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Zbiórka krwi w Gimnazjum

„W jednej kropli
- pełnia życia”

Krew jest jednym z najcenniejszych darów, 
jakie można ofiarować drugiemu człowieko-
wi. Jedyną jej fabryką jest ludzki organizm, 
nie da się jej sztucznie wyprodukować. Tylko 
drugi człowiek oddając własną krew może 
uratować czyjeś życie. 
Oddawanie krwi daje satysfakcję bycia lepszym 
człowiekiem i jest godne naśladowania. Takie 
to właśnie idee przyświecały grupie dwunastu 
uczniów klas I z Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu, którzy pod kie-
runkiem nauczycielki biologii - Karoliny Mało-
fiej, zorganizowali akcję zbiórki krwi w swojej 
szkole. Akcja odbyła się 21 maja br. pod hasłem 
„W jednej kropli – pełnia życia” i była jedną 
z wielu przedsięwzięć podejmowanych przez 
młodzież w ramach realizowanego projektu 
edukacyjnego „Serce i krew, to życia zew”. Pro-
jekt ten jest częścią programu „eSzkoła – Moja 
Wielkopolska”.  

czytaj na stronie 6
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Budzyń

Chwała Konstytucji 3 Maja
Przygotowania do sesji absolutoryjnej

Pracowała 
Komisja Rewizyjna

Jak co roku, także i tym razem 
w zwiazku ze Świętem Konsty-
tucji 3 Maja zorganizowano w 
naszej gminie uroczystości pa-
triotyczne. 
Rozpoczęły się uroczystą Mszą 
św. na Okręgliku, w której 
udział wzięli mieszkańcy gmi-
ny Budzyń, delegacje i poczty 
sztandarowe organizacji patrio-
tycznych, szkół, zakładów pra-
cy, a także Budzyńska Orkiestra 
Dęta. Po zakończeniu Mszy 

mieszkańcy przemaszerowali 
pod Pomnik Pamięci Narodo-
wej, gdzie złożono wiązanki 
kwiatów. Pod pomnikiem wią-
zanki i wieńce złożyli przed-
stawiciele władz Starostwa 
Powiatowego, Gminy Budzyń, 
delegacje budzyńskich szkół, 
jednostek OSP, a także komba-
tanci, przedstawiciele KPZRiE, 
Bracia Kurkowi. Po zakończe-
niu oficjalnych uroczystości 
odegrano hymn narodowy.  

Na  29 maja zaplanowana zo-
stała kolejna sesja Rady Gminy, 
której głównym celem będzie 
rozpatrzenie uchwały Komi-
sji Rewizyjnej Rady Gminy 
Budzyń w sprawie wniosku o 
udzielenie absolutorium Wójto-
wi Gminy Budzyń za rok 2011 
rok.  

*   *   *
W dniu 8 maja na swym kolejnym 
posiedzeniu zebrali się członko-
wie Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy w celu wydania ostatecz-
nej opinii o wykonaniu budże-
tu Gminy Budzyń za 2011 rok. 
Komisja rewizyjna w czasie prac 
nad opinią brała pod uwagę mię-
dzy innymi wykonanie budżetu. 
Po stronie dochodów wykonanie 
budżetu stanowiło kwotę 26 mi-
lionów 312 tysięcy 385 złotych 
i 83 grosze, co stanowi 98,79 
procent planowanych dochodów 
w wysokości 26 milionów 634 
tysiące 662 złote. Dochody bie-
żące wykonano w wysokości 23 
miliony 925 tysięcy 957 złotych 
55 groszy, co stanowi 98,91 pro-
cent z planowanej wysokości 24 
miliony 190 tysięcy 653 złote, 
natomiast dochody majątkowe 
wykonane zostały w wysokości 2 
miliony 386 tysięcy 428 złotych 
28 groszy, co stanowi 97,64 pro-
cent z planowanych 2 milionów 
444 tysiące 009 złotych. 
Wydatki ogółem zostały wykona-
ne w wysokości 30 milionów 764 
tysiące 814 złotych 57 groszy, co 
stanowi 95,97 procent z plano-
wanej wysokości 32 miliony 117 
tysięcy 461 złotych. Na pozycję 
tę składają się: wydatki bieżące 
w wysokości 19 milionów 098 
tysięcy 152 złote 39 groszy, co 
stanowi 96,24 procent z plano-

wanych 19 milionów 844 tysiące 
081 złotych, oraz wydatki mająt-
kowe w wysokości 11 milionów 
661 tysięcy 662 złote 18 groszy, 
co stanowi 95,06 procent z plano-
wanych 12 milionów 273 tysiące 
380 złotych. 
Komisja rewizyjna szczegółowo 
rozpatrzyła informacje o mieniu 
gminy i jego zmianach, zapozna-
ła się również z przedłożonymi 
bilansami zbiorczymi jednostek 
budżetowych i zakładów budże-
towych i dokonała porównania 
niektórych danych wykazanych 
w bilansie oraz w informacji. Ko-
misja szczegółowo zapoznala się 
także ze sprawozdaniami finanso-
wymi gminy Budzyń, składający-
mi się z:
- bilansu z wykonania budżetu;
- wyliczenia bilansu obejmują-
cego dane wynikające z bilansu 
samorządowych jednostek budże-
towych i zakładów budżetowych;  
- wyliczenia rachunku zysków i 
strat obejmującego dane wynika-
jące z rachunków zysków i strat 
samorządowych jednostek budże-
towych i zakładów budżetowych; 
- wyliczenia zestawienia zmian 
w funduszu obejmującego dane 
wynikające z zestawień zmian 
w funduszu samrządowych jed-
nostek budżetowych i zakładów 
budżetowych. 
Komisja rewizyjna po przepro-
wadzeniu szczegółowej analizy 
sprawozdania rocznego z wyko-
naniu budżetu Gminy Budzyń 
za 2011 rok opracowanego przez 
Wójta Gminy Budzyń wydała po-
zytywną opinię i w konsekwencji 
podjęła uchwałę o wystąpienie z 
wnioskiem do Rady Gminy Bu-
dzyń o udzielenie Wójtowi Gmi-
ny absolutorium. 

Nowe przetargi 
Ogłoszone zostały dwa kolejne przetargi. 
Pierwszy z nich dotyczy uzbrojenia terenów w sieć wodociągową 
i kanalizację sanitarną na terenach przeznaczych pod budownictwo 
mieszkaniowe w Budzyniu, drugi dotyczy modernizacji zaplecza 
kuchennego w Przedszkolu Samorządowym w Budzyniu przy 
osiedlu Wierzbowym. Rozstrzygnięcie obu przetargów nastąpi w 
czerwcu. 
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Wkrótce nowe drogi 

Przetargi rozstrzygnięte
Rozstrzygnięty został przetarg 
na modernizacje dróg gmin-
nych we wsi Dziewoklucz,  
Podstolice, Kąkolewice, inwe-
stycja ta obejmie także frag-
ment ulicy Leśnej w Budzyniu. 
Wykonawcą zadania będzie fir-
ma Pol-Dróg Piła, zakres prac 
obejmuje wykonanie nowych 
nawierzchni bitumicznych na 
odcinku 800 metrów w Dzie-
wokluczu, oraz dróg z kostki 
brukowej na odcinku 120 mb na 
pozostałych omawianych odcin-
kach. Ogółem koszt inwestycji 
oszacowano na ok. 350 tysięcy 
złotych. Termin zakończenia 
prac – czwarty kwartał bieżące-
go roku. 

*   *    *
Rozstrzygnięty został tak-
że przetarg na budowę drogi 
gminnej we wsi Wyszyny na 
kwotę blisko 300 tysięcy zło-
tych. Inwestycja obejmuje od-
cinek drogi o długości 700 me-
trów. 
Przetarg wygrała firma P.U.H. 
Redon Andrzej Trudziński. Dro-
ga będzie modernizowane przy 
wsparciu budżetu samorządu 
Województwa Wielkopolskiego 
w wysokości 125 tysięcy złotych 
z puli przeznaczonej na moderni-
zację dróg dojazdowych do go-
spodarstw rolnych. Ta inwestycja 
zakończy się w drugim półroczu 
tego roku. 

W dniu 17 maja 2012 r. wójt 
gminy Budzyń Marcin So-
kołowski przekazał na ręce 
prezesa WOPR w Wągrow-
cu Grzegorza Ziółkowskiego 
zestaw do podtrzymywania 
funkcji życiowych przy udzie-
laniu pierwszej pomocy toną-
cym. 
W skład zestawu wchodzi m.in. 
butla do tlenoterapii. Koszt 
zakupu tego zestawu to kwota 
1.550 zł.

Spotkanie w Urzędzie Gminy w Budzyniu   

Przekazanie sprzętu dla
WOPR w Wągrowcu 

Zestaw ten ma być użytkowa-
ny przez WOPR Wągrowiec 
przy zabezpieczaniu kąpieliska 
w miejscowości Kamienica, 
z którego korzysta w sezonie 
letnim wielu mieszkańców na-
szej gminy. Jak zapewniał Pre-
zes WOPR-u zestaw ten będzie 
użytkowany przez wyspecjali-
zowanych ratowników, którzy 
ukończyli kursy w ramach KPP 
(Kwalifikowanej Pierwszej Po-
mocy).

27 maja 2012 roku sołtysi, rol-
nicy i przedstawiciele polskiej 
wsi przybyli do Lichenia na ju-
bileuszową, XX Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Sołtysów i Środo-
wisk Wiejskich do Matki Bożej 
Licheńskiej.  W czasie spotkania 
debatowano między innymi nad 
sprawami bieżącymi dotyczący-
mi połeczeństwa wiejskiego w 
przyszłości.   
Jubileuszowe, dwudzieste piel-
grzymowanie ludzi polskiej wsi 
do Lichenia podzielone było na 
dwa dni (26 i 27 maja). Pierw-
szy upłynął na debatach i kon-
ferencjach poświeconych spra-
wom merytorycznym. Wśród 
prelegentów znalazł się m.in. 
Ryszard Wilczyński, v-ce prezes 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Odnowy Wsi, oraz senator 
Ireneusz Niewiarowski, prezes 
Krajowego Stowarzyszenia Soł-
tysów. 
Drugi dzień, w którym udział wzię-
ła także 28 osobowa delegacja zło-
żona z mieszkańców naszej gminy 
na czele z Przewodniczącym Rady 
Gminy Bogdanem Łaseckim oraz 
wójtem gminy Budzyń Marcinem 
Sokołowskim, był poświęcony 
podziękowaniom i wspomnieniom 
skierowanym do osób, które w 
znaczący sposób przyczyniły się 
do rozwoju polskiej wsi poprzez 
aktywny udział w pracach Krajo-
wego Stowarzyszenia Sołtysów. 
Wśród odznaczonych Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski znaleźli się: Joanna Iwa-
nicka, Stanisław Lawera, Ryszard 

Papierkowski oraz Franciszek 
Sztuka. W imieniu prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego 
odznaczenia wręczał minister Da-
riusz Młotkiewicz, sekretarz sta-
nu w kancelarii prezydenta. Jako 
jedyny Złotym Krzyżem Zasługi 
został wyróżniony Jan Daniszew-
ski, który już czwartą kadencję jest 
sołtysem wsi Tomaszowo, w wo-
jewództwie lubuskim. Na wniosek 
prezesa Krajowego Stowarzysze-
nia Sołtysów, Odznaką Honorową 
za Zasługi dla Województwa Wiel-
kopolskiego odznaczony został 
także Tomasz Nuszkiewicz, sekre-
tarz miasta Koła. To odznaczenie 
wręczył Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak. 
W takcie niedzielnych uroczysto-
ści, które odbyły się w Domu Piel-
grzyma Arka nieopodal licheńskiej 
bazyliki, wyemitowano także film 
pt. „Ku odnowie wsi. Kalejdoskop 
wiejski”. 
W poludnie uczestnicy piel-
grzymki wzięli udział w uroczy-
stej Mszy św. przed Cudownym 
Obrazem Matki Bożej Licheń-
skiej. Eucharystii przewodniczył 
i homilię wygłosił ordynariusz 
diecezji włocławskiej, bp Wie-
sław Alojzy Mering, w której 
dziękował przedstawicielom wsi 
za ich wkład w rozwój narodu 
polskiego. Po zakończonej litur-
gii, wraz z pocztami sztandaro-
wymi, uczestnicy pielgrzymki 
udali się pod pomnik ś.p. bpa 
Romana Andrzejewskiego, gdzie 
złożyli kwiaty i oddali hołd wie-
loletniemu Krajowemu Duszpa-
sterzowi Rolników.  

XX Pielgrzymka Soltysów i Środowisk Wiejskich

Spotkanie w Licheniu
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Czterdzieści lat firmy Komfort 

Moc życzeń dla jubilata

Ludzie „trzeciego wieku” z 
gminy Budzyń potrafią się 
cieszyć  życiem jak mało kto. 
Oto kolejny dowód - w sobotę 
19 maja 2012 roku na majów-
ce połączonej z obchodami 
Światowego Dnia Inwalidy 
spotkało się około 130 człon-
ków PZERiI z Dziewoklucza, 
Budzynia, Prosny, Sokołowa 
Budzyńskiego i Wyszyn.
Wyrazy uznania za tak wspa-
niale przygotowaną uroczy-
stość należy złożyć członkom 
koła z Dziewoklucza, którzy 
włożyli wiele pracy, aby każ-
dy uczestnik spotkania czuł się 
komfortowo. 
Gościem honorowym tego spo-
tkania był Wójt Gminy Marcin 
Sokołowski. Termin majówki 
okazał się trafny, była wspaniała 

Spotkanie w Kamienicy

Wspaniała majówka 
ludzi „trzeciego wieku” 

pogoda. Po powitaniu przez prze-
wodniczącego Jana Pytla, prze-
mowę wygłosiła przewodnicząca 
Rejonu Teresa Janiszewska oraz 
Wójt Gminy Marcin Sokołowski. 
Nastąpiła degustacja kiełbasek, 
pysznych kanapek, chleba ze 
smalcem i ogórkiem oraz ciast. 
Na świeżym powietrzu dopisy-
wał wszystkim apetyt. 
Rozpoczęły się tańce na par-
kiecie. Ludzie „wcześniej uro-
dzeni” nie pierwszy z resztą raz 
udowodnili że humoru oraz sił 
witalnych im nie brakuje. Tańce 
i śpiewy trwały do późnych go-
dzin wieczornych. Uczestnicy 
spotkania dziękują panu Cem-
browiczowi za udostępnienie 
ośrodka w Kamienicy na którym 
odbyła się majówka.

Krystyna Przywarczak 

Ważne dla rolników!
Zakończyły się prace związane z  szacowaniem szkód w gospodar-
stwach rolnych spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania.
Obecnie zostały sporządzone protokóły strat przygotowane we-
dług wzoru ustalonego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Prosi 
się, aby rolnicy, którzy złożyli wnioski o komisyjne szacowanie 
strat zgłosili się do Urzędu Gminy Budzyń, pokój numer 7, w celu 
podpisania ostatecznego protokołu ustalającego rozmiary szkód w 
gospodarstwie. Protokół ten jest niezbędny do ubieganie się o kre-
dyt preferencyjny na wznowienie produkcji oraz ewentualną inną 
pomoc. 

W piątek 18 maja, jeden z 
mieszkańców naszej gminy ob-
chodził jubileusz. I nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby nie 
to, że chodzi o czterdziestolecie 
działalności na rynku znanej 
zapewne wszystkim mieszkań-
com naszej gminy firmy Kom-
fort. 
Wraz z nią świętował także Jan 
Kubacki, twórca firmy, bez wąt-
pienia jeden z najbardziej zna-
nych biznesmenów w regionie, 
ale także człowiek – instytucja, 
który od lat angażuje się w dzia-
łalność społeczną i charytatywną. 
Jest także jednym z najbardziej 
pracowitych radnych Rady Po-
wiatu w Chodzieży, powszechnie 
ceniony i szanowany.
Początki działalności firmy w 
trudnych latach realnego socjali-
zmu, zasługi ówczesnego naczel-
nika gminy Mariana Adamczaka 
dla rozwoju budzyńskiej przedsię-
biorczości, a także pierwsze kroki 
na niwie społecznej Jan Kubacki 
wspominał w czasie rocznicowej 
gali, zorganizowanej z tej okazji 
w restauracji firmy Komfort w 
Margoninie. Na uroczystość przy-

było wielu gości, w tym tak zna-
komitych jak starosta chodzieski 
Julian Hermaszczuk, burmistrz 
Margonina Janusz Piechocki, 
a także biznesowi kontrahenci, 
liczne grono przyjaciół, przedsta-
wiciele organizacji społecznych 
i charytatywnych. Nie zabrakło 
rzecz jasna wójta naszej gminy, 
Marcina Sokołowskiego, który 
na ręce jubilata złożył życzenia 
w imieniu mieszkańców gminy. 
A starosta Julian Hermaszczuk 
powiedział podczas gali  – Można 
sobie zadać pytanie, jak by wyglą-
dał powiat chodzieski bez firmy 
Komfort i bez samego właścicie-
la, który dużą część swojego życia 
poświęcił na rzecz innych. Bo Jan 
Kubacki ma dwie firmy – jedna to 
właśnie Komfort, druga to jego 
imię i nazwisko. Jak mało kto bo-
wiem potrafi wyciągnąć pomocną 
dłoń dostrzegając tych co potrze-
bują wsparcia.          
Chętnych do złożenia życzeń 
było bardzo wielu. Był także 
jubileuszowy tort, a także część 
artystyczna, o którą zadbali nie-
zawodny Jan Margowski oraz 
kabaret Paka i zespół Expres.
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Budzyńscy strażacy mają pełne ręce roboty...

Pożar na Drążkach 
8 maja o godz.10.14 do budzyń-
skich strażaków dotarło zawia-
domienie o pożarze zabudowania 
gospodarczego na Drążkach. 
Po przybyciu na miejsce okazało 
się że płonie szopa, która przyle-
gała do budynku mieszkalnego. 
Sytuacja stwarzała zagrożenie dla 
całego budynku. Na miejscu przy-
była jednostka straży z Budzy-
nia,  a po 10 minutach jednostka 
z Chodzieży. Na miejscu zjawiły 
się służby energetyczne i policja. 

Dzięki szybkiej akcji udało się za-
pobiec przerzuceniu ognia na cały 
dom. Spłonęła szopka, w sumie 
straty oszacowane zostały na oko-
ło 12 tys. zł. Przyczyny pożaru nie 
są na razie znane. Nikomu nic się 
nie stało, mieszkańcy posesji mogą 
mówić o dużym szczęściu, gdyby 
zajął się budynek mieszkalny stra-
ty byłyby na pewno dużo większe. 
Cała akcja zakończyła się o 11.30, 
akcją dowodził aspirant sztabowy 
Michał Gapiński z PSP Chodzież.

Młodzi bandyci za kratkami

Bractwo Kurkowe w Budzyniu

Strzelanie zielonoświątkowe o tytuł Królowej i Króla
Jak każe tradycja, 26 maja 
na strzelnicy brackiej Brac-
twa Kurkowego w Budzyniu 
zorganizowano tradycyjne, 
doroczne strzelanie zielono-
świątkowe o tytuł Królowej i 
Króla Kurkowego.  
W rywalizacji o zaszczytny ty-
tuł udział wzięło 23 strzelców. 
Rywalizacja była bardzo zacię-
ta. 
Każdy ze strzelców miał do 
oddania 1 strzał. Potrzeba więc 
pewnej ręki i... odrobiny szczę-
ścia. Tym razem najlepszym 
okiem popisał się brat Zdzi-
sław Hamerliński, i to on przez 
najbliższy rok będzie pełnił 
obowiązki Króla Kurkowego. 
Pierwszym Rycerzem został 
brat Arkadiusz Wierzbicki, a 
Drugim Rycerzem brat Stefan 
Dąbrowicz. 
Równolegle przeprowadzono 
turniej strzelecki dla sióstr kur-

kowych. Królową została siostra 
Małgorzata Parzybut, Pierwszą 
Damą siostra Leokadia Hamer-
lińska, a Drugą Damą siostra 
Arleta Bielecka. 

W kolejnej rywalizacji, w której 
strzelano do tradycyjnego kura, 
zwyciężył brat Przemysław 
Tomczak, drugie miejsce zajął 
brat Dariusz Bączkowski, a trze-

cie miejsce przypadło w udziale 
bratu Edmundowi Świergoszo-
wi. 
Strzelanie zakończyła biesiada 
bracka, zwana także majówką.  

Od wieczora 11 maja przez kilkanaście godzin chodziescy poli-
cjanci szukali sprawców napadu na pracownika firmy caterin-
gowej. Bandyci działali jak rasowi przestępcy, używali kominia-
rek i gazu. Pobili i obezwładnili dostawcę po to, aby go okraść. 
Cała piątka napastników jest już za kratkami. Grozi im nawet 
12 lat więzienia.
W piątek 11 maja około godziny 22 oficer dyżurny Komendy Powia-
towej Policji w Chodzieży przyjął zgłoszenie o dokonanym rozboju 
na 19-letnim pracowniku budzyńskiej firmy świadczącej usługi ca-
teringowe. Do napadu doszło kilkanaście minut wcześniej na terenie 
Sokołowa Budzyńskiego w powiecie chodzieskim. Dostawca pojechał 
tam z zamówionymi telefonicznie jedzeniem oraz  piwami. Po dotarciu 
we wskazane miejsce zamiast zapłaty został obezwładniony gazem i 
pobity. Czterech sprawców, z których dwóch używało kominiarek, po 
doprowadzeniu ofiary do stanu bezbronności okradło dostawcę. Ich łu-
pem padło  zamówienie i saszetka z pieniędzmi w kwocie 425 złotych.
Z uwagi na charakter zdarzenia policyjni detektywi nad sprawą pra-
cowali całą noc. Przełom osiągnęli w sobotnie przedpołudnie i wtedy 
dokonali zatrzymań. Okazało się, że sprawców rozboju jest pięciu, po-
nieważ czterem napastnikom towarzyszył kierowca, który o wszystkim 
wiedział. Są nimi dotychczas niekarani mieszkańcy różnych miejsco-
wości powiatu chodzieskiego mający od 18 do 20 lat. Detektywi zaj-
mujący się sprawą ustalili, że napad planowali od kilku dni, aby zarobić 
na zabawę i przyjemności. 
Choć pokrzywdzonemu nic poważnego się nie stało napastnicy odpo-
wiedzą za dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a 
takie przestępstwo jest zbrodnią zagrożoną nawet 12 latami więzienia. 
13 maja Sąd Rejonowy w Wągrowcu aresztował wszystkich pięciu 
przestępców na 3 miesiące.

(źródło: strona internetowa Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu) 
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Krew jest jednym z najcenniej-
szych darów, jakie można ofia-
rować drugiemu człowiekowi. 
Jedyną jej fabryką jest ludzki 
organizm, nie da się jej sztucz-
nie wyprodukować. Tylko drugi 
człowiek oddając własną krew 
może uratować czyjeś życie. 

ciąg dalszy ze strony 1

Oddawanie krwi daje satysfakcję 
bycia lepszym człowiekiem i jest 
godne naśladowania. Takie to 
właśnie idee przyświecały grupie 
dwunastu uczniów klas I z Gim-
nazjum im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Budzyniu, którzy 
pod kierunkiem nauczycielki 
biologii - Karoliny 
Małofiej, zorgani-
zowali akcję zbiórki 
krwi w swojej szko-
le. Akcja odbyła się 
21 maja br. pod ha-
słem „W jednej kro-
pli – pełnia życia” i 
była jedną z wielu 
przedsięwzięć po-
dejmowanych przez 
młodzież w ramach 
realizowanego pro-
jektu edukacyjnego 
„Serce i krew, to 
życia zew”. Pro-
jekt ten jest częścią 
programu „eSzkoła 
– Moja Wielkopol-
ska”.  Akcja zbiórki 
krwi w naszej miejscowości, a na 
pewno już w naszej szkole odby-
ła się po raz pierwszy. Jednakże 
dzięki wielkiemu zaangażowaniu 

Zbiórka krwi w Gimnazjum

„W jednej kropli - pełnia życia”
i pracy młodzieży podczas kam-
panii promującej akcję, możemy 
pochwalić się pełnym sukcesem. 
Na nasze apele odpowiedzia-
ło wielu ludzi wielkiego serca. 
Spośród 71 osób, które zgłosiły 
się, by oddać krew, ostatecznie 
do donacji zakwalifikowały się 
53 osoby. Wśród nich nie za-
brakło nauczycieli czy też wielu 
uczniów, którzy niedawno opu-
ścili progi naszego gimnazjum. 
Nie zawiedli też mieszkańcy 
naszej gminy. To dzięki nim 
zebraliśmy tego dnia ponad 23 
litry krwi. Pracownicy Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Poznania, 

którzy dokonywali donacji krwi, 
byli pełni podziwu i uznania dla 
tylu ludzi, którzy zgłosili się na 
zbiórkę. Nie szczędzili także 

pochwał dla organizatorów za 
zorganizowanie tak sprawnie ak-
cji. W tym miejscu chciałabym 
podziękować wszystkim, którzy 

przyczynili się do suk-
cesu tej akcji. Dziękuję 
szczególnie firmie „ATA 
- TECHNIK - Maciej i 
Wiesław Gramowscy” 
za sponsorowanie wody 
mineralnej i udostępnie-
nie dystrybutorów wody 
pitnej. Podziękowania 
za współpracę i sprawne 
przeprowadzenie akcji 
kieruję także do ekipy 
Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa z Poznania. 
Gorąco dziękuję także 
wszystkim dawcom krwi, 
którzy oddając cząstkę 
siebie, ratują w ten spo-

sób zdrowie i życie wielu cho-
rych, potrzebujących tego cenne-
go leku osób.

Karolina Małofiej
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Przedszkole Samorządowe w  Budzyniu  

„Kocham Cię, Mamo!”

Przedszkola w Budzyniu i w 
Wyszynach mogą poszczycić się 
nowymi placami zabaw, które 
spełniają najwyższe standardy 
wykonania i bezpieczeństwa. 
Dzieci czekały na nie kilkanaście 
lat, można jednak powiedzieć, że 
lepiej późno niż wcale. 
Tym bardziej, że koszty takiego 
wyposażenia wcale nie są małe, bo 
koszt zakupu i zainstalowania pla-
cu zabaw w Przedszkolu Samorzą-
dowym w Budzyniu to kwota ok. 
55 tysięcy złotych (koszt placu za-
baw w Wyszynach był podobny). 
Nowe place zabaw to dla przed-
szkoli prawdziwe święto, dlatego 
oddanie obiektu do użytku w bu-

Przedszkola Samorządowe w Budzyniu i w Wyszynach

Nowe place zabaw 
dla przedszkolaków

dzyńskiej placówce miało uro-
czystą oprawę, w której udział 
wzięli zaproszeni  goście; obecni 
byli przewodniczący Rady Gmi-
ny Bogdan Łasecki, wójt gminy 
Marcin Sokołowski, sołtys wsi 
Budzyń Zenon Nowicki, a także 
ksiądz proboszcz Przemysław 
Prętki, ktory obiekt poświęcił. 
Obowiązki gospodarza pełniła 
dyrektor Przedszkola Samorzą-
dowego Grażyna Przybyszew-
ska. Było przecięcie wstęgi, a 
także okolicznościowe występy 
dzieci.     
Rozbudowa infrastruktury słu-
żącej nauce i zabawie dzieci 
przedszkolnych jest bardzo waż-

na, zwłaszcza w kontekście 
rekordowej liczy dzieci, któ-
ra została w roku bieżącym 
przyjęta do samorządowych 
przedszkoli. Zarówno w Bu-
dzyniu jak i w Wyszynach 
zostały utworzone dodatko-
we oddziały przedszkolne, 
by można było pomieścić 
wszystkie dzieci powyżej 
3 roku życia. Obecnie na-
sze przedszkola pękają w 
szwach, to owoc decyzji 
Sejmu RP oraz rządu, kto-
rego efektem jest odsunię-
cie obowiązku posyłania 
dzieci 6 letnich do szkół o 
dwa lata. W efekcie obecne 
sześciolatki zamiast zasilić 
mury szkoły podstawowej 
zajęły miejsce młodszym 
dzieciom w przedszkolu.

Dzień Matki jest dniem ważnym 
nie tylko dla rodziców, ale także 
dla dzieci. Piątek, 26 maja, był w 
budzyńskim Przedszkolu szcze-
gólnym dniem. 
W związku ze świętem wszystkich 
mam w grupach przedszkolnych 
prowadzone były zajęcia otwarte 

dla rodziców. Mamusie, a także ta-
tusiowie oraz ich pociechy wspól-
nie bawili się i śpiewali. Tego dnia 
nie mogło zabraknąć również re-
cytacji okazjonalnych wierszy. A 
na zakończenie dzieci wręczyły 
swoim rodzicom własnoręcznie 
wykonane laurki i kwiaty.

XVII Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków

Anastazja w eliminacjach
Reprezentantka Przedszkola 
Samorządowego w Budzyniu, 
Anastazja Ganska, wzięła udział 
rejonowych eliminacjach XVII 
Wojewódzkiego Festiwalu Piosen-
ki Przedszkolaków.
Eliminacje te zorganizowano 23 
maja w Trzciance. Anastazja, która 
zaprezentował utwor „Śpiewaj”, zo-
stała  przez jury wyróżniona.           

Festiwal Piosenki Przedszkolaków 
istnieje od 1995 roku i jest jedyną 
w Polsce tego typu imprezą adre-
sowaną do przedszkolaków. Kon-
kurs przebiega w czterech etapach: 
gminny, powiatowy/miejski (miasta 
na prawach powiatu), rejonowy oraz 
finał wojewódzki, który w tym roku 
zorganizowany zostanie w Czerwo-
naku.  
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„Tydzień Bibliotek” w Bibliotece Publicznej w Budzyniu 

Ciekawy tydzień nie tylko  dla pasjonatów książek 
Maj to szczególny miesiąc dla 
wszystkich zaprzyjaźnionych 
z książką. To właśnie w tym 
miesiącu obchodzony jest Ty-
dzień Bibliotek – ogólnopol-
ski program, mający na celu 
upowszechnianie czytelnictwa, 
podkreślający rolę bibliotek w 
życiu społecznym i kultural-
nym. Początek Tygodnia Biblio-
tek przypada 8 maja w Dzień 
Bibliotekarza -  święto osób 
najbardziej chyba zaangażo-
wanych w rozwój czytelnictwa i 
związanych z książką.
Biblioteka Publiczna w Budzyniu 
wzięła sobie do serca  tegorocz-
ne hasło towarzyszące obchodom 
Tygodnia Bibliotek i pokazała, 
że książka naprawdę „jest ciągle 
w grze!”. Obchody tego szcze-
gólnego święta rozpoczęły się od 
pasowania uczniów klas I na Czy-
telników Biblioteki Publicznej w 
Budzyniu. Pasowanie odbyło się 
zarówno w Budzyniu jak i w Filii  
Biblioteki w Wyszynach – łącznie 
90 pierwszoklasistów uzyskało 
certyfikat czytelnika.  Takie pa-
sowanie jest pierwszym krokiem 
w dorosłość i skłania do odpo-
wiedzialności i rozwagi. Dzie-
ci ślubowały książce szacunek, 
troskę o to by zawsze wyglądała 
jak nowa i przede wszystkim to, 

iż zawsze będą jej przyjaciółmi. 
Taka obietnica zobowiązuje. Z 
dobrym przyjacielem można się 
bawić, przeżywać przygody, dbać 
o niego a przede wszystkim za-
wsze mieć obok siebie. Podobnie 
jest z książką, która nie jest  tylko 
przedmiotem, a kryje w sobie ma-
gię poznawania i radości. W takiej 
atmosferze młodzi adepci czy-
telnictwa,  rozwiązywali zagad-
ki, układali rymowanki, słuchali 
wierszy po to, by na koniec zło-
żyć uroczyste ślubowanie. Dzieci 
otrzymały w prezencie książeczki 
do własnej domowej biblioteki, a 
także certyfikaty przypominające 
im o złożonych obietnicach.

Tydzień Bibliotek w Budzyniu 
to poza spotkaniem z książką, 
również możliwość poznania 
jej twórców. Na zaproszenie 
Biblioteki Publicznej w Budzy-
niu wśród dzieci zagościł pan 
Andrzej Grabowski – dobrze 
znany młodym czytelnikom pi-
sarz.  To właśnie spod jego pióra 
wyskoczyły „Szalone wierszy-
ki”, „Opowieści pod choinkę” 
czy „Awantura w pawich pió-
rach”, a przede wszystkim Skrzat 
Wiercipiętek i jego niezliczone 
przygody. Andrzej Grabowski 
to wszechstronny poeta, satyryk 

i publicysta, człowiek o niespo-
żytej energii – organizator kon-
kursów i  przeglądów literackich 
dla dzieci  i młodzieży. Swoją 
żywiołowością, uśmiechem i pa-
sją łatwo zjednuje sobie małych 
czytelników i nawiązuje twórczy 
kontakt, przez co mam wrażenie 
spotkanie przeradza się w opo-
wieść przygodową, snutą wspól-
nie w jednej sali przez dzieci i 
pisarza.
Spoglądając na uśmiechnięte 
twarze dzieci wychodzących z 
biblioteki po każdym spotkaniu, 
a przede wszystkim widząc ra-
dość, gdy przybiegają z książ-
ką, lub przychodzą na kolej-
ne spotkanie – niespodziankę, 
przygodę, którą tworzy dla nich 
biblioteka, wiem, że Bibliotek 
Publiczna w Budzyniu z pewno-
ścią  „jest ciągle w grze!” i jesz-
cze długo pozostanie.

Honorata Struzik 
– instruktor GOK w Budzyniu
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Wyjazd do Tunezji pełen inspiracji

Zagraniczny plener

20 maja w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Budzyniu 
odbyły się Drużynowe Mi-
strzostwa Gminy „Bośka – 
Kop”  o puchar Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Budzyniu. Wzięło w nich 
udział 6 drużyn z terenu 
gminy Budzyń.

A oto ostateczne wyniki: 
- pierwsze miejsce zajęła 
drużyna z Prosny która uzy-
skała w sumie 1486 punktów. 
Zwycięska drużyna wystąpiła 
w składzie:  Robert Ksycki 
(459 pkt.), Polowy (393 pkt.), 
Pienkos (339 pkt.), D. Marek 
(295 pkt.)
Drugie miejsce zajęła dru-
żyna reprezentująca Gminny 
Ośrodek Kultury w Budzy-
niu. Uzyskała ona w sumie 
1300 punktów. Reprezentacja 

Rozgrywki „Bośka - Kop”

O puchar „Prezesa Top-Car”

GOK-u wystapiła w składzie: 
Ryszard Fifer (449 pkt.), Woj-
ciech Wierzbiński (311 pkt.), 
Ryszard Miziołek (309 pkt.), 
Andrzej Łukaszewski (231 
pkt.). 
Trzecie miejsce zajęła druży-
na Budzyń I, która uzyskała w 
sumie  - 1287 punktów. Skład 
tej drużyny: R. Starosielec 
(416 pkt.), Ryszard Geisler 
(373 pkt.), Anna Geisler (260 
pkt.), Kałużny (238 pkt.). 
Na kolejnych miejscach upla-
sowały się drużyny:
IV miejsce Budzyń II - 1251 
punktów.
V miejsce Budzyń III - 1231 
punktów.
VI miejsce Budzyń IV - 1081 
punktów.
Za udział w zawodach i 
sportową walkę  dziękują 
organizatorzy. 

13 maja 2012r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu 
odbyła się XI rozgrywka „Bośka 
– Kop” o puchar „Prezesa Top-
Car”. 
Zwycięzcą tej rozgrywki został 
Wojciech Wierzbiński (zdobył 475 
punktów), drugie miejsce zajął Ry-
szard Fifer (405 punktów), trzecie 
miejsce zajął Rajmund Przyby-
szewski (366 punktów). 

Wyniki „Bośka – Kop”  
2011/2012 r., klasyfikacja ogólna 
kończąca rozgrywki. 
1. A. Michor 651 pkt.
2. R. Starosielec  455,5 pkt.
3. W. Wierzbiński  433,5 pkt.
4. R. Geisler 416,0 pkt.
5. R. Przybyszewski 411,5 pkt.
6. T. Grill  395,5 pkt.
7. R. Miziołek  391,0 pkt.
8. R. Ziała  350,5 pkt.
9. R. Fifer 347,0 pkt. 
10. W. Walczak  319,5 pkt.
11. W. Olejniczak  309,0 pkt. 

12. M. Wiza 303,0 pkt. 
13. R. Fiedorowicz  290,0 pkt.
14. St. Mulik  275,5 pkt.
15. R. Simiński  257,0 pkt.
16. A. Geisler  221,0 pkt.
17. A. Łukaszewski 202 pkt. 
(3260)
18. St. Okupniak    202 pkt. (1941)
19. R. Rabczak  167 pkt.
20. Z. Bukowski     162 pkt.
21. Czapliński  129 pkt.
22. J. Kowalczyk  100 pkt.
23. R. Ksycki  90 pkt.
24. Z. Kowalski  71 pkt.
25. J. Adamski  66 pkt.
26. R. Serafin  59 pkt.
27. P. Polowy  51 pkt.
28. W. Kaźmierczak  50 pkt.
29. K. Pienkos  37 pkt.
30. M. Leśniak  35 pkt.
31. Kałużny  12 pkt.
32. Sł. Łukaszewicz  8 pkt.
33. H. Wojczyński  3 pkt.
34. D. Marek  2 pkt.
35. K. Maliszewski  1 pkt. 
36. Szurpit  1 pkt. 

Rozgrywki „Bośka - Kop”

Walczyli o Drużynowe 
Mistrzostwo Gminy 

Stowarzyszenie Plastyków 
„Azyl”, dobrze znane miesz-
kańcom Budzynia z kolejnych 
plenerów, jakie z pomocą władz 
gminy organizowało w ostatnich 
latach na naszym terenie, wyru-
szyło w kolejną, zagraniczną wy-
prawę plenerową. 
Tak wspomina wyprawę Anna 
Sługocka - Janusz, szefowa Sto-
warzyszenia: - Tym razem dotar-
liśmy do małej miejscowości Borj 
Cedria w Tunezji. Kiedy wsiada-
liśmy w Poznaniu  do samolotu, 
w powietrzu było ledwie 12 stop-
ni, po 2,5 godz. lotu wyłoniła się 
Tunezja i przywitała nas afry-
kańskim słońcem. Ciepłe ubrania 
rzucone w kąt zastąpiły kolorowe 
stroje kąpielowe. Widok jaki roz-
ciągał się z hotelowych okien, był 
aż nierealnie piękny. Chciałoby 
się powiedzieć, że Morze Śród-
ziemne to najlepszy z naszego 
grona plastyk, mieszający  barwy 

niebieskie i zielone z naturalnym 
smakiem.
Zmiana otoczenia, lazur wody, 
ciepłe światło, wszechobecny 
zapach kwitnących kwiatów i 
życzliwość mieszkańców sprawi-
ły, że pracowaliśmy z ogromną 
energią, chłonąc nowe nieznane 
nam obrazy i wrażenia. Nasza 
praca, wywoływała powszechne 
zainteresowanie Tunezyjczyków, 
a także gości hotelowych z całe-
go świata. W ciągu tych siedmiu 
dni powstało wiele ciekawych i 
oddających atmosferę prac pla-
stycznych.
Przeżycia i wrażenia zabraliśmy 
w sobie do Polski i będą nam jesz-
cze długo towarzyszyły w pracy 
twórczej. Tunezja zostawiła nam 
w prezencie inspirację do wielu 
innych prac, w końcu „sztuka nie 
polega na perfekcji, ale na pa-
sji”, a tego nam nie brakuje.

Anna Sługocka - Janusz
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Obchody Gminnego Dnia Strażaka w Sokołowie Budzyńskim - odznaczenia i dyplomy

Kamień węgielny pod nową strażnicą
ciąg dalszy ze strony 12

Uroczystość uświetniło przyznanie odznaczeń i dylo-
mów szczególnie zasłużonym strażakom i działaczom 
OSP z terenu naszej gminy. 
Wyróżnieni przez Oddział Gminny Związku OSP RP w Budzyniu:
- mianem „Działacz Roku 2011” - Jerzy Koszny ( OSP Brzekiniec )
- mianem „Strażak Roku 2011” - Rafał Grill ( OSP Budzyń)
- mianem „Jednostka Roku 2011” - SP Podstolice
Listem Pochwalnym zostali uhonorowani:
- Rafał Dolatowski - OSP Sokołowo Budzyńskie
- Ryszard Misterski - OSP Sokołowo Budzyńskie

Wręczono także odznaki nowym 
członkom „Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza” oraz „Strażak Wzorowy”, 
otrzymali je:
- Wioletta Nowak - OSP Sokołowo Bu-
dzyńskie
- Hubert Kostecki - OSP Sokołowo Bu-
dzyńskie 
- Ariel Laskowski - OSP Wyszyny
- Łukasz Przybyła - OSP Wyszyny
- Kamil Popkowski – OSP Dziewoklucz

Wyróżnieni Listami Pochwalnymi przez Za-
rząd Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Chodzieży zostali:
- Mirosław Kabat - OSP Wyszyny
- Jan Pytel - OSP Dziewoklucz
- Leon Kapała - OSP Wyszyny
- Stefan Sierszuła - OSP Sokołowo Budzyńskie. 
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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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Obchody Gminnego Dnia Strażaka w Sokołowie Budzyńskim

Kamień węgielny pod nową strażnicą
W środę, 2 maja 2012 
roku, w Sokołowie Bu-
dzyńskim odbyły się uro-
czystości związane ze 
świętem strażaków, które 
tradycyjnie przypada w 
okolicach dnia ich patro-
na, św. Floriana. 

Na uroczystość przybyli m. in.: 
starosta chodzieski Julian Her-
maszczuk, nadleśniczy Nadle-
śnictwa Podanin Jacek Kulpiński, 
komendant PSP w Chodzieży 
Rafał Mrowiński, a także kape-
lan chodzieskich strażaków ks. 
proboszcz Ireneusz Szypura. 
Budzyńskich strażaków repre-
zentowali: członek zarządu woje-
wódzkiego OSP Zenon Nowicki, 
prezes Zarządu Gminnego OSP 
Alfred Polcyn i prezes OSP w So-
kołowie Budzyńskim - Szczepan 
Antoniewicz. Gości powitał wójt 
gminy Marcin Sokołowski który 
zaprosił wybranych gości do pod-
pisania aktu erekcyjnego i wmu-

rowania kamienia węgielnego pod 
budowę nowej siedziby OSP.  Akt 
podpisali: przewodniczący Rady 
Gminy Budzyń Bogdan Łasecki,  
wójt Gminy Budzyń  Marcin So-
kołowski, prezes OSP Sokołowo 
Budzyńskie Szczepan Antonie-
wicz oraz wykonawca Sławomir 
Lisiewicz. Strażnica OSP zostanie 
wybudowana za kwotę blisko 350 
tys. zł przez Zakład Produkcyjno-
Usługowo-Handlowy Sławomir 
Lisiewicz ze Stróżewa.
Następnie w kościele filialnym w 

Sokołowie Budzyńskim odbyła 
się uroczysta Msza św. z udzia-
łem orkiestry dętej. Po Mszy na 
niedalekim placu przy szkole 
podstawowej rozpoczęła się dru-
ga część uroczystości. W imieniu 
miejscowych strażaków podzię-
kowanie władzom gminy złożył 
naczelnik OSP Ryszard Rozpło-
chowski. Następnie Wójt Gminy 
Budzyń przekazał oficjalnie na 
ręce kierowcy z OSP Sokołowo 

Budzyńskie kluczyki do nowego 
wozu strażackiego. Pojazd marki 
Ford został zakupiony za kwotę 
blisko 180 tys. zł. Nowy wóz stra-
żaków z Sokołowa poświęcił ks. 
Ireneusz Szypura.  

ciąg dalszy na stronie 10

Fot. powyżej - Szczepan Anto-
niewicz, prezes OSP w Sokoło-
wie Budzyńskim, podpisuje akt 
erekcyjny. 
Fot. obok - Zenon Nowicki 
wmurowuje kamień węgielny. 
Fot. poniżej - wójt gminy Bu-
dzyń przekazuje na ręce kierow-
cy z OSP Sokołowo Budzyńskie 
kluczyki do nowego wozu.  

Fot. powyżej - nowy wóz straża-
ków z Sokołowa Budzyńskiego 
na czele  kawalkady.
Fot. obok - moment poświęcenia 
samochodu przez ks. Ireneusza 
Szypurę.  
 


