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Przedszkole w Budzyniu 

Precz zimo zła!

W głównej roli „Tajemniczy ogród”       

Popołudnie z książką  
Niecodzienne wydarzenie miało miejsce w naszej szkole w czwartek 6 
marca 2014 r. W sali numer 6 krzesełka i ławki powędrowały do tyłu 
klasy, a na ich miejscu pojawiły się kolorowe materace. 
Punktualnie o godzinie 16 zajęli na nich miejsca uczniowie klasy V b wraz 
z wychowawcą, panią Iloną John. Każdy przybył wyposażony w miękką 
poduszkę (niektórzy zabrali nawet koce), wygodny strój, kubek, dobry na-
strój i… egzemplarz książki pt. „Tajemniczy ogród” H.F. Burnett.  

Spotkanie w Restauracji „Truskawka”

Mieszkanki gminy 
świętowały 8 marca

więcej na stronie 8

więcej na stronie 6

więcej na stronie 12
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Debatowali nad absolutorium dla Wójta Gminy

Z prac komisji  Rady Gminy 

XXXIV sesja Rady Gminy  

Radni nie próżnowali
W dniu 14 marca 2014 odbyła się 
kolejna już 34. sesja Rady Gmi-
ny w Budzyniu. W czasie obrad 
obecnych było 14 radnych, w 
związku z tym decyzje Rady mia-
ły moc wiążącą. 
Jak zwykle obrady Rady Gmi-
ny były bardzo pracowite, radni 
podjęli ogółem 16 uchwał, bardzo 
istotnych dla funkcjonowania 
gminy. 
W pierwszej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków. Nowe taryfy obowią-
zywać będą przez najbliższy rok, 
tj. w okresie od 15 kwietnia 2014 
do 15 kwietnia 2015. Z uwagi na 
znacznie tej uchwały dla mieszkań-
ców gminy treść uchwał publikuje-
my na łamach aktualnego wydania 
informatora. 
W kolejnej uchwale radni zwol-
nili Gminny Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Budzyniu z obo-
wiązku wpłat nadwyżki środków 
obrotowych do budżetu gminy. Tą 
uchwałą postanowiono, że nadwyż-
ka środków obrotowych GZWiK 
przeznaczy na realizację zadań sta-
tutowych. 
W kolejnej uchwale radni określi-
li  wysokość opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w 
jednostkach, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Budzyń.  
Zgodnie z tą uchwałą zapewnia się 
bezpłatne uczenie, wychowanie i 
opiekę do poniedziałku do piątku 
przez 5 godzin dziennie. Poza tym 

28 marca na swoim kolejnym 
posiedzeniu spotkali się członko-
wie komisji rewizyjnej. W czasie 
obrad dokonana została szcze-
gółowa analiza sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2013. 
Członkowie komisji nie wnieśli 
uwag do przedstawionego spra-
wozdania. Kolejnej posiedzenie 
zaplanowane jest na 10 kwietnia, 
zostaną wtedy przeanalizowane 
pozostałe dokumenty związane z 

czasem za każdą godzinę poby-
tu dziecka w przedszkolu opłata 
wynosi 1 zł za godzinę. Jeśli do 
przedszkola uczęszcza więcej niż 
jedno dziecko z rodziny, to drugie 
i kolejne dziecko korzysta z 20 pro-
centowej obniżki. 
Następnie radni podjęli decyzję w 
sprawie trybu udzielania i rozli-
czania dotacji dla szkół i placówek 
oświatowych niepublicznych oraz 
publicznych, prowadzonych przez 
organ inny niż jednostka samorzą-
du terytorialnego organ, oraz trybu i 
zakresie prowadzenia  kontroli pra-
widłowości wykorzystania udzielo-
nej dotacji. 
Rada Gminy w następnej uchwale 
podjęła decyzję w sprawie zasad i 
trybu udzielania oraz zasad rozli-
czenia dotacji celowej z budżetu 
gminy Budzyń  na dofinansowanie 
kosztów inwestycji związanych z 
demontażem, usuwaniem i uniesz-
kodliwianiem elementów zawie-
rających azbest. Wysokość dotacji 
wynosić będzie 50 procent ponie-
sionych wydatków, jednak nie wię-
cej niż jednorazowo 2 tysiące zło-
tych na jeden obiekt. Uchwała ta 
obowiązywać będzie od dnia  ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym 
do 31 grudnia 2020 roku. 
Kolejną uchwałą była uchwała w 
sprawie szczegółowych zasad spo-
sobu i trybu umarzania, odraczania  
spłat lub rozkładania na raty należ-
ności pieniężnych mających cha-
rakter cywilno-prawny (nie objęte 
przepisami ordynacji podatkowej), 
przypadających gminie Budzyń 

lub jej jednostkom podległym oraz 
wskazanie organu do tego upraw-
nionego.  
W następnej uchwale radni do-
konali oceny aktualności studium 
uwarunkowań oraz kierunków 
zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Budzyń. W uchwale tej 
radni uznali, że studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Budzyń 
przyjęte uchwałą Rady Gminy w 
dniu 9 listopada 1999 roku jest 
nieaktualne w części i wymaga 
aktualizacji pod względem meryto-
rycznym oraz przestrzennym. Kon-
sekwencja podjętej uchwały była 
kolejna uchwała w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany 
studium warunków i kierunku za-
gospodarowania przestrzennego 
gminy Budzyń. Celem niniejszej 
uchwały jest dostosowanie studium 
uwarunkowań oraz kierunków za-
gospodarowania  przestrzennego 
gminy Budzyń do planowanych 
inwestycji na terenie naszej gminy, 
w tym umożliwienie budowy linii 
elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia 110 kV oraz racji trans-
formatorowej GPZ. Infrastruktu-
ra powyższa ma służyć obsłudze 
przyszłej  elektrowni wiatrowej 
zlokalizowanej na terenie gmi-
ny Budzyń oraz na terenie gmin 
ościennych. 
W następnej uchwale Rada Gminy 
przyjęła program opieki na zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności wśród zwierząt 
na terenie gminy Budzyń w 2014 
roku. 
Następnie radni wyrazili zgodę na 

zawarcie kolejnych umów dzier-
żawy nieruchomości z dotychcza-
sowymi dzierżawcami na okres 
kolejnych 3 lat. 
Następna uchwałą, którą podjęła 
Rada Gminy, był statut Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Budzyniu. Konieczność uchwa-
lenia tej uchwały wynikała z roz-
szerzenia kompetencji Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Nowy statut obejmuje  wszystkie 
zadania, które obecnie Ośrodek 
ma przypisane do realizacji. 
Radni, w kolejnej uchwale, wyra-
zili zgodę na wyodrębnienie w bu-
dżecie gminy Budzyń na 2015 rok 
środków  stanowiących fundusz 
sołecki.   
Podjęta została także uchwała w 
sprawie opłaty targowej oraz spo-
sobu jej pobierania. Zarówno wy-
sokość tej opłaty, jak i sposób jej 
pobierania pozostają bez zmian w 
stosunku do ubiegłego roku. 
W przedostatniej uchwale radni 
dokonali zmian w uchwale budże-
towej i po zmianach po stronie do-
chodów budżet naszej gminy sta-
nowi obecnie kwotę 27 milionów 
497 tysięcy 368 złotych, natomiast 
po stronie wydatków stanowi 
kwotę 28 milionów 899 tysięcy 
599 złotych. W tym wydatki bie-
żące stanowią kwotę20 milionów 
858 tysięcy 916 złotych, a wydatki 
majątkowe 8 milionów 40 tysięcy 
683 zł.
W ostatniej uchwale radni doko-
nali zmian w wieloletniej progno-
zie finansowej gminy, w której 
uwzględnione zostały zmiany do-
konane w budżecie gminy.   

wykonaniem budżetu - sprawoz-
danie finansowe oraz informacja 
o stanie mienia komunalnego. Na 
tej podstawie komisja rewizyjna 
podejmie uchwałę w sprawie wy-
stąpienia z wnioskiem do Rady 
Gminy w Budzyniu dotycząca 
udzielania lub nie udzielenia Wój-
towi Gminy Budzyń absolutorium. 
Wniosek ten zostanie przekazany 
do zaopiniowania Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej.   

Kolejne sołectwo otrzymało piękny obiekt

Świetlica w Sokołowie
Kolejne sołectwo na terenie 
naszej gminy otrzymało zmo-
dernizowaną świetlicę wiejską. 
W budynku byłej szkoły pod-
stawowej w Sokołowie Budzyń-
skim na ten cel zaadaptowano 
kilka pomieszczeń. 
W ubiegłym roku gmina złoży-
ła wniosek do Lokalnej Grupy 
Działania „Dolina Noteci” o do-
finansowanie tego przedsięwzię-
cia i po pozytywnej weryfikacji 
gmina otrzymała zapewnienie o 
dofinansowaniu tej inwestycji. 
W ubiegłym roku zorganizowa-
no przetarg, w którym spośród 8 

ofert wybrano ofertę Firmy Bu-
dowlanej Sławomira Lisiewicza 
ze Stróżewa. Prace rozpoczęły się 
jesienią ubr. i trwały przez okres 
zimy. Wartość tego zadania to ok. 
100 tysięcy złotych, natomiast 
wartość dofinansowania ze środa-
ków unijnych to kwota 62 tysiące 
złotych. 
Wraz z ukończeniem tej inwesty-
cji mieszkańcy sołectwa Sokoło-
wo Budzyńskie otrzymali do dys-
pozycji przestronne,  wyposażone 
w nowe meble pomieszczenie na 
organizację wszelkich imprez śro-
dowiskowych oraz gminnych.  
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W marcu rozstrzygnięto przetarg, 
ktorego celem było wyłonienie wy-
konawcy drugiego etapu budowy 
drogi na osiedlu Piaski.  
Spośród 4 złożonych ofert w drodze 
przetargu nieograniczonego  wybra-
na została oferta firmy PUW Bimex 
z Rogoźna za cenę prawie 710 tysię-
cy złotych. W ramach tego zadania 
powstanie droga długości ok. 400 
m wraz z kanalizacją deszczową, 
chodnikiem i ścieżką rowerową. 
Termin zakończenia robot ma nastą-
pić na początku III kwartału,  jednak 
dzięki sprzyjającej pogodzie prace 
kanalizacje już trwają. 
Droga ta docelowo umożliwi także 
dojazd do kilkudziesięciu nowych 
działek budowlanych, które wkrót-
ce zostaną wytyczone obok osiedla 
Piaski, na obecnych gruntach or-
nych. 
W marcu odbył się także kolejny 
przetarg z zakresu inwestycji dro-
gowych, którego celem jest realiza-
cja zadania pod nazwą: „Poprawa 
warunków komunikacyjnych i bez-
pieczeństwa na drogach gminnych 

w Budzyniu poprzez budowę ulic: 
Napiecka, Dębowej oraz przebudo-
wę, remont ulicy: Leśnej, Chodzie-
skiej”. Spośród 3 złożonych ofert 
wybrano ofertę firmy Bimex z Ro-
goźna za kwotę 1 milion 750 tysięcy 
zł. Zakres prac obejmuje wykonanie 
odcinka 2,3 km nowej nawierzch-
ni, budowę ścieżek rowerowych, 
chodników, oświetlenia ulicznego 
na ulicy Napiecka oraz kanalizacji 
deszczowej. Warto dodać, że na po-
wyższe zadanie gmina po raz kolej-
ny otrzymała dofinansowanie z Na-
rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Wartość dofinan-
sowania wynosi 50 procent kosztów 
przetargowych. Planowany termin 
zakończenia inwestycji nastąpić ma 
w III kwartale bieżącego roku. 
Należy dodać, że nie jest to ostatnia 
z planowanych tegorocznych inwe-
stycji drogowych w Budzyniu, gdyż 
kolejny projekt z tego zakresu, tym 
razem dotyczący ulicy Wągrowiec-
kiej, jest zapisany w planach Staro-
stwa Powiatowego w Chodzieży.   

Kolejne inwestycje na terenie naszej gminy 

Przebudowa dróg 
Uchwała Nr XXXIV /244/2014

Rady Gminy Budzyń
z dnia 14 marca 2014 r.

 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy  
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz 
594, ze zmianami) art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy  dnia 20 grudnia 1996 
r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236, ze 
zmianami) oraz art. 24 ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym oprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, ze zmianami) Rada 
Gminy Budzyń uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 stycznia 2014 r. Gmin-
nego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu, Rada Gmi-
ny Budzyń zatwierdza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Budzyń:
1) Taryfy dla pobierających wodę wynoszą:
    a/ wykorzystywana na cele bytowe gospodarstw domowych 
        za 1 m sześć – 2,33 zł netto, plus należny podatek VAT, 
        stawka opłaty abonamentowej – 2,20 zł netto miesięcznie, 
        plus należny podatek VAT
    b/ wykorzystywana na pozostałe cele
        za 1 m sześć. – 3,72 zł netto, plus należny podatek VAT,
        stawka opłaty abonamentowej – 5,00 zł netto miesięcznie,
        plus należny podatek VAT. 

2) Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków wynoszą:
     a/ za ścieki socjalno – bytowe
         za 1 m sześć. – 3,78 zł, plus należny podatek VAT,
     b/ za ścieki od pozostałych odbiorców
         za 1 m sześć – 4,17 zł netto, plus należny podatek VAT. 

2. Taryfy, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki Nr 1 i 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Taryfy obowiązują w okresie od 15 kwietnia 2014 r. do 14 
kwietnia 2015 r. 

       2. Taryfy podlegają ogłoszeniu w „Informatorze Samorządo–
           wym Gminy Budzyń” i na tablicach ogłoszeń sołectwach, 
           w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń 
oraz Kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Budzyniu. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/169/2013 z dnia 12 marca 2013 
r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

§ 5. Uchwała wchodzi z życiem w dniem podjęcia, z mocą obo-
wiązującą od dnia 15 kwietnia 2014 r. 

Przewodniczący 
Rady Gminy Budzyń

Bogusław Łasecki    

6 marca br. w czasie spotkania kadry kierowniczej Komendy Po-
wiatowej Policji w Chodzieży, Komendant Powiatowy Policji w 
Chodzieży mł. insp. Przemysław Dorniak wręczył  asp. szt. Jackowi 
Walerowskiemu nominację na stanowisko Komendanta Komisa-
riatu Policji w Margoninie. 
Pochodzący z Budzynia komendant Walerowski służy w Policji od bli-
sko 30 lat. Za wzorową służbę wielokrotnie był odznaczany i wyróżnia-
ny. W imieniu społeczności gminy gratulujemy awansu.  

Jacek Walerowski Komendantem  Komisariatu Policji

Zmiana w Margoninie   
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Z udziałem mieszkańców naszj gminy   

Finał plebiscytu Wspaniali    
Pół roku nowych zasad gospodarki odpadami za nami

Podsumowanie reformy    
W połowie ubiegłego roku w ca-
łym kraju wprowadzono nowy 
system gospodarowania odpa-
dami. Reforma miała charakter 
prawdziwej rewolucji, nie omi-
nęła także naszej gminy.  
W związku z tym, w wyniku 
przeprowadzonego postępowania 
przetargowego wykonawcą usług 
polegających na zbieraniu na tere-
nie gminy odpadów zmieszanych 
i selektywnie zbieranych oraz ich 
transporcie została firma Alba 
Wrocław. 
Zebrane odpady trafiają do Regio-
nalnej Instalacji, którą dla naszej 
gminy, zgodnie z Wojewódzkim 
Planem Gospodarki Odpadami, 
jest Zakład Utylizacji Odpadów 
Kłoda koło Szydłowa. Właści-
cielem Zakładu jest firma Alvater 
Piła Spółka z o. o.
W ciągu pierwszego półrocza 
zebrane zostało na terenie gminy 
586 ton odpadów zmieszanych, za 
których utylizację gmina zapłaci-
ła prawie 165 tysięcy brutto. W 
chwili obecnej utylizacja 1 tony 
odpadów zmieszanych dostar-
czonych do Zakładu Utylizacji w 
Kłodzie kosztuje 292 złote brutto. 
Trzeba zaznaczyć, że w lipcu ubr. 
ta cena wynosiła  280,8 zł brutto. 
Za prace w III i IV kwartale ubie-
głego roku firmie Alba Wrocław 
zapłaciliśmy ok. 140 tysięcy zło-
tych brutto. 
Na terenie gminy prowadzona jest 
ponadto comiesięcznie zbiórka 
odpadów selektywnie zebranych; 
Do końca roku na ternie naszej 
gminy zostało zebranych ponad 
38 ton plastiku, odpadów szkla-

nych prawie 70 ton, natomiast 
makulatury 11 ton. W grudniu 
ubiegłego roku przeprowadzono 
także zbiórkę odpadów wielko-
gabarytowych (kanapy, tapczany, 
meblościanki), w sumie odebrano 
z posesji 17 ton. Utylizacja tych 
odpadów kosztowała ponad 12 
tysięcy złotych brutto. 
Na ogólną liczbę zameldowanych 
mieszkańców (na koniec roku 
2013 nasza gmina liczyła 8481 
mieszkańców) w deklaracjach 
śmieciowych podanych zostało 
7409 osób. Spośród wszystkich 
rodzin zamieszkujących teren na-
szej gminy 1377 zadeklarowało, 
że będzie sortowała odpady, na-
tomiast 445 zadeklarowało brak 
segregacji. W ramach reformy 
śmieciowej gmina zakupiła 1500 
pojemników do zbiórki szkła na 
ogólną wartość ponad 196 tysięcy 
złotych. 
Umowa z dotychczasowym wy-
konawcą usług obowiązuje do 
końca czerwca roku bieżącego 
i niebawem zostanie ogłoszony 
następny przetarg na zbiórkę i 
transport odpadów, który obowią-
zywać będzie na następny okres 
tj., od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 
2015.   
Dzięki zrozumieniu zasad nowej 
reformy oraz zastosowaniu w 
praktyce zasad ekologii i segrega-
cji śmieci przez mieszkańców na-
szej gminy, w omawianym okre-
sie osiągnięte zostały narzucone 
ustawą limity odzysku surowców 
i z tego tytułu nie grożą nam w tej 
chwili nałożenie kar ustawowych 
z tego tytułu. 

W ramach przedsięwzięć zwią-
zanych z gospodarką odpada-
mi w tym roku planowany jest 
także II etap rekultywacji byłej 
kwatery nie eksploatowanego 
już wysypiska Budzyń Łucja-
nowo. 
Na powyższe przedsięwzięcie 
w roku ubiegłym gmina złoży-
ła wniosek o dofinansowanie w 
formie preferencyjnej pożyczki 

do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Wniosek ten został po-
zytywnie rozpatrzony i Fundusz  
wstępnie zaakceptował kwotę 
pożyczki do wysokości 300 tysię-
cy złotych. Niebawem rozpocz-
ną się  procedury przetargowe w 
celu wyłonienia wykonawcy tego 
zadania.   

Na byłym wysypisku Budzyń Łucjanowo

Rekultywacja kwatery     

Galę z okazji ogloszenia wyników 
plebiscytu „Wspaniali” zorga-
nizowano w sobotę, 15 marca, w 
sali widowiskowej Chodzieskiego 
Domu Kultury. Oto lista laureatów 
w poszczególnych kategoriach:
- Talent Ziemi Chodzieskiej - Pa-
weł Tupaj
- Sport i Rekreacja - Zbigniew 
Marczyk
- Działalność Społeczna - Edmund 
Kaczmarek
- Kultura i Oświata - Grupa Te-
atralna „Próbownia”
- Wydarzenie Gospodarcze - Lu-
mag sp. z o.o.

Nagrodę dziennikarzy zdobył Bar-
tosz Smaruj i UKS „Delfinek”, zaś 
nagroda czytelników NTCh przypa-
dła Hubertowi Kaczmarkowi i Łu-
kaszowi Twardowskiemu.
Zwycięstwo działającej na terenie 
naszej gminy firmy Lumag w ka-
tegorii Wydarzenie Gospodarcze 
to niejedyny budzyński akcent na 
tej gali, bowiem całą oprawę arty-
styczną zapewnili artyści działający 
przy naszym Gminnym Ośrodku 
Kultury, w tym Budzyńska Orkie-
stra Dęta, kapela Kombinatorzy (na 
zdjęciu powyżej), chór, soliści oraz 
grupa taneczna.   

W piątek, 7 marca, w godzinach popołudniowych, doszło do tra-
gicznego w skutkach wypadku na trasie K-11 w okolicy Sokoło-
wa Budzyńskiego. 
Mieszkanka Budzynia, jadąca od strony Poznania samochodem oso-
bowym, z nieustalonych przyczyn zjechała na sąsiedni pas, następnie 
do rowu i uderzyła w drzewo. Niestety, mimo szybkiej interwencji 
strażaków (na miejsce przybyły zastępy JRG z Chodzieży oraz dru-
żyny OSP z Budzynia i Sokołowa Budzyńskiego), akcji ratowniczej 
Zespołu Ratownictwa Medycznego, a także wezwania na miejsce po-
gotowia lotniczego i przetransportowania poszkodowanej drogą lot-
niczą do Poznania,  wskutek licznych obrażeń młoda kobieta zmarła.  

Zginęła młoda mieszkanka Budzynia

Tragedia pod Sokołowem     
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INFORMACJA
Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Bu-
dzyniu ul. Gumowa (przy nie-
czynnym składowisku odpa-
dów) czynny od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 10 do 
14 (godziny popołudniowe po 
wcześniejszym uzgodnieniu). 

Każdorazowe przekazanie 
odpadu do punktu, wymaga 
wcześniejszego zgłoszenia oso-
bistego (uzgodnienia - pokój nr 
7) lub telefonicznego (67 2843 
370 wew. 27 Renata Ciesiółka).
Do punktu będą przyjmowane 
następujące rodzaje odpadów:
- gruz budowlany
- odpady wielkogabarytowe 
   (meble - tapczany, szafy, 
   krzesła, stoły; materace; 
   rowery; zabawki plastikowe 
   większych gabarytów)
- odpady zielone (pochodzące   
   z porządkowania ogrodu, 
   takie jak skoszona trawa,    
   liście, drobne gałęzie)
- plastik (większe ilości)
- papier, makulatura, tektura 
   oraz opakowania z papieru i 
   tektury
- szkło (puste butelki, słoiki, 
   opakowania szklane)
Do punktu nie będą przyj-
mowane następujące rodzaje 
odpadów:
- zmieszane odpady komunalne;
- zmieszane odpady budowlane;
- odpady budowlane i opakowa-
nia zawierające azbest;
- części samochodowe;
- odpady tzw.: elektrośmieci (te-
lewizory, komputery, wymonto-
wane kineskopy z odbiorników 
telewizyjnych, sprzęt AGD);
- przeterminowane leki, odpady 
niebezpieczne;
- odpady o konsystencji płynnej 
i sypkiej;
- odpady izolacyjne: styropian 
(z wyjątkiem elementów opako-
wań ze styropianu), papa, wełna 
mineralna;
- odpady pochodzące z działal-
ności gospodarczej.
W przypadku posiadania w/w 
odpadów należy je dostarczyć 
do Budzynia, ul. Gumowa, po 
uprzednim uzgodnieniu z Urzę-
dem Gminy. Odpady będą od-
bierane nieodpłatnie.

Wójt Gminy Budzyń



6

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Dyskutowano o problemach i szansach wsi

Forum Rolnicze Powiatu

„Przyszła wiosna roześmiana 
do zwierząt i ludzi, zaświeciła 
jasnym słonkiem, czas już się 
obudzić…” – 21 marca tą ważną 
nowiną dzieliły się dzieci z Przed-
szkola w Budzyniu. 
Wyruszyły powitać najpiękniejszą 
porę roku, na którą wszyscy cze-
kamy z wielką niecierpliwością, a 
mianowicie wiosnę. Barwny ko-
rowód przedszkolaków, śpiewają-
cych wiosenne piosenki przeszedł 
okolicznymi ulicami, by powrócić 
na plac przedszkolny i przepędzić 
zimę. Aby tradycji stało się zadość, 

Przedszkole w Budzyniu 

Precz zimo zła!
symbol zimy - kukłę Marzannę 
wszystkie grupy  uroczyście poże-
gnały. Dzieci głośnym okrzykiem: 
„Precz zimo zła, my chcemy wio-
snę!” próbowały wystraszyć zimę, 
a następnie przy wspólnym śpiewie 
usypiały Marzannę. Przywitanie 
wiosny poprzedzone zostało zorga-
nizowaniem w naszym przedszko-
lu konkursu plastycznego pt. „Pani 
Wiosna”. Najciekawsze prace dzie-
ci zostały umieszczone w holu bu-
dynku. W ten symboliczny sposób 
przedszkolaki pożegnały zimę i po-
witały wiosnę…

O problemach i szansach wsi ze 
szczególnym uwzględnieniem  
powiatu chodzieskiego mówiono 
podczas Powiatowego Forum Rol-
niczego które odbyło się  w dniu 
12 marca 2014 roku w Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Chodzieży. 
W roli gospodarza wystąpił prze-
wodniczący Rady Powiatowej 
Paweł Szafranek który przywitał  
zaproszonych rolników, przedsta-
wicieli samorządu rolniczego oraz 
gości wśród których byli: Julian 
Hermaszczuk, Starosta Chodzieski, 
Marek Beer - dyrektor Departamen-
tu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego, Bogdan Fle-
ming – wiceprezes Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej, Andrzej Bobrowski 
- dyrektor Agencji Rynku Rolnego 
w Poznaniu, Andrzej Sipowit – dy-
rektor Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, Tomasz 
Wielich – Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii, Jerzy Kado – wiceprze-
wodniczący Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, Adam Rogoziecki 
- WZMi UW w Pile, Antoni Flanc – 
ANR w Pile, Zdzisław Andrzejczak 
- RZRKiOR. 
Gospodarz zebrania przywitał bur-
mistrzów, wójtów, przedstawicieli  
związków rolniczych oraz powia-
towych kierowników  instytucji 
współpracujących z rolnictwem, w 
tym Iwonę Juraszek, Powiatowego 
Lekarza Weterynarii, Janusza Der-
kowskiego,  kierownika ARiMR, 
Janusza Marcinkowskiego,  kierow-
nika WODR oraz Bogdana Nowic-
kiego, kierownika WIORiN.
Podczas Forum Rolniczego wła-
dze samorządowe, przedstawiciele 
wszystkich instytucji związanych z 
rolnictwem, rozmawiali o unijnych 
dopłatach, rozwoju polskiej wsi i 
obrocie trzodą chlewną w związku 
z wirusem afrykańskiego pomoru 
świń. Spotkanie zdominował temat 
tragicznej sytuacji na rynku mięsa 
wieprzowego. Rolnicy wyrażają 
swoje niezadowolenie biją na alarm: 
drastycznie spadły ceny skupu świń 
po tym jak w lutym wykryto dwa 
przypadki wirusa (ASF) u padłych 
dzików w Polsce przy granicy z 
Białorusią. Problem o którym gło-
śno jest dziś we wszystkich me-
diach dotknął również producentów 
trzody chlewnej na terenie powiatu 
chodzieskiego. Rolnicy skarzą się i 

mówią, że tak źle jeszcze nie było. 
Ceny w skupach są bowiem tak ni-
skie ,że dziś już nie opłaca im się 
hodować świń, wszyscy liczą straty 
i pytają co będzie dalej? Wszyscy za 
granicą przestraszyli się wirusa afry-
kańskiego pomoru świń i nie chcą 
już kupować naszych świń. Embar-
go na import polskiej wieprzowiny 
wprowadziła m.in. Rosja, nie chce 
ona kupować surowego mięsa, a 
jedynie przetworzone termicznie, ta-
kie jak gotowe wędliny. Jest to duży 
cios dla wszystkich producentów, 
bo Rosja była dotychczas jednym 
z największych odbiorców polskiej 
trzody.  
Afrykański pomór świń to jedynie 
pretekst, aby ograniczyć import 
mięsa do Rosji, niestety dużo on 
nas kosztuje - podczas forum rolni-
czego w Chodzieży, mówił starosta 
Julian Hermaszczuk. Według niego 
Rosjanie tak naprawdę wprowadził 
zakaz nie ze strachu przed wirusem, 
ale ze względów politycznych. Py-
tanie tylko kiedy go wycofają. Je-
den z obecnych na forum rolników 
zaś o niskie ceny obwiniał polskich 
pośredników w sprzedaży trzo-
dy chlewnej, oraz firmy skupowe. 
Według niego, pośrednicy i rzeźnie 
wykorzystują sytuację i zarabiają 
na aferze z afrykańskim pomorem, 
skupując praktycznie  po zaniżonej 
cenie. Dlaczego tak jest, że to rolnik 
zawsze traci!
Marek Beer - Dyrektor Departa-
mentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Urzędu Marszałkowskiego omówił 
perspektywę rozkwitu Doliny No-
teci, która wydaje się być obiecują-
ca. Rewitalizacja bowiem z jednej 
strony służyć ma turystyce rekreacji 
wykorzystujących walory przyrod-
nicze i kulturowe regionu, z drugiej 
ma wspierać i prowadzić do rozwoju 
tradycyjnych form rolnictwa w Do-
linie Noteci.
Według przedstawicieli AR i MR  
rolnicy nadal mogą liczyć na  dofi-
nansowanie z Unii i Europejskiej; 
dla przykładu dopłata unijna do hek-
tara ziemi będzie wynosić 240 euro. 
Natomiast w nowej perspektywie 
na wsparcie będą mogą liczyć  też 
młodzi rolnicy i producenci trzody 
chlewnej.
Antoni Flanc ANR z Piły przedsta-
wił plan zagospodarowania ziemi 
z zasobów Agencji na lata 2014 – 

2016 ze szczególnym uwzględnie-
niem przetargu na dzierżawę, a w 
następnym roku na sprzedaż w obrę-
bie Sokołowo Budzyńskie, gdzie do 
okolicznych rolników na powięk-
szenie gospodarstwa rodzinnego ma 
trafić ok. 800 ha.
W przerwie obrad w ramach promo-
cji polskich grzybów można było 
spróbować paszteciki grzybowe. Za-

prezentowały się również firmy: Ali-
cja Gil, dyrektor Oddziału BGŻ SA 
w Chodzieży,  MACIF Życie TUW 
Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży, 
PITERN - spółka z branży odna-
wialnej energii, Maciej Cieślak – 
Lumen Technik Sp. z. o.o.

Danuta Dobrzykowska
Kierownik Biura Powiatowego 

w Chodzieży  
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Dzień Samorządności 
Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Kangur Matematyczny

20 marca 2014 roku odbyła 
się kolejna edycja Międzyna-
rodowego Konkursu Kangur 
Matematyczny. Idea konkursu 
jest prosta - uczniowie z euro-
pejskich krajów w tym samym 
dniu zmagają się z zestawem 
zadań matematycznych. 
W Szkole Podstawowej w Bu-
dzyniu konkurs ten stał się już 
tradycją. Uczniowie bardzo 

21 marca to każdego roku szcze-
gólna data, ponieważ witamy wte-
dy wiosnę, a ponadto jest to Dzień 
Samorządności, który stał się w 
Szkole Podstawowej w Budzyniu  
tradycją i na stałe wpisał się w ka-
lendarz imprez szkolnych.
Tradycyjnie uczniowie klas I – III 
wyszli  ze szkoły by przemaszero-
wać kolorowym korowodem ulica-
mi Budzynia, oznajmiając światu o 
przebudzeniu wiosny.
 Samorząd Uczniowski oraz wycho-
wawcy klas piątych, panie Justyna 
Barczak, Anna Czerwińska i Ilona 
John zaprosili uczniów klas IV-VI do 
wspólnej zabawy w trakcie wiosen-
nych potyczek międzyklasowych.  
 W sali gimnastycznej zawieszono 
wiosenne dekoracje oraz przygo-
towano stanowiska do konkurencji 
artystycznych i sportowych, w któ-
rych brali udział reprezentanci z każ-
dej klasy. Między konkurencjami 
nie zabrakło wspólnego śpiewu zna-
nych dzieciom piosenek o tematyce 
wiosennej. Niektórzy uczniowie po-
jawili się nawet w niecodziennych 
przebraniach. A wszystko po to, by 

w pomysłowy sposób powitać tę ra-
dosną porę roku.
Po zakończeniu zabawy jury ogłosi-
ło zwycięzców w trzech kategoriach 
wiekowych: klas czwartych, piątych 
i szóstych. Zwycięskie klasy otrzy-
mały słodkie upominki, o przygo-
towanie których zadbał Samorząd 
Uczniowski, natomiast wszystkie 
klasy odebrały pamiątkowe dyplo-
my, które wkrótce zawisną na klaso-
wych gazetkach. 
Na pochwałę zasłużyli wszyscy 
uczniowie, którzy po raz kolejny 
udowodnili, że ich pomysłowość i 
fantazja nie zna granic. Walka była 
zacięta, ale przede wszystkim do-
starczyła uczestnikom i publiczności 
mnóstwa dobrej zabawy. Dyrektor 
Stanisław Krumplewski z zadowo-
leniem podsumował, że inauguracja 
wiosny wypadła w  szkole wspania-
le.
Następnie w wesołych, wiosennych 
nastrojach uczniowie opuścili mury 
szkoły, by cieszyć się pierwszymi 
oznakami wiosny na świeżym po-
wietrzu. 

Przedszkole w Wyszynach 

Witaj wiosno!

Marzannę, która symbolizowała 
odchodzącą zimę, spaliliśmy na 
przedszkolnym placu. Dzieci były 
radosne, kolorowo ubrane, z balo-
nami w ręku. Wszyscy cieszyliśmy 
się, że nadeszła wytęskniona wio-
sna.

21 marca 2014 roku dzieci z 
przedszkola w Wyszynach barw-
nym korowodem powitały wiosnę. 
Pogoda dopisała, więc maszero-
waliśmy po całej wsi głośno grając 
na instrumentach i śpiewając pio-
senki o tematyce wiosennej. 

chętnie biorą w nim udział, zdo-
bywając często wyróżnienia i 
nagrody rzeczowe. W tym roku 
uczestniczyło w konkursie 43 
uczniów z klas II - VI. Poprzez 
udział w konkursie oraz wcze-
śniejsze przygotowania ucznio-
wie doskonalą swe umiejętności 
matematyczne. Wyniki konkursu 
poznamy w maju.
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Uczniowie z Budzynia  awansowali do drugiego etapu 

Sukces w konkursie LOP
W głównej roli „Tajemniczy ogród”       

Popołudnie z książką  

1 marca br. odbył się etap wojewódz-
ki Konkursu Przyrodniczego dla 
Uczniów Gimnazjów i Szkół Podsta-
wowych „Skrzydlaci mieszkańcy na-
szych lasów”, którego organizatorem 
jest PTOP „Salamandra”. Ten sam 
test rozwiązywali zarówno gimnazja-
liści jak i uczniowie szkół podstawo-
wych. 
Tematyka była związana z nietoperza-
mi, owadami i ptakami leśnymi. Szkołę 
Podstawową z Budzynia godnie repre-

Sukces ucznia z Budzynia na etapie wojewódzkim

Konkurs przyrodniczy „Skrzydlaci 
mieszkańcy naszych lasów”   

zentował Radosław Tokarz, który zakwa-
lifikował do etapu ponadwojewódzkie-
go. W czwartym już etapie zmierzy się 
25 najlepszych uczniów z województwa 
wielkopolskiego i podobna ilość z woje-
wództwa lubuskiego (z etapu wojewódz-
kiego organizowanego przez Lubuski 
klub Przyrodników). Konkurs odbędzie 
się w Świebodzinie. Ucznia do konkur-
su przygotowała nauczycielka przyrody 
Elżbieta Kalkowska. 

Niecodzienne wydarzenie miało 
miejsce w naszej szkole w czwar-
tek 6 marca 2014 r. W sali numer 
6 krzesełka i ławki powędrowały 
do tyłu klasy, a na ich miejscu 
pojawiły się kolorowe materace. 
Punktualnie o godzinie 16 zajęli na 
nich miejsca uczniowie klasy V b 
wraz z wychowawcą, panią Iloną 
John. Każdy przybył wyposażony 
w miękką poduszkę (niektórzy 
zabrali nawet koce), wygodny 
strój, kubek, dobry nastrój i… eg-
zemplarz książki pt. „Tajemniczy 
ogród” H.F. Burnett. 
Kiedy zaparzono herbatę, nadszedł 
czas, by wygodnie ułożyć się na 
legowiskach, otworzyć lekturę i 
rozpocząć wspólne, klasowe czy-
tanie książki, która niebawem bę-
dzie omawiana na lekcjach języka 
polskiego. Bo czwartkowe spotka-
nie miało konkretny cel – pokazać 

uczniom, że czytanie nie jest nud-
ne i wcale nie odeszło do lamusa, a 
szkoła nie musi się kojarzyć jedy-
nie z lekcjami spędzonymi w ław-
kach. Tego dnia czytali więc wszy-
scy: na głos, po cichu, z podziałem 
na role, a później dyskutowano o 
przeczytanych rozdziałach i kom-
pletowano ważne cytaty. Poza tym 
nic nie zacieśnia klasowych więzi 
jak wspólnie spędzony czas, zatem 
nie zabrakło zabawy, a na koniec 
wspólnie zjedzonej pizzy, bo „Po-
południe z książką” skończyło się 
przed godziną 20. 
Wieczorem wszyscy uczniowie 
wychodzili ze szkoły z uśmiecha-
mi na twarzy. Kto wie? Może nie 
było to jedyne takie spotkanie i 
może już niebawem powtórzymy 
klasowe „Popołudnie z książką”? 
Czas pokaże… 

7 marca w Liceum Ogólno-
kształcącym w Rogoźnie odbył 
się I etap V Konkursu Wiedzy 
Przyrodniczej, którego orga-
nizatorem jest Zarząd Okręgu 
LOP w Pile.
Konkurs dotyczył wiedzy na te-
mat LOP oraz zagadnień obej-
mujących ogólną  wiedzę przy-
rodniczą. Pierwszy etap odbywał 
się w oddziałach podlegających 
Okręgowi. Uczniowie z Budzy-
nia  należą do Oddziału LOP w 
Rogoźnie. W konkursie wzięło 
udział po trzech wytypowanych 
uczniów ze szkół podstawowych:  
z Parkowa, z SP nr 3 z Rogoźna, 
z Prusiec oraz Budzynia. Do ko-
lejnego etapu, który odbędzie się 
w Pile,  zakwalifikowano zgodnie 

z regulaminem pięcioro najlep-
szych uczniów. Pierwsze miejsce 
zajęła Wiktoria Zielińska (SP 
Budzyń), drugie miejsce Wiktor 
Nowacki (SP Budzyń), trzecie 
miejsce Franciszek Kornobis (SP 
nr 3 Rogoźno). Czwarte miejsce 
Mikołaj Charchuta (SP Pruśce), 
piąte miejsce Maciej Świergosz 
(SP Budzyń). 
Serdecznie dziękujemy za miłą 
gościnę  gospodarzom konkursu,  
Bronisławie Peplińskiej (prezes 
Zarządu LOP w Rogoźnie)  i dy-
rektorowi LO w Rogoźnie Rober-
towi Kornobisowi.   
Uczniów SP z Budzynia do kon-
kursu przygotowała nauczycielka 
przyrody pani Elżbieta Kalkow-
ska.                                                 
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Uczniowie gimnazjum w Bu-
dzyniu biorą udział w kolejnej 
edycji projektu „eSzkoła - Moja 
Wielkopolska” realizowanego 
przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego w partnerstwiez 
Uniwersytetem im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu i Ogólnopol-
ską Fundacją Edukacji Kompute-
rowej. 
Grupa uczniów z klas I i II Gimna-
zjum im. Powstańców Wielkopol-
skich realizuje projekt „Jav(w)a czy 
dżawa?”. Główny cel to napisanie 
programu na smartfony obliczają-
cego zadania z matematyki, fizyki 
i chemii w języku programowania 
Java.
Słowo Java stało się podstawą do 
dalszej analizy, stąd chcemy poznać 
również inne jego znaczenia i posze-
rzyć wiedzę na ich temat. Zamie-
rzamy lepiej poznać wyspę Java w 

Gimnazjum w Budzyniu

Jawa czy dżawa?
Projekt edukacyjny 

Indonezji (oczywiście nie osobiście, 
gdyż nie wybierzemy się w taką 
podróż obecnie, ale w przyszłości – 
kto wie?), znaną markę motocykli, 
kawę, stan świadomości. W związ-
ku z tym poszukujemy osoby, które 
podróżowały po Indonezji, w tym 
wyspie Java i chciałyby podzielić 
się z nami swoimi wspomnieniami z 
tej podróży, pokazać zdjęcia i filmy, 
przybliżyć nam ten daleki, egzo-
tyczny kraj ze swojej perspektywy 
i doświadczeń. Kontakt: maoko@
onet.eu.
Relacje z naszych działań 
można śledzić na Facebooku 
(https://www.facebook.com/
pages/Jawa-czy-d%C5%BCa-
wa/741062202594940) oraz na stro-
nie internetowej projektu:
http://www.eszkola-wielkopolska.
pl/eszkola/projekty/gimnazjum-bu-
dzyn/jav_w_a_czy_dzawa/

Pod takim hasłem odbyła się tego-
roczna gimnazjalna spartakiada. 
Drużyny klas II gimnazjum rywa-
lizowały  w konkurencjach umy-
słowych, sportowych, tanecznych 
i teatralnych.
W kategorii taniec, uczniowie pre-
zentowali układ taneczny do muzyki 
lat 50-tych  ubiegłego  wieku: twist i 
rock and roll.
W kategorii pantomima uczniowie 
przedstawiali scenki  pod hasłem; 
„Nie - napojom energetyzującym” 
w stylizacji:  „Świat Harrego Potte-
ra”, „Bogowie na Olimpie”, „Trylo-
gia H. Sienkiewicza” oraz „Baśnie 
polskie”.
Drużyny przygotowały piosenkę o 
tematyce zdrowotnej.
W kategorii umysłowej drużyny 
odpowiadały na pytania z wiedzy o 
podstawach prawidłowego żywie-
nia, szkodliwości palenia tytoniu i  
napojach energetyzujących.
Rywalizację oceniało jury w skła-

dzie: Wanda Łasiecka, Krystyna 
Kempka, Donata Kędzierska, Edyta 
Radwańska. Sponsorem nagród był 
Kazimierz Cembrowicz - przewod-
niczący  Gminnej  Komisji  Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Budzyniu.
Po podsumowaniu rywalizacji wy-
łoniono zwycięzcę Spartakiady, 
okazała się nim klasa II d  (wycho-
wawcą klasy jest Anna Jaremba, 
zwycięzcy otrzymali nagrodę w wy-
sokości 500 zł). 
Drugie miejsce zajęła klasa II a  
(wychowawcą klasy jest Alicja 
Kempka, nagroda 300 zł). 
Trzecie miejsce zajęła klasa II b 
(wychowawcą klasy jest Karolina 
Biszof, nagroda 200 zł). 
Czwarte miejsce zajęła klasa II c 
(wychowawcą klasy jest Natalia 
Walczak, nagroda 200 zł). 
Spartakiadę przygotowały: Renata 
Aniołek, Kamila Kuczyńska i Anna 
Dajczak.

VI Gimnazjalna Spartakiada Zdrowia i Humoru

Woda czy sok?  

17 marca 2014 w Szkole Podsta-
wowej w Budzyniu odbyła się uro-
czystość pasowania na czytelnika 
uczniów klas pierwszych. 
Uroczystość rozpoczęła się insceni-
zacją, którą przygotowali uczniowie 
klasy III b  pod kierunkiem pani Elż-
biety Rusieckiej  i Krystyny Kemp-
ka, w której wystąpiły postacie z 
bajek, następnie pierwszaki musia-
ły odgadnąć zagadki i udowodnić, 
że znają bajki dla dzieci. Potem 

nastąpiło uroczyste ślubowanie i 
pasowanie na czytelnika. W czasie 
uroczystości wystąpiła też  grupa 
taneczna  ,, Czadowe gwiazdeczki’’, 
kierowana przez panią Marię Wier-
ciak, która zatańczyła dla nas dwa 
tańce.  Na koniec czytelnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, oraz li-
sty do rodziców,  a także zaproszenie 
do korzystania ze zbiorów biblioteki 
szkolnej. 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Pasowanie na czytelnika  

Jeden z mieszkańców Budzynia znalazł na terenie swojego obej-
ścia ten właśnie dron (helikopter). Może ktoś rozpozna swoją 
własność? Więcej informacji - 507 121 813.   

Zagubiony 
dron
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Budzyńscy uczniowie 
solidarni z Ukrainą 
Już po raz drugi w bieżącym 
roku szkolnym Szkoła Podsta-
wowa im. T. Kotarbińskiego w 
Budzyniu odpowiedziała na apel 
Caritas Polska. Tym razem nasi 
uczniowie zaangażowali się w 
pomoc Ukrainie, która przeżywa 
trudne chwile związane z niesta-
bilną sytuacją polityczną oraz za-
kończonymi niedawno zamiesz-
kami na kijowskim Majdanie.
Przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego wraz z opiekunem, 
panią Iloną John zwrócili się z proś-
bą o pomoc finansową do uczniów 
i nauczycieli. W każdej klasie przy-
gotowano puszki, do których po-
cząwszy od środy 26 lutego 2014 
r. równo przez tydzień można było 
wrzucać symboliczną złotówkę na 
pomoc naszym wschodnim sąsia-
dom. W kolejną środę 5 marca br. 
przedstawiciele SU zebrali datki z 
klasowych skarbonek. W czasie ty-
godniowej zbiórki w naszej szkole 
udało się zebrać sumę 578,32 zł! 
Kwota ta w całości została prze-
słana na konto bankowe Caritas 

Polska, która zajmuje się prze-
kazaniem środków finansowych 
Ukrainie. Według informacji po-
dawanych na stronie internetowej 
Caritas Polska pieniądze te zostaną 
wykorzystane przede wszystkim na 
za zakup niezbędnych leków oraz 
żywności.
Samorząd Uczniowski dziękuje 
wszystkim osobom, które nie pozo-
stały obojętne na los drugiego czło-
wieka i włączyły się w akcję pomo-
cy Ukrainie. Znów pokazaliśmy, że 
powiedzenie „chcieć, to móc” nie 
jest pustym frazesem!

2 lutego br. odbył się etap wo-
jewódzki Wojewódzkiego  Kon-
kursu Przyrodniczego zorga-
nizowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu, w którym 
udział wzięło 131 uczniów z 
województwa wielkopolskiego. 
Wśród 63 szczęśliwych laure-
atów znalazła się Joanna Bu-
cholc ze Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kotarbińskiego w 
Budzyniu.
Uczennica była przygotowywana 
do konkursu przez nauczycielkę 
przyrody, Elżbietę Kalkowską (na 
zdjęciu poniżej - Joanna Bucholc 
wraz z Elżbietą Kalkowską). Na 
podstawie zaświadczenia lau-
reat konkursu przedmiotowego 
zwolniony jest ze sprawdzianu 
szóstoklasisty. Zwolnienie ucznia 
ze sprawdzianu jest równoznacz-
ne z uzyskaniem ze sprawdzianu 
najwyższego wyniku, czyli 40 
punktów. 
25 marca br. w Centrum Kongre-
sowo-Dydaktycznym Uniwersy-

Etap wojewódzki Konkursu Przyrodniczego 

Sukces Joanny Bucholc
tetu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu 141 
laureatów konkursów (z języka 
polskiego, matematyki i przyro-
dy) organizowanych dla uczniów 
szkół podstawowych odebrało 
z rąk Wicewojewody Wielko-
polskiego pana Przemysława 
Paci i Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty pani Elżbiety Walkowiak 
zaświadczenia i nagrody. 
Uroczystą galę uświetniły wystę-
py uczniów Poznańskiej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej II 
st. im. Mieczysława Karłowicza 
w Poznaniu.
Naszą szkołę godnie reprezen-
tował na etapie wojewódzkim 
Konkursu Przyrodniczego także 
Wiktor Nowacki, który zakończył 
konkurs jako finalista. 
Warto podkreślić, że Joasia Bu-
cholc osiągała sukcesy także w 
innych konkursach na  różnych 
etapach:  m.in. olimpiadzie ekolo-
gicznej, konkursie historycznym i 
polonistycznym.



Białogard 
– 06:53, 09:20 (2), 13:50, 16:21, 
18:40
Kołobrzeg
– 06:53, 13:50, 16:21
Koszalin
– 09:20 (2), 18:10 (4)
Piła Główna
– 06:53, 09:20, 11:16 (1), 
13:50, 16:21, 17:28 (1), 18:10, 
20:13 (7), 22:10
Poznań Główny 
– 05:04 (1), 06:13, 07:25 (5), 
08:25, 11:50, 14:19, 15:12 (1), 
17:30 (6), 18:47, 20:42
Szczecinek
– 06:53, 09:20 (2), 13:50, 16:21, 
18:10 (4)
Zielona Góra
– 06:13 

Objaśnienia znaków:
(1) Kursuje 10 III-25 IV 2014  1  -  5     
      21 IV 2014; 
(2) Kursuje 15 III-12 IV 2014  6 ; 
17-18 IV 2014; 26 IV 2014; 
(3) Kursuje 9 III-13 IV 2014  7 ; 
18 IV 2014; 21 IV 2014; 
(4) Kursuje  1  -  5   7 ;
(5) Kursuje 10 III-26IV 2014  1  -  6       
      21 IV 2014; 
(6) Kursuje 9 III-13 IV 2014  7 ; 21-
22 IV 2014;
(7) Kursuje 9 III-25 IV 2014  1  - 5   7    
      20 IV 2014 
      oprócz
 1  w poniedziałki
 5  w piątki
 6  w soboty
 7  w niedziele  
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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 Cho-
dzieży                           - 282-04-65
Sąd Rejonowy w Wągrowcu
                                   - 262-19-26
Prokuratura Rejonowa w Cho-
dzieży                          - 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 9 marca 
do 26 czerwca 2014

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, Rogo-
zińska/Gimnazjum, Wyszynki 
– 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: Zbyszewice 
– 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: Kąkole-
wice, wieś I,  Ostrówki 
– 14:20 S 

Objaśnienia znaków: 
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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Spotkanie w Restauracji „Truskawka”

Mieszkanki gminy świętowały 8 marca
W tym roku panie z  zaprzy-
jaźnionych Kół Gospodyń 
Wiejskich z: Nowego Brze-
zna, Grabówka, Rudnicze 
oraz z Tupperware spędziły 
razem w restauracji „Tru-
skawka” w Nowym. Atmosfe-
ra była wspaniała, powitano 

Jesienią 2013 roku w Bukowcu 
zawiązało się Koło Gospodyń 
Wiejskich. Przewodniczącą zo-
stała pani Justyna Pasch, zastęp-
cą pani Krystyna Walkowiak, 
skarbnikiem pani Danuta Frąc-
kowiak, a sekretarzem pani Elż-
bieta Czyż. Koło liczy 34 osoby.
Z okazji Dnia Kobiet zorganizo-
wałyśmy spotkanie, na które za-
proszenie przyjęli Sekretarz Gmi-

W Bukowcu 

Dzień Kobiet
ny Budzyń, pan Bogusław Gniła, 
Proboszcz Parafii Wyszyny, ksiądz 
Bogdan Spychaj i Sołtys wsi Buko-
wiec, pan Wacław Pasch. Spotkanie 
stało się okazją do tego, aby uhono-
rować kwiatami i drobnym upomin-
kiem wieloletnie członkinie naszego 
koła, panie Helenę Machnik (wielo-
letnią przewodniczącą koła) i Bro-
nisławę Kowalską. Spotkanie prze-
biegło w bardzo miłej atmosferze.

nas czerwonym goździkiem i 
lampką szampana.
Uroczystość otworzyła prze-
wodnicząca KGW w Nowym 
Brzeźnie Urszula Bigos,która 
przedstawiła krótką historię na-
szego święta, i serdecznie po-
witała wszystkie uczestniczki.
Po obfitym poczęstunku brały-
śmy udział w konkursach przy-
gotowanych przez każde Koło.
Panie między innymi obiera-
ły ziemniaki, przeciągały linę, 
przenosiły wodę w kubeczkach, 

omijały przeszkody. W jednym 
z konkursów zważono nasze 
torebki, zwyciężyła najcięższa, 
która ważyła prawie 4 kg. W 
przerwie między konkurasami 
wniesiono ogromny tort, który 
został podzielony na wszyst-
kie uczestniczki imprezy. Dużą 

atrakcją były także 
skecze pokazujące 
naszą „babską” rolę 
w kuchni i domu.
Czas spędzony w 
tak miłym gronie 
szybko się skończył 
i w szampańskich 
nastrojach wraca-
łyśmy do domów, 
obiecując sobie, 
że spotkamy się za 
rok.

AG

Ps. Dziękujemy Wójtowi Gminy Budzyń i sołtysowi z Grabówka 
za zorganizowanie transportu.


