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Sesja Rady Gminy 

Pierwsza w tym roku

W tym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem

Zebrania wiejskie 
- podsumowanie
Skończył się cykl zebrań wiej-
skich, które cieszyły się dużym 
zainterowaniem, w wielu przy-
padkach większym niż w latach 
ubiegłych.
W czasie zebrań Rady Sołeckie 
poszczególnych sołectw złoży-
ły sprawozdania ze swojej dzia-
łalności. 
We wszystkich zebraniach brał 
udział także Wójt Gminy, który 
przedłożył informacje o wykona-
niu zadań inwestycyjnych w 2012 
roku oraz o planowanych  zamie-
rzeniach, szczególnie inwesty-
cyjnych, w 2013 roku. Oddziel-

W dniu 1 marca odbyło się po-
siedzeniu komisji rozwoju go-
spodarczego i finansów Rady 
Gminy. 
W czasie obrad komisji kierow-
nik Gminnego Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Budzyniu 
złożył sprawozdanie  z działalno-
ści za 2012 rok. Następnie człon-
kowie komisji omówili i wstępnie 
zaakceptowali projekty uchwał 
dotyczące między innymi: taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków, uchwały w sprawie 
zbycia nieruchomości, uchwa-
ły w sprawie przystąpienia Wójta 
Gminy Budzyń do porozumienia 
dla zrównoważonej gospodarki 

W dniu 12 marca odbyła się 
pierwsza w tym roku, a już 25 w 
tej kadencji, sesja Rady Gminy. 
Podczas obrad tej sesji, jak zwy-
kle bardzo pracowitej, podję-
to w sumie 10 uchwał istotnych 
dla funkcjonowania gminy. 
Pierwszą z nich była uchwa-
ła w sprawie zatwierdzenia taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków. Nowe taryfy obo-
wiązywać będą od 15 kwietnia 
2013 roku do 14 kwietnia 2014 
roku. Średnio cena wody wzrosła 
o 3,3 proc, a cena ścieków o 4,4 
procent. Ze względu na fakt, że 
uchwała podlega ogłoszeniu w In-
formatorze Gmina Budzyń, pełną 
treść tej uchwały publikujemy w 
bieżącym wydaniu Informatora. 
W kolejnej uchwale radni wyra-
zili zgodę na odpłatne nabycie na 
własność gminy  468 m kw. grun-
tu  z przeznaczeniem na pas zie-
leni na nowo tworzących się te-
renach budowlanych przy ulicy 
Gen. Taczaka. 
Następnie radni podjęli uchwałę, 
w której upoważnili Wójta Gmi-
ny Budzyń do przystąpienia do 
porozumienia między burmistrza-
mi dla zrównoważonej gospodar-
ki energetycznej na szczeblu lo-

kalnym. Celem tego porozumie-
nia jest realizacja w praktyce am-
bitnych założeń polityki energe-
tycznej Unii Europejskiej, która 
w efekcie ma dać 20 procentowe 
ograniczenie emisji CO 2. 
Następnie radni podjęli uchwa-
łę w sprawie udzielenia dota-
cji na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty budow-
lane przy zabytku wpisanego do 
rejestru zabytków. W uchwale tej 
radni wyrazili zgodę na to, aby z 
budżetu Gminy Budzyń na 2013 
rok udzielić dotacji celowej para-
fii rzymsko - katolickiej pod we-
zwaniem Matki Boskiej Pociesze-
nia w Wyszynach do wysokości 
ogółem 72 tysiące 931 złotych z 
przeznaczeniem na remont zabyt-
kowego kościoła parafialnego w 
Wyszynach. W ramach planowa-
nych prac zostanie wykonany re-
mont dachu, remont instalacji od-
gromowej, montaż stolarki otwo-
rowej a także renowacja elewa-
cji. Dotacja zostanie przeznaczo-
na zarówno na skup materiałów, 
jak i pokrycie kosztów robocizny. 
Następnie radni wyrazili zgodę na 
wyodrębnienie w budżecie Gmi-
ny Budzyń na 2014 rok środków 
stanowiących fundusz sołeckich.  
W kolejnej uchwale radni przyję-

li plan pracy komisji rewizyjnej 
na 2013 rok. Zgodnie z przyjętym 
planem w tej uchwale komisja re-
wizyjna sprawdzać będzie inwe-
stycje realizowane na terenie gmi-
ny, odwiedzając  lokalizacje po-
szczególnych inwestycji w tere-
nie. Ponadto szczegółowo zapo-
zna się z dokonanymi wydatkami 
na budowę strażnicy OSP w So-
kołowie Budzyńskim, oraz prze-
prowadzi kontrolę wydatków po-
niesionych na budowę świetlicy 
w Bukowcu i w Prośnie. Człon-
kowie komisji dokonają również 
analizy prawidłowości wykona-
nia budżetu gminy, co stanowić 
będzie podstawę  do wystąpienia 
z wnioskiem do Rady Gminy o 
udzieleniu lub nieudzieleniu ab-
solutorium dla Wójta Gminy. 
Następnie uchylona zosta-
ła uchwała nr IV/30/ 2007 Rady 
Gminy Budzyń z dnia 31 stycznia 
2007 roku w sprawie warunków 
odpłatności za pomoc w formie 
posiłku udzielonego w ramach 
wieloletniego programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywianie”. 
Podstawą uchylenia tej uchwa-
ły była konieczność jej wyelimi-
nowania w związku z niestosow-
niem jej w praktyce oraz niezgod-
nością z obecnie obowiązujący-
mi przepisami w zakresie doży-
wiania. 
W kolejnej uchwale radni do-
konali zmian w budżecie Gmi-
ny Budzyń na 2013 rok. Uchwa-
łą tą zostały zwiększone dochody 

w budżecie o kwotę 211 tysięcy 
889 złotych. Po zmianie docho-
dy gminy na 2013 rok zamykają 
się kwotą 28 milionów 781 tysię-
cy 681 złotych. Następnie zwięk-
szono wydatki o kwotę 748 tysię-
cy 111 złotych i obecnie budżet 
po zmianach po stronie wydat-
ków zamyka się kwotą 28 milio-
nów 869 tysięcy 545 złotych. Po 
zmianach kwota deficytu stanowi 
kwotę 87 tysięcy 864 złote. 
W związku z powyższym Rada 
podjęła także uchwałę w sprawie 
dokonania niezbędnych zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Budzyń. 
Ostatnią uchwałą która zosta-
ła podjęta podczas obrad ostat-
niej sesji była uchwała w spra-
wie zaciągnięcia pożyczki z bu-
dżetu państwa na wyprzedzają-
ce finansowanie w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 - 2013. Uchwa-
łą tą Rada postanowiła zaciągnąć 
pożyczkę z Banku Gospodarstwa 
Krajowego do kwoty 500 tysięcy 
złotych, z czego wykorzystanie 
pożyczki w roku 2013 ma wyno-
sić 250 tysięcy, a w roku 2014 po-
zystałe 250 tysięcy. Pożyczka  ta 
ma być przeznaczona na plano-
wane na lata 2013 - 2014 zadanie 
inwestycyjne pod nazwą „Roz-
budowa i przebudowa Gminne-
go Ośrodka Kultury w Budzyniu 
- przebudowa sali widowiskowej 
z pracami towarzyszącymi w Bu-
dzyniu”. 

Z prac komisji Rady Gminy

Pracowali nad projektami
energetycznej na szczeblu lokal-
nym, a także uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku, 
w sprawie wyodrębnienia w bu-
dżecie gminy środków stanowią-
cych fundusz sołecki. Omawiano 
także zmiany w budżecie gminy 
oraz zmiany w wieloletniej pro-
gnozie finansowej gminy.   
Podczas obrad tej komisji omó-
wiono także sprawy związane z 
inkasem opłat za odpady komu-
nalne. Wstępnie zaaprobowano 
możliwość pobierania tej opła-
ty przez sołtysów. Propozycja ta 
uzyskała wstępnie pozytywną 
opinię członków komisji. 

nym blokiem tematycznym, po-
ruszanym w czasie zebrań, była 
informacja Wójta Gminy doty-
cząca spraw związanych z wdra-
żaniem nowych rozwiązań z za-
kresu gospodarki odpadami, któ-
re będą obowiązywać od 1 lip-
ca 2013 roku. Przypominamy, że 
pierwszym terminem, który w 
związku z tą reformą obowiązuje, 
to jest złożenie deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  Wszy-
scy właściciele  gospodarstw do-
mowych powinni takie deklaracje 
złożyć do 31 marca 2013. 
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Za pomocą esemesów  

System powiadamiania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki

SERWAL
nowa usługa urzędu dla interesantów 

Chcesz sprawdzić swoje zobowiązania wobec urzędu, np.  wyso-
kość podatku od nieruchomości , podatku rolnego itp.?

Nie pamiętasz terminu płatności raty podatku?
Nie masz czasu na wizytę w urzędzie?

Dzięki nowej usłudze :
- urząd da Tobie możliwość  sprawdzenia Twoich zobowiązań wo-
bec urzędu w domu przez Internet,
- poprzez wiadomość SMS lub e-mail urząd przypomni Ci o zbliża-
jącym się terminie płatności,
- otrzymasz możliwość dokonania płatności przez Internet,
- zapłacisz swoje zobowiązania terminowo i  unikniesz odsetek od 
nieterminowo opłaconych należności, kosztów listownych upo-
mnień
- będziesz mógł uczestniczyć w decydowaniu o Twojej  gminie – 
poprzez ankiety urząd zapyta się o Twoje zdanie w ważnych dla 
gminy kwestiach,
- poinformuje Ciebie o ważnych wydarzeniach w gminie.

Aby skorzystać z usługi SERWAL, wystarczy  komputer z dostę-
pem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką i dostępem do 

poczty elektronicznej, telefon komórkowy. 
UWAGA! Koniecznie trzeba  złożyć w urzędzie deklarację chę-

ci skorzystania z tej usługi. Należy ją złożyć w: Urząd Gminy Bu-
dzyń, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń, pok. nr 10

Osoba do kontaktu: Rafał Jończy tel. (67) 28 43 201 w. 30 

Wprowadzony został dla miesz-
kańców naszej gminy „System 
Powiadamiania SMS”. Jego celem 
jest szybkie powiadamianie osób, 
które zgłosiły akces do korzystania 
z tej usługi, o najważniejszych wy-
darzeniach na terenie naszej gminy: 
- imprezach kulturalnych;
- planowanych zebraniach wiej-
skich, komisjach, sesjach, a także in-
nych wydarzeniach na terenie naszej 
gminy; 
- ostrzeżenia o zagrożeniach.

Aby skorzystać z tej usługi należy 
wejść na stronę internetową www.
budzyn.pl, kliknąć na znajdującą się 
z prawej strony zakładkę „informa-
tor SMS”, wypełnić zamieszczony 
tam formularz. Zwracamy uwagę, 
by koniecznie wypełnić pole „mia-
sto”, bo chociaż nie jest to wymaga-
ne, pozwoli na precyzyjne kierowa-
nie powiadomień. Usługa zostanie 
uruchomiona automatycznie i jest 
bezpłatna dla wszystkich z niej ko-
rzystających. 

Mieszkańcom sołectwa Bukowiec zdrowych 
Wesołych Świąt 
Wielkanocnych 

życzy sołtys 
Wacław Pasch 

wraz z 
Radą Sołecką 

Ojciec Eustachy Rakoczy skończył 70 lat 

Piękny jubileusz 
Ojciec Eustachy Rakoczy obcho-
dził na Jasnej Górze swoje 70 uro-
dziny. W związku z tą rocznicą do 
Częstochowy wybrała się delega-
cja złożona z członków najbliższej 
rodziny, a także przedstawicieli 
samorządu naszej gminy i Powia-
tu Chodzieskiego. Przypomnijmy, 
że o. Rakoczy jest honorowym 
obywatelem Chodzieży.   
Goście jubileuszu zostali najpierw 
oprowadzeni po bibliotece i sank-
tuarium, zwiedzili salę rycerską i 

mogli podziwiać słynny obraz Du-
dy-Gracza „Droga Krzyżowa”.  Po 
Mszy świętej odprawionej w inten-
cji Jubilata rozpoczęło się nieoficjal-
ne spotkanie z przyjaciółmi i rodzi-
ną, podczas którego wspominano 
jego lata szkolne, drogę do powo-
łania i liczne naukowe oraz duszpa-
sterskie zasługi, podkreślano także 
zasługi ojca Eustachego, Jasnogór-
skiego kapelana Żołnierzy Niepod-
ległości, dla środowisk patriotycz-
nych i kombatanckich.  



4

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
mieszkańcom wsi Wyszyny 

najserdeczniejsze życzenia  
zdrowia i wszelkiej 

pomyślności składa 
Rada Sołecka i 

sołtys Tadeusz 
Grochowalski 

 UCHWAŁA  
Nr  XXV / 169 / 2013

RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 12 marca 2013 r.

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

              
Na podstawie art. 7 ust. 1  pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) art. 4 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. 
z 2011r. Nr 45 poz. 236, ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1, 3 i 10 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 
123 poz. 858, ze zmianami) Rada Gminy Budzyń uchwala, co 

następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 lutego 2013 r. Gminne-
go Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu, Rada Gminy 
Budzyń zatwierdza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Budzyń: 

1) Taryfy dla pobierających wodę wynoszą:
a/ wykorzystywana na cele bytowe gospodarstw domowych: 
za 1 m³ - 2,29 zł netto, plus należny podatek VAT, stawka opłaty 
abonamentowej  - 2,20 zł  netto miesięcznie, plus należny  poda-
tek VAT,
b/ wykorzystywana na pozostałe cele: 
za 1 m³ -  3,65 zł netto, plus należny podatek VAT, stawka opła-
ty abonamentowej  - 5,00 zł netto miesięcznie, plus należny poda-
tek VAT.
2/ Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków wynoszą:
a/ za ścieki socjalno – bytowe:
za 1 m³ -  3,71 zł netto, plus należny podatek VAT,
b/ za ścieki od pozostałych odbiorców:
za 1 m³ -  4,09 zł netto, plus należny podatek VAT.

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

§ 2. 1. Taryfy obowiązują w okresie od 15 kwietnia 2013 r. do 14 
kwietnia 2014 r.

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

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/102/2012 z dnia 26 marca 2012 
r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowią-
zującą od dnia 15 kwietnia 2013 r.  

Hanna Danielewicz i Ewa Ka-
bat z budzyńskiego Koła To-
warzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego w Budzyniu, 
wystąpiły z inicjatywą umiesz-
czenia na grobach Powstań-
ców Wielkopolskich pamiątko-
wych medali pamięci. Sprawę 
nagłośniono podczas niedaw-
nego spotkania zarządu Towa-
rzystwa Przyjaciół Powstania 
Wielkoopolskiego z mediami.
Pomysł nie jest nowy, podob-
ne akcje odbywały się już na te-
renie kilku miast Wielkopolski. 
Jak deklarował w czasie spotka-
nia prezes chodzieskiego oddzia-
łu TPPW Roman Grewling, tak-
że w naszym regionie istnieje po-
trzeba uporządkowania sytuacji, 
by dotychczas nieznane lub za-
pomniane nagrobki zostały w wi-
doczny sposób oznakowane. Pod-
kreślił - W ten sposób chcemy 
uczcić czyn powstańczy naszych 
przodków. 
Warto wspomnieć, że część po-
wstańczych nagrobków jest już, 
jak to ma miejsce w Margoninie,  
oznakowana.  TPPW chce, oczy-
wiście za zgodą rodzin, by zdą-
żyć przeprowadzić akcję ozna-
kowania podczas uroczystości 

Akcja znakowania powstańczych grobów

Jestesmy im to winni...
rocznicowych w okolicach 8 - 9 
maja. Całość miałaby być prze-
prowadzona z udziałem z mło-
dzieży ze szkół im Powstańców 
Wlkp., oczywiście pod opieką 
dorosłych. Okrągłe medale pa-
mięci z krzyżem powstańczym 
byłyby przytwierdzone do na-
grobków w widocznym miejscu 
za pomocą silikonu.
Zdaniem Hanny Danielewicz na-
sze pokolenie jeszcze pamięta 
i kultywuje pamięć o powstań-
cach, ale czas robi swoje, dlate-
go nie tylko pomniki, ale mogi-
ły też powinny być oznakowa-
ne nagrobnymi medalami pamię-
ci. Przez najbliższe dwa miesiące 
członkowie Towarzystwa ocze-
kiwać będą na kontakt z rodzi-
nami, a także na inne informacje 
w sprawie miejsc powstańczych 
pochówków. 
Aby ułatwić kontakt w Bibliotece 
Miejskiej w Chodzieży pełnione 
będą dyżury (we wtorki od godz. 
13 do 14, oraz w czwartki mię-
dzy godz. 16 i 17). Na informa-
cje w tej sprawie oczekuje tak-
że pani Dorota Marciniak, która 
udostępniła numery swoich tele-
fonów: 602 522 225 oraz 67 28 
29 824.



5

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży

Dnia 9 marca 2013r. kobiety z 
KGW w Nowym Brzeźnie zor-
ganizowały „Dzień Kobiet”, 
którybył połączony z 50 leciem 
istnienia ich Koła. 
Na uroczystość zaprosiły zaprzy-
jaźnione panie z KGW Grabów-
ka i okolic. Uroczystość uświet-
niła swoją obecnością pierwsza 
przewodnicząca Koła pani Ali-
cja Koszna. Były piękne kwiaty, 
szampan i łzy wzruszenia. Pod-
czas spotkania panowała bardzo 
miła atmosfera urozmaicona wie-
loma atrakcjami przygotowanymi 
przez organizatorki. Była m.in. 
loteria fantowa, konkurencje gru-
powe. Miłemu spotkaniu towa-
rzyszył również wspólny śpiew, 
który uświetnił muzyką Rafał 
Kempiński. Organizatorką gratu-
lujemy wspaniałych pomysłów i 
przemiłej atmosfery, a z okazji ju-
bileuszu życzymy wszystkiego co 
najlepsze oraz wiele radości i dal-
szej owocnej współpracy między 
sołectwami.     

Brzezno Nowe

Niezwykły Dzień Kobiet

Pierwszego dnia młodzież gim-
nazjum gościła w Gminnym 
Domu Kultury w Budzyniu 
uczestnicząc w trzech częściach 
poetyckiego  scenariusza  pt. 
„…zbudź się !” 
Przygotowania do pierwszego 
dnia rekolekcji wielkopostnych 
w naszej szkole trwały  już trzy 
tygodnie wcześniej, a mianowi-
cie uczniowie klas trzecich zreali-
zowali montaż słowno - muzycz-
ny i zdjęcia do prezentacji filmo-
wej. Nasz projekt filmowy miał 
na celu nie tylko wypełnić czas 
rekolekcyjny, ale przede wszyst-
kim przybliżyć ostatnie chwi-
le z życia Pana Jezusa. Ucznio-
wie niczym aktorzy wcielili się 
w postacie bohaterów z Ewan-
gelii. Zostało to uwiecznione w 
specjalnie przygotowanej scene-
rii, aby oddać klimat owych wy-
darzeń sprzed dwóch tysięcy lat. 
Młodzież do projektu wykorzy-
stała fragmenty z Ewangelii wg 
św. Marka i wg św. Łukasza do-
tyczące Triduum Paschalnego. W 
projekcie filmowym udział wzię-
li: Oskar Olszewski, Sebastian 
Janiszewski, Szymon Ciba, Ja-
kub Skowroński, Wiktoria Sob-
czak, Magdalena Mąka, Oliwia 

Lisiewicz, Agata Sobisiak, Pauli-
na Nowacka, Kamila Kaczmarek, 
Kamil Wiśniewski, Michał Ław-
niczak, Anna Stempniak, Weroni-
ka Kędzierska, Izabella Jurczenko 
i Rafał Pilarski. 
Druga część scenariusza zawiera-
ła rozmyślania: o poszukiwaniu 
Pana Boga w życiu człowieka, o 
modlitwie, o miłości, że jest sen-
sem życia.
Czy Pan Bóg powinien być obec-
ny w moim życiu? Czy potra-
fię wyrażać wdzięczność wobec 
Stwórcy i jak to czynię?
Scenariusz opierał się o wiersze 
m.in.  ks. Jana Twardowskiego, 
Jerzego Lieberta, Stanisława Gru-
dzińskiego, Jana Kochanowskie-
go. 
Wykorzystane zostały fragmen-
ty utworów muzycznych: „Dziw-
ny jest ten świat”  Cz. Niemena, 
„Życie nie po to jest by brać” S. 
Sojki, „Małe szczęścia” R. Jan-
sona, „Ballada o dobrym czło-
wieku” zespołu Chłopcy z Placu 
Broni oraz „Alleluja” z Oratorium 
„Mesjasz” G. F. Haendla.
Trzecia część scenariusza to wy-
konanie  pantomimy  pt. „Jezus 
żyje!”  Było to podsumowanie 
całego scenariusza i ukazanie, że 

najwłaściwsza droga to podążanie 
za Jezusem.
W drugiej i trzeciej części sce-
nariusza wzięli udział uczniowie 
klas pierwszych i drugich: Jago-
da Pawelec, Paula Bornikow-
ska, Julia Grill, Natalia Paczkow-
ska, Natalia Szurpit, Maja Simiń-
ska, Aleksandra Krajewska, Nata-
lia Głowacka, Joanna Kryszkie-
wicz, Wiktoria Kuczyńska, Karo-
lina Prech i Wiktoria Anastaziak i 
Marcin Galon. 
Udział w pierwszym dniu reko-
lekcji szkolnych  uwrażliwił mło-
dzież na dobro i piękno. Pomógł 

odkrywać uczniom  własne talen-
ty, próbował przełamać ich opo-
ry i zahamowania jednocześnie 
kształtując postawę otwartości  i 
kreatywności. Wychowawczy 
aspekt to ukazanie, że mądrze po-
jęta wolność jest odpowiedzialno-
ścią za siebie i innych.
W dni rekolekcyjne gościliśmy 
w naszej parafii rekolekcjonistę z 
Górki Klasztornej ojca Antonie-
go oraz siostrę Sancję z Lubonia, 
którzy przekazali nam wiele nauk 
dotyczących wiary.

Małgorzata Jeska  
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To już po raz trzynasty... 

Już wkrótce „Piramida”!

Gminny Ośrodek Kultury

Wystawa fotografii 
przyrodniczej

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

„Witaj wiosno”

Pierwszy dzień wiosny to dobry początek na prezentację kolejnej 
wystawy fotografii przyrodniczej Grzegorza Wróblewskiego, któ-
ry od wielu już lat specjalizuje się w uwiecznianiu otaczającego nas 
świata kwiatów i zwierząt. 
Znajdziemy na nich pierwsze wiosenne kwiaty, ptaki, owady oraz pła-
zy; to znak nadchodzącej powoli wiosny. Wchodząc do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Budzyniu można poczuć pierwszy powiew wiosny, 
pomimo minusowych temperatur na dworze.   

20 marca, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, w pro-
gramie związanym tematycznie z nadchodzącą wiosną wystąpił prowa-
dzony przez Marię Wierciak zespół taneczny „Czadowe Gwiazdeczki” 
oraz wykonawczynie ze Studia Piosenki Krystyczny Świniarskiej. Go-
ściem specjalnym programu był satyryk Mieczysław Góra. Program był 
adresowany do wszystkich mieszkańców naszej gminy.   



Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim 
mieszkańcom gminy Budzyń najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności 

składa 
Dyrektor GOK 

Marek Bocheński  
wraz z pracownikami
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Diabetyczki świętowały 

Spotkanie w Dniu Kobiet
W dniu 8 marca, z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Kobiet, 
w sali kawiarnianej Gminne-
go Ośrodka Kultury spotkało 
się 36 pań z budzyńskiego Koła 
Stowarzyszenia Diabetyków. 
Jedynymi przedstawicielami płci 
brzydkiej byli – przewodniczący 
Koła Zdzisław Strahl oraz znany 
w regionie satyryk, Mieczysław 

Góra. Każda z zebranych pań 
otrzymała z ich rąk kwiat, a obec-
ność Mieczysława Góry była oka-
zja do wspaniałej zabawy; licz-
ne skecze i scenki w jego wyko-
naniu dostarczyły zebranym pa-
niom wielu radości. Oczywiście, 
nie zabrakło kawy i ciasta. Atmo-
fera była ciepła i serdeczna.   

W poprzednim numerze po-
jawiła się wzmianka o udzia-
le uczniów Szkoły Podstawowej  
w Wyszynach w Konkursie  Mło-
dych Artystów FAI 2013, zorga-
nizowanym przez Obornickie 
Stowarzyszenie Lotnicze. 
Z przyjemnością informujemy, że 

Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Wiosenne kanapki 

Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Sukces Marii Banak 
w konkursie FAI 2013

praca naszej uczennicy Mariki Ba-
nak (kl. VI) zajęła I miejsce w II 
grupie wiekowej w ogólnopolskim 
finale konkursu, który odbył  się w 
Bemowskim Centrum Kultury w 
Warszawie i weźmie udział w mię-
dzynarodowym finale w Szwajca-
rii. Gratulujemy!

O tym jak ważne jest zdrowe 
odżywianie przekonywali nas 
uczniowie klasy I. Wraz z wy-
chowawczynią – panią Marle-
ną Gładych poznawali zasady 
zdrowego odżywiania i kultu-
ralnego spożywania posiłków. 
1 marca dzieci przyniosły  na za-

jęcia pieczywo, warzywa, wędli-
ny, żółty ser i wspólnie wykona-
ły wiosenne  kanapki. Wykaza-
ły się przy tym  pomysłowością. 
Na kanapkach widniały uśmiech-
nięte twarzyczki, domki, kwiatki. 
„Mali kucharze” byli bardzo za-
dowoleni ze swojej pracy.

W nocy z 28 lutego na 1 marca 2012 nieznani sprawcy po 
zepchnięciu nadproża do środka i wyłamaniu drzwi wejścio-
wych dostali się do wnętrza sklepu rolniczo-technicznego sie-
ci Grene w Budzyniu. Ukradziono dwa akumulatory i około 
500 złotych gotówki. Ogółem straty wyceniono na ok 1100 
złotych. W tej sprawie postępowanie prowadzi KP w Margo-
ninie.

Kronika wypadków

Nocne włamanie
do sklepu Grene
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Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu 

Wielkanocne klimaty
Przedszkole Samorządowe w Wyszynach 

Dzień świętego Patryka 
Stowarzyszenie Artystów Ziemi 
Budzyńskiej zaprezentowało swo-
je tegoroczne prace związane z 
Wielkanocą w Gminnym Ośrod-
ku Kultury. 
Na zaplanowanym spotkaniu ar-
tystki wykonały palmy o długości 3 
metry z wcześniej uwitych koloro-
wych kwiatów z krepy, w połącze-
niu z bukszpanem, żarnowcem i ga-
łęziami tui. Palmy są ozdobą stołu 
wielkanocnego. Zostaną przeniesio-
ne do kościoła św. Andrzeja Boboli 
w Budzyniu na Niedzielę Palmową, 
aby podtrzymać tradycję 
świąt Wielkiej Nocy.  
Stół wielkanocny przygo-
towała instruktorka Anna 
Zaranek z Katarzyną Leś-
ko. Artystki ze Stowarzy-
szenia udostępniły swoje 
rękodzieła wcześniej wy-
konane różnymi techni-
kami takimi jak: decoupa-
ge, quilling, jaja nakłuwa-
ne włóczką filcową; jaj-
ka, kurczęta, motylki oraz 
bratki wykonane meto-
dą szydełkową; malowanie gipso-
wych jaj i inne, aby zachęcić dzieci 
i młodzież do kultywowania chrze-
ścijańskich tradycji. Dzieła artystek 
wzbudziły wielkie zainteresowanie 

i uznanie wśród licznie odwiedza-
jących mieszkańców naszej gminy. 
Wszystkich zainteresowanych ser-
decznie zapraszamy do oglądania 
wystawionych prac. 
Serdecznie dziękujemy Janowi Ku-
backiemu, Andrzejowi Mellerowi 
oraz Ludmile i Pawłowi Partyce za 
wsparcie materiałami potrzebnymi 
do stworzenia wystawy. 
Stowarzyszenie Artystów Ziemi Bu-
dzyńskiej życzy wszystkim mieszkań-
com Budzynia i okolic radosnych i 
przepełnionych nadzieją Świąt Wiel-

kiej Nocy, świetnego i niezapomnia-
nego Śmingusa Dyngusa oraz pięk-
nych spotkań z powracającą do ży-
cia przepiękną  przyrodą.

Z okazji święta Patryka w 
przedszkolu w Wyszynach na 
zajęciach z języka angielskie-
go dzieci dowiedziały się kilku 
informacji o tym państwie. 
W tym dniu wszystkie dzie-
ci były ubrane na zielono. Pani 
lektorka pokazała dzieciom fla-

Z okazji Świąt Wielkanocnych
mieszkańcom wsi Budzyń

najserdeczniejsze życzenia zdrowia i 
wszelkiej pomyślności 
składa Rada Sołecka 

oraz sołtys Zenon Nowicki

gę Irlandii, podstawowe kroki 
narodowego tańca. Przedszko-
laki dowiedziały się też, że har-
fa to narodowy instrument Irlan-
dii. Dzieci świetnie się bawiły 
na zajęciach, najwięcej radości 
dostarczył im taniec.
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Sklep 

zaprasza na zakupy

Budzyń, ul. Rynkowa 14
507 121 816, olenka@life.pl

ALEKSANDRA 

firany, tkaniny zasłonowe, obrusowe, bielizna pościelowa (kora, bawełna satyna bawełniana, 
flanela, jersey, różne rozmiary), ręczniki, obrusy, serwety, bieżniki w różnych rozmiarach, bielizna 

damska i męska, koce, narzuty, kołdry, poduszki w różnych rozmiarach, pasmanteria
UWAGA! wyprzedaż odzieży dziecięcej, obniżka organtyn, firan żakardowych i zasłonowych 

Od Nowego Roku większy komfort w czasie zakupów, 
większa powierzchnia, większy wybór towarów 

Poduszki na każdą okazję, 
możliwość wyhaftowania 

inicjałów, imion lub 
dowolnego tekstu. 

Wiemy, ze kochasz 
najbliższą Ci osobę, ale 

czasami dobzre przytulić 
się do miłego jaśka. 

Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkiej 
Nocy dla mieszkańców wsi Brzekiniec 
składa Sołtys Ludwik Soloch

21 marca to dzień, na któ-
ry czekamy, aby powitać 
wiosnę. W tym roku było 
podobnie, jadnak pogoda 
zrobiła nam psikusa. 
My się jednak nie podda-
liśmy i wyszliśmy na ulice 
Wyszyn, aby mimo wszyst-
ko przywitać tę najpiękniej-
szą porę roku. Wierzymy, że 
nasze śpiewy i okrzyki przy-
niosą wkrótce zamierzone 
efekty. Po pochodzie Koty i 
Krasnale kontynuowały wi-
tanie wiosny, ale już w sali. 
Rozwiązywaliśmy krzyżów-
ki, zagadki, śpiewaliśmy 
piosenki o wiośnie.   

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach 

Koncert Majki Jeżowskiej
W czwartek, 28 lutego 2013r, 
dzieci z przedszkola w Wyszy-
nach wzięły udział w koncercie 
Majki Jeżowskiej w Chodzieży. 
Przedszklacy doskonale się bawi-
li, gdyż piosenkarka zarażała swo-
ją energią i pomysłami. Było wiele 
konkursów, podczas których dzie-

ci zdobyły zdjęcia, plakaty z po-
dobizną i autografem Piosenkarki. 
Dzięki umiejętnościom dzieci, pod 
wodzą pani Karoliny, udało się 
wygrać płytę z piosenkami Majki 
Jeżowskiej dla przedszkola. Pełni 
wrażeń wróciliśmy do Wyszyn.

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach 

Powitanie wiosny

23 lutego 2013 roku w hali spor-
towej Zespołu Szkół Licealno 
– Gimnazjalnych w Ratajach 
odbyła się Powiatowa Zimowa 
Spartakiada LZS. 
W Spartakiadzie startowały dru-
żyny z Gminy Budzyń, Chodzież 
i Miasta i Gminy Szamocin. Ro-
zegrano następujące konkurencje 
:rzuty karne na bramkę, rzut lot-
ką do tarczy, podnoszenie odważ-
nika, przeciąganie liny. 
Zwycięzcami w poszczególnych 
konkurencjach zostali:
- podnoszenie odważnika do 80 
kg – Szulc Grzegorz 
pow. 80  kg – Nawrocki Sławomir 
- rzuty karne na bramkę -  Wal-
czak Krzysztof, Stefaniak Michał
- rzut lotką do tarczy – Borow-
czak Julia, Stefaniak Paweł
- przeciąganie liny: Marek Karol, 
Pinkos Mateusz, Dobosz Jakub, 
Ksycki Robert, Walczak Krzysz-
tof.  
Drużynowo zwyciężyła repre-
zentacja: Gminy Budzyń, II miej-
sce zajęła drużyna Miasta i Gmi-
ny Szamocin, III miejsce Gmina 
Chodzież. 
24 lutego 2013 roku w Złotowie 
odbył się półfinał grupy I gier ze-
społowych w ramach Wlkp Spar-
takiady Zimowej w piłce siatko-
wej kobiet i mężczyzn oraz halo-
wej piłce nożnej. 

W piłce siatkowej kobiet gra-
ła drużyna LZS Sokołowo Budz. 
w piłce siatkowej mężczyzn LZS 
Nowe Brzeźno a halowej piłce 
nożnej mistrz Ligii Gminnej Ha-
lowej Piłki Nożnej drużyna Bu-
dzynia. Drużyny piłki siatkowej 
kobiet i mężczyzn zajęły V miej-
sce natomiast drużyna halowej 
piłki nożnej III miejsce. Do fina-
łu Spartakiady przechodziły zwy-
cięskie drużyny. 
3 marca 2013 roku w Środzie 
Wlkp. odbył się finał XV Zimo-
wej Spartakiady LZS gdzie jak re-
prezentacja powiatu chodzieskie-
go zajęliśmy 12 miejsce. 
W poszczególnych konkuren-
cjach  rekreacyjnych zajęliśmy 
miejsca: 
- rzut lotką do tarczy - 8 miejsce 
Bednarek Joanna, Nowak Adam;  
- rzuty karne na bramkę – 1 miej-
sce Walczak Krzysztof, 4 miejsce 
Szulc Grzegorz;  
- podnoszenie odważnika – 3 
miejsce Nawrocki Sławomir;  
- wielobój  rekreacyjny – 5 miej-
sce Ksycki Robert, Borowczak 
Julia; 
- przeciąganie liny – 7 miejsce 
marek Karol, Pinkos Mateusz, 
Dobosz Jakub. 
W pozostałych konkurencjach za-
jęliśmy dalsze miejsca. 

Schlabs Roman 

Zawody w Ratajach

Zimowa Spartakiada LZS

Zdrowych i Wesołych 
Świąt Wielkiej Nocy dla 
wszystkich strażaków 
składa Komendant 
Gminny Ludwik Soloch Pogodnych świąt Wielkiej Nocy 

życzy Aleksandra Wróblewska
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Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej dzieci rocznik 2000 i młodsze

Grała Mała Piłkarska Kadra

OGŁOSZENIE
 
Biblioteka Publiczna w Bu-
dzyniu poszukuje do swoich 
zbiorów książki pt. „Kość 
z kości” – tom 1, która sta-
nowi siódmą część bestsel-
lerowej Sagi autorstwa Dia-
ny Gabaldon  (wyd. „Świat 
Książki” – oprawa twarda).

Z poważaniem 
Dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Budzyniu 
Maria Ganclerz 

W niedzielę 10 marca 2013 roku w hali wido-
wiskowo – sportowej w Budzyniu odbył się 
Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej dzieci 
rocznik 2000 i młodsi. 
Organizatorami byli: Gminne Zrzeszenie LZS w 
Budzyniu, Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu 
i Koła LZS. 
W Turnieju uczestniczyło 8 drużyn piłkarskich, 
które rozgrywały swe mecze systemem każdy z 
każdym w dwóch grupach. 
I miejsce zajęła drużyna Budzyń „Orlik”
II miejsce drużyna LZS Prosna 
III miejsce drużyna LZS Bukowiec
IV miejsce drużyna LZS Dziewoklucz
V miejsce LZS Budzyń
VI miejsce LZS Podstolice 
VII miejsce Sokołowo Budzyńskie
VIII miejsce drużyna Budzyń – TYMBARK – 

składające się najmłodszych zawodników 2005-
2003 rok (8 – 10 lat).
Najlepszym  strzelcem został: Binert Daniel – 6 
bramek – LZS Bukowiec. 
Najlepszym bramkarzem został Laskowski Mi-
łosz – LZS Prosna.

Zwycięzcom i ich opiekunom statuetki i meda-
le  wręczali: pan Piotr Jankowski i pan Roman 
Schlabs. 
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
kierownikom i opiekunom drużyn oraz wszyst-
kim osobom które pomogły przy organizacji tego 
Turnieju. 
Drużyny te ponownie spotkają się 2 maja 2013 
roku gdzie życzymy im samych zwycięstw i dużo 
zdobytych bramek.              

GZ LZS w Budzyniu 



11

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

17 marca 2013 roku w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej 
w Wyszynach odbyły się Mi-
strzostwa Gminy Budzyń w te-
nisie stołowym. 
Celem mistrzostw była populary-
zacja tenisa stołowego w środo-
wisku wiejskim oraz wyłonienie 
najlepszych zawodników.
Organizatorami byli: Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu, 
Gminny Ośrodek Kultury w Bu-
dzyniu, Szkoła Podstawowa w 
Wyszynach oraz Koło LZS Bu-
kowiec.
Otwarcia Mistrzostw dokonali: 
Przewodniczący Rady Gminnej 
pan Bogdan Łasecki i Przewod-
niczący Gminnego Zrzeszenia 
LZS pan Roman Schlabs. 
Mistrzostwa rozgrywane były w 
pięciu kategoriach wiekowych 
kobiet i mężczyzn. Ogółem zgło-
siło się 9 drużyn z terenu gmi-
ny – 116 zawodników i zawod-
niczek.
Mistrzostwa rozegrano bardzo 
sprawnie w miłej i sportowej at-
mosferze.
Zwycięzcami w poszczególnych 
kategoriach zostali:

Mężczyźni:
Kategoria – młodzik
1. Rozpłochowski Eryk
 - LZS Sokołowo Budz. 
2. Wituchowski Oskar 
 - LZS Ostrówki
3. Tokarz Radosław - 
LZS Budzyń 

Kategoria – kadet
1. Bąk Miłosz  - LZS Podstolice

Grano w tenisa stołowego

Walczyli o tytuł Mistrza Gminy
2. Grill Kacper - LZS Budzyń 
3. Danelski Jarek - LZS Ostrów-
ki

Kategoria – junior 
1. Dzik Adam - WDK
2. Rozpłochowski  Bartosz 
 - LZS Sokołowo Budz.
3. Pytel Tomasz - LZS Budzyń

Kategoria  - senior  
1. Postek Wojciech  
 - LZS Ostrówki 
2. Dzik Patryk - WDK
3. Marek Karol - LZS Prosna 

Kategoria – oldboy
1. Błażej Tomasz - LZS Prosna 
2. Mikołajewicz Marek
 - LZS Budzyń
3. Polowy Leszek 
 - LZS Ostrówki

Kobiety:
Kategoria – młodzik
1. Niemiro Emilia 
 - LZS Ostrówki 
2. Nowicka Nikola
 - LZS Sokołowo Budz.
3. Gruszczyńska Wiktoria 
 - LZS Sokołowo Budz.

Kategoria – kadet 
1. Prech Karolina  
 - LZS Sokołowo Budz.
2. Polowa Wiktoria - LZS Prosna 
3. Lenartowicz Martyna 
 - LZS Ostrówki

Kategoria – junior 
1. Jeska Patrycja  
 - LZS Sokołowo Budz.
2. Łaciak Sylwia 

 - LZS Sokołowo Budz.
3. Odor Danuta - LZS Prosna 

Kategoria – senior 
1. Rozpłochowska Maja 
  - LZS Sokołowo Budz.
2. Gołębiowska Patrycja 
 - LZS Kąkolewice
3. Kaźmierczyk Iwona 
 - LZS Bukowiec 

Kategoria – oldboy
1. Jankowska Irena 
 - LZS Sokołowo Budz.
2. Walczak Natalia 
 - LZS Dziewoklucz
3. Polowa Wiktoria - LZS 
Ostrówki 

Zwycięzcom medale wręczali: 
sołtys sołectwa Bukowiec Wa-
cław Pasch oraz przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS Ro-
man Schlabs. 

Serdecznie dziękujemy Dyrek-
cji Szkoły Podstawowej w Wy-
szynach za pomoc, udostępnie-
nie hali sportowej i zaplecza ku-
chennego wraz z obsługą. 
Wszystkim współorganizatorom, 
gospodarzowi Mistrzostw Kołu 
LZS Bukowiec i komisji sędziow-
skiej na czele z panem Robertem 
Ksyckim serdecznie dziękujemy 
za sprawne przeprowadzenie tej 
imprezy. 
Słowa podziękowania składamy 
również koleżankom i kolegom, 
sędziom turniejowym: Natali Wal-
czak, Iwonie Kaźmierczyk, Karo-
lowi Marek, Maciejowi i Pawłowi 
Lubańskim, Fabianowi Bonikow-
skiem oraz Mateuszowi Jankow-
skiemu W imieniu organizatorów 
i uczestników mistrzostw wszyst-
kim serdecznie dziękujemy. 
Niebawem najlepsi będą reprezen-
tować naszą gminę i Powiat Cho-
dzieski w czasie Wielkopolskich 
Mistrzostw LZS w tenisie stoło-
wym w Lubaniu, życzymy im wy-
granych setów i zdobytych medali.
Rada Gminne Zrzeszenia LZS 
w Budzyniu 
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Prace Iwony Widawskiej - Kubskiej w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu 

Podsumowanie działalności Kół LZS
W dniu 22 lutego 2013 roku 
w restauracji TOMEX odby-
ło się kolejne podsumowanie 
współzawodnictwa Kół LZS w 
Gminie Budzyń za 2012 rok. 
W podsumowaniu uczestniczy-
li: 
Wójt Gminy Budzyń pan Mar-
cin Sokołowski, zastępca prze-
wodniczącego Rady Powiato-
wej LZS w Chodzieży pan Bog-
dan Łączka, Przewodniczący 
rady Gminy pan Bogdan Ła-
secki, członek  Rady Powiato-
wej pan Jan Śwital, sołtysi, za-

proszeni goście, aktyw Rady 
Gminnej i Kół LZS. 
Celem współzawodnictwa jest 
aktywizacja i ponoszenie po-
ziomu działalności Kół po-
przez upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród mieszkańców 

oraz zapewnienie 
czynnego wypo-
czynku i współza-
wodnictwa spor-
towego. 
Po dokonaniu 
oceny i przeanali-
zowania przepro-
wadzonych im-
prez sportowo-re-
kreacyjnych oraz 
pracy Kół LZS w 
2012 roku kapi-
tuła współzawod-
nictwa przyznała: 

I miejsce Kołu LZS LZS Pro-
sna, II miejsce Kołu LZS So-
kołowo Budzyńskie, III miej-
sce Kołu LZS Kąkolewice, IV 
miejsce Kołu LZS Ostrówki. 
Dalsze miejsca zajęły Koła: 
LZS Grabówka, LZS Buko-

wiec, LZS Dziewoklucz, LZS 
Podstolice, LZS Nowe Brzeź-
no. 
Puchary dyplomy i nagrody 
rzeczowe zwycięskim Kołom 
wręczali  Wójt Gminy Budzyń 
pan Marcin Sokołowski oraz 
zastępca przewod. Powiatowej 
Rady LZS pan Bogdan Łączka. 
Wręczone zostały również me-
dale „65 lecia LZS” osobom 
wspierającym działalność na-
szego Zrzeszenia Andrzejowi i 
Tadeuszowi Kabatom. 
Wręczono legitymacje nowo 
wstępującym członkom szeregi  
Związku Kół Iwonie Kaźmier-
czyk, Szymonowi Pytel, Artu-
rowi Kałużnemu. 

Po wyczerpaniu głównych 
punktów tego spotkania rozpo-
częto dyskusję która była rów-
nież oceną pracy całego Gmin-
nego Zrzeszenia. Zrzeszenie 
wstępuje obecnie w kampanię 
sprawozdawczo – wyborczą 
która powinna wzmocnić Zwią-
zek i nakreślić kierunki działa-
nia na najbliższe lata. Na za-
kończenie dyskusji Przewod-
niczący podziękował władzom 
gminnym za pomoc i wspiera-
nie naszych działań oraz akty-
wowi za czynny udział w życiu 
sportowym Gminy. 

Rada Gminna Zrzeszenia 
LZS w Budzyniu 


