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Gminne Mistrzostwa po raz piąty 

Biegi przełajowe
30 września 2012 roku jak corocz-
nie na boisku sportowym  i przy-
ległych terenach w Kąkolewicach 
odbyły się V Gminne Mistrzostwa 
w Biegach Przełajowych.

Organizatorem byli: Wójt Gminy 
Budzyń, Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu, szkoły i Koło LZS w 
Kąkolewicach.  

Wyszyny

Uroczyste oddanie 
inwestycji do użytku

„eSzkoła - Moja Wielkopolska”

Sukces w konkursie 

więcej na stronie 5

Pamięć jest wieczna

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzy-
niu zapalili znicze na grobach dawnych nauczycieli p. Feliksa Drzewiec-
kiego, p. Romana Hypszera i p. Jadwigi Wekwert.  Zapłonęły też znicze 
na grobach innych nauczycieli. Jest to wyraz pamięci i szacunku do tych, 
którzy opuścili nas na zawsze. Tradycyjnie uczniowie klas szóstych upo-
rządkowali również mogiły poległych podczas II wojny światowej. 

więcej na stronie 4

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

więcej na stronie 6
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Debatowali o oświacie i śmieciach  

Pracowały komisje Rady Gminy

Z życia OSP Budzyń

Nabór do straży
Zarząd Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Budzyniu informuje, iż 
ogłasza nabór dziewczyn i chłop-
ców, którzy ukończyli 12 lat, a 
chcą być w przyszłości strażaka-
mi, niosącymi pomoc bliźniemu. 
Wszyscy chętni mogą zgłaszać się 
co środę o godzinie 17.00 w Domu 
Strażaka w Budzyniu w związku 
z „Dniem otwartej remizy”. Wię-
cej infomacji na ten temat można 
uzyskać u Naczelnika OSP (telefon 

Na dzień 18 października zwo-
łano posiedzenie komisji zdro-
wia, oświaty, spraw socjalnych, 
sportu i turystyki. 
W obradach komisji uczestni-
czyli wszyscy jej członkowie, 
Wójt Gminy oraz Przewodniczą-
cy Rady Gminy, a także dyrekto-
rzy szkół z terenu Gminy Budzyń. 
W posiedzeniu udział wzięła tak-
że Gabriela Margowska, kierow-
nik Wydziału Oświaty Starostwa 
Powiatowego. Głównym celem 
posiedzenia było przedstawienie 
przez dyrektorów szkół progra-
mów zmierzających do poprawie-
nia wyników końcowych egzami-
nów szkół podstawowych i gim-
nazjum. 
Dyrektorzy prezentowali dzia-
łania, jakie są podejmowane 
w placówkach oświatowych w 
celu poprawienia wyników osią-
ganych na egzaminach kończą-
cych szkołę. Ponadto dyrektorzy 
szkół podstawowych przedsta-
wili osiągnięcia swoich uczniów 
w sporcie nauce, konkursach 
i turniejach. Radni zaakcepto-

wali przedstawione informacje. 
Następnie kierownik Wydziału 
Oświaty Starostwa Powiatowe-
go przedstawiła infomację o ty-
pach szkół ponadgimnazjalnych 
na terenie powiatu. Ogółem 
uczy się w nich 2400 uczniów 
z terenu powiatu. Struktura li-
czebności uczniów w szkołach 
na terenie naszej gminy przed-
stawia się następująco: w Szko-
le Podstawowej w Wyszynach 
uczy się 130 uczniów, w Szko-
le Podstawowej w Budzyniu 
358 uczniów, natomiast w Gim-
nazjum Publicznym w Budzyniu 
uczy się 320 uczniów. 

*   *   *
19 października odbyło się po-
siedzenie komisji rozwoju go-
spodarczego i finansów. 
Podczas obrad tej komisji zosta-
ły szczegółowo omówione zada-
nia do realizacji, które wypływa-
ją ze znowelizowanej ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, w tym zadania gmi-
ny, obowiązki właścicieli nieru-

chomości, sposoby gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, 
oraz warunki udzielania zezwo-
lenia na świadczenie usług z tego 
zakresu. Ze znowelizowanej za-
pisów tej ustawy wynika obowią-
zek podjęcia przez Radę Gminy  
uchwał z zakresu gospodarki od-
padami. W czasie obrad komi-
sji projekty tych uchwał zostały 
przedłożone radnym do oceny, w 
tym projekt uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czysto-
ści i  porządku na terenu Gminy 
Budzyń, projekt uchwały w spra-
wie określenia metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi oraz ustale-
nie stawki opłaty, kolejny pro-
jekt uchwały dotyczył terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, czwarty 
projekt uchwały dotyczył spra-
wy określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalny-
mi składanymi przez właścicie-
li nieruchomości zamieszkanej, 

w ostatnim projekcie uchwały 
poruszana był sprawa ustalenia 
szczegółowego sposobu i zakre-
su świadczenia usług w zakresie 
odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy. 
Projekty tych uchwał uzyska-
ły pozytywną opinię członków 
komisji, i zostaną przedstawio-
ne Radzie pod głosowanie. Gdy 
Rada Gminy podejmie uchwały 
w tej sprawie zostaną one opubli-
kowane na łamach informatora i 
dokładnie  omówione. Zmiana w 
tym zakresie jest bardzo poważ-
na i wprowadza zupełnie nowe 
rozwiązania. Uregulują one spo-
sób gospodarowania odpadami 
komunalnymi zgodnie z zapisa-
mi zawartymi w znowelizowa-
nej ustawie o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach. Wpro-
wadzenie ich w życie oznaczać 
będzie zmianę w polityce gospo-
darowania odpadami. Zgodnie 
z wprowadzanymi wspomnianą 
ustawą zmianami, od lipca 2013 
roku obowiązek ten spoczywać 
będzie na gminie, która w za-
mian za uiszczaną przez właści-
cieli nieruchomości opłatę doko-
nywać będzie odbioru i utyliza-
cji. 

Obchody narodowego święta niepodległości 
8 listopada o godzinie 12.00 odbędzie się akademia środowiskowa w Szkole 
Podstawowej w sali gimnastycznej, natomiast w dniu 11 listopada, w Święto 
Niepodległości, o godzinie 11.00 odbędzie się uroczysta Msza święta, po któ-
rej zostaną złożone wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Na-
rodowej. Zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji szkół, zakładów pracy i 
organizacji społecznych odbędzie o godzinie 10.30 przy Gminnym Ośrodku 
Kultury, po czym nastąpi wspólny wymarsz z orkiestrą. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do licznego udział za-
równo w akademii, jak i we Mszy świętej, oraz manifestacji pod Pomnikiem 
Pamięci Narodowej. 

Inwestycje na terenie Gminy Budzyń

Świetlica w Bukowcu
wraz z szatnią dla LZS 
W pierwszych dniach paź-
dziernika zakończone zosta-
ły prace związane z remon-
tem kolejnej świetlicy na tere-
nie naszej gminy, tym razem 
w Bukowcu. Wykonawcą za-
dania była firma Art Bud Ar-
tura Przybylskiego z Pozna-
nia, która została wyłoniona 
w wyniku przetargu nieogra-
niczonego. 
Wartość  wspomnianej inwe-
stycji to ok. 850 tysięcy zło-
tych, z czego 75 procent kosz-
tów kwalifikowalnych, tj. pra-
wie 440 tysięcy złotych, pocho-
dziła z dofinansowania unijne-
go z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (PROW 2007 
- 2013). Warto zaznaczyć, że 
pomieszczenia świetlicy zosta-
ły urządzone w budynku byłej 

szkoły podstawowej  w miej-
scowości Bukowiec, która kilka 
lat temu zawiesiła swoją dzia-
łalność i od tej pory budynek 
stał nieużytkowany. Dodajmy 
jeszcze, że w części tego bu-
dynku został wyodrębniony zo-
stał lokal mieszkalny, który nie-
bawem zostanie wystawiony do 
sprzedaży. Warto także wspo-
mnieć, że zgodnie z uchwałą 
zebrania wiejskiego i po uzy-
skaniu zgody Rady Gminy, 
obecny budynek świetlicy wiej-
skiej także zostanie wystawio-
ny w przyszłym roku do sprze-
daży. Ze względu na bliskie po-
łożenie boiska w pomieszcze-
niach nowo wyremontowanej 
świetlicy  wygospodarowano 
także zaplecze socjalne (szat-
nie) dla LZS Bukowiec. 

606 730 446) lub Prezesa OSP (tele-
fon 692 000 953). 
Informujemy również, że na tere-
nie Gminy Budzyń rozprowadzane 
są „Kalendarze Strażackie 2013”, z 
okazji 90 – lecia OSP Budzyń. Uzy-
skane środki przeznaczone zostaną 
na cele statutowe. Wszystkim ofia-
rodawcom, którzy zdecydują się za-
kupić kalendarz, z góry serdecznie 
dziękujemy. 

Prezes OSP Zenon Nowicki  
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Grabówka

Pięknieje nasza gmina
Nagrody Wójta Gminy Budzyń

Z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej

Inwestycje na terenie Gminy Budzyń

Remonty dróg 

17 października w sali ślubów 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Budzyniu odbyła sie coroczna 
uroczystość związana z wręcze-
niem wyróżnionym nauczycie-
lom nagród wójta z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. 
Po przywitaniu gości przez orga-
nizatorów, oraz złożeniu życzeń 
przez Wójta Gminy Budzyń, od-
czytany został list napisany do pe-
dagogów, wychowawców i opie-
kunów przez Rzecznika Praw 
Dziecka Marka Michalaka. Uro-

czystość umiliły swoimi występa-
mi młode artystki - podopieczne 
Pani Krystyny Świniarskiej.
Nagrodę Wójta otrzymały nastę-
pujące osoby:
Stanisław Krumplewski, Anna 
Lisiecka, ELżbieta Kalkowska, 
Ewa Urbańczyk, Donata Kędzier-
ska, Teresa Krótka, Alicja Kęp-
ka, Hanna Danielewicz, Grażyna 
Przybyszewska, Maria Wierciak, 
Iwona Repczyńska, Anna Gąska, 
Przemysława Kaczmarczyk, Elż-
bieta Kapała.

Na terenie naszej gminy zosta-
ło zrealizowane kolejne zadanie 
w ramach konkursu „Pięknieje 
Wielkopolska wieś”. Tym razem 
dokonano rekultywacji stawu i 
uporządkowano teren wokół nie-
go we wsi Grabówka. 
Wykonawcą robót wyłonionym 
w drodze przetargu był Rejonowy 
Związek Spółek Wodnych w Cho-
dzieży, a koszt przedsięwzięcia to 
kwota prawie 80 tysięcy złotych, z 
czego 40 tysięcy złotych pochodzi-
ło z dotacji celowej Urzędu Mar-
szałkowskiego, które gmina otrzy-

We wrześniu zakończony został 
kolejny etap modernizacji dróg 
gminnych, obejmujący tym  ra-
zem odcinek długości prawie 
3 kilometrów w 4 miejscowo-
ściach naszej gminy.  
Modernizacja polegała na profilo-
waniu dróg gruntowych i umoc-
nieniu ich tłuczniem betonowym. 
W Sokołowie Budzyńskim wyre-
montowano prawie kilometr dro-
gi (wiodącej do miejscowości Ka-
rolewo), w Dziewokluczu wy-
remontowano drogę na długości 
ok. 1 kilometra, w Prośnie odci-
nek 600 m, we Wyszynkach od-
cinek drogi o długości ponad 200 
metrów. 

Wykonawcą robót była wyłonio-
na w drodze przetargu nieograni-
czonego firma Bimex z Rogoźna, 
a wartość prac opiewała na kwotę 
ponad 150 tysięcy złotych. Wspo-
mniane odcinki dróg w okresie 
wiosennych roztopów były okre-
sowo nieprzejezdne, toteż do-
konany remont w zdecydowa-
ny sposób poprawił dojazd i doj-
ście do odległych wybudowań w 
tych miejscowościach. Trzeba za-
znaczyć, że część środków finan-
sowych na realizację tego przed-
sięwzięcia pochodziła z funduszy 
sołeckich poszczególnych wsi,  
na terenie których wykonano te 
remonty. 

Obecnie trwa realizacja wniosku 
zgłaszanego przez mieszkańców 
naszej miejscowości, dotyczącego 
oznakowania w poszczególnych 
miejscowościach, chodzi szcze-
gólnie o domostwa oddalone od 
centrum danej wsi czy też w tych 
o rozproszonej zabudowie. 
Nowe tablice zostały zamonto-
wane we wsiach Budzyń, Sokoło-
wo Budzyńskie, Bukowiec, Nowa 
Wieś Wyszyńska, Wyszynki, Nie-
wiemko, Grabówka (Piaski), Pro-

sna, Podstolice. Wartość zamonto-
wanych tablic to kwota ponad 15 
tysięcy złotych. Planowana jest po-
prawa oznakowania w następnych 
miejscowościach w roku przy-
szłym. Jednocześnie zwracamy się 
z apelem do użytkownik dróg i pól 
o uszanowanie i niedewastowanie 
tablic,  ponieważ szczególnie w sy-
tuacjach awaryjnych (pogotowie, 
straż pożarna, czy inne służby ra-
tunkowe) dzięki tablicom ułatwio-
na jest orientacja w terenie.   

mała na to zadanie. W zakres wy-
konanych prac wchodziło wyczysz-
czenia stawu, umocnienie brzegów, 
nasadzenia zieleni. W upiększenie 
miejscowości zaangażowali się tak-
że mieszkańcy wsi, którzy wykonali 
nasadzenia zieleni i skalniak. Nowa 
świetlica wraz ze zrekultowanym 
stawem zmieniło diametralnie obli-
cze  wsi Grabówka. 
Czynione są starania, by przepływa-
jąca przez wieś rzeka Flinta zosta-
ła także wyczyszczona, a mostek na 
rzece wyremontowany. 

Nowe oznakowanie  

By dojazd był lepszy

Staw we wsi Grabówka 
- przed remontem

Staw we wsi Grabówka 
- po remoncie
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Wyszyny

Uroczyste oddanie 
inwestycji do użytku

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Spotkanie z lotnikami  

We wtorek, 16 października 
2012 r. w Wyszynach, w czasie 
specjalnie zorganizowanej uro-
czystości w oficjalnie oddano do 
użytku dwa zadania inwestycyj-
ne związane z gospodarką wod-
no-ściekową. 
Pierwsze z nich to „Uporządko-
wanie gospodarki ściekowej w 
miejscowościach: Wyszyny, Gra-
bówka, Prosna, Nowa Wieś Wy-
szyńska”, którego wykonawcą 
była firma CTE Carbotech Engi-
neering Sp. z o.o. ze Szczecina, 
natomiast drugie to „Uporządko-
wanie gospodarki wodno - ście-

kowej w Gminie Budzyń”, które-
go wykonawca był Zakłąd Robót 
Inżynieryjno-Hydrotechnicznych 
„Pol-Gar” Polus i Garnetz S.J. z 
Wągrowca. Koszt łączny obu in-
westycji to kwota blisko 9 mln. 
zł, z czego 3.685.000 zł pochodzi-
ło z dofinansowania z Unii Euro-
pejskiej.
Uroczystość podsumowująca obie 
inwestycje miała miejsce na tere-
nie oczyszczalni ścieków w Wy-
szynach. Przybyli m. in. przedsta-
wiciele budzyńskiego samorządu 
z Przewodniczącym Rady Gminy 
Bogdanem Łaseckim, pracowni-

cy Urzędu Gminy z wójtem gmi-
ny Marcinem Sokołowskim, pra-
cownicy Gminnego Zakładu Wo-
dociagów i Kanalizacji z kierow-
nikiem Januszem Geislerem,  sta-
rosta chodzieski Julian Hermasz-
czuk, sołtysi okolicznych wsi, a 
także przedstawiciele wykonaw-
ców. Wójt Marcin Sokołowski 
podkreślił - Dzisiaj mamy nieco 
inne dożynki, dożynki inwestycyj-
ne. W symboliczny sposób podsu-
mowujemy dzisiaj największą in-
westycję w historii naszej gminy 
tj. zakończenie realizacji dwóch 
zadań inwestycyjnych związanych 
z gospodarka wodno-ściekową. 
Poświęcenia inwestycji dokonał 
ks. proboszcz parafii w Wyszy-
nach Bogdan Spychaj. 
W ramach tych inwestycji w la-
tach 2010-2012 wybudowa-

no nową oczyszczalnię ścieków, 
zmodernizowano stację uzdatnia-
nia wody w Prośnie, wybudowa-
no prawie 22 km sieci kanalizacji 
sanitarnej i 21 szt. przepompow-
ni ścieków. W efekcie pozwoli 
to na przyłączenie się kolejnych 
700 mieszkańców do oczyszczal-
ni ścieków, poprawi jakość wody 
w miejscowościach zaopatry-
wanych przez stacje uzdatniania 
wody w Prośnie i zmniejszy kosz-
ty eksploatacji.
W wyniku realizacji tej inwesty-
cji kolejna wieś naszej gminy tj. 
miejscowość Ostrówki będzie 
miała możliwość być skanalizo-
wana i przyłączona do oczysz-
czalni w Wyszynach, a hydro-
fornia w Sokołowie Budzyń-
skim będzie wyłączona z eks-
ploatacji.  

8  października, gośćmi klasy 
III b  byli:  jeden z najlepszych 
i najbardziej doświadczonych 
pilotów w Polsce Bogdan Likus 
oraz jego uczeń Jarosław Gro-
macki. 
Minęło pięćdziesiąt lat, od kie-
dy Bogdan Likus po raz pierw-
szy wzbił się w powietrze. Swo-
ją lotniczą przygodę rozpoczął 
od latania szybowcami. Dzisiaj 
jest instruktorem samolotowym 
i szybowcowym. Lata samolota-
mi prywatnych właścicieli. Jest 
pilotem Henryka Stokłosy. Dzie-
ci były bardzo podekscytowane 
wizytą. Z wielkim zainteresowa-
niem słuchały opowieści pilotów, 
oglądały zdjęcia, zadawały mnó-

stwo pytań. Każdy uczeń dostał 
też w prezencie plakat z auto-
grafami pilotów z grupy akro-
bacyjnej „Żelazny”, których 
mamy nadzieję w przyszłości 
poznać osobiście. Wielka nie-
spodzianka czekała nas też na-
stępnego dnia, kiedy to w cza-
sie lotu do Poznania, pan Likus 
zrobił trzy okrążenia nad na-
szym szkolnym boiskiem, we-
soło machając do nas skrzydła-
mi. To było COŚ!  Pan Bogdan 
zaproponował nam też, abyśmy 
przyjechali do Śmiłowa. Z pro-
pozycji tej skorzystaliśmy 15 
pazdziernika. W Śmiłowie mie-
liśmy przyjemność podziwiać 
Muzeum Łowieckie Henryka 

Stokłosy oraz piękne samoloty. 
Wyjazd był bardzo udany. Je-
steśmy pod dużym wrażeniem 
tego, co zobaczyliśmy.

Marlena Maczyńska                                                     
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29 października br. w Poznaniu 
odbyła  się gala finałowa  pod-
sumowująca  projekt  eSzkoła 
– Moja Wielkopolska. Jej  orga-
nizatorem był  Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Ogól-
nopolska Fundacja Edukacji 
Komputerowej oraz Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. W przedsięwzięciu tym  wzię-
ło udział 105 szkół z naszego wo-
jewództwa, a każda szkoła reali-
zowała po trzy projekty (razem 
315). Eksperci wyłonili 8 projek-
tów w kategorii gimnazja oraz 4 
projekty w kategorii liceum.  
Projekt „Matematyka w ryku silni-
ka” realizowany w naszym gimna-
zjum znalazł się wśród 8 wyróżnio-
nych, dlatego zostaliśmy zaproszeni  
wraz z opiekunem i dyrekcją szkoły 
na galę finałową. Gala odbyła się w 
auli Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Na  uroczy-
stości tej  zaprezentowało się 5 pro-
jektów, które wcześniej przeszły se-
lekcję komisji. Oczywiście, w tym 

zestawie nie zabrakło  grupy „Mate-
matyka w ryku silnika”. Prezentują-
cy nasz projekt nie mieli sobie rów-
nych, a luz i swoboda  jaką Mateusz 
Hereć wykazał na scenie zostały na-
grodzone gromkimi brawami. Rów-
nież  Oliwię Lisiweicz i Zuzię  Hol-
kę  pochwalono za wspaniałą dyk-
cję. Ale największe wrażenie wy-
wołał Wiktor Szejner wchodząc na 
scenę z naszym dragsterem, który 
jak nakręcony opowiadał o budowie 
motocykla.  Zaproszeni goście gło-
sowali  na najciekawszą prezenta-
cję, wrzucając do urn przygotowa-
ne samoloty z papieru. Nasz sukces 
był druzgoczący, nawet dla liceali-
stów. Za prezentację zdobyliśmy I 
miejsce i każdy z nas otrzymał dysk 
przenośny. 
W czasie przerwy obiadowej udzie-
liliśmy wywiadów telewizji TVP 
Poznań i Polsat News a także Ra-
diu Merkury i radiu internetowemu. 
Nasz projekt cieszył się bardzo du-
żym zainteresowaniem wśród przy-
byłych gości, którzy pytali nas o 

szczegóły budowy dragstera, popro-
sili o odpalenie silnika. Gratulowali 
pomysłu, odwagi i wspaniałej mło-
dzieży  naszemu opiekunowi.
Po przerwie obiadowej pełnej wra-
żeń nastąpił długo oczekiwany mo-
ment, a mianowicie rozstrzygnięcie, 
które projekty otrzymają wyróżnie-
nia, a które staną na podium i zdo-
będą 3 pierwsze miejsca. Projekt 
„Matematyka w ryku silnika” zajął 
III miejsce w kategorii gimnazjum. 
Jesteśmy dumni, że doceniono na-
sze starania. Każdy z nas otrzymał 
Playstation 3, nasz opiekun notebo-
oka Lenovo, a pani dyrektor pisem-
ną deklarację dotyczącą przekaza-
nia nagrody w postaci tablicy inte-
raktywnej.
Uczestnicy projektu: Mateusz He-
reć – „Mati”, Agata Hermaszczuk, 
Zuzanna Holka, Weronika Kędzier-
ska, Oliwia Lisiewicz, Magdale-
na Mąka, Weronika Pielach, Alina 
Posłuszna, Anna Stempniak, Wik-
tor Szejner, Magdalena Szewczyk, 
Kamil Wiśniewski - „Wiśnia”, Ka-

tarzyna Pawlak – opiekun.
Dziękujemy panu Michałowi Szej-
nerowi za dostarczenie naszego 
dragstera pod gmach UAM – u.

Nasi sponsorzy: Firma Kabat  - Ta-
deusz i Andrzej Kabat,  „Szejner-
MOTORS’’ -  Michał Szejner, Go-
spodarstwo Rolne  -  Barbara i Woj-
ciech Szejner, ATA-Technik Ma-
ciej Gramowski, Bank Spółdziel-
czy, Komfort 2  - Marian Kubac-
ki, Mieczysław Kędzierski, Stani-
sław Ornoch, Lampex - Andrzej Za-
wisła, FORMAT - Robert Reisner, 
KIM-Ogrodzenia - Kryspin Wierz-
biński, Monika Serocka, Agniesz-
ka Szejner.
Pragniemy jeszcze raz podziękować 
sponsorom za to, że uwierzyli w nas 
i pozwolili zrealizować marzenia. 
To również dzięki Wam udało nam 
się stanąć na podium eSzkoły.
Dziękujemy także pani dyrektor Te-
resie Krótkiej za wsparcie.

Gimnazjaliści 
z pasją

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Bezpieczeństwo na drodze
Dyrekcja szkoły stawia na bezpie-
czeństwo uczniów, stąd poza wła-
sną działalnością edukacyjną w tej 
sferze chętnie korzysta ze współ-
pracy z różnymi instytucjami.
16 października do naszych malu-
chów zaprosiliśmy prelegentów fir-
my Bridgestone, którzy odbyli po-
gadanki metodami aktywnymi oraz 
prezentacje multimedialne nt. bez-
piecznej podróży i prawidłowych 
zachowań na drodze. Celem głów-

nym było przekonanie najmłod-
szych uczestników ruchu drogowe-
go o konieczności zapinania pasów, 
jazdy w fotelikach samochodowych, 
używania kasków podczas jazdy na 
rowerze itp.
Dzieci żywo reagowały na filmy i 
zaproponowane ćwiczenia poglądo-
we. Na koniec otrzymały upominki 
od firmy zapakowane w specjalne 
odblaskowe worki widoczne na dro-
dze po zapadnięciu zmroku.

„eSzkoła - Moja Wielkopolska”

Sukces w konkursie 
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Rywalizowali w hali przy Gimnazjum 

Mistrzowska „siatka”
Gminne Mistrzostwa po raz piąty 

Biegi przełajowe
W dniu 30 września 2012 roku 
jak corocznie na boisku spor-
towym  i przyległych terenach 
w Kąkolewicach odbyły się V 
Gminne Mistrzostwa w Biegach 
Przełajowych.
Organizatorem byli: Wójt Gminy 
Budzyń, Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu, szkoły i Koło LZS w 
Kąkolewicach. 
Młodzież startowała w 8 katego-
riach wiekowych na różnych dy-
stansach. Pogoda jak zawsze nam 
dopisała a młodzież rywalizowa-
ła między sobą zajmując dosko-
nałe miejsca. 
Wśród najmłodszych rocznik 
2002 na dystansie 600 m najlep-
szymi byli: 
dziewczęta  - Kędziora Sandra, 
Szurpit Martyna, Nowicka Niko-
la.
chłopcy - Jankowski Marcel, Pio-
chacz Michał, Hyl Bartłomiej.
Na dystansie 800 m rocznik 
2001:
dziewczęta - Ludowicz Angelika, 
Piochacz Kamila
chłopcy - Fryska Jan, Brzezinski 
Adam, Nowicki Kacper
Rocznik 2000:
dziewczęta 800 m - Burzyńska 
Julia, Cybulska Wanessa, Ka-
sprzyk Roksana
chłopcy 1000 m - Jankowski 
Kacper, Brzezinski Maciej, Kacz-
marek Kamil
Rocznik 1999:
dziewczęta 800 m - Krawczyk 
Kinga, Prech Weronika
chłopcy 1000 m - Fryska Adrian
Rocznik 1998:
dziewczęta  1000 m - Żegała Pau-
lina, Ludowicz Klaudia 
chłopcy 1500 m - Fryska Piotr

Rocznik 1997/96:
dziewczęta 1500 m - Odor Da-
nuta
chłopcy 2000 m - Wojtecki Ka-
mil, Sroka Paweł, Cybulski Oskar 
Rocznik 1995/94:
dziewczęta 1500 m - Piochacz 
Anna
chłopcy 2000 m - Pilarski Rafał 
Rocznik 1993 i starsi: 
mężczyźni 3000 m - Andrzejew-
ski Michał, Podjasek Jan

Medale i drobne upominki zwy-
cięzcom wręczali w imieniu Wój-
ta Gminy pan Piotr Jankowski, 
przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS w Budzyniu pan Ro-
man Schlabs i przewodniczący 
Koła LZS w Kąkolewicach pan 
Krzysztof Cholewiński. Za duży 
wkład pracy w krzewieniu spor-
tu masowego w środowisku wiej-
skim przewodniczący Koła LZS 
w Kąkolewicach pan Krzysztof 
Cholewiński oraz V-ce przewod-
niczący pan Grzegorz Krzyścin 
odznaczeni zostali srebrnymi Ho-
norowymi Odznakami LZS które 
wręczył im pan Piotr Jankowski. 
Podsumowania Mistrzostw do-
konał przewodniczący Gminne-
go Zrzeszenia LZS w Budzyniu 
pan Roman Schlabs który podzię-
kował kierownikom drużyn, ro-
dzicom, sędziom, współorgani-
zatorom oraz organizatorom Kołu 
LZS w Kąkolewicach za przygo-
towanie i sprawne przeprowadze-
nie tej imprezy. 
Najlepsi starować będą w Wiel-
kopolskich Biegach Przełajo-
wych. 
Rada Gminna LZS w Budzyniu 

W dniach 13 i 14 października 
2012  roku w hali widowiskowo 
– sportowej przy Gimnazjum 
w Budzyniu rozegrano Gminne 
Mistrzostwa w Piłce Siatkowej 
kobiet i mężczyzn.
Organizatorami byli: Wójt Gminy 
Budzyń, Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu i Gminny Ośrodek 
Kultury w Budzyniu. 
W sobotę 13 października gra-
ły panie w systemie każdy z każ-
dym do 25 pkt. i dwóch wygra-
nych setów. Najlepsza drużyną w 
tym roku zostały panie z LZS So-
kołowo Budzyńskie. 
Drugie miejsce wywalczyły panie 
z LZS Prosna a trzecie miejsce za-
jęła drużyna z Budzynia. 
W niedzielę 14 października grali 
panowie w systemie każdy z każ-
dym do 15 pkt. i dwóch wygra-
nych setów.
Zwyciężyła drużyna reprezentu-
jąca LZS Nowe Brzeźno. Drugie 
miejsce zajęła drużyna Budzyń I 
pod kierownictwem pana Roma-
na Ostradeckiego, trzecie miej-
sce zdobyła drużyna Budzyń II 

pod kierownictwem pana Jarosła-
wa Dajczaka, czwarte miejsce za-
jęła drużyna z LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie natomiast piąte miejsce 
przypadło drużynie z LZS Kąko-
lewice. 
Sumując niedzielną grę i jej wy-
niki – kolejność drużyn jest taka 
sama jak w minionym roku. 
Zwycięskie drużyny otrzyma-
ły puchary które wręczali: Prze-
wodniczący Gminnego Zrzesze-
nia LZS w Budzyniu oraz sędzia 
zawodów pani Irena Jankowska.
Zwycięskie drużyny tj. LZS So-
kołowo Budzyńskie – kobiety i 
LZS Nowe Brzeźno – mężczyź-
ni będą reprezentować Gminę 
Budzyń w Zimowej Powiatowej 
Spartakiadzie LZS i Mieszkań-
ców Wsi. 
W imieniu organizatorów ser-
decznie dziękujemy kierowni-
kom  drużyn, sędziom za po-
moc w przeprowadzeniu tych Mi-
strzostw. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Jubileusz nadania imienia
Walczyli o kolejny puchar

Bośka - Kop

Stowarzyszenie Artystów Ziemi Budzyńskiej

„Atelier & Ja”
W Gminnym Ośrodku Kultury 
w Budzyniu na pierwszym zało-
życielskim spotkaniu Stowarzy-
szenia Artystów Ziemi Budzyń-
skiej „Atelier & Ja” zjawili się 
artystyści oraz twórcy z Budzy-
nia oraz z terenu gminy. 
Okazało się, że „artystyczny” po-
tencjał naszej gminy jest bardzo 
duży, na wezwanie organizato-
rów stawiło się ponad 20 osób 
chętnych do współpracy.  Pod-
czas spotkania ustalono nazwę 
stowarzyszenia i wybrany został 
zarząd. Prezesem wybrano jed-
nogłośnie inicjatorkę pomysłu 
Annę Zaranek, zaś zastępcami 
zostały Danuta Gościńska i Alek-
sandra Szejner. Warto dodać, że 

wchodzące w skład Zarządu oso-
by tworzyły także komitet zało-
życielski Stowarzyszenia. Artyści 
mają się spotykać w każdy pierw-
szy i trzeci wtorek miesiąca mię-
dzy godzinami 16 a 22. Zgodnie z 
przyjętą deklaracją, Stowarzysze-
nie zaprasza wszystkich twórców 
i pasjonatów do wstępowania w 
jego szeregi – „Prawdziwa sztuka 
krytyki się nie boi. Naszym celem 
jest rozwijanie i pomnażanie do-
robku kultury narodowej w prze-
łożeniu na nasz teren. Chcemy 
kultywować historię, tradycję i 
kulturę ze szczególnym uwzględ-
nieniem walorów regionu. Chce-
my promować ciekawe osobowo-
ści i naszych lokalnych twórców”. 

Uczestniczkami nowej inicjatywy 
mogą przystępować także twórcy 
spoza naszrj gminy. - Wiemy, że 
w nie tylko w gminie, ale w całym 
powiecie jest sporo artystów, ma-
larzy i rzeźbiarzy, którzy działają 
nie nagłaśniając swojej działalno-
ści, czasem w ukryciu. Zachęca-

my żeby przyszli na nasze spotka-
nie, zapraszamy do naszego sto-
warzyszenia -  mówią panie Anna 
Zaranek i Danuta Gościńska. Jak 
dodają pierwsza wspólna wysta-
wa firmowana przez „Atelier & 
Ja” planowana jest w okolicach 
Bożego Narodzenia. 

3 października Szkoła Podstawo-
wa w Budzyniu świętowała 25. 
rocznicę nadania szkole imienia 
prof. Tadeusza Kotarbińskiego. 
W obchody jubileuszu zaangażo-
wano całą społeczność uczniow-
ską. 
Odbyły się liczne pogadanki, na 
których nauczyciele wychowaw-
cy przybliżali postać Tadeusza Ko-
tarbińskiego. Młodsze klasy ilustro-
wały najważniejsze myśli profeso-
ra, natomiast uczniowie klas szó-
stych stworzyli ciekawą prezenta-
cję multimedialną dotyczącą życia 
i dorobku uczonego. Przygotowa-
no również wystawę okolicznościo-
wą, na której można było zobaczyć 
między innymi zdjęcia z przebiegu 
uroczystości, która miała miejsce w 
1987 roku. 
Choć od śmierci profesora upłynęło 
wiele lat, jego myśli nie straciły na 
aktualności.
Warto istnieć! Żeby poznać świat, 
kochać kogoś, być czyimś przyja-
cielem lub po prostu być komuś po-
mocny.
To ważne przesłanie, które pozosta-
wił potomnym Tadeusz Kotarbiń-
ski, szczególnie istotne jest właśnie 
teraz - w świecie pozbawionym ja-
kichkolwiek zasad moralnych, pro-
pagującym wzorce oparte na kulcie 
pieniądza, wzorce niestety coraz po-

pularniejsze wśród dzieci i młodzie-
ży. Profesor uczył sztuki życia opar-
tej na zasadach takich jak szacunek 
dla godności ludzkiej, umiłowanie 
pracy, pogarda dla kłamstwa i nik-
czemności. Podkreślał istotę szcze-
rej i otwartej przyjaźni. Sformuło-
wał cztery dyrektywy, kierujące po-
stawami i działaniami człowieka: 
Lub robić coś.  Kochaj kogoś. Nie 
bądź gałganem. Żyj poważnie.
Wcielał w życie model „porządne-
go życia” – takiego, na którym moż-
na zawsze polegać. Według profe-
sora porządny człowiek to taki, któ-
ry nie znajduje radości w zadawaniu 

innym cierpień, człowiek odważ-
ny, wywiązujący się ze swoich obo-
wiązków, człowiek prawdomówny, 
nawet w momentach, kiedy praw-
da mu szkodzi. Jest to człowiek, któ-
ry nie lubi łatwizny, nie ulega po-
kusom, nie odczuwa strachu przed 
cierpieniem. To wreszcie ten, na któ-
rego można liczyć, że nie zawiedzie 
przyjaciela w potrzebie ani tych, 
których wziął pod opiekę, ani spra-
wy, którą przyjął za swoją. 
Poglądy głoszone przez profeso-
ra Kotarbińskiego nic nie straciły 
na swojej aktualności i mogą stać 
się podstawą do wielu naszych wła-
snych przemyśleń oraz ich realizacji 
w życiu szkolnym. Bo jak pisał:
Niech młodzież słucha starszych – 
to natury kolej, tak jeno, nie inaczej 
wpływa do głów olej.

Szkolniak

14 października 2012 roku w 
Gminnym Ośrodku Kultury w 
Budzyniu rozegrano trzecią  roz-
grywkę„Bośka-Kop”, tym ra-
zem  o puchar „Pizzeria Hit”. 
Zwycięzcą został rozgrywki został 
Romuald  Fiedorowicz (487 pkt.) 
Kolejne miejsca zajęli: Waldemar 
Walczak 401 pkt., Robert Ksycki  
385 pkt., Zygmunt Bukowski 377 
pkt., Roman Starosielec 375 pkt., 
Wojciech Wierzbiński  365 pkt., 
Ryszard Geisler  365 pkt., Włodzi-
mierz Olejniczak 347 pkt.
Klasyfikacja po trzech rozgryw-
kach (pierwsza dziesiątka): 
1. Rajmund Przybyszewski 
                                       - 600 pkt.
2. Romuald Fiedorowicz - 590 pkt.
3. Ryszard Miziołek       - 550 pkt.
4. Ryszard Geisler         - 535 pkt.
5. Stefan Mulik          - 505 pkt.
6. Wojciech Wierzbiński  - 485 pkt.
7. Waldemar Walczak     - 470 pkt.
8. Mariusz Wiza          - 455 pkt.
9. Andrzej Michor         - 440 pkt.
10. Jerzy Kowalczyk      - 400 pkt.
Następna rozgrywka zostanie zor-
ganizowana w sobotę, 10 listopada 
2012 r. w Sokołowie Budzyńskim, 
o godzinie 16.00.  
Drużynowa rozgrywka zostanie ro-
zegrana w Budzyniu w Gminnym 
Ośrodku Kultury w niedzielę, 18 li-
stopada, o godzinie 10.00. 
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Szkoła Podstawowa  w Budzyniu 

Próbny sprawdzian

Turniej piłkarski na Orliku 

„Tymbark” z Budzynia górą!

6 października na boisku kom-
pleksu sportowego Orlik w 
Budzyniu rozegrano Turniej 
chłopców rocznik 2002 i młodsi 
z udziałem drużyn z Damasław-
ka, Skoków, Gołańczy, Chodzie-
ży, oraz drużyny „Tymbark” 
reprezentującej gospodarzy.  
Opiekunem naszej drużyny  już 
od roku jest animator sportu pan 
Mariusz Ajchsztet. W jej skład na-
szej  drużyny wchodzili: Kacper 
Barczak, Adrian Banach, Mar-
cel  Jankowski (zasłużył na szcze-
gólne wyróżnienie, gdyż na Tur-

niej przyjechał bezpośrednio po 
zwycięskim biegu w sztafecie, w 
które reprezentował  Gminę Bu-
dzyń), Filip Czerwiński, Dawid 
Szpejer, Bartek Simiński, Mikołaj 
Brychczyński, Wojciech Brych-
czyński, Kacper Janeczek, Aleks 
Ludowicz, Daniel Janicki, Adam 
Simiński, Olaf Krzyścin. 
Zwyciężyła nasza drużyna  z Bu-
dzynia, okazując się najlepsza w 
tym dniu wygrywając cały Tur-
niej. Gratulujemy zwycięstwa i 
dalszych sukcesów, „Tymbark” 
górą!

30 października  2012 roku w 
Szkole Podstawowej im. T. Ko-
tarbińskiego w Budzyniu odbył 
się próbny sprawdzian umiejęt-
ności uczniów klas VI. 
Podstawowymi  celami przepro-
wadzenia sprawdzianu były:
sprawdzenie przygotowania do 
sprawdzianu po ukończeniu szko-
ły podstawowej, sprawdzenie po-
ziomu wymaganych umiejętności-
,wnioski dla uczniów i nauczycieli 
do dalszej pracy.
Przeprowadzanie próbnych spraw-
dzianów stanowi stały element 
pracy dydaktycznej w tutejszej 
szkole. Sprawdzian ten jest okazją 
do rozwiązywania przez uczniów 
testu, który swoją budową przy-
pomina właściwy sprawdzian. Od 
wielu lat uczniowie mają możli-
wość sprawdzenia własnej wie-

dzy w takich warunkach, w jakich 
będzie pisany sprawdzian na za-
kończenie klasy szóstej. Regular-
ne przeprowadzanie sprawdzia-
nów, dogłębna analiza wyników 
poszczególnych uczniów odzwier-
ciedlają poziom opanowania przez 
nich pięciu podstawowych umie-
jętności: czytania, pisania, rozu-
mowania, korzystania z informa-
cji, wykorzystywania wiedzy w 
praktyce. Dla tegorocznych szó-
stoklasistów była to już druga pró-
ba, ponieważ pierwszy raz pisa-
li taki sprawdzian w klasie piątej. 
Do właściwego sprawdzianu zo-
stało jeszcze pół roku. W tym cza-
sie uczniowie nabędą jeszcze wie-
le nowych umiejętności, ale nie 
mogą zapominać o utrwalaniu 
tych, które już posiadają.

Szkolniak 
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Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

Pasowanie uczniów klas pierwszych

Gość Biblioteki Publicznej w Budzyniu

Podróż w literacki świat
Spełnieniem wielu dziecięcych 
marzeń można nazwać niespo-
dziankę, którą przygotowała 
dla najmłodszych czytelników 
Biblioteka Publiczna w Budzy-
niu. Na specjalne zaproszenie 
pani Dyrektor, przybył długo 
wyczekiwany gość – Grzegorz 
Kasdepke.
Ten dobrze znany wśród dzie-
ci i młodzieży bajkopisarz, urósł 
w ich oczach do rangi bohate-
ra. Dzięki umiejętności nawią-
zania literackiego kontaktu z 
czytelnikiem, jest przez wielu z 
nich wręcz uwielbiany. Uczestni-
cy trzech spotkań – w Bibliotece 
Publicznej w Budzyniu, oraz w 
Filii w Wyszynach zarzucili au-
tora pytaniami. Dzieci świetnie 
znały książkowe historie o Ku-
bie i Bubie, o Kacprze wzoro-

wanym na synu autora, oraz in-
nych bohaterów i ich przygody. 
Z entuzjazmem również  wdawa-
ły się  w dyskusję z panem Grze-
gorzem, który tak prowadził roz-
mowę,  by to właśnie dzieci od-
powiadały na  sprytnie przemy-
ślane pytania. Autor nie unika 
trudnych tematów, nie obce mu 
są kwestie miłości i całowania, 
jak i również rozważania na te-
mat tego co by było, gdyby chło-
piec na moment był dziewczyn-
ką. Nie muszę dodawać, ile emo-
cji i śmiechu wzbudziły tak trud-
ne, w tym wieku sprawy. Naj-
ważniejsze jest to, że w rozmo-
wie z autorem nikt nie pozosta-
je z niedokończonym tematem 
lub problemem. Każdy supełek 
zostaje z radością rozplątany, co 
świetnie wyczuwają uczestnicy 

spotkania.
W towarzystwie  Grzegorza Kas-
depke czas płynął nieubłaganie 
szybko. Autor jeszcze długo po 
spotkaniu cierpliwie odpowiadał 
na pytania i podpisywał  książki.
Po spotkaniu z  panem Grzego-
rzem można śmiało powiedzieć, 
że to nie tylko, jak sam o sobie 
mówi – bajkopisarz na 100 pro-

cent – to przede wszystkim prze-
sympatyczny przyjaciel dzieci i  
łamacz nurtujących ich pytań.
Wspólne chwile spędzone w to-
warzystwie pisarza z pewnością 
na długo zostaną w pamięci i ser-
cach dzieci.

Honorata Struzik 
– instruktor GOK w Budzyniu

28 września bieżącego roku w 
budzyńskim gimnazjum od-
była się uroczystość pasowa-
nia uczniów klas pierwszych. 

Po krótkim powitaniu całej 
społeczności szkolnej nastą-
pił najważniejszy moment dla 
pierwszoklasistów. 

Przedstawiciele klas złożyli 
uroczyste ślubowanie. Następ-
nie dyrektor gimnazjum - pani 
Teresa Krótka symbolicznym 

mieczem dokonała pasowania.
Podczas uroczystości zaprezen-
towano również skład nowego 
samorządu uczniowskiego.
Na zakończenie wszyscy 
uczniowie klas pierwszych 
otrzymali słodki upominek od 
samorządu.
 



10

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

G
M

IN
A MIESIĘCZNIK

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu  
Adres korespondencyjny: 
ul. Władysława Łokietka 31, 64-840 Budzyń
tel. 067 28 43 575, mail: gok@budzyn.pl
Redaguje: Zespół  
Redaktor naczelny: Marek Bocheński
Przygotowanie do druku: Studio Atut
Druk: M-DRUK Wągrowiec    

Gość Biblioteki Publicznej w Budzyniu

Wyprawa na Islandię 
z Romanem Pankiewiczem
„Islandia. Trzeci żywioł” tak 
swoją najnowszą książkę za-
tytułował  podróżnik Roman 
Pankiewicz i tymi słowami roz-
począł fascynujące spotkanie 
z młodzieżą. Pisarz zawitał do 
Budzynia i Wyszyn, na specjal-
ne zaproszenie Biblioteki Pu-
blicznej w Budzyniu.
Roman Pankiewicz to Krakowia-
nin, absolwent szkoły hotelarskiej 
w Zakopanem. Pokochał wę-
drówki po tatrzańskich szlakach, 
co przełożyło się na późniejszą 
chęć poznawania świata. Na swo-
ich spotkaniach z młodzieżą nie 
tylko przekazuje informacje zna-
ne z przewodników turystycz-
nych – autor przedstawia dany 
region „od zaplecza”, skupia się 
na codzienności mieszkańców tj. 
praca, architektura domów, men-
talność. Zdjęcia, które prezentuje 

nie pomijają również niesamowi-
tych zjawiskach przyrody, pięk-
na martwej natury i roślinności.  
Podróżnik w przystępny, a przede 
wszystkim ciekawy sposób przy-
bliżył młodzieży charakterystycz-
ne rzeczy związane z Islandią. 
Nagle podręcznikowe hasła tj. zo-
rza polarna, gejzer przestały być 
tylko pustymi terminami – moż-
na je zobaczyć na zdjęciach i  do-
kładnie o nie wypytać pisarza. 
Roman Pankiewicz gorąco zachę-
cał młodzież by uczyła się języ-
ków obcych, gdyż otwierają im 
ścieżki w różne strony świata. 
Oby to przesłanie mocno utkwiło 
w pamięci uczestników i pozwo-
liło w przyszłości odkrywać wła-
sne żywioły.

Honorata Struzik 
– instruktor GOK w Budzyniu

Lokalna Grupa Działania „Do-
lina Noteci” zorganizowała w 
Przedszkolu Samorządowym w 
Budzyniu spotkanie z artystą 
kultywującym zanikające za-
wody - Kazimierzem Słodowym 
z Nietuszkowa.
Artysta oprócz zaprezentowa-
nia gotowych dzieł rozpoczął w 
przedszkolu pracę nad kolejną 
rzeźbą, maluchy (3, 4-latki), mia-
ły więc niezwykłą okazję pod-

Przedszkole Samorządowe  w Budzyniu 

Spotkanie z artystą
patrywania mistrza przy pra-
cy. Spotkanie z przedszkolaka-
mi jest kontynuacją rozpoczęte-
go programu w ramach aktywi-
zacji mieszkańców, zamieszku-
jących obszary terenu działania 
Lokalnej Grupy Działania „Doli-
na Noteci”. W ramach prezentacji 
przeprowadzono: pogadanki te-
matyczne, zajęcia plastyczne, za-
bawy i ćwiczenia.
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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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Śpiewają już dziesięć lat!

Jubileusz chóru „Złoty Liść” 
 W sobotę, 20 października 2012 
r., w restauracji Tomex w Bu-
dzyniu zorganizowano uroczy-
stość związaną z jubileuszem 
dziesięciolecia działalności chó-
ru „Złoty Liść”. 
Dziesięć lat minęło jak z bicza 
trzasnął... Inicjatywa powstania 
zespołu śpiewaczego, który kon-
tynuowałby dokonania działają-
cego w Budzyniu w latach 70. i 
80. chóru, powstała właśnie 10 lat 
temu, pomysłodawcą był Teresa 
Janiszewska, obecny prezes chó-
ru. We wrześniu 2002 roku chór 
„Złoty Liść” rozpoczął pierwsze 
próby, a pierwszy oficjalny wy-
stęp miał miejsce w czasie akade-
mii z okazji Dnia Niepodległości. 
Od samego początku dyrygentem 
i opiekunem muzycznym chóru 
był (i jest nadal) Jan Margowski. 
Obecnie chór liczy 24 członkinie, 
skład jest dość stabilny, w cią-
gu całej historii zespołu wymie-
niło się 5 śpiewaczek. Przez lata 
swojej działalności „Złoty Liść” 
stał się rozpoznawaną marką, jest 
często zapraszany na różnego ro-
dzaju przeglądy i konkursy, bar-
dzo często jest także ozdobą uro-
czystości i rocznic, organizowa-
nych na terenie Gminy Budzyń. 
Wszystkich słuchaczy ujmuje pa-
sją, z jaką wykonywane są kolej-
ne pozycje z coraz bardziej roz-
budowanego repreptuaru, a także 
radością i wigorem. Warto odno-
tować, że wśród czlonkiń chóru 
są dwie śpiewaczki, które skoń-
czyły 80 lat. I chociaż pewnie nie 
wypada wypominać wieku, czy-
nimy to tylko dlatego, że ich ak-

tywność stanowi dowód na to, że 
mimo „trzeciego wieku” można 
być nie tylko aktywnym, ale i kre-
atywnym. 
Prezes chóru, Teresa Janiszew-
ska, przywitała wszystkich zebra-
nych, w tym władze gminy z wój-
tem Gminy Budzyń  Marcinem 
Sokołowskim oraz przewodniczą-
cym Rady Gminy Budzyń Bogda-
nem Łaseckim. Nie zabrakło pro-
boszcza budzyńskiej parafii ks. 
Przemysława Prętkiego, pracow-
ników GOK z dyrektorem Mar-
kiem Bocheńskim, dyrektor od-
działu Banku Spółdzielczego w 
Budzyniu Barbary Ksyckiej, soł-
tysa wsi Budzyń Zenona Nowic-
kiego, przedsiębiorców, sponso-
rów, a także przedstawicieli sta-
rostwa, władz powiatowych PZE-
RiI, DPS, zaprzyjaźnione chóry, 
oraz wielu przyjaciół chóru.  
Wszytkie członkinie chóru 
otrzymały kwiaty z rąk dyrek-
tora Bocheńskiego. Następnie 

„Złoty Liść” zaprezentował kil-
ka utworów, które złożyły się 
na rocznicowy koncert. Historię 
chóru przypomniała multime-
dialna prezentacja przygotowa-
na przez Honoratę Struzik.  W 
dalszej części uroczystości naj-
bardziej zasłużonym dla działal-

ności budzyńskiego chóru wrę-
czono okolicznościowe grawer-
tony, otrzymali je: dyrektor GO-
K-u Marek Bocheński, Jan Mar-
gowski, Krystyna Przywarczak, 
kierownik DPS-u Edyta Ra-
dwańska oraz wójt Gminy Bu-
dzyń Marcin Sokołowski. Zło-
te Odznaki Honorowe PZERiI 
otrzymali: Teresa Olszewska, 
prezes chóru „Złoty Liść” Tere-
sa Janiszewska oraz wójt Gmi-
ny Marcin Sokołowski. Następ-
nie na ręce Teresy Janiszewskiej 
goście złożyli życzenia, wiązan-
ki kwiatów, okolicznościowe 
adresy, a także prezenty, w tym 
nowe okładki do nut. Jubileusz 
uświetnił występ kapeli „Kom-
binatorzy”. Z okazji tak okrą-
głej rocznicy nie mogło zabrak-
nąć także jubileuszowego tortu. 
Całość zakończyła wspólna za-
bawa. 


