
Budzyń • Brzekiniec • Podstolice • Dziewoklucz • Bukowiec • Prosna • Wyszyny • Wyszynki • Kąkolewice    
Ostrówki • Nowe Brzeźno • Grabówka • Niewiemko • Nowa Wieś Wyszyńska • Popielno • Sokołowo Budzyńskie    

październik 2015 roku  numer 120 (rok XII)

INFORMATOR SAMORZĄDOWY 1

G
M

IN
A MIESIĘCZNIK

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Ekscytująca wycieczka uczniów SP Budzyń

Noc Naukowców
1 listopada na budzyńskim cmentarzu

Chwila zadumy i modlitwy

więcej na stronie 4

1 listopada obchodziliśmy Wszystkich Świętych... To czas, w którym 
wspominaliśmy tych, których już odeszli. Odwiedziliśmy groby bli-
skich. Ozdobiliśmy je  kwiatami, zapaliliśmy znicze, przede wszystkim 
modliliśmy się w intencji zmarłych.  

więcej na stronie 7
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Przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego 

Lepszy dojazd do 
gruntów i gospodarstw 

W ramach realizacji funduszy sołeckich   

Przebudowa dróg lokalnych

W dniu 25 października na te-
renie naszej gminy, podobnie 
jak w całym kraju, odbyło się 
głosowanie w wyborach samo-
rządowych. Lokale wyborcze 
mieściły się w dotychczaso-
wych punktach.
I tak, w lokalu obwodowym nu-
mer 1 w Budzyniu, który mieści 
się w budynku Szkoły Podsta-
wowej w Budzyniu, uprawnio-
nych do głosowania było 1473 
wyborców, w głosowaniu 
udział wzięło 750 wyborców, 
co stanowi frekwencję 50,92 
proc. Trzeba dodać, że był to 
najwyższy wynik w gminie. 
W obwodowej komisji numer 
2, która ma siedzibę w budynku 
Gimnazjum Publicznego w Bu-
dzyniu, uprawnionych do gło-
sowania było 1967 wyborców, 
w głosowaniu udział wzięło 
986 wyborców, co stanowi 
50,13 proc. W lokalach numer 
1 i 2 głosowali mieszkańcy Bu-
dzynia.
W obwodowej komisji numer 
3, która mieści się w Gminnym 
Ośrodku Kultury, uprawnio-
nych do głosowania było 1267 
wyborców, głosy oddało 410 
osób, co stanowi frekwencję 
32,36 proc. W lokalu tym gło-
sowali mieszkańcy wsi przyle-
głych do Budzynia. 
W obwodowej komisji numer 
4 z siedzibą w Sokołowie Bu-
dzyńskim, uprawnionych do 
głosowania było 737 osób, w 
wyborach udział wzięło 236 
osób, co stanowi 32,02 procent. 
W lokalu tym głosowali miesz-
kańcy sołectwa Bukowiec i So-
kołowo Budzyńskie. 
W obwodowej komisji wy-
borczej numer 5 z siedzibą w 
Wiejskim Domu Kultury w Wy-
szynach, uprawnionych do gło-
sowania było 1156 osób, głoso-
wało 469 wyborców, tj. 40,57 
procent. 
Razem wyborców uprawnio-
nych do głosowania na terenie 
naszej gminy było 6600 osób, 
w wyborach wzięli udział 2851 
osób, co dało wynik średni w 
gminie 43,2 procent. Na 2851 
oddanych głosów, ważnych 

W ramach realizacji funduszy 
sołeckich w naszej gminie w 
ostatnim czasie wykonano trzy 
zadania z zakresu moderniza-
cji dróg, placów i chodników.  
W centrum wsi Prosna położo-
no asfalt na długości ok. 100 
metrów, ogólna wartość tego 
zadania to 44 tysiące złotych, z 
funduszu sołeckiego pochodziło 
13 tysięcy. We wsi Brzekiniec 
zrealizowano drugi etap budowy 
chodnika i zjazdów o ogólnej po-
wierzchni 220 m kw. i kanaliza-
cji deszczowej na ogólną wartość 
ok. 50 tysięcy złotych, w tym za-
daniu udział środków z funduszu 
sołeckiego wynosił 11 tysięcy 
złotych. W sołectwie Sokołowo 
Budzyńskie zrealizowano inwe-
stycję polegająca na wybudo-

waniu placu przy amfiteatrze na 
ogólna wartość ok. 24 tysiące 
złotych. W tym przypadku zaan-
gażowane środki z budżetu so-
łeckiego to 16,5 tysiąca złotych. 
Realizacja tych zadań wynikała 
z uchwał, jakie zostały podję-
te w czasie zebrań wiejskich w 
ubiegłym roku. Warto dodać, że 
zadania te były realizowane na 
terenach stanowiących własność 
gminy Budzyń. W ostatnim cza-
sie powstało także nowe dojście 
do Przedszkola Samorządowego 
przy ulicy Strażackiej w Budzy-
niu, ogólna wartość tego zadania 
to ok. 20 złotych. Nowy chodnik 
zastąpił istniejący od lat, wysłu-
żony chodnik, jeden z ostatnich 
wykonanych z płyt cemento-
wych. 

We wrześniu zakończone zo-
stały prace drogowe związane 
z przebudową kolejnych od-
cinków dróg na terenie gmi-
ny Budzyń, prowadzących do 
gruntów rolnych i posesji rol-
ników. 
Prace te były realizowane na 
terenie dwóch sołectw: Prosna 
(2 odcinki) i Grabówka (1 odci-
nek). Roboty polegały na niwe-
lacji dróg, ułożeniu nawierzchni 
z tłucznia kamiennego, wało-
waniu konstrukcji, wykonaniu 
przepustów  i otwartych rowów 

odwadniających. W sumie dłu-
gość przebudowanych odcin-
ków dróg to 2,4 km. Wykonaw-
cą tego zadania, wyłonionym w 
drodze przetargu nieograniczo-
nego, była firma Bimex z Ro-
goźna. Całkowita wartość tego 
zadania to kwota ponad 270 
tysięcy złotych. Jest to kolej-
na inwestycja w naszej gminie 
współfinansowana ze środków 
Województwa Wielkopolskiego, 
w tym przypadku było to ponad 
60 procent kosztów tej inwesty-
cji, tj. ok. 170 tysięcy złotych.

głosów w wyborach do sejmu 
RP  było 2726, nieważnych 
125, co stanowi 4,38 procent. 
Natomiast w wyborach do Se-
natu RP głosów nieważnych 
było 134, co stanowi 4,7 pro-
cent. 

Wyniki wyborów w gminie Bu-
dzyń do Sejmu RP z podziałem 
na poszczególne komitety wy-
borcze przedstawiają się nastę-
pująco:
PO     - 741 głosów, 27,18 proc. 
PiS     - 596 głosów, 21,86 proc. 
Zjednoczenia Lewica 
           - 430 głosów, 15,77 proc.  
PSL   - 312 głosów, 11,45 proc. 
Kukiz’15 
           - 250 głosów, 9,17 proc. 
Nowoczesna Ryszarda Petru 
            - 163 głosy, 5,98 proc. 
Parta Razem
             - 119 głosów, 4,37 proc. 
KORWIN 
             - 98 głosów, 3,60 proc.
Komitet Wyborczy 
Zbigniewa Stonogi 
           - 17 głosów, 0,62 proc. 

Kandydaci  do Sejmu zamiesz-
kali w gminie Budzyń, w wy-
borach uzyskali następujące 
wyniki: 
Ksycka Barbara        - 333 głosy
Koczorowska Dominia Anna 
                             - 221 głosów 
Góra Mieczysław Piotr 
                              - 66 głosów 
Kulupa Julianna Marta 
                                 - 52 głosy 

W wyborach do Senatu RP na 
terenie gminy odnotowano na-
stępujące wyniki:
Mieczysław Augustyn (PO)   
          -1005 głosów, 37 procent
Kubiak Janusz (PSL) 
       - 605 głosów, 22,28 procent
Klimek Rafał (PSL) 
        - 444 głosy, 16,35 procent
Komarowski Eligiusz Piotr 
(KWW Komarowski) 
      - 277 głosów, 10,20 procent
Najder Jacek (Biało – Czerwo-
ni)  - 228 głosów, 8,39 procent
Augustyn Jan (KWW Augusty-
na) - 157 głosów, 5,78 procent. 

Jak wybieraliśmy na terenie naszej gminy

Wyniki głosowania
do Sejmu i Senatu RP
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Inwestycje w Gminie Budzyń

Schetynówka - kolejny etap
Ważna informacja

Sukces gminy i powiatu

Wójt Gminy Budzyń 
informuje 

że dnia 27 października 2015 r. w 
siedzibie Urzędu Gminy Budzyń przy 
ul. Lipowej nr 6 na tablicy ogłoszeń 
wywieszono wykazy nieruchomości 

przeznaczonych do zbycia. 
 

Wójt Gminy Budzyń
/-/ Marcin Sokołowski

Ułatwiają dojazd do posesji i budynków publicznych 

Nowe oznakowania
W ostatnim czasie wykonano dodatkowe oznakowania dojazdu oraz 
dojścia do posesji wraz z numeracją budynków, w tym budynków 
użyteczności publicznej. 
Nowe oznakowanie znajduje się  w sołectwie Grabówka, Wyszyny, Brze-
kiniec, Nowe Brzezno. Wartość zakupionego oznakowania 11 tysięcy.  

Zakończył się kolejny etap moder-
nizacji dróg gminnych, tym razem 
w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
zakończono prace związane z 
drugi etapem przebudowy dróg 
na Osiedlu Wierzbowym, Osie-
dlu Zielonym,  a także budowę 
drogi dojazdowej do przyszłych 
terenów aktywizacji gospodarczej 
przy ulicy Rogozińskiej (na zdję-
ciu poniżej). 
Wartość ogółem tego zadania pod 
nazwą „Wzrost bezpieczeństwa i 
polepszenie dostępności do tere-
nów przemysłowych w Budzyniu 
poprzez przebudowę dróg gmin-
nych przy Osiedlu Zielonym i 
wierzbowym oraz budowę drogi Nr 
201517P” to ok. 2 miliony złotych,  

w tym dofinansowanie z budżetu 
państwa wyniosło ok. 1 miliona zło-
tych, co stanowi 50 procent środków 
kwalifikowalnych. Wyniku realiza-
cji tego zadania zmodernizowanych 
oraz wybudowanych zostało ok. 2 
km dróg gminnych o nawierzchni 
bitumicznej. Dodatkowo wybudo-
wano nowe chodniki, ścieżki pieszo 
– rowerowe na odcinku ok. 1 km, 
wykonano także  kanalizację desz-
czową na Osiedlu Wierzbowym na 
długości ok. 400 mb. Zadanie to jest 
już szóstą inwestycją zrealizowaną 
na terenie naszej gminy w ramach 
Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych. Od przyszłego 
roku zmieniają się zasady i kryteria 
dostępu przy ubieganiu się o tego 
typu środki z budżetu państwa. 

Miło nam poinformować, że roz-
poczęły się długo oczekiwane pra-
ce na drodze Prosna – Ostrówki. 
W wyniku decyzji o dodatkowym 
dofinansowaniu z budżetu gminy 
tej powiatowej inwestycji staro-
stwo realizuje modernizację drogi 
powiatowej na długości ok. 3 km.
Prace te wykonuje firma Skanska, 
która wygrała przetarg nieograni-
czony na ogólną wartość ok. 900 ty-
sięcy złotych. Starostwo powiatowe 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych uzy-
skało dofinansowanie tej inwestycji 
w wysokości ok. 50 procent kosz-
tów kwalifikowanych, tj. ok. 450 ty-
sięcy złotych. Zadanie to ma być za-

kończone jeszcze w roku bieżącym, 
obecnie droga ta została na czas prac 
zamknięta dla ruchu, wyznaczono 
objazd przez wsie Grabówka, Wy-
szyny i Prosna.  Trzeba zaznaczyć, 
że remontowana droga była w bar-
dzo złym stanie, na pewnym odcin-
ku była już  niemal nieprzejezdna 
ze względu na rozległe zniszczenia. 
Była to z pewnością najgorsza droga 
na terenie naszej gminy i powiatu. 
Dlatego decyzja o modernizacji 
tej drogi na całej długości można 
nazwać sukcesem i dowodem na 
bardzo dobrą współpracę samorzą-
du gminnego i powiatowego  przy 
realizacji kolejnego zadania drogo-
wego na terenie naszej gminy. 

Już wkrótce

Nowe bloki mieszkalne
Zgodnie z zapowiedziami, na działkach budowlanych położonych przy 
ulicy Rogozińskiej  rozpoczęła się budowa pierwszego z planowanych 
trzech bloków mieszkalnych 18 rodzinnych. 
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Etap powiatowy Subregionu Północnej Wielkopolski

Olimpiada Ekologiczna
6 października w MDK w Cho-
dzieży odbył się etap powiatowy 
VIII Olimpiady Ekologicznej 
Subregionu Północnej Wielko-
polski, którego organizatorem 
było Starostwo Powiatowe w 
Chodzieży. 
W kategorii szkół podstawowych 
Szkołę Podstawową z Budzynia 
zgodnie z regulaminem reprezen-
towało godnie czworo uczniów: 
Emilia Staszewska, Aleksandra 
Słowińska, Karol Nowacki i Ma-
ria Śliwińska. Uczniowie mieli za 
zadanie rozwiązać test składający 
się z 35 zadań  na temat ekologii 
i ochrony środowiska. Do kolej-
nego etapu, który odbędzie się w 

Pile 20 października zakwalifiko-
wano trzech laureatów i pięcioro 
wyróżnionych uczniów. Sukces 
odniosła Emilia Staszewska z 
kl. VI a zdobywając I miejsce. 
Na II i III miejscu znaleźli się 
uczniowie z SP nr 3 z Chodzieży. 
Wśród wyróżnionych na kolej-
nym czwartym i piątym miejscu 
uplasowali się Karol Nowacki z 
kl. VI b i Aleksandra Słowińska 
z kl. V b. W etapie ponadpowia-
towym zmierzy się 40 uczniów z 
pięciu powiatów: chodzieskiego, 
złotowskiego, pilskiego, czarn-
kowsko-trzcianeckiego i wągro-
wieckiego. 

Apel poległych 
w Górach Morzewskich

W dniu 7 listopada o godzinie 12 odbędzie Apel Poległych 
w Górach Morzewskich, zorganizowany przez Szkołę Pod-
stawową w Morzewie. Tradycyjnie w uroczystościach tych 
weźmie udział delegacja z terenu naszej gminy, wszystkich 
chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w tej uroczystości. 
Informujemy, że tego dnia o godzinie 11 nastąpi zbiorowy 
wyjazd na tę uroczystość.  Autokar czekać będzie na parkingu 
przed Domem Kultury. Zapraszamy!

Uroczystości 11 listopada
W dniu Święta Niepodległości, 11 listopada, tradycyjnie o 
godzinie 10.30 poczty sztandarowe  i delegacje zbiorą się pod 
Domem Kultury, a następnie przy akompaniamencie Orkie-
stry Dętej przejdą  do kościoła p.w. św.  Andrzeja, gdzie o 
godz. 11 odprawiona zostanie Msza święta w intencji Ojczy-
zny. Po Mszy uczestniczy przejdą pod pomnik Pamięci Na-
rodowej, gdzie zostaną złożone wieńce i wiązanki kwiatów. 

Uczniowie klasy II d Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu zdecydowanie są 
wielkimi kibicami poznańskiego 
Kolejorza. Do tego stopnia, że w 
minioną sobotę, tj. 17 październi-
ka to nie oni walczyli w kolejnym 
meczu. 
Wraz z wychowawcą, oraz przed-
stawicielami z grona  rodziców 
uczestniczyli w wycieczce klaso-
wej na mecz Lech Poznań - Ruch 
Chorzów.
Atmosfera towarzysząca wyjazdowi 
była naprawdę wspaniała. I wcale 
nie liczył się wynik meczu, ważne 
było to, że udało nam się całą klasą 

zorganizować tego typu przedsię-
wzięcie. Podczas meczu wspólnie z 
innymi kibicami wierni kibicowali-
śmy Lechowi Poznań. Po zakończo-
nym meczu mieliśmy okazję zrobić 
zdjęcia piłkarzom oraz otrzymać 
na szalikach autografy. Kilkanaście 
wyśpiewanych piosenek sprawiło, 
że zgłodnieliśmy. Dlatego też po 
opuszczeniu terenu stadionu udali-
śmy się na wspólny posiłek. Wszy-
scy wrócili do Budzynia bardzo 
zadowoleni. Niewykluczone, że uda 
się jeszcze powtórzyć tak niepowta-
rzalny wyjazd. 

wychowawca klasy II d
Żaneta Puweł

Wycieczka klasy II d  Gimnazjum na stadion   

Emocje na meczu

Konsultacje w sprawie wsi Nowa Wieś Wyszyńska 

W sprawie zmiany 
rodzaju miejscowości 
Zakończyły się konsultacje spo-
łeczne dotyczące zmiany rodza-
ju miejscowości, które dotyczyły 
wsi Nowa Wieś Wyszyńska. Ta 
jednostka administracyjna wy-
stępuje do tej pory w rejestrach 
państwowych jako część wsi Bu-
kowiec, gdy tymczasem w rzeczy-
wistości jest to odrębna, samo-
dzielna wieś. 
Aby usankcjonować stan faktyczny 
trzeba było wdrożyć odpowied-
nią procedurę, której częścią były 
zakończone właśnie konsultacje. 
Trwały one od 16 września do 7 

października. Biorący udział w 
tych konsultacjach mieszkańcy No-
wej Wsi Wyszyńskiej jednogłośnie 
opowiedzieli się za tym, by Nowa 
Wieś Wyszyńska była traktowana 
jako samodzielna wieś. Konsulta-
cje te to podstawowy warunek, któ-
ry upoważnienia Radę Gminy do 
podjęcia uchwały, w sprawie wy-
stąpienia z wnioskiem do ministra 
Administracji i Cyfryzacji o doko-
nanie odpowiedniej zmiany w reje-
strach państwowych. W sprawie tej 
pozytywną opinię wydał również 
Starosta Chodzieski. 
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Uczniowie klasy I SP w Budzyniu odwiedzili stare kąty

Z wizytą w Przedszkolu... 

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach 

Pasowanie na starszaka
W środę, 28 października 
2015r., w przedszkolu w Wy-
szynach odbyło się pasowanie 
dzieci 5 i 6 letnich na starsza-
ka. Dzieci, wraz z wychowaw-
czynią, przygotowały program 
artystyczny, którym pochwaliły 
się zaproszonym gościom. 
Aktu pasowania dokonała pani 
dyrektor, która odebrała od dzieci 

ślubowanie. Panowała podniosła 
atmosfera, a dzieci i ich rodzice 
byli wyraźnie wzruszeni. Po uro-
czystości wspólnie zasiedliśmy 
do stołu częstując się ciastem 
przygotowanym przez naszych 
drogich rodziców. Dumne star-
szaki razem z rodzicami rozcho-
dziły się w doborowych humo-
rach do domów.

Pewnego jesiennego dnia od-
wiedziły przedszkolaków przy 
ulicy Przemysłowej dzieci z I 
klasy Szkoły Podstawowej ze 
swoją wychowawczynią Da-
nutą Bentkowską. 
Dzieci wspólnie się bawiły, 
przypominały sobie okres spę-
dzony w przedszkolu, dzieli-
ły się wrażeniami z pobytu w 
szkole. Przedszkolacy z grupy 
„Muchomorki” przedstawiły 
swoje ulubione zabawy rucho-
we, a pierwszoklasiści zapre-
zentowali się wierszem i pio-
senką. Były również życzenia 
z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej. Uczniowie przynieśli 
własnoręcznie robione laurki. 
To było bardzo miłe spotkanie, 
za które serdecznie dziękujemy 
i zapraszamy częściej w nasze 
przedszkolne progi.
W październiku w naszym 
przedszkolu odbywa się uro-

czyste pasowanie dzieci na 
prawdziwych przedszkolaków 
w grupach, w których wszyst-
kie maluchy dopiero rozpo-
częły edukację przedszkolną. 
Najpierw dzieci prezentują 
swoje umiejętności zdobyte w 
przedszkolu do tej pory na fo-
rum zaproszonych gości. Na-
stępnie Pani dyrektor, dotyka-
jąc ramienia każdego malucha 
ogromnym ołówkiem, zaprasza 
dzieci w świat zabawy i roz-
woju poprzez zabawę. W tym 
ważnym dniu dzieci otrzymują 
pamiątkowe dyplomy, medale. 
Serdecznie witamy w naszej 
rodzinie przedszkolnej dzieci 
z grupy: Misiaków, Krasnali, 
Muchomorków i Muminków.
17 października kolorem czer-
wonym rozpoczęliśmy obcho-
dzić „Święto kolorów”. Każdy 
przyszedł do przedszkola w tym 
dniu ubrany na czerwono. Panie 

Informacja dla rolników 
W nawiązaniu do informacji Ministra Finansów i Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi do rolników dokonujących zakupu paliw wyko-
rzystywanych w gospodarstwie rolnym – (pismo z dnia 30 września 
2015 r. znak: PT3.0723.1.2015.DAV/132) w sprawie nasilenia zjawi-
ska oszustw w obrocie paliwami - Wójt Gminy Budzyń w związku z 
powyższym - uczula rolników, którzy nabywają paliwo, aby kupo-
wali je tylko od sprawdzonych i wiarygodnych podmiotów.
Kupując paliwo niewiadomego lub nielegalnego pochodzenia, gdy nie 
jest znane źródło pochodzenia paliwa i nie jest możliwe ustalenie sprze-
dawcy paliwa, rolnik może zostać zobowiązany do zapłaty należnego 
podatku akcyzowego, jak też podatku VAT.
Nabycie paliwa od oszusta na podstawie faktur niezgodnych z rzeczy-
wistością i posługiwanie się nimi przed organami podatkowymi (np. 

przygotowały dekoracje oraz 
wiele zabaw integracyjnych i 
ruchowych oraz tańców, a da-
nia w tym dniu były przygo-
towane z czerwonych produk-
tów. Dzieci wykonywały prace 
plastyczne z użyciem koloru 

czerwonego i już czekają na 
obchody kolejnego dnia „Świę-
ta kolorów”. A o tym, jaki kolor 
będzie miał swoją uroczystość 
jako następny, dowiecie się w 
listopadzie.  

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej) może stanowić czyn zabroniony 
podlegający karze grzywny od 175 zł do 16,8 mln zł.
Z kolei nabycie oleju opałowego, bez względu na to czy dokonane w 
sposób legalny, czy też nie, i jego następne użycie jako napędowego, za-
grożone jest karą grzywny (od 175 zł do 16,8 mln zł), karą pozbawienia 
wolności do 2 lat albo obu tym karom łącznie.
Narastający problem oszustw w obrocie paliwami jest niezwykle 
szkodliwy nie tylko dla budżetu państwa, ale również dla znaczących 
konsumentów, w tym rolników, którzy nieświadomie uczestnicząc w 
procederze nadużyć, mogą narazić się na opisane powyżej negatywne 
konsekwencje.
Więcej informacji można uzyskać u sołtysów wsi.
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Akcja zbiórki makulatury   

„Każdy ma swój Everest” 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Kabaret „Co NieCo” ruszył

Uczniowie Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopol-
skich w Budzyniu uczest-
niczą w kolejnej edycji 
projektu edukacyjnego 
„Każdy ma swój Everest”. 
Projekt ten odpowiada 
na potrzebę rozwijania 
przedsiębiorczości, moty-
wacji do działania, posta-
wy otwartości i pewności 
siebie, a także kształtowa-
nia umiejętności potrzeb-
nych w dorosłym życiu: 
tolerancji, altruizmu, 
aktywności społecznej, 
wrażliwości na problemy 
środowiska lokalnego oraz 
drugiego człowieka. 
Idea projektu wpisuje się w po-
pularny współcześnie model 
szkoły otwartej, łączący eduka-
cję z działaniem praktycznym.W 
roku szkolnym 2015/2016 po raz 
kolejny 44 uczniów gimnazjum, 
pod kierunkiem pań: Renaty 
Aniołek, Kingi Buszkiewicz, 
Karoliny Małofiej i Małgorzaty 
Polak, podjęło się realizacji róż-
norodnych zadań w projekcie, 
między innymi zbiórki makula-
tury. Celem tej akcji jest zakty-
wizowanie całej społeczności 
szkolnej do działań związanych 
z segregacją odpadów – prak-
tyczna edukacja ekologiczna, 
wdrażanie uczniów do ochrony 
środowiska poprzez pozyskiwa-
nie surowców wtórnych. Priory-
tetem akcji zbiórki makulatury, 
oprócz aspektu ekologicznego, 
jest pozyskiwanie funduszy na 
wparcie budżetu grupy projek-
towej, z którego dofinansowany 
będzie wyjazd w Tatry, planowa-
ny na czerwiec 2016r.Uczniowie 
6 października br. przynosili do 

szkoły poważoną makulaturę i 
spakowaną w paczkach związa-
nych sznurkiem lub w kartonach. 
Zebrane ponad 3 tony makula-
tury trafiły do współpracującego 
od lat ze szkołą Przedsiębiorstwa 
EKO-KLAN w Margońskiej Wsi, 
które specjalizuje się w prze-
twórstwie i produkcji papieru 
toaletowego i innych artykułów 
higienicznych. W zamian „Eve-
restowcy” otrzymali worki z pa-
pierem toaletowym, ze sprzedaży 
którego środki finansowe wesprą 
finanse grupy projektowej. Skła-
damy ogromne podziękowania 
wszystkim rodzicom i uczniom 
za każdy kilogram makulatury, 
za świetną organizację i atmosfe-
rę przy zbiórce, za tak wspaniałe 
zaangażowanie się w akcje pro-
jektu. Specjalne podziękowania 
kierujemy także w stronę Firmy 
Państwa Kabat i Państwa Gursz 
z Budzynia za bezinteresowną 
pomoc przy zbiórce makulatury 
i jej transport do zakładu prze-
twórstwa papieru.

Konkurs biologiczny  

Sukces na szkolnym etapie
9 października 2015 roku w 
Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu od-
był się etap szkolny Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Biologii organizowanego 
przez Wielkopolskiego Kurato-
ra Oświaty w Poznaniu. 
W konkursie biologicznym bra-
ło udział 2 uczniów. Największą 
wiedzą biologiczną wykazała 
się uczennica klasy II c – Wik-
toria Zielińska, która otrzymała 
44 punkty na 50 możliwych do 
uzyskania i tym samym zakwali-
fikowała się do etapu rejonowego 
konkursu. Również drugi uczest-
nik etapu szkolnego, Wojciech 

Kaczmarek z kl. II c zapewnił 
sobie start w eliminacjach rejo-
nowych, uzyskawszy 38 pkt z 
testu konkursowego.Opiekunem 
uczniów jest nauczyciel biolo-
gii, Pani Karolina Małofiej. Ser-
decznie gratulujemy i życzymy 
sukcesów na kolejnych etapach 
konkursu.

Grupa kabaretowa „Co Nie-
Co”, działająca przy Gim-
nazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu, 
rozpoczęła swą działalność we 
wrześniu 2015 roku. Powsta-
nie grupy to przede wszystkim 
wynik nasilających się głosów 
ze strony środowiska uczniow-
skiego, mówiących o chęci 
uczestnictwa w dodatkowych 
zajęciach pozalekcyjnych o 
charakterze artystycznym. 
Grupę kabaretową „Co NieCo” 
tworzą uczniowie, którzy od sa-
mego początku niesamowicie 
zaangażowali się w przygotowa-

nie pierwszego występu z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Dla-
tego też chcąc sprostać swym 
pomysłom, członkowie grupy 
spotykali się 2 razy w tygodniu 
i z zapałem ćwiczyli swój pierw-
szy występ artystyczny. Warto 
wspomnieć o tym, że uczestnic-
two w takim przedsięwzięciu to 
z pewnością dobra zabawa, ale 
także (a nawet przede wszyst-
kim) ciężka praca - uczenie się 
ról, próby - czasem kilkugodzin-
ne - po lekcjach, przygotowywa-
nie kostiumów, rekwizytów czy 
elementów scenografii. A prze-
cież uczniowie ci mają normalne 

zajęcia lekcyjne, prace domowe, 
sprawdziany. Cieszy więc fakt, 
że potrafią wykrzesać z siebie 
dodatkowe siły, aby uczestni-
czyć w tych spotkaniach. Osoby 
uczęszczające na te zajęcia nie są 
osobami przypadkowymi. One 
autentycznie chcą to robić. Wi-
dać, że sprawia im to dużą satys-
fakcję i radość. Widać też, że nie 
są pozbawione talentu aktorskie-
go i „zmysłu” kabaretowego. Są 

niezwykle twórczy. A to jest naj-
ważniejsze. Ze swej strony, jako 
opiekuna i założyciela grupy ka-
baretowej „Co NieCo” mogę tyl-
ko dodać, że praca z tym zespo-
łem to sama przyjemność. Jeśli 
nasza współpraca będzie układa-
ła się tak dobrze jak dotychczas, 
to zaryzykuję stwierdzenie, że je-
steśmy skazani na sukces. Dzię-
kuję Wam młodzieży za Wasz 
zapał i chęci - Karolina Małofiej.
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Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym

Zwycięstwo budzyńskich
gimnazjalistów 
17 października 2015 r. w Szamocinie odbyły się Powiatowe Mi-
strzostwa w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. W zawodach 
wzięły udział gimnazja z Chodzieży, Szamocina i Budzynia. 
Po zaciętej walce sportowej w kategorii chłopców uczniowie z budzyń-
skiego gimnazjum zdobyli I m-ce i tym samym tytuł Mistrza Powiatu, 
natomiast dziewczęta z Budzynia zostały Wicemistrzyniami Powiatu. 
W najbliższym czasie  nasi gimnazjaliści będą reprezentować nasz po-
wiat na zawodach rejonowych w Wyrzysku. Trzymamy kciuki zarówno 
za trenera Małgorzatę Polak jak i za uczniów Eryka Rozpłochowskiego, 
Oskara Wituchowskiego, Emilii Niemiro i Angelikę Ludowicz i życzy-
my im dalszych sukcesów sportowych!!!

Ekscytująca wycieczka uczniów SP Budzyń

Noc Naukowców 
- Poznań stolicą nauki 
W piątek 25 września ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. 
T. Kotarbińskiego w Budzy-
niu wzięli udział w Nocy Na-
ukowców 2015. Tego dnia Po-
znań był stolicą nauki, a nasi 
uczniowiewcielili się w rolę 
naukowców i z ciekawością 
przeprowadzali naukowe eks-
perymenty. 
Na początek odwiedziliśmy 
kampus Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza na Morasku, a do-
kładnie Wydział Chemii, gdzie 
na oczach uczniów powstawały 
unikatowe lody z ciekłego azotu, 
które potem konsumowaliśmy. 
Na Wydziale Biologii wzięliśmy 
udział w pokazie na temat ma-
kroglonów i ich praktycznego 
zastosowania. Mieliśmy okazję 
zjeść chrupiące ciasteczka bar-
wione glonami oraz wypróbo-
wać na własnej skórze kremy 
zawierające glony.  Następnie 
zawitaliśmy do Wydziału Elek-
trycznego Politechniki Poznań-
skiej, gdzie podczas warsztatów 
nauczyliśmy się między innymi, 
jak zrobić prąd z owoców. Po-
tem na scenie przed Centrum 
Mechatroniki uczniowie wzięli 
udział w Konkursie Krzykaczy 
i mierzyli moc swojego głosu. 
Niektórzy odważyli się też sa-
modzielnie uruchomić koparkę. 
Tam mieliśmy także okazję po-
znać tajniki kryminalistyki. Po 
przerwie na posiłek czekały na 
nas kolejne atrakcje. Przenieśli-
śmy się do Centrum Wykłado-
wego Politechniki Poznańskiej 
na Piotrowie, gdzie zarówno w 

środku, jak i na zewnątrz były 
tłumy ludzi.  Uczelnia ta przy-
gotowała fascynujące pokazy, 
eksperymenty i warsztaty. Nasi 
uczniowie zamienili się w ma-
łych inżynierów i wprawiali w 
ruch roboty zbudowane z Lego 
Mindstorms. Chętnie uczestni-
czyli teżw warsztatach z kuchni 
molekularnej, a potem pili pa-
rujące napoje z suchym lodem. 
Sprawdzali również jak wyglą-
dają ich fryzury pod wysokim 
napięciem, czy też pozowali do 
zdjęć w białych fartuszkach i z 
parującymi naczyniami w rę-
kach. 
Na koniec, przed wyjazdem do 
domu, odwiedziliśmy jeszcze 
Ośrodek Nauki PAN, gdzie dzie-
ci odkrywały świat wykorzystu-
jąc najnowocześniejsze techno-
logie, np. Oculus Rift. Wzięły 
też udział konkursie wiedzy o 
Unii Europejskiej.
Uczestnictwo w Nocy Naukow-
ców było naszych uczniów 
fascynującym spotkaniem ze 
światem nauki. Choć przemiesz-
czaliśmy się w szybkim tem-
pie, to i tak byliśmy w stanie 
zobaczyć tylko niewielką część 
tych ciekawych wydarzeń przy-
gotowanych przez największe 
poznańskie uczelnie. Wszystkie 
te atrakcje były darmowe, a bez-
cennym było być częścią tych 
wydarzeń. Dowodem na to była 
duża ilość wycieczek z różnych 
szkół, które tak jak my przyje-
chały do Poznania specjalnie na 
tę noc.  
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Warsztaty z zakresu impostacji głosu dla nauczycieli

Głosu się nie wybiera
„Głosu się nie wybiera, ale 
można poprawić jego ja-
kość” – hasło to stanowiło 
myśl przewodnią spotkania 
nauczycieli Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu, które odbyło się 
w dniach 2-3 października w 
Potrzanowie. 
Odbyły się wtedy warsztaty z 
zakresu impostacji głosu mó-
wionego dla nauczycieli. Za-
jęcia zorganizowane zostały 
z inicjatywy Dyrektora Gim-
nazjum, Kingi Buszkiewicz, 
a poprowadził je Artur Gotz, 
wokalista i aktor (Teatr 6.pię-
tro Warszawa, Teatr Nowy im. 
K. Dejmka w Łodzi). Warsztaty 
przeznaczone były dla nauczy-
cieli, dla których głos jest pod-
stawowym narzędziem pracy. 
Nauczyciel bowiem wychodzą-

cy przed uczniów podczas każ-
dej lekcji, musi podobnie jak 
aktor przyciągnąć swoim gło-
sem i technikami uwagę widza 
- ucznia do tego stopnia, aby 
komunikat jaki przekazuje był 
przystępny i pozostawał w gło-
wie odbiorcy – ucznia jak naj-
dłużej. Dlatego też na warszta-
tach prowadzący zaprezentował 
techniki doskonalące umiejęt-
ność prawidłowego operowania 
głosem, wyrazistości mowy, 
poprawnego, pełnego oddechu. 
Podczas zajęć nauczyciele zro-
zumieli jak ważny jest głos, 
którym posługują się na co 
dzień. W czasie zajęć poznano 
kilka podstawowych ćwiczeń 
oddechowych i emisyjnych, 
które na pewno pomogą  utrwa-
lić dobre nawyki w codzien-
nej pracy i efektywną korektę 

błędów podczas operowania 
głosem. Tego typu warsztaty 
uwrażliwiają  na bardziej świa-
dome posługiwanie się darem, 
jakim jest głos i mowa z nim 
związana. Artur Gotz zwrócił 
uwagę pedagogów na fakt, że 
jakość mówienia w dużej mie-
rze zależy od nas samych i że 
możemy zapobiegać chorobom 
narządu głosu, albo chociaż 
zmniejszać ryzyko ich powsta-
wania. Ku uciesze Dyrekcji i 

prowadzącego,  zajęcia cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem 
nauczycieli, a klimat spotkania 
był niepowtarzalny. Dziękuje-
my Dyrekcji Szkoły za zorgani-
zowanie tych warsztatów oraz 
Arturowi Gotz za tak wspaniałe 
i bardzo ciekawe prowadzenie 
zajęć, które były ubogacającą 
lekcją dla wszystkich oraz ra-
dością z możliwości spotkania i 
wymiany doświadczeń.

Cykl turniejów Bośka - Kop

Pod patronatem Wójta Gminy Budzyń
Trwa turniej, tradycyjnej, wiel-
kopolskiej grupy karcianej 
Bośka - Kop, pod patronatem 
Wójta Gminy Budzyń Marcina 
Sokołowskiego i dyrektora GO-
K-u Marka Bocheńskiego.
Gracze spotykają się w różnych 
miejscowościach gminy Budzyń. 
Do tej pory w sezonie zaplanowa-
nym na lata 2015/2016 rozegrane 
zostały 4 turnieje.
Pierwszy turniej rozegrano w Ką-
kolewicach. Jego sponsorem był 
Dawid Rakoczy, właściciel  go-

spodarstwo rolnego. W tym tur-
nieju zwycięzcami byli: 
Błażej T. – 512 pkt
Przybyszewski R. – 491 pkt
Starosielec R. - 487 pkt
Kolejny turniej zorganizowano w 
GOK-u Budzyń. W tym turnieju 
sponsorem była firma „BK Ogro-
dy ” Bobowicz, Kujawa. Pierwsze 
trzy miejsca zdobyli:    
Starosielec R.- 543 pkt
Michor A.- 509 pkt
Pianka P.- 500 pkt
Trzeci turniej rozegrano w Pro-

śnie, jego sponsorem była firma 
„Pizza – Hit”. Miejsca na podium 
zajęli:
Michor A. - 561 pkt
Zbączyniak T. - 534 pkt
Starosielec R. - 489 pkt
W czwartym, ostatnim jak dotąd 
rozegranym turnieju, miejscem 
spotkania graczy by GOK Bu-
dzyń, a  sponsorem pucharu był 
Zakład Fotograficzny M. Glazer. 
Jego zwycięzcami byli:

Szejn J.- 533 pkt
Wentland L.- 514 pkt
Błażej T.- 486 pkt
Rozgrywki będą trwały do maja. 
Zapraszamy chętnych! 

A. Geisler 

Dziękujemy paniom sołtys wsi 
Kąkolewice H. Moćko i wsi Pro-
sna H. Laskowskiej za udostęp-
nienie sal i wprowadzenia miłej 
atmosfery.  
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Przedstawienie Teatru „Fantazja” 

„Troskliwe Misie” przybyły
na zaproszenie Biblioteki 

W ramach „Poetyckiej Jesieni” 

Śpiewająco i radośnie

Teatrzyki już na stałe wpisały się w kalendarz imprez kultu-
ralnych Biblioteki Publicznej w Budzyniu. Każdego roku w 
sali widowiskowej odbywają się spotkania dzieci z aktorami. 
Tym razem zawitał do nas Teatr Fantazja z przedstawieniem 
pt. „Troskliwe Misie”.
Bajka, której głównym motywem jest udzielanie pomocy roz-
grywa się w przepięknej, tęczowej krainie. Mieszkający tam mi-
sie posiadają magiczną moc - każdy inną. Główną bohaterką jest 
Misia Tulisia. Pragnie ona odkryć swą wewnętrzną siłę, dzięki 
której będzie mogła zrozumieć sens swojego istnienia.
Biblioteka Publiczna na pierwszy spektakl zaprosiła uczniów 
klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotar-
bińskiego, a na drugi przedszkolaków z Przedszkola Samorzą-
dowego.
Aktorzy szybko nawiązali kontakt z dziećmi i zachęcili ich do 
czynnego udziału w przedstawieniu. Dzieci wspólnie z posta-
ciami z bajki śpiewały, tańczyły i chętnie służyły pomocą w 
wykonywaniu zadań. Miały okazję przekonać się, jak ważne jest 
niesienie pomocy innym.
Gromkie brawa na koniec i uśmiechnięte, zadowolone twarze 
dzieci świadczą najlepiej o tym, że wszyscy dobrze się bawili. 
Ta wesoła opowieść słowno-muzyczna przeplatana piosenkami 
na pewno na długo pozostanie w ich pamięci.

W Bibliotece Publicznej 

Spotkanie ze Zbigniewem Masternakiem
W piątek, 2 paździer-
nika gościem Biblio-
teki Publicznej w Bu-
dzyniu był Zbigniew 
Masternak - pisarz, 
dziennikarz, scena-
rzysta i producent 
filmowy. W spotka-
niu autorskim udział 
wzięła miejscowa 
młodzież gimnazjal-
na.
Zbigniew Masternak 
pochodzi z Gór Świę-
tokrzyskich. Obecnie 
mieszka w Puławach. 
Pierwsze opowiadania 
zaczął pisać w szkole 
podstawowej. W 1997 
r. ukończył z wyróżnie-
niem Liceum Ogólno-
kształcące w Opatowie, 
a następnie scenopisar-
stwo w Krakowskiej 
Szkole Filmu i Komunikacji Au-
diowizualnej. 
Zadebiutował w 2000 roku na ła-

mach „Twórczości”. Od począt-
ku swojego pisania tworzy auto-
biograficzny cykl powieściowy 
„Księstwo”, który publikuje w 

W ramach „Poetyckiej Jesieni” Biblioteka Publiczna w Budzyniu 
zaprosiła uczniów ze Szkoły Podstawowej na niezwykłą imprezę 
artystyczną. Autorem i wykonawcą dwóch koncertów, które odbyły 
się 23 października 2015 roku był zaprzyjaźniony z budzyńską bi-
blioteką wokalista i gitarzysta Tomasz Górkiewicz. 
Artysta przygotował program złożony z wierszy autorstwa Jana Brze-
chwy, Juliana Tuwima i Marii Konopnickiej w muzycznej aranżacji . 
Znana „Lokomotywa” i inne wiersze w opracowaniu rockowym  było 
dla wszystkich zupełnym zaskoczeniem. Każdy wykonywany utwór 
był nagradzany gromkimi brawami. Młodzi uczestnicy spotkania nie 
tylko wspólnie z artystą śpiewali, ale również tańczyli, a właściwie sza-
leli w stylu  rock and roll. 

poznańskim wydawnic-
twie Zysk i S-ka. Do tej 
pory ukazały się jego 
cztery części : „Chmu-
rołap”, „Niech żyje 
wolność”, „Scyzoryk” 
i „Nędzole”, z których 
ta druga stała się best-
sellerem. Na podsta-
wie pierwszych trzech 
części powstał film w 
reżyserii Andrzeja Ba-
rańskiego, który wio-
sną 2012 r. trafił do kin. 
Obecnie autor pracuje 
nad scenariuszem po-
wieści „Nędzole”, któ-
rą zamierza sfilmować 
wybitny polski reżyser 
Krzysztof Zanussi.
Autor wielokrotnie pod-
czas spotkania podkre-
ślał potrzebę kontaktu z 
ludźmi w życiu pisarza 

- jadąc pociągiem, tramwajem 
otrzymuję gotowe scenariusze na 
książkę czy film. Żeby tworzyć, 

trzeba żyć między ludźmi - pod-
kreślał.
Pasją Zbigniewa Masternaka jest 
futbol. Trenował w wielu klu-
bach. W latach 2011-2013 grał 
w piłkę błotną w zespole BKS 
Roztocze Krasnobród, a od 2014 
roku występuje w drużynie LC 
Chełm. Jest kapitanem Repre-
zentacji Polskich Pisarzy w Piłce 
Nożnej.
W roku 2014 powstał film doku-
mentalny „Skazani na książki” 
w reżyserii Iwony Nowackiej, 
w którym Zbigniew Masternak 
opowiedział o swojej drodze z 
boiska piłkarskiego do literatury.
Na zakończenie pobytu nasz 
gość obejrzał Bibliotekę i jej 
zbiory, pomieszczenia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury i zwiedził 
Budzyń w poszukiwaniu inspira-
cji do cyklu felietonów. Był za-
chwycony naszą miejscowością, 
jej widocznym rozwojem oraz 
nowoczesnym wyglądem. 
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We wtorek 20 października od-
było się zebranie założycielskie 
na którym powołano Stowarzy-
szenie Przyjaciół Szkoły Pod-
stawowej w Budzyniu „Lub 
robić coś”. 
Podczas zebrania uchwalono tak-
że statut stowarzyszenia oraz po-
wołano jego władze. Zarząd Sto-
warzyszenia tworzą: Eugeniusz 
Koczorowski – prezes, Alicja Jani-
szewska – wiceprezes i sekretarz,  
Anna Łuszczki – skarbnik. W 
skład komisji rewizyjnej wchodzą: 
Sylwia Cyran – przewodnicząca 
Karolina Pałuka – Matlak,  
Joanna Wróblewska. 
Słowa „Lub robić coś” są jedną 
z myśli sformułowanych przez 
patrona szkoły, profesora Tade-
usza Kotarbińskiego. Są także 
mottem działalności placówki, a 
teraz mają oddać charakter dzia-
łalności Stowarzyszenia. Celem 
Stowarzyszenia jest prowadzenie 
działalności statutowej na rzecz: 
- dążenia do wszechstronnego 
rozwoju dzieci i młodzieży po-
przez nauczanie, kształtowanie 
umiejętności i sposobów prak-
tycznego wykorzystywania wie-
dzy, wychowania w aspekcie 
moralnym, etycznym i ducho-
wym;
- pracy z dziećmi o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, a w 
szczególności dziećmi niepełno-
sprawnymi ruchowo, upośledzo-
nymi, dyslektycznymi, niedosły-

szącymi, niedowidzącymi; 
- uczniów zdolnych i ambitnych, 
poprzez stwarzanie warunków do 
ich wszechstronnego rozwoju, w 
szczególności poprzez fundowa-
nie stypendiów, nagród, uczest-
nictwa w wyjazdach zagranicz-
nych; 
- prowadzenia kursów nauko-
wych, kół zainteresowań, itp.; 
- podejmowania współpracy z 
ośrodkami stwarzającymi możli-
wości prowadzenia nowatorskich 
form edukacji; 
- promowania edukacji zdrowot-
nej, ekologicznej i działalności 
turystycznej; 
- współpracy ze środowiskiem lo-
kalnym; 
- podtrzymywania i upowszech-
niania tradycji narodowej, pielę-
gnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywa-
telskiej i kulturowej; 
- ochrony i promocji zdrowia; 
- działalności na rzecz osób nie-
pełnosprawnych; 
- działalności wspomagającej roz-
wój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
- wypoczynku dzieci i młodzieży; 
- wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. 
Zarząd i członkowie Stowarzy-
szenia zapraszają do wstępowa-
nia w jego szeregi oraz współ-
pracy wszystkie osoby pragnące 
działać w celu realizacji wymie-
nionych wyżej celów.

Na zaproszenie Biblioteki Pu-
blicznej przyjechała do Bu-
dzynia baśniopisarka Wio-
letta Piasecka. Spotkała się 
ona z dziećmi z klas młod-
szych ze Szkoły Podstawo-
wej oraz z przedszkolakami z 
Niepublicznego Przedszkola.
Już od samych drzwi pani Wio-
letta wprowadziła wszystkich w 
wesoły nastrój ukazując się w 
baśniowym stroju wróżki. Au-
torka opowiedziała dzieciom o 
sobie i o swojej twórczości oraz 
o swoich zamiłowaniach. Zapo-
znała uczestników spotkania ze 
swoimi najnowszymi książkami. 
Opowiedziała fragmenty swoich 
baśni wykorzystując przy tym 
różne, własnoręcznie wykonane 
rekwizyty. Widzowie z ogrom-
nym zainteresowaniem obejrzeli 
teatrzyk kukiełkowy i przed-
stawienie z użyciem pacynek.
Pisarka pochwaliła się również 
swoją pasją do piłki nożnej, 
co spotkało się ze szczególną 

aprobatą ze strony chłopców. Z 
tej miłości do futbolu Wioletta 
Piasecka oddała do rąk swoich 
młodych Czytelników książkę 
zupełnie inną od dotychczaso-
wych . „Zagadki piłkarskie” to 
opowieść o przyjaźni, pasji, po-
rażkach i marzeniach. Można w 
niej znaleźć zagadki o najlep-
szych piłkarzach świata. Był też 
quiz wiedzy o futbolu i oczy-
wiście wróżby, które wzbudza-
ły mnóstwo radości i śmiechu.

Przybyła do Budzynia na zaproszenie Biblioteki

Dobra wróżka
Powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

Motto działalności 
- „Lub robić coś”  
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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 

Rozkład jazdy busa
ważny od 29.06.2014 

Budzyń – Chodzież
Kursy od poniedziałku do piątku w dni robocze:
5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30, 12:30, 13:30, 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, 13:35 
 
Tolerancja +/- 3 min.

INFORMATOR

Chodzież przez Podanin
– 08:04 S, 08:25 S, 10:02 S, 
14:10 S 5, 15:20 S 1 2 5, 16:00 
S

Chodzież przez Prosna 
– 07:44 S  

Dziewoklucz
– 12:50 S 5, 12:52 S @, 13:55 
S, 14:36 S, 15:20 S 3 4
 
Grabówka przez Wyszynki
– 14:30 S @ 

Kąkolewice:   
– 12:50 S 5, 13:45 S 5, 
13:45 S @, 14:30 S @

Kąkolewice przez Ostrówki:
– 15:15 S 3 4

Nowe Brzeźno:
– 06:55 S, 13:40 S 

Ostrówki:
 – 15:15 S 3 4

Ostrówki przez Kąkolewice: 
– 12:50 S 5; 13:45 S 5, 
13:45 S @, 14:30 S @

Piła przez Podanin Cho-
dzież:
– 10:02 S

Podstolice przez Kąkolewice, 
Ostrówki:
– 12:50 S 5

Rogoźno:
– 07:21 S

Sokołowo Budzyńskie:
– 12:50 S, 14:25 S 5

Sypniewo przez Dziewo-
klucz:
– 12:52 S @, 13:55 S

Wągrowiec przez Nowe Brzeź-
no:
13:40 S

Wągrowiec przez Kamienica:
– 06:45 S

Wyszyny przez Wyszynki:
– 12:50 S 5 

Zbyszewice:
– 16:30 S

Objaśnienia znaków: 
1 - kursuje w poniedziałki  
2 - kursuje we wtorki
3 - kursuje w środy
4 - kursuje w czwartki
5 - kursuje w piątki
@ - kursuje od poniedziałku do 
czwartku
S - kursuje w dni nauki szkolnej 

Objaśnienia znaków:
(1) Kursuje   6  ;
(2) Kursuje  1   -   5   7  ;
(3) Kursuje  7  ; 
(4) Kursuje  1  -  5          11 XI;
(5) Kursuje  1  -  6   ; 
     oprócz
 1  w poniedziałki
 5  w piątki
 6  w soboty
 7  w niedziele  

Kołobrzeg
– 06:43, 13:44, 15:47

Koszalin
– 09:10 (1), 18:05 (2)

Piła Główna
– 06:43, 09:10, 11:03 (4), 
13:44, 15:47, 17:25 (4), 
18:05, 20:14 (2), 22:14

Poznań Główny 
– 05:00 (4), 06:03, 07:13 (5), 
08:21, 11:32, 14:13, 15:06 
(4), 18:07 (3), 18:48, 20:44

Szczecinek
– 06:53, 09:10 (1), 13:44, 
15:47, 18:05 (2)

Rozkład jazdy 
PKS Budzyń

Rozkład ważny od 14 października 2015



ROZMAITOŚCI
Oddano wojskowe honory powstańcom

Pamięci bohaterów „budzyńskiej epopei”
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18 października 2015 
roku na junikowskim 
cmentarzu w Poznaniu 
odbyła się uroczystość 
oddania wojskowych 
honorów dwóm Po-
wstańcom Wielkopol-
skim, którzy przynieśli 
wolność Budzyniowi: 
kapitanowi Wiktorowi 
Skotarczakowi i  sierżan-
towi Leonowi Napiec-
kowi. 

Byli to żołnierze 4 Pułku Strzel-
ców Wielkopolskich, którzy 
zmarli w latach 70 i zostali po-
chowani po cywilnemu. Ta nie-
bywała uroczystość jest wyrazem 
czci i pamięci, pomimo upływu 
lat czas nie zatarł śladów ich 
bohaterskich czynów. Ich groby 
zostały odznaczone tabliczkami 
informacyjnymi, by wspominać 
przechodniom o tym, że powstań-
cy wielkopolscy swe serce oddali 
Ojczyźnie. 
W ramach niemieckiej ofensywy 
na północnym froncie działań po-
wstańczych dowódca kompanii 
Rogozińskiej Wiktor Skotarczak 

przygotowując się do odparcia ataku niemieckiego wozu 
pancernego wysłał sekcję 16 ochotników pod dowódz-
twem Leona Napiecka, który 7 lutego 1919 roku obstawił 
wzgórze Okręglik, około godziny 15 powstańcy rozpoczę-
li ostrzeliwanie pancernika i tylko celny strzał Stanisła-
wa Kozłowskiego umożliwił bezpośredni atak i zdobycie 
pancernika. To było wielkie wydarzenie gdzie powstańcy 
dysponujący niewielką siłą pokonali „żelaznego potwo-
ra”, dzięki czemu odwrócili bieg działań w tym regionie.
Uroczystość została przygotowana przez Grupę Rekon-
strukcyjną 3 Pułku Strzelców Wielkopolskich w Poznaniu. 
Gminę Budzyń reprezentowała delegacja z wójtem Marci-
nem Sokołowskim, pocztami sztandarowymi: Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich, Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kotarbińskiego oraz Związku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej, obecni byli też członkowie 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z pre-
zesem Zarządu Romanem Grewlingiem. Po uroczystości 
delegacja zwiedzała Muzeum Broni Pancernej będącej 
wyrazem siły XX wiecznych działań wojskowych.
„Być, trwać, pamiętać w służbie Ojczyzny kiedyś i dziś… 
to obowiązek nas i tych co po nas…”


