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Wielkie święto w Szkole Podstawowej w Budzyniu

Pasowanie na ucznia
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Gminna kronika wypadków 

Pożar w Brzekińcu

W sobotę, 5 października, około godzin południowych, zauważony został 
pożar zabudowań gospodarczych w jednym z gospodarstw w miejscowo-
ści Brzekiniec.                                                                   więcej na stronie 3

Nasi gimnazjaliści kolejny raz uczestniczyli w Powiatowych Targach Pra-
cy. Tym razem udaliśmy się 18 października do hali sportowo- widowisko-
wej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego  w 
Chodzieży.                                                                        więcej na stronie 9

więcej na stronie 8
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Plac zabaw stanie w Bukowcu

Mała rzecz, a cieszy 

Tańsza energia dla jednostek budżetowych gminy 

Przetarg na energię

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Gmina Budzyń staje się coraz 
poważniej traktowanym part-
nerem dla inwestorów poszuku-
jących atrakcyjnych lokalizacji 
pod nowe przedsięwzięcia. 
Właśnie otrzymaliśmy informa-
cję o kolejnej planowanej inwe-
stycji. Jedna z prywatnych firm 
z Chodzieży, działająca w branży 

W październiku rozstrzygnięto 
przetarg na remont pomieszczeń 
budynku świetlicy w Sokołowie 
Budzyńskim. W wyniku prze-
targu nieograniczonego, spośród 
8 złożonych ofert,  wyłoniony zo-
stał wykonawca zadania, ZPHU 
Sławomir Lisiewicz ze Stróżewa. 
Wartość zaplanowanych prac wy-
nosi kwotę ponad 90 tysięcy zło-
tych. Na powyższe zadanie uzy-
skane zostało dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach programu Lider Plus w kwo-
cie 62 tysiące złotych. Planowany 
termin zakończenia prac to koniec 
pierwszego półrocza 2014 roku. 

Zakres zaplanowanych prac obej-
muje wymianę stolarki okiennej, 
modernizację zaplecza socjalnego 
i zaplecza kuchennego, a także in-
stalację niezbędnego wyposażenia. 
Należy zaznaczyć, że świetlica 
wiejska w Sokołowie znajduje się 
w budynku byłej szkoły podsta-
wowej, którego część pomieszczeń 
została zaadaptowana na powyższy 
cel. Jest to kolejna, ósma już zmo-
dernizowana placówka świetlico-
wa, jaka została oddana do dyspo-
zycji mieszkańców wsi na terenie 
naszej gminy, a która pozwala na 
lepsze zorganizowanie życia spo-
łecznego i kulturalnego sołectw. 

Sokołowo  Budzyńskie

Kolejna wiejska 
świetlica do remontuZostał rozstrzygnięty przetarg 

na dostawę placu zabaw, z któ-
rego będą korzystali najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy. Spo-
śród 10 ofert wybrana została 
oferta firmy Hydro Wielkopol-
ska z Mosiny. 
Wartość placu zabaw wynosi 
ponad 42 tysiące złotych, nasza 

gmina uzyskała dofinansowanie 
tego zakupu w wysokości z pro-
gramu Lider Plus w wysokości 
ok. 25 tysięcy złotych. Powyższy 
plac będzie zamontowany jesz-
cze w br. przy zmodernizowanej 
w ubiegłym roku świetlicy wiej-
skiej we wsi Bukowiec.  

W roku bieżącym gmina Bu-
dzyń przystąpiła do tzw. gru-
py zakupowej, mającej na celu 
wspólne zakupy energii elek-
trycznej dla potrzeb wszyst-
kich jednostek budżetowych 
gminy, w tym dla szkół, przed-
szkoli, oczyszczalni, hydrofor-
ni oraz dla zasilania oświetle-
nia drogowego. 
W sierpniu został ogłoszony 
wspólny przetarg dla 20 gmin 
wchodzących w skład wspo-
mnianej grupy i w wyniku postę-

powania przetargowego dostaw-
cą energii na potrzeby tych gmin 
z dniem 1 stycznia 2014 roku 
będzie ENEA Poznań. Należy 
podkreślić, że spośród 3 złożo-
nych ofert ENEA zaprezentowa-
ła najniższą  cenę. Wspólny za-
kup energii pozwoli zmniejszyć 
o ok. 25 procent ceny zakupu 
energii w przyszłym roku, co 
spowoduje znaczne oszczędno-
ści w kosztach utrzymania pla-
cówek finansowanych z budżetu 
gminy. 

Na terenie gminy Budzyń relizowana jest inwestycja pod nazwą 
„Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych i do-
stępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę sieci 
dróg - ulic w Budzyniu: Rogozińskiej, Gumowej, Czereśniowej, 
Sadowej i remont ulicy Cichej”. 
Wykonawcą robót jest firma Strabag Sp. z o.o. z Prószkowa. Nato-
miast koszt całej inwestycji to kwota blisko 2,6 mln. zł. Przewidy-
wany termin zakończenia robót to 15 listopada 2013r. Inwestycja re-
alizowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych.

budowlanej, zakupiła w okoli-
cy osiedla Cechowego działkę o 
powierzchni ok. 1,5 ha, na której 
planuje w przyszłym roku budowę 
hali produkcyjnej. Z pierwszych 
zapowiedzi inwestora wynika, że 
w perspektywie powstanie ko-
lejna hala produkcyjna, możliwy 
jest także rozwój przedsięwzięcia.

Okiem fotoreportera

Przebudowa dróg

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

księdza kanonika Stanisława Hedeszyńskiego
sędziego Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu, specjali-
sty od prawa małżeńskiego. Pochodzący z Budzynia ksiądz kanonik 

Stanisław Hedeszyński był doktorem prawa kanonicznego, kano-
nikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Poznaniu, wieloletnim 

pracownikiem Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. 
Ksiądz kanonik Stanisław Hedeszyński miał 78 lat, w tym roku 

obchodził 55 lat posługi kapłańskiej.   
Ksiądz kanonik Stanisław Hedeszyński zmarł 14 października 

2013 roku, Msza św. pogrzebowa została odprawiona w sobotę 19 
października 2013 roku w kościele parafialnym pw. św. Barbary w 
Budzyniu, po czym odbył się pogrzeb na cmentarzu parafialnym. 
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UWAGA!!!
Informujemy, że w dniu 15 września 2013 r. upłynął termin 
płatności należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za miesiące: 
lipiec, sierpień i wrzesień.

Informujemy ponadto, że termin płatności należności za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi za miesiące: 
październik, listopad i grudzień 
upływa w dniu 15 listopada 2013 r.

Powyższe należności można wpłacać w kasie Urzędu Gminy 
Budzyń, u inkasenta (Sołtysa wsi) oraz przelewem na rachunek 

bankowy Gminy Budzyń nr 
18 8945 0002 2600 0101 2000 0020.

Prosimy o terminowe regulowanie powyższych należności.

Kolejną realizowaną na terenie naszej gminy inwestycją jest re-
mont Gminnego Ośrodka Kultury. Inwestycja ta podzielona jest na 
2 zadania. 
Pierwszym z nich jest termomodernizacja 5 obiektów użyteczności pu-
blicznej Gminy Budzyń. Wykonawcą zadania jest ZPHU Sławomir Li-
siewicz ze Stróżewa, natomiast koszt to kwota blisko 600 tys. zł. Prze-
widywany termin wykonania zadania to 30 kwietnia 2014r.
Zadaniem drugim jest rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka 
Kultury w Budzyniu - przebudowa sali widowiskowej z robotami to-
warzyszącymi (na zdjęciu poniżej rozbierana stara sala). Wykonawcą 
robót jest Konsorcjum firm: KMC Administrator Nieruchomości i In-
westycje Sp. z o. o. i Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „Spa-
dochroniarz” z Piły. Koszt całkowity zadania to kwota ponad 1,1 mln. 
zł. Przewidywany termin zakończenia robót to 21 kwietnia 2014r.

Okiem fotoreportera

Gminny Ośrodek Kultury  
wskrótce odzyska blask

Okiem fotoreportera

Droga gminna jak nowa 
W Sokołowie Budzyńskim zakończyła się inwestycja pn.: Przebu-
dowa drogi gminnej w Sokołowie Budzyńskim. 
Wykonawcą robót była firma BIMEX z Rudy, natomiast koszt inwesty-
cji to kwota ponad 136 tys. zł.

Gminna kronika wypadków 

Pożar w Brzekińcu

W sobotę, 5 października, około 
godzin południowych, zauwa-
żony został pożar zabudowań 
gospodarczych w jednym z go-
spodarstw w miejscowości Brze-
kiniec. Płomienie objęły szopę, a 
zagrożony był  budynek  gospo-
darczy, w którym przebywały 
zwierzęta.                                                                   
Na miejsce natychmiast udało się 
6 zastępów Państwowej i Ochot-
niczej Straży Pożarnej. W stan 
gotowości postawiono także OSP 
Milcz. Po dotarciu pierwszej jed-
nostki OSP Brzekiniec strażacy 
zastali palącą się szopę wypełnio-

ną drewnem opałowym oraz palą-
cy się dach budynku gospodarcze-
go. Właściciel posesji wyłączył 
prąd przed przybyciem straży. 
Strażacy zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia i przystąpili do gasze-
nia pożaru. Po opanowaniu ognia 
do końca rozebrano zagrożoną za-
waleniem nadpaloną konstrukcję 
dachową. Za pomocą ładowacza 
właściciela posesji rozgarnięto i 
dogaszono sterty opału i słomy. 
Akcja trwała blisko 6 godzin. W 
działaniach brały udział jednostki 
z Chodzieży, Brzekińca, Budzy-
nia, Wyszyn i Stróżewa. 
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O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Budzyń ogłosił II publiczny przetarg ustny nieograniczo-

ny na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej.
Przedmiotem przetargu jest:

1. Działka nr 18/7 o powierzchni 181 m2 położona w Bukowcu, zabudo-
wana. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń.

Nieruchomość z częścią ogrodową wyodrębniona została z nieruchomo-
ści, w której część budynku przeznaczona jest na funkcję użyteczności 
publicznej – świetlicę wiejską,  a w drugiej części jest wyodrębnione 

mieszkanie jednorodzinne. Budynek w zabudowie szeregowej, partero-
wy, podpiwniczony, zmodernizowany. Budynek z przeznaczeniem na cel 
mieszkalny jednorodzinny. Powierzchnia użytkowa 64,99 m2. Wnętrze 
budynku wymaga remontu (wykończenia). Brak ogrzewania, łazienki. 

Do w/w nieruchomości doprowadzona jest instalacja elektryczna. Istnieje 
możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym i odbył się w 
dniu 30.08.2013 r.

Nieruchomość można obejrzeć w godzinach pracy Urzędu po uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu z Urzędem Gminy Budzyń pod numerem 67 

2843 370 wew. 28 (pokój nr 7).
Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 18/7 wynosi 50.000,00 

złotych  
Wadium – 5.000,00 złotych 

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
Przetarg  odbędzie się w dniu 19 listopada 2013 r. o godz. 1000 w Urzę-

dzie Gminy w Budzyniu przy ul. Lipowej nr 6, pokój nr 1.    
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, które 
wpłacą  wadium w podanej wysokości w gotówce na konto Gminy 

Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 Banku Spółdzielczego 
Chodzież Oddział w Budzyniu 

najpóźniej do dnia 12 listopada 2013 r. z dopiskiem „przetarg na 
działkę nr 18/7”.

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła usta-
lić jej wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej terminie.

Należność za nabycie nieruchomości ustalona w drodze licytacji podlega 
zapłacie w całości gotówką.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzę-
dzie Gminy Budzyń, sołectwa Bukowiec oraz opublikowane na stronie 

internetowej urzędu i w BIP. 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem sprze-
daży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 

w Budzyniu (pokój nr 7) lub telefonicznie 67 2843 370 wew. 28, jak 
również na stronie internetowej www.budzyn.pl  

WÓJT GMINY BUDZYŃ
       
     /-/ Marcin Sokołowski

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Budzyń  ogłosił publiczny przetarg ustny nieograni-
czony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest:
1. Działka nr 44/4 o powierzchni 436 m2 położona w Bukowcu, 
zabudowana. Nieruchomość stanowi własność Gminy Budzyń 
i zapisana jest w księdze wieczystej KW Nr PO1B/00032857/5. 

Powyższa nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem w zabudowie wolno-
stojącej. Dotychczas użytkowana i zagospodarowana była na cele 

świetlicy wiejskiej. Posiada dostęp do drogi publicznej. Sąsiaduje z 
nieruchomościami zabudowanymi na cele mieszkaniowe i zagrodo-
we oraz służącymi działalności rolniczo-gospodarczej. Powierzch-
nia użytkowa budynku 135,41 m2. Budynek niepodpiwniczony. Dla 

przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania 
przestrzennego. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energe-
tycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Nieruchomość posiada 

atrakcyjną lokalizację.
Nieruchomość można obejrzeć w godzinach pracy Urzędu, po 

uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Urzędem Gminy Budzyń 
pod numerem  67 2843 370 wew. 28 (pokój nr 7).

Cena wywoławcza nieruchomości: działki nr 44/4 wynosi 
70.500,00 złotych  

Wadium – 7.050,00 złotych 
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg  odbędzie się w dniu 8 listopada 2013 r. o godz. 1000 w 
Urzędzie Gminy w Budzyniu przy ul. Lipowej nr 6, pokój nr 1.    
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, 

które wpłacą  wadium w podanej wysokości w gotówce na konto 
Gminy Budzyń Nr 26 8945 0002 2600 0101 2000 0070 Banku 
Spółdzielczego Chodzież Oddział w Budzyniu najpóźniej do                               

dnia 4 listopada 2013 r. z dopiskiem „przetarg na działkę nr 44/4 
Bukowiec”.

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła 
ustalić jej wpływ na konto Gminy Budzyń w podanym wyżej 

terminie.
Należność za nabycie nieruchomości ustalona w drodze licytacji 

podlega zapłacie w całości gotówką.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy Budzyń, sołectwa Bukowiec oraz opublikowane 

na stronie urzędu i w BIP. 
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem 

sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Urzę-
du Gminy w Budzyniu (pokój nr 7) lub telefonicznie 67 2843 370 

wew. 28, jak również na stronie internetowej www.budzyn.pl.
   WÓJT GMINY BUDZYŃ

       
         /-/ Marcin Sokołowski  

Kolejną zakończoną inwestycją na terenie naszej gminy jest za-
danie pn.: „Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zago-
spodarowanie zbiorników wodnych”. 
Zadanie wykonała Agencja Usługowa Stanisław Cap z Międzyrze-
cza. Koszt całej inwestycji to kwota ponad 71 tys. zł. Projekt zre-
alizowano przy dofinansowaniu w wysokości 40 tys. zł. z budże-
tu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje 
Wielkopolska Wieś”.

Okiem fotoreportera

Staw w Nowym Brzeźnie 
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Postęp technologiczny, rozwój 
i dostępność najnowszych tech-
nologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych powoduje, że 
w każdej dziedzinie życia po-
wszechnie stosuje się urządze-
nia ułatwiające komunikację i 
dostęp do informacji, dostęp do 
usług świadczonych z wykorzy-
staniem sieci Internet. 
Przykłady można mnożyć – po-
czynając od powszechnego korzy-
stania z telefonii bezprzewodowej 
(liczba telefonów komórkowych 
zdecydowanie przekracza liczbę 
mieszkańców, nie wyłączając nie-
mowląt), telewizji przez Internet, 
bankowości elektronicznej, doko-
nywania zakupów czy coraz po-
wszechniejszego uczestniczenia 
w portalach społecznościowych.
W kontekście przytoczonych 
przykładów dosyć skromnie 
przedstawia się pozycja Polski 
(trzecia dziesiątka) wśród krajów 
Unii Europejskiej w rankingu 
dotyczącym korzystania z usług 
e-administracji (grafika poniżej).
Każda gmina dysponuje własnym 
portalem internetowym, pełnią-
cym rolę publikatora informacyj-
nego, na którym zamieszczane są 
informacje z życia lokalnej spo-
łeczności a także te, zaliczane do 
kategorii informacji publicznej, 
które gmina musi zamieszczać z 
mocy prawa.
Dla zapewnienia możliwości 
„zdalnego” kontaktu mieszkańca 
z urzędem administracji publicz-
nej, w 2008 roku zobligowano 
urzędy do uruchomienia elektro-
nicznej skrzynki podawczej za 

pomocą której można przesłać do 
urzędu pisma inicjujące sprawę 
urzędową. Skrzynka ta wysyła 
elektroniczne potwierdzenie po-
świadczające fakt, że dokument 
dotarł do urzędu. Co więcej, w 
ramach przedsięwzięć ogólnopol-
skich została uruchomiona elek-
troniczna platforma usług admini-
stracji publicznej (ePUAP), która 
ma ułatwiać załatwianie spraw z 
wykorzystaniem Internetu. Dla 
potwierdzania tożsamości oby-
watela podczas elektronicznych 
kontaktów z administracją wpro-
wadzono nieodpłatny mechanizm 
profilu zaufanego. Wykorzystując 
ów profil obywatel może załatwić 
sprawy administracyjne (np. wno-
szenie podań, odwołań, skarg) 
drogą elektroniczną bez koniecz-
ności osobistego udania się do 
urzędu.
Jednak pomimo takich udogod-
nień relatywnie niewielu miesz-
kańców gmin próbuje załatwiać 
sprawy przez Internet. Nie można 
tego tłumaczyć brakiem kom-
putera, czy brakiem dostępu do 
Internetu. Z danych Głównego 
Urzędu Statystycznego z końca 
2012 roku wynika, że w Polsce 
73.4% gospodarstw domowych 
korzysta z komputera a 70.5% ma 
dostęp do Internetu.
Dla zmiany tej sytuacji Wielko-
polski Ośrodek Kształcenia i Stu-
diów Samorządowych opracował 
projekt pn. Podniesienie jakości 
i dostępności usług publicznych 
świadczonych drogą elektronicz-
ną w 12 gminach północnej Wiel-
kopolski. Zyskał on akceptację 

Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego oraz środki finansowe z 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2007 – 2013.
W przedsięwzięciu uczestniczą 
gminy:
Z terenu Powiatu Chodzieskiego: 
Gmina Chodzież, Gmina Budzyń, 
Miasto i Gmina Szamo-
cin
Z terenu Powiatu 
Złotowskiego: 
Miasto Zło-
tów, Gmina i 
Miasto Jastro-
wie, Gmina 
i Miasto Krajen-
ka, Miasto i Gmi-
na Okonek
Z terenu Powiatu Czarnkowsko-
Trzcianeckiego: Miasto Czarn-
ków, Gmina Drawsko, Gmina 
Połajewo 
Z terenu Powiatu Pilskiego: Mia-
sto i Gmina Łobżenica.
Powyższa grafika to mapka okre-
ślająca zasięg terytorialny projek-
tu (opracowanie własne).
Celem projektu jest przygotowa-
nie gmin północnej Wielkopol-
ski do wdrażania nowoczesnych 
narzędzi informatycznych, dla 
podniesienia jakości i dostępności 
świadczonych usług publicznych 
oczekiwanych przez mieszkań-
ców, firmy i instytucje.
By to było możliwe, konieczne 
będzie podniesienie kompetencji 
pracowników samorządowych 
- kadry zarządzającej, kadry 
kierowniczej i administratorów 
systemów informatycznych w 
zakresie oferowania i uruchamia-
nia e-usług publicznych. Dlatego 
zaplanowano cykl zajęć wykłado-
wych i warsztatowych oraz zapo-
znanie się z „dobrymi praktyka-
mi” z obszaru e-administracji. 
Dla zdefiniowania oczekiwań 
mieszkańców, przedsiębiorców i 
organizacji społecznych odnośnie 
świadczenia przez samorządy 
usług publicznych z wykorzy-
staniem nowoczesnych narzędzi 
informatycznych, zostaną prze-
prowadzone badania i analizy. 
Wynikiem ich będzie opracowa-
nie  pn. Raport o jakości i do-
stępności usług publicznych w 12 
gminach północnej Wielkopolski. 
Już teraz zachęcam Państwa do 

wyrażenia swej opinii na temat 
katalogu spraw, które mogłyby 
być realizowane przez Internet. 
Praktycznym wymiarem projektu 
będzie wprowadzenie kilku no-
wych usług (wybranych z kata-
logu spraw wskazanych podczas 
badań), które będą świadczone 
drogą elektroniczną. Jednym z 
ważnych rezultatów projektu bę-
dzie Strategia rozwoju e-urzędu 
w 12 gminach północnej Wielko-
polski, która określi na najbliż-
sze lata, strategiczne działania 
usprawniające funkcjonowanie 
urzędów z wykorzystaniem naj-
nowszych technologii.
Ważnym czynnikiem populary-
zacji nowego sposobu załatwia-
nia spraw jest dotarcie do jak 
najszerszego kręgu osób z infor-
macją o pojawiających się możli-
wościach. Będzie to realizowane 
w ramach działań promocyjnych 
i edukacyjnych adresowanych do 
szerokiego grona osób, poczyna-
jąc od młodzieży gimnazjalnej po 
osoby dorosłe. Już teraz w urzę-
dzie gminy są dostępne ulotki 
informacyjne, bieżące informacje 
można znaleźć na stronie WWW 
projektu pod adresem: www.pmrr.
wokiss.pl  
Zachęcam do zaglądania na tę 
stronę a także wyrażania swoich 
opinii – można je przesyłać na ad-
res: projekt_mrr@wokiss.pl 
Uwagi te pozwolą na pełniejsze 
dostosowanie przyjętych rozwią-
zań do Państwa oczekiwań. 

Marek Bigosiński

Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy 
przez Internet ? – dlaczego nie!
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14 października 2013 r. w całej 
Polsce obchodzony jest Dzień 
Edukacji Narodowej. Również 
w Szkole Podstawowej w Bu-
dzyniu uczczono to wydarzenie. 
I choć szkolny dzwonek za-
brzmiał jak zwykle punktualnie 
o godzinie 8:00, to już od rana 
czuło się wyjątkową atmosferę 
corocznego święta. 
Uczniowie składali życzenia 
swym nauczycielom, wręczali 
kwiaty, niektóre ozdobione bileci-
kami ze słowami podziękowań za 
codzienny trud, który nauczyciele 
wkładają w edukację i wychowa-
nie kolejnych pokoleń. Wszyscy 
bowiem wiedzą, że „Nauczyciele 
i uczniowie to dwie uzupełniające 
się zmienne; żadna nie byłaby tym, 
czym jest bez obecności drugiej”. 
Słowa te stały się mottem akade-
mii przygotowanej przez uczniów 
klas V i VI pod kierunkiem polo-
nistek Grażyny Dudziak i Ilony 

John-Jańczak. Było i poważnie, i 
wesoło – dokładnie tak, jak na co 
dzień. Wiersze i życzenia wzbo-
gacone zostały o humorystyczne 
scenki parodiujące szkolną rzeczy-
wistość. Nie zabrakło pantomimy, 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Uroczysty Dzień Edukacji Narodowej

melorecytacji i kabaretowych dia-
logów. O bogatą oprawę muzycz-
ną zadbała nauczycielka muzyki 
Justyna Barczak, dlatego oprócz 
wysłuchania  piosenek można było 
podziwiać grę uczniów na dzwon-

kach, gitarze oraz na fletach. 
Osobne podziękowania należą się 
również pani Krystynie Świniar-
skiej, która wraz z uczennicami 
klasy II przygotowała aranżację 
piosenki pt. „Dzień Nauczyciela”. 
Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością zaproszeni goście, 
m.in. przewodniczący Rady Gmi-
ny Budzyń, pan Bogdan Łasecki, 
proboszcz parafii ks. Przemysław 
Prętki, przedstawicielka Rady 
Rodziców, pani Anita Kopidura, 
a także byli nauczyciele i pracow-
nicy szkoły, dla których dzień taki 
jak ten jest okazją, by odwiedzić 
dobrze znane mury budzyńskiej 
podstawówki. Oprócz szczerych 
życzeń wszyscy otrzymali laurki 
przygotowane przez uczniów na-
szej szkoły pod opieką pani Mag-
daleny Rusiniak. Po zakończeniu 
części artystycznej pan dyrektor 
Stanisław Krumplewski złożył 
wszystkim życzenia oraz zaprosił 
na poczęstunek do szkolnej świe-
tlicy, podczas którego obecni i byli 
pracownicy w miłej atmosferze 
mogli porozmawiać i powspomi-
nać.

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Piłka ręczna dziewcząt
W roku szkolnym 2013/2014 
rozpoczynamy udział w Lidze 
Wojewódzkiej Piłki Ręcznej 
Dziewcząt w kategorii junior-
ka młodsza (rocznik 1997 oraz 
1998). Dziewczęta biorące 
udział w rozgrywkach swoją 
pracę rozpoczęły już w wakacje 
- od obozu sportowego. Nato-
miast teraz trenują ciężko trzy 
razy w tygodniu. 
Nasza drużyna została zgłoszona 
do rozgrywek jako „UKS Olim-

pijczyk” działający przy Gimna-
zjum im. Powstańców Wielkopol-
skich. Przyjdzie Nam się zmierzyć  
z takimi zespołami jak: Sparta 
Oborniki, Bukowia Buk, Pantery 
Dopiewo, Polonia Kępno; MOS 
Gniezno.
...program obozu był bardzo uro-
zmaicony: bieganie; bieganie; 
bieganie...
Za pomoc w organizacji obozu 
Zarząd Klubu „UKS Olimpij-
czyk” składa serdeczne podzięko- 

wania panu Kazimierzowi Cem-
browiczowi.
Na chwilę obecną zespół tworzy 
19 dziewcząt z gminy Budzyń 
oraz 2 z Wągrowca, które zdecy-
dowały się reprezentować klub 
UKS „Olimpijczyk” w tym sezo-
nie.
Rozgrywki będą trwały od po-
czątku listopada do końca marca. 
Wszystkich chętnych zapraszamy 
do kibicowania i wsparcia nasze-
go zespołu. 
Pierwszy mecz w Budzyniu od-
będzie się 23 listopada 2013 na 
Hali Sportowo-Środowiskowej 
przy Gimnazjum im. Powstań-

ców Wielkopolskich w Budzy-
niu o godzinie 16.00. 
Przeciwnikiem będzie zespół z  
Gniezna, który w poprzednim se-
zonie w kategorii juniorek młod-
szych uplasował się w 10 najlep-
szych zespołów w Polsce.
Nasz udział w tegorocznych roz-
grywkach nie byłby możliwy 
bez wsparcia finansowego Wój-
ta Gminy Budzyń; budzyńskich 
przedsiębiorców oraz wpłat od 
osób  prywatnych. Wszystkim, 
którzy nam pomogli w tej inicja-
tywie serdecznie dziękujemy i 
postaramy się sprostać wymaga-
niom.
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Wycieczka przyrodnicza
26 października br. uczniowie z 
kółka przyrodniczego i szkolne-
go koła LOP ze Szkoły Podsta-
wowej z Budzynia  wzięli udział 
w wycieczce do Muzeum im. W. 
Dutkiewicz w Rogoźnie, zorga-
nizowanej przez panią Elżbietę 
Kalkowską i Anitę Stefaniak. 
Głównym celem wycieczki było 
poszerzenie wiedzy z zakresu 
świata owadów. Na wystawie cza-
sowej, która była przygotowana z 
okazji obchodów 135-lecia Koła 

Pszczelarzy w Rogoźnie, zapre-
zentowano ponad 250 ekspona-
tów pochodzących z okresu obej-
mującego wiek XIX  oraz  czasy 
współczesne. 
Dzieci mogły poznać różnorodny 
sprzęt używany  w pracy w pasie-
ce a także prześledzić historię bu-
dowania różnych typów uli przez 
pszczelarzy (od słomianych po-
przez słomiano - drewniane aż do 
najnowszych styropianowych). 
Duże wrażenie zrobiła kolek-

cja 6 uli figuralnych autorstwa 
Alojzego Krzyśki ze Studzień-
ca. Uczniowie  mogli zobaczyć 
także żywe pszczoły wraz z 
królową. Młodzi przyrodnicy 
dowiedzieli się m.in.  jakie zwy-
czaje panują w ulu pszczelim, 
jak przebiega rozwój pszczół i 
w jaki sposób się porozumiewa-
ją. Na zakończenie mogli spró-
bować  miodu i kupić świeczki 
z wosku pszczelego. Na stałej 
wystawie  przyrodniczej wzbo-
gacili swoją wiedzę na temat 
pozostałych wybranych gatun-
ków owadów. Zobaczyły zarów-
no gatunki owadów rzadkich jak 
i tych, które z punktu widzenia 

człowieka są szkodnikami. Z tej 
ekspozycji uczestnicy wyciecz-
ki wynieśli ogromny zasób wie-
dzy na temat obyczajów, ochro-
ny, wędrówek, rozwoju, budowy  
owadów. Dowiedziały się także, 
jak można samodzielnie prze-
prowadzić  obserwację rozwoju 
motyla od  stadium larwy po-
przez poczwarkę aż do postaci 
dojrzałej.  Oprócz  wystaw ento-
mologicznych dzieci podziwiały 
bogatą kolekcję zbiorów mine-
rałów i ptaków. 
Wszystkie informacje w bardzo 
interesujący i barwny  sposób 
przekazała uczniom pani Mał-
gorzata  Skwisz.     

Kolejną zakończoną inwestycją było zadanie pn.: „Przebudowa 
dróg, chodników w Gminie Budzyń”. 
Zadanie polegało na przebudowie dróg w miejscowości Wyszyny, Pro-
sna i Budzyń (ul. Powstańców Wlkp.). Wykonawcą prac była firma BI-
MEX z Rudy. Koszt całej inwestycji to kwota ponad 190 tys. zł.

Okiem fotoreportera

Nowe drogi i chodniki
Szkoła Podstawowa w Budzyniu  

Próbny sprawdzian 
24 października  
2013 roku w Szko-
le Podstawowej im. 
T. Kotarbińskiego 
w Budzyniu odbył 
się próbny spraw-
dzian umiejętności 
uczniów klas VI, pod 
tytułem  „Pszczoły i 
miód”. 
Podstawowymi  cela-
mi przeprowadzenia 
sprawdzianu były:
- sprawdzenie przygotowania do 
sprawdzianu po ukończeniu szkoły 
podstawowej,
- sprawdzenie poziomu wymaga-
nych umiejętności,
- wnioski dla uczniów i nauczycieli 
do dalszej pracy.
Przeprowadzanie próbnych spraw-
dzianów stanowi stały element pra-

cy dydaktycznej w tutejszej szkole. 
Sprawdzian ten jest okazją do roz-
wiązywania przez uczniów testu, 
który swoją budową przypomina 
właściwy sprawdzian. Od wielu lat 
uczniowie mają możliwość spraw-
dzenia własnej wiedzy w takich 
warunkach, w jakich będzie pisany 
sprawdzian na zakończenie klasy 
szóstej. 
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„Kultywowanie tradycji ludo-
wych w środowisku wiejskim - 
utworzenie zespołu ludowego” 
- to tytuł projektu, jaki został 
sformułowany wiosną tego roku 
w ramach działania Gminnego 
Ośrodka Kultury. Pomysłodaw-
czynią projektu, a także jego re-
alizatorką, jest Anna Zaranek, 
instruktor kultury w GOK. 
Projekt uzyskał dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich (PROW 
2007 – 2013). Z tych środków (a 
jest to kwota ponad 25 tysięcy 
złotych)  pokryte zostaną tzw. 
koszty kwalifikowalne przedsię-
wzięcia, w tym zakup ludowych 
strojów ludowe i odpowiednie-
go obuwia. Po konsultacjach, w 
których uczestniczyli zajmują-
cy się tematyką kultury ludowej 
etnografem oraz choreografem 
postanowiono, że członkowie 
przyszłego zespołu występować 
będą w tzw. strojach wielkopol-
skich. 
Celem, jaki przyświecał pomysło-
dawczyni, jest stworzenie zespo-
łu, który kultywowałby tradycje i 
obyczaje naszego regionu, współ-

Nowy projekt Gminnego Ośrodka Kultury

Jak kultywować tradycję?
cześnie niemal zanikające, a tak-
że przypominał i podtrzymywał  
regionalny język, a także tradycję 
zawodów i rzemiosł. Zespół włą-
czałby się w inicjatywy związane 
ze współtworzeniem uroczystości 
i lokalnych świąt, a także przeglą-
dów twórczości ludów. Jednym z 
ważniejszych zadań byłoby stwo-
rzenie stałych, cyklicznych spo-
tkań, opartych na tańcu i muzyce, 
otwarte dla rożnych środowisk 
oraz grup wiekowych. Jak sądzi 
inicjatorka projektu, Anna Zara-
nek, jego realizacja przyczyni się 
do wzrostu społecznej aktywno-
ści i integracji naszej gminy. 
W założeniach projektu jest on 
adresowany do dzieci w wie-
ku szkolnym. W związku z tym 
zorganizowane zostało pierwsze 
spotkanie w Szkole Podstawowej 
w Budzyniu, w którym udział 
wzięli m.in. choreografka Re-
nata Lis, oraz współpracujący z 
nią akompaniator Andrzej Przy-
był. Renata Lis jest absolwentką 
Państwowej Szkoły baletowej w 
Poznaniu, przez wiele lat była 
związana z Zespołem Pieśni i 
Tańca „Wielkopolska”, obecnie 
jest instruktorem tańca i chore-

ografem w Zespole Piesni i Tań-
ca „Chludowianie”. 
Celem spotkania, w którym 
udział wzięli wszyscy ucznio-
wie szkoły od klasy 1 do 6, było 
przedstawienie informacji zwią-
zanych z tradycją ludowego tań-
ca oraz pieśni, omówiono cha-
rakterystyczne tańce, zarówno te 
narodowe, jak i regionalne. Pro-
wadząca spotkanie Renata Lis, na 
przykładzie ubiorów pary tanecz-
nej Agnieszka i Tomek, zaprezen-
towała także elementy stroju szla-
checkiego oraz ludowego. Obok 
części teoretycznej zaplanowano 
także część praktyczną, w której 
pani choreograf nauczyła dzieci 
podstaw charakterystycznego dla 

naszego regionu tańca „ceglorz”. 
Jednym z oczekiwanych efektów 
prezentacji jest zainteresowanie 
dzieci udziałem w pracach ze-
społu. Wkrótce planowany jest 
nabór do podstawowej grupy, 
która rozpocznie pierwsze pró-
by pod okiem doświadczonego 
choreografa na początku przy-
szłego roku. Na pewno będzie 
to niezwykła szansa na ciekawe 
zajęcia, tym bardziej, że zarówno 
ludowy taniec jak ludowe pieśni 
przeżywają obecnie swój rene-
sans.    
Organizatorzy dziękuję dyrekcji 
Szkoły Podstawowej za umożli-
wienie przeprowadzenia spotka-
nia. 

Od kilku tygodni w Internecie 
wrze za sprawą pewnej dziew-
czynki, której zadedykowane 
zostało facebookowe wydarze-
nie „Kartka urodzinowa dla 
Oliwii”. 
Mówią o niej w radiu i telewizji, 

piszą gazety i internauci. Kim 
jest sprawczyni tego zamiesza-
nia? To mała Oliwia Gandecka, 
która mieszka w Zielonej Górze 
i od ponad roku toczy walkę z 
chorobą, jaką jest białaczka. 27 
października 2013 r. dziewczynka 

będzie obchodziła swo-
je 6. urodziny. Marzy o 
tym, aby dostać jak naj-
więcej kartek z życzenia-
mi, a może nawet pobić 
rekord świata…  
Kartki spływają od kilku 
tygodni do domu dziew-
czynki nie tylko z rozma-
itych zakątków Polski, 
ale też z różnych stron 
świata, m.in. z Niemiec, 

Anglii, a nawet z Watykaniu. 
Uczniowie wszystkich klas V ze 
Szkoły Podstawowej w Budzy-
niu również postanowili pomóc 
spełnić marzenie Oliwii i osobi-
ście przygotować płynące z serca 
życzenia, a tym samym dodać jej 
otuchy w walce z chorobą. Każ-
dy uczeń z osobna napisał, czego 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Piątoklasiści pomagają 
spełnić marzenie Oliwii

życzy Oliwce. Dzięki temu bli-
sko 60 kartek w czwartek zostało 
wrzuconych do skrzynki poczto-
wej z nadzieją, że wszystkie ży-
czenia dotrą na czas do adresatki. 
W ten sposób piątoklasiści z bu-
dzyńskiej podstawówki pokazali, 
że chcieć to móc, a sprawianie 
radości nic nie kosztuje!
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Sklep 

zaprasza na zakupy

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

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 

U NAS KUPISZ HERBATY NA WAGĘ!

DUŻY WYBÓR, W TYM HERBATY ZIELONE, OWOCOWE, 

CZARNE, YERBA MATE. NOWA OFERTA! KUBKI, FILIŻANKI, 

DZBANKI DO PARZENIA HERBATY 

WYPRZEDAŻ FIRAN!
Obniżki od 30 do 50%

Nowa kolekcja ręczników frotte!  
Nowe wzory fiarn i poduszek i narzut. ZAPRASZAMY!

Regulamin konkursu literackiego 
„Legenda o Budzyniaszku”

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej pracy literackiej, która 
poruszałaby wątki związane z przeszłością Budzynia. Praca ta może mieć 
charakter przypowieści, klechdy, opowiadania lub legendy.  
3. Konkurs jest adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Bu-
dzyń powyżej 14 roku życia. 
4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
- praca literacka przygotowana na potrzeby konkursu powinna mieć obję-
tość nie przekraczającą 3 strony maszynopisu 
- pracę należy opatrzyć godłem i złożyć ją w Gminnym Ośrodku Kultury 
(lub wysłać na adres GOK-u) w kopercie z dopiskiem „Legenda”, zawie-
rającą także zapieczętowaną i oznaczoną takim samym jak praca godłem 
kopertą z informacją o autorze: imieniem i nazwiskiem,  adresem oraz te-
lefonem kontaktowym;
5. Termin nadsyłania prac – do 31 grudnia 2013 rok. Prosimy wysyłać je 
(lub dostarczać osobiście) na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Łokiet-
ka 31, 64-840 Budzyń.
6. Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu, Anna Zaranek, tel. 
698 707 642.   
7. Prace będą oceniane przez jury konkursu powołane przez organizatora. 
8.  Jury wyłoni trzech laureatów konkursu, w tym pracę, która zostanie na-
grodzona nagrodą główną. Jednocześnie organizator konkursu zastrzega 
sobie prawo do zmiany liczby osób nagrodzonych.
9. Fundatorem głównej nagrody w wysokości 500 złotych jest Wójt Gmi-
ny Budzyń. Dla pozostałych laureatów organizatorzy przewidzieli nagro-
dy rzeczowe. 
10. Uwagi:
- prace nadesłane na konkurs mogą zostać wykorzystane w materiałach i 
publikacjach promujących Gminę Budzyń; 
- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udostęp-
nianie danych osobowych;
- autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni przez organizatorów 
o wynikach konkursu i zostaną zaproszeni na jego rozstrzygnięcie;
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie obchodów Dni Budzynia w 
2014 roku.    

Nasi gimnazjaliści kolejny raz 
uczestniczyli w Powiatowych 
Targach Pracy. Tym razem 
udaliśmy się 18 października 
do hali sportowo - widowisko-
wej przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych im. Hipoli-
ta Cegielskiego  w Chodzieży. 
Tegoroczna uroczystość odbyła 
się pod hasłem „Rzemieślnicze 
zawody przyszłości” i skiero-
wana była przede wszystkim 
do młodzieży szkół gimnazjal-
nych stojącej przed wyborem 
dalszego kierunku kształcenia. 
Przedsięwzięcie, w którym 
wzięliśmy udział miało na celu 
zapoznanie młodzieży z zawo-
dami rzemieślniczymi, ukie-
runkowaniem na określone za-
wody, przedstawieniem zakresu 
możliwości pozyskiwania za-
wodu rzemieślnika. 
Zostaliśmy powitani przez dy-
rektora Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży w Pile, pana Wojciecha 
Winiarskiego oraz doradcę zawo-
dowego Młodzieżowego Centrum 
Kariery w Chodzieży, Zuzannę 
Pyrek. Oficjalnego otwarcia Tar-
gów Pracy dokonał Starosta Po-
wiatu Chodzieskiego, pan Julian 
Hermaszczuk. Pan Starosta skie-
rował kilka słów do młodzieży, 
wskazywał m.in. na to, że współ-
czesna młodzież chce osiągać 
cele, ale możliwe one będą do 
osiągnięcia  nie poprzez słowa, 
ale przede wszystkim poprzez 
czyny. 
Bardzo wymowny okazał się 
zaprezentowany filmik produk-
cji niemieckiej ukazujący wagę 

Powiatowe Targi Pracy

Uczniowie poznają zawody 

zawodów rzemieślniczych a ra-
czej jak funkcjonowało by spo-
łeczeństwo gdyby zabrakło me-
chaników, drukarzy, elektryków, 
krawców, itd. Z kolei pokaz mul-
timedialny pt. „Ucz się rzemio-
sła” w bardzo przejrzysty sposób 
uświadomił uczniom, jakie zawo-
dy zaliczane są do zawodów rze-
mieślniczych, jak pozyskać kwa-
lifikacje w danym zawodzie, a 
znane osoby wykonujące zawody 
rzemieślnicze w krótkim przesła-
niu wskazały jak odniosły sukces 
zawodowy. Główna część targów 
opierała się na spotkaniach mło-
dzieży na stanowiskach wysta-
wienniczych. Uczniowie mieli 
okazję porozmawiać z doradcami 
zawodowymi, poddać się diagno-
zie pod kątem predyspozycji za-
wodowych, otrzymać informacje 
o zawodach w formie papierowej, 
porozmawiać z rzemieślnikami o 
sposobie zdobycia konkretnego 
zawodu, otrzymać informacje o 
kontynuowaniu nauki w celu zdo-
bycia zawodu od doradcy z Cechu 
Rzemiosł.  
Zadowalającym staje się fakt, że 
coraz częściej tego typu przedsię-
wzięć kierowanych jest do mło-
dzieży gimnazjalnej. Instytucje 
zajmujące się preorientacją zawo-
dową, rzemieślnicy oraz szkoły 
starają się wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom młodych ludzi, 
którzy albo chcą się upewnić w 
słuszności wyboru danego zawo-
du albo jeszcze takiej decyzji nie 
podjęli.

Szkolny Doradca Zawodowy
Żaneta Puweł 
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Przedszkole Samorządowe w Budzyniu 

Jesienne migawki 
z życia przedszkolaków

Jesienna akcja 

Szczepienie lisów

Piękno przyrody zatrzymane w kadrze 

Zaproszenie na wystawę

W październiku w wojewódz-
twie wielkopolskim przepro-
wadzona została jesienna ak-
cja szczepienia lisów wolno 
żyjących. 
Na terenie lasów, pól, pastwisk 
i nieużytków rolnych zrzucano 
z samolotów szczepionkę prze-
ciw wściekliźnie. Szczepionka 
umieszczona została w przynę-
cie o kształcie kostki koloru zie-
lono-brązowego o wymiarach 
3cm x 3cm x 1cm.
Jak ostrzega Wielkopolski Woje-
wódzki Inspektorat Weterynarii 
w Poznaniu nie należy jej doty-
kać ani podnosić. Jeżeli jednak 
nastąpi przypadkowe zetknięcie 
się człowieka z tą szczepionką, a 
w szczególności, jeśli będzie to 

kontakt z otwartą raną, oczami, 
jamą ustną - miejsca te należy 
gruntownie przemyć wodą z 
mydłem i zgłosić się do najbliż-
szej przychodni lekarskiej.
W przypadku kontaktów zwie-
rząt domowych ze szczepionką, 
należy fakt ten zgłosić w naj-
bliższej lecznicy dla zwierząt. 
W okresie 3 tygodni po wyłoże-
niu szczepionki (czyli do mniej 
więcej do połowy listopada) nie 
wolno wypuszczać psów luzem.

Wszelkich informacji na ten 
temat udziela: 

Wojewódzki Inspektorat We-
terynarii w Poznaniu,  60-166 

Poznań,  ul. Grunwaldzka 
250, tel. 61 868 93 47, fax 61 

868 45 31

Dzieci w Przedszkolu Samorzą-
dowym w Budzyniu bardzo ak-
tywnie spędzają jesienny czas. 
Starszaki wraz z nauczycielami 
wybrali się do lasu w poszuki-
waniu jesiennych skarbów. Byli 
bardzo ciekawi jak wygląda kolo-
rowa jesień w leśnej scenerii.
Podczas spaceru po lesie obser-
wowali jesienne drzewa ich róż-
norodne barwy i odcienie. 
Dzieci znalazły  wiele skarbów: 
szyszki świerkowe i sosnowe, li-
ście, mech, korę, powyginane ga-
łęzie. To wszystko stało się ozdo-
bą jesiennych kącików w salach 
przedszkolnych. 
Wrzesień  jest miesiącem, w któ-
rym szczególny nacisk kładziony 
jest na bezpieczeństwo. Dlatego 
w przedszkolu odbyło się spotka-
nie z funkcjonariuszem policji. 

Dzieci poznały zasady bezpiecz-
nego poruszania się po drodze.
Dużą atrakcją okazała się wy-
cieczka do Sypniewa. Dzieci ob-
serwowały zwierzęta hodowlana: 
kozy, konie, przepiórki, a przede 
wszystkim przyglądały się alpa-
kom. Przedszkolaki miały okazję 
wspólnie z gospodarzem nakar-
mić młode alpaki butelką. Na ko-
niec, każde dziecko mogło przeje-
chać się na kucyku – co sprawiło 
dzieciom wielką radość.
Dzięki jesiennym zabawom dzie-
ci poszerzyły swoją wiedzę o 
zwierzętach leśnych i hodowla-
nych, poznały wiele ciekawostek 
m.in. do czego wykorzystywana 
jest wełna z alpaków. Dzieci z 
niecierpliwością czekają na kolej-
ne wycieczki i atrakcyjne spotka-
nia w przedszkolu. 
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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. 281-13-30  
Rewir Dzielnicowych w Budzy-
niu                       - tel. 284-31-40
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 od dnia 20.10.2013
do 14.12.2013

Białogard 
– 6.54, 9.06 2), 13.44 5),  13.52 6), 
16.08, 18.02
Kołobrzeg 
– 6.54, 13.44 5),  13.52 6), 16.08
Koszalin 
– 9.06 2), 18.02
Piła 
– 6.54, 9.06, 13.44 5),  13.52 6), 
16.08, 17.26  8), 18.02, 19.49 12), 
22.08
Poznań 
– 5.04 8), 6.12, 7.22 9), 8.20, 12.16, 
15.21 10), 16.44 11), 18.05, 20.52   
Szczecinek 
 – 6.54, 9.06 2), 13.44 5),  13.52 6), 
16.08, 18.02

Legenda:
1) kursuje 21 X - 9 XI 2013  1  -  6 
2) kursuje 26 X 2013, 1 XI 2013, 9 
XI - 14 XII 2013   6 
3) kursuje 14 XI - 14 XII 2013
4) kursuje 20 X - 13 XI 2013
5) kursuje 20 X 2013; 26 - 27 X 2013; 
31 X - 3 XI 2013; 9 - 18 XI 2013  1   5  
-  7  ; 19 XI - 14 XII 2013
6) kursuje 21 - 30 X 20913  1  -  5 ; 4 - 8 
XI 2013; 12 - 14 XI 2013
7) kursuje  7 
8) kursuje 21 - 31 X 2013  1  -  5 ;4 - 8 
XI 2013; 12 XI - 13 XII 2013  1  -  5  ; 
9) kursuje 21 X - 1 XI 2013  1  -  6  ; 4 - 9 
XI 2013; 12 XI - 14 XII 2013  1  -  6  ; 
10) kursuje 20 X - 10 XI 2013; 12 XI - 
14 XII 2013; 
11) kursuje 20 X - 3 XI 2013  7 ; 11 XI 
2013; 17 XI 2013; 24 XI - 8 XII 2013  
7  ;
12) kursuje 20 - 31 X 2013  1  -  5     7 
; 3 - 8 XI 2013; 11 XI - 13 XII 2013  1  
-  5   7  ; 
  1   - dni tygodnia

Rozkład jazdy busa
ważny od 29.06.2013 

Budzyń – Chodzież
Kursy od poniedziałku do piątku w dni robocze:
5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:25, 18:35, 19:35, 21:30 

Kursy w soboty:
5:30, 7:15, 9:30, 12:30, 13:30 
 
Tolerancja +/- 3 min.

INFORMATOR

Rozkład jazdy 
PKS Budzyń 

ważny od dnia 21.10.2013
 

Budzyń 
– 07:38 S 
Budzyń przez: Dziewoklucz 
II, Dziewoklucz Abisynia 
– 12:40 S, 12:52 S, 14:37 S
Budzyń przez: Sypniewo
– 06:50 S 

Budzyń, Rogozińska/Gimna-
zjum przez: Dziewoklucz II, 
Dziewoklucz Abisynia 
– 06:30 S, 13:45 S, 13:55 S
Budzyń przez: Kąkolewice  
wieś I, Ostrówki 
– 13:45 S1-4
Chodzież: 
– 07:25 S, 08:04 S, 08:25 S, 
14:10 S5, 15:20 S, 16:00 S
Chodzież przez Budzyń, Ro-
gozińska/Gimnazjum, Wy-
szynki 
– 14:25 S1-4 
Chodzież przez Prosna 
– 07:44 S;
Chodzież przez: Wyszynki, 
Wyszyny szk. 
– 14:40 S5 
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 Dju, 17:40 
Dju 
Poznań  przez: Rogoźno, Mu-
rowana Goślina 
– 05:50 Dju, 07:30 DVju
Rogoźno  
– 07:21 S 
Rogoźno przez: Nowe Brzeź-
no, Budzyń 
– 06:55 S 
Sokołowo Budzyńskie szk. 
– 14:25 S1-4 
Sokołowo Budzyńskie szk.
przez: Budzyń, Rogozińska/
Gimnazjum 
– 12:50 S 
Sokołowo Budzyńskie przez: 
Kąkolewice, wieś I, Ostrówki 
– 13:42 S5 
Wągrowiec przez: Kamienica 
– 06:45 S 
Wągrowiec  przez: Nowe 
Brzeźno  
– 13:40 S  
Wyszyny, szk. przez: Kąkolewi-
ce, wieś I,  Ostrówki 
– 14:20 S 

1 - 4 - kursuje od poniedzialku do 
czwartku
5 - kursuje w piątki
D - kursuje od poniedziałku do 
piątku oprócz świąt
j - nie kursuje w dniu 27 XII 2013
S - kursuje w dni nauki szkolnej
u - nie kursuje 16 VIII 2013m 02 V 
i 20 VI 2014  
V - kurs przyśpieszony 
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Artyści z Budzynia w Bawarii

„Kombinatorzy” zagrali na 
tradycyjnym Oktoberfest w Monachium
Monachijski Oktoberfest to do-
żynki z  ponad 200-letnią trady-
cją. Co roku przyciąga do Bawa-
rii tysiące turystów po to, aby w 
międzynarodowym towarzystwie 
napić się specjalnie warzonego 
piwa z  przepięknych,  ceramicz-
nych kufli mass.
Kapela „Kombinatorzy” spełniła 
w tym roku swoje kolejne marze-
nie i zaprezentowała się właśnie 
na Oktoberfest w Monachium i 

okolicznych miejscowościach. Bu-
dzyńscy muzycy uczestniczyli wraz 
z gospodarzami w pochodzie, a z 
nimi uroczyście przystrojone wozy 
browarów i kapele muzyczne z ca-
łego świata m.in. z Korei, Japonii, 
Holandii, Finlandii, Czech – długo 
by można wymieniać.
Z kapelą „Kombinatorzy” już tak 
jest, że jak zaśpiewają, to podbijają 
serca słuchaczy. W efekcie koncer-
towali przez kilka dni na festynach, 

pochodach, w namiotach piwnych, 
które potrafią pomieścić kilkanaście 
tysięcy ludzi. Zagrali również  kon-
cert w kościele, a utworem nagra-
nym dla papieża Benedykta XVI, 
wzruszyli Bawarczyków do łez. 
Nie lada wyzwaniem dla tłuma-
cza były z pewnością poznańskie 
dowcipy Mieczysława Góry  i 
piosenki kapeli, pisane w po-
znańskiej gwarze. I choć nie 

wszystko można przetłumaczyć, 
międzynarodowy język muzy-
ki przełamał wszystkie bariery.  
Kapela „Kombinatorzy” nawiązała 
nowe przyjaźnie i  zyskała wier-
nych fanów, rozrzuconych po ca-
łym świecie.
Kapela dostała także m.in. zapro-
szenie na jarmark swiąteczny do 
Berlina. 

Honorata Struzik 

3 października w Święto Pa-
trona Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusza Kotarbińskiego w 
Budzyniu wszystkie dzieci klas 

Wielkie święto w Szkole Podstawowej w Budzyniu

Pasowanie na ucznia
pierwszych dostąpiły zaszczytu 
„Pasowania na ucznia”.
Do uroczystości przystąpiło 77 
osób. Samego aktu pasowania do-

konał dyrektor szkoły Stanisław 
Krumplewski. Do auli szkoły 
przybyli rodzice uczniów, zapro-
szeni goście, nauczyciele oraz 
dzieci klas II i III. Pierwszokla-
siści w programie artystycznym, 
który przygotowały panie Ewa 
Król, Anna Lisiecka i Marlena 

Maczyńska, zaprezentowali obec-
nym swoje wiadomości i umiejęt-
ności. Po dokonaniu ślubowania i 
aktu pasowania wszyscy ucznio-
wie klas pierwszych wpisali się 
do Kroniki finalizując go odci-
skiem swojego palca.  


