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Gmina Budzyń  

Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości

7 listopada 2012 r. w Górach Morzewskich (gmina Chodzież) odbył 
się uroczysty apel z udziałem przedstawicieli władz samorządowych 
(w tym zarówno szczebla powiatowego jak i gminnego).  
Natomiast w dniu 11 listopada w Budzyniu odbyła się uroczysta Msza 
Św. w intencji Ojczyzny, z udziałem władz samorządowych, delegacji or-
ganizacji społecznych i szkół.                                       więcej na stronie 3

Zakończono rozgrywki Ligii Zakładów Pracy na Orliku jesień 
2012 w Budzyniu w I i II Lidze, ktorych organizatorem był Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Budzyniu. 
W rozgrywkach uczestniczyło 14 drużyn z naszej Gminy podzielonych 
na dwie Ligii. 

Liga Zakładów Pracy - półmetek jesień 2012

Zacięta rywalizacja 
na boisku „Orlika”

więcej na stronie 8

XI Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny

„Ekoimpresje 2012”
„Charakterystyczna obiekt z mojego terenu” to temat przewodni jed-
nej z kategorii tegorocznego, XI już z kolei, ekologicznego konkursu 
plastycznego w kategorii klas IV-VI, którego organizatorem był Dom 
Kultury w Wągrowcu. Zadaniem ucznia było zaprezentowanie z ma-
teriałów odpadowych w formie przestrzennej charakterystycznych bu-
dowli dla terenu, z którego pochodzi autor dzieła. 
W konkursie udział wzięło kilkoro uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bu-
dzyniu. Decyzją jury konkursowego uczennicy Szkoły Podstawowej w Bu-
dzyniu, Agnieszce Nowak przyznano nagrodę Grand Prix.

o innych nagrodzonych w konkursie uczniach z Budzynia czytaj na str. 7
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8 listopada odbyła 22. z kolei se-
sja Rady Gminy Budzyń. Wzięli 
w niej wszyscy radni.  
Podczas obrad sesji radni podję-
li ogółem 9 uchwał. Wśród nich, 
między innymi, uchwalony zo-
stał pakiet czterech uchwał doty-
czących nowych zasad gospodar-
ki śmieciowej, które mają obowią-
zywać od 1 lipca 2013 roku. I tak, 
podjęta została uchwała w w spra-
wie regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku  na terenie gmi-
ny Budzyń. W regulaminie tym 
szczegółowo rozstrzygnięto wy-
magania w zakresie utrzymania 
czystości i porządku na terenu nie-
ruchomości, rozstrzygnięto o ro-
dzajach i minimalnych pojemno-
ściach pojemników przeznaczo-
nych do zbierania odpadów komu-
nalnych na terenie nieruchomości 
i na drogach publicznych, a także 
o warunkach rozmieszczenia tych 
pojemników i utrzymania w odpo-
wiednim stanie sanitarnym. Roz-
strzygnięto także o częstotliwości i 
sposobie pozbywania się odpadów 
komunalnych i nieczystości sta-
łych z terenu nieruchomości oraz z 
terenów przeznaczonych do użyt-
ku publicznego. Uchwała ta okre-
śla także obowiązki do realizacji 
wynikające z Wojewódzkiego Pla-
nu Gospodarki Odpadami, w tym 
określono obowiązki osób utrzy-
mujących zwierzęta domowe, ma-
jących na celu ochronę przed za-
grożeniem lub uciążliwością dla 
ludzi oraz przez zanieczyszcze-
nie terenów przeznaczonych do 
wspólnego użytku. Określono tak-
że zasady utrzymania zwierząt go-
spodarskich na terenach wyłączo-
nych z produkcji rolnej. Ustalo-
no także obszary podlegające obo-
wiązkowej deratyzacji i terminy 
ich przeprowadzania. 
Kolejną uchwałą podjętą przez 
Radę Gminy w tym kompleksie 
była uchwała w sprawie termi-
nu, częstotliwości i trybu uiszcze-
nia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Ustalono 
tą uchwałą, że terminy uiszczenia 
opłat będą przypadać raz na kwar-
tał: w 2013 roku za III kwartał ter-
min ten mija 15 września, za IV 
kwartał 15 listopada. Ustalono tak-
że terminy tych opłat w 2014 roku 
i latach kolejnych. W kolejnych 

Najważniejszy punkt - uchwały dotyczące nowych zasad gospodarki śmieciowej  

Pracowite sesje Rady Gminy
kwartałach przypadają one: za I 
kwartał 15 marca, za II kwartał do 
15 maja, za III kwartał do 15 wrze-
śnia, za IV kwartał do 15 listopa-
da. Jak z tego wynika, są to takie 
same terminy, jak w przypadu pła-
cenia podatków lokalnych. Opła-
tę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi uiszcza się w kasie 
Urzędu Gminy lub przelewem na 
rachunek bankowy urzędu.  
Następną uchwałą była uchwała w 
sprawie ustalenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za  gospodaro-
wanie odpadami  komunalnymi,  
składanymi przez właścicieli  nie-
ruchomości  zamieszkałej. Wszy-
scy właściciele i użytkownicy nie-
ruchomości zamieszkałych będą 
mieli obowiązek złożenia deklara-
cji zgodnie z tym wzorem, w któ-
rych określona zostanie wysokość 
opłaty. Deklaracja ta musi zostać 
złożona w Urzędzie Gminy lub w 
u sołtysów poszszególnych wsi,  
najpóźniej do 31 marca 2013 roku 
(a w kolejnych latach do dnia 31 
grudnia danego roku, oraz w ter-
minie 14 dni od dnia zaistnienia 
okoliczności mających wpływ na 
powstanie lub wygaśnięcie obo-
wiązku uiszczenia tej opłaty), i sta-
nowić będzie podstawę do ustale-
nia i uiszczenia właściwej kwoty 
za odbior i gosodarowanie odpa-
dami komunalnymi bez wezwania.    
Ostatnią uchwałą, którą Rada 
Gminy podjęła w tym komplek-
sie spraw, była uchwała w sprawie 
określenia szczegółowego sposo-
bu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomosci, w któ-
rych zamieszkują mieszkańcy. W 
uchwale tej określono, jakie frak-
cje odpadów komunalnych będą 
odbierane: zmieszane odpady ko-
munalne, odpady komunalne ule-
gające biodegradacji, papier, me-
tal, tworzywa sztuczne i opakowa-
nia wielomateriałowe, szkło, od-
pady zielone, meble i odpady wie-
logabarytowe, odpady elektryczne 
i elektroniczne, baterie i akumula-
tory, chemikalia,  przeterminowa-
ne  leki. 
Ponadto postanowiono, że odpa-
dy komunalne zmieszane i bio-
degradowalne odbierane będą raz 
na dwa tygodnie, natomiast opady 

zielone, metal, papier, tworzywa 
sztuczne i opakowania wieloma-
teriałowe, szkło – raz na miesiąc, 
jak dotychczas. Natomiast pozo-
stałe odpady odbierane będą raz w 
kwartale. 
Kompleks uchwał dotyczących 
gospodarki odpadami znaleźć 
można na stronie internetowej 
Gminy Budzyń (www.budzyń.
pl,  w zakładce „Uchwały Rady 
Gminy Budzyń”), podobnie jak 
wszystkie inne pdejmowane przez 
Radę Uchwały. Zachęcamy do 
wnikliwego zapoznania się z tre-
ścią tych uchwał, są one na bardzo  
ważne, gdyż na wiele lat rozstrzy-
gają o sposobach gospodarowania 
odpadami. 
Następne radni podjęli uchwałę w 
sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Chodzieskiemu 
w wysokości 680 tysięcy złotych 
z przeznaczeniem na współfinan-
sowanie remontów i utrzymania 
dróg powiatowych.  
Następnie podjęto dwie uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Gmi-
ny Budzyń na 2012 rok. Ostatecz-
nie po zmianach budżet po stro-
nie dochodów stanowi kwotę 27 
milionów 631 tysięcy 803 złote, z 
czego dochody bieżące stanowią 
kwotę 25 milionów 446 tysięcy 4 
złote, natomiast majątkowe kwotę 
2 miliony 185 tysięcy 799 złotych. 
Budżet po stronie wydatków sta-
nowi kwotę 27 milionów 257 ty-
sięcy 692 złoty, z czego wydatki 
bieżące stanowią kwotę 21 milio-
nów 58 tysięcy 431 złotych, mająt-
kowe 6 milionów 190 tysięcy 261 
złotych. Nadwyżka budżetu stano-
wi kwotę 374 tysięcy 111 złotych 
i przeznacza się ją na spłatę zacią-
gniętych zobowiązań. 
W kolejnej uchwale Rada Gminy 
dokonała niezbędnych zmian w 
wielotniej  prognozie finansowej 
za lata 2012 - 2020. Konieczność 
dokonania zmian w tej prognozie 
wynika z dokonanych zmian w bu-
dżecie gminy. 
Ostatnią uchwałą, którą radni pod-
jęli w czasie obrad tej sesji, była 
uchwała w sprawie przyjęcia do-
tacji z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w ramach programu 
priorytetowego numer 5.3. pod na-
zwą „System zielonych inwesty-

cji (GIS-Green Investement Sche-
me), część I, Zarządzanie energią 
w budynkach użyteczności pu-
blicznej”. Uchwałą tą Rada posta-
nowiła przyjąć dotację z Funduszu 
w wysokości do kwoty 538 tysięcy 
406 złotych z przeznaczeniem na 
realizację przedsięwzięcia pod na-
zwą „Termomodernizacja 5 obiek-
tów użyteczności publicznej na te-
renie Gminy Budzyń”.  

*   *   *
Na dzień 26 listopada zwołano 
kolejną, 23. sesję Rady Gminy 
Budzyń. Sesja była bardzo pra-
cowita, radni podjęli 9 uchwał. 
W pierwszej uchwale radni podjęli 
decyzję o ustaleniu wysokości sta-
wek podatku od środków transpor-
towych. Następnie radni podjęli 
decyzję dotyczącą stawek podatku 
od nieruchomości, w kolejnej rad-
ni podjęli decyzję w sprawie zwol-
nień w podatku od nieruchomości. 
Następna uchwała dotyczyła obni-
żenia ceny skupu żyta, przyjmo-
wanej jako podstawę do oblicze-
nia podatku rolnego na rok podat-
kowy 20133 w Gminie Budzyń. Z 
uwagi na wagę tych decyzji treść 
powyższych uchwał publikujemy 
na łamach bieżącego wydania In-
formatora. 
W kolejnej uchwale radni podjęli 
decyzję  o zmianie w formularzach 
dotyczących informacji i deklaracji, 
obowiązujących w zakresie podatku 
od nieruchomościami, podatku rol-
nego i podatku leśnego. 
W kolejnej uchwale radni uchyli-
li swoją uchwałę, którą podjęli w 
dniu 8 listopada w sprawie określe-
nia wzoru deklaracji oraz wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi składanymi 
przez właścicieli nieruchomości za-
mieszkałej. W deklaracji tej nie po-
dano bowiem stawek opłat. A zgod-
nie z decyzją Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, w przyjętym wzorze 
deklaracji musi być uwzględnio-
na stawka opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, gro-
madzonymi w sposób selektywny i 
nieselektywny. 
Rada Gminy podjęła także uchwałę 
w sprawie określenia metody usta-
lania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz ustale-
nia stawki opłaty. 
W ostatniej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie określenia wzo-
ru deklaracji o wyskości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych. 
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Gmina Budzyń  

Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości

Debatowano o podatkach i kontrolowano inwestycje 

Pracowały komisje 

Podziękowanie
Zarząd Koła Pszczelarzy w Budzyniu dziękuje Wójtowi 

Gminy Budzyń, Marcinowi Sokołowskiemu za zrozumienie 
trudnej sytuacji i pomoc w zwalczaniu chorób pszczelich. 

Z pozdrowieniem pszczelarskim
Zarząd i członkowie Koła Pszczelarzy w Budzyniu 

Na 12 listopada zwołano posie-
dzenie komisji rozwoju gospo-
darczego i finansów. 
Komisja ta poświęcona była 
omówieniu pakietu uchwał do-
tyczących podatków lokal-
nych na 2013 rok. Radni  zaję-
li się także projektem uchwa-
ły w sprawie określenia metody 
ustalenie opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opła-
ty. Omawiane projekty zostały 
przez radnych przyjęte jako pro-
pozycje do omówienia i uchwa-
lenia w czasie sesji Rady Gmi-

ny, którą zaplanowano w dniu 
26 listopada. 

*   *   *
14 listopada na swoim kolejnym 
posiedzeniu zebrała się komisja 
rewizyjna. Zgodnie z przyjętym 
planem pracy komisja dokonała 
kontroli realizacji inwestycji pod 
nazwą „Przebudowa drogi gmin-
nej numer 201505 P w Wyszy-
nach”. Członkowie komisji do-
konali szczegółowej  analizy do-
kumentacji związanej z realiza-
cją tej inwestycji, a także prze-
prowadziła wizytację w terenie. 

7 listopada 2012 r. w Górach 
Morzewskich (gmina Chodzież) 
odbył się uroczysty apel z udzia-
łem przedstawicieli władz sa-
morządowych (w tym zarów-
no szczebla powiatowego jak i 
gminnego). 
W uroczystości udział wzięli dele-

gacje szkół i organizacji społecz-
nych z terenu całego powiatu. W 
tym miejscu w listopadzie 1939 
roku hitlerowcy zamordowali 41 
mieszkańców Ziemi Chodzieskiej, 
w tym między innymi Władysława 
Kaję, kierownika szkoły w Budzy-
niu, proboszcza ks. Stanisława Ła-
kotę oraz komendanta posterunku 
policji Tomasza Skrętego.
Natomiast w dniu 11 listopada w 
Budzyniu odbyła się uroczysta 
Msza Św. w intencji Ojczyzny, z 
udziałem władz samorządowych, 
delegacji organizacji społecznych i 
szkół. Po Mszy uczestnicy złożyli 
wieńce przy Pomniku Pamięci Na-
rodowej. Władze samorządowe re-
prezentowali Wójt Gminy Budzyń 
- Marcin Sokołowski, Przewodni-
czący Rady Gminy - Bogdan Ła-
secki oraz Sołtys Budzynia - Ze-
non Nowicki.

U C H W A Ł A  
Nr  XXIII/155 /2012 Rady Gminy Budzyń

z dnia 26  listopada  2011 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

przyjmowanej 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 sa-
morządzie 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 jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 
969, ze zmianami ) 
  
Rada Gminy Budzyń   u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i ogłoszoną w komunika-
cie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 październi-
ka 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2012 r. (M. P. z 2012 r. poz.787), przyjmowaną 
jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013 
w Gminie Budzyń

- z  75,86 złotych za 1 dt   na   60,00 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 Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma za-
stosowanie w roku podatkowym 2013.
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U C H W A Ł A  
Nr  XXIII /152/2012 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 listopada 2012 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 posiada-
ją dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego                                                           420,00 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 2012 roku traci moc uchwała Rady Gminy Bu-
dzyń nr XIV/75/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysoko-
ści 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 2013 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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U C H W A Ł A  
Nr  XXIII/153 /2012 Rady Gminy Budzyń

z dnia 26  listopada  2012 roku
w sprawie  ustalenia stawek 
podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 8 , art. 40 ust.1, art. 41, ust.1 i art. 42 usta-
wy 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  ustawy z dnia 12 stycz-
nia 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 Budzyń w  wysokości:  
1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,                   0,68 zł     
2) od budynków  lub ich części związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części za-
jętych na prowadzenie  działalności  gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,                                                                                       18,50 zł 
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
od 1m 2 powierzchni   użytkowej,                10,30 zł   
4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zaję-
tych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,       3,00 zł   
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej,        7,40 zł    
6)  od pozostałych budynków lub ich części – od 1m2 powierzchni 
użytkowej,             4,46 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 opła-
tach  lokalnych,                                                                                                
8) od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie zbio-
rowego zaopatrzenia  ludności w wodę i  odbioru nieczystości płynnych 
oraz składowania odpadów komunalnych    0,85 %  ich  wartości okre-
ślonej na  podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3 - 7  ustawy z 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach  i  opłatach lokalnych,                                                                                            
9) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez  względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  i bu-
dynków  od 1 m2  powierzchni,             0,85 zł
10) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni  wodnych – od 1 ha powierzchni,              4,40 zł                                                        
11) od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2  
powierzchni,                      0,42 zł                                                            
12) od  gruntów pozostałych – od 1 m2 powierzchni,       0,26 zł   

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
       
§ 3.  Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc uchwała Nr XIV/76/2011 
Rady Gminy   Budzyń z dnia 29 listopada 2011  roku w sprawie ustale-
nia stawek podatku od  nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z 
tego tytułu.  

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowa-
nie do poboru podatku,  poczynając od 2013 roku.  

Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41, ust.1 i art. 42 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1591, ze zmianami) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 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. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1 ) Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na oczyszczalnie ścieków, 
hydrofornie oraz nieczynne wysypiska i nieczynne 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 jednoli-
ty: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z poźn. zm.) wraz z gruntami zwią-
zanymi z tymi budynkami, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej.
3) Budynki lub ich części oraz  grunty związane z tymi budynkami wy-
korzystywane  na potrzeby działalności  przeciwpożarowej, z wyjąt-
kiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
4) Budynki lub ich części oraz  grunty związane z tymi budynkami wy-
korzystywane na potrzeby działalności kultury fizycznej  i sportu in-
nych niż objęte zwolnieniem ustawowym, z wyjątkiem zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej.
5) Budynki lub ich części oraz  grunty związane z tymi budynkami wy-
korzystywane na prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej, z 
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części 
oraz  grunty związane z tymi budynkami, wykorzystywane na działal-
ność domów przedpogrzebowych oraz  grunty i budowle  zajęte na tar-
gowisko.

§ 3. Zwolnienia, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały stanowią po-
moc  de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w   rozporządzeniu Komisji (WE) Nr  1998/2006 z dnia 15 
grudnia 2006 roku w sprawie  stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomo-
cy de miminis    (Dz. Urz. UE L Nr 379/5  z 28.12.2006 ). 

§ 4. Podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 niniej-
szej  uchwały zobowiązany jest do przedłożenia: 
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w 
roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go 
lat albo oświadczenia o wielkości  pomocy de minimis  otrzymanej w 
tym okresie, albo  oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomo0cy w tym 
okresie, oraz 
2) informacji  niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis – zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 29 marca 2010 roku w spra-
wie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o 
pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz. 311)  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w 
Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastoso-
wanie poczynając od 1 stycznia  2013 roku z zastrzeżeniem, że zwolnie-
nie zawarte w § 2 uchwały ma zastosowanie do roku podatkowego 2013. 

U C H W A Ł A  
Nr  XXIII/154 /2012 Rady Gminy Budzyń

z dnia 26  listopada  2011 roku
w sprawie  zwolnień z 

podatku od nieruchomości
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Apel z okazji Narodowego
Święta Niepodległości 
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 wolno-
ściowych Polska odzyskała nie-
podległość. 
8 listopada w Szkole Podstawowej 
im. T. Kotarbińskiego w Budzyniu 
odbyła się uroczystość środowi-
skowa z okazji Narodowego Świę-
ta Niepodległości. Motto całej uro-
czystości stanowiły słowa papieża 
Jana Pawła II: „Wolności nie moż-
na tylko posiadać. Trzeba ją stale, 
stale zdobywać. Zdobywać ją, czy-
niąc z niej dobry użytek…” Mło-
dzi aktorzy przygotowani przez na-
uczycieli Grażynę i Dariusza Du-
dziaków w spektaklu łączącym ele-
menty zadumy nad poświęceniem 
przodków i radości z życia w wol-
nej Polsce, trafili do całej szkol-
nej społeczności, a także do licz-
nie zgromadzonych gości, wśród 
których byli przedstawiciele władz 
samorządowych, kombatantów i 
mieszkańców Budzynia. Przekaza-

nie patriotycznego przesłania naj-
młodszym w sposób zrozumiały i 
jednocześnie atrakcyjny nie jest 
łatwe, ale sadząc po reakcjach pu-
bliczności po raz kolejny udało 
się twórcom przedstawienia. Tym 
razem autorzy odeszli od trady-
cyjnej konwencji tego typu uro-
czystości i postawili na nowo-
czesność. Przedstawienie uatrak-

cyjniły dawne i współczesne pio-
senki patriotyczne przygotowane 
przez nauczyciela muzyki Justy-
nę Barczak oraz instruktora GOK 
Krystynę Świniarską. Taki prze-
kaz bardzo spodobał się młodej 
publiczności, która ochoczo włą-
czyła się we wspólne śpiewanie. 
Cel uroczystości został więc osią-
gnięty. To właśnie historia i pa-
mięć o przodkach uczy nas, jak 
żyć, by zasłużyć na miano praw-
dziwego Polaka. Wszyscy po-
winniśmy wziąć sobie głęboko 
do serca słowa kardynała Stefana 
Wyszyńskiego: Sztuką jest umie-
rać dla ojczyzny, ale największą 
sztuką jest dobrze żyć dla niej. 

Przełom października i listopa-
da to nie tylko czas zadumy nad 
przemijającym życiem. To także 
czas kiedy wspominamy tych, któ-
rzy wnieśli swój wkład w historię 
naszego państwa. 
Jest to również doskonała 
okazja do przeprowadze-
nia wielu niebanalnych lek-
cji wychowania patriotycz-
nego. W Szkole Podstawo-
wej w Budzyniu edukacja 
patriotyczno – obywatel-
ska jest od wielu lat jednym 
z priorytetów wychowaw-
czych. Uczniowie pozna-
ją sylwetki wybitnych Po-
laków, ale przede wszyst-
kim uczą się szacunku i 
kultywują pamięć o boha-
terach swojej „małej” oj-
czyzny – Ziemi Budzyń-
skiej. Od wielu lat ucznio-

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Czas zadumy...
wie klas szóstych opiekują się po-
mnikiem ofiar II wojny światowej i 
grobami nauczycieli na budzyńskim 
cmentarzu. 
Corocznie 7 listopada delegacja 
uczniów ze Szkoły Podstawo-

wej w Budzyniu odwie-
dza Góry Morzewskie, 
gdzie uczestniczy w pa-
triotycznej uroczystości. 
W tym miejscu w listopa-
dzie 1939 roku hitlerow-
cy zamordowali 41 miesz-
kańców Ziemi Chodzie-
skiej, w tym między inny-
mi Władysława Kaję, kie-
rownika szkoły w Budzy-

niu, proboszcza ks. Stanisława 
Łakotę oraz komendanta poste-
runku policji Tomasza Skrętego. 
Dzięki udziałowi w podniosłej 
uroczystości społeczność szkolna 
reprezentowana przez delegację 
Samorządu Uczniowskiego oraz 
poczet sztandarowy nie zapomi-
na o Tych, którzy oddali życie za 
ojczyznę.

Szkolniak
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„Z piaskownicy w świat daleki”

Lekcja edukacyjna 

XI Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny

„Ekoimpresje 2012”
Przedszkole w Budzyniu

Leśna edukacja
Dzieci 5-6 letnie z grup: Biedron-
ki, Żabki, Pszczółki, miały okazję 
uczestniczyć w zajęciach edukacyj-
nych zorganizowanych przez Nad-
leśnictwo Podanin. Omówiono te-
maty: „Praca pana leśniczego” oraz 
„Przygotowania zwierząt leśnych 
do  zimy”. Przedszkolaki wzboga-

ciły wiedzę, a także mogły wykazać 
się swoimi umiejętnościami i wiado-
mościami, rozwiązując krzyżówki, 
zagadki labirynty itd. Dzieci otrzy-
mały ciekawe upominki i książecz-
ki przyrodnicze, drewniane obryso-
wanki, ołówki i dyplomy Przyjacie-
la Przyrody.

W piękne słoneczne przedpołu-
dnie dzieci z Przedszkola w Budzy-
niu wraz ze swoimi wychowawczy-
niami  wybrały się na wycieczkę do 
lasu (fot. powyżej). Z zachwytem 

obserwowały otaczającą przyrodę. 
Zbierały żołędzie, szyszki, robiły 
bukiety z liści. Wiedziały że wszyst-
ko co znalazły w lesie to dary Pani 
Jesieni.

„Charakterystyczna obiekt z mo-
jego terenu” to temat przewod-
ni jednej z kategorii tegoroczne-
go, ekologicznego konkursu pla-
stycznego w kategorii klas IV
-VI, którego organizatorem był 
Dom Kultury w Wągrowcu. Za-
daniem ucznia było zaprezento-
wanie z materiałów odpadowych 
w formie przestrzennej charakte-
rystycznych budowli dla terenu, z 
którego pochodzi autor dzieła. 
Spośród autorów kilkunastu prac 
jury wyłoniło 6 laureatów, którym 

przyznano miejsca od pierwszego 
do trzeciego. Odnotujmy, że Kac-
per Barczak i Dominika Prech za-
jęli III miejsce. Ponadto Małgorza-
ta Binert, Julia Kędzierska, Mateusz 
Kostecki, Jakub Walczak otrzymali  
wyróżnienie. Ponadto decyzją jury  
uczennicy Szkoły Podstawowej w 
Budzyniu, Agnieszce Nowak przy-
znano nagrodę Grand Prix. 
14 listopada w Galerii MDK w Wą-
growcu odbyło się podsumowanie 
konkursu i uroczyste wręczenie na-
gród.

Uczniowie kl. I c Szkoły Podstawowej w Budzyniu uczestniczyli w 
zajęciach edukacyjnych pod hasłem „Z piaskownicy w świat dale-
ki” w Fundacji  „Gniazdo” w Gębicach. 
W całokształcie działań była odrobina ekologii, poznawaliśmy smaki 
świata, tworzyliśmy inspirujące dyniowe kompozycje, gotowaliśmy je-
sienną zupkę, grilowaliśmy w indiańskim tipi, słuchaliśmy wierszy… 
A to wszystko w przemiłej atmosferze jaką tworzą gospodarze państwo 
A. i S. Wawrzyniak. 

Przedszkole w Wyszynach

Festyn prozdrowotny

23 listopada 2012r. w przedszkolu w Wyszynach odbył się festyn prozdro-
wotny pod hasłem „Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy”. Spotkanie to 
było zorganizowane we współpracy z Sanepidem z Chodzieży. Dzieci z gru-
py „Kotów i Krasnali”, wraz ze swoimi paniami, przygotowały wiersze, pio-
senki, które promują zdrowie, czyli zdrowe odżywianie, uprawianie spor-
tu, higienę. Były zawody sportowe, układanie piramidy żywieniowej. Dzieci 
były bardzo zaangażowane, świetnie odpowiadały na pytania, wesoło się ba-
wiły. Takie było nasze założenie i osiągnęliśmy je. W nagrodę za wspaniały 
udział dzieci zostały obdarowane drobnymi upominkami. Razem z nami ba-
wiły się przedstawicielki chodzieskiego Sanepidu, panie Małgorzata Ferfet i 
Aleksandra Gąska. Starszym kolegom kibicowała grupa maluszków.

Przemysława Kaczmarczyk



ku mecz był wyrównany, pierwsza 
połowa zakończyła się wynikiem 
3:3, a całe spotkanie zakończyło 
się remisem 4:4. Pierwszą bramkę 
w 12 sekundzie spotkania zdobyła 
drużyna LZS Budzyń. Strzelcami 
bramek byli: Piotr Hadała – 2, i po 
jednej bramce: Łukasz Musiał, Mi-
chał Polowy, Tomasz Pytel, Grze-
gorz Troszczyński, Jakub Walko-
wiak i Adrian Parzybut. 
W piątym meczu spotkały się dru-
żyny LZS Bukowiec i LZS Dzie-
woklucz, drużyny które nie wygra-
ły dotychczas żadnego meczu. Spo-
tkanie zakończyło się wynikiem 
6:2 dla drużyny z Bukowca, ktora 
tym samym odnotowała pierwsze 
zwycięstwo, i to w dobrym stylu. 
Drużyna Budzynia pod kierow-
nictwem pana Adama Rabczaka – 
pauzowała. 

Tabela po trzech kolejkach:

1.  LZS Ostrówki  3     7   15-9
2. LZS Budzyń    3     7   10-8
3. Budzyń    2     6   10-2
4. LZS Prosna     3     6   11-7
5. ATA-TECHNIK    3     6 12-10
6. TOMEX-C     3      6 13-12
7. LZS Kakolewice     3     3   8-12
8. LZS Bukowiec     3     3 10-15
9. LZS Sokołowo B.   2     0     6-9
10. LZS Podstolice     2     0     4-9
11. LZS Dziewoklucz    3     0   8-14

RGZ LZS 
w Budzyniu

8

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Ruszyła Budzyńska Liga Gminna Halowej Piłki Nożnej

Z udziałem beniaminka

Zakończono rozgrywki Ligii Zakładów Pracy na Orliku jesień 
2012 w Budzyniu w I i II Lidze, ktorych organizatorem był Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Budzyniu. 
W rozgrywkach uczestniczyło 14 drużyn z naszej Gminy podzielonych 
na dwie Ligii. Wyniki poniżej:

Liga Zakładów Pracy - półmetek jesień 2012

Zacięta rywalizacja na 
boisku „Orlika”

W rundzie jesiennej w sumie ro-
zegrano 43 spotkania w których 
uczestniczyło 140 – piłkarzy z na-
szej gminy podzielonych na dwie 
Ligii.
Najlepszą drużyną w pierwszej  li-
dze okazała się firma Komfort, któ-
ra wygrała wszystkie mecze, drugie 
miejsce wywalczyła firma Kabat, a 
na trzeciej pozycji znalazła się nie-
oczekiwanie firma Ata - Technik. 
Natomiast w drugiej lidze najlep-
szą drużyną okazała się firma Two-
je Auto (na zdjęciu powyżej), dru-
gie miejsce dla Teamu  Troczyńscy, 
a trzecie miejsce dla FC Piaski.
Prowadzona jest klasyfikacja na 
najlepszego strzelca. W pierwszej 

I Liga    II Liga

I  Komfort   I  Twoje Auto
II  Kabat    II  Team Troczyńscy 
III  ATA –TECHNIK  III  FC Piaski
IV  Mad Dom   IV TOMEX
V  LUMAG   V  FARMERZY
VI  Budowlańcy    VI  FORMAT
    VII  HANDLOWCY 
    VIII  Rolnicy Wyszynki 

lidze z dorobkiem 20 bramek pro-
wadzi Paweł Lubański, a w dru-
giej lidze najlepszym strzelcem jest 
Krzysztof Troczyński z dorobkiem 
37 bramek. 
Wśród bramkarzy w pierwszej li-
dze jak w roku poprzednim nieza-
wodny na tej pozycji Maciej Go-
łębiowski z Komfortu, a w dru-
giej lidze najmniej wpuszczonych 
goli ma zawodnik z drużyny Two-
je Auto Kuba Kostrzewa. 
Zawody wzorowo prowadzone są 
przez arbitrów  Henryka Sienkiewi-
cza z Wągrowca i Bogusława Ste-
fańskiego z Budzynia. Nad całością 
rozgrywek czuwa i nadzoruje ani-
mator sportu Mariusz Ajchsztet. 

11 listopada 2012 roku ruszy-
ła kolejna edycja Ligii Gmin-
nej Halowej Piłki Nożnej w któ-
rej uczestniczy 11 drużyn z całej 
Gminy, reprezentujące Koła LZS 
i zakłady pracy. 
Wśród zespołów, które przystąpi-
ły do rozgrywek, znalazł się także    
beniaminek, LZS Budzyń, koło 
które powstało na tydzień przez 
rozpoczęciem Ligii. Zespół zrzesza 
w swych szeregach 16 członków a 
przewodniczy mu Artur Kałużny. 
Organizatorami Ligii są: Gmin-
ne Zrzeszenie LZS w Budzyniu, 
Gminny Ośrodek Kultury w Bu-
dzyniu a patronuje jej Wójt Gmi-
ny Budzyń.
W niedzielę 25 listopada 2012 roku 
została rozegrana trzecie kolejka 
Ligii, w ramach ktorej odbyło się 
5 spotkań. Punktualnie o godz. 14 
na hali widowiskowo – sportowej 
Gimnazjum w Budzyniu rozpoczął 
się pierwszy mecz: drużyna Ata – 
Technik zmierzyła  się z drużyną 
LZS Sokołowo Budzyńskie i poko-
nała ją 6:4. W drugim meczu zmie-
rzyły się drużyny LZS Kąkolewi-
ce i Tomex-C, mające do tej pory 
na swym koncie po jednym zwy-
cięstwie i jednej przegranej – wy-
nik spotkania 4:6 dla drużyny To-
mex-C.
W trzecim meczu spotkały się dru-
żyny LZS Prosna i LZS Podstolice, 
do połowy gra była dość wyrówna-
na z lekką przewagą Prosny ale w 
drugiej połowie posypały się bram-
ki i ostatecznie wygrała drużyna 
LZS Prosna wynikiem 6:2. 
Czwarty mecz trzymał zawod-
ników i publiczność w napięciu,  
zmierzyły się bowiem drużyny z 
czołówki tabeli: LZS Ostrówki i be-
niaminek LZS Budzyń. Od począt-
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Janowi Kubackiemu, właścicielowi firmy Komfort, z okazji 
zbliżających się świat Bożego Narodzenia 

najserdeczniejsze życzenia od nowonarodzonego 
Syna Bożego ślą wdzięczni 

 członkowie koła Pszczelarzy w Budzyniu wraz z Zarządem 
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Sakrementu udzielił ks. Infułat prof. Jerzy Stefański

Bierzmowanie w Budzyniu
10 listopada 2012 roku w ko-
ściele p.w. św. Andrzeja Boboli 
w Budzyniu 93 młodych para-
fian przyjęło sakrament bierz-
mowania, którego udzielił Jego 
Ekscelencja ks. Infułat prof. Je-
rzy Stefański, Wikariusz Bisku-
pi Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 
Na początku uroczystości pro-
boszcz parafii Budzyń, ks. Prze-
mysław Prętki, powitał wszyst-
kich i wyraził radość z obecności 
księdza Infułata, następnie pań-
stwo Ewa i Piotr Ławniczakowie 
w imieniu rodziców poprosili o 
udzielenie młodzieży sakramen-
tu bierzmowania. W homilii mło-
dzież została zachęcona do tego, 
aby być dojrzałym chrześcijani-
nem w codziennym życiu. 
Następnie ks. Infułat zaczął 
udzielać sakramentu w asyście ks. 
dr Aleksandra Sobczaka z Wice-
oficjała Sądu w Gnieznie i ks. kan 
Andrzeja Ziółkowskiego, dzie-
kana dekanatu chodzieskiego, a 
w celebrze uczestniczyli również 
ks. dyrektor Tomasz Kościelny z 
Budzynia i ks. kan Ireneusz Szy-

pura z Chodzieży. Na koniec Pro-
boszcz podziękował wszystkim 
za modlitwę i ks. Infułatowi za 
przewodniczenie. 
Zarówno ks. Infułat, jak i wszy-
scy zebrani w kościele, byli pod 
wrażeniem wspaniałego śpiewu 
wykonanego przez młodych arty-
stów z budzyńskiego zespołu li-
turgicznego „Raffaellki” pod dy-
rekcją Rafała Sygneckiego.
Na koniec zostały złożone po-
dziękowanie i kwiaty dla pani ka-
techetki Haliny Gapińskiej i ks. 
Wikariusza Rafała Bachory. 
W powojennej historii budzyń-
skiej parafii zdarzyło się po raz 
pierwszy, by sakrament udzie-
lany był przez księdza Infułata, 
wcześniej zawsze przez bisku-
pa. Odnotujmy też, że w naszej 
parafii wizyta księdza piastu-
jącego godność Infułata po raz 
ostatni miała miejsce 27 czerw-
ca 1977 roku, kiedy to ks. Infu-
łat Aleksy Wietrzykowski z Po-
znania był obecny podczas po-
żegnania Cudownego Obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Bierzmowanie – jeden z siedmiu sakramentów w Kościele katolickim 
istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie 
wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy 
ściślej z Jezusem Chrystusem. Katolika włącza w misję ewangelizacyj-
ną Kościoła katolickiego. W Kościele rzymskokatolickim bierzmowanie 
odgrywa rolę wyznania wiary, niejako świadomego, bo dokonywanego 
w wieku dorosłym (lub zbliżonym do dorosłości). Udzielanie sakramen-
tu jest w Kościele katolickim zarezerwowane dla biskupów i są tam oni 
zwyczajnymi szafarzami tego sakramentu. Nadzwyczajnym szafarzem 
tego sakramentu w Kościele katolickim jest każdy kapłan upoważnio-
ny do tego przez biskupa, w tym przypadku Arcybiskup Gnieźnieński 
upoważnił księdza Infułat Jerzego Stefańskiego. Ważną osobą w czasie 
bierzmowania jest świadek. Jest on świadkiem umocnienia wiary bierz-
mowanego. Kładzie on prawą dłoń na prawym ramieniu bierzmowane-
go. Prawo kanoniczne zaleca by był nim jeden z chrzestnych. Szafarz 
czyni znak Krzyża św na czole przyjmującego Krzyżmem św wypowia-
dając słowa „ Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. 

Pasowanie na przedszkolaka
W Przedszkolu Samorządowym 
w Budzyniu odbyło się „Paso-
wanie na przedszkolaka”. Był to 
szczególny dzień dla dzieci któ-
re po raz pierwszy przekroczyły 

Przedszkole w Budzyniu

Pasowanie i odwiedziny
próg przedszkola, oraz pierwszy 
ich publiczny występ. Dzieci za-
prezentowały swoje umiejętno-
ści – przed zaproszonymi gość-
mi, pokazały co nauczyły się w 
przedszkolu. Na każdego przed-

23 listopada br. w Nadleśnictwie 
Podanin odbyło się podsumowa-
nie konkursu „Za kasztany i żołę-
dzie wiedzy Ci przybędzie”. 
W spotkaniu uczestniczyli laureaci 
oraz opiekunowie konkursu z po-
szczególnych szkół. Nadleśniczy 
pan  Jacek Kulpiński wręczył zwy-
cięskim szkołom nagrody: SP Bu-
dzyń, SP nr 3 w Chodzieży, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie. 
Następnie wręczono nagrody laure-
atom. Ze Szkoły Podstawowej im. 

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie” 

Podsumowanie konkursu
Tadeusza Kotarbińskiego w Budzy-
niu było ich aż 19-cioro. Na szcze-
gólne uznanie zasłużyła Joanna Bu-
cholc, która zebrała 1510 kg kaszta-
nów i żołędzi, dzięki czemu zajęła I 
miejsce w kategorii indywidualnej. 
Joasia za zajęcie I miejsca  otrzyma-
ła tablet oraz książki na temat lasu. 
Pozostali laureaci uhonorowani zo-
stali nagrodami książkowymi. Dla 
wszystkich uczniów, którzy brali 
udział w tej akcji Nadleśnictwo Po-
danin ufundowało drobne upominki.

szkolaka czekały niespodzian-
ki:  dyplomy pasowania oraz sło-
dycze.  Był to ważny i niezapo-
mniany dzień dla wszystkich 
dzieci.

Odwiedziny dzieci z 
Przedszkola Samorządowego 
w Stróżewie
W dniu 30.10.12r. nasze Przed-
szkole odwiedziły dzieci z Przed-
szkola Samorządowego ze Stró-

żewa. Dzieci 5 i 6 letnie odwie-
dziły grupy Biedronki i Pszczół-
ki. Panie Maria Wierciak i Anna 
Dąbrowicz przygotowały dla go-
ści ciekawe zajęcia integracyj-
ne, były także tańce i zabawy 
plastyczne. Przedszkolacy miały 
okazję na wspólną zabawę, a w 
grudniu nasi przedszkolacy od-
wiedzą swoich nowych kolegów 
w ich przedszkolu.  
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Rozgrywka drużynowa „Bośka - Kop”

O Puchar Członka Zarządu
Powiatu Chodzieskiego

Dzień Niepodległości w Przedszkolu w Budzyniu 

Świętowali najmłodsi

Rozgrywki indywidualne „Bośka - Kop”

Walczyli o kolejny Puchar
11 listopada 2012 roku w So-
kołowie Budzyńskim rozegra-
no czwartą rozgrywkę „Bośka-
Kop”, tym razem o puchar Za-
kładu Usług Leśnych Robert Si-
miński.
Zwycięzcą Pucharu został Raj-
mund Przybyszewski (615 pkt.), 
a kolejne miejsca zajęli: Ryszard 
Geisler (480 pkt.), Stefan Mu-
lik (477 pkt.), Roman Starosielec 
(476 pkt.), Ryszard Miziołek (455 
pkt.), Waldemar Walczak (451 
pkt.), Mariusz Wiza (438 pkt.), 
Jerzy Kowalczyk (437 pkt.)

*   *   *
Po IV rozgrywkach klasyfikacja 
przedstawia się następująco: 
1. Rajmund Przybyszewski
                 900 pkt.
2. Ryszard Geisler            785 pkt.
3. Ryszard Miziołek         740 pkt.
4. Stefan Mulik            725 pkt.
5. Waldemar Walczak      650 pkt.
6. Romuald Fiedorowicz  645 pkt.
7. Mariusz Wiza               625 pkt.
8. Wojciech Wierzbiński  600 pkt.
9. Roman Starosielec       595 pkt.
10. Jerzy Kowalski           560 pkt.
11. Andrzej Michor           510 pkt.
12. Włodzimierz Olejniczak
            500 pkt.

13. Robert Ksycki             450 pkt.
14. Tadeusz Grill             400 pkt.
15. Zygmunt Bukowski   394 pkt.
16. Andrzej Łukaszewski 
           390 pkt.
17. Anna Geisler            340 pkt.
18. Polowy J.           300 pkt.
19. Zdzisław Kowalski     246 pkt.
20. Pienkos Mateusz         245 pkt.
21. Ryszard Fifer           240 pkt.
22. R. Ziała            215 pkt.
23. Z. Kałużny             200 pkt.
24. Henryk Kulik             190 pkt.
25. Władysław Ochnicki  185 pkt.
26. Robert Simiński          130 pkt.
27. Wojciech Kaźmierczak
             100 pkt.
28. Kazimierz Maliszewski 
                95 pkt.
29. Ryszard Rabczak           90 pkt.
30. Sławomir Łukaszewicz 
                                            75 pkt.
31. Jan Syska               70 pkt.
32. Marek Karol             60 pkt.
33. Mota             50 pkt.

*   *   *
Nastepna rozgrywka, o „Puchar 
Sołectwa Prosna”, odbędzie się 9 
grudnia o godzinie 17 w świetlicy 
w Prośnie.    

Zapraszają 
Organizatorzy 

18 listopada 2012r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu 
odbyła się pierwsza z trzech za-
planowanych drużynowa roz-
grywka „Bośka – Kop” Gmi-
ny Budzyń o puchar członka za-
rządu powiatu chodzieskiego, 
Piotra Jankowskiego.
W Turnieju uczestniczyło 5 dru-
żyn z Gminy Budzyń.
Pierwszy Turniej 
„Bośka – Kop”  
wygrała drużyna 
Budzyń I z wy-
nikiem 1338 pkt. 
Zwycięska druży-
na wystartowała 
w składzie:  Ste-
fan Mulik, Zbi-
gniew Kałużny, 
Sławomir Łuka-
szewicz, Włodzi-
mierz Olejniczak.  

Drugie miejsce  w Turnieju za-
jęła drużyna Budzyń II z wyni-
kiem 1294 pkt., trzecie miejsce 
drużyna Budzyń III z wynikiem 
1291 pkt., czwarte miejsce dru-
żyna Prosna Wieś z wynikiem 
1248 pkt., piąte miejsce  druży-
na Budzyń IV z wynikiem 1219 
pkt. 

W budzyńskim przedszkolu obchody 11 Listopada to już tradycja. Dzieci 
pod czujnym okiem wychowawców, przygotowują programy artystycz-
ne: tańce ludowe, wiersze, piosenki o Polsce. Towarzyszy temu podnio-
sła atmosfera. W tym roku starszacy uczestniczyli również w Konkursie 
Wiedzy o Polsce. Każda grupa otrzymała dyplom i gratulacje.
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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. 284-69-97  
Rewir Dzielnicowych w Budzy-
niu                       - tel. 284-31-30
pomoc drogowa                  - 981  
pogotowie energetyczne     - 991
pogotowie gazowe               - 992

INFORMACJE
informacja PKP Chodzież:
                                   - 282-02-70
dworzec PKP w Budzyniu:        
                                   - 284-31-79
informacja PKS Chodzież:       
                                   - 381-88-88
informacja o numerach telefo-
nicznych                        - 118 912

USŁUGI
szpital w Chodzieży
                                   - 282-05-70
apteka ,,Pod Orłem’’ Budzyń:                    
                                   - 284-31-26
apteka ,,Pod Jarzębinami’’,
Wyszyny                    - 284-38-95
usługi pogrzebowe ,,Bratek’’:    

        - 284-30-20,  0-663-976-785
lecznica weterynaryjna:           
                                   - 284-32-95
Przychodnia Zespołu Lekarzy
Rodzinnych               - 284-31-89
gabinet stomatologiczny:          
                                   - 284-34-13
Poczta Polska, U.P. w Budzyniu - 
naczelnik                   - 284-38-90
- ekspedycja               - 284-33-39
Gminny Ośrodek Kultury,                                
Biblioteka                  - 284-35-75
Bank Spółdzielczy     - 284-33-00
 

URZĘDY
Urząd Gminy w Budzyniu           
centrala:             - 284-32-01                                                      
wójt:                           - 284-33-13
Dom Pomocy Społecznej w Bu-
dzyniu                        - 284-38-50
                                   - 284-38-81
Urząd Stanu Cywilnego W Bu-
dzyniu                        - 284-35-47
Starostwo Powiatowe w Chodzie-
ży                                - 282 28 91
Powiatowy Urząd Pracy w 
Chodzieży                  - 282-04-65
Sąd Rejonowy w Wągrowcu
                                   - 262-19-26
Prokuratura Rejonowa w
Chodzieży                  - 282-03-72
ZUS Inspektorat w Chodzieży           
                           - 282-07-06                                
Terenowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Chodzieży      
     - 282-02-72
Urząd Skarbowy w Chodzieży                         
                                   - 281 26 00
Parafia Rzymskokatolicka w Bu-
dzyniu                        - 284-32-25
Parafia Rzymskokatolicka w Wy-
szynach                      - 284 32 19
Parafia Rzymskokatolicka w Pod-
stolicach                     - 284 38 82

Rozkład jazdy 
PKP Budzyń

ważny do dnia 08.12.2012

Poznań – 5.04 (2), 6.00, 7.20 (1), 
8.24, 11.29, 15.46 (6), 17.20 (3), 
18.39, 20.31 (OP)
Słupsk  – 17.57 (4, OP)
Piła – 6,44, 9.12 (7), 13,49, 16,27, 
17.15 (8), 17,57 (4, OP), 20.33 (5), 
22.13
Kołobrzeg – 6.44, 13.49, 16.27
Koszalin – 17.57 (4, OP)

Legenda:
1 - kursuje codziennie oprócz 7 ; 
09.IV; 08,09.VI
2 - kursuje w D oprócz: 30.IV, 
02,04.V; 08.VI; 02.XI
3 - kursuje do 24.VI i od 09.IX w  7  
oraz 09,10.IV oprócz 08.IV  
4 - RADEW do Koszalina codziennie a 
do Słupska w  5  i  7  oraz 08.IV; 31.X 
oprócz 08.IV; 02.XI
5 - kursuje w B oprócz 08.IV; 07, 08.VI
6 - z Piły kursuje codziennie oprócz 
8.IV z Koszalina 30.VI - 02.IX
7 - Poznań - Piła kursuje codziennie 
oprócz 08.IV, z Krotoszyna codziennie 
oprócz  7  i 09.IV; 08, 09.VI 
8 - z Nowego Tomyśla kursuje w D 
oprócz: 06, 30.IV; 02, 04.V

Objaśnienia:
B - kursuje od poniedziałku do piątku i 
niedzielę
D - kursuje od poniedziałku do piątku 
oprócz świąt
OP - pociąg zatrzymuje się na wyzna-
czonych stacjach
1   2   3   4   5   6   7  - dni tygodnia

Rozkład jazdy busa
ważny od 26.06.2011 

Budzyń – Chodzież
od poniedziałku do piątku w dni robocze:
5:25, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:35, 12:30, 13:20, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:25, 18:35, 19:35, 21:20 

Kursy w soboty:
6:15, 7:15, 9:35, 12:30, 14:15 
 
Tolerancja +/- 3 min.

INFORMATOR

Rozkład jazdy 
PKS Budzyń 
Budzyń przez: Dziewoklucz 
II, Dziewoklucz Abisynia 
– 12:40 S, 12:52 S, 14:37 S 
Budzyń przez: Kąkolewice  
wieś I, Ostrówki 
– 13:45 S< 
Budzyń przez: Sypniewo
– 06:50 S 
Budzyń, Rogozińska/Gimna-
zjum 
– 07:38 S 
Budzyń, Rogozińska/Gimna-
zjum przez: Dziewoklucz II, 
Dziewoklucz Abisynia
– 06:30 S, 13:45 S, 13:55 S 
Chodzież,D.A./D.K. 
– 07:25 S, 08:04 S, 08:25 S, 
14:10 S5, 15:20 S, 16:00 S
Chodzież  przez: Budzyń, 
Rogozińska/Gimnazjum  Wy-
szynki

– 14:25 S< 
Chodzież    przez: Prosna
– 07:44 S, 15:21 S, 15:24 dE
Chodzież przez: Wyszynki, 
Wyszyny szk. 
– 14:40 S5 
Chodzież
– 07:25 S, 08:04 S, 08:25 S, 
14:10 S5, 15:20 S, 16:00 S 
Kamienica 
– 16:30 S 
Kąkolewice, wieś I 
– 07:00 S 
Margonin przez: Zbyszewi-
ce
– 16:10 S 
Nowe Brzeźno
– 14:50 S 
Piła  przez:  Chodzież
 – 10:02 S, 10:45 F, 17:40 F 
Poznań  przez: Rogoźno, Mu-
rowana Goślina 
– 05:50 F, 07:30 FV
Rogoźno 
– 07:21 S 
Rogoźno przez: Nowe Brzeź-
no, Budzyń
– 06:55 S 
Sokołowo Budzyńskie szk. 
– 14:25 S< 
Sokołowo Budzyńskie szk.
przez: Budzyń, Rogozińska/
Gimnazjum 
– 12:50 S 
Sokołowo Budzyńskie przez: 
Kąkolewice, wieś I, Ostrów-
ki 
– 13:42 S5 
Sokolowo Budzyńskie
– 06:45 S
Wągrowiec przez: Kamieni-
ca 
– 06:45 S 
Wągrowiec  przez: Nowe 
Brzeźno  
– 13:40 S  
Wyszyny, szk. przez: Kąkolewi-
ce, wieś I,  Ostrówki 
– 14:20 S 

5 - kursuje w piątki 
< - kursuje od poniedziałku do 
czwartku 
d - kursuje w dni robocze wolne od 
nauki szkolnej /od poniedziałku do 
piątku/
E - nie kursuje w okresie letnich 
wakacji szkolnych 
F - kursuje od poniedziałku do 
piątku w dni robocze 
S - kursuje w dni nauki szkolnej  
V - kurs przyśpieszony

Uwaga! PKS Spółka z o.o. w Pile 
informuje, że w piątek po Bożym 
Ciele i 31.X. będzie prowadziło ko-
munikację autobusową wg rozkła-
du sobotniego, a 24 i 31.XII.2011 
do godz. 16.00.
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Wokalistka GOK Budzyń w finale „Kilerskiego karaoke”

Nie ma rzeczy niemożliwych!
Doczekaliśmy się sukcesu na 
ogólnopolską, medialną skalę! 
Estera Pytel, wokalistka Stu-
dio Piosenki Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Budzyniu, zade-
biutowała w muzycznym pro-
gramie ESKA TV.  Wokalistka 
już od kilku lat występuje na 
scenach festiwalowych w Pol-
sce i za granicą. Pod czujnym 
okiem opiekunki  p. Krystyny 
Świniarskiej, ćwiczy głos i sce-
niczny wyraz. Pisaliśmy wielo-
krotnie o zdobytych laurach, 
wspólnie cieszyliśmy się z co-
raz to większych osiągnięć na 
festiwalach.
„Kilerskie karaoke” – program 
realizowany przez stację mu-
zyczną Eska TV, to jednak 
zupełnie inne wyzwanie. 
Do udziału w programie 
zgłosiło się tysiące wokali-
stów z różnych stron Pol-
ski. Po pierwszym etapie 
wyłoniono pięciuset – a 
wśród nich również na-
szą Esterkę. Kolejny etap 
to już wokalny magiel. Do 
finału przechodziły tyl-
ko dwie osoby – dwa gło-
sy, które zrobią najwięk-
sze wrażenie na profesjo-
nalnym jury. Po tak trudnej 
eliminacji, to właśnie Es-
tera Pytel zakwalifikowa-
ła się do odcinka na żywo. 
Estera znalazła się w dru-
żynie z tancerzem - Rafa-
łem Maserakiem, oraz wo-
kalistą Kubą Molędą. Ra-

zem wystartowali w szóstej od-
słonie „Kilerskiego karaoke”. 
Estera zmierzyła się z  tune-
lem robaków niewiadomych ga-
tunków, a wszystko to wytrwa-
le śpiewając. Jej kolega Rafał  
śpiewał za to zawieszony nad 
ogromnym basenem zimniej i 
lepkiej mazi, w której niestety 
przyszło mu zanurkować.
W drużynie przeciwnej znaleź-
li się: Maja Bohosiewicz, Alek-
sandra Szwed oraz wokalistka, 
która podobnie jak Estera  prze-
szła eliminacje. Ich zadania też 
przyprawiały o zawrót głowy: 
tunel strachu pełen myszy, czy 
śpiewanie podczas huraganu, to 
trzeba przyznać niecodzienne 

zjawiska do muzykowania.
W rywalizacji finałowej wy-
startowały dwie 3 - osobowe 
drużyny ocenianie przez jury w 
składnie: Magdalena Schejbal, 
Katarzyna Kwiatkowska i Igor 
Nurczyński - szef Eska TV.
Formuła „Kilerskiego kara-
oke” udowadnia nam, że śpie-
wać można w każdych warun-
kach. Estera Pytel  na szklanym 
ekranie poradziła sobie świet-
nie – można powiedzieć, że jest 
stworzona do przebywania na 
scenie. Pomimo wielkiego stre-
su, który z pewnością jej towa-
rzyszył, zachowywała się jak-
by w programach telewizyj-

nych uczestniczyła od 
zawsze. 
Jak sama podkreśliła 
w jednym z wywiadów 
prasowych: - Była to 
na pewno niezapomnia-
na przygoda. Bardzo 
się cieszę, że odważy-
łam się postawić te kro-
ki i na pewno nie żałuję. 
Usłyszeć od tych ludzi 
wiele wspaniałych kom-
plementów, to napraw-
dę jest bardzo budują-
ce i daje siłę do dalsze-
go działania. Dziś już 
wiem, że pomimo tylu 
trudności, które spoty-
kają mnie na drodze i 
na pewno jeszcze wiele 
razy wystąpią, to ja i tak 
nie zrezygnuję i będę się 
bardzo starać, aby tego 

nie zaprzepaścić, bo życie mam 
tylko jedno i muszę próbować, 
a ci wspaniali ludzi dodali mi 
wiary w siebie.

Oprócz satysfakcji, jaką daje 
zwycięstwo w finale, nagrodą 
dla Estery był bilet do Kopen-
hagi oraz VIP-owska wejściów-
ka na wszystkie imprezy ESKI. 
Gratulacje Estero! Oby „Kiler-
skie karaoke”  było Twoją tram-
poliną do medialnej kariery. 
Może kiedyś  zasiądziesz w jury 
takiego programu? Powodzenia!

Honorata Struzik


