starszych 
(World Elder Abuse 
Awareness Day), na-
tomiast 14 listopada 
przypada Światowy 
Dzień Seniora.
Także w Budzyniu ruch „ludzi 
trzeciego wieku” już od lat jest 
jednym z trwałych elementów 
naszej społeczności. Chociaż nie-
ubłagane żarna czasu co jakiś czas 

cia na rzecz swoich członków. Z 
okazji Dnia Seniora, 17 listopada 
została zorganizowana w Restau-
racji Retro uroczystość, która po-
zwoliła członkom budzyńskiego 

koła na celebrowanie tego 
szczególnego dnia. 
Przewodnicząca oddziału 
Rejonowego, Teresa Jani-
szewska, witająca zarów-
no przybyłych członków, 
jak i honorowych gości 
(a wśród nich znaleźli się 
Przewodniczący Rady 
Gminy Bogdan Łasec-
ki, Wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski, kie-
rowniczka DDPS Edyta 

Radwańska, przedstawicielka 
Banku Spółdzielczego Barbara 
Ksycka oraz instruktorka GOK-u 
Anna Zaranek) nie kryła wzrusze-
nia.    
W części oficjalnej Złotą Odznaką 
Honorową za zasługi dla środowi-
ska seniorów w Budzyniu została 
odznaczona Edyta Radwańska. W 
dalszej części spotkania serdecz-
nie przywitano nowych człon-

ków, którzy przystapili do Koła w 
2011 roku: Danutę Fryske, Beatę 
Szczurek, Teresę i Cezarego Za-
guła. 
Jak co roku, najstarszym człon-
kom Koła, którzy przekroczyli 80 
rok życia, zostały przyznane upo-
minki. Spośród grona 22 osób, 
upominki odebrały osobiście 
uczestniczące w spotkaniu w re-
stauracji Retro: Helena Mądraw-
ska, Maria Szepczyńska, Joanna 
Śleboda i Maria Żądło. 
Dla wszystkich zebranych zaśpie-
wał chór „Złoty liść” prowadzo-
ny przez  Jana Margowskiego. 
Miłym akcentem było złożenie 
przez honorowych gości na ręce 

zabierają ze sobą kolejnych człon-
ków, to Zarząd Oddziału Rejono-
wego Polskiego Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów w 
Budzyniu działa prężnie i organi-
zuje coraz to nowe przedsięwzię-

przewodniczącej życzeń zdrowia 
i pogody ducha dla wszystkich  
seniorów. Po części oficjalnej 
i posiłku nastąpiła część mniej 
mniej oficjalna,  czyli zabawa i 
tańce, która trwała do późnych 
godzin wieczornych. Wielu dużo 
młodszych mieszkańców Budzy-
nia może zazdrościć naszym se-
niorom pogody ducha i wigoru.

jw 

28 października 2011 r. w Wiejskim 
Domu Kultury w Wyszynach uroczy-
ście otwarto pracownię komputerową. 
Otwarcia dokonał Wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski wraz z Przewodni-
czącym Rady Gminy Bogdanem Łasec-
kim. Poświęcenia dokonał Proboszcz 
Parafii Wyszyny ks. Bogdan Spychaj. 
Do dyspozycji mieszkańców udostęp-
nionych jest 5 zestawów komputero-
wych oraz urządzenie wielofunkcyjne z 
faksem. Wszystkich zainteresowanych 
zachęcamy do korzystania z usług pra-
cowni.

Wiejski Dom Kultury w Wyszynach

Pracownia komputerowa - start!
12 listopada na zaprosze-
nie  pani dyrektor Biblioteki 
Publicznej – Marii Ganclerz 
do Budzynia oraz Wyszyn 
zawitał  Tadeusz Chudecki. 
Ten znany aktor filmowy 
oraz teatralny odsłonił przed 
uczestnikami spotkań swoje 
kolejne, intrygujące oblicze 
-  podróżnika i pisarza. 
Pan Chudecki przywiózł ze 
sobą najnowszą książkę „Da-
lej w drodze”, która zawiera 
cenne wskazówki- jak przy-

Tadeusz Chudecki

Z podróży 
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Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Święto biblioteki

gotować się do wyjazdu, za-
planować budżet, jak kupić 
bilet lotniczy „za złotówkę”, 
jak szukać niedrogich hoteli i 
wynająć samochód, co i gdzie 
zjeść tanio i smacznie, o jakiej 
porze roku najlepiej pojechać. 
Podróżnik  całość swojego 
spotkania przeplatał pokazem 
slajdów z odległych miejsc i 
zakątków świata tj. Indie, Ma-
roko, Peru Japonia, a wszyst-
ko to upiększył zabawnymi 
historiami i anegdotami, które 

spotykały go w trakcie wy-
praw.
Uczestnicy spotkania byli za-
skoczeni tym, że znany aktor, 
który sporo czasu spędza na 
planie serialu „M jak miłość” 
znajduje jeszcze czas na tak 
pochłaniające i ekstremalne 
hobby jak tanie podróżowanie 
po świecie. Aktor z pewnością 
rozbudził wśród zebranych 
iskrę podróżnika i globtrotera.

Honorata Struzik
instruktor WDK Wyszyny

w Wiejskim  Domu Kultury w Wyszynach

prosto do Budzynia i Wyszyn

Cykl „Spotkanie z książką” już 
na stałe zagościł w Bibliotece Pu-
blicznej w Budzyniu. Dzięki temu 
pomysłowi  dzieci, młodzież a tak-
że dorośli czytelnicy mogą uczest-
niczyć w spotkaniach autorskich z 
ciekawymi ludźmi tj. podróżnicy, 
aktorzy  a także pisarze. 
Krzysztof Petek, który zawitał do 
wyszyńskiego oddziału biblioteki 
jest właśnie jednym z takich cieka-
wych i niecodziennych gości. To 
autor powieści sensacyjno-przygo-
dowych, reportażysta, organizator 
wypraw i szkół przetrwania. Pro-
wadził harcerski Oddział Specjalny. 
Uczestnicząc w szkoleniach organi-
zowanych przez oddziały antyterro-
rystyczne, przeszedł szkolenia su-
rvivalu, walki wręcz, psychologii 
sytuacji krytycznych. 
Nie muszę chyba dodawać jaki za-
chwyt wzbudził wśród chłopców 
prezentując elementy samoobrony 
i sztuki przetrwania? Spotkanie 
z panem Petkiem zamienia się w 
przygodę, wyprawę na dzikie tere-
ny a przede wszystkim motywuje 
do zdrowego stylu życia. Młodzież 
po spotkaniu niechętnie opuszczała  
salę WDK chciałoby się jeszcze i 
jeszcze przebywać z takim energicz-
nym podróżnikiem.... Kto wie może 
z kolejnej wyprawy ponownie zawi-
ta u nas?

Honorata Struzik
instruktor WDK Wyszyny

WDK Wyszyny

„Spotkanie 
z książką” 20 października 2011r., z okazji 

Międzynarodowego  Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych, biblioteka 
Gimnazjum w Budzyniu zorga-
nizowała konferencję dla nauczy-
cieli bibliotekarzy pracujących w 
bibliotekach szkolnych powiatu 
chodzieskiego. 
Wykład  na temat roli biblioteki w 
działaniach wspierających młodzież 
zdolną i młodzież potrzebującą do-
datkowej pomocy psychologicz-
no- pedagogicznej wygłosiła pani  
Jolanta Wojtasiak, dyrektor Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w 
Chodzieży. 
Gośćmi honorowymi były: dyrektor 
Irena Krenz oraz Emilia Wiese i Anna 
Muzolf z  Biblioteki  Pedagogicznej 
w Chodzieży, pani Teresa Krótka dy-
rektor Gimnazjum w Budzyniu.

Młodzież gimnazjum przygotowała 
występ artystyczny. Zaprezentowano 
sylwetki niezwykłych ludzi, którzy są 
patronami 2011 roku, a mianowicie:  
Jana Heweliusza, Marii Curie –Skło-
dowskiej, Czesława Miłosza, Mak-
symiliana Marii  Kolbe  i kardynała 

Stefana  Wyszyńskiego. 
Z okazji Święta  Biblioteki składam 
podziękowania sponsorom , którzy 
przyczynili się do zakupu książek 
do szkolnej biblioteki, są to: państwo 
Grażyna i Eugeniusz  Gawrych, pa-
nowie: Tomasz Ciesielski, Roman 
Mantyk i Michał Strumnik, pani 
Żaneta Puweł, państwo Teresa i Zdzi-
sław Ratajewscy.

nauczyciel bibliotekarz
Renata Aniołek

Patryk Bartol z klasy Ic Gimnazjum im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Budzyniu zdobył I 
miejsce w konkursie na projekt ulotki o zdrowym 
życiu i przeciwdziałaniu AIDS na etapie powia-
towym. 
Praca została wykonana profesjonalnie i na bardzo 
wysokim poziomie twórczym i technicznym. Opie-
kunem projektu była pani Hanna Danielewicz. Gra-
tulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na etapie 
wojewódzkim. Młodzi, aktywni gimnazjaliści po-
przez uczestnictwo w konkursach kształtują osobo-
wość i kreują swoją przyszłość.

Powiatowy konkurs na ulotkę o AIDS

Patryk zwycięzca
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Medale dla nauczycieli
14 listopada 2011r. w Poznaniu 
z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej odbyła się uroczystość wrę-
czenia odznaczeń  państwowych 
i resortowych za szczególne za-
sługi dla oświaty i wychowania. 
Na wniosek dyrektora szkoły 
dwie nauczycielki Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopol-
skich w Budzyniu panie Hanna 

Danielewicz i Anna Jaremba 
otrzymały Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej – najwyż-
sze odznaczenie oświatowe.  
W imieniu Minister Katarzyny 
Hall medale wręczali Wojewoda 
Wielkopolski i Wielkopolski Ku-
rator Oświaty. Gratulujemy od-
znaczonym i życzymy dalszych 
sukcesów w pracy pedagogicznej. 

Uczniowie z budzyńskiego gimna-
zjum zachęceni sukcesem projek-
tu „Każdemu jego Everest” (na 
247 projektów projekt zajął 10 
miejsce i otrzymał grant w wyso-
kości 3000zł) postanowili w roku 
szkolnym 2011/2012 przystąpić do 
II edycji projektu. 
Everest – to nie tylko najwyższy 
szczyt Świata, to w przypadku za-
łożeń tego projektu symbol poko-
nywania barier, zdobywanie umie-
jętności potrzebnych w dorosłym 
życiu – szczególnie tolerancji, po-
staw altruistycznych, aktywności 
społecznej, wrażliwości na proble-
my środowiska lokalnego oraz dru-
giego człowieka. Projekt ten stwo-
rzony przez nauczycielki: Kingę 
Buszkiewicz, Annę Dajczak, Karo-
linę Małofiej, Małgorzatę Polak jest 
twórczy dla uczniów, odkrywczy 
dla szkoły i pożyteczny dla lokalnej 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Nie tylko z książek 
społeczności. 
Twórczy, bo inspiruje młodzież do 
zdobywania wiedzy na różne spo-
soby, odkrywczy, ponieważ promu-
je ciekawe działania edukacyjne w 
środowisku szkolnym i pożyteczny, 
bo otoczenie szkoły może  na tym 
skorzystać.
Każde zadanie projektu związane 
jest z liczbą 8848 (wysokość Evere-
stu) np. zbieramy 8848 kasztanów, 
puszek, pokonujemy trasę 8848 
metrów 
W ubiegłym tygodniu pod-
sumowano pierwsze zadanie 
projektu – zbiórkę kasztanów  
i żołędzi, które przekazano kołu ło-
wieckiemu „Szarak” z Budzynia. 
Niestety w wyniku wiosennych 
przymrozków ilość kasztanów jaką 
młodzież zebrała nie była zbyt im-
ponująca (największą ilość zebrała 
Julia Sawińska – 4695 sztuk).  

Współpraca z kołem łowieckim 
„Szarak” z Budzynia ma na celu, 
m.in. zmianę wizerunku polskie-
go myśliwego w społeczeństwie. 
Młodzież w ramach tej współpra-
cy dowiaduje się na czym tak na-
prawdę polega łowiectwo i jakie 
ma ono znaczenie dla gospodarki 
leśnej. 
Zajęciem myśliwego jest nie tylko 

pozyskanie zwierzyny ale również 
działania na rzecz ochrony przyro-
dy obejmujące budowę paśników i 
lizawek dla saren, walka z kłusow-
nictwem, likwidowanie wnyków 
oraz zimowe dokarmianie zwie-
rząt i właśnie w to działanie włą-
czają się budzyńscy gimnazjaliści 
w ramach projektu „Każdemu jego 
Everest”. 

5 listopada 2011r. w hali sporto-
wej przy Gimnazjum w Budzyniu 
odbyły się Powiatowe Drużynowe 
Mistrzostwa w Tenisie Stołowym 
Dziewcząt i Chłopców. 
W zawodach wzięły udział szkoły z 
Szamocina, Margonina i Budzynia. 
W kategorii chłopców wygrała szkoła  
z Szamocina II m-ce zajęła szko-
ła z Margonina a III m-ce Budzyń 

Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym

Sukces gimnazjalistek

(Tomasz Pytel, Dominik Musiał). 
Nasze Gimnazjalistki w składzie Pa-
trycja Jeska, Paulina Nowacka i Ka-
rolina Prech zdobyły Mistrzostwo 
Powiatu i będą reprezentować naszą 
szkołę na Rejonie w Złotowie. 
Trzymamy kciuki i życzymy powo-
dzenia w dalszych sukcesach spor-
towych. 

Małgorzata Polak

Podziękowania dla Wójta Gminy Budzyń pana Marcina Sokołow-
skiego i wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu 

budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Wyszyńskiej
Mieszkańcy wsi
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

„Straszna” dyskoteka
W czwartkowe popołudnie 27 
października hall Szkoły Podsta-
wowej w Budzyniu rozbrzmiewał 
dźwiękami tanecznej muzyki. Ze-
wsząd wychylały się i podrygiwały 
w rytm muzyki przerażające posta-
cie: czarownice, wiedźmy, upiory, 
duchy czy szkielety. Dla uczniow-
skiej społeczności nadszedł upra-
gniony czas relaksu od kartkówek i 
sprawdzianów. Samo-
rząd Uczniowski zor-
ganizował dla uczniów 
szkoły dyskotekę, 
której motywem prze-
wodnim był zbliżający 
się Halloween. Podczas 
dyskoteki odbył się 
konkurs na najciekaw-
sze, a jednocześnie naj-
bardziej przerażające 
przebranie. Zwyciężyła 
Paulina Bukowska z 
klasy V a. W organiza-

cję zabawy najbardziej zaangażo-
wali się: Natalia Paczkowska, Maria 
Wojciechowska, Mateusz Hoehle 
oraz Czarek Kempiński, a także Ka-
mila Górna, Kacper Jankowski i 
Patrycja Simińska. Zabawa była 
świetna, a czas mijał niepostrze-
żenie. Tego dnia wszyscy z żalem 
opuszczali mury szkoły.

Szkolniak

Przełom października i listopa-
da to nie tylko czas zadumy nad 
przemijającym życiem. To także 
czas kiedy wspominamy tych, któ-
rzy wnieśli swój wkład w historię 
naszego państwa. 
W Szkole Podstawowej w Budzyniu 
edukacja patriotyczno – obywatel-
ska jest od wielu lat jednym z prio-
rytetów wychowawczych. 
Uczniowie poznają sylwet-
ki wybitnych Polaków, ale 
przede wszystkim uczą się 
szacunku i kultywują pa-
mięć o bohaterach swojej 
„małej” ojczyzny. Od wielu 
lat uczniowie klas szóstych 
opiekują się pomnikiem 
ofiar II wojny światowej i 
grobami nauczycieli na bu-
dzyńskim cmentarzu. 
Corocznie 7 listopada de-
legacja uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu 
odwiedza Góry Morzew-
skie, gdzie uczestniczy w 
patriotycznej uroczystości. 
W tym miejscu w listo-

padzie 1939 roku hitlerowcy za-
mordowali 41 mieszkańców Ziemi 
Chodzieskiej, w tym między inny-
mi Władysława Kaję, kierownika 
szkoły w Budzyniu, proboszcza ks. 
Stanisława Łakotę oraz komendanta 
posterunku policji Tomasza Skręte-
go. 

Szkolniak

Delegacja Szkoły Podstawowej w Górach Morzewskich 

Kolejna rocznica

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Renowacja sztandaru
„Człowiek jest wielki nie przez to, 
co ma, lecz przez to, czym dzieli się 
z innymi.”
Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Budzyniu pragną 
serdecznie podziękować wszystkim 
sponsorom, którzy poprzez wpłaty 
przyczynili się do renowacji Sztan-
daru Szkoły.
Sztandar jest bardzo ważnym sym-
bolem charakteryzującym i wyróż-
niającym społeczność, reprezentuje 
Szkołę. Stanowi element tradycji 
i jest jej symbolem. Jest znakiem, 
który łączy tych, którzy opuścili 
progi szkoły jak i obecnych oraz 
przyszłych uczniów. Dlatego tak 
ważna dla naszej społeczności była 
renowacja sztandaru. 
Szczególne podziękowania skła-
dam na ręce: pana Jana Kubackie-
go, pana Roberta Reisnera, pana 

Marka Żaka, panów Marka Gursza, 
Dżona Marczaka, Arkadiusza Szur-
pita, panów Tadeusza i Andrzeja Ka-
bat, pana Romana Hoffmanna, pana 
Jacka Tomczyka, pana Mariana 
Kubackiego, pana Konrada Bukow-
skiego, pana Eugeniusza Gawrycha. 
Wpłaty dokonały też osoby, które 
pragną pozostać anonimowe.

Dziękujemy!

27 października  2011 roku w 
Szkole Podstawowej im. T. Ko-
tarbińskiego w Budzyniu odbył 
się próbny sprawdzian umiejętno-
ści uczniów klas VI, pod tytułem  
„Ogród”. 
Podstawowymi  celami przeprowa-
dzenia sprawdzianu były: sprawdze-
nie przygotowania do sprawdzianu 
po ukończeniu szkoły podstawowej, 
sprawdzenie poziomu wymaganych 
umiejętności, oraz wyciągnięcie 
wniosków dla uczniów i nauczycieli 
do dalszej pracy.
Sprawdzian ten 
jest okazją do roz-
wiązywania przez 
uczniów testu, 
który swoją bu-
dową przypomina 
właściwy spraw-
dzian. Od wielu 
lat uczniowie mają 
możliwość spraw-
dzenia własnej 
wiedzy w takich 
warunkach, w ja-
kich będzie pisany 
sprawdzian na za-

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Próbny sprawdzian
kończenie klasy szóstej. Regularne 
przeprowadzanie sprawdzianów, 
dogłębna analiza wyników poszcze-
gólnych uczniów odzwierciedlają 
poziom opanowania przez nich 
pięciu podstawowych umiejętności: 
czytania, pisania, rozumowania, 
korzystania z informacji, wykorzy-
stywania wiedzy w praktyce. Dla te-
gorocznych szóstoklasistów była to 
już druga próba, ponieważ pierwszy 
raz pisali taki sprawdzian w klasie 
piątej.

Szkolniak 
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Program „Wygraj szansę”

Kamila na II miejscu
28 października 2011 r. w Sali 
Obornickiego Ośrodka  Kultury 
(w Obornikach) odbył się ogól-

nopolski program estradowy pt.  
„Wygraj szansę”. 
Szkołę Podstawową im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Budzyniu repre-
zentowała uczennica klasy Vc Ka-
mila Górna, która zajęła II miejsce 
i otrzymała nagrodę rzeczową w 
postaci radiomagnetofonu firmy 
SONY. Jako reprezentanci naszej 
szkoły uczestniczyli w tym przed-
sięwzięciu uczniowie klasy VIc. 
W trakcie obrad jury zaprezen-
towano uczniom widowisko te-
atralne o tematyce profilaktycznej 
pt. „Czy to Ty, czy może Ja?” 
Uczennicę do konkursu przygoto-
wała p. Justyna Barczak, a człon-
kiem jury była p. Joanna Świer-
gosz.

Szkolniak

9 listopada 2011 roku w Szko-
le Podstawowej w Mieścisku 
odbył się III Międzyszkolny 
Konkurs Recytatorski pod ha-
słem „Na skrzydłach książek”. 
W konkursie wzięło udział 6 
uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kotarbińskiego w 
Budzyniu. Wyróżnienie otrzy-
mała Natalia Szurpit z klasy 
IIIa. 
Konkurs uświetniło spotkanie z 
panem  Pawłem Beręsewiczem, 
twórcą  „Bajkowego słownika 
polsko- angielskiego dla dzieci”  
oraz wielu innych książek .

Szkolniak

Konkurs recytatorski w Mieścisku

Wyróżnienie dla Natalii

W sobotę 5 listopada odbyły 
się mistrzostwa Szkoły Podsta-
wowej im. T. Kotarbińskiego w 
Budzyniu w szachach. Wzięło w 
nich udział 18 uczniów. 
Rywalizowali oni w dwóch głów-
nych kategoriach: klas I – III oraz 
IV – VI, przy czym w klasyfikacji 
końcowej osobno ujęto dziew-
częta, a osobno chłopców. Oto 
wyniki:

Klasy I – III:
Karol Nowacki II b               – 5 p.
Marcel Jankowski III b         – 4 p.
Dominika Prech III a            – 3 p.
4-6.Weronika Rusiniak III b – 1 
p., Julia Sulicka III b – 1 p., Zu-
zanna Świerkowska III b – 1 p.
Każdy zawodnik rozegrał po pięć 
partii, system „każdy z każdym”.

Klasy IV – VI:
Eryk Rozpłochowski V c      – 7 p.
Maciej Świergosz IV b           – 5 p.
Jakub Kaźmierczak IV c      – 5 p.
Weronika Prech VI a              – 4 p.
Jakub Waberzek IV b           – 4 p.
Radosław Tokarz IV b           – 4 p.
Patryk Nowak VI b              – 4 p.
Krystian Kaźmierczak IV c  – 3 p.
Kacper Jankowski V a        – 2,5 p.
Wiktoria Repczyńska V a      – 2 p.
Adam Bobowicz IV b        – 1,5 p.
Cezary Kempiński V a         – 0 p.

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Mistrzostwa w szachach
Rozegrano 7 rund system szwaj-
carskim. W przypadku równej ilo-
ści punktów o kolejności decydo-
wała dodatkowa klasyfikacja tzw. 
„mała tabela”.

Klasyfikacja końcowa mi-
strzostw:

Klasy I – III dziewczęta:
Dominika Prech III a 
2-4.Weronika Rusiniak III b, Julia 
Sulicka III b, Zuzanna Świerkow-
ska III b 

Klasy I – III chłopcy:
Karol Nowacki II b 
Marcel Jankowski III b 

Klasy IV – VI dziewczęta:
Weronika Prech VI a 
Wiktoria Repczyńska V a

Klasy IV  - VI chłopcy:
Eryk Rozpłochowski V c 
Maciej Świergosz IV b 
Jakub Kaźmierczak IV c
Zawody zorganizowali i prze-
prowadzili: Irena Jankowska i 
Dariusz Dudziak. Jeszcze w listo-
padzie najlepsi szachiści naszej 
szkoły uczestniczyć będą w za-
wodach powiatowych.
                                                                                                                                               

Szkolniak

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Święto Niepodległości 
10 listopada w Szkole Podsta-
wowej im. T. Kotarbińskiego w 
Budzyniu odbyła się  tradycyjna 
uroczystość z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości. Motto ca-
łej uroczystości stanowiły słowa 
kardynała Stefana Wyszyńskiego: 
Sztuką jest umierać dla ojczyzny, 
ale największą sztuką jest dobrze 
żyć dla niej. 
Młodzi aktorzy przygotowani przez 
nauczycielkę języka polskiego 
panią Grażynę Dudziak i nauczy-
ciela historii Dariusza Dudziaka w 
niebanalnym spektaklu przekazali 
szkolnej społeczności, jak należy 
rozumieć powyższe hasło rozumieć. 

Przekazanie patriotycznego prze-
słania najmłodszym w sposób zro-
zumiały i jednocześnie atrakcyjny, 
nie jest łatwe. Tym razem autorzy 
odeszli od tradycyjnej konwencji 
tego typu uroczystości i postawili 
na nowoczesność. Przedstawienie 
uatrakcyjniły współczesne piosen-
ki patriotyczne, ale wykonane w 
rytmie rap i hip-hop. Taki przekaz 
bardzo spodobał się młodej pu-
bliczności, która ochoczo włączyła 
się we wspólne śpiewanie. Historia 
i pamięć o przodkach uczy nas, jak 
żyć, by zasłużyć na miano prawdzi-
wego Polaka.                               

 Szkolniak
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Przedszkole Samorządowe  w Budzyniu 

Jesteśmy Polakami 

Kolejne „Grzybobranie” w Gminnym Ośrodku Kultury

Śpiew i zabawa
W czwartek, 3 listopada, w 
Gminnym Ośrodku Kultury zo-
stał zorganizowany III Przegląd 
Amatorskiej Twórczości Zespo-
łów Śpiewaczych czyli popularne 
„Grzybobranie”. 
Organizatorem imprezy był GOK 
oraz chór „Złoty Liść” prowadzo-
ny przez Jana Margowskiego. Na 
„Grzybobranie” przyjechało do 
Budzynia 6 zespołów. Obok gospo-
darzy, czyli „Złotgo liścia”, swój 
dorobek zaprezentowali także inne-
go zespołu z regionu: „Borówczan-
ki” z Lubasza, Zespół Śpiewaczy 

„Przemysław II” z Rogoźna, Zespół 
śpiewaczy „Ave” z Kicina, Chór 
mieszany z Ryczywołu i Jan-boys 
z Chodzieży. Na koniec imprezę 
uatrakcyjniła kapela Kombinatorzy 
z satyrykiem i prowadzącym Miet-
kiem Górą, która niedawno powró-
ciła z pełnych wrażeń wojaży po 
USA. Dyplomy oraz pamiątkowe 
ceramiczne „Borowiki” wręczy-
li gościom przewodniczący rady 
gminy Budzyń Bogdan Łasecki, 
dyrektor GOK Marek Bocheński 
oraz przewodnicząca koła emery-
tów Teresa Janiszewska.

Dla uczczenia Narodowego 
Święta Niepodległości 9 listo-
pada 2011r. w naszym przed-
szkolu odbył się apel w którym 
uczestniczyli zaproszenie go-
ście oraz przedszkolaki. 
Dzieci  grup: „Pszczółki”, „Żel-
ki”, „Biedronki”, przedstawili 
program „Podróż po kartach hi-
storii Polski” recytując wiersze, 

śpiewając piosenki i tańce ludo-
we. 
Nastrój był bardzo podniosły 
dzieci uczestniczące w spotkaniu 
były skupione i zaciekawione 
to była ciekawa lekcja historii, 
natomiast dzieci występujące 
zostały nagrodzone gromkimi 
oklaskami. 

W piątek 28 października 
2011r. w Przedszkolu Samorzą-
dowym w Budzyniu odbyła się 
uroczystość pasowania dzieci 
na przedszkolaka. 
Dzieci wszystkich grup wraz z 
nauczycielkami przedstawiły 
prezentację swojej grupy w krót-

Przedszkole Samorządowe  w Budzyniu 

Witamy w Przedszkolu 

18 października do Przedszkola 
w Budzyniu przybył z wizytą pan 
policjant i wygłosił pogadankę 
„Bezpieczna droga.”
Dzieci  zaciekawione wsłuchane 
tym co pan policjant miał im do 

kim programie artystycznym. 
Dzieci nowo przyjęte złożyły 
ślubowanie, wypiły sok z cytry-
ny, a pani dyrektor G. Przyby-
szewska specjalnym ołówkiem 
pasowała każde dziecko na 
przedszkolaka i wręczała dyplo-
my.

przekazania na temat „bezpiecznej 
drogi.” Rozważnie słuchając na te-
mat przechodzenia przez pasy, tzn.  
jak trzeba być ostrożnym, należy 
patrzeć w dwie strony nawet na zie-
lonym świetle. 

Przedszkole Samorządowe  w Budzyniu 

Wizyta Policjanta
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W ramach rozgrywek Bośka - Kop

Kolejne turnieje
2 października 2011r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Bu-
dzyniu odbyła się trzecia roz-
grywka Gminnego Turnieju 
„Bośka -  Kop” o puchar Trans-
portu „Rychlik” – Macieja Ry-
chlika.
Zwycięzcą został Andrzej Mi-
chor, drugie miejsce zajął Roman 
Starosielec, trzecie Wojciech 
Wierzbiński, czwarte natomiast 
wywalczył  Stefan Mulik.

*   *   *
6 listopada 2011 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu 
odbyła się czwarta rozgrywka z 
okazji Dnia Niepodległości była 
rozgrywana o Puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy w Bu-
dzyniu Bogdana Łaseckiego.
Zwycięzcą został Roman Sta-
rosielec (496 punktów), drugie 
miejsce zajął R. Fiedorowicz (466 
pkt.), trzecie M. Wiza (455 pkt.), 
czwarte W. Olejniczak ( 450 pkt.)

*   *   *
Wyniki rozgrywek Bośka – Kop 

2011/2012, aktualna klasyfika-
cja po IV rogrywkach. 
1. W. Wierzbiński 233 pkt.
2. A. Michor 220 pkt.
  (1579)
3. R. Starosielec    220 pkt.
  (1318)
4. R. Miziołek 183 pkt.
5. T. Grill  170 pkt.
6. R. Fifer 165 pkt.
7. R. Fiedorowicz 140 pkt.
8. W. Walczak 135 pkt.
9. R. Ziała 124 pkt.
10. M. Wiza 107 pkt.
11. R. Przybyszewski 
  93 pkt.
12. A. Łukaszewski  
  89 pkt.
13. W. Olejniczak 87 pkt.
14. R. Simiński 78 pkt.
15. R. Rabczak 77 pkt.
16. A. Geisler 72 pkt.
17. St. Mulik 70 pkt.
18. Z. Bukowski 52 pkt.
19. Z. Kowalski 49 pkt.
20. R. Geisler 47 pkt.
21. J. Adamski 33 pkt.
22. J. Kowalczyk 30 pkt.
23. R. Ksycki 27 pkt.

W niedzielę 20 listopada 2011r. o 
godz. 10.00 w hali widowiskowo- 
sportowej przy Gimnazjum im. 
Powstańców Wlkp. w Budzyniu 
odbył na I Gminny Turniej Halo-
wej Piłki Nożnej drużyn 6 osobo-
wych rocznik 1995 i młodsi. 

I Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej drużyn 6 osobowych  

Młodzi grali w halówkę
Organizatorami turnieju byli: Wójt 
Gminy Budzyń i Gminne Zrzesze-
nie LZS  w Budzyniu. 
Ogółem uczestniczyło 6 drużyn, 
które rozegrały 15 meczy w syste-
mie każdy z każdym. 
Najlepsze okazała się drużyna z 

LZS Grabówka która w sumie zdo-
była 15 punktów. 
Wicemistrzostwo wywalczyła dru-
żyna z LZS Dziewoklucz a trzecie 
miejsce przypadło drużynie z LZS 
Podstolice.
Dalsze miejsca w kolejności za-
jęły drużyny z LZS Kąkolewice, 
LZS Prosna oraz LZS Sokołowo 
Budzyńskie. Najlepszym bramka-
rzem okazał się Paweł Walaszczyk 
z LZS Grabówka który do końca 
turnieju utrzymał zerowe konto. 
Najlepszym strzelcem został Kamil 
Wenikajtys z LZS Podstolice zdo-
bywając w sumie 6 bramek. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się 
również:
- najmłodszy zawodnik turnieju 
Oskar Świstara z LZS Sokołowo 
Budzyńskie (2001r.)
- jedyna dziewczyna grająca w tym 
turnieju Danuta Odor z LZS Prosna 
Zwycięzcom i wyróżnionym meda-
le, statuetki i dyplomy pamiątkowe 
wręczali: członek Powiatowej rady 
LZS w Chodzieży pan Zygmunt 
Ziemniak oraz przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu Roman Schlabs. 
Turniej był super co można było 
stwierdzić po atmosferze jaka pa-
nowała na hali. 
Z zawodnikami w tej kategorii po-
nownie spotkamy się 2 maja 2012 
roku na boisku sportowym w Dzie-
wokluczu gdzie rozegrana zostanie 
I kolejka przyszłego Turnieju. 

GZ LZS w Budzyniu 

Dobiegły końca rozgrywki 
Zakładów Pracy na Orliku w 
piłce nożnej w której  udział 
wzięło 12 drużyn z naszej 
Gminy. Firmy rywalizowały 
ze sobą w dwóch grupach I i 
II lidze. 

Drużyny z I Ligii:
1.KABAT     15 pkt.  
2. ŁUMAG    10 pkt.
3. MAD DOM      8 pkt.
4. KOMFORT      7 pkt.
5. LEŚNICY      3 pkt.
6. TOMEX      0 pkt.

Drużyny z II Ligii: 
1. BUDOWLAŃCY   12 pkt.
2. ATA – TECHNIK   12 pkt.
3. IZOLBET      9 pkt. 
4. ROLNICY       7 pkt. 
5. FORMAT        4 pkt. 
6. ODLBOJE       0 pkt.

Najlepszą drużyną w I Lidze 
okazała się Firma KABAT, któ-
ra wygrała wszystkie mecze, 
natomiast w grupie II miejsce 
dla firmy ŁUMAG.Z kolei w 
II Lidze najlepszą ekipą okaza-
ła się firma BUDOWLAŃCY, 
która wyprzedziła firmę ATA 
–TECHNIK.
Dokończenie rozgrywek i re-
wanże odbędą się Wiosną 2012, 
serdecznie zapraszamy sympa-
tyków piłki nożnej. 

Turniej na Orliku  

Liga 
zakładowa
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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.
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Już po raz kolejny na artystycznym tournee w USA

Kapela „Kombinatorzy” za oceanem
Już po raz kolejny budzyńska 
kapela podwórkowa „Kombina-
torzy” gościła w Stanach Zjed-
noczonych. Zaprzyjaźniony z 
zespołem ks. Paweł Kryszkiewicz 
bardzo mocno zaangażował się w 
promocję budzyńskich muzyków 
i zorganizował pełne tournée po 
znanych amerykańskich mia-
stach.  
„Kombinatorzy” mieli okazję za-
grać m.in. na paradzie pn. „Pułaski 
Day”, która upamiętnia Kazimierza 
Pułaskiego – bohatera walk o wol-
ność obu narodów. Kapela z nieod-
łączną manager Krystyną Świniar-
ską oraz satyrykiem Mieczysławem 
Górą zagrała w ciągu dwóch tygo-
dni 10 koncertów. W Nowym Jorku 
tuż po budzyniakach występował 
Kazik Staszewski z legendarnym 
zespołem Kult. Muzycy zagrali też 
w Baltimore, na Brooklynie, w Fi-
ladelfii, Waszyngtonie, w Atlantic 
City, a  także Camden  i Linden / k. 
NY. Wszędzie spotykali się z entu-
zjastycznym przyjęciem.

Jedną z ciekawostek z pewnością 
jest wizyta kapeli w Amerykańskiej 
Częstochowie. Jest to Sanktuarium 
zbudowane na cześć Maryji Królo-
wej Polski. Ojcowie Paulini spełnili 
marzenie Polonii w USA i stworzyli 
miejsce, w którym rodacy mogą się 
wspólnie modlić i powierzać opatrz-
ności Bożej. Wielu pielgrzymów 
podchodziło do muzyków i gratu-
lowało świetnego występu w ame-
rykańsko  - polskim radio. „Kombi-
natorzy” byli zaskoczeni i szczerze 
wzruszeni tak dużą otwartością i 
życzliwością. Na pytanie dzienni-
karzy radiowych „Gdzie leży Bu-
dzyń?” odpowiedzieli jak to kapela 
ma już w dobrym zwyczaju  pio-
senką pt „ Budzyń to piękna wieś”, 
czym zapadli w pamięć słuchaczy.
Wzruszających momentów nie 
sposób wyliczyć. Śmiech wywoła-
ny dowcipem Mieczysława Góry 
przeplatał się z tęsknotą rodaków za 
krajem. Kapela z myślą o tych, któ-
rzy właśnie tu za chlebem wyjechali 
do USA napisała piosenkę „Dla 

Ciebie”, gdy padały kolejne strofy 
piosenki i licznie zebrani śpiewali 
wraz z „Kombinatorami”  „Szuka-
łeś pracy i chleba/ Zostawiłeś tam 
swoją rodzinę/ Siły Wam wszystkim 
potrzeba” trudno  było powstrzymać 
łzy i wspomnienie początków ko-
niecznej często emigracji.
„Kombinatorzy” już wyjechali z 
Ameryki  i pożegnali serdeczną Po-

lonię z ks. Pawłem na czele. Za oce-
anem pozostały po nich płyty, które 
hojnie rozdawali rodakom, a przede 
wszystkim muzyka i wzruszenie 
wywołane w sercach słuchaczy 
przesłaniem „Bądź jak wiarus co 
kocha Ojczyznę/ i nie płacz gdy ból 
w sercu kłuje.” Do Budzynia przy-
wieźli wspomnienia, wszystko to co 
zobaczyli, zwiedzili i mam nadzieję 
natchnienie z nutą tęsknoty za tymi 
którzy pozostają w USA i czekają na 
kolejną płytę.

Honorata Struzik 
instruktor GOK w Budzyniu


