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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Budzyń!

Składamy Wam życzenia zdrowych 
i pogodnych Świąt Bożego 

Narodzenia, w rodzinnej, ciepłej 
i domowej atmosferze, abyście mogli 

przeżyć je jak najpełniej i najlepiej, 
a nadchodzący rok 2012 dostarczał 

jedynie powodów do radości i był jak 
najlepszy!

     Przewodniczący                   Wójt 
 Rady Gminy Budzyń        Gminy Budzyń
     Bogdan Łasecki        Marcin Sokołowski 
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Sesja Rady Gminy Pięknieją nasze wsie
Na dzień 29 listopada zwołano 
kolejną, 14 sesję Rady Gminy 
bieżącej kadencji. W obradach 
udział wzięli wszyscy radni.  
W czasie omawianej sesji radni 
podjęli 10 uchwał, jednak główną 
sprawą, której radni poświęcili naj-
więcej czasu, było przede wszyst-
kim ustalenie stawek podatków 
lokalnych na 2012 rok. Radni w 
tej części obrad podjęli następujące 
uchwały:
- w sprawie ustalenia wysokości 
podatków od środków transporto-
wych; 
- w sprawie ustalenia stawek podat-
ków do nieruchomości oraz wpro-
wadzenia zwolnień z tego tytułu;  
-  uchwałę w sprawie obniżenia cen 
skupu żyta przyjmownej jako pod-
stawę do naliczania podatku rolne-
go za rok 2012; 
- w ostatniej uchwale w tym bloku 
radni określili wzory formularzy i 
deklaracji obowiązujących w za-
kresie podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego. 
Kolejną uchwałą, którą Rada pod-
jęła w tym dniu, była uchwała w 
sprawie zasad i trybu ustalania oraz 
rozliczania dotacji celowej z bu-
dżetu gminy Budzyń związanej z 
demontażem, usuwaniem i uniesz-
kodliwianiem elementów zawiera-
jących azbest. Uchwała ta zastępu-
je uchwałę podjętą wcześniej w tej 
prawie przez Radę Gminy. Dotacja 
ma charakter częściowej rekom-
pensaty kosztów związanych z li-
kwidacją odpadów azbestowych, 
obejmuje prace demontażowe, 
transport do miejsca unieszkodli-
wiania oraz koszty  składowania na 
przeznaczonym do tego celu skła-
dowisku. Dotacja jest udzielana 
do wysokości 50 procent poniesio-
nych kosztów, jednocześnie jednak 
nie więcej niż 2 tysiące złotych. 
Dotacja udzielania jest na wniosek 
zainteresowanego, odpowiedni for-
mularz można pobrać w Urzędzie 
Gminy lub pobrać ze strony inter-
netowej. 
W następnej uchwale radni przyjęli 

W Nowym Brzeźnie rozpoczęły się 
prace związane z przebudową i roz-
budową świetlicy wiejskiej. W wy-
niku rozstrzygniętego przetargu na 
te prace, w którym udział brało 14 
oferentów, zwycięzcą została firma 
Zakład Elektroinstalacyjny i Ogól-
nobudowlany  Zbigniew Smoliński 
z Wągrowca. Wartość zadania to bli-
sko 600 tysięcy złotych. Zadanie zo-
stało zakwalifikowane do dofinanso-
wania w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, a jego wartość 
to 75 procent kosztów kwalifiko-
walnych. Planowany termin za-
kończenia prac to jesień 2012 roku. 
Nadmienić należy, że w ostatnim 
czasie w pobliżu świetlicy została 
zrealizowana inwestycja polegająca 

na  zagospodarowaniu terenów par-
ku koło świetlicy. Ta inwestycja to z 
kolei koszt 133 tysiące złotych, na 
którą gmina pozyskała kwotę ok. 40 
tysięcy złotych z budżetu samorzą-
du Województwa Wielkopolskiego. 
W wyniku tych dwóch inwestycji 
powstanie na bazie byłej szkoły 
centrum kulturalno-rekreacyjne so-
łectwa Nowe Brzeźno. Warto dodać, 
że z inicjatywy mieszkańców wsi w 
przyszłym roku będzie realizowany 
następny etap upiększania tej miej-
scowości poprzez zagospodarowa-
nie stawów wiejskich. Na zadanie to 
gmina ponownie uzyskała promesę 
z budżetu województwa na rok 2012 
na podobną kwotę. 

Na terenie naszej gminy w so-
łectwie Sokołowo Budzyńskie 
zakończona została inwestycja 
pod nazwą „Zagospodarowanie 
centrum wsi poprzez renowację 
stawu wiejskiego i jego otocze-
nia”. Koszt całego przedsięwzię-
cia zamknął się kwotą blisko 130 
tysięcy złotych, w tym 40 tysię-
cy złotych pochodziło z budżetu 
samorządu województwa. Jest 

to pierwszy zbiornik wodny na 
terenie naszej gminy, na którym 
wiosną roku przyszłego zosta-
nie zainstalowana pływająca 
fontanna. W planach jest także 
posadzenie ozdobnych drzew. W 
wyniku tych inwestycji  zostanie 
także  wykonane zadrzewienie. 
Centrum wsi zyskało nowe ob-
licze. 

regulamin dofinansowania kosztów 
instalacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków ze środków budżetu gminy 
dla budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych i wielorodzinnych na 
terenie gminy Budzyń. Także i ta 
uchwała zatępuje uchwałę podjętą 
wcześniej w tej sprawie przez Radę 
Gminy. Zgodnie z tą uchwałą, wa-
runkiem uzyskania dofinansowania 
na tego typu instalacje jest brak moż-
liwości podłączenia się do kanalizacji 
zbiorczej, rzeczywiste ograniczenie 
zanieczyszczenia wód i konieczność 
odłączenie się od istniejących osad-
ników (szamb). Dotację tę otrzymuje 
się na wniosek i może ona wynosić 
do 50 procent kosztów instalacji udo-
kumentowanych fakturą, jednakże 
nie więcej niż 3 tysiące 500 złotych 
na jedną instalację.  
W kolejnej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie przyznania pierw-
szeństwa w nabyciu budynku użytko-
wego. W uchwale tej radni przyznali 
pierwszeństwo w nabyciu budynku 
użytkowego dotychczasowemu na-
jemcy w związku z zamiarem jedno-
czesnego nabycia dotychczas zajmo-
wanego przez tego najemcę budynku 
mieszkalnego. 
Przedostatnią uchwałą, która została 
podjęta w tym dniu, była uchwała w 
sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości zabudowanej. 
Uchwała ta dotyczy jednej z nie-
ruchomości w Podstolicach, którą 
zamierza nabyć dotychczasowy na-
jemca. 
W ostatniej uchwale radni wprowa-
dzili zmiany w budżecie gminy na 
rok 2011. Po zmianch budżet gminy 
po stronie dochodów wynosić teraz 
będzie 26 milionów 545 tysięcy 786 
złotych, na po stronie wydatków 
zamyka się kwotą 32 miliony 028 
tysięcy 585 złotych. Z tego wydatki 
majątkowe stanowią kwotę 12 mi-
lionów 247 tysięcy 340 złotych. 
Z uwagi na ważność spraw uchwa-
łę dotyczącą podatków lokalnych 
wraz ze stawkami publikujemy na 
łamach bieżącego wydania infor-
matora.  

Świąteczne i Noworoczne 
życzenia dla mieszkańców 

wsi Budzyń 
składa sołtys wsi Budzyń

i Rada Sołecka 

Nowe Brzeźno

Sokołowo Budzyńskie



3

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Kanalizacja w Nowym Brzeźnie  

Koniec I etapu
Budzyń

Okiem fotoreportera

W Wyszynach i w Bukowcu

Nowe chodniki

Obserwuje się od jakiegoś czasu 
coraz częstsze przypadki wyrzu-
cenia odpadów komunalnych w 
miejscach niedozwolonych. 
Osoby, które dopuszczają się tego 
rodzaju karygodnych praktyk, są 
przekonane, że takie postępowanie 
ujdzie im na sucho. Nie jest to jed-
nak reguła. W ostatnim czasie usta-
lono sprawców pozostawiania od-
padów komunalnych w miejscach 
do tego nie przeznaczonych. Aby 

Zakończyły się prace związane z 
pierwszym etapem budowy ka-
nalizacji sanitarnej w Nowym 
Brzeźnie. 
W ramach tego zadania ułożonych 
zostało do tej pory 6500 metrów 
kanalizacji (w tym przyłącza), 
wykonano także 9 przepompowni 
ścieków. Inwestycja dofinansowa-
na została w części ze środków ze-
wnętrznych. Wartość wykonanych 
prac sięga kwoty 1 miliona 300 

tysięcy (na całość zaplanowanych 
kosztów 2 miliony 325 tysięcy). W 
ramach tego zadania do wykona-
nia pozostała jeszcze modernizacja 
hydroforni w Prośnie, budowa dal-
szej części kanalizacji sanitarnej z 
przepompowniami w Ostrówkach 
(etap I). Wykonawcą prac jest firma 
Pol-Gar z Wągrowca. Ostateczny 
termin zakończenia inwestycji pla-
nowana jest na drugą połowę 2012 
roku. 

wyjaśnić wszystkie watpliwości 
informujemy, że na składowiskach 
gruzu istnieje bezwzględny zakaz 
wywożenia odpadów komunalnych 
(a także wszelkich innych, których 
nie można zakwalifikować jako 
gruz). W sytuacji, gdy do takiej 
sytuacji dojdzie, a sprawca zosta-
nie ustalony, gmina nakaże usunąć 
nielegalne pozostawione odpady i 
może skierować sprawę do orga-
nów ścigania. 

W listopadzie we wsiach Wyszyny i Bukowiec zostały wykonane nie-
wielkie odcinki chodników, które bardzo ułatwiły życie mieszkańcom. 
Środki na ten cel pochodziły z funduszów sołeckich.   

Stacja paliw Orlen w Budzyniu otrzymała zupełnie nowe oblicze. Pro-
wadzone w szybkim tempie prace przeobraziły nieco zapuszczone już 
budynki w nowoczesny kompleks, w skład którego wchodzi także no-
woczesne zaplecze handlowe i gastronomiczne.  

W pierwszych dniach listopada 
został oddany do użytku kom-
pleks nowoczesnych kurników, 
wyposażony w najnowszą auto-
matykę i urządzenia. 
Obiekt został zlokalizowany we 
wsi Ostrówki. W kurniku hodo-
wane będą kury nioski pod kątem 
produkcji jaj na kury mięsne. Wła-
ścicielem kurników jest firma Bro-
Margo z Margonińskiej Wsi. To ko-

Karygodne praktyki

Nielegalne wysypiska

lejna kurza ferma na terenie naszej 
gminy, pierwszą wybudowano dwa 
lata temu w sołectwie Brzekiniec – 
Drążki. W obiektach tych znajduje 
się odchowalnia piskląt. 
Warto dodać, że firma BroMargo 
rozwija się niezwykle dynamicznie, 
kolejny tego typu obiekt, którego 
inwestorem jest firma z Margoniń-
skiej Wsi, powstaje tuż za granicą 
naszej gminy, we wsi Kamienica. 

Ostrówki

Okiem fotoreportera

Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 
Roku 2012 dużo łask bożych na Nowy 

rok dla mieszkańców Brzekińca 
życzy sołtys Ludwik Soloch i Rada 

Sołecka

Zdrowych, pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz 

Szczęśliwego Nowego Roku 2012 
dla mieszkańców Podstolic 

życzy sołtys Zbigniew Dumke  
i Rada Sołecka
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U C H W A Ł A  
Nr  XIV /75/2011 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 listopada 2011 roku  

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 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    

400,00 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) mniejszej niż 30 miejsc
b) równej lub wyższej 
niż 30 miejsc

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2011 roku traci moc uchwała Rady Gminy Bu-
dzyń nr XXXVII/332/2010 z dnia 26 października 2010 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 2012 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

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,ze zmianami) oraz art. 10 ustawy  z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 
95, poz. 613, ze zmianami)

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

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, ze zmianami) 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, ze zmianami) 

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,                  0,65 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,                                                                                              17,90 zł                                          
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m 2 powierzchni   użytkowej,                9,90 zł                                                                                                          
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w  zakresie  
udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej,                              2,41 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,   7,10 zł     
6)  od pozostałych budynków lub ich części – od 1m2 powierzchni użytkowej,                  4,25 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   0,81 %  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,                     0,81 zł
10) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni  wodnych 
– od 1 ha powierzchni,                                                                                                          4,20 zł 
11) od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2  powierzchni,                                            0,40 zł  
12) od  gruntów pozostałych – od 1 m2 powierzchni,                                                            0,25 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 wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej 
w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami, 
3) Budynki lub ich części oraz  grunty związane z tymi budynkami wykorzystywane  na potrze-
by działalności  przeciwpożarowej, 
4) Budynki lub ich części oraz  grunty związane z tymi budynkami wykorzystywane na potrze-
by działalności kultury fizycznej  i sportu innych niż objęte zwolnieniem  ustawowym,
5) Budynki lub ich części oraz  grunty związane z tymi budynkami wykorzystywane na prowa-
dzenie zadań z zakresu pomocy społecznej,
6) Budynki lub ich części oraz  grunty związane z tymi budynkami wykorzystywane na działal-
ność domów  przedpogrzebowych,
7) Grunty i budowle  zajęte na targowisko oraz wiaty przystankowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.       

§ 4.  Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc uchwała Nr XXVII/331/2010 Rady Gminy   Budzyń 
z dnia 26 października  2010  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 2012 
roku.

U C H W A Ł A  
Nr  XIV/76 /2011 Rady Gminy Budzyń

z dnia 29  listopada  2011 roku
w sprawie  ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

oraz   wprowadzenia  zwolnień z tego tytułu w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyj-
mowanej jako podstawę do obliczenia podat-
ku rolnego na rok podatkowy 2012 w gminie  
Budzyń.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze 
zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze 
zmianami) 
Rada Gminy Budzyń   u c h w a l a, co na-
stępuje:
 
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta określoną w art. 
6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym i ogłoszoną w komunikacie Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwar-
tałów 2011 r. (M. P. z 25.10.2011r. Nr 95, poz. 
969) przyjmowaną jako podstawę obliczenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2012

z  74,18 złotych za 1 dt na 55,00 złotych za 1 dt

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Budzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Wielkopolskiego i ma za-
stosowanie w roku podatkowym 2012.

U C H W A Ł A  
Nr  XIV/77 /2011 

Rady Gminy Budzyń
z dnia 29  listopada  2011 roku

OSP Budzyń informuje, że dzięki ofiarności 
mieszkańców Budzynia oraz właścicieli za-
kładów pracy udało się dzięki sprzedaży ka-
lendarzy strażackich uzyskać na cele statu-
towe kwotę ok. 7 tysięcy złotych. Natomiast 
na ten sam cel w roku 2011 uzyskano z roz-
liczenia 1 procenta darowizny od podatku 
dochodowego kwotę 4.130 złotych.  

Mieszkańcom Budzynia naj-
lepsze życzenia świąt wypeł-
nionych radością i miłościa, 

niosących spokój 
i odpoczynek oraz szczęścia 

i pomyślności w nadchodzącym 
Nowym 2012 Roku życzy 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Budzyniu 
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Konkurs biblioteki szkolnej w korelacji z lekcją chemii

Nasze dziewczyny górą! 
Gimnazjum - życzenia świąteczne dla chorych dzieci

Marzycielska poczta
Rok 2011 uchwałą Sejmu RP 
ogłoszony został Rokiem  Marii 
Skłodowskiej-Curie oraz Mię-
dzynarodowym Rokiem Chemii. 
Biblioteka Pedagogiczna w Cie-
chanowie włączając się w obchody 
Roku Marii Skłodowskiej-Curie 
zorganizowała ogólnopolski kon-
kurs internetowy na platformie e-
learningowej Moodle na temat ży-
cia i działalności polskiej noblistki.
Konkurs miał charakter ogólnopol-
ski i skierowany był do uczniów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych. Stąd biblioteka szkolna gim-
nazjum zaproponowała  uczniom  
udział w konkursie ogólnopolskim.
Na lekcji chemii została przeprowa-

dzona akcja reklamowa konkursu, w 
rezultacie zgłosiło się  30 uczniów. 
Uczestnicy mieli za zadanie drogą 
internetową rozwiązać test.  
1 grudnia 2011 r. nastąpiło rozstrzy-
gnięcie konkursu. Komisja konkur-
sowa dokonała analizy wyników 
testu i wyłoniła  zwycięzców kon-
kursu. Jury przyznało 10 nagród 
osobom, które  uzyskały 100 proc. 
poprawnych odpowiedzi, w tym 
główne nagrody otrzymały nasze 
uczennice: Oliwia Lisiewicz kl. II c i 
Maja Simińska kl. I a. 

Serdecznie gratulujemy naszym 
uczennicom, opiekunowie: 

Barbara Adamska 
i Renata AniołekW myśl hasła, że „Biblioteki 

szkolne przygotowują uczniów 
do życia”, biblioteka zaprosiła 
chętnych  uczniów do zapoznania  
się z portalem internetowym Ma-
rzycielska Poczta - napisz list do 
chorego dziecka. (http://marzy-
cielskapoczta.pl/). 
Na stronie internetowej Marzyciel-
skiej Poczty znajdują się profile, 
dzięki którym można poznać dzieci, 
znajdują się tam ich  adresy  do-

mowe. Przeglądać może je każdy, 
a zadaniem strony jest zachęcanie 
ludzi do wysyłania dzieciom trady-
cyjnych listów. 
Nasi uczniowie nie zostali obojętni  
i zaangażowali  się w działalność 
charytatywną, wysyłając do chorych  
dzieci  listy i kartki świąteczne z ży-
czeniami. 
  Bibliotekarz 
 Renata Aniołek

Jak co roku nauczyciele wy-
chowania fizycznego zor-
ganizowali dla młodzieży 
gimnazjalnej Mikołajkowy 
Turniej Tenisa Stołowego. 
Zawody odbyły się w sobotę 
3 grudnia 2011r. w hali spor-
towej przy Gimnazjum w Bu-
dzyniu. W przed świątecznej 
atmosferze młodzież rywali-
zowała między sobą w kate-
gorii dziewcząt i chłopców. 
Oto wyniki końcowe: dziew-
częta I m-ce Patrycja Jeska, 
II m-ce Weronika Binert, 
III m-ce Paulina Nowacka; 
chłopcy I m-ce Tomasz Pytel, 
II m-ce Patryk Walkowiak, 
III m-ce Oskar Olszewski.  
Po zakończonym turnieju 
wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymali słodkie upominki,  
a zwycięzcom gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów 
sportowych. 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu

Turniej tenisa stołowego
PODZIĘKOWANIE

Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie, 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu

składają serdeczne podziękowania na ręce pani Barbary Ksyckiej dy-
rektora Oddziału Banku Spółdzielczego w Budzyniu za okazaną pomoc 
finansową na rzecz renowacji sztandaru Szkoły. 
Oddział Bank Spółdzielczego w Budzyniu od wielu lat wspiera finan-
sowo działania Szkoły. Zawsze, kiedy potrzebowaliśmy pomocy, mo-
gliśmy na Was liczyć. Dzięki Państwa staraniom uczniowie otrzymują 
słodycze na Dzień Dziecka i nagrody za oszczędzanie w Szkolnej Kasie 
Oszczędności. Za okazane serce, zrozumienie i pomoc serdecznie dzię-
kujemy.
Serdeczne podziękowania kierujemy również do Pana Romana Man-
tyka, który także poparł działania szkoły i dokonał wpłaty na sztandar.

Dyrektor Szkoły
Stanisław Krumplewski

Zdrowych, pogodnych i Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 

2012 wszystkim mieszkańcom sołectwa
Bukowiec serdeczne życzenia

składa sołtys Wacław Pasch wraz z Radą Sołecką
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Odwiedziny Mikołaja
Przedszkole w Budzyniu

Święty roznosi prezenty

Przedszkole w Budzyniu

Święto pluszowych misi

Zdrowych, pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego 

Nowego Roku 2012 dużo łask bożych na Nowy 
Rok dla wszystkich strażaków i ich rodzin  

życzy Komendant Gminny 
druh Ludwik Soloch

6 grudnia 2011 roku korytarz 
Szkoły Podstawowej im. Tade-
usza Kotarbińskiego w Budzyniu 
rozświetlił blask przepięknej cho-
inki. Odwiedził też szkołę Święty 
Mikołaj, który rozdał uczniom 

słodycze zakupione przez Radę 
Rodziców. Dzięki temu ucznio-
wie i nauczyciele poczuli niezwy-
kłą magię zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia.

Szkolniak

Jak co roku 25 listopada w Przedszkolu Samorządowym w Budzyniu ob-
chodzi się uroczyście „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. Pluszowy Miś 
swe święto ma, bo każde dziecko misiaki kocha. Raz w roku wszystkie misie 
domowe do przedszkola znajdują drogę. 

Tradycyjnie  6 grudnia do 
Przedszkoli w Budzyniu miał 
zawitać „Mikołaj”. W tym roku 
poprosił o pomoc panie, po-
nieważ jego sanie ugrzęzły w 
zaspach na Laponii. Mimo to 

Dzieci 5-6 letnie z przedszko-
la w Wyszynach i oddziału w 
Prośnie były w Chodzieży na 
przedstawieniu „Skarb dobro-
ci.” Wyjazd był możliwy dzię-
ki uprzejmości działającej przy 
Gminie Budzyń Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych, która zasponsorowa-

ła nam bilety i autokar. Bardzo 
dziękujemy. Przedstawienie 
poruszało przestrzeganie cech, 
ktore nie zawsze są wygodne dla 
nas. Chodziło o prawdomów-
ność, pomoc potrzebującym, 
uprzejmość. Spektakl bardzo 
nam się podobał.

Dzieci z Przedszkola w Wyszynach na przedstawieniu 

„Skarb dobroci”

radości było co niemiara. Spo-
tkanie z wysłanniczkami Miko-
łaja przebiegło w miłej atmos-
ferze śpiewu. Dzieci otrzymały 
słodkie upominki. 
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Przedszkole w Wyszynach 

Święty Mikołaj z wizytą
27 listopada 2011 r. w Sokołowie 
Budzyńskim rozegrano V roz-
grywkę otwartych Mistrzostw 
Budzynia o Puchar Przedsię-
biorstwa „Mad – Dom” w Bu-
dzyniu.
W rywalizacji najlepsza okazała 
się Anna Geisler (466 pkt), która 
wyprzedziła drugiego w klasyfi-
kacji Waldemara Walczaka o 72 
punkty. Trzecie miejsce zajął An-
drzej Michor  (391 pkt.), czwarte 
Ryszard Miziołek  (377 pkt.) 
11 grudnia 2011 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu 
rozegrano kolejną, VI rozgrywkę 
„Bośka – Kop” o puchar Zakła-
du Usługowo – Produkcyjnego 
„Lewy” z Budzynia. Zwycięzcą 
zawodów okazał się Andrzej Mi-
chor (574 pkt.), drugie miejsce 
zajął Ryszard Geisler (488 pkt.), 
trzecie Robert Simiński (478 
pkt.), a czwarte Rajmund Przyby-
szewski (465 pkt.)

Wyniki Bośka – Kop 2011/2012, 
klasyfikacja po VI rozgrywkach: 
1. A. Michor        390,0 pkt. 
2. R. Starosielec       302,5 pkt.
3. W. Walczak       265,0 pkt.
4. W. Wierzbiński       260,5 pkt.
5. R. Miziołek       248,0 pkt.
6. R. Ziała       201,0 pkt.
7. T. Grill        197,5 pkt.
8. R. Przybyszewski         188,0 pkt.

Rozgrywki Bośka - Kop

Kolejne puchary
9. A. Geisler        185,0 pkt.
10. R. Fifier       169,0 pkt.
11. R. Simiński       167,5 pkt.
12. R. Fiedorowicz       157,0 pkt.
13. R. Geisler       136,0 pkt.
14. M. Wiza        129,0 pkt.
15. R. Rabczak       119,0 pkt.
16. A. Łukaszewski       105,0 pkt.
17. W. Olejniczak         92,0 pkt.
18. St. Mulik         89,5 pkt.
19 Z. Kowalski         65,0 pkt.
20. J. Adamski          65,0 pkt.
21. R. Ksycki          55,0 pkt.
22. Z. Bukowski         54,0 pkt.
23. W. Kaźmierczak          50,0 pkt.
24. St. Okupniak          38,0 pkt.
25. Pieńkos          37,0 pkt.
26. J. Kowalczyk           30,0 pkt. 
27. Polowy          24,0 pkt. 
28. Czapliński          15,0 pkt.
29. D. Marek               1 pkt.
30. K. Maliszewski              1 pkt. 
31. Szurpit              1 pkt.
32. H. Wojczyński               1 pkt. 

W jesiennych rozgrywkach ry-
walizowano o puchary nastę-
pujących firm: „Pizza Hit”, B. 
K. Ogrody Kąkolewice, Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Budzyń, firmy „Mad - Dom”, fir-
my „Jan – Bus”, Zakładu Usługo-
wo – Produkcyjnego „Lewy”. 

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania.

30 listopada 2011 roku dzieci pięcio i sześcioletnie z Przedszkoli 
w Wyszynach i w Prośnie wzięły udział w wycieczce do Gnie-
zna. Jej celem była fabryka bombek  choinkowych. Zobaczyliśmy 
tam, jak powstają bombki. Dzieci z wielkim zainteresowaniem 
obserwowały cykl tworzenia kolorowych ozdób choinkowych. 
Dla każdego przedszkolaka była przygotowana bombka z jego 
imieniem.

6 grudnia to dzień, w którym 
wszystkie buty lśnią czystością, 
a większość z nas czeka na od-
wiedziny Mikołaja. W przedszko-
lu w Wyszynach dzieci z wielką 
niecierpliwością czekały na jego 
wizytę. Zastanawiały się, w jaki 
sposób Mikołaj do nas przybę-
dzie. Jakież było zdziwienie go 

zobaczyliśmy, że pod przedszkole 
podjeżdża bryczka, a na niej sie-
dzi sam Mikołaj. Dzieci powitały 
gościa wierszami, piosenkami, 
chętnie z nim rozmawiały, a na 
koniec wszyscy zatańczyliśmy. 
Za tak miłe przyjęcie Mikołaj ob-
darował dzieci słodyczmi.

Dzieci przedszkolne z Wyszyn i Prosny w fabryce bombek 

Wycieczka do Gniezna

Wszystkim naszym sympatykom, 
Przyjaciołom, darczyńcom,  składamy 

życzenia zdrowych, spokojnych, pełnych 
radości Świat Bożego Narodzenia oraz 
duzo szczęścia, suckesów i usmiechu w 

nadchodzącym Nowym Roku

Dzieci i rodzice Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci Niepełnosprawnych w Budzyniu   

Wszystkim Przyjaciołom Ludzi Trzeciego Wieku
życzenia zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia, a także, by ten wyjatkowy 
czas miłości i spokoju jaką niesie Wigilijna Noc 

przyniósł nadzieję i szczęście na Nowy 2012 Rok 
składa

Zarząd Oddziału Rejonowego 
Polskiego Związku Emerytów Rencistów 

i Inwalidów w Budzyniu
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu – XIII edycja „Jesiennej  zadumy”

Pod skrzydłami poezji 
Tradycyjnie, jak co roku listo-
pad upływa w Bibliotece Pu-
blicznej w Budzyniu pod skrzy-
dłami poezji. To już XIII edycja 
konkursu recytatorskiego „Je-
sienna zaduma” organizowane-
go przez panią dyrektor biblio-
teki – Marię Ganclerz. 
Trzynaste spotkanie z twórczo-
ścią wybitnych poetów tj. Tuwi-
ma, Konopnickiej, Brzechwy czy 
Aleksandra Fredro okazało się dla 
wielu uczestników bardzo szczę-
śliwe. Chętnych do recytowania 
nie brakowało  - w trzech katego-
riach wiekowych  wzięło udział 
29 osób. 
Na drogę konkursu  pięknie wpro-
wadził wszystkich konferansjer 
– Mieczysław Góra, który o każ-
dym z poetów tegorocznej edycji 
powiedział kilka słów i przybliżył 
ich sylwetki.
Gościem honorowym jury była 

obecna z nami od wielu 
przeglądów pani Jolan-
ta Nowak - Węklaro-
wa. Poetka i prozatorka 
wielokrotnie nagradza-
na za swoją twórczość, 
autorka z bliskiego nam 
regionu wągrowieckie-
go. Towarzyszyły jej w 
ocenie konkursu: pani 
Daniela Czernichowska  
- emerytowana nauczy-
cielka SP Budzyń oraz 
pani Lucyna Dzimińska 
– nauczycielka PS w 
Budzyniu. Jury oceniało 
dobór repertuaru, interpretacje i 
technikę żywego słowa oraz ogól-
ny wyraz artystyczny.
W I najmłodszej grupie dwoje z 
uczestników stanęło na najwyż-
szym podium  - Weronika Rudzka, 
która konsekwentnie od kilku lat 
startuje w konkursie i tym razem 

odniosła największy swój sukces, 
a także Kacper Barczak (fot. po-
wyżej) deklamujący wiersz Jana 
Brzechwy „Listopad”.   II miejsce 
również ex aequo podzielili mię-
dzy sobą koledzy z klasy pierw-
szej: Jacek Sobieraj szukający 
„okularów pana Hilarego” oraz 
Adam Wróblewski, który nie tyl-
ko wyrecytował wiersz „Bambo” 
ale zaskoczył wszystkich swoją 
kreacją sceniczną, wcielając się 
w małego aktora śmiało odegrał 
kolegę z Afryki.  III miejsce przy-
padło na równi Kornelii Nadoliń-
skiej deklamującej „Samochwa-
łę” zakończona akrobatyczną 
gwiazdą oraz Amelii Ślesickiej. 
W drugiej grupie wiekowej jury 
nie przyznało I nagrody. Jednak w 
walce o dalsze pozycje konkuren-
cja była tak wyrównana, że jury 
przyznało nagrody ex equo za II i 
III miejsce. I tak rywalizacja uło-
żyła się następująco, II miejsce 
zajęli:  Mateusz Kabat recytują-
cy wiersz „Leń” Brzechwy  oraz 
Maria Kruger z wierszem „Żuk” 
również Jana Brzechwy,  III na-
grodę wywalczyły Jagoda Nowak 
i  Paulina Ksycka.  
W kategorii najstarszej zwyciężył 
reprezentant Wyszyn Jakub Her-

fort, który ujął swoją interpretacją 
wiersza „Na straganie” całe jury. 
Jakub  podobnie jak Weronika  
już wielokrotnie startował w „Je-
siennej zadumie” i ciężko praco-
wał na upragnione zwycięstwo. 
Dla zebranych gości oraz uczest-
ników zaśpiewały również woka-
listki Studia Piosenki GOK: Ame-
lia Ślesicka, Aleksandra Makara 
oraz Kamila Górna.
Nikt z młodych recytatorów nie 
może czuć się pokrzywdzony. 
Nagrody zachwycały – przepięk-
ne albumy, bogato ilustrowane 
książki, dyplomy to naprawdę 
wartościowe wyróżnienia. Poza 
tym każdy z uczestników otrzy-
mał czekoladę oraz długopis z 
logo Biblioteki Publicznej w Bu-
dzyniu, a tłumnie zebrani goście  
- słodycze umilające to poetyckie 
spotkanie.
„Jesienna zaduma” nie zawsze 
musi kończyć się nostalgicz-
nie – tegoroczna poprowadziła 
nas w złote jak promień słońca i 
ciemnozielone jak ostatnie liście 
uśmiechy uczestników, dumnych 
rodziców oraz uwrażliwionych na 
słowo pisane wierszem gości.
Do zadumania za rok.

Honorata Struzik 
instruktor GOK w Budzyniu

Z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia i nadchodzącego 

Nowego Roku 2012. 
Błogosławieństwa Bożego 
wszelkiej pomyślności dla 

mieszkańców sołectwa 
Wyszyny 

życzą Rada Sołectwa i sołtys 
Tadeusz Grochowalski 

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim tym 
którzy się przyczynili 
do zorganizowania 
paczek dla dzieci 

wsi Brzekiniec oraz 
państwu Dzikowskim 
za przygotowanie ich 
składają serdeczne 

podziękowania 

sołtys Ludwik Soloch i 
Rada Sołecka

Prawdziwie radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia, oraz uśmiechu i życzliwości 

na każdy dzień Nowego Roku 
Panu Sołtysowi 

Szczepanowi Antoniewiczowi 
życzą dzieci z Przedszkola Samorządo-

wego w Sokołowie Budzyńskim z 
wychowawczynią. Dziękujemy 

za współpracę i okazaną pomoc.

Powyżej – Adam Wróblewski 
recytuje wiersz „Bambo” 
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Dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących 

Festiwal Dobrych Serc w Wyszynach
Czas zbliżających się świąt 
skłania nas do tego by  spojrzeć 
na  człowieka  stojącego obok 
i wyciągnąć pomocną dłoń. W 
takim radosnym  i prawdziwie 
świątecznym nastroju odbył się 
I Festiwal Piosenki Świątecznej 
Dzieci Przedszkolnych w Wy-
szynach.

Dobrą myśl podsunął nam chyba 
wigilijny duch Bożego Narodzenia, 
razem – Przedszkole Samorządowe 
w Prośnie, Przedszkole w Wyszy-
nach oraz Wiejski Dom Kultury - 
połączyliśmy chęci i pomysły, tak 
by owocem tego festiwalu stały się 
słodkie paczki dla dzieci z rodzin 
najbardziej potrzebujących.

Piątkowe popołudnie zgromadziło 
na Sali prawie 100 osób , każdy z 
gości przybył z biletem – cegiełką 
podziwiać wokalne początki pięcio 
i sześciolatków. Siedemnaścioro 
dzieci reprezentowało Przedszkole 
Samorządowe w Prośnie, Wyszy-
nach oraz Budzyniu. Wśród tej 
licznej grupy jury przyznało  dwa 
wyróżnienia małym wokalistkom – 
Anastazji Ganske z Budzynia oraz 
Amelii Górznej z Prosny. Niesamo-
wicie barwne i mikołajkowe wystę-
py  urozmaicił występ  przedszko-
laków z Prosny, które pod okiem 
pani Karoliny Sell dzielnie wsparły 
akcję swoim popisem tanecznym. 
W czasie gorących obrad jury dla 
zebranych gości kolędowy recital 
zaprezentowała wokalistka WDK 
– Sławomira Sołtysiak – dzieci z 
zaciekawieniem przyglądały się 
starszej i bardziej doświadczonej 
na scenie koleżance.

Każdy z małych śpiewaków otrzy-
mał maskotkę dyplom oraz coś 
słodkiego, a zebrani goście pyszne 
pierniki. Życzyłabym każdemu ta-
kiego wychowawcy jak p. Karolina 
Sell, która  nie słowem a działaniem 
pokazała dzieciom jak otworzyć 
serca i podzielić się tym co mamy.
 Honorata Struzik 
– instruktor GOK w Budzyniu
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Budzyńska Liga Gminna Halowej Piłki Nożnej 
W niedzielę 11 grudnia 2011 rozegrano 7 kolej-
kę spotkań piłkarskich w ramach Ligii Gmin-
nej Halowej Piłki Nożnej w Budzyniu której 
organizatorami są: Wójt Gminy Budzyń, 
Gminne Zrzeszenie LZS w Budzyniu oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu. 
Ogółem w Lidze uczestniczy 12 drużyn które gra-
ją w systemie każdy z każdym. W sumie odbędzie 
się 66 meczy które wyłonią najlepszą gminną dru-
żynę która reprezentować będzie Gminę Budzyń 
w Powiatowej Zimowej Spartakiadzie. 
Wspólnie z drużynami z Ludowych Zespołów 
Sportowych grają: TOMEX C, ATA – TECHNIK 
oraz drużyna z Zacharzyna.
Wszystkie mecze rozgrywane są w niedzielę w 
godzinach 14.00 – 18.00 na hali widowiskowo 

– sportowej przy Gimnazjum im. Powstańców 
Wlkp. w Budzyniu. 

Wyniki spotkań siódmej kolejki: 
ATA – TECHNIK  - LZS Prosna  3:2
LZS Sokołowo – LZS Dziewoklucz  2:1
FC Zacharzyn – LZS Grabówka  4:3
LZS Ostrówki – TOMEX C  5:0
LZS Podstolice – LZS Bukowiec 0:4
Budzyń – LZS Kąkolewice  0:0

Tabela po siódmej kolejce: 
1. Zacharzyn 7 19 38-15
2. Budzyń  7 19 20-6
3. LZS Ostrówki  7 16 32-12
4. LZS Bukowiec 7 13 23-19

5. ATA – TECHNIK  7 13 19-23
6. LZS Grabówka   7 10 20-14
7. LZS Sokołowo   7 9 22-25
8. LZS Kąkolewice    7 8 16-22
9. TOMEX C  7 6 17-26
10. LZS Dziewoklucz 
   7 4 10-16
11. LZS Podstolice   7 2 10-32
12. LZS Prosna   7 0 6-22

Wszystkich miłośników gry w halową piłkę noż-
ną zapraszamy do wspólnego kibicowania. 
Terminarz Ligii znajduje się na stronie interneto-
wej Gminy Budzyń.                                  

GZ LZS 
w Budzyniu 

LZS Bukowiec LZS Dziewoklucz LZS Grabówka

LZS Ostrówki

LZS Sokołowo Budzyńskie 

LZS Podstolice

LZS Prosna Tomex - C

LZS Kąkolewice

Ata - Technik Budzyń FC Zacharzyn
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Złote gody

W dniu 9 grudnia 2011 r. w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Budzyniu odbyła się uroczy-
stość wręczenia medali „za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”, 
które zostały przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
Medale są przyznawane z okazji 
50-lecia pożycia małżeńskiego. W 

tym roku tego zaszczytu dostąpiły 
cztery pary: Wanda i Jan Ciesiel-
scy z Dziewoklucza, Daniela i 
Zbigniew Czernichowscy z Bu-
dzynia, Krystyna i Adam Kramer 
z Podstolic, Jadwiga i Eugeniusz 
Walkowiak z Wyszyn. 
Wszystkim jubilatom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dużo zdro-
wia i długich lat wspólnego życia.

Za zasługi dla obronności kraju

Wręczenie medalu
W dniu 14 grudnia 2011 r. w 
Sokołowie Budzyńskim wręczo-
no odznaczenie „za zasługi dla 
obronności kraju”, pani Barbarze 
Manikowskiej, matce 3 synów, 
którzy odbyli zasadniczą służbę 

wojskową. Odznaczenia dokonał 
Starosta Chodzieski Julian Her-
maszczuk oraz Wojskowy Ko-
mendant Uzupełnień w Pile ppłk. 
Tomasz Cieślak.


