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Święto 
Niepodległości 

W niedzielę 7 listopada odbył 
się apel ku czci poległych 
upamiętniający 71. rocznicę 
mordu w Górach Morzews-
kich. Patriotyczna uroczystość 
odbyła się w miejscu zbiorowej 
mogiły ofiar. Ceremonię przy-
gotowali uczniowie i nauczy-
ciele ze Szkoły Podstawowej w 
Morzewie noszącej imię Ofiar 
Gór Morzewskich.
Dzieci odczytały wspomnienia 
Antoniego Zabel, naocznego 
świadka tragicznych wydarzeń 
sprzed ponad siedmiu dekad. Jak 
co roku, odczytano także nazwis-
ka 41 Polaków, mieszkańców 
ziemi chodzieskiej i nadnoteckiej, 
rozstrzelanych przez hitlerowców 
w 1939 roku.

Pamięć ofiar została uczczona 
minutą ciszy oraz kwiatami 
złożonymi na symbolicznej 
mogile. Wieńce i wiązanki 
złożyli przedstawiciele władz 
samorządowych z powiatów pil-
skiego i chodzieskiego ze star-
ostami Tomaszem Bugajskim i 
Mirosławem Juraszkiem. W uro-
czystosciach wzięła takża bardzo 
liczna delegacja organizacji spo-
łecznych, kombatanckich, szkół 
i samorządu z wójtem Gminy 
Budzyń Marcinem Sokołowskim, 
która złożyła na mogile wieńce i 
wiązanki kwiatów oraz zapaliła 
znicze. 
Modlitwę w intencji ofiar odmó-
wił ks. Franciszek Śliwiński pro-
boszcz parafii w Morzewie.  

W dniu 11 listopada obchodzi-
liśmy Święto Niepodległości. 
Na terenie naszej gminy obcho-
dy rozpoczęły się od uroczystej 

Mszy Św., którą odprawiono od-
była się w kościele p.w. Św. An-
drzeja Boboli w Budzyniu. 

więcej - na stronie 2
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XXXVIII sesja 
Rady Gminy 

c.d. z str. 1
Po Mszy świętej korowód z Bu-
dzyńską Orkiestrą Dętą, pocztami 
sztandarowymi oraz władzami 
samorządowymi i przedstawi-
cielami organizacji społecznych 
przeszedł ulicami Budzynia pod 
pomnik Pamięci Narodowej, 
gdzie złożono wiązanki.

*   *   *
Narodowe Święto Niepodległo-
ści jest najważniejszym polskim 
świętem narodowym. 11 listopada 
1918 roku po 123 latach niewoli 
Polska odzyskała niepodległość. 
Po latach rozbiorów, dokonanych 
przez Austrię, Prusy i Rosję w la-
tach 1772-1795, powstaniach na-
rodowych (Listopadowym 1830 i 
Styczniowym 1863),  zmaganiach 
na różnych frontach, Polacy dzię-
ki niezłomności, patriotyzmowi 
i bohaterstwu  wywalczyli wol-
ność. Ogromną rolę w odzyskaniu 
niepodległości odegrał pierwszy 

marszałek Polski – Józef Piłsud-
ski. 
Dzień 11 listopada ustanowiono 
świętem narodowym w 1937 roku. 
Od roku 1939 do 1989 obchodze-
nie tego święta było zakazane. 
Po upadku rządów komunistycz-
nych nabrało szczególnego zna-
czenia i jest dniem wolnym od 
pracy. 
Główne obchody z udziałem naj-
wyższych władz państwowych 
mają miejsce w Warszawie na pla-
cu Józefa Piłsudskiego. W samo 
południe przed Grobem Nieznane-
go Żołnierza odbywa się uroczysta 
zmiana warty. 
W całym kraju organizowane są 
patriotyczne wiece i pochody, a 
w kościołach odprawiane Msze w 
intencji ojczyzny. Od upadku ko-
munizmu w 1989, co roku w sto-
licy dla upamiętnienia święta kilka 
tysięcy chętnych bierze udział w 
Biegu Niepodległości.

Święto 
Niepodległości 

W dniu 9 listopada 2010 r. w 
sali obrad Gminnego Ośrodka 
Kultury w Budzyniu odbyła się 
XXXVIII Sesja Rady Gminy Bu-
dzyń. Była to ostatnia sesja Rady 
Gminy Budzyń kadencji 2006-
2010. 
Na początku sesji komendant Komi-
sariatu Policji w Margoninie prze-
kazał informację, że mł. asp. Paweł 
Brychczyński zwyciężył w plebi-
scycie na najpopularniejszego poli-
cjanta Komendy Powiatowej Poli-
cji w Chodzieży.  Przewodniczący 
Rady Gminy p. Bogdan Łasecki 
wręczył w imieniu Rady Gminy Bu-
dzyń p. Brychczyńskiemu skromny 
upominek i złożył gratulacje. 
Sesja rozpoczęła się od odpowiedzi 
Wójta na złożone przez radnych 
interpelacje i wnioski. Nastepnie 
Przewodniczący Rady  Rady Gminy 
Budzyń poinformował zebranych o 
pracy w okresie międzysesyjnym. 
Następnie radni podjęli szereg 
uchwał, między innymi:
- uchwałę zmieniającą statut Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Budzyniu;
- uchwałe w sprawie określenia 
zasad i trybu prowadzenia konsul-
tacji społecznych z organizacjami 
działalności pożytku publicznego, 
organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i wolontariacie oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
projektów aktów prawa miejscowe-
go w dziedzinach dotyczących dzia-
łalności statutowej tych organizacji;
- radni podjęli uchwałę w sprawie 

trybu i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadań 
publicznych w ramach inicjatyw lo-
kalnych;
- następnie uchwalono dokument 
określający warunki i tryb finanso-
wania zadań własnych Gminy Bu-
dzyń w zakresie sprzyjania rozwo-
jowi sportu;
- radni podjęli także uchwałę w 
sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy Gminy Budzyń z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt-
ku”;
- następnie radni zmienili uchwałę 
w sprawie uchwalenia wieloletniego 
programu inwestycyjnego na lata 
2006-2012; 
- radni wprowadzili w kolejnej 
uchwale wprowadzenie zmian w 
budżecie Gminy na 2010 r;
- podjęta została także uchwa-
ła zmieniająca uchwałę Nr 
XXXIV/296/2010 Rady Gminy 
Budzyń z dnia 25 czerwca 2010 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- następnie radni zmienili uchwałę 
Nr XXXVI/324/2010 Rady Gminy 
Budzyń z dnia 27 września 2010 r. 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z 
budżetu państwa na wyprzedzające 
finansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.
Po sesji każdy z radnych oraz Wójt 
Gminy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy na zakończenie kadencji.
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Po wyborach samorządowych 

Uroczyste wręczenie  zaświadczeń radnym

W dniu 21 listopada 2010 r. od-
były się wybory do rad gmin, 
rad powiatu i sejmików wo-
jewództw oraz bezpośrednie 
wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Gminna 
Komisja Wyborcza w Budzy-
niu ogłosiła, że w bezpośrednim 
wyborze Wójta Gminy Budzyń, 
Pan Marcin Sokołowski uzyskał 
2771 głosów za wyborem kan-
dydata oraz 136 głosów przeciw, 
co stanowi 95,32 proc. poparcia.
 

*   *   *
A oto wyniki jakie uzyskali kan-
dydaci na radnych Rady Gminy 
Budzyń w poszczególnych okrę-
gach: 
Okręg Wyborczy numer 1 (wy-
bierano 3 radnych): 
Brychczyński Paweł - 340 głosów
Łasecki Bogdan - 296 głosów
Binert Sławomir - 220 głosów
Dajczak Jarosław - 196 głosów
Chroł Mariusz - 146 głosów
Mikołajewicz Marek - 106 gło-
sów
Radnymi zostali Paweł Brych-
czyński, Bogdan Łasecki i Sławo-
mir Binert  
Okręg Wyborczy numer 2 (wy-
bierano 4 radnych):
Nowicki Zenon - 403 głosy
Kaperczak Józef - 308 głosów
Bedyński Marian - 242 głosy
Buszkiewicz Kinga - 234 głosy
Ajchsztet Mariusz - 224 głosy
Bryniarski Bogumił - 187 głosów 
Cabel Marian - 183 głosy
Niedbalski Szymon - 144 głosy
Tomczyk Tadeusz - 134 głosy
Rakoczy Andrzej - 133 głosy
Danuta Gościńska - 112 głosów
Radnymi zostali: Zenon Nowicki, 
Józef Kasperczak, Marian Bedyń-
ski, Kinga Buszkiewicz. 
Okręg Wyborczy numer 3 (wy-
bierano 1 radnego):

W dniu 25 listopada 2010 r. w 
sali obrad Gminnego Ośrodka 
Kultury w Budzyniu odbyło się 
uroczyste wręczenie zaświadcze-
nia o wyborze Wójta Gminy Bu-

dzyń oraz zaświadczeń o wyborze 
na Radnego Gminy Budzyń. W 
imieniu Gminnej Komisji Wybor-
czej w Budzyniu zaświadczenia 
wręczał Przewodniczący GKW 

Informacja o wynikach wyborów
Cembrowicz Kazimierz - 64 gło-
sy
Kempiński Rafał - 33 głosy
Radnym został Kazimierz Cem-
browicz. 
Okręg Wyborczy numer 4 (wy-
bierano1 radnego):
Depta Józef - 125 głosów
Koszny Jerzy - 64 głosy
Radnym został Józef Depta. 
Okręg Wyborczy numer 5 (wy-
bierano 1 radnego):
Dumke Zbigniew - 101 głosów
Ograbek Krystian - 78 głosów
Radnym został Zbigniew Dumke. 
Okręg Wyborczy numer 6 (wy-
bierano 1 radnego): 
Pasch Wacław - 92 głosy
Chereć Iwona - 41 głosów
Radnym został Wacław Pasch. 
Okręg wyborczy numer 7 (wy-
bierano 1 radnego):
Jeńczyk Izabela - 103 głosy
Jankowska Irena - 64 głosy
Radną została Izabela Jeńczyk. 
Okręg Wyborczy numer 8 (wy-
bierano 2 radnych):
Struzik Honorata - 129 głosów
Grochowalski Tadeusz - 107 gło-
sów
Mucha Mateusz - 99 głosów
Kin Krzysztof - 89 głosów
Bogdan Piotr - 86 głosów
Radnymi zostali Honorata Struzik 
i Tadeusz Grochowalski. 
Okreg Wyborczy numer 9 (wy-
bierano 1 radnego):
Szejner Wojciech - 82 głosy
Polcyn Alfred - 49 głosów
Radnym został Wojciech Szejner.

*    *    * 
Podczas tegorocznych wyborów 
samorządowych odnotowano 
średnią frekwencję wyborczą na 
poziomie 47,32 proc., natomaist 
w Wielkopolsce była nieco wyższa 
i przekroczyła nieco 50 procent 
(51,6 proc.). 

W Powiecie Chodzieskim frekwen-
cja była na poziomie 49 ,02 proc., a 
naterenie naszej gminy była już niż-
sza - 44, 92 proc. 
A oto frekwencja na terenie Gminy 
Budzyń z rozbiciem na poszczegól-
ne okręgi wyborcze. 
Okręg Nr 1 – 51, 67 proc. 
Okręg Nr 2 – 48, 79 proc. 
Okręg Nr 3 – 28, 78 proc. 
Okręg Nr 4 – 53, 72 proc.
Okręg Nr 5 – 32, 64 proc.
Okręg Nr 6 – 40, 72 proc.
Okręg Nr 7 – 39, 86 proc.
Okręg Nr 8 – 45, 89 proc.
Okręg Nr 9 – 32, 46 proc.

*    *   *
Do Rady Powiatu kandydatów z 
terenu gminy Budzyń wystawiały 
3 komitet wyborcze. 
Najlepszy wynik uzyskał komitet 
wyborców Forum Samorządowo-
Ludowe, na który oddano ogółem 
1531 głosów. Poszczególni kandy-
daci uzyskali następującą ilość gło-
sów:
Jankowski Piotr - 599 głosów
Koczorowski Eugeniusz - 228 gło-
sów
Tomczyk Czesław - 212 głosów
Małofiej Stanisław - 167 głosów
Krumplewski Stanisław - 155 gło-
sów
Sell Leonard - 120 głosów
Radnymi Rady Powiatu zostali Piotr 
Jankowski i Eugeniusz Koczorow-
ski. 
Komitet Wyborczy Platformy Oby-
watelskiej uzyskał 1023 głosy, z 
czego na poniższych kandydatów 
przypadło: 
Kubacki Jan - 368 głosów
Kasperczak Ewa - 215 głosów
Ksycka Barbara - 205 głosów
Struzik Wojciech - 129 głosów
Moćko Halina - 65 głosów
Ograbek Urszula - 41 głosów
Radnym został Jan Kubacki. 

Komitet Wyborczy SLD ogółem 
uzyskał 80 głosów:
Grabis Elżbieta - 44 głosy
Pogorzelska Alicja - 26 głosów
Żyła Mateusz - 10 głosów
Żaden z kandydatów nie wszedł do 
Rady Powiatu. 
Do Sejmiku Wojewódzkiego z tere-
nu gminy Budzyń na poszczegolne 
komitety oddano nastepującą ilość 
głosów:
Komitet Wyborczy PSL - 968 gło-
sów
Komitet Wyborczy PO - 483 głosy
Komitet Wyborczy SLD - 299 gło-
sów
Komitet Wyborczy Krajowa Parti 
Rencistów i Emerytów - 251 głosów
Komitete Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość - 207 głosów
Komitet Wyborczy Teraz Wielko-
polska - 61 głosów
Komitet Wyborczy Liga Polskich 
Rodzin – 35 głosów
Komitet Wyborczy Ruch Wybor-
ców Janusza Korwin Mikke – 34 
głosy
Komitet Wyborczy PPP – Sierpień 
80 – 32 głosy
Komitet Wyborczy UPR – 25 gło-
sów 
Komitet Wyborczy Piast – 21 gło-
sów
Z terenu Gminy Budzyń do Sej-
miku Wojewódzkiego kandydo-
wała Koczorowska Dominika i 
Góra Mieczysław, żaden z nich 
nie uzyskał wystarczającego po-
parcia aby dostać się do Sejmiku.  

Wybory to ogromny wysiłek 
organizacyjny, dlatego należy 
podziękować Gminnej Komisji 
Wyborczej w Budzyniu, pra-
cującej pod kierownictwem p. 
Marka Rożka, oraz Obwodo-
wym Komisjom Wyborczym, za 
sprawne przeprowadzenie wy-
borów samorządowych. 

Marek Rożek. 
Przewodniczący GKW w swoim 
przemówieniu podsumował wy-
bory, podając liczby głosów jakie 
uzyskali poszczególni radni oraz 

Wójt. Podał także frekwencję w 
poszczególnych okręgach wybor-
czych. Na zakończenie pogratu-
lował i życzył owocnej pracy na 
rzecz Gminy Budzyń.
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U C H W A Ł A  
Nr  XXXVII /332/2010 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 października 2010 roku  

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40, ust.1, art.41, ust.1 i 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 
1806 z 2003r Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 
poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 
poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007r. 
Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 
180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 Nr 52 poz.420, Nr 
157, poz. 1241, oraz z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. 
Nr 106, poz. 675) oraz art. 10 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 
613 , Nr 96, poz. 620)

Rada Gminy Budzyń u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej rów-
nej lub wyższej niż 12 ton:

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uży-
wania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uży-
wania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

5.Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego    380,00 zł.

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiada-
ją dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego: 

7. Od autobusu  w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) do 30 miejsc
b) powyżej 30 miejsc

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2010 roku traci moc uchwała Rady Gminy 
Budzyń nr XXVII/248/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie 
wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastoso-
wanie do poboru podatku poczynając od 2011 roku.

a) powyżej 3,5 ton – 5,5 ton włącznie
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

posiadające 
certyfikat Euro
1,2,3 lub 4 w zł

620,00
952,00
1.116,0  

nie posiadające 
certyfikatu Euro
1,2,3 lub 4 w zł

658,00
992,00
1.174,0  

posiadające 
certyfikat Euro
1,2,3 lub 4 w zł

1.672,00

nie posiadające 
certyfikatu Euro
1,2,3 lub 4 w zł

1.674,00

posiadające 
certyfikat Euro
1,2,3 lub 4 w zł

746,00
1.732,00

nie posiadające 
certyfikatu Euro
1,2,3 lub 4 w zł

844,00
1.856,00
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Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 8 , art. 40 ust.1, art. 41, ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i 
Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 i Nr 
175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr  181 poz.1337,                z 2007 r. Nr 48 poz.327, 
Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223 poz. 1458 , z 2009 r. 
Nr 52 poz. 420, Nr  157, poz.1241, oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 106, 
poz. 675 ) oraz art. 5 ust.1, art. 6 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613, Nr 96 poz.620) 

Rada Gminy Budzyń  u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Bu-
dzyń w  wysokości:  
1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej,                  0,62 zł 
2) od budynków  lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie  działalności  gospodarczej od 
1 m2 powierzchni użytkowej,                                                                                              17,20 zł                                          
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m 2 powierzchni   użytkowej,                9,50 zł                                                                                                          
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w  zakresie  
udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej,                              2,30 zł   
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej,   6,80 zł     
6)  od pozostałych budynków lub ich części – od 1m2 powierzchni użytkowej,                  4,10 zł   
7)  od budowli  2 %  ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 3  oraz ust. 3 – 7  
ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych,     
8) od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  
ludności w wodę i  odbioru nieczystości płynnych i stałych   0,77 %  ich  wartości określonej 
na  podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3 - 7  ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i  
opłatach lokalnych,    
9) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez  względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów  i budynków  od 1 m2  powierzchni,                     0,78 zł
10) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni  wodnych 
– od 1 ha powierzchni,                                                                                                          4,00 zł 
11) od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2  powierzchni,                                            0,38 zł  
12) od  gruntów pozostałych – od 1 m2 powierzchni,                                                            0,24 zł
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na oczyszczalnie ścieków, hydrofornie oraz nie-
czynne wysypiska i składowiska śmieci.
2)  Budynki lub ich części, budowle  oraz grunty zajęte na:
a)  prowadzenie działalności kulturalnej,
b) prowadzenie działalności przeciwpożarowej,
c) prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu innych niż objęte zwolnieniem usta-
wowym.
d) prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej,
e) działalność świetlic wiejskich i domów  przedpogrzebowych,
f) wiaty przystankowe z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
3) Grunty i budowle  zajęte na targowisko.   
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 4.  Z dniem 31 grudnia 2010 r. traci moc uchwała Nr XXVII/249/2009 Rady Gminy   Budzyń 
z dnia 12  listopada  2009  roku w sprawie ustalenia stawek podatku od  nieruchomości oraz 
wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.  
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku,  poczynając od 2011 
roku. 

U C H W A Ł A  
Nr  XXXVII/331 /2010 Rady Gminy Budzyń

z dnia 26  października  2010 roku
w sprawie  ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

oraz   wprowadzenia  zwolnień z tego tytułu.

Wszystkim mieszkańcom 
wsi Wyszyny, Wyszynki, 

NIewiemko, którzy w dniu 
21.11.2010 r. brali udział w 

Wyborach Samorządowych i 
oddali na mnie głos.

składam serdeczne 
podziękowania

Tadeusz Grochowalski

Podziękowanie

Wszystkim mieszkańcom 
Gminy Budzyń, którzy oddali 

na mnie swój cenny głos w 
wyborach samorządowych 

w dniu 21 listopada 
2010r składam szczere i 

serdeczne podziękowania. 
Obiecuję, że będę Was 
godnie reprezentować. 

Udzielone poparcie to dla 
mnie wyzwanie  do  dalszej 

sumiennej i efektywnej pracy 
na rzecz Gminy Budzyń i 
Powiatu Chodzieskiego. 

Piotr Jankowski

Radny Rady Powiatu 
Chodzieskiego.

Wyrazy współczucia 
rodzinie zmarłego 

Józefa 
Łukaszewskiego 

składają pogrążeni w smutku  
przyjaciele z maratońskich 

tras z Budzynia

Ogłoszenia drobne

Spawanie plastików, klejenia i naprawa 
plandek – Przemysław Chytry, Gorzewo 
6a/3, telefon 889 296 864
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Oborniki Wielkopolskie

Wóz bojowy dla 
OSP Nowe Brzeźno

Zebranie strażaków

25 nowych samochodów ratow-
niczo-gaśniczych zostało prze-
kazanych jednostkom Ochot-
niczych Straży Pożarnych z 
Wielkopolski, podczas uroczy-
stości, która odbyła się  13 li-
stopada na obornickim rynku. 
Przekazanie samochodów od-
było się w obecności Eugeniusza 
Grzeszczaka Sekretarza Sta-
nu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów,  Marka Woźniaka, 
Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego. Wśród przekazy-
wanych strażąkom samocho-
dów były: 
- 22 lekkie samochody ratow-
nictwa technicznego z napędem 
4x2. Pojazdy te zostały zakupio-
ne ze środków Związku OSP RP, 
Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w 
Poznaniu oraz sa-
morządów gmin dla 
OSP:
- 5 średnich sa-
mochodów ratow-
niczo-gaśniczych 
z napędem 4x4 z 
dofinansowaniem 
z Europejskiego 
Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego 
w ramach Wielko-
polskiego Regio-
nalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013 
w projekcie pt. „Poprawa bez-
pieczeństwa środowiskowego 
i ekologicznego na obszarze 
Województwa Wielkopolskiego 
poprzez zakup samochodów dla 
OSP w ramach KSRG .
Wartość przekazywanych samo-
chodów  to ok. 7.580.600,00 zł.
Jeden z pojazdów lekkich marki 
Ford Transit został przekazany 
dla OSP Nowe Brzeźno. Jest to 
pojazd z napędem na jedną oś z 
silnikiem 2,4 TDCI oraz nadbu-
dową ratowniczo-gaśniczą. Koszt 
zakupu pojazdu to kwota blisko 
180 tys. zł, z czego 80 tys. pocho-
dzi ze środków Gminy Budzyń, 
natomiast pozostała kwota pocho-
dziła z Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP.  

6 listopada bieżącego roku od-
było się zebranie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Budzyniu. 
W zebraniu tym uczestniczyli 
miedyz innymi Prezes Oddziału 
Gminnego OSP w Budyzniu dh 
Alfred Polcyn oraz wójt Gminy 
Budzyń Marcin Sokolowski. 
Prezes Zenon Nowicki poinfor-
mował członków Osp ze Meda-
lem Honorowym im. Bolesława 
Chomicza za szcególne zaaslugi 
dla pożarnictwa został odzna-
czony druh senior Henryk Dą-
browicz. Druh Henryk zapisał 
piękną kartę w historii budzyń-
skiej ochotniczej straży pożarnej, 
członkiem OSP jest od 1948 roku. 
W czasie spotkania kilku szcze-
gólnie zasłużonym druhom wrę-
czono także odznaki ZOSP RP 
„Za wysługę lat” oraz przyjęto w 
szeregi OSP młodych adeptów do 
Mlodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej. Podsumowując działalność 
OSP na terenie Gminy Budzyń za 
dziesięc miesiecy tego roku pre-
zes podkreślił, że był to rok szcze-
gólny, strażacy otrzymali bowiem 

do dyspozycji nowy samochód 
pożarniczy, torbę medyczną od 
KRUS-u oraz środki finansowe 
z róznych źródeł w wysokosci 56 
tysięcy złotych, za którą to sumę 
jednostka została wyposażona w 
sprzęt i osobistą, za co w imie-
niu ochotniczej straży pożarnej 
serdecznie dziękujemy. Pozwoli 
to na utrzymanie wysokiej go-
towości bojowej budzyńskich 
strażaków. Prezes Nowicki prze-
kazał zebranym informację, że 
budzyńscy ochotnicy otrzymali 
także kwotę 3 tysiące 600 zł z 
jednego procenta od podatków za 
rok 2009. 
Naczelnik Michał Gapiński po-
informował zebranych, że od po-
czątku roku OSP Budzyń wyjeż-
dżała do akcji ok. 75 razy, w tym 
25 razy do róznego rodzaju poża-
rów, a pozostałych 50 zdarzeń to 
miejscowe zagrożenia (wypadki, 
kolizje, wypompowywanie wody 
w piwnic, usuwanie gniazd szer-
szeni, usuwanie powalonych 
drzew, itp.)    
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13 listopada w restauracji Retro 
w Budzyniu po raz kolejny na 
dorocznym święcie ludzi „trze-
ciego wieku”, czyli obchodzonym 
na całym świecie Dniu Seniora, 
spotkali się członkowie Oddziału 
Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Budzyniu. 
Wagę spotkania podkreśliła obec-
ność dostojnych gości, wśród nich 
byli m.in. przewodniczący Rady 
Gminy Bogdan Łasecki, sołtys wsi 
Budzyń Zenon Nowicki,  Barba-
ra Ksycka, reprezentantka Banku 
Spółdzielczego i Anna Zaranek, 
przedstawicielka Gminnego Ośrod-
ka Kultury. Wszyscy oni na ręce Te-
resy Janiszewskiej, przewodniczącej 
budzyńskiego oddziału Związku, 
złożyli wszystkim jego członkom 
kwiaty oraz najserdeczniejsze ży-
czenia. 
Spotkania z okazji Dnia Seniora to 
doskonała okazja, by godnie i uro-
czyście przywitać nowych człon-

Dzień seniora

Jesień życia wcale 
nie musi być smutna

ków organizacji. W tym roku w 
szeregi Związku wstąpili: Kornelia 
Gołębiowska, Leon Majewski, Sa-
bina Nowicka, Stanisław Schröder. 
Podczas uroczystego spotkania, za 
szczególne zasługi dla Związku, 
Złote Odznaki Honorowe otrzymali: 
Jan Margowski, Alfreda Mądraw-
ska, Kazimiera Otto. 
Wręczono także specjalne podzięko-
wania i wyróżnienia za udział oraz 
zdobyte medale w różnych dyscy-
plinach sportowych, jakie zgroma-
dzili na swoim koncie  budzyńscy 
emeryci i renciści w czasie Drugiej 
Powiatowej Paraspartakiady. Otrzy-
mali je: Genowefa Binert, Halina 
Bielecka, Allfreda Mądrawska, 
Kazimiera Otto i Danuta Sawińska. 
Ale nie tylko sportem żyją w bu-
dzyńskim PZERiI – za dokonania 
na niwie artystycznej wyróznienia 
otrzymały Danuta Gościńska i Zofia 
Janowska.  
Coroczną tradycją budzyńskich 
spotkań z okazji Dnia Seniora jest 

zwyczaj, że ci członkowie Związ-
ku, którzy ukończyli 80 lat, są przez 
swoją macierzystą organizację uho-
norowani w sposób szczególny. W 
budzyńskim oddziale takich osób 
jest w tej chwili aż dwudziestu czte-
rech, jednak tylko pięć z nich  mogło 
osobiście odebrać przygotowane dla 
nich życzenia i prezenty. Pozostali 
osiemdziesięciolatkowie otrzymają 

je w czasie wizyt domowych. 
Po części oficjalnej nadeszła wycze-
kiwana część artystyczna. Gromki-
mi oklaskami nagrodzono koncert 
chóru „Złoty Liść” pod kierunkiem 
Jana Margowskiego, który zapre-
zentował się w kilku piosenkach. 
Duże zainteresowanie wzbudził 
występ kapeli podwórkowej „Kom-
binatorzy” wraz z satyrykiem Mie-
czysławem Górą. Kapela po raz 
kolejny dała znakomity show, i choć 
jej repertuar jest doskonale znany 
wszystkim (chociaż pojawiły się 
także nowe utwory, przygotowy-
wane między innymi na niedawny 
wstęp kapeli przed Polonią ame-
rykańską w kilku miastach USA), 
jak zwykle porwał wszystkich do 
wspólnej zabawy i śpiewu.  

Gabinet  Fizjoterapii i Osteopatii  Funkcjonalnej

mgr Marcin Sudaj
Oferuję zabiegi:

 terapii manualnej
 masaż
 fizjoterapii pourazowej i neurologicznej

Fizykoterapia:
 Prądy: TENS, NC , Diadynamic, Galwanizacja, jonoforeza, trebert
 Laseroterapia

ul. Łokietka 1/ 64-840 Budzyń/ tel. 506 152 923

NOWO OTWARTY SKLEP!!!

 biżuteria
 czapki, rękawiczki 

 torebki, paski
 rajstopy Budzyń, oś. Wierzbowe 

Godziny otwarcia:
Pn – pt 9.00 – 17.00
Sobota  9.00 – 13.00 

ZAPRASZAMY!!
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Lekarz specjalista chorób oczu
Waldemar Doczekalski

 Leczenie i diagnostyka chorób oczu dzieci i dorosłych
 Soczewki kontaktowe (również astygmatyzm) 
 Konsultacyjne badanie dna oczu (schorzenia ogólne)
 Badanie na komisje lekarskie (ZUS, KRUS, Inwalidzkie)
 Badanie profilaktyczne (zakłady pracy, badania „na broń”)
 Zabiegi okulistyczne (gradówki, kępki żółte, brodawki)

Gabinety w Wągrowcu:
ul. Wodna 19             tel. 067 262 10 28
Al. Jana Pawła II 7    tel. 067 262 53 22

Nagłe zachorowania tel. kom. 602 196 254 

Przyjęcia prywatne oraz w ramach umowy z NFZ 

W ubiegłym tygodniu została 
podsumowana trzynasta polsko-
niemiecka wymiana młodzieży. 
Budzyńskie Gimnazjum od 2002 
roku współpracuje z niemiecka 
szkołą w Ahlerstedt. Organizato-
rami i opiekunkami wymiany są 
panie Kinga Buszkiewicz i Małgo-
rzata Polak. 
W tym roku grupa 15 uczniów: 
W. Gapińska, A Wiese, W. Sło-
wińska, J. Księżniakiewicz, O. 
Lisiewicz, A. Brechczyńska, M, 
Tadeusz, J. Bednarek, A. Kempiń-
ski, Sz Łuszczki, A. Walczak, M. 
Walczak, D. Ślesiński, D. Grela, F. 
Waberzek przez 10 dni gościła w 
niemieckich rodzinach.
Tegoroczny program wymiany był 
bardzo ciekawy i składał się z kil-
ku projektów realizowanych razem 
z niemieckimi uczniami. Wspólnie 
gotowano zupę ogórkową, która 
niestety nie nadawała się do jedze-
nia (uczniowie niemieccy pomimo 

Gimnazjaliści z Budzynia w Ahlerstedt

Wymiana po raz trzynasty 
protestów ze strony polskiej dodali 
ogórki w occie zamiast kiszonych), 
natomiast wspólnie upieczona piz-
za była bardzo smaczna, podobnie 
jak lody waniliowe. Drugi projekt 
polegał na wykonaniu drewnianych 
puzzli oraz namalowaniu polsko-
niemieckiego obrazu. W ramach 
3 dniowego wyjazdu nad Morze 
Północne odwiedzono Klimahaus 
w Bremenhaven gdzie uczniowie 
odbyli podróż przez wszystkie stre-
fy klimatyczne Ziemi. Poczynając 
od Bremerhaven podróż prowadzi-
ła wzdłuż ósmego stopnia długości 
geograficznej wschodniej, poprzez 
9 stacji rozmieszczonych dookoła 
świata, przy czym wszystkie strefy 
klimatyczne świata zostały przedsta-
wione w taki sposób, aby stanowiły 
doznania dla wszystkich zmysłów. Z 
Alp Szwajcarskich trafiono na śród-
ziemnomorską Sardynię, aby na-
stępnie poznać suche upały panujące 
w Nigrze, tropikalne rzeczne obsza-

ry Kamerunu oraz rafy koralowe 
Samoa i w końcu polarne zimno An-
tarktydy. Podczas tej podróży mło-
dzież mogą przekonać się, w jaki 
sposób życie ludzi na ziemi zależy 
od klimatu i jakie zmiany nas czeka-
ją w przyszłości oraz samodzielnie 
przeprowadzić eksperymenty kli-
matyczne z ogniem, ziemią, wodą 
i powietrzem, np. spowodować mi-
niaturowe sztormy i przeżyć mini 
wybuch wulkanu.
Budynek Klimahaus, został otwarty 
w czerwcu 2009 roku i zalicza się, 
oprócz centrum handlowego Medi-
terraneo i wieży Atlantic Hotel Sail 
City, do nowych symboli architek-
tury.
Cechami ludzi młodych jest cieka-
wość świata i aktywność. Udział 
w wymianie młodzieży stwarza 
budzyńskim gimnazjalistom możli-
wość poznania rówieśników z Nie-
miec, ich stylu życia i problemów 

dnia codziennego, pomieszkania 
przez pewien czas w odmiennym 
środowisku, zebrania obserwacji i 
doświadczeń oraz zdobycia wiedzy 
realioznawczej. Wymiana młodzie-
ży jest też wielką imprezą tury-
styczną i kulturalną. Nie bez powo-
du mówi się, że podróże kształcą. 
Osobiste spotkania młodzieży z 
różnych krajów mają niejednokrot-
nie ogromny wpływ na rozwój oso-
bowości młodego człowieka i jego 
całe dalsze życie. Uczeń ma okazję 
zaobserwować, jak żyje rówieśnik 
z innego kraju, z jakimi problema-
mi się boryka, jak mieszka, w jaki 
sposób spędza wolny czas, jak wy-
gląda jego życie szkolne i czym się 
interesuje. Porównując to ze swoim 
życiem niejednokrotnie stwierdza, 
że różnice wcale nie są tak wielkie, 
jak można by początkowo sądzić. 
Pozwala to przezwyciężyć własne 
kompleksy i wzajemne uprzedze-
nia, poszerza horyzonty myślowe, 
dostarcza wiedzy o świecie, stanowi 
bodziec do zaczerpnięcia dobrych 
wzorów oraz motywację do nauki 
języka obcego. 
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Młodzieżowy Lider Zdrowia w Gimnazjum 

Zdrowy styl życia jest ok. 

Kancelaria Adwokacka
adwokat

Mariusz Matysiak
Filia : ul. Przemysłowa 16

64-840 Budzyń, tel. 63-857-656
e-mail: mariuszmat@interia.pl

dyżury: wtorek , środa
od 16.00 do 19.00

Grupa uczniów kl. I i kl. II gim-
nazjum brało udział w szkoleniu  
w ramach projektu Młodzieżowi 
Liderzy Zdrowia. W szkoleniu, za 
zgodą  dyrekcji i rodziców, uczest-
niczyło wybranych 18 uczniów. 
Celem  projektu jest podniesienie 
wzrostu świadomości młodzieży w 
zakresie zagrożeń związanych z pa-
leniem tytoniu.
Projekt  odbył się w dwóch  etapach. 
Pierwszą część stanowił wykład, 
dzięki któremu uczniowie zapozna-
li się z historią palenia papierosów, 
składem dymu tytoniowego i jego 
wpływu na organizm ludzki, dowie-
dzieli się, co to jest palenie bierne, 
epidemiologia palenia tytoniu, cykl 
uzależnienia od nikotyny oraz o pa-
leniu tytoniu wśród młodzieży. W 
drugiej części  odbyły się zajęcia 
interaktywne, które miały na celu 
kształtować postawę asertywną wo-
bec palenia papierosów. Analizowa-
no sytuację: zdrowotne i społeczne 
aspekty palenia tytoniu, sposoby 
działań w walce z nałogiem oraz for-
my realizacji profilaktyki tytoniowej 
w środowisku rówieśniczym.
Uczniowie na zakończenie projektu 

otrzymali dyplomy Młodzieżowego 
Lidera Zdrowia .
Zadaniem  edukacji rówieśniczej  
jest  tworzenie się pozytywnych 
więzi w grupie, podnoszenie świa-
domości  rówieśnikom i  pomoc w 
rozwiązywaniu problemów.
Zdobytą wiedzę na temat szkodli-
wości palenia tytoniu, zachowań 
asertywnych oraz dbania o swoje 
zdrowie i innych Liderzy Zdrowia 
będą przekazywać rówieśnikom 
podczas spotkań w szkole, na dys-
kotekach, prywatkach itp.
Projekt realizuje Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny w 
Chodzieży, we współpracy z Wo-
jewódzką Stacją Sanitarno-Epide-
miologiczną w Poznaniu. Szkolenie 
przeprowadziła pani Małgorzata 
Ferfet , pracownik ds. oświaty zdro-
wotnej i promocji zdrowia PSSE w 
Chodzieży. 
Projekt  Młodzieżowego Lidera 
Zdrowia w naszym gimnazjum zo-
stał  przeprowadzony na zaproszenie  
koordynatorów  corocznej szkolnej 
akcji promowania zdrowego stylu 
życia  prowadzonego panie Renatę 
Aniołek i Kamilę Kuczyńską.

Przez wieki niewoli ojczyzna 
nasza była targana wichrami  
dziejowych wydarzeń, potoka-
mi bohaterskiej krwi i namięt-
nym dążeniem do wolności. Na-
ród nasz nigdy nie przestawał w 
pielęgnowaniu tradycji, języka, 
historii i obyczajów. To kolejne 
pokolenia naszych przodków 
przekazywały cenne narodowe 
treści, by ocalić to, co tysiąclet-
nie państwo przez kolejne wieki 
swojego istnienia – wypraco-
wało. Dla Polaków hasła: Bóg 
– Honor – Ojczyzna były dro-
gowskazem wszelkich ruchów 
niepodległościowych i stanowiły 
ideę, cel i oręż w walce o uko-
chaną Ojczyznę.

10 listopada 2010 roku w Gimna-
zjum Publicznym im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Budzyniu 
odbyła się uroczysta akademia z 
okazji Święta Niepodległości. W 
uroczystości udział wzięło wielu 
zaproszonych gości, m.in. wójt 
Gminy Budzyń, Marcin Soko-
łowski, starosta Powiatu Chodzie-
skiego Mirosław Juraszek, radni 
Gminy Budzyń, proboszcz parafii 
Budzyń ks. Przemysław Prętki, 
proboszcz parafii Wyszyny ks. 
Bogdan Spychaj i wielu innych.

Nasze ziemie były w niewoli aż 
147 lat, bowiem padły zdobyte 
ręką pruskiego grabieżcy już w 
1772 roku, czyli w I rozbiorze 
Polski, w którym brały udział 
Rosja, Prusy i Austria. Dzięki na-
szym bohaterom Wielkopolska w 

Święto Niepodległości w Gimnazjum 

„Być, trwać, pamiętać - w 
służbie Ojczyzny i edukacji”

1919 roku wróciła do Macierzy. 
Walki o ostateczne granice Rze-
czypospolitej zakończyły się w 
1922 roku, niestety kolejne losy 
naszego państwa będą związane 
z czwartym rozbiorem podczas 
drugiej wojny światowej. 
Młodzież gimnazjalna przed-
stawiła uroczysty program 
artystyczny pod hasłem: 
„Być, trwać, pamiętać – w służbie 
Ojczyzny i edukacji”, prezentując 
projekcję walk X wieków oręża 
polskiego oraz pieśni historycz-
nych, w wykonaniu chóru szkol-
nego, towarzyszących bohater-
skim czynom polskich żołnierzy. 
Podniosły nastrój uroczystości 
sprawił wrażenie , że  młode po-
kolenie Polaków potrafi kochać  
Ojczyznę. Program ten przygo-
towały: pani Hanna Danielewicz 
i pani Elżbieta Kurkowiak Pau-
szek.
Radość z wyzwolenia i odzyska-
nia niepodległości jest najwięk-
szym polskim osiągnięciem i 
świętem państwowym, dzięku-
jemy wszystkim mieszkańcom 
za uhonorowanie swoich domów 
odznaką przynależności naro-
dowej – polską flagą i niech ona 
towarzyszy nam we współcze-
snym pojmowaniu patriotyzmu 
oraz dumie narodowej przy okazji 
wszystkich świąt państwowych.                               

Młodzieżowe Koło Towarzy-
stwa Pamięci i Powstania 

Wielkopolskiego przy Gimna-
zjum im. Powstańców Wielko-

polskich w Budzyniu
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Liga Gminna - piłka w grze

Organizatorami Ligi są: Wójt Gmi-
ny Budzyń, Gminne Zrzeszenie Lu-
dowe Zespoły Sportowe w Budzy-
niu oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Budzyniu.

W niedzielę 21 listopada 2010 
roku w hali widowiskowo – spor-
towej przy Gimnazjum im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Bu-
dzyniu rozegrano trzecią kolejkę 
Ligi Gminnej Halowej Piłki Noż-
nej która zakończyła się następu-
jącymi wynikami:
LZS Sokołowo Budzyńskie – Bu-

dzyń                 1 : 3
LZS Prosna  - LZS Ostrówki   
                                               6 : 9
LZS Dziewoklucz – LZS Gra-
bówka                                 3 : 3
LZS Bukowiec  - ATA – TECH-
NIK                   1 : 6
LZS Kąkolewice – LZS Podstoli-
ce                                2 : 3

Terminarz Ligi znajduje się na stro-
nie internetowej www.budzyn.pl 
gdzie wszystkich sympatyków piłki 
nożnej serdecznie zapraszamy. 

 Organizatorzy 

Ogólnie po trzech kolejkach tabela przedstawia się następująco:
         Kol.      Pkt.       R.       Strz.       Str.       B.
Budzyń          3           9       0         22           5      + 17
LZS Dziewoklucz         3           7      1          7            5       + 2
LZS Kąkolewice          3           6          0         15           7       + 8
LZS Podstolice         3           6          0          9            4       + 5
LZS Grabówka          3           4          1          7            9        - 2
ATA – TECHNIK          3           3          0          8            6        +2
LZS Sokołowo Budz.     3           3           0         5            6        - 1
LZS Ostrówki         3           3           0        13          17       - 4
LZS  Prosna          3           3           0        12          22      - 10
LZS Bukowiec          3           0           0         4           21      - 17

Dzień 11 listopada 1918 roku 
był przełomowym momentem 
w dziejach Europy, ale przede 
wszystkim w dziejach Polski. Po 
123 latach niewoli narodowej i 
powstańczych zrywów wolnościo-
wych Polska odzyskała niepodle-
głość. 
10 listopada w Szkole Podstawowej 
im. T. Kotarbińskiego w Budzyniu 
odbyła się  tradycyjna uroczystość 
z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości. Motto całej uroczysto-
ści stanowiło łacińskie powiedze-
nie „Amor patriae nostra lex” czyli 
„Miłość ojczyzny naszym prawem”. 
Młodzi aktorzy przygotowani przez 
nauczycieli Grażynę i Dariusza Du-
dziaków w spektaklu łączącym ele-

Apel w Szkole Podstawowej  w Budzyniu 

Święto Niepodległości 
menty zadumy nad poświęceniem 
przodków i radości z życia w wolnej 
Polsce, przekazali szkolnej społecz-
ności jak należy rozumieć powyższe 
hasło rozumieć. Przekazanie patrio-
tycznego przesłania najmłodszym 
w sposób zrozumiały i jednocze-
śnie atrakcyjny, nie jest łatwe, ale 
sadząc po reakcjach publiczności 
po raz kolejny udało się twórcom 
przedstawienia. To właśnie historia 
i pamięć o przodkach uczy nas, jak 
żyć, by zasłużyć na miano prawdzi-
wego Polaka. Wszyscy powinniśmy 
wziąć sobie głęboko do serca słowa 
kardynała Stefana Wyszyńskiego: 
Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale 
największą sztuką jest dobrze żyć dla 
niej.                                    Szkolniak  

Wizyta „Deutchwagena” 
Dzień 29 listopada był w naszej 
szkole długo wyczekiwany. Tego 
dnia odwiedziła naszą szkołę p. 
Ewelina Okrasa, która jest lekto-
rem języka niemieckiego w Insty-
tucie Goethego w Poznaniu. 
Spotkanie z lektorem składało się z 
dwóch części. Pierwsza część obej-
mowała widowisko mikołajkowe 
pt. „Najstarszy staruszek świata”. 
Dzieciom przybliżona została krót-
ko historia Św. Mikołaja, a także 
dowiedziały się, jak wyglądają Mi-
kołajki w innych państwach. Były 
wiersze w języku niemieckim, 
śpiew piosenek, aerobik a także ta-
neczny mix. Uczniowie otrzymali  
nawet wskazówki, jak rozpoznać 
tego prawdziwego Mikołaja…   Po 
części oficjalnej uczniowie kl. IV 
a i IV b udali się na zajęcia prak-
tyczne, które prowadziła pani lek-
tor. Dzieci poznawały niemieckie 
określenia owoców, rozwiązywały 
krzyżówki, powtarzały liczebniki, 
zapoznawały się z podziałem admi-
nistracyjnym Niemiec itp. . Oczy-
wiście wszystkie te zadania trakto-

wane były jako dobra zabawa. Było 
zdrowe współzawodnictwo, dużo 
ruchu i muzyki. 60-minutowa za-
bawa z każdą z grup bardzo szybko 
się skończyła, Ale każdy uczestnik 
projektu wychodził z zajęć bardzo 
zadowolony, gdyż na pamiątkę spo-
tkania otrzymał jeden z pamiątko-
wych gadżetów w postaci plecaka, 
torby, koszulki, piórnika czy też  
długopisu. 
Zamysł projektu „ Deutschwagen 
– Tour” na pewno został w pełni 
zrealizowany. Profesjonalnie przy-
gotowana pani lektor prowadząc 
zajęcia, poprzez gry, zabawy i 
konkursy zachęcała do poznawa-
nia języka niemieckiego i kultury 
naszego zachodniego sąsiada.  Cie-
szymy się bardzo, że mogłyśmy 
naszym uczniom zaoferować nieco 
inną formę nauki języka niemiec-
kiego niż dotychczas. Widząc ich 
uśmiechnięte i zadowolone buzie, 
stwierdzamy, że naprawdę warto 
było…. 

Małgorzata Słowińska
Joanna Świergosz
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USC BUDZYŃ
Małżeństwa

Gotszling Robert i Pijanowska Malwina 23.10.2010
Szynkiewicz Dominik i Skibińska Iwona 13.11.2010
Knop Radosław i Wesołowska Ewelina  20.11.2010

Urodzenia
Kozłowski Wiktor, Budzyń   29.10.2010
Pytel Laura, Dziewoklucz   03.11.2010
Wojtkowska Agata, Wyszyny   14.10.2010
Przesławski Adam, Budzyń   12.11.2010
Meller Zofia, Budzyń   19.11.2010

Zgony
Wachowiak Zdzisław, Budzyń            ur.12.05.1941 zgon 03.11.2010
Rusiniak Stanisława, Budzyń           ur.03.05.1956 zgon 14.11.2010
Kamiński Andrzej, Dziewoklucz        ur.12.04.1965 zgon 15.11.2010
Hermann Waldtrant, Dziewoklucz      ur.07.03.1926 zgon 18.11.2010
Zbieralski Szymon, Dziewoklucz       ur.04.01.1986 zgon 18.11.2010

14 listopada 2010 roku został 
zorganizowany kolejny, czwar-
ty już z kolei  turniej karciany 
„Bośka-Kop” (AS-10).  Orga-
nizatorem rozgrywek, których 
uczestnicy rywalizowali o „Pu-
char Wsi”  było sołectwo Kąko-
lewice, a fundatorem pucharu 
firma „B & K Ogrody”.
W turnieju zwyciężył Wojciech 
Wierzbiński (460 pkt.), drugie 
miejsce zajął Zygmunt Bukowski 
(389 pkt.), trzecie Włodzimierz 
Olejniczak (389 pkt.), a na czwar-
tym miejscu uplasował się Raj-
mund Ziała (345 pkt.)

A oto jak przedstawia się punk-
tacja po IV rozgrywkach: Stani-
sław Okupniak 274 pkt. (1554), 
Włodzimierz Olejniczak 210,5 
pkt. (1416), Zygmunt Bukow-
ski 207,5 pkt. (1462), Wojciech 
Wierzbiński 193 pkt. (1457), 
Stefan Mulik, 177 pkt. (1136), 
Rajmund Przybyszewski 144 
pkt. (1286), Romuald Fiedoro-

Kolejny turniej „Bośka - Kop” 

Walczyli o „Puchar Wsi”
wicz 140 pkt. (1067), Walde-
mar Walczak 139,5 pkt. (1257), 
Rajmund Ziała 137 pkt. (1302), 
Ryszard Rabczak 125,5 pkt. 
(1253), Andrzej Michor 109 pkt. 
(1254), Zdzisław Kowalski 108 
pkt. (926), Andrzej Łukaszewski, 
100,5 pkt. (1143), Jan Adamski 
99 pkt. (981), Ryszard Geisler, 
98 pkt. (656), Mariusz Wiza 88,5 
pkt. (1208), Sławomir Łukasze-
wicz 85 pkt. (411), Tadeusz Grill 
67 pkt.  (1027), Ryszard Miziołek 
50 pkt. (934), Ryszard Serafin 50 
pkt. (340), Wojciech Kaźmier-
czak 32 pkt. (724), Anna Geisler 
13 pkt. (278), Stefan Kruświcki 
13 pkt. (264), Ryszard Fifer 8 pkt.
(253). 

*    *    *
Następna rozgrywka „Bośka – 
Kop” odbędzie się 12 grudnia 
2010 roku o godzinie 10 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Budzy-
niu.
Miłośników gier towarzyskich 
serdecznie zapraszamy.

Biblioteka Publiczna w Budzy-
niu w pierwszych dniach listopa-
da już po raz drugi w tym roku 
gościła u siebie podróżnika Lesz-
ka Szczasnego. W pierwszym 
potkaniu uczestniczyli ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w 
Wyszynach natomiast teraz 
uczniowie ze Szkół Budzyńskich. 
Leszek Szczasny jest raciborzani-
nem, z wykształcenia politologiem 
i filozofem a z zamiłowania spo-
łecznikiem, fotografem a przede 
wszystkim niezależnym globtro-
terem. Podróżuje autostopem i to 
przy bardzo niskim nakładzie bu-
dżetowym. Jest żywym dowodem 
na to, że „chcieć to móc”. 
Na spotkaniu z młodzieżą pan 
Leszek Szczasny zaprezentował 
wiele ciekawych zdjęć ze swojej 

Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

Spotkanie z podróżnikiem
podróży po Turcji w formie multi-
medialnej prezentacji. Opowiadał 
o zabytkach i zwyczajach tego, dla 
nas egzotycznego kraju. Młodzież 
z zainteresowaniem słuchała opo-
wieści o miesięcznym pobycie po-
dróżnika w tym wyjątkowym kra-
ju. Oprócz różnorodnych miejsc ( 
Słone Jezioro, fantastyczna Kapa-
docja , dzikie wybrzeże) poznała 
rytm zwykłego życia: od 12 milio-
nowego Stambułu do zapomnianej 
wsi, zwyczaje meczetowe i naro-
dowe, różnice w mentalności.  
Barwnym zapisem eskapad Leszka 
Szczasnego po Europie i Bliskim 
Wschodzie jest wydana właśnie 
przez niego książka podróżnicza 
pt. „Świat na wyciągnięcie ręki”, 
która znajduje się już w zbiorach 
naszej biblioteki.
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Gminny Ośrodek Kultury 

„Jesienna Zaduma”

W ramach  projektu zrealizo-
wano już pięć szkoleń dla bez-
robotnych lub biernych zawo-
dowo kobiet. 

W terminie 26.08.2010 - 
03.09.2010 przeprowadzono 
Trening psychologiczny i aktywi-
zująco doradczy z warsztatami 
poszukiwania pracy.
W zbliżonym czasowo okresie 
27.08.2010-03.08.2010 odbył się 
Trening psychologiczno - zawo-
dowy, doradztwo indywidualne.
Szkolenia prowadzone były przez 
doświadczonego psychologa i 
spotkały się z dużym zaintereso-
waniem. Celem ich było zwięk-
szenie motywacji i zdolności  do 
aktywności zawodowej bezrobot-
nych kobiet.
Od 06.09.2010r. do  28.09.2010r. 
odbywał się kurs Kucharza ma-
łej gastronomii, na którym panie 
teoretycznie, a przede wszyst-
kim praktycznie zapoznawały 
się z techniką przygotowywania 
potraw, dobierania surowców, 
planowania i organizacji przyjęć 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Budzyniu od 1 czerwca 2010 r. 

realizuje projekt systemowy 

„Czas na zmiany”
współfinansowany ze środków Europejskie-

go Funduszu Społecznego 
okolicznościowych, oraz sztuką 
dekorowania stołów.  Kurs za-
kończył się uroczystą prezentacją 
dań, na którą przybyli zaproszeni 
goście. Panie biorące udział  w 
szkoleniu odebrały zaświadczenia 
o ukończeniu kursu.
W terminie od 29.09.2010r. do 
6.10.2010r. miał miejsce kurs pt. 
Kreowanie wizerunku własnej 
osoby, czyli trochę wizażu, tro-
chę sztuki prezentacji za pomocą 
ubioru, aż po zapoznanie się z 
obsługą komputera, jako współ-
czesnego narzędzia wykorzysty-
wanego do kreowania wizerunku.
Kurs zgodnie z oczekiwaniami 
wzbudził sporo emocji, chociaż 
kursantki wyraziły „niedosyt” po 
jego zakończeniu. 
W terminie od 12.10.2010r. do 
05.11.2010r. odbywał się kurs, 
Opiekunki dla osób starszych i 
niesamodzielnych oraz dzieci, 
gdzie poza wiedzą teoretyczną 
kursantki nabyły umiejętności 
praktyczne m.in. na oddziałach 
Szpitala Ars Medical w Pile.

W ostatni piątek listopada w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Budzyniu odbyła się kolejna 
XII już edycja konkursu recy-
tatorskiego pn. „Jesienna Za-
duma”.
Do udziału w konkursie zgłosili 
się wykonawcy - recytatorzy z 
całej Gminy. Uczestników oce-
niała komisja w składzie: Daniela 
Czernichowska - była nauczyciel-
ka ze Szkoły Podstawowej, Da-
nuta Gościńska - miejscowa ar-
tystka i miłośniczka poezji, Anna 
Zaranek - instruktorka Gminne-
go Ośrodka Kultury oraz Maria 
Ganclerz organizatorka konkursu 
i przewodnicząca komisji.   
W tym roku Jury oceniało dobór 
repertuaru, interpretacje i techni-
kę żywego słowa oraz ogólny wy-
raz artystyczny. Poziom prezento-
wanych utworów poetyckich był 
wysoki, toteż komisja nie miała 
łatwego wyboru z przyznaniem 
nagród. 
Uczestnicy startowali w trzech 
kategoriach wiekowych. W ka-
tegorii najmłodszych recytato-
rów (do 10 lat) I miejsce zdobyła 
Wiktoria Zielińska za przepiękne 

wykonanie wiersza pt. „Jesienne 
rozmowy”, miejsce drugie przy-
padło Weronice Rudzkiej, a  miej-
sce trzecie zajęła Marta Szczurek. 
W tej kategorii komisja przyznała 
dwa  wyróżnienia: dla Grzegorza 
Michalaka oraz najmłodszego 
uczestnika 6-letniego Jacka So-
bieraja. Z grup starszych pierwsze 
miejsce zajęła Weronika Łuczak, 
która zachwyciła wszystkich no-
stalgicznym wierszem  Juliana 
Tuwima pt. „Strofy o późnym le-
cie”. Miejsca drugiego i trzeciego 
nie przyznano, wyróżniono nato-
miast  Jagodę  Nowak za wiersz 
pt. „Pora wesoła”.
Dodatkowo komisja wyróżniła 
Jakuba Herforta i Jasia Fryskę za 
odwagę i determinację podczas 
recytacji swoich wierszy. 
Laureaci konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i nagrody 
książkowe oraz słodkości, któ-
rymi obdarowano wszystkich 
uczestników.
Impreza miała charakter wspania-
łej poezji refleksyjnej, jesiennej 
zadumy przeplatanej utworami 
muzycznymi w wykonaniu dzieci 
z Gminnego Ośrodka Kultury. 


