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Helikopterem na ratunek

Dziewczynka ranna na K11
Uroczystość w  parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia  

Relikwie Jana Pawła II 
w wyszyńskiej parafii

Parafia w Wyszynach jako pierwsza w gminie Budzyń i czwarta w de-
kanacie chodzieskim posiada relikwie błogosławionego Jana Pawła II. 

więcej o tym niezwykłym wydarzeniu na stronie 5 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu i Wyszynach

Sprawdzian szóstoklasisty

czytaj na stronie 6 i 7 

O Puchar Tymbarku

Z podwórka na stadion

czytaj na stronie 9 

W środę 18 kwietnia po południu na skrzyżowaniu K-11 z drogą do 
Wyszyn doszło do groźnego wypadku. Samochód osobowy potrącił 
11-letnią dziewczynkę, przechodzącą przez przejście dla pieszych. Bu-
dzynianka wracała ze szkoły do domu w towarzystwie młodszego brata. 
Sprawcą wypadku był 67 letni mężczyzna, kierujący samochodem marki 
volkswagen passat. Na miejsce wypadku dotarła jednostka OSP z Budzy-
nia, a następnie pogotowie ratunkowe. Ze względu na poważne obrażenia 
poszkodowanej ratownicy wezwali helikopter ratunkowy. Dziewczynka 
została przetransportowana do jednego ze szpitali w Poznaniu. 
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Pracowały komisje

XVIII sesja Rady Gminy - sprawozdania i uchwały

Podsumowanie roku

Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej 

W dniu 27 kwietnia odbyła się 
kolejna, 18 sesja Rady Gminy 
Budzyń. 
Sesja ta poświęcona była przede 
wszystkim złożeniu sprawozdań 
z działalności w 2011 roku przez 
komisje Rady Gminy, w tym ko-
misję rozwoju gospodarczego i 
finansów, komisję statutowo-sa-
morządową, prawa i porządku 
publicznego, komisję zdrowia, 
oświaty, spraw socjalnych, sportu 
i turystyki oraz komisję rewizyj-
ną. 
W kolejnym punkcie zostało 
przedstawione sprawozdanie z 
działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych za 2011 rok, w tym 
z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, oraz z 
realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
Następnie zostało złożone spra-
wozdanie Komendanta Komi-
sariatu Policji w Margoninie za 
2011 rok z zakresu bezpieczeń-
stwa publicznego ze szczególnym 
uwzględnieniem Gminy Budzyń. 
Kolejnym sprawozdaniem złożo-
nym podczas obrad tej sesji była 
informacja Gminnego Komen-
danta Gminnego OSP dotycząca 
zakresu bezpieczeństwa przeciw-

pożarowego na terenie gminy za 
2011 rok. W kolejnym punkcie 
zostało przedstawione sprawoz-
danie z oceny zasobów pomocy 
społecznej za lata 2009 – 2011, 
łącznie z prognozą na 2012 rok. 
Następnie radni podjęli uchwa-
łę w sprawie nadania imienia 
Przedszkolu Samorządowemu w 
Wyszynach. Zgodnie z tą uchwa-
łą, od dnia 1 czerwca 2012 roku 
wyszyńskie Przedszkole nosić 
będzie imię „Koziołka Matołka”.  
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Chodzieskiemu 
do wysokości 20 tysięcy złotych z 
przeznaczeniem na współfinanso-
wanie budowy chodnika w Dzie-
wokuczu, udzielenie tej pomocy 
nastąpi w 2012 roku.  
W kolejnej uchwale radni pod-
jęli decyzję w sprawie zmian w 
budżecie gminy na bieżący rok. 
I tak, po stronie wydatków bu-
dżet gminy po zmianach wynosi 
stanowi obecnie kwotę 26 milio-
nów 870 tysięcy 746 złotych, na-
tomiast po stronie dochodów 26 
milionów 547 tysięcy 444 złote.  
Treść najważniejszych sprawoz-
dań złożonych w czasie oma-
wianej sesji Rady Gminy pre-
zentujemy w bieżącym wydaniu 
Informatora. 

W omawianym okresie odbyły się 
także posiedzenia komisji. 
W dniach 13 i 17 kwietnia zebra-
ła się komisja zdrowia, oświaty, 
spraw socjalnych sportu i turystyki. 
W czasie obrad członkowie komisji 
zapoznali się ze złożonymi przez  
dyrektorów placówek oświatowych 
sprawozdaniami dotyczącymi ich 
działalności za 2011 rok oraz z in-
formacjami dotyczącymi działal-
ności bieżącej w tych placówkach. 
Oprócz tego zostały złożone spra-
wozdania z działalności Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej, Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, Gminnego Ośrodka Kultury, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Uza-
leżnień. 
Natomiast w dniu 24 kwietnia ze-
brali się członkowie komisji rewi-

zyjnej Rady Gminy. Członkowie 
komisji dokonali analizy sprawoz-
dania z wykonania budżetu oraz 
analizy sprawozdań finansowych 
jednostek organizacyjnych Gminy 
Budzyń za 2011 rok, a także  pod-
dali szczegółowej kontroli wydatki 
poniesione na zakupy inwestycyj-
ne związane z  transportem i łącz-
nością oraz kontroli wykonania 
uchwał przez Wójta w sprawie 
zaciągnięcia kredytów i pożyczek. 
Kolejne posiedzenie komisji rewi-
zyjnej odbędzie się 8 maja, w cza-
sie której zostanie zakończona kon-
trola realizacji zadań gminy w 2011 
roku oraz wydana opinia komisji 
dotycząca wykonaniu budżetu za 
2011 rok, a następnie uchwały w 
sprawie wniosku  o udzielenia lub 
nie udzielenia absolutorium Wójto-
wi gminy za 2011 rok.  

Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej obchodzony jest w Pol-
sce 2 maja, między innymi świę-
tami: 1 maja – Świętem Pracy i 
3 maja - Świętem Konstytucji 3 
Maja. 
Święto ma popularyzować wiedzę 
o polskiej tożsamości i symbolach 
narodowych. Senat RP w uchwa-
le z dnia 12.02.2004 ustanowił 
dzień 2 maja Świętem Orła Bia-
łego. W wyniku decyzji Sejmu 
święto zmieniono na Święto Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej. 2 maja 
jest obchodzony jest również jako 
Dzień Polonii i Polaków za Gra-
nicą. Barwami Rzeczypospolitej 
Polskiej są kolory biały oraz czer-
wony. Na flagach układa się je w 
dwóch poziomych, równoległych 
pasach tej samej szerokości. Gór-
ny pas jest koloru białego, a dolny 

koloru czerwonego.
Polskie barwy narodowe kształ-
towały się na przestrzeni wieków 
i mają jako jedne z nielicznych w 
świecie pochodzenie heraldyczne. 
Wywodzą się z barw herbu Króle-
stwa Polskiego i herbu Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. 7.02.1831 
Sejm Królestwa Polskiego podjął 
specjalną ustawę dotyczącą barw 
polskiej flagi. Wcześniej obok 
barw biało - czerwonych uży-
wane były także inne barwy.  W 
1919 roku biel i czerwień uznano 
oficjalnie za barwy państwowe. 
W symbolice polskiej flagi biel 
pochodzi od bieli orła, będącego 
godłem Polski oraz bieli Pogoni 
- rycerza galopującego na koniu, 
będącego godłem Litwy. Oba te 
godła znajdują się na czerwonych 
tłach tarcz herbowych.

PROGRAM: 
1 maj 2012 r. (wtorek) 
godz. 17. 00 - występy zespołów działających w Gminnym 
         Ośrodku Kultury w Budzyniu 
godz. 19. 00 - zabawa ludowa (Ogródek u Antosia)

2 maj 2012 r. (środa) 
Gminny Dzień Strażaka w Sokołowie Budzyńskim: 
godz. 15. 15 - zbiórka przy amfiteatrze 
godz. 15. 30 - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę 
        remizy OSP 
godz. 16.00 - Msza Święta z udziałem Budzyńskiej Orkiestry Dętej,
                      poświęcenie i uroczyste przekazanie samochodu 
                      gaśniczego do eksploatacji 
godz. 17.00 - powitanie gości i wręczeń odznaczeń (boisko 
                      przy byłej Szkole Podstawowej) 
godz. 18.00 - występy dzieci i młodzieży z GOK w Budzyniu 
godz. 20.00 - zabawa taneczna (boisko przy byłej 
                      Szkole Podstawowej) 

3 maj 2012 r. (czwartek) 
godz. 10. 30 - zbiórka delegacji przy Okręgliku, Budzyń, 
                       ul. Powstańców Wlkp. 
godz. 11. 00 - Msza św. na Okręgliku z udziałem Budzyńskiej 
                       Orkiestry Dętej, delegacji i pocztów sztandarowych 
godz. 12. 00 - przemarsz pod pomnik Pamięci Narodowej 
                       i złożenie okolicznościowych wiązanek

Urząd Gminy w Budzyniu i Gminny Ośrodek Kultury
zapraszają na obchody

Świąt Majowych
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Ważnym ogniwem zabezpie-
czenia przeciwpożarowego 
gminy są jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej, których mamy 
8, na 13 wsi sołeckich. Jednost-
ki posiadają samochody nowej 
generacji, dobrze wyposażone 
w sprzęt ochrony indywidual-
nej jak i techniczny. Jedynie 
OSP Prosna posiada na swym 
wyposażeniu Żuka, który zo-

Informacja Komendanta Gminnego OSP 
o stanie ochrony przeciwpożarowej 

w Gminie Budzyń w 2011 roku
stanie w tym roku wymieniony na 
nowy lekki samochód. Jednostki 
z Budzynia i Wyszyn włączone do 
Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego niczym nie ustępują 
pod względem wyposażenia jed-
nostce Państwowej Straży Pożar-
nej w Chodzieży. 
Udział poszczególnych jednostek 
w działaniach ratowniczo – gaśni-
czych ilustruje tabela obok.

W lipcu 2011 r. zostały zorgani-
zowane ćwiczenia dla jednostek. 
Pierwsze z nich odbyły się we wsi 
Nowe Brzeźno, natomiast drugie 
na terenie gospodarstwa rolnego 

Nazwa 
jednostki: 
Budzyń 
Wyszyny 
Brzekiniec 
Podstolice 
Dziewoklucz 
Prosna

Pożary: 

14 
7 
0 
4 
0 
3

Miejscowe 
zagrożenia: 

45 
22 
1 
1 
1 
0

Telefony 
fałszywe: 

2 
0 
0 
0 
0 
0

Razem: 

61 
29 
1 
5 
1 
3

Razem:                   100

pana Mirosława Kabata. 
Tradycyjnie w okresie wakacyj-
nym odbył się obóz szkoleniowo 
– wypoczynkowy dla młodzieżo-
wych drużyn pożarniczych.  

Informacja o stanie bezpieczeństwa 
na terenie Gminy Budzyń w 2011 roku

1. Włamania  
2. Rozboje 
3. Kradzieże 
4. Bójka – pobicie 
5. Drogowe  
    w tym: 
    art.178 (pijani) 
    art. 177 (wypadki)
    art. 173 (katastrofa) 
6. Inne 
7. Nieletni 
Razem

2010
5
0
16
0
57

50
7
0
70
1

149

2011
4
1
29
2
58

47
10
1
74
1

169

Komisariat Policji w Margoninie 
obejmuje zasięgiem działania te-
ren 3 gmin, tj. Budzyń, Szamocin 
i Margonin. W miejscowości Bu-
dzyń umiejscowiony jest Zespół 
Dzielnicowych w Budzyniu przy 
ulicy Dworcowej 28, bezpośred-
nio podlegający Komendantowi 
Komisariatu Policji w Margoni-
nie. 
W Zespole tym, jako miejsce służ-
by mają następujący funkcjonariu-
sze: 1 detektyw Zespołu Krymi-
nalnego, 2 dzielnicowych oraz 1 
policjant patrolowo – interwencyj-
ny. W budynku tym siedzibę ma 
również Kierownik Rewiru Dziel-
nicowych KP Margonin. W rzeczy-
wistości, przez większą część roku 
2011, w Zespole służbę pełniło 2 
dzielnicowych i 1 policjant Zespołu 
Kryminalnego. 
Funkcjonariusze służbę pełnią w 
systemie całodobowym. Bardzo 
często patrole łączone są z poli-
cjantami z Margonina i Szamocina. 
Na terenie gminy Budzyń pełnią 
również służbę policjanci z KPP w 
Chodzieży. 

Postępowania przygotowawcze
Łączna ilość postępowań przygoto-
wawczych w 2011 roku na terenie 
działania Komisariatu Policji w 
Margoninie wyniosła ogółem 496 
postępowań (402 w roku 2010), 
odnotowano wzrost ilości przepro-
wadzonych postępowań o 94. W 
samym tylko RDZ Budzyń prze-
prowadzono 169 postępowań (149 
w roku 2010) – nastąpił wzrost o 20 
postępowań. 
Nie odnotowano takich przestępstw 
jak zabójstwa, wymuszenia roz-

bójnicze, kradzieże rozbójnicze, 
zgwałcenia, kradzież samochodu. 
Odnotowano 2 pobicia, 1 rozbój 
(ajencja PKO), 1 katastrofę w ruchu 
drogowym (zderzenie ciężarówki z 
pociągiem na przejeździe kolejo-
wym), 2 wypadki śmiertelne. 
Wykrywalność przestępstw ogółem 
kształtowała się na poziomie 83,7 
proc. (86,3 proc. w 2010 r.), nato-
miast wykrywalność przestępstw 
kryminalnych wynosiła 68,6 (79,1 
proc. w 2010 r.). Nastąpił wzrost 
prowadzonych postępowań przy-
gotowawczych w kategorii kradzie-
ży, bójki – pobicia, rozboje, wypad-
ki drogowe i spadek prowadzonych 
postępowań w kategorii włamania, 
nietrzeźwi kierujący. 
Rodzaj i charakter prowadzonych 
postępowań przygotowawczych 
przedstawia poniższa tabela:

Wykroczenia
Mieszkańcy terenu Gminy Budzyń 
dopuścili się naruszenia przepisów 
prawa, która zakwalifikowane zo-
stały jako wykroczenia. Mają one 
również wpływ na stan bezpieczeń-
stwa na terenie gminy. Prowadzone 

1. Drogowe 
2. Kradzież
3. Uszkodzenia mienia 
4. Zakłócenie 
    ładu i porządku 
5. Nietrzeźwi 
    kierujący  
6. Inne 
Razem

2010
17
9
1
3

6

1
47

2011
22
12
4
3

8

5
54

Funkcjonariusze KP Margonin 205 
razy wzywani byli do załatwiania in-
terwencji na terenie gminy Budzyń, 
w tym 55 w miejscach publicznych, 
37 to tzw. interwencje domowe oraz 
113 interwencji innych. Większość 
interwencji kończyło się podjęciem 
decyzji o wszczęciu postępowania 
przygotowawczego, skierowaniem 
wniosku o ukaranie do Sądu Grodz-
kiego, sporządzeniem tzw. Niebie-
skiej Karty, skierowaniem sprawy do 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych czy też 
ukaraniem mandatem karnym lub 
pouczeniem. Rodzaj i miejsce inter-
wencji przedstawia poniższa tabela: 

Na przeprowadzonych 37 inter-
wencji domowych założonych 
zostało 16 Niebieskich Kart doty-
czących przemocy w rodzinie. W 
uzasadnionych przypadkach wsz-
czynane były postępowania przy-
gotowawcze z art. 207 kk, kończą-
ce się aktem oskarżenia. W jednym 
przypadku Sąd zastosował areszt 

czynności wyjaśniające o wykro-
czenia kończyły się skierowaniem 
wniosku o ukaranie do Sądu Rejo-
nowego lub ukaraniem mandatem 
karnym. Ich charakter oraz kwalifi-
kacje przedstawia poniższa tabela:

jako środek zapobiegawczy. 

Mandaty
Funkcjonariusze rewiru dzielnico-
wych w Budzyniu nałożyli w 2011 
roku 169 mandatów (156 w 2010 r.). 
W minionym roku nie odnotowano 
potwierdzonych skarg na działania 
i postępowanie policjantów.  

Publiczne   Domowe       Inne        Razem

Budzyń  
Wyszynki 
Sokołowo B.  
Kąkolewice 
Podstolice 
Brzekiniec 
Wyszyny 
Nowa Wieś Wyszyńska 
Grabówka 
Ostrówki 
Dziewoklucz 
Nowe Brzezno  
Prosna   
Bukowiec  
Popielno 
Niewiemko  
Razem

2011
34
0
2
0
2
0
8
0
0
4
2
0
1
1
0
1
55

2010
15
0
3
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
1
0
0
29

2011
23
0
2
0
1
1
5
0
1
0
2
2
0
0
0
0
37

2010
22
0
4
0
2
0
15
0
0
3
0
5
2
4
4
0
57

2011
63
0
10
1
3
0
16
3
2
2
5
1
1
6
0
0

113

2010
41
0
3
1
2
4
11
1
1
1
0
1
0
1
1
0
67

2011
120
0
14
1
6
1
29
3
3
6
9
3
2
7
0
1

205

2010
78
0
10
1
4
4
36
1
1
4
0
6
2
6
6
0

153
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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Budzyń 2011. 
Realizatorem Gminnego Pro-
gramu Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych jest spe-
cjalnie do tego celu powołana 
Gminna Komisja. Jej główne 
działania skierowane były do 
osób borykających się z uza-
leżnieniem alkoholowym oraz 
współuzależnionych. Osobom 
tym stworzono warunki do 
korzystania z wszelkiego ro-
dzaju pomocy, w tym porad w 
punkcie konsultacyjnym, porad 
psychologa, terapeuty terapii 
uzależnień oraz leczenia umbu-
latoryjnego czy stacjonarnego. 
Coraz więcej mieszkańców 
zgłasza się lub jest kierowa-
nych przez komisję na roz-
mowę z tarapeutą oraz psy-
chologiem. Dodatkowo, aby 
umocnić uzależnionych oraz 
współuzależnionych w ich 
postanowieniach trzeźwościo-
wych działają grupy: AA, AL-
ANON. Punkt konsultacyjny 
udziela pomocy nie tylko oso-
bom nadużywającym alkoholu, 
ale także mieszkańcom zwra-
cającym się z prośbą o poradę 
prawną. Komisja część swoich 
działań skierowała także do 
dzieci i młodzieży, polegały 

one głównie na prowadzeniu w 
szkole programów profilaktycz-
nych. 
Prowadzona jest także świetlica 
środowiskowa, do której uczęsz-
cza średnio 30  dzieci, a wśród 
nich 9 z rodzin dotkniętych alko-
holizmem. Dzieci otrzymują po-
moc w odrabianiu lekcji, korzy-
stają z pracowni komputerowej, 
a także z dożywienia. W ubie-
głym roku dzieci mogły skorzy-
stać między innymi z wyjazdów 
do kina, operetki, a także wziąć 
udział w obozie zorganizowanym 
w Gminnym Ośrodku Agrotury-
stycznym w Kamienicy.   
Komisja ściśle współpracuje z 
Policją oraz Prokuraturą, skąd 
uzyskiwane są informacje o oso-
bach, które nadużywają alkoholu. 
Osoby te są zapraszane na roz-
mowy z terapeutą, psychologiem 
oraz do punktu konsultacyjnego. 
Proponowane są im różne for-
my pomocy w walce z uzależ-
nieniem. Komisja współpracuje 
także z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, towarzyszy 
pracownikom w wyjazdach do ro-
dzin dysfunkcyjnych, w których 
występuje problem alkoholowy.    
W 2011 roku, w punkcie konsul-

tacyjnym, osobom z problemem 
alkoholowym udzielono ogółem 
99 porad, rozmów interwencyj-
no – motywacyjnych było ogó-
łem 79, 17 osób motywowano do 
podjęcia leczenia, wystosowano 2 
wnioski do sądu o zastosowanie 
przymusu leczenia, rozmawiano z 
8 ofiarami przymusu w rodzinie. 
W punkcie przeprowadzono także 
14 rozmów ze świadkami prze-
mocy. Jeden raz zawiadamiano 
Prokuraturę o przestępstwie, po-
dobne zawiadomienia skierowano 
do Policji dwa razy, Sąd Rodzin-
ny zawiadamiano także dwa razy. 
15 razy informowano o ofercie 
pomocy dla dzieci pokrzywdzo-
nych. Dziewięć razy Komisja 
działała wspólnie z GOPS i Po-
licją. 
W 2011 roku usługi psychologicz-
ne dla mieszkańców naszej gminy 
świadczył psycholog Marek Lau-
be. W ubiegłym roku, między in-
nymi, udzielił ogółem 162 porad 
i konsulatacji, 23 badania, opinie 
i oceny, w 158 spotkaniach prze-
prowadził terapie dla 34 osób.  
Jeśli chodzi o realizację Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii 
to w przypadku gmin takich jak 
nasza zadania te są zadaniami 

łączanymi z działalnością zwią-
zaną z walką z problemem alko-
holowym.  Zakres tych działań 
ogranicza się do:
- zwiększenia dostępności reha-
bilitacyjnej dla osób uzależnio-
nych, 
- zabezpieczenia środków finan-
sowych,
- wsparcia psychologicznego,
- prowadzenie punktu konsulta-
cyjnego umożliwiającego pra-
widłowe zdiagnozowanie pro-
blemu, a także proponowania 
wsparcia dla rodzin. 
W zakresie działań edukacyj-
nych Komisja zrealizowała 
programy o tematyce narkoty-
kowej. Komisja wspierała także 
działanie Policji, mające na celu 
zapobieganie rozpowszechnia-
nia się narkotyków na terenie 
naszej gminy poprzez nadzo-
rowanie szkolnych dyskotek, 
ośrodka kultury i pozostałych 
miejsc publicznych. Jedno-
znacznie można stwiedzić, że 
problem narkotykowy wystę-
puje na terenie naszej gminy, 
jednakże ciągłe monitorowanie 
środowiska przez Policję oraz 
Komisję zniechęca do agresyw-
niejszego występowania narko-
tyków na naszym terenie. Do 
dnia dzisiejszego Komisja nie 
ma zgłoszeń o osobach uzależ-
nionych od narkotyków.    

Gminny Zespół Interdyscypli-
narny został powołany przez 
Wójta Gminy Budzyń na pod-
stawie Uchwały Nr V/18/2011 
Rady Gminy Budzyń z dnia 28 
lutego 2011 roku. W skład Ze-
społu wchodzi 8 osób, w tym:
Wioletta Grzechowiak – starszy 
kurator sądowy, II Zespół Kura-
torskiej Służby Sądowej ds. Ro-
dzinnych 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 Wągrowcu. 
Edyta Radwańska – członek 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-

Informacja o pracy Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego za rok 2011

nia Problemów Alkoholowych w 
Budzyniu.
Marzena Hinc Sawicka – peda-
gog szkolny, Szkoła Podstawowa 
w Budzyniu. 
Karolina Binkowska – pedagog  
szkolny, Szkoła Podstawowa w 
Wyszynach. 
Łukasz Binert – dzielnicowy RD 
w Budzyniu, Komenda Powiato-
wa Policji w Chodzieży. 
Paulina Lupa – starszy pracownik 
socjalny, Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Budzyniu. 
Zespół swoje pierwsze posiedze-
nie odbył 2 września 2011 roku, 
w czasie posiedzenia przyjęto 
regulamin Gminnego Zespołu In-
terdyscyplinarnego oraz w drodze 
głosowania jawnego wybrano na 
przewodniczącą Zespołu Edytę 
Radwańską, na zastępcę prze-

wodniczącego – Łukasza Binerta, 
na sekretarza Marzenę Hinc Sa-
wicką. 
Głównym celem Zespołu jest 
pomoc osobom i rodzinom, w 
których występuje przemoc w 
przezwyciężaniu problemów, 
podejmowanie działań interwen-
cyjnych, w razie potrzeby dłu-
gofalowe wsparcie. Działania 
Zespołu polegały również na ko-
ordynowaniu współpracy innych 
podmiotów przy rozwiązywaniu 
problemów i przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. 
W roku 2011 do Zespołu trafi-
ły dwie „Niebieskie Karty”. W 
związku z tymi sprawami Zespół 
wysłał pismo do sądu o wgląd 
w sytuację jednej z rodzin, we 
współpracy z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych mężczyźnie naduży-
wającemu alkohol wyznaczono 
termin leczenia odwykowego, 
jednak nie zgłosił się na nie. Pra-

cownik socjalny GOPS-u prze-
prowadził wywiad z rodziną, pe-
dagodzy szkolni przeprowadzili 
wywiady z dziećmi, Policja rów-
nież odwiedza rodzinę raz w mie-
siącu, niestety, mimo tych działań, 
w 2012 roku doszło do kolejnej 
interwencji Policji i w przypadku 
tej rodziny założono nową „Nie-
bieską Kartę”. 
W przypadku drugiej „Niebieskiej 
Karty” policja poinformowała Ze-
spół, że mężczyzna przebywa w 
zakładzie karnym w związku z 
wyrokami, które na nim ciążą. 
Zarówno pierwsza, jak i druga ro-
dzina zostały również poinformo-
wane o możliwości korzystania 
z usług psychologa w Dziennym 
Domu Pomocy Społecznej w Bu-
dzyniu. 
W roku 2012 Gminny Zespół In-
terdyscyplinarny otrzymał już od 
Policji cztery „Niebieskie Karty”, 
z którymi obecnie pracuje.     
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Ważna informacja

Terminy odbioru szkła, plastiku i papieru

Wielka uroczystość w  parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia  

Relikwie Jana Pawła II w wyszyńskiej parafii

Uwaga! 

Wiosenna akcja 
szczepienia lisów
Od niedzieli, 29 kwietnia do 10 maja br. w wojewódz-
twie wielkopolskim będzie prowadzona wiosenna akcja 
szczepienia lisów wolno żyjących. Na terenie lasów, pól, 
pastwisk i nieużytków rolnych zrzucana będzie z samo-
lotów szczepionka przeciw wściekliźnie. Szczepionka 
umieszczona jest w przynęcie o kształcie kostki koloru 
zielono-brązowego o wymiarach 3cm x 3cm x 1cm.
  
Jak ostrzega Wielkopolski Wojewódzki Inspek-
torat Weterynarii w Poznaniu nie należy jej doty-
kać ani podnosić. Jeżeli jednak nastąpi przypad-
kowe zetknięcie się człowieka z tą szczepionką,  
a w szczególności, jeśli będzie to kontakt z otwartą raną, 
oczami, jamą ustną - miejsca te należy gruntownie prze-
myć wodą z mydłem i zgłosić się do najbliższej Przychod-
ni Lekarskiej.
 
W przypadku kontaktów zwierząt domowych ze szcze-
pionką, należy fakt ten zgłosić w najbliższej Lecznicy dla 
Zwierząt. W okresie 3 tygodni po wyłożeniu szczepionki 
nie wolno wypuszczać psów luzem.

 
Wszelkich informacji na ten temat udziela: 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu 
60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250 

tel. 61 868 93 47, fax 61 868 45 31

Parafia w Wyszynach jako 
pierwsza w gminie Budzyń 
i czwarta w dekanacie cho-
dzieskim posiada relikwie 
błogosławionego Jana Pawła 
II. 
To było bardzo ważne wyda-
rzenie dla parafii p.w. Matki 
Bożej Pocieszenia w Wyszy-
nach. 15 kwietnia w Niedzie-
lę Miłosierdzia Bożego, w 
asyście strażaków z Wyszyn 

i Prosny, wniesiono do ko-
ściołów w Bukowcu i Wyszy-
nach relikwie Jana Pawła II. 
Uroczystą Mszę z tej okazji 
koncelebrowali dziekan cho-
dzieski ks. Kanonik Andrzej 
Ziółkowski oraz proboszcz pa-
rafii Wyszyny ks. Bogdan Spy-
chaj. Fundatorami relikwiarza 
są dwie rodziny, które pragną 
zachować anonimowość. Uro-
czystość wprowadzenia reli-

kwii do świątyni w Bukowcu 
towarzyszyło również poświę-
cenie obrazu Jana Pawła II. Ks. 
Andrzej Ziółkowski, któremu 
święceń kapłańskich osobiście 
udzielił Ojciec Święty, przeka-
zał także wyszyńskiej parafii 
poświęcony przez błogosła-
wionego różaniec. 
Relikwie trafiły do parafii w 

Wyszynach za sprawą brata 
Eligiusza – bonifratra z Waty-
kanu. To właśnie pochodzący z 
parafii chodzieskiej, a pełniący 
posługę przy Stolicy Apostol-
skiej zakonnik przywiózł reli-
kwie do naszego kraju. 

Tadeusz Grochowalski 
sołtys wsi Wyszyny

Informujemy, że w roku 2012 terminy od-
bioru szkła, plastiku, i papieru przypada 
na trzeci poniedziałek każdego miesiąca. 
Podajemy dokładne daty, prosimy o wła-

ściwe posegregowanie i przygotowanie 
odpadów: 21 maj, 18 czerwiec, 16 lipiec, 
20 sierpień, 17 wrzesień, 15 paździer-
nik, 19 listopad, 17 grudzień.   
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3 kwietnia punktualnie o 
godz. dziewiątej w całej Polsce 
uczniowie klas szóstych przy-
stąpili do sprawdzianu szósto-
klasisty. 
W Szkole Podstawowej w Bu-
dzyniu do sprawdzianu przy-
stąpiło 65  uczniów. Uczniowie 
pisali sprawdzian w trzech sa-
lach. Jedna uczennica została 
zwolniona z pisania sprawdzia-
nu ponieważ jest laureatką Wo-
jewódzkiego Konkursu Huma-
nistycznego. Nad prawidłowym 
przeprowadzeniem sprawdzianu 
czuwał przewodniczący szkol-
nego zespołu egzaminacyjnego 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Ważny dzień w życiu szkoły
dyrektor szkoły pan Stanisław 
Krumplewski. Dla prawidłowe-
go przeprowadzenia sprawdzia-
nu trzy zespoły egzaminacyjne. 
Pierwszy zespół egzaminacyjny 
pod przewodnictwem pani Do-
roty Banach sprawował pieczę 
nad piszącymi w sali gimna-
stycznej. Drugiemu zespołowi 
przewodniczyła pani Marzena 
Hinc-Sawicka, trzeciemu pani 
Wiesława Ajchsztet. 
Sprawdzian  przebiegał według 
procedur i bez zakłóceń. Wyniki 
sprawdzianu poznamy 28  maja. 

Szkolniak 

„Kto Ojczyźnie służy, sam sobie 
służy…” – słowa Piotra Skargi 
stały się mottem przewodnim 
uroczystości, która odbyła się w 
piątek 27 kwietnia w Szkole Pod-
stawowej im. Tadeusza Kotarbiń-
skiego w Budzyniu.
Uroczystość składała się z dwóch 
części. W części pierwszej ucznio-
wie kl. IV – VI słowem i muzyką 
przypomnieli społeczności szkolnej 
pełne miłości i radości nauczanie 
papieża Jana Pawła II – jednego z 
najwybitniejszych Polaków w dzie-
jach. Część druga poświęcona była 
zbliżającemu się Świętu Konstytucji 
3 Maja. Uczniowie klas czwartych 
w przystępny sposób przypomnieli 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

O Papieżu i Konstytucji

dzieje Rzeczpospolitej w drugiej 
połowie XVIII oraz okoliczności 
uchwalenia i znaczenie Konstytucji 
3 maja.
Uroczystości towarzyszył konkurs 
plastyczny dla klas I – III „Jan Pa-
weł II – orędownik pokoju” i wy-
stawa najlepszych prac. Uczniowie 
klas młodszych oglądali także pre-
zentację multimedialną poświęconą 
postaci wielkiego Polaka.
Uroczystość przygotowały nauczy-
cielki katechezy Anna Nadolna i 
Danuta Bentkowska oraz wycho-
wawcy klas IV – Grażyna Dudziak, 
Joanna Świergosz i Dariusz Du-
dziak.

Szkolniak 

W czwartek, 26 kwietnia, 
strażacy z jednostek OSP 
działających na terenie gminy 
Budzyń  kilkakrotnie wyjeż-
dżali do pożarów. Wybucha-
ły one w różnych częściach 
gminy z taką częstotliwością, 
że nasuwa się podejrzenie, że 
sprawcą pożarów był podpa-
lacz. 
Pierwsze zgłoszenie dotyczyło 
pożaru na Łucjanowie, dzięki 
szybkiej interwencji strażaków, 
a wśród nich druhów z jednost-
ki OSP Budzyń oraz jednostki 
straży z Chodzieży, udało się 
opanować zagrożenie. Tego sa-
mego dnia zaczął płonąć zagaj-

Groźne pożary na terenie naszej gminy 

Czy sprawcą jest podpalacz?
nik w okolicach Dziewoklucza, 
także i tym razem dzięki szyb-
kiemu zlokalizowaniu źródła 
ognia udało się nie dopuścić do 
rozprzestrzenienia się ognia. 
Jakby tego było mało, wieczo-
rem zaczął palić się las w oko-
licach Sokołowa Budzyńskie-
go. Pożar objął około 2 ha lasu, 
z żywiołem walczyli strażacy 
z jednostek OSP z Budzynia, 
Sokołowa Budzyńskiego, Wy-
szyn i Chodzieży. Dotarły do 
nas informacje o podobnych 
pożarach na terenie gminy Sza-
mocin. Czy to zbieg okoliczno-
ści, czy też do tej serii pożarów 
przyczynił się piroman? Przy-
pomnijmy, że w ubiegłym roku 
na terenie naszej gminy także 
mieliśmy do czynienia z falą 
zagadkowych pożarów. Apelu-
jemy zatem o czujność.  
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Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Sprawdzian szóstoklasisty

Rozgrywki „Bośka - Kop”

O puchar „Interbestu”
15 kwietnia 2012 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Bu-
dzyniu odbyła się X rozgrywka 
„Bośka – Kop” o puchar „In-
terbest”.  
Zwycięzcą rozgrywki został Ste-
fan Mulik (529 pkt.), drugie miej-
sce zajął Mariusz Wiza (430 pkt.), 
trzecie miejsce Rajmund Ziała 
(422 pkt.), a czwarte Andrzej Mi-
chor (422 pkt.)

*   *   * 
Wyniki „Bośka – Kop”  
2011/2012, klasyfikacja po X 
rozgrywkach:
1. A. Michor         606,0 pkt.
2. R. Starosielec         455,5 pkt.
3. T. Grill        368,5 pkt. 
4. R. Miziołek         361,0 pkt.
5. R. Geisler        356,0 pkt.
6. R. Przybyszewski     341,5 pkt.
7. W. Wierzbiński        337,5 pkt.
8. R. Ziała        326,5 pkt.
9. W. Walczak         319,5 pkt.
10. M. Wiza        282,0 pkt.
11. R. Fiedorowicz         272,0 pkt.
12. St. Mulik        262,5 pkt.
13. R. Fifer        262,0 pkt.

14. W. Olejniczak         259,0 pkt.
15. R. Simiński       257,0 pkt.
16. A. Geisler       206,0 pkt. 
17. St. Okupniak       202,0 pkt.
18. A. Łukaszewski       185,0 pkt.
19. R. Rabczak       167,0 pkt.
20. Czapliński       129,0 pkt.
21. Z. Bukowski        122,0 pkt.
22. J. Kowalski        100,0 pkt.
23. R. Ksycki         90,0 pkt.
24. Z. Kowalski         71,0 pkt.
25. J. Adamski         66,0 pkt.
26. R. Serafin         59,0 pkt.
27. P. Polowy          51,0 pkt.
28. W. Kaźmierczak        50,0 pkt.
29. K. Pienkos         37,0 pkt.
30. Kałużny          12,0 pkt.
31. St. Łukaszewicz          8,0 pkt.
32. H. Wojczyński           3,0 pkt.
33. D. Marek            2,0 pkt.
34. K. Maliszewski           1,0 pkt.
35. Szurpit           1,0 pkt.

*   *   * 
Następna rozgrywka „Bośka – 
Kop” dnia 13.05.2012 r. o godz. 
10.00 w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Budzyniu. Zapraszają or-
ganizatorzy. 

3 kwietnia 2012 roku punktu-
alnie o godzinie 900 uczniowie 
klas VI szkół podstawowych 
w całej Polsce przystąpili do 
sprawdzianu szóstoklasisty. 
W Szkole Podstawowej w Wy-
szynach sprawdzian pisało 23 
uczniów klasy VI. Miał on na 
celu sprawdzenie umiejętno-

ści uczniów z języka polskiego, 
matematyki, przyrody, historii. 
Uczniowie pisali go w swojej  
szkole, ale zakodowane prace 
będą sprawdzane przez egzami-
natorów OKE.  Wyniki pozna-
my pod koniec maja. Trzymamy 
kciuki za naszych uczniów!  

Już po raz drugi w Szkole Pod-
stawowej w Wyszynach odbył 
się Szkolny Dzień Języków Ob-
cych. 
W tym roku za główny cel, panie 
Magdalena Thom i Joanna Po-
lcyn, obrały sobie przedstawienie 
uczniom państw takich jak: Niem-
cy, Austria, Szwajcaria, Anglia, 
Irlandia, Szkocja, Walia, zaznajo-
mienie z zabytkami, ważnymi po-
staciami, miejscami i wyrobami 
charakterystycznymi dla ważniej-

szych  miast. Uczniowie obejrzeli 
dwie prezentacje, dalej pracowali 
już w grupach. Pod nadzorem na-
uczycielek wypełniali karty pra-
cy, uzupełniali mapki konturowe 
nazwami miast znajdujących się 
w danym kraju,  dopasowywali 
flagi, właściwe zabytki, osobisto-
ści oraz wyroby produkowane w 
danym mieście lub kraju. Imprezę 
uświetnił swoją obecnością Wójt 
Gminy Budzyń pan Marcin Soko-
łowski.

Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Dzień Języków Obcych 

Budzyń

Okiem fotoreportera

Tradycją się już stało, że wraz z pierwszymi oznakami wiosny na-
sza gmina przystępuje do wiosennych porządków. Sprzątane są 
podwórka, chodniki, ulice, obcinane gałęzie drzew i ozdobnych 
drzewek, sadzone pierwsze kwiaty. Miło jest, gdy pięknieją zarów-
no miejsca publiczne, jak prywatne obejścia. Tych, którzy jesz-
cze nie znaleźli na to czasu zachęcamy do wysiłku; wkrótce przy-
jadą komunijni goście, pokażmy, ze jesteśmy gospodarną gminą. 
Na zdjęciu – obsadzony bratkami fragment Rynku w Budzyniu.  
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Na budzyńskim Orliku

Wiosenny Bieg dla dzieci i dorosłych
W dniu 14 kwietnia 
2012 roku na ORLI-
KU w Budzyniu odbył 
się Wiosenny Bieg na 
Orliku na dystansie 1 
km  (I - III klasa Szko-
ły Podstawowej) i 2 
km (IV klasa Szkoły 
Podstawowej i Gimna-
zjum) oraz bieg głów-
ny na 8 km dla doro-
słych. 
W pierwszym biegu na 
dystansie 1 km uczest-
niczyło 30 chłopców ze 
Szkoły Podstawowej. 
W tym biegu najszybszym zawodnikiem 
okazał się Mikołaj Kanke, drugi był Jan 
Fryska, trzeci Bartek Śliwa. W klasach I – 
III Szkoły Podstawowej I miejsce Dawid 

Szpejer, na drugim miejscu zna-
lazł się Adam Simiński, na trze-
cim  Olaf Krzyścin.  
W drugim biegu na dystansie 2 km 
w kategorii dziewczyn najlepsza 

okazała się Wiktoria Marchle-
wicz, drugie miejsce zajęła Pau-
lina Żegała, trzecie miejsce Róża 
Cilstorf, czwarte miejsce Wikto-
ria Polowa, piąte miejsce Danuta 
Odor. Natomiast wśród chłop-

ców na dystansie 2 km najlepszy 
okazał się Oskar Cybulski, drugie 
miejsce zajął Tomasz Mścisz, trze-
cie miejsce Patryk Walkowiak.  
Bieg na dystansie 8 km wygrał 
Paweł Gibas przed Januszem  
Szozdą, na trzecim miejscu upla-
sował się Jacek Wołyński, czwar-
te miejsce zajał Maciej Niespo-
dziński, piąte Tomasz Mścisz, 
szóste Mariusz Ajchsztet, siódme  
Patryk Walkowiak, ósme Paweł  
Górzny. 
Biegi te na stałe weszły do pro-
gramu na Orliku i zyskały duże 
powodzenie wśród młodzieży i 
dorosłych. 
Nagrody wręczał Wójt Gminy 
Budzyń pan Marcin Sokołowski 
i przewodniczący Rady Gminnej 
LZS pan Roman Schlabs. 
Fundatorami nagród był Urząd 
Gminy Budzyń, Gminny Ośrodek 
Kultury w Budzyniu, budzyńskie 
zakłady pracy oraz Nadleśnictwo 
Podanin. 
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Spotkanie poświęcone Januszowi Korczakowi

Pamięci Starego Doktora
„Kiedy śmieje się dziecko, śmie-
je się cały świat” – tymi słowami 
Biblioteka Publiczna w Budzyniu 
zatytułowała spotkania poświę-
cone Januszowi Korczakowi.
Ten rok jest rokiem szczególnym, 
dedykowanym prekursorowi dzia-
łań na rzecz dziecka. Janusz Kor-
czak, właściwie Henryk Goldsz-
mit, ps. Stary Doktor urodził się 
22 lipca 1878 lub 1879 r. w War-
szawie, a zmarł  6 sierpnia1942 w 
komorze gazowej obozu zagłady 
w Treblince. Był on pionierem 
działań w dziedzinie resocjalizacji 
nieletnich, diagnozowania wycho-
wawczego, opieki nad dzieckiem 
trudnym, a także wspaniałym  pu-
blicystą, oddanym lekarzem i czło-
wiekiem, który na dziecko patrzył 
jak na osobę dorosłą – z szacun-
kiem, uznaniem i ogromną uwagą. 
W tym roku przypada 70 rocznica 
śmierci Janusza Korczaka, której 
bohaterskość i dramat należy prze-
kazywać następnym pokoleniom, 
aby nigdy nie została zapomnia-
na, a także 100 rocznica założenia 
przez niego Domu Sierot dla dzieci 
żydowskich w Warszawie.

Z tą myślą na spotkanie do biblio-
teki zaproszono dzieci kl. III szkoły 
podstawowej w Budzyniu, a w filii 
wyszyńskiej uczniów kl. od IV do 
VI. Nikt tak dobrze nie zrozumie 
pisarza, jak drugi pisarz – dlatego 
też, spotkanie poświęcone tej wy-
bitnej postaci, poprowadziła poetka 
i prozatorka regionu wągrowiec-
kiego, wielokrotnie nagradzana w 
konkursach literackich, pani Jolan-
ta Nowak – Węklarowa. 
Pierwsza część spotkania miała na 
celu przybliżenie dzieciom biografii 
Janusza Korczaka. Poetka mówiła o 
nim z dużymi emocjami, przytacza-
jąc ciężkie losy dzieciństwa, trudną  
pracę  lekarza w czasie wojny, a 
przede wszystkim jego  zaintereso-
wanie sierotami, które wymagały 
opieki. Słuchając tych opowieści 
można było odnieść wrażenie, że 
poetka mówi o bliskim przyjacielu, 
a kiedy  doszła do „ostatniej wy-
cieczki” – bo tak Janusz Korczak 
wytłumaczył dzieciom pójście do 
obozu zagłady, siedemdziesiąt osób 
na sali zamilkło i można było od-
czuć, jak ogromne wrażenie zrobiło 
to na uczestnikach spotkania.

24 kwietnia, na boisku Orlik w 
Chodzieży rozegrano powiato-
we eliminacje Turnieju Piłkar-
skiego „Z podwórka na stadion 
o Puchar Tymbarku”. Była to 
impreza skierowana do mło-
dych (rocznik 2002 ) adeptów 
piłki nożnej, która miała na celu 
wyłonienie najlepszej drużyny 

do dalszego etapu rozgrywek.
W imprezie uczestniczyło sześć 
szkół podstawowych: z Budzynia, 
Chodzieży, Lipin, Oleśnicy, Stró-
żewa i Szamocina. 10-minutowe 
mecze rozgrywano systemem 
„każdy z każdym”. Młodzi piłka-
rze mieli możliwość by wykazać 
się umiejętnościami, a kibicowa-

li im członkowie rodzin, 
licznie zgromadzeni na 
terenie obiektu.
Pierwsze miejsce wywal-
czyła drużyna z SP z Bu-
dzynia pod opieką anima-
tora sportu pana Mariusza 
Ajchsztet przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Bu-
dzyniu, drugie miejsce 
przypadło SP z Szamoci-
na, natomiast na trzecim 
miejscu znalazła się SP nr 
3 z Chodzieży. O kolej-
ności miejsc zdecydował 
bilans bramkowy, bowiem 

O Puchar Tymbarku

Z podwórka na stadion

wszystkie zespoły zdobyły w roz-
grywkach taką samą ilość punk-
tów.
Najlepszym strzelcem został 
Hubert Kubiaczyk z SP nr 3 
Chodzież, za najlepszego bram-
karza uznano Jakuba Heimanna 
z SP Szamocin, a tytuł najlep-
szego piłkarza turnieju przy-
padł Marcelowi Jankowskiemu 
z Budzynia. Dodajmy, że orga-
nizatorem turnieju była Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Chodzieży, 
a współorganizatorem Miejski 
Ośrodek Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, który 
ufundował poczęstunek i napo-
je dla dzieci. Nagrodą główną 
tegorocznej edycji turnieju jest 
wyjazd na mecz Mistrzów Euro-
py 2012.
Gratulujemy zwycięstwa i ży-
czymy powodzenia w dalszych 
rozgrywkach. 

W drugiej części spotkania, poet-
ka przybliżyła Janusza Korczaka  
poprzez jego twórczość. Dzieci 
mogły poznać pisarza jako autora 
z dużym poczuciem humoru, fi-
glarnego, z bogatą wręcz chłopię-
cą wyobraźnią. Zaprezentowane 
fragmenty „Króla Maciusia I” oraz 
innych książek, ukazały radosny 
obraz pisarza skierowany na dzieci 
i być może zachęciły je do prze-

czytania choćby historii o małym 
królu.
Pamięć jest tym co po nas pozosta-
je. W przypadku Janusza Korczaka  
pozostało coś jeszcze – miłość do 
dziecka  i jego uśmiech, bo prze-
cież jak mówił: „Dziecko małe, 
lekkie, mniej go jest. Musimy po-
chylić, zniżyć się ku niemu”.
Uczestnicy spotkania na zakoń-
czenie mogli również obejrzeć 
wystawę okolicznościową, po-
święconą Korczakowi.

Honorata Struzik
instruktor GOK w Budzyniu
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Lwowski wirtuoz gościem Biblioteki w Budzyniu 

Grał na fletni Pana
Po raz kolejny Biblioteka Pu-
bliczna w Budzyniu zaskoczyła 
niecodziennym gościem, na spo-
tkanie z którym zaprosiła swo-
ich młodych czytelników. Wielu 
ciekawych osobowości bywa co 
roku w budzyńskiej bibliotece 
- pisarze, podróżnicy, ilustrato-
rzy książek, aktorzy, ale takie-
go gościa to chyba nikt się nie 
spodziewał. Na spotkanie z mło-
dzieżą przyjechał wirtuoz gry 
na fletni Pana - Oleg Dowgal. 
Muzyk na co dzień występuje w 
Filharmonii Lwowskiej, jest także 
wykładowcą w Wyższej Szkole 
Muzycznej we Lwowie. W wol-
nym czasie komponuje muzykę, 
której inspiracją są ludowe utwo-
ry z rejonu gór Karpat. 
Fletnia Pana, na której gra Oleg 
Dowgal, to wspaniały i niepo-
wtarzalny instrument, znany od 
czasów starożytnych, od zawsze 
wzruszał lecz także przynosił 
ukojenie. Wywoływał w ludziach 
pierwotne emocje przybliżając 
ich do istoty natury – do blisko-

ści z Matką Ziemią. Dzięki temu 
słuchacze mogą przenieść się w 
świat pradawnej przyrody, nie-
tkniętej ludzką ręką.
W trakcie spotkania z młodzie-
żą wirtuoz opowiadał legendy 
związane z bożkiem Panem i 
powstaniem instrumentu z jego 
imieniem, przeprowadził również 
konkurs na temat budowy fletni. 
Uczestnicy mogli również wyka-
zać się  w konkursie „jaka to me-
lodia?”, rozpoznając znane me-
lodie po pierwszych dźwiękach. 
Dla najlepszych Oleg Dowgal 
przygotował płyty z dedykacją. 
Wirtuoz udowodnił wszystkim 
jak wiele możliwości muzycz-
nych i dźwiękowych ma w sobie 
fletnia Pana i być może zasiał, 
w którymś z odbiorców ziarno 
niespokojnej muzycznej duszy. 
Wspaniałe brzmienie drewnia-
nych piszczałek jeszcze tańczy 
echem w murach biblioteki. 

Honorata Struzik 
instruktor GOK w Budzyniu

Prośba o 
dofinansowanie 

projektu
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie naszego 

projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska”. Biorą w nim udział 
uczniowie województwa wielkopolskiego. 

Celem projektu jest :
- wdrożenie do roku 2014 w 105 szkołach programów rozwojo-
wych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i 

nauczania problemowego, wspomaganych internetową platformą 
edukacyjną. 

Nasza grupa pragnie zbudować 
model wymarzonego motocykla. 

Nie posiadamy środków na realizację pomysłu, dlatego zwra-
camy się do Państwa z prośbą o dofinansowanie.

Przebieg pracy można obserwować na platformie internetowej. 
  Uczniowie Gimnazjum 

im. Powstańców Wielkopolskich 
     w Budzyniu
   z opiekunem p. Katarzyną Pawlak 

Numer konta 40 8945 0002 2601 4469 2000 0010 
Rada Rodziców Gimnazjum 
ul. Rogozińska 52
64-840 Budzyń
Na przelewie w tytule prosimy napisać 
„projekt eSzkoła – motor” 

Zaproszenie na rozgrywki
20 maja 2012r. o godz. 10.00 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu 
odbędą się Gminne Mistrzostwa Drużynowe 

„Bośka-Kop”.
Wszystkich miłośników gier w karty

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

ważny do dnia 08.12.2012

Poznań – 5.04 (2), 6.00, 7.20 (1), 
8.24, 11.29, 15.46 (6), 17.20 (3), 
18.39, 20.31 (OP)
Słupsk  – 17.57 (4, OP)
Piła – 6,44, 9.12 (7), 13,49, 16,27, 
17.15 (8), 17,57 (4, OP), 20.33 (5), 
22.13
Kołobrzeg – 6.44, 13.49, 16.27
Koszalin – 17.57 (4, OP)

Legenda:
1 - kursuje codziennie oprócz 7 ; 
09.IV; 08,09.VI
2 - kursuje w D oprócz: 30.IV, 
02,04.V; 08.VI; 02.XI
3 - kursuje do 24.VI i od 09.IX w  7  
oraz 09,10.IV oprócz 08.IV  
4 - RADEW do Koszalina codziennie a 
do Słupska w  5  i  7  oraz 08.IV; 31.X 
oprócz 08.IV; 02.XI
5 - kursuje w B oprócz 08.IV; 07, 08.VI
6 - z Piły kursuje codziennie oprócz 
8.IV z Koszalina 30.VI - 02.IX
7 - Poznań - Piła kursuje codziennie 
oprócz 08.IV, z Krotoszyna codziennie 
oprócz  7  i 09.IV; 08, 09.VI 
8 - z Nowego Tomyśla kursuje w D 
oprócz: 06, 30.IV; 02, 04.V

Objaśnienia:
B - kursuje od poniedziałku do piątku i 
niedzielę
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: Dziewoklucz 
II, Dziewoklucz Abisynia 
– 12:40 S, 12:52 S, 14:37 S 
Budzyń przez: Kąkolewice  
wieś I, Ostrówki 
– 13:45 S< 
Budzyń przez: Sypniewo
– 06:50 S 
Budzyń, Rogozińska/Gimna-
zjum 
– 07:38 S 
Budzyń, Rogozińska/Gimna-
zjum przez: Dziewoklucz 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: Budzyń, 
Rogozińska/Gimnazjum  Wy-
szynki

– 14:25 S< 
Chodzież    przez: Prosna
– 07:44 S, 15:21 S, 15:24 dE
Chodzież przez: Wyszynki, 
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: Zbyszewi-
ce
– 16:10 S 
Nowe Brzeźno
– 14:50 S 
Piła  przez:  Chodzież
 – 10:02 S, 10:45 F, 17:40 F 
Poznań  przez: Rogoźno, Mu-
rowana Goślina 
– 05:50 F, 07:30 FV
Rogoźno 
– 07:21 S 
Rogoźno przez: Nowe Brzeź-
no, Budzyń
– 06:55 S 
Sokołowo Budzyńskie szk. 
– 14:25 S< 
Sokołowo Budzyńskie szk.
przez: Budzyń, Rogozińska/
Gimnazjum 
– 12:50 S 
Sokołowo Budzyńskie przez: 
Kąkolewice, wieś I, Ostrów-
ki 
– 13:42 S5 
Sokolowo Budzyńskie
– 06:45 S
Wągrowiec przez: Kamieni-
ca 
– 06:45 S 
Wągrowiec  przez: Nowe 
Brzeźno  
– 13:40 S  
Wyszyny, szk. przez: Kąkolewi-
ce, wieś I,  Ostrówki 
– 14:20 S 

5 - kursuje w piątki 
< - kursuje od poniedziałku do 
czwartku 
d - kursuje w dni robocze wolne od 
nauki szkolnej /od poniedziałku do 
piątku/
E - nie kursuje w okresie letnich 
wakacji szkolnych 
F - kursuje od poniedziałku do 
piątku w dni robocze 
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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Z życia LZS-ów w Gminie Budzyń

Reprezentowali Powiat Chodzieski
W dniu 25 marca 2012 roku 
nasi członkowie reprezentowali 
powiat chodzieski na Mistrzo-
stwach Wielkopolski Zrzeszenia 
LZS w tenisie stołowym, który 
odbył się w Objezierzu Gmina 
Oborniki.
W mistrzostwach tych brało 
udział 16 powiatów - 156 zawod-
niczek i zawodników. Mistrzo-
stwa rozgrywane były w czterech 
kategoriach wiekowych (mło-
dzik, kadet, junior, senior) kobiet 
i mężczyzn. Z naszej reprezen-
tacji najlepiej wypadła Sylwia 
Łaciak zdobywając w swej kate-
gorii - junior 10 miejsce i 4 pkt 

dla drużyny. Pozostali tenisiści 
zajęli następujące miejsca: Prech 
Karolina (kadet) 12 miejsce i 4 
pkt, Jeska Patrycja (junior) 14 
miejsce 3 pkt, Gruszczyńska 
Wiktoria (młodzik) 15 miejsce i 
3 pkt, Olszewska Sandra (junior) 
15 miejsce i 3 pkt, Łuczak We-
ronika (młodzik) 17 miejsce i 2 
pkt, Rozpłowski Eryk (młodzik) 
17 miejsce i 2 pkt, Bąk Wojciech 
(junior) 18 miejce i 2 pkt oraz 
Bąk Miłosz (kadet) 20 miejsce i 
2 pkt. 
W sumie nasza reprezantacja 
zdobyła 25 pkt, co dało nam 12 
miejsce.

30 marca 2012 roku reprezen-
towaliśmy również powiat cho-
dzieski w Mistrzostwach Wiel-
kopolski Zrzeszenia LZS i Szkół 
w Biegach Przełajowych, które 
odbyły się w Dobrzycy powiat 
Pleszew. Reprezentacja nasza 

składała się z 31 zawodniczek 
i zawodników. Biegaliśmy w 8 
kategoriach wiekowych na róż-
nych dystansach. Pogodę mie-
liśmy fatalną, lał deszcz, sypał 
śnieg oraz strasznie wiało - było 
nieciekawie. Trasy biegów były 

śliskie i rozmokłe - błoto. Wyni-
ki, jakie uzyskiwali zawodnicy 
były podobne do pogody, ale nie 
ma co się załamywać, byliśmy i 

biegaliśmy, to jest najważniej-
sze. Gdy znane będą oficjalne 
wyniki z tych biegów podamy je 
na łamach Informatora.


