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III Koncert Noworoczny w Gminnym Ośrodku Kultury

Kolędowanie w Trzech Króli

13 stycznia 2013 - kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zebraliśmy 23.120 zł!

Graliśmy dla dzieci i osób w podeszłym wieku
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Pracowały komisje Rady Gminy

Wspólne posiedzenie

INFORMACJA
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
w III i IV kwartale 2012 r. na terenie Gminy Budzyń

Działając w oparciu o art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Wójt Gmi-
ny Budzyń informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi na terenie Gminy Budzyń.
W drugim półroczu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Chodzieży dokonał zbadania 22 prób wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi, które zostały pobrane  z wodociągów publicznych w Bu-
dzyniu, Prośnie, Dziewokluczu i Sokołowie Budzyńskim oraz 7 pró-
by wody z wodociągu zakładowego „AGRO-DANMIS” Gramow-
scy Spółka Jawna w Bukowcu oraz 1 próbę z wodociągu lokalnego 
w Podstolicach.
Woda z wodociągu publicznego w Budzyniu, Prośnie i Sokołowie Bu-
dzyńskim, wodociągu zakładowego w Bukowcu oraz wodociągu lo-
kalnego w Podstolicach spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczo-
nej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
W wodociągu publicznym w Dziewokluczu stwierdzono niezgodną z 
wymaganiami mętność oraz ponadnormatywną zawartość manganu i 
żelaza. W 2013 r. planowany jest kapitalny remont stacji uzdatniania 
wody w Dziewokluczu.

Wójt Gminy Budzyń
/-/ Marcin Sokołowski

28 grudnia odbyła się już ostat-
nia w 2012 roku, XXIV sesja 
Rady Gminy. Podobnie jak w 
poprzednich latach ostatnia se-
sja w roku miała nietypowy cha-
rakter i składała się z dwóch czę-
ści. Pierwsza część sesji mia-
ła uroczysty charakter, w czasie 
której radni wraz zaproszonymi 
gośćmi wymienili się życzeniami 
i połamali opłatkiem. 
W części drugiej, roboczej, rad-
ni podjęli ogółem 8 uchwał. Mię-
dzy innymi przyjęli gminny pro-
gram profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na 2013 
rok. Następnie przyjęli gminny pro-
gram przeciwdziałania narkoma-
nii. W kolejnej uchwale radni pod-
jęli decyzję dotyczącą programu 
współpracy Gminy Budzyń z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami o których mowa w ar-
tykule 3 ust. 3 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolon-
tariacie na rok 2013. 
W kolejnej uchwale radni podję-
li decyzję w sprawie nadania na-
zwy nowopowstałej ulicy w Bu-
dzyniu. Nowa ulica została nazwa-
na „Generała Stanisława Taczaka” 
i biegnie od ulicy Leśnej w prawo 
za wzgórzem Okręglik (jadąc z Bu-
dzynia w kierunku Chodzieży). 
W kolejnym  punkcie obrad rad-
ni dokonali weryfikacji wniosków 
sołectw Gminy Budzyń w sprawie 
zaplanowania przedsięwzięć w bu-
dżecie Gminy Budzyń na 2013 rok 
ze środków sołeckich w ramach 
funduszu sołeckiego. Wszystkie 
wnioski zostały pozytywnie zwery-
fikowane i ujęte w budżecie na rok 
2013. 

W kolejnej uchwale radni dokona-
li zmian w budżecie na 2012 rok. 
Zwiększono zarówno dochody jak 
i wydatki o kwotę 52 tysiące 808 
złotych, i po tej zmianie budżet 
gminy Budzyń ostatecznie zamknie 
się kwotą 27 milionów 765 tysięcy 
621 złotych. Natomiast po stronie 
wydatków ostatecznie budżet sta-
nowi kwotę 27 milionów 391 ty-
sięcy 510 złotych. Konsekwencją 
zmian w budżecie na 2012 rok była 
konieczność dokonania zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej 
gminy Budzyń na lata 2012 -2020. 
Najważniejszą uchwałą podjętą w 
czasie obrad tej sesji była uchwała 
w sprawie budżetu gminy na 2013 
rok. 
Budżet gminy na 2013 rok po stro-
nie dochodów uchwalono w wyso-
kości 28 milionów 966 tysięcy 770 
złotych, z czego dochody bieżące 
stanowią kwotę 24 milionów 671 
tysięcy 947 złotych, a wydatki ma-
jątkowe 4 miliony 294 tysiące 823 
złote. Natomiast wydatki budżeto-
we zostały skalkulowana na kwotę 
28 milionów 94 tysiące 634 złote. 
W kwocie tej wydatki bieżące to 20 
milionów 481 tysiące 600 złotych, 
natomiast na wydatki majątkowe 
została zabezpieczona kwota 7 mi-
lionów 613 tysięcy 034 złote. 
Konsekwencją podjętej uchwały 
budżetowej była uchwała w spra-
wie uchwalenia wieloletniej pro-
gnozy finansowej na lata 2013 
-2023. 
Ustalono także nadwyżkę budżeto-
wa w kwocie 872 tysięcy 136 zło-
tych, która została przeznaczona  w 
całości na spłatę zaciągniętych zo-
bowiązań. 

19 grudnia 2012 r. odbyło się 
wspólne posiedzenie komisji roz-
woju gospodarczego i finansów 
oraz komisji statutowo - samorzą-
dowej, prawa i porządku publicz-
nego. Posiedzenie komisji miało 
tym razem nietypowy przebieg i 
składało się z dwóch części. 
W pierwszej radni obradowali w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury i pod-
czas posiedzenia omawiali i zaopi-
niowali pozytywnie program współ-
pracy Gminy Budzyń z organizacja-
mi pozarządowymi oraz podmio-
tami, o których mowa w artykule 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i wolontariacie na 
2013 rok. Ponadto radni  pozytyw-
nie zaakceptowali projekt uchwały 
w sprawie nazewnictwa nowej ulicy 
w Budzyniu. Oba projekty uchwał 
zostały przekazane pod obrady sesji 
Rady Gminy, w czasie której radni 
mogą podjąć wiążącą decyzję w po-
wyższych sprawach.
W drugiej części obrad radni doko-
nali przeglądu zakończonych oraz 
obecnie prowadzonych  inwestycji 
na terenie naszej gminy. Radni od-
wiedzili Nowe Brzeźno, gdzie lu-

Ostatnia w starym roku

XXIV sesja Rady Gminy

Apel 
Tegoroczna zima nie szczędzi nam ani śniegu, ani mrozu. W związ-
ku z tym na właścicieli posesji spada większa odpwiedzialność za stan 
utrzymania chodników oraz wjazdów na posesje. Znakomita większość 
mieszkańców gminy wywiązują się ze tych zadań wzorowo, jednak zda-
rzają się niechlubne wyjątki. Przypominamy zatem, że zadania te nale-
żą do obowiązków właścicieli nieruchomości i ich niedopełnienie  może 
stanowić poważne zagrożenie dla nas wszystkich. 
Wykażmy także większą dbałość o los naszych czworonogów. Zapew-
nijmy im ciepłą budę oraz pokarm i utrzymujmy na terenie posesji. W 
przeciwnym razie może się zdarzyć, że psy będą szukały ciepłego schro-
nienia oraz pożywienia poza swoją posesją, a to może stanowić poważ-
ne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy.   

strowali nowo oddaną do użytku 
świetlicę wiejską i plac rekreacyjny 
przed świetlicą. W Dziewokluczu 
zapoznali się z   wybudowanym nie-
dawno chodnikiem oraz drogą, od-
wiedzili także świetlicę oddaną do 
użytku w roku 2011. W Sokołowie 
Budzyńskim radni zapoznali się z 
obecnie prowadzoną budową nowej 
remizy strażackiej, a takźe obejrzeli 
oddany do użytku w 2011 roku staw 
w centrum wsi. W Bukowcu rad-
ni odwiedzili wyremontowany bu-
dynek byłej szkoły podstawowej, w 
której obecnie znajduje się świetli-
ca wiejska z pełnym zapleczem. Na-
stępnie w Wyszynach radni zwiedzi-
li  niedawno uruchomioną oczysz-
czalnię ścieków, a w Grabówce za-
poznali się z efektem zakończonych 
niedawno prac związanych z zago-
spodarowaniem zbiornika wodne-
go położenego w centrum wsi, mię-
dzy placem zabaw a świetlicą wiej-
ską. Na zakończonie wizytacji w te-
renie radni odwiedzili sołectwo Pro-
sna, gdzie jesienią został oddany do 
użytku budynek świetlicy wiejskiej, 
który przeszedł kapitalny remont. 
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4 stycznia 2012 r., w 94. roczni-
cę wyzwolenia Budzynia, w Gim-
nazjum im. Powstańców Wielko-
polskich odbyły się uroczyste ob-
chody święta patrona. Uroczysto-
ści rozpoczęła Msza Św. w inten-
cji Powstańców Wielkopolskich. 
Następnie przedstawiciele władz 
samorządowych, organizacji kom-

Gmina Budzyń

Obchody 94. rocznicy 
wyzwolenia Budzynia

batanckich oraz uczniów i nauczy-
cieli gimnazjalnych złożyli kwia-
ty i zapalili znicze na grobach po-
wstańców oraz przy obelisku przy 
budzyńskim gimnazjum.
Kolejnym punktem obchodów był 
uroczysty apel, który się odbył w 
gimnazjalnej auli. W uroczysto-
ściach uczestniczyli przedstawicie-

Z dniem 1 lipca 2013 r. wchodzi w 
życie nowy system gospodarki od-
padami komunalnymi. Systemem 
tym zostaną objęte w naszej gmi-
nie nieruchomości zamieszkałe, a 
podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą będą funkcjonować  
na starych zasadach (czyli zakład 
produkcyjny będzie sam podpisy-
wać umowę z firmą na odbiór od-
padów).
W związku z powyższym Rada 
Gminy podjęła nastepujące uchwa-
ły:
• w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Budzyń;
• w sprawie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi;
• w sprawie ustalenia szczegółowe-
go sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania i zago-
spodarowania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkań-
cy;
• w sprawie określenia metody usta-
lania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki opłaty;
•  w sprawie określenia wzoru dekla-
racji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalny-
mi składanej przez właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych.
Stawka opłaty naliczana jest od licz-
by osób zamieszkujących daną nie-
ruchomość. Stawka od osoby mie-
sięcznie wynosi: 
• za odpady segregowane – 9,00 zł,

• za odpady niesegregowane – 13,00 
zł.
Opłata obowiązuje wszystkie osoby 
zamieszkujące posesję (nie tylko za-
meldowane).                                   W 
ramach tej opłaty firma, która będzie 
odbierać odpady od właścicieli nie-
ruchomości, wywozić będzie z po-
sesji zgromadzone w pojemnikach  
odpady.  
W ramach przyjętej opłaty od wła-
ścicieli nieruchomości będą odbiera-
ne następujące odpady komunalne:
• zmieszane (niesegregowane) odpa-
dy komunalne;
• odpady komunalne zbierane se-
lektywnie (papier, opakowania wie-
lomateriałowe, szkło, tworzywa 
sztuczne, metale);
• odpady komunalne ulegające bio-
degradacji;
• meble i odpady wielkogabarytowe 
(system akcyjny);
• odpady elektryczne i elektroniczne 
(system akcyjny); 
• baterie i akumulatory (system ak-
cyjny).
Firma, będzie odbierała  odpady ko-
munalne od mieszkańców według 
następujących częstotliwości:
• dwa razy w miesiącu (odpady ko-
munalne zmieszane);
• jeden raz w miesiącu (odpady zbie-
rane selektywnie);
• co kwartał - system akcyjny (meble 
i odpady wielkogabarytowe, odpady 
elektryczne i elektroniczne, baterie i 
akumulatory).                               
Dokładne terminy wywozu będą 
określone w harmonogramie odbio-
ru odpadów. Zostanie on ogłoszo-

ny przed datą wejścia w życie no-
wego systemu gospodarki odpada-
mi komunalnymi i będzie dostępny 
na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny Budzyń, na tablicy ogłoszeń da-
nego sołectwa oraz w miesięczni-
ku Informator Samorządowy Gmi-
na Budzyń. 
Ustawodawca nałożył na gminy 
obowiązki ograniczenia masy od-
padów komunalnych (segregowa-
nych i zmieszanych) oddawanych 
na wysypisko odpadów, które ule-
gają biodegradacji. Przekroczenie 
norm skutkować będzie nałożeniem 
kar na gminę. Jednym z czynników, 
które bezpośrednio mogą wpłynąć 
na ograniczenie masy odpadów ko-
munalnych, jest zakładanie przydo-
mowych kompostowników. Kom-
postowanie ma wiele zalet, między 
innymi:   
• powoduje zmniejszenie o 30-50% 
ogólnej ilości odpadów kierowa-
nych na wysypiska,
• pozwala na unieszkodliwienie od-
padów pod względem sanitarno-epi-
demiologicznym,
• dzięki tej technologii uzyskuje się 
kompost niezbędny dla zapewnie-
nia urodzajności gleb (w Polsce ok. 
60% gleb ma niedomiar humusu),
• przydomowy kompostownik nie 
wymaga skomplikowanej techno-
logii, koszt iwenstycji i eksploatacji 
jest niski,
• łatwość składowania niewykorzy-
stanego kompostu.
Kompostowanie przydomowe jest 
najprostszą, najtańszą i jedyną eko-
logiczną, czyli zgodną z naturalny-
mi procesami przyrodniczymi me-
todą recyklingu odpadów organicz-
nych! W najbliższych wydaniach In-
formatora tej tematyce poświęcimy 
więcej miejsca. 
Szczegółowych informacji dotyczą-
cych nowego systemu gospodar-

le władz samorządowych szczebla 
zarówno gminnego, jak i powiato-

wego oraz przedstawiciele organi-
zacji kombatanckich.

ki odpadami komunalnymi można 
uzyskać: 
- na stronie internetowej (www.bu-
dzyn.pl, zakładka „Rewolucja śmie-
ciowa 2013”),
- w Urzędzie Gminy Budzyń, Refe-
rat Zamówień Publicznych Inwesty-
cji i Rolnictwa, pokój nr 7,
- bądź telefonicznie pod numerem 
telefonu 67 2843 370, wewnętrz-
ny 27.
W I kwartale 2013 roku do wszyst-
kich mieszkańców zostaną dostar-
czone deklaracje o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Wypełnione deklaracje 
należy złożyć w Urzędzie Gminy 
Budzyń, ul. Lipowa 6 (osobiście, li-
stownie bądź przez Sołtysa), do dnia 
31 marca 2013 roku. 
W imieniu mieszkańców wspólnot 
i spółdzielni mieszkaniowych de-
klaracje składa zarządca nierucho-
mości lub zarząd wspólnoty, w po-
zostałych przypadkach od osób pry-
watnych (indywidualnych), deklara-
cje składa właściciel nieruchomości. 
Mieszkaniec zobligowany jest pa-
miętać o terminach (terminy opłat są 
takie same jak podatków lokalnych) 
i wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, gdyż 
nie będą wystawiane decyzje.
W przypadku, gdy deklaracja nie 
zostanie złożona, wysokość opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zostanie naliczona 
opłata w drodze decyzji administra-
cyjnej. 

Dalsze informacje dotyczące wpro-
wadzenia nowego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi będą 
podawane na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Budzyń, na tablicy 
ogłoszeń danego sołectwa oraz w 
miesięczniku Informator Samorzą-
dowy Gmina Budzyń. 
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Wspólna akcja 
DDPS-u i GOPS-u 

Świąteczna 
zbiórka
W dniach 11-18 grudnia 2012 
r. Dzienny Dom Pomocy Spo-
łecznej wraz z Gminnym Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Bu-
dzyniu przeprowadziły corocz-
ną, świąteczną zbiórkę żywno-
ści na terenie naszej gminy. W 
sklepach spożywczych wysta-
wione zostały oznaczone kar-
tony na żywność. Natomiast w 
markecie Biedronka w zbiórce 
pomagała młodzież z Gimna-
zjum w Budzyniu, która w mi-
kołajkowych czapkach, osobi-
ście zachęcała do przekazywa-
nia darów.
Ogółem zebrano około 170 ki-
logramów żywności (mąka, cu-
kier, makaron, kawa, herbata, 
olej, ryż, słodycze). Z zebra-
nych artykułów przygotowano 
20 paczek, które trafiły do po-
trzebujących mieszkańców na-
szej gminy.
Organizatorzy akcji szczególne 
podziękowania przekazują bu-
dzyńskiemu gimnazjum za przy-
łączenie się do akcji i pomoc w jej 
realizację. Gimnazjalna młodzież 
zebrała osobiście żywność, która 
trafiła do trzech rodzin, wytypo-
wanych przez Panią pedagog Ka-
milę Kuczyńską. Szczególne po-
dziękowania organizatorzy prze-
kazują wolontariuszom z gimna-
zjum: Paulinie Marchlewicz, Pa-
trykowi Nowakowi, Wiktorii Hol-
ce, Joannie Duda, Sandrze Her-
mann, Weronice Sas, Weroni-
ce Polowej, Paulinie Ludowicz, 
Karolinie Kruger, Weronice Kę-
dzierskiej, Mateuszowi Hereć, 
Magdzie Lewandowskiej, Oliwii 
Lisiewicz, Magdalene Mące, któ-
rzy osobiście, z dużym zaangażo-
waniem czuwali nad zbiórką arty-
kułów w Biedronce.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej 
natomiast przygotowały 25 pa-
czek dla pensjonariuszy Dzien-
nego Domu Pomocy Społecz-
nej. Organizatorzy akcji przeka-
zują podziękowania również wła-
ścicielom sklepów za możliwość 
prowadzenia zbiórki w placów-
kach handlowych oraz wszyst-
kim, którzy przyłączyli się do na-
szej akcji.

HARMONOGRAM
walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych
na terenie gminy Budzyń w okresie od  26 stycznia 2013 r. do 23 marca 2013 r.

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu

„Taka jest moja wiara”
21 grudnia 2012 r. w auli na-
szej szkoły odbył się program 
artystyczny pt. „Taka jest moja 
wiara”, oparty na rozważa-
niach ks. Jana Twardowskiego  
o istocie Bożego  Narodzenia.
Refleksje  były   zaproszeniem 
do wspólnego, z ks. Janem Twar-
dowskim, stawiania sobie trud-
nych życiowych pytań. Rozwa-
żania miały  pomóc w szuka-
niu Bożych znaków w codzien-
ności, patrzeniu na to, co trud-
ne i niezrozumiałe oczyma wia-
ry, by odkryć sens życia i zrozu-
mieć, że wiara pozwala spojrzeć  
na wszystko przez pryzmat dobra 
i miłości.
Teksty ks. J. Twardowskiego za-
prezentowały: Julia Grill, Alek-
sandra Krajewska, Natalia Szur-

pit, Karolina Prech, Paula Bor-
nikowska, Wiktoria Anastaziak, 
Karolina Mazur i Jagoda Pawelec. 
W programie zostały wykorzysta-
ne polskie pastorałki i tradycyjne 
kolędy w wykonaniu Aleksandry 
Bruch, Weroniki Mścisz, Wiktorii 

Holki i Oskara Cybulskiego.
Za pomoc w realizacji programu 
składamy podziękowania pani 
Anecie Stepczyńskiej i panu Wi-
toldowi  Kukli. Podziękowania  
składamy również sponsorom: 
panu Jackowi Kulpińskiemu  i 
paniom z  budzyńskich kwiaciar-
ni: Agnieszce Koniecznej i  Te-
resie Kruk.

Renata Aniołek
 i Małgorzata Jeska

22 stycznia, w 150-tą roczni-
ce wybuchu Powstania Stycz-
niowego na cmentarzu para-
fialnym w Budzyniu zorgani-
zowano uroczystość, której ce-
lem było upamiętnienie zarów-
no zrywu powstańczego, jak i 
biorących w nim udział miesz-
kańców ziemi budzyńskiej. 
W uroczystości udział wzię-
li: delegacja Szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kotarbińskie-
go pod opieką Dariusza Dudzia-
ka, Towarzystwo Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego, re-
prezentowane przez Hannę Da-

Gmina Budzyń

150. rocznica wybuchu
Powstania Styczniowego

nielewicz, Związek Kombatan-
tów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, reprezentowany przez 
prezesa tej organizacji Maria-
na Wróblewskiego oraz delega-
cja władz samorządowych Gmi-
ny Budzyń, w której skład we-
szli Przewodniczący Rady Gmi-
ny Budzyń Bogdan Łasecki oraz 
Zastępca Wójta Gminy Budzyń 
Bogusław Gniła.
Delegacje reprezentujące spo-
łeczeństwo Gminy Budzyń spo-
tkały się nad grobem p. Kazi-
mierza Janowskiego, na którym 
zapalono znicze i złożono wią-

zanki. Hanna Danielewicz prze-
stawiła historię udziału miesz-
kańców Budzynia w walkach 
powstańczych. Pan Kazimierz 
Janowski to jeden z trójki bu-
dzyniaków, którzy brali czyn-
ny udział w walkach Powstania 
Styczniowego.
Według ostatnich informacji, na 
cmentarzu parafialnym w Bu-
dzyniu w grobie rodziny Dow-
czyńskich znajdować się mają 
doczesne szczątki drugiego z 
budzyniaków biorących udział 
w Powstaniu Styczniowym. Z 
kolei na warszawskich Powąz-
kach znajduje się grób Aleksan-
dry Janiszewskiej, mieszkan-
ki Budzynia, która w Powsta-
niu Styczniowym pełniła służ-
bę jako kurierka Rządu narodo-
wego, przewoziła koresponden-
cję, broń i żywność walczącym 
oddziałom.
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Inwestycje na terenie Gminy Budzyń

Otwarcie wyremontowanej
świetlicy terapeutycznej

W dniu 17 stycznia 2013 r. oddano do użytku wyremontowane po-
mieszczenia świetlicy terapeutycznej w Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej w Budzyniu. 
Koszt całej inwestycji to kwota blisko 60 tys. zł. Wykonawcą robót był 
Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński z 
Wągrowca.

Kronika wypadków

Pożary w Budzyniu
W czwartek, 27 grudnia 2012 
roku, około godz. 5 nad ranem bu-
dzyńscy strażacy zostali wezwani 
do pożaru magazynu z częściami 
samochodowymi, położonym w 
rejonie ulicy Margonińskiej (fot. 
poniżej). 
Dzięki szybkiej interwencji straża-
ków ogień opanowano na tyle szyb-
ko, że nie objął on sąsiednich budyn-
ków mieszkalnych. W akcji udział 
wzięły dwa zastępy OSP z Budzy-
nia, a także strażacy z Chodzieży i 
Wyszyn. Według pierwszych infor-
macji prawdopodobną przyczyną 

pożaru było zwarcie instalacji elek-
trycznej.

*   *   *
W sobotę, 12 stycznia, w godzi-
nach wieczornych, strażacy zosta-
li zaalarmowani w związku z po-
żarem w rejonie ulicy Piłsudskie-
go. Płonął garaż w którym znaj-
dował się samochód osobowy. 
Na miejsce przybyły dwa zastę-
py OSP z Budzynia oraz strażacy 
z Chodzieży i policja. Szybka ak-
cja strażaków zapobiegła rozprze-
strzenieniu się ognia.  

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

Wigilia przedszkolna

Babcia i Dziadek to osoby, któ-
re dla swoich wnuków zawsze 
mają czas, łakocie i dużo mi-
łości. Przedszkolacy, chcąc po-
dziękować im za troskę, przy-
gotowały program artystyczny. 
9 stycznia 2013 roku w Domu 
Kultury dzieci zaprezentowa-

19 grudnia 2012 roku  w naszym 
przedszkolu odbyła się wigilia z 
udziałem zaproszonych gości i 
rodziców. W tym roku przygo-
towaliśmy niespodziankę dla wi-
dzów. Otóż w jasełkach wystąpi-
li wspólnie: dzieci, rodzice i pra-
cownicy przedszkola. 
Wszyscy bardzo się postarali przy-

gotowując stroje. Aktorzy zebra-
li gromkie brawa za występ. Było 
spotkanie z Gwiazdorem, który 
wręczył dzieciom paczki. Muszę 
przyznać, że w tym roku wyjątko-
wy nikt się nie bał naszego gościa. 
Składaliśmy sobie życzenia dzieląc 
się opłatkiem, a potem usiedliśmy 
do stołu na wspólny poczęstunek.

„Babciu miła,
dziadku drogi...”

ły  szanownym gościom wiersze, 
piosenki i tańce. Jak się można 
spodziewać, otrzymały duże bra-
wa. W oczach niektórych osób 
można było dostrzec łzy wzru-
szenia. Wnuczęta wręczyły swo-
im gościom laurki i drobne upo-
minki.

PODZIĘKOWANIE
Podziękowanie dla wszystkich tych, którzy przyczy-

nili się do zorganizowania paczek dla 
dzieci wsi Brzekiniec.

Szczególne podziękowania dla 
pani Bożeny Dzikowskiej składa 

Rada Sołecka 
i sołtys wsi Brzekiniec
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III Koncert Noworoczny w Gminnym Ośrodku Kultury

Kolędowanie w Trzech Króli
Tak wypełnionej sali widowisko-
wej w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry nie widziano dawno. Miejsc na 
widowni zabrakło, zanim jeszcze 
koncert się rozpoczął się na do-
bre. Tłumnie przybyli mieszkań-
cy Budzynia oraz gminy, w tym 
goście oficjalni, a wśród nich wójt 
gminy Budzyń, Marcin Sokołow-
ski, sołtys wsi Budzyń Zenon No-
wicki z małżonką, wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej w Budzyniu 
Dorota Banach, dyrektor Przed-
szkola Samorządowego w Wy-
szynach Anna Gąska. Warto od-
notować, że na koncercie stawi-
li się także niemal wszyscy radni 
Rady Gminy Budzyń.   
Koncert noworoczny w Gminnym 
Ośrodku Kultury wpisał się już na 
stałe w kalendarz wydarzeń kultu-
ralnych, które towarzyszą okresowi 
świąt Bożego Narodzenia. W tym 
roku muzyczna gala miała szcze-
gólny wymiar, ponieważ przypadła 
w święto Trzech Króli. I tak, jak po-
nad dwa tysiące lat temu, trzej mę-
drcy z Ewangelii świętego Mate-

usza podążali za gwiazdą, by zło-
żyć dary nowonarodzonemu w Be-
tlejem Jezusowi Chrystusowi, tak 
w czasie tego koncertu zarówno 
wykonawcy, jak i wszyscy widzo-
wie, wspólnie złożyli pokłon Dzie-
ciątku.
Trwający ponad godzinę koncert 
był prawdziwą muzyczną ucztą. 
Poprowadziła go instruktor GOK
-u Anna Zaranek w towarzystwie 
dwóch aniołków – Marysi i Aniel-
ki Śliwińskich. Koncert rozpoczęła 
Budzyńska Orkiestra Dęta pod ba-
tutą kapelmistrza Wiesława Paw-
laka, która towarzyszyła Wiktorii 
Holce w wykonaniu kolędy „Do 
szopy, hej pasterze”. W następnych 
trzech utworach Orkiestra zapre-
zentowała się w najnowszym  re-
pertuarze. Na scenie stanęły na-
stępnie solistki Gminnego Ośrodka 
Kultury: Amelia Ślesicka, Weroni-
ka Rudzka, Anastazja Ganske, Ni-
kola Truszkowska, Maja Janiszew-
ska, a także Kamila Górna oraz Zo-
sia Geisler. Dużym aplazuem  zo-
stał powitany chór „Złoty Liść”, 

który w minionym roku obchodził 
10 – lecie istnienia. Chór, któremu 
akompaniował niestrudzony Jan 
Margowski, wykonal trzy utwo-
ry. Po nim na scenie stanął skrzy-
pek, Miłosz Ludwikowski ze Strze-
lec. Miłosz jest uczniem prof. Da-
riusza Śmigielskiego, mimo mło-
dego wieku jest już laureatem wie-
lu konkursów i przeglądów. W cza-
sie Koncertu zagrał sonatę G-moll 
J.F. Haendla i kolędę „W żłobie 
leży”. Po nim wystąpili rówieśni-
cy, liczący po 9 lat: Zuzanna Jopek 
oraz Szymon Janiszewski. Utaleto-
wani skrzypkowie zagrali w duecie 
kolędy „Cicha noc” oraz „Przybie-
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Kronika wypadków 

Śmiertelny wypadek na K11

Jak co roku, zgodnie z tradycją, we wszystkich grupach odbyły się spo-
tkania Wigilijne i Jasełka, na które zostali zaproszeni rodzice. Dzieci 
pięknie występowały, było wspólne kolędowanie z rodzicami. Atmos-
fera była prawdziwie świąteczna.

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu

Świąteczny kiermasz

Przed Świętami Bożego Narodzenia pracownicy Przedszkola Samorzą-
dowego w Budzyniu przygotowali Kiermasz Ozdób Świątecznych. Za-
interesowanie kiermaszem przerosło nasze oczekiwania. Rodzice chęt-
nie odwiedzali nasze stoisko gratulując pomysłu. Pozyskane fundusze 
zasiliły konto Rady Rodziców.

6 grudnia do Przedszkola Samorządowego w Budzyniu zawitał Mikołaj z 
prezentami. Z tej okazji dzieci z wszystkich grup, wprowadziły świetny na-
strój zabawy – były wspólne tańce, piosenki i wiersze. W młodszych grupach 
dzieci zabawiały Śnieżynki, pomocnice Mikołaja. Emocje były ogromne. 

Spotkanie wigilijne

Odwiedziny Mikołaja

żeli do Betlejem”, a także utwory 
solo. Następnie Nikola Truszkow-
ska zaśpiewała utwór „Aniołek naj-
piękniejszy”, a piosenkę „Maleń-
ka miłość” wykonała Kamila Gór-
na. W Koncercie Noworocznym 
udział wzięła także kapela „Kom-
binatorzy”. Wiktoria Holka i Do-
minika Kruszka zaśpiewały następ-
nie utwór „Dla nieobecnych”, a Bu-
dzyńska Orkiestra zakończył a kon-
cert mocnym akordem – utworami 
„Love is in the air”, „Diana” oraz 
„My way”. 

Zwieńczeniem koncertu było wrę-
czenie kwiatów dla instruktorów, 
dzięki którym rosną następcy w 
szeregach Orkiestry, jak i młode 
pokolenie wokalistek (wójt Mar-
cin Sokołowski uhonorował w ten 
sposób Wiesława Pawlaka, Wiesła-
wa Jagodzińskiego, Konrada May-
sa, Jana Margowskiego, Dariusza 
Adamczyka i Krystynę Świniar-
ską). Ponadto wszyscy młodzi wy-
konawcy otrzymali z rąk sołtysa 
Zenona Nowickiego drobne upo-
minki.             

W czwartek, 27 grudnia, na 
drodze krajowej K11 w oko-
liach Budzynia, jadąca od stro-
ny Poznania Skoda Octawia 
wpadła do głębokiego rowu. 
Siedząca obok pasażerka zginę-
ła na miejscu.
Wypadek miał miejsce około go-
dzin 14:50 tuż przy krzyżówce z 
drogą wyszyńską. Prowadzony 
przez kobietę samochód z nie wy-

jaśnionych przyczyn zjechał na-
gle z trasy do głębokiego rowu, 
który w tym miejscu wyłożony 
był betonem. Starsza z kobiet, pa-
sażerka poniosła śmierć na miej-
scu, natomiast kierująca Skodą 
została przewieziona do chodzie-
skiego szpitala.  
Prawdopodobną przyczyną wy-
padku były bardzo trudne warun-
ki na drodze.  
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Sklep 

zaprasza na zakupy

Budzyń, ul. Rynkowa 14
507 121 816, olenka@life.pl

11 grudnia 2012 r. w Gnieźnie 
w gmachu seminarium odbył 
się ostatni etap VI Archidie-
cezjalnego Konkursu Biblij-
nego pod patronatem honoro-
wym Arcybiskupa Metropolity 
Gnieźnieńskiego. 
Finalistką tego konkursu była 
Danuta Odor, uczennica Gim-
nazjum im. Powstańców Wlkp. 
w Budzyniu. Tegoroczny kon-
kurs pt. „Święty Piotr przewod-

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu

Konkurs Biblijny
nikiem na drogach wiary” wy-
magał znajomości Pisma Świę-
tego: Ewangelii wg św. Marka i 
1 i 2 Listu św. Piotra oraz szcze-
gółowych artykułów o tematy-
ce biblijnej. Danuta Odor dzię-
ki swojej wiedzy wygrała etap 
szkolny i  rejonowy, następnie 
znalazła się w pierwszej dzie-
siątce gimnazjalistów naszej ar-
chidiecezji. Gratulujemy!

Małgorzata Jeska

W czwartek, 10 stycznia 2013 
roku, uczniowie naszej szko-
ły gościli w swoich murach 
członków Budzyńskiej Orkie-
stry Dętej, na czele z kapelmi-
strzem Wiesławem Pawlakiem 
i instruktorami Wiesławem Ja-
godzińskim oraz Konradem 
Maisem.
Spotkanie rozpoczęło się od wy-
konania przez orkiestrę kolędy 
„Do szopy, hej pasterze”, gdzie 
wokal zaprezentowała Wikto-
ria Holka. Następnie pod hasłem 
„Instrumenty dęte – co to takie-
go?”, odbyła się prezentacja na-
zwy, wyglądu a przede wszystkim 
brzmienia poszczególnych instru-
mentów.
Przewodniczący klas mieli możli-
wość zagrania na wybranych in-
strumentach, co okazało się nieła-
twym zadaniem.
W dalszej części spotkania przed-

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Spotkanie z orkiestrą
stawiono z imienia i nazwiska 
osoby, które były uczniami naszej 
szkoły a grają w orkiestrze. Za-
prezentowano też uczennice, któ-
re aktualnie uczęszczają do naszej 
szkoły, a w wolnym czasie ćwiczą 
i grają z budzyńską orkiestrą. 
Na uczniów czekała też zagadka 
muzyczna przygotowana przez 
orkiestrę, która polegała na tym, 
że należało odgadnąć z jakiego 
filmu lub bajki pochodzi wykony-
wany utwór. Przedstawiciele or-
kiestry przeszli też mały spraw-
dzian, odpowiadając na pytania 
uczniów dotyczących orkiestry.
W czasie spotkania orkiestra wy-
konała kilka utworów o różnej te-
matyce.
Na koniec przewodnicząca szko-
ły podziękowała orkiestrze za 
„żywą lekcje muzyki” życząc 
dalszych sukcesów.

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Świąteczny apel
Zgodnie z tradycją w budzyń-
skiej podstawówce już od wielu 
lat uczniowie klas drugich z wy-
chowawcami przygotowują uro-
czysty świąteczny apel. W tym 
roku  hasłem przewodnim przed-
stawienia stała się przepiękna ko-
lęda Eleni „Maleńka miłość”. 
W role aktorów wcieliło się 60 
młodych artystów. Najmłodszy 
muzyk Antek Dąbrowski grał ko-
lędę „Lulajże Jezuniu”. Jego ko-
leżanki śpiewały kolędy związane 
z Bożym Narodzeniem.  Do Be-
tlejem dary przynieśli pastuszko-
wie i Trzej Królowie. Cała szko-
ła rozbrzmiewała ciepłem dzie-
cięcych śpiewów i recytowanych 
tekstów, przepełnionych serdecz-

nością i życzliwością. Apel został 
przygotowany przez panie: Barba-
rę Stegmann - Michalską, Elżbie-
tę Rusiecką  i Joannę Wróblew-
ską. W przygotowanie uroczysto-
ści włączyła się także pani Krysty-
na Świniarska.
Spotkania przy stole to starodaw-
na polska tradycja. Przed apelem 
w klasach odbyły się spotkania 
opłatkowe. Natomiast po uroczy-
stym apelu dyrektor szkoły Stani-
sław Krumplewski zaprosił wszyst-
kich gości, nauczycieli oraz pra-
cowników na spotkanie wigilijne. 
Wszyscy ze wzruszeniem dzieli-
li się opłatkiem. Spotkaniom towa-
rzyszyła atmosfera ciepła, serdecz-
ności i miłości. 

Od lat działamy w Budzyniu na 
ulicy Rynkowej dla Was i dzięki 
Wam istniejemy. Zanim wybierzecie 
się na zakupy do dużego miasta, 
prosimy wejdźcie do naszego sklepu, 
może znajdziecie to czego szukacie. 
Zapraszamy i gwarantujemy miłą i 
fachową obsługę.  

ALEKSANDRA 

firany, tkaniny zasłonowe, obrusowe, bielizna pościelowa (kora, bawełna satyna bawełniana, 
flanela, jersey, różne rozmiary), ręczniki, obrusy, serwety, bieżniki w różnych rozmiarach, bielizna 

damska i męska, koce, narzuty, kołdry, poduszki w różnych rozmiarach, pasmanteria
UWAGA! wyprzedaż odzieży dziecięcej, obniżka organtyn, firan żakardowych i zasłonowych 

Od Nowego Roku większy komfort w czasie zakupów, 
większa powierzchnia, większy wybór towarów 

Drodzy mieszkańcy Budzynia i okolic!

Aleksandra Wróblewska
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Ferie w Wyszynach

Zabawa pełną parą!
Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Wycieczka ornitologiczna

Ferie to szczególny czas w 
domach kultury. Instrukto-
rzy dwoją się i troją, aby dla 
młodszych i starszych dzieci 
przygotować atrakcyjny plan 
zajęć. W Wyszyńskim Domu 
Kultury pierwszy tydzień fe-
rii upłynął pod znakiem wie-
lu ciekawostek i emocji.  
Poniedziałek rozpoczęliśmy 
mocnym akcentem – na naszej 
scenie widowiskowej zawitał 
Fakir. Wzbudził  ogólny po-
dziw połykając ogień ale i tak 
najważniejsi byli towarzyszący 
mu „pupile” – węże o  długo-
ści 2 - 4 metrów długości i 50 
kg wagi. Odważni mogli zrobić 
sobie z nimi zdjęcie i przekonać 
się jaki jest albinos w dotyku. 
Kolejne dni upływały nam pod 
znakiem wspólnych gier i za-
baw (każdego dnia są specjal-
nie ustalone zajęcia z dodat-
kowymi instruktorami). Po za 
tym gościliśmy grupę teatralną 
z Krakowa, która przypomnia-

ła nam historię  Gerdy, Kaja i 
Królowej Śniegu. Mam nadzie-
ję, że dzieci zapamiętają, jak 
przez chciwość łatwo zamienić 
swoje serca w lód. 
W piątek, tuż przed weekendem 
WDK miało dla uczestników 
ferii specjalną niespodzian-
kę. Wspólnie, w liczbie pra-
wie 40 osób, pojechaliśmy do 
Budzynia na zajęcia „W świe-
cie gliny”. Pod okiem fachow-
ca dzieci lepiły wazony, kub-
ki i wszystko to, co podsunę-
ła im wyobraźnia. Skarby mo-
gli zabrać do Wyszyn, by tam w 
przyszłym tygodniu je ozdobić 
i polakierować.
Jeszcze wiele przed nami – to 
dopiero połowa ferii . Nie będę 
zdradzać co nas czeka, aby nie 
psuć niespodzianki. O wszyst-
kim opowiem w najbliższym 
czasie. 

 Honorata Struzik 
instruktor WDK Wyszyny

18 grudnia 2012 roku zosta-
ła zorganizowana wycieczka 
ornitologiczna uczniów z kół-
ka przyrodniczego i szkolne-
go koła LOP ze SP w Budzy-
niu do Muzeum Regionalnego 
w Rogoźnie. 
Dzieci miały okazję zwiedzić 
wystawę fotograficzną  pt.: „Oko 
w oko z naszymi ptakami”, skła-
dającą się z 277 zdjęć, na któ-
rych można zobaczyć 129 ga-
tunków ptaków. 

Autorem wszystkich zdjęć jest 
pan Jerzy Dąbrowski, który od 
wielu lat zajmuje się obrączko-
waniem i obserwacjami ptaków. 
Pan Dąbrowski na podsta-
wie swoich obserwacji, ilustru-
jąc swoją wypowiedź piękny-
mi fotografiami, opowiedział 
uczniom  m.in.  o  zachowaniach  
ptaków, budowie gniazd, odróż-
nianiu  płci i ptasich wędrów-
kach. 
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  (c.d. ze str. 12)

Najwyżej zlicytowana zosta-
ła karta płatnicza z WOŚP (205 
zł), po niej piłka nożna (200 zł), 
następnie zamek dla księżnicz-
ki (180 zł) i obraz (170 zł) oraz 
maskotki.         
Działo się wiele, a to co naj-
cenniejsze dla organizatorów, 
to panująca wręcz rodzinna at-
mosfera. Co roku na sali kino-
wej GOK zasiadają całe rodzi-
ny, znajomi ludzie, którzy po-
dejmują licytacje, czasem sami 
podbijając cenę, gdy wyda-

13 stycznia 2013 - kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zebraliśmy 23.120 zł!

Graliśmy dla dzieci i osób w podeszłym wieku 

je się za niska. To jest najcen-
niejszy dorobek budzyńskich 
Finałów WOŚP, zaufanie, któ-
rym obdarzają nas ludzie, za-
równo ci kupujący i licytują-
cy, jak też darczyńcy i sponso-
rzy. My nie tylko zbieramy pie-
niądze, ale dobrze się przy tym 
bawimy.  Bezcenne są odruchy 
serca i bezinteresowna pomoc, 

np. pani Małgosia Waberzek za-
prosiła do swojego domu zmar-
zniętych kilkugodzinną kwestą 
wolontariuszy na ciepłą herba-
tę. Pani Sylwia Tomczyk poda-
rowała dla wolontariuszy pącz-
ki ze swojej restauracji, a pani 
Alina Walińska upiekła chru-
ściki dla osób towarzyszą-
cych wolontariuszom w ulicz-

nej zbiórce. Jeden z przyjaciół 
Orkiestry (dla stałych uczestni-
ków festynu podpowiedź – za-
wsze licytuje koszulkę WOŚP), 
nieobecny podczas Finału z po-
wodu choroby, wpłacił na dru-
gi dzień znaczną kwotę.  I ta-

kich budujących przykładów 
można by podać wiele. Jedno-
cześnie stąpając twardo po zie-
mi trzeba przyznać, że można 
by wprowadzić kilka zmian i 
nowe atrakcje. Myśląc o przy-
szłorocznej akcji należy wzo-
rem sztabów Orkiestry z Mar-
gonina i Szamocina rozszerzyć 
działalność na teren całej gmi-
ny, prosząc o pomoc sołtysów, 
radnych i pozostałe instytucje 
gminne. Wiadomo, że razem 
można jeszcze więcej i jeszcze 
lepiej. O tym jednak za rok. 
Zamykając temat XXI Fina-
łu WOŚP uważam, że możemy 
być dumni z naszej budzyńskiej 
Orkiestry, mamy zgrany zespół  
i rock and roll’a w sercach.

Wielkie dzięki! 
Aśka Wróblewska
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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 09.12.2012
do 9.02.2013

Białogard  – 6.49, 9.06 1), 13.42, 
16.08, 18.02 
Kołobrzeg – 6.49,  13.42, 16.08
Koszalin – 9.06 1), 18.02
Piła – 6,49, 9.06, 13.42, 16.08, 
17.26 4), 18.02, 19.49 5), 22.08
Poznań – 5.04 4), 6.07, 7.17 2), 
8.20, 12.07, 15.21 6), 16.44 7), 
18.05, 20.52 
Szczecinek  – 6.49, 9.06 1), 13.42, 
16.08, 18.02

Legenda:
1) kursuje 15.XII. 12-29.XII.12 (6), 
31.XII.12, 1.I, 5.I, 12.I-8.II (6); 
2) kursuje (E) 
3) kursuje (7)
4) kursuje 10.XII.12-21.XII.12 w (A); 
27.XII.12, 28.XII.12; 2.I-8.II w (A) 
5) kursuje 9.XII.12-23.XII.12 w (B), 
26.XII.12-28.XII.12; 30.XII.12; 1.I-.II 
w (D) 
6) kursuje9.XII.12-31.XII.12; 3.I-6.I; 
7.I-9.II
7) kursuje 9.XII.12-30.XII.12 (7); 1.I; 
2.I; 6.I; 13.I-3.II (7) 
(6)  w soboty 
(A) od poniedzaiłku do piątku  
(B) codziennie oprocz sobót
(E) od poniedziałku do soboty oprócz 
dni świątecznych

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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13 stycznia 2013 - kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zebraliśmy 23.120 zł!

Graliśmy dla dzieci i osób w podeszłym wieku
Pieniądze zebrane w 21. Finale 
Fundacja WOŚP chce podzielić. 
Połowa wykorzystana zostanie 
na wsparcie terapii noworodka 
i niemowlaka, połowa na wypo-
sażenie w sprzęt szpitali geria-
trycznych i zakładów opiekuń-
czo-leczniczych. 
W budzyńskim Sztabie wszystko 
przebiegło zgodnie z planami, je-
steśmy bardzo zadowoleni z ze-
branej  kwoty 23 tys.120 zł, która 
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca Budzynia daje średnią 5,32 
zł na osobę (zdaje mi się, że jest 
niewiele miejscowości w Polsce, 
które mogą pochwalić się  taką 
skutecznością ).  
W Budzyniu na ulicach kwesto-
wało 60. wolontariuszy, uczniów 
szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Niestety sezon grypowy 
nie pozwolił wszystkim chęt-
nym zbierać do puszek, mogli nas 
tylko wspierać duchowo. Pod-
czas ulicznej kwesty wolontariu-
sze uzbierali do puszek 9 437,79 
zł. W tym miejscu gorące po-
dziękowania i słowa uznania dla 
wszystkich kwestujących i ich 
pomocników, którzy nie zważa-
jąc na śnieg i mróz dzielnie zbie-
rali przez wiele godzin.  Pozosta-
łe wpływy dla WOŚP to szkolne 
loterie (1 282,82 zł), wpłaty in-
dywidualne do Sztabu (1 000 zł) 
oraz  dochód z Festynu Rodzin-
nego - gdzie działała kawiaren-
ka (1 570,50 zł), sprzedaż zupy z 
kotła (315,69 zł), loteria fantowa 
(3 069,20 zł)i licytacja (6 444 zł) 
przeplatana występami utalento-
wanej młodzieży.
Osoby zaangażowane w przygo-

towanie i przebieg XXI Finału w 
Budzyniu:
- sekretariat Sztabu i przygo-
towanie wolontariuszy: Joan-
na Wróblewska, Longina Żołnie-
ruk, Alicja Kępka, pomoc – Sta-
nisław Krumplewski, Mirosław 
Przybyszewski, Magdalena Ru-
siniak, Edyta Kaźmierska, Zofia 
Wieczorek;
- loterie szkolne: Joanna Wró-
blewska, Alicja Kępka, pomoc 
– Irena Jankowska, Ewa Król, 
Magdalena Janiszewska, Grażyna 
Kaźmierczak, Edyta Kaźmierska, 
Gabriela Piotrowicz;
- opieka nad wolontariuszami: 
Joanna Wróblewska, 
Alicja Kępka, po-
moc - Gabriela Pio-
trowicz, Edyta Kaź-
mierska;
- poczęstunek  dla 
wolontariuszy: Joan-
na Wróblewska, Syl-
wia Tomczyk, Alina Wa-
lińska;
- kawiarenka: Maria Ganclerz, 

Beata Szczurek, Mariusz Ajchsz-
tet, Urszula Kwan-

drans, pomoc – Lu-
cyna Góra, Krzysz-
tof Jabłoński, plac-
ki upiekły mamy 

uczniów klas 1 – 3 
ze Szkoły Podstawo-

wej w Budzyniu;
- zupa z kotła: Edy-

ta Radwańska i pracowni-
ce DDPS, pomoc - Martyna Ra-

na Wróblewska, Maria Ganclerz, 
Beata Szczurek, Mariusz Ajchsz-
tet;
- przygotowanie sali kino-
wej: Krystyna Świniarska, Joan-
na Wróblewska, pomoc – Adam 
Wróblewski, Julia Wróblewska, 
Martyna Nowicka, Anna Tadeusz;
- prowadzenie finałowej gali: Jo-
anna Wróblewska, Honorata Stru-
zik, Mieczysław Góra, Krystyna 
Świniarska, pomoc – Adaś Wró-
blewski, Julia Wróblewska, Ola 
Krajewska;
- zdjęcia: Grzegorz Wróblewski.
Zorganizowanie finałowego „Fe-
stynu rodzinnego” udało się dzię-
ki pracy wielu ludzi, ale było 
możliwe tylko dzięki życzliwo-
ści i ofiarności mieszkańców Bu-
dzynia i okolic oraz przedsiębior-
ców, rzemieślników, handlowców 
i władz samorządowych z panem 
wójtem na czele. Zgromadziliśmy 
w Ośrodku Kultury niesamowi-
tą różnorodność fantów, za które 
szczerze dziękujemy wszystkim 
i każdemu z osobna. Były gadże-
ty z Fundacji WOŚP, wielkie ma-
skotki, obrazy, porcelana i ozdo-
by ze szkła, książki, firany, sprzęt 
sportowy, zabawki, sprzęt gospo-
darstwa domowego, odzież, kape-
lusze, akumulator, lampy, torby, 
polary, figurki słoni i aniołków, 
no i „Stefan”- czyli jałowiec chiń-
ski nazwany tak pieszczotliwie 
przez prowadzących. Oczywiście 
wielką atrakcją były BONY, czyli 
koperty z ukrytymi wewnątrz kar-
netami na różnorodne usługi i za-
kupy. Dziękujemy publiczności 
zgromadzonej w sali kinowej za 
aktywne i hojne uczestniczenie w 
licytacjach.                (c.d. na str.10)

dwańska;
- organizacja loterii fantowej:  
Maria Wierciak, Anna i Ryszard 
Geisler, pomoc – Magdalena Ge-
isler, Maria Ganclerz, Joanna 
Wróblewska
 - komisja licząca pieniądze: 
Longina Żołnieruk, Wioletta Ste-
fańska, Marlena Oko-Kowal-
czyk, Alicja Kępka, pracownicy 
Banku Spółdzielczego – Barbara 
Ksycka,  Alina Wróblewska, Ka-
rol Truszkowski, pomoc – Edy-
ta Kaźmierska, Gabriela Piotro-
wicz;
- organizacja licytacji: Joan-


