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Znicze i kwiaty 
w Górach Morzewskich

7 listopada 2013 r. przedstawiciele władz samorządowych Gminy Budzyń zło-
żyli wieńce oraz zapalili znicze na grobie ofiar hitlerowskich. W miejscu tym w 
listopadzie 1939r. zostało zbitych 41 mieszkańców ziemi chodzieskiej, w tym 
między innymi Władysława Kaję, kierownika szkoły w Budzyniu, proboszcza 
ks. Stanisława Łakotę oraz komendanta posterunku policji Tomasza Skrętego.

Regionalne Centrum Kultury w Pile 

„List do ojca” - okręgowy   
  finał II edycji konkursu

Studio Piosenki Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Śpiewać jak Frank Sinatra

Jak przedszkolacy obchodzą 
Święto Niepodległości? 

więcej na stronie 10
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Plac zabaw stanął w Bukowcu

Mała rzecz, a cieszy - c.d. 

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Prace nie ustają 

Remont GOK-u

Zakończone zostały prace zwią-
zane z budową nowego placu 
zabaw we wsi Bukowiec. Został 
on zlokalizowany w centrum wsi, 
przy świetlicy wiejskiej. Ogólny 
koszt placu plus koszt zagospo-
darowania terenu wyniósł ok. 47 
tysięcy złotych. Na to przedsię-

wzięcie nasza gmina uzyskała 
dofinansowanie ze środków unij-
nych w ramach programu „Lider 
Plus” w wysokości 25 tysięcy 
złotych. Nowy plac zabaw wraz 
z otwartą niedawno świetlicą sta-
nowi obecnie centrum kulturalno 
- rekreacyjne sołectwa Bukowiec.

Okiem fotoreportera

Siłownia plenerowa
na Orliku w Budzyniu
W ramach tego samego progra-
mu zamontowane zostały kolejne 
urządzenia o charakterze rekre-
acyjnym na terenie naszej gmi-
ny. Przy Orliku w Budzyniu, na 
terenie dostępnym dla każdego 
o każdej porze roku i dnia, zain-
stalowana została plenerowa si-
łownia, w której skład wchodzi 6 
urządzeń. Koszt siłowni to prawie 
65 tysięcy złotych, a wykonawcą 
wyłonionym w drodze przetar-
gu nieograniczonego było Biuro 
Handlowe ze Swarzędza.   Na 
powyższe zadanie gmina otrzy-
mała także ze środków unijnych 

w ramach programu „Lider Plus” 
dofinansowanie w wysokości 25 
tysięcy złotych. Siłownia stano-
wi znakomite uzupełnienie oferty 
rekreacyjnej zarówno kompleksu 
boisk Orlik, jak i przebiegającej 
obok ścieżki rowerowej. Teraz 
każdy rowerzysta lub osoba upra-
wiająca nordic walking, a także 
uczestnik rozgrywek piłkarskich 
czy turnieju tenisa, może obec-
nie wykonać szereg dodatkowych 
ćwiczeń, które w zasadzie nie 
wymagają szczególnych przygo-
towań i dostępne są dla każdego. 
Zachęcamy do skorzystania!    

W szybkim tempie postępują prace związane z termomodernizacją 
Gminnego Ośrodka Kultury. Ekipy budowlane chcą zakończyć ten etap 
prac przed nadejściem mrozów, by następnie przenieść się do wnętrza bu-
dynku. Tam czeka jeszcze wiele prac remontowych i modernizacyjnych.

Drogi gminne

Kolejny etap modernizacji
Zakończony został kolejny etap 
modernizacji dróg gminnych na 
terenie gminy Budzyń. W ramach 
tego zdania przebudowano i zmo-
dernizowano ogółem ponad 3 km 
dróg gminnych tj. ulice Gumową, 
Czereśniową i Sadową, a także 
część ulicy Rogozińskiej i Cichej. 
Zakres prac obejmował budowę i 
przebudowę chodników i ciągów 
pieszo - rowerowych na długości 
ok. 1,5 kilometra, budowę kanali-
zacji deszczowej na długości 400 

mb oraz budowę ok. 100 miejsc 
parkingowych. Wartość prac za-
mknęła się kwotą ok. 2 miliony 
900 tysięcy złotych, na powyższe 
zadanie gmina uzyskała dofinan-
sowanie w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych na rok 2013 w kwocie 1 
milion 300 tysięcy złotych. Gene-
ralnym wykonawcą wyłonionym 
w drodze przetargu  nieograniczo-
nego była firma Strabag z Prusz-
kowa oddział w Poznaniu.

Informuję, że w dniu 24 grudnia 2013 r. (wtorek) Urząd 
Gminy w Budzyniu będzie 

NIECZYNNY
Dzień ten będzie odpracowywany 14 grudnia 2013 r. w 
godz. 7.00 – 15.00 (kasa w tym dniu będzie nieczynna)

Wójt Gminy Budzyń

UWAGA! Badanie mammograficzne!
9 grudnia 2013 roku przy remizie OSP w Budzyniu stanie 
mammobus. Do badań mogą zgłaszać się kobiety w wieku 

50 + pod numerem telefonu: 61 851 86 27
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Dziewoklucz

Nowa stacja uzdatniania
Gmina złożyła ofertę terenów inwestycyjnych

Budzyń wchodzi do gry 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach 

Programu 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 
wobec 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 
upomnień
- 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 chęci 
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 

U C H W A Ł A   Nr XXX/211/2013
Rady Gminy Budzyń

z dnia 12 listopada  2013r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2014  

w Gminie  Budzyń.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594,  ze zmianami) oraz 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( 
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 komu-
nikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 paź-
dziernika 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11  
kwartałów  będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2014 (M. P. z 2013 r. poz.814) przyjmowaną jako pod-
stawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 w Gminie 
Budzyń

- z  69,28  złotych za 1 dt   na 61,00 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 2014.

W szybkim tempie posuwają się prace związane z budową stacji uzdat-
niania wody we wsi Dziewoklucz. Stacja zostanie oddana do użytku 
latem przyszłego roku. 

Gmina Budzyń opracowała ofertę 
terenów inwestycyjnych w odpo-
wiedzi na zapytanie Państwowej 
Agencji Inwestycji Zagranicz-
nych, która na terenie Wielko-
polski poszukuje dla dużego in-
westora odpowiedniej lokalizacji 
pod planowaną inwestycję. Wy-
magania inwestora to teren ok. 

300 ha wraz z dostępem do linii 
kolejowej oraz odpowiednich 
mediów, tj, energii elektrycznej 
i gazociągu. Oferta naszej gminy 
jest jedną z pięciu potencjalnych 
lokacji zgłoszonych na terenie 
Wielkopolski, spośród których in-
westor dokona wkrótce wyboru. 
Trzymajmy kciuki. 

Wójt Gminy Budzyń informuje, 
że dnia 19 listopada 2013 r. 

w siedzibie Urzędu Gminy Budzyń przy ul. Lipowej nr 6
na tablicy ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze 
bezprzeatrgowej dotychczasowemu dzierżawcy. 

            Wójt Gminy Budzyń
                                               /-/ Marcin Sokołowski 
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U C H W A Ł A  Nr XXX/209 /2013 
RADY GMINY BUDZYŃ  
z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych.

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej po-
wyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

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

 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2013 roku traci moc uchwała Rady Gminy Budzyń 
NrXXIII/152/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie 
do poboru podatku poczynając od 2014 roku.

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 2013r., poz. 
594, ze zmianami) oraz art. 10 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach 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 :

a) powyżej 3,5 t - 5,5 t włącznie 
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
c) powyżej 9 t i poniżej 12 t

3) Od ciągników siodłowych 
i balastowych przystosowa-
nych do używania łącznie 
z naczepą i przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 ton i 
poniżej 12 ton.

5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posia-
dają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego                                                        432,00 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 msc



5

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Z życia OSP w Sokołowie Budzyńskim

Pamięci zmarłych druhów
U C H W A Ł A  Nr XXX/210/2013

Rady Gminy Budzyń
z dnia 12 listopada 2013r.

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 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2013  r., poz. 594, ze zmianami) oraz art. 5 ust.1  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 obowiązu-
jące na terenie Gminy Budzyń w  wysokości: 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni 
użytkowej       0,70 zł     
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie  działalności  gospodarczej od 1 m2 
powierzchni użytkowej                                                               19,00 zł
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1m 2 powierzchni użytkowej                                     10,75 zł
4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczni-
czej, zajętych przez podmioty  udzielające tych świadczeń - od 1 m2 
powierzchni użytkowej                                                                 3,50 zł
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej                 7,73 zł 
6) od pozostałych budynków lub ich części – od 1m2 powierzchni 
użytkowej                                                                                  4,60 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 oraz składowania odpadów komunalnych    0,87 %  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 gospo-
darczej, bez  względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów  i budynków  od 1 m2  powierzchni                                          0,87 zł
10) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne re-
tencyjne  lub elektrowni  wodnych – od 1 ha powierzchni                
                       4,56 zł
11) od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego od 1 m2powierzchni                                                            0,46 zł
12) od  gruntów pozostałych – od 1 m2 powierzchni, 27 zł

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 3.  Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc uchwała Nr XXIII/153/2012 
Rady Gminy Budzyń z dnia 26 listopada 2012  roku w sprawie usta-
lenia stawek podatku od  nieruchomości .  

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma 
zastosowanie do poboru podatku, poczynając od 2014 roku.   

31 październi-
ka 2013 roku, w 
przeddzień Święta 
Zmarłych, strażacy 
z OSP Sokołowo Bu-
dzyńskie udali się na 
cmentarz parafialny 
w Budzyniu ze zni-
czami, aby zapalić 
je na grobach nieży-
jących już druhów z 
OSP Sokołowo Bu-
dzyńskie. 
W atmosferze ciszy i 
skupienia odwiedzi-
liśmy groby druhów: Nowickiego 
Mariana, Kaczmarka Antoniego, 
Klona Rajmunda, Mertina Józefa, 
Szurpita Mariana, Nowaka Marka,  
Janowskiego Jana, Kwasa Teofila, 
Górnego Tadeusza, Górnego Kazi-
mierza, Sawińskiego Bronisława i 
Bieleckiego Wiesława. 

Cześć Waszej pamięci!

„(…)wspominamy z wdzięcznością 
za dobro
które w nas w budowali
za troskę
abyśmy je dzieciom przekazali(…)’’

U. Omylińska „Odlatujemy’’ 

Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży

Olimpiada Ekologiczna
5 listopada w Młodzieżowym 
Domu Kultury w  Chodzieży 
odbył sie etap powiatowy VI Po-
nadpowiatowej Olimpiady Eko-
logicznej Subregionu Północnej 
Wielkopolski, zorganizowanej 
przez  Wydział Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa ze 
Starostwa Powiatowego w Cho-
dzieży.  
Uczniowie mieli za zadanie roz-
wiązać test dotyczący ekologii i 
ochrony przyrody. W konkursie 
wzięli udział uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 i nr z Chodzie-

ży, SP Stróżewo, SP Szamocin i 
SP Budzyń. Laureatami konkursu 
na poziomie szkół podstawowych 
zostali uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej z  Budzynia: I miejsce 
Wiktor Nowacki , II miejsce Jo-
anna Bucholc , III miejsce Wikto-
ria Zielińska. Zgodnie z regulami-
nem do etapu ponadpowiatowego, 
który zostanie zorganizowany w 
Pile, zakwalifikowano jeszcze 
pięcioro wyróżnionych uczniów, 
a wśród nich znalazła się także 
uczennica naszej szkoły, Marta 
Szczurek z kl. VIc. 



6

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Święto przedsiębiorczości w Gimnazjum w Budzyniu

Mój region, moja przyszłość
W dniu 22 listopada 2013 roku 
w Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu 
zorganizowano „Święto przed-
siębiorczości”.  
Współczesny świat wymaga od 
uczniów zestawu nowych umie-
jętności, dzięki którym będą 
mogli w pełni korzystać z praw 
i możliwości rozwijającego się 
społeczeństwa wiedzy. Zgodnie 
z takim założeniem w budzyń-
skim gimnazjum realizowany jest 
projekt „Przedsiębiorczość drogą 
do nauki kreatywności i pracy 
zespołowej”. Realizacja pro-
jektu przebiega pod kierunkiem 
p.Anny Grewling,p.Kingi Busz-
kiewicz, p.Hanny Danielewicz, 
p.Marleny Oko-Kowalczyk oraz 
p. Elżbiety Kurkowiak-Pauszek. 
Wskazany w projekcie kierunek 
działań zakłada wykorzystanie 
twórczego myślenia jako narzę-
dzia do rozwijania kreatywności 
i wdrażania do pracy zespołowej. 
Zadania projektowe polegają 
na budowaniu postawy przed-

siębiorczości wśród uczniów, z 
wykorzystaniem predyspozycji 
wynikających z ich profilu inte-
ligencji. Wielkim świętem przed-
siębiorczości stało się spotkanie 
uczniów z grupy projektowej i 
przedsiębiorców z Budzynia. Na 
zaproszenie E.Kurkowiak-Pau-
szek odwiedzili nas: pani Graży-
na Gawrych, pani Małgorzata Ry-
chlik oraz pan Mirosław Serocki. 
Szanowni goście przybliżyli nam  
przedsiębiorstwa, którymi zarzą-

dzają. Uczniowie wzię-
li udział w zajęciach 
ukierunkowanych na 
rozwijanie kreatywno-
ści opierając sie na lo-
kalnych przedsiębior-
stwach i ich sukcesach. 
Spotkanie upłynęło w 
twórczej atmosferze, w 
otoczeniu tradycyjnego 
chleba ze smalcem i 
ogórkiem oraz pyszne-
go ciasta.  

Obecnym uczniom  klas III za-
pewne nieobce są pytania zada-
wane przez dorosłych i rówie-
śników: „Kim chcesz zostać?”, 
Jakie decyzje podjęłaś/łeś co do 
dalszej edukacji? Lub po prostu 
„Co chcesz robić w życiu?”.
Być może  mają już dosyć tych 
ciągłych dociekań, jednak muszą  
odpowiedzieć sobie na dwa zasad-
nicze pytania: czy kontynuować 
naukę ogólną, zapoczątkowaną w 
gimnazjum czy rozpocząć naukę 
w zawodzie. Jeśli kształcenie ogól-
ne to jaki profil w liceum a jeśli 
kształcenie w zawodzie to czy na 
poziomie szkoły zawodowej czy 
też technikum. 
Władzom samorządowym, dyrek-
torom placówek oświatowych oraz 
nauczycielom zależy na tym, by jak 
najlepiej przygotować młodzież do 
wyboru dalszej drogi kształcenia 
i dać więcej czasu na ostateczną 
decyzję. Dlatego tegoroczne VI 
Powiatowe Targi Edukacyjne od-
były się pól roku wcześniej, tj. 16 
listopada. Zmiany w terminie oraz 
przebiegu i formule Targów przy-
ciągnęły wielu uczniów, nauczycie-
li i rodziców. 
Tegoroczne Targi miały charak-
ter „drzwi otwartych”, czyli nasza 
młodzież miała możliwość zwie-
dzenia każdej ze szkół. Pierwszą ze 
szkół, do której zostaliśmy zapro-
szeni był Zespół Prywatnych Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, 
następnie Zespół Szkół Licealno- 
Gimnazjalnych w Ratajach, Cen-
trum Edukacji Zawodowej, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Cho-
dzieży i na samym końcu I Liceum 
Ogólnokształcące w Chodzieży. W 

VI Powiatowe Targi Edukacyjne 

„Drzwi otwarte” w Chodzieży

każdej ze szkół zostaliśmy ciepło 
powitani, nasi uczniowie oglądali 
przygotowane prezentacje multi-
medialne promujące daną placów-
kę, rozmawiali z nauczycielami 
oraz uczniami. W pierwszej od-
wiedzanej szkole każdy uczestnik 
Targów otrzymał kartę uprawniają-
cą ( po wpisaniu imienia, nazwiska 
i szkoły, do której uczęszcza) do 
wzięcia udziału w losowaniu na-
gród podczas zakończenia imprezy 
w ChDK. 
O godzinie 12.45 zebraliśmy się 
w Chodzieskim Domu Kultury na 
uroczystym podsumowaniu impre-
zy połączonym koncertem zespołu 
muzycznego oraz losowaniu na-
gród ufundowanych przez Starostę 
Chodzieskiego- p. Juliana Her-
maszczuka. Pan Starosta  skierował 
kilka słów do młodych ludzi, ży-
cząc im, w co wierzy, dobrych wy-
borów edukacyjno- zawodowych. 
Czas umilał nam koncert zespołu 
Suplement Diety, który ostatnim 
muzycznym kawałkiem skłonił do 
śpiewu całą salę. Pomiędzy utwora-
mi odbywało się losowanie nagród- 
nagrodami były 2 MP4 oraz Play 
Station. Wielka  radość zapanowała 
wśród naszej grupy młodzieży, gdy 
nagroda główna - play stadion trafi-
ła do rąk naszej  uczennicy z klasy 
III c- Weronika Binert. 
Mam nadzieję, że to przedsięwzię-
cie jakim były zorganizowane Targi 
Edukacyjne dedykowane naszym 
gimnazjalistom przyczyni się do 
trafniejszych decyzji edukacyjno- 
zawodowych. Czego im z całego 
serca życzymy. 

Szkolny doradca zawodowy
Żaneta Puweł

Do wydania w 
dobre ręce żywy i 

energiczny kocurek 
(po ułożonej domo-
wej kocicy, wiek - 7 
tygodni), Kotek jest 
zdrowy i chętny do 

zabawy. 
Informacje - tel. 

507 121 816 
lub w sklepie „Alek-

sandra” (Budzyń, 
ul. Rynkowa 14)
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Przedstawienie w Gimnazjum - „Wolność jest w nas...”

Obchodziliśmy Narodowe 
Święto Niepodległości   

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Pamięć jest wieczna

 „Idźcie swoją drogą, służąc jedy-
nie Polsce”

Józef Piłsudski

„Być, trwać, pamiętać… w służ-
bie Ojczyzny i edukacji”, to mot-
to przewodnie Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu, gdzie 8 listopada 2013 
roku odbyła się gminna uroczy-
stość upamiętniająca dzień odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści. 
Dzień 11 listopada 1918 roku jest 
symbolem niestrudzonej walki 
Polaków o należne nam miejsce 
na mapach Europy. Polska nale-
żała do pierwszych powstałych 
państw średniowiecza, Mieszko 
I uprawomocnił nasze istnienie 
i wprowadził na drogę chrześci-
jaństwa, kolejni Piastowie dbali 
o jej rozwój, a za Jagiellonów, 

będąc w unii z Litwą, Rzeczpo-
spolita należała do największych 
państw Europy. Czasy demokra-
cji szlacheckiej  doprowadziły 
do utraty państwowości, lecz sa-
mostanowienie narodu, choć pod 
zdradzieckimi sąsiedzkimi  rzą-
dami, wykazało, że w Polakach 
jest czujny duch patriotyzmu i on 
nigdy nie zaginie. Powrót na karty 
historii  wymagał wiele bohater-
skich czynów, odwagi, przelanej 
krwi i mogił na których my dzi-
siaj składamy kwiaty z biało-czer-
wonymi ,narodowymi symbolami 
oraz zapalamy ognie pamięci…
Chwała wszystkim tym, dla któ-
rych Ojczyzna, to wymiar niestru-
dzonego obowiązku w każdych 
czasach naszego istnienia…
Młodzież gimnazjalna przejmuje 
treści o wydarzeniach ojczystej 
ziemi i poniesie je ku kolejnym 

pokoleniom, by rzeczywistość 
budować na naszej tożsamości 
narodowej… Uroczystość pt: 
„Wolność jest w nas…” została 
poprzedzona wręczeniem od-
znaczeń za zasługi od Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Po-
litycznych dla pani Ewy Kabat i 
pani Doroty Marciniak, członkiń 
Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego, za prace nad 
biogramami powstańców wielko-
polskich oraz upamiętnianiu miejsc 
pochówku powstańców – nagrob-
nymi Medalami Pamięci. Montaż 
słowno muzyczny z elementami 
filmowymi przygotowany został 
przez panie: Hannę Danielewicz, 
Elżbietę Kurkowiak-Pauszek i Kry-
stynę Świniarską. Na uroczystości 
byli obecni przedstawiciele władz 
samorządowych, na czele z Prze-
wodniczącym Rady Gminy panem 
Bogdanem Łaseckim i Wójtem 
Gminy panem Marcinem Sokołow-
skim oraz przedstawicielami orga-
nizacji,    społeczność gminy i szko-
ły. Członek Zarządu Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskie-

go pan Roman Grewling przekazał 
gimnazjum replikę czapki powstań-
ców wielkopolskich z przeznacze-
niem dla pocztu sztandarowego, 
by dzieło bohaterów symbolicznie 
upamiętniać. Nowoczesne środ-
ki przekazu treści historycznych, 
przedstawione na uroczystości, 
były wyrazem dostosowania się 
do nieustannie zmieniającego się 
świata, by przyszłość kształtować 
również w oparciu o przeszłość, 
wówczas stworzymy wartościowe 
społeczeństwo, tak jak głosi motto 
Gimnazjum im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Budzyniu. 
W dzień Narodowego Święta 
niepodległości odbyła się Msza 
Święta oraz złożono wieńce pod 
Pomnikiem Pamięci Narodowej, 
jako hołd wszystkim pokoleniom 
na drodze do wolności…
Dziękujemy wszystkim za udział 
w uroczystości, młodzieży szkol-
nej za stałą i aktywną pracę upa-
miętniającą dzieje „małej Ojczy-
zny” oraz wszystkim dla których 
historia polskiego narodu jest 
ważna.

H.D. 

Przełom października i listopada 
to nie tylko czas zadumy nad prze-
mijającym życiem. To także czas 
kiedy wspominamy tych, którzy 
wnieśli swój wkład w historię na-
szego państwa. 
Jest to również doskonała okazja do 
przeprowadzenia wielu niebanalnych 
lekcji wychowania patriotycznego. 
W Szkole Podstawowej w Budzyniu 
edukacja patriotyczno – obywatelska 
jest od wielu lat jednym z priorytetów 
wychowawczych. Uczniowie pozna-
ją sylwetki wybitnych Polaków, ale 
przede wszystkim uczą się szacun-

ku i kultywują pamięć o bohaterach 
swojej „małej” Ojczyzny – Ziemi 
Budzyńskiej. Od wielu lat uczniowie 
klas szóstych wraz z wychowawcami 
opiekują się grobowcami ofiar II woj-
ny światowej i grobami nauczycieli 
na budzyńskim cmentarzu.
Jak co roku uczniowie klasy VI a 
uporządkowali grobowiec ofiar II 
wojny światowej, złożyli symbolicz-
ną wiązankę kwiatów i zapalili zni-
cze. Klasa VI b sprawuje pieczę nad 
grobami byłych nauczycieli: długo-
letniego kierownika szkoły Romana 
Hypszera, Feliksa Drzewieckiego i 

Jadwigi Wekwert. Klasa VI c upo-
rządkowała grobowiec mieszkańców 
Budzynia zamordowanych przez hi-
tlerowców w 1939 roku na Okręgli-
ku. Uczniowie pamiętali jednak nie 

tylko o nich. Zapłonęły też znicze na 
grobach innych nauczycieli. Jest to 
wyraz pamięci i szacunku do tych, 
którzy opuścili nas na zawsze. 
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Kwiaty na grobach 
i spektakl patriotyczny

Corocznie 7 listopada delegacja 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
im. T. Kotarbińskiego w Budzy-
niu odwiedza wraz z delegacją 
gminy Budzyń Góry Morzew-
skie, gdzie uczestniczy w patrio-
tycznej uroczystości. 
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. Dzięki 
udziałowi w podniosłej uroczy-
stości społeczność szkolna repre-
zentowana przez delegację Samo-
rządu Uczniowskiego oraz poczet 
sztandarowy nie zapomina o tych, 
którzy oddali życie za Ojczyznę.
8 listopada w budzyńskiej szko-
le podstawowej odbyła się zaś 
tradycyjna uroczystość z okazji 

Narodowego Święta Niepodległo-
ści. Młodzi aktorzy przygotowani 
przez nauczyciela historii Dariusza 
Dudziaka w spektaklu łączącym 
elementy zadumy nad poświęce-
niem przodków i radości z życia w 
wolnej Polsce trafili chyba do całej 
szkolnej społeczności. Przekaza-
nie patriotycznego przesłania mło-
dej publiczności, w sposób zrozu-
miały i jednocześnie atrakcyjny, 
nie jest łatwe, ale reakcja widzów 
świadczyła, że się to udało. Apel 
uatrakcyjniły pokazy multimedial-
ne, przybliżające młodym widzom 
polskie zrywy niepodległościowe 
oraz postać Naczelnego Wodza – 
Józefa Piłsudskiego. Duże emocje 
wśród młodej publiczności wzbu-
dził kończący uroczystość mini 
quiz, sprawdzający co uczniowie 
zapamiętali z prezentowanych 
wcześniej treści.

W obecnym roku szkolnym 
Szkoła Podstawowa w Budzyniu 
przystąpiła do II edycji ogól-
nopolskiego konkursu „List do 
ojca”, którego organizatorem są 
Komisja Rodziny i Polityki Spo-
łecznej Senatu RP oraz zespół 
Tato.Net Fundacji im. Cyryla i 
Metodego. Tematem konkursu 
była rola ojca w rodzinie i w ży-
ciu dziecka. 
Konkurs na poziomie szkolnym 
przebiegał dwutorowo. Wycho-
wawcy wybranych klas V i VI na-
szej szkoły na początku październi-
ka przeprowadzali w klasach lekcję 
wychowawczą na temat roli ojca 
w rodzinie, włączając w dyskusję 
wszystkich uczniów. Drugim zada-
niem konkursowym było napisanie 
listu do taty, w którym autorzy mie-
li opisać relacje ze swoim ojcem. 
Nadrzędnym kryterium oceny li-
stów była szczerość i autentyczność 
pracy oraz umiejętność pokazania 
roli ojca we własnym życiu. Do 
etapu okręgowego zakwalifi-
kowały się prace następujących 
uczniów: Kacpra Barczaka (V 
a), Jana Gabryelskiego (V a), 
Dominiki Prech (V a), Marty-
ny Szurpit (V a), Marcela Jan-
kowskiego (V b), Jagody Polak 
(V b), Joanny Bucholc (VI a), 
Wiktora Nowackiego (VI b) 
oraz Macieja Świergosza (VI 
b). Szkolnymi opiekunami kon-
kursu były polonistki Grażyna 
Dudziak i Ilona John-Jańczak.  
W poniedziałek 18 listopada 
2013 r. w Regionalnym Cen-

Regionalne Centrum Kultury w Pile 

„List do ojca” - okręgowy 
finał II edycji konkursu

trum Kultury w Pile odbyła się gala 
finałowa okręgowego etapu kon-
kursu. Uczestniczyli w niej wszy-
scy wspomniani uczniowie wraz z 
rodzicami i opiekunem, Iloną John-
Jańczak. Uroczystość tę uświetnili 
swoją obecnością: senator RP Mie-
czysław Augustyn, poseł na sejm 
RP Adam Szejnfeld, starosta pilski 
Mirosław Mantaj, przewodniczą-
cy Rady Powiatu w Pile Marian 
Martenka oraz dyrektor pilskiego 
Wydziału Oświaty, Kultury i Spor-
tu Sebastian Dzikowski. Spośród 
uczniów naszej szkoły specjalne 
wyróżnienie w konkursie otrzymał 
Marcel Jankowski z klasy V b, 
któremu senator złożył osobiście 
gratulacje i wręczył nagrodę książ-
kową. Natomiast słowa podzięko-
wania i gratulacji popłynęły z ust 
senatora do wszystkich uczniów 
startujących w konkursie. Dodatko-
wą niespodzianką dla przybyłych 
gości był występ artystyczny grupy 
baletowej.

Dzieci z Przedszkola Samo-
rządowego w Budzyniu mają 
już za sobą pierwszą najważ-
niejszą uroczystość, jaką było 
dla nich bez wątpienia paso-
wanie. Odbyło się w grupach, 
w których wszystkie dzieci 
dopiero rozpoczęły edukację 
przedszkolną. 
Swoją ceremonię najpierw ob-
chodziły „Misie”. Uroczystość 

odbyła 22 listopada 2013 r.), 
po nich „Muchomorki” (24 li-
stopada 2013r.), a następnego 
dnia „Smerfy”, natomiast „Kra-
snale” swoje pasowanie mia-
ły wcześniej, 30 października 
2013 r., a „Biedronki” 5 listo-
pada 2013r. 
Uroczystości rozpoczynały 
się częścią artystyczną, która 
wzbudziła najwięcej emocji 

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu 

Pasowanie na przedszkolaka
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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 

U NAS KUPISZ HERBATY NA WAGĘ!

DUŻY WYBÓR, W TYM HERBATY ZIELONE, OWOCOWE, 

CZARNE, YERBA MATE. NOWA OFERTA! KUBKI, FILIŻANKI, 

DZBANKI DO PARZENIA HERBATY 

WYPRZEDAŻ FIRAN!
Obniżki od 30 do 50%

Nowa kolekcja ręczników frotte!  
Nowe wzory fiarn i poduszek i narzut. ZAPRASZAMY!

Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Poznawać ciekawe miejsca 
Modlili się w dniu swojej patronki   

Msza w intencji kolejarzy 
W poniedziałek 25 listopada 
kolejarze z Budzynia wraz ze 
swoimi rodzinami modlili się 
w dniu swojej patronki św. 
Katarzyny. 
Mszę w intencji kolejarzy od-
prawił ks. Przemysław Prętki 
w kościele św. Barbary, któ-
ry w kazaniu zwrócił uwagę 
na ciężką i bardzo potrzebną 
służbę kolejarską dla dobra 
społeczeństwa, składając jed-
nocześnie serdeczne życzenia 
kolejarzom.
Linia kolejowa do Budzynia 
dotarła w 1879 roku i od tego 
momentu kolej stała się waż-

nym i dużym pracodawcą. 
Obecnie w Budzyniu mieszka 
ośmiu czynnych kolejarzy i 
ośmiu emerytów kolejowych, 
którzy co roku wspólnie świę-
tują „Dzień Kolejarza”. Jak 
deklaruje  jeden z kolejarzy, 
marzeniem środowiska kole-
jarskiego w Budzyniu jest za-
wieszenie obrazu św. Katarzy-
ny w kościele św. Barbary.
Na zdjęciu poniżej: emeryci 
kolejarscy Edmund Świergosz, 
Danuta Maciejewska, Aurelia 
Olejniczak i czynni kolejarze 
Bogdan Ksycki, Stefan No-
wak, Marek Paszkiewicz.

W czwartkowe przedpołudnie 
21 listopada,  uczniowie klasy II 
Szkoły Podstawowej w Wyszy-
nach wybrali się na wycieczkę 
do Muzeum w Margoninie oraz 
zakładu porcelany „Cerkam” w 
Stróżewie. 
Dzięki uprzejmości pana Woj-
ciecha Burzyńskiego mogli się 
przenieść do czasów mniej lub 
bardziej odległych. Chłopcy sta-
li się rycerzami, dziewczynki 
kasztelankami. Izba Muzealna w 
Margoninie kryje w sobie wiele 
interesujących rzeczy, dzieci jak 
również nauczyciele z zapartym 
tchem oglądali m. in.: zbiory na-
czyń, sztandary, oraz rzeczy z 
poprzednich epok. Wielkim zain-
teresowaniem cieszyła się ostrzał-
ka do żyletek, czy stara lokówka 
do włosów, czy urządzenie do 
leczenia reumatyzmu. Opieku-
nowie z sentymentem spoglądali 
na pamiątki PRL-u. Dziewczyn-
ki mogły zobaczyć jak kiedyś 
wyglądały kuchnie, pralki lub 
żelazka. Zaciekawieni było duże, 

gdyż nie da się ukryć, że dzie-
ci mogły „dotknąć” historii. Aż 
trudno uwierzyć, że w tak z po-
zoru niewielkim budynku mieści 
się tak wiele „skarbów”. Po po-
dziękowaniu panu Wojciechowi 
Burzyńskiemu dzieci udały się do 
fabryki porcelany w Stróżewie, 
gdzie po zakładzie oprowadza-
ła dzieci pani Katarzyna Żydek. 
Dzieci mogły zobaczyć cały pro-
ces produkcji porcelany, rozpo-
czynając od wylewania form, 
poprzez szlifowanie, wypalanie w 
piecu aż do malowania. Nie lada 
zabawą była możliwość szlifo-
wania oraz malowania wazonów. 
Z całą pewnością wizyta w tych 
miejscach będzie dla uczniów 
miły wspomnieniem. Warto za-
uważyć, że dzięki pasji oraz życz-
liwości innych ludzi można w tak 
miły sposób poznawać kulturę i 
tradycje swojego regionu. Jeszcze 
raz za możliwość zwiedzania Izby 
Muzealnej i Zakładu Porcelany 
serdecznie dziękujemy. Tę wy-
cieczkę na pewno powtórzymy. 

wśród licznie zgromadzonych 
rodziców. Maleństwa udowod-
niły gościom, że zasługują na 
miano „przedszkolaka” prze-
pięknie recytując wiersze i śpie-
wając piosenki. Zachwycały nie 
tylko programem artystycznym, 
ale także pięknymi strojami.  
Kulminacyjny punkt programu 
nastąpił w momencie pasowa-
nia na przedszkolaka. „Misie”, 
„Muchomorki” oraz „Smerfy” 
do grona przedszkolaków przy-
jęła wicedyrektor Przedszkola 
Iwona Repczyńska, natomiast 
„Krasnale” i „Biedronki” dy-

rektor Grażyna Przybyszewska. 
Uczyniły to w sposób symbo-
liczny, dotykając ramienia każ-
dego malucha ogromnym ołów-
kiem. W tych wyjątkowych 
dniach panie nauczycielki nie 
zapomniały oczywiście o pre-
zentach dla przedszkolaków.

PS. Na zdjęciu grupa „Bie-
dronki” z wychowawczynią 
Marią Wierciak  i dyrektor 
Przedszkola Samorządowego 
w Budzyniu Grażyną Przyby-
szewską.  
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Przedszkole Samorządowe oddział w Sokołowie Budz.

Chcę zostać strażakiem
W hali widowiskowo - sportowej w Gimnazjum

Liga halowa wystartowała
W  niedzielę 10 listopada 2013 r, 
w hali widowiskowo-sportowej 
Gimnazjum w Budzyniu ruszy-
ła kolejna edycja Ligi Gminnej 
Halowej Piłki nożnej w której 
uczestniczy 10 drużyn z całej 
Gminy, reprezentujące koła LZS 
i zakłady pracy.
Organizatorami ligi są Gmin-
ne Zrzeszenie LZS w Budzyniu, 
Gminny Ośrodek Kultury w Bu-
dzyniu, a patronuje jej Wójt Gminy 
Budzyń.
Inauguracyjny mecz poprzedzi-
ło uroczyste otwarcie, w którym 
uczestniczyli - w imieniu Wójta 
Gminy Piotr Jankowski oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Bogdan 
Łasecki.
Punktualnie o godz. 14 00 rozpoczął 
się pierwszy mecz: drużyna Budzy-
nia (ubiegło roczny mistrz Gminy) 
zmierzył się z drużyną LZS Sokoło-
wo Budzyńskie, wygrywając 5 : 0.
W drugim meczu grały drużyny: 
LZS Kąkolewice i KABAT, w któ-
rym lepszą okazała się drużyna KA-
BAT (wygrała stosunkiem bramek 
5 : 2). 

W trzecim meczu spotkały się dru-
żyny ATA – Technik i LZS Budzyń. 
Po bardzo zaciętej grze drużyny 
wywalczyły remis 2 : 2 .
W czwartym meczu grały druży-
ny: LZS Prosna i LZS Podstolice. 
Drużyna z Podstolic zaskoczyła 
wszystkich, a zwłaszcza przeciw-
nika, bowiem wygrała stosunkiem 
bramek 5 : 1.
W ostatnim, piątym tego dnia me-
czu zagrały drużyny LZS Ostrów-
ki i LZS Bukowiec. Mimo dobrej 
postawy piłkarzy z Bukowca osta-
tecznie przegrali stosunkiem bra-
mek 1 : 5.

RGZ LZS  w Budzyniu       

Tabela po pierwszych meczach:

Przedszkolaki wraz z wycho-
wawczynią udały się z wizytą do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Sokołowie Budzyńskim. 
Dzieci miały okazję zwiedzić re-
mizę strażacką, obejrzeć wóz stra-
żacki i jego wyposażenie, a nawet 
przymierzyć hełm, wsiąść do wozu 
i poczuć się jak prawdziwy strażak. 
Mali strażacy chętnie obsługiwali 
sprzęt czerpiąc z tego nie lada fraj-
dę. Dzieci na własnej skórze do-
świadczyły jak należy korzystać ze 

sprzętu ratowniczo-medycznego. 
Następnie odbyła się rewizyta, gdzie 
przedszkolaki pokazały jak bawią 
się i uczą oraz wręczyły strażakom 
prace plastyczne przedstawiające 
ich ciekawą pracę.
Dzięki takim spotkaniom już od naj-
młodszych lat wzbudzamy poczucie 
odpowiedzialności za bezpieczeń-
stwo swoje i innych. Dzieci były 
zachwycone pobytem w jednostce, 
wielu z nich zadeklarowało chęć by-
cia strażakiem. 

Spektakl w Przedszkolu Samorządowym w Budzyniu

„Pod polskim niebem”
Święto Niepodległości jest waż-
nym świętem dla Polaków, dlate-
go już najmłodsze dzieci trzeba 
uczyć historii i przykazywać, by 
o tym święcie pamiętały szcze-
gólnie. 
Z tej okazji 8 listopada w Przed-
szkolu Samorządowym w Budzy-
niu odbył się spektakl pt. „Pod 
polskim niebem”. Nauczycielki i 
dzieci z grupy „Misie”, „Smerfy” 
i „Muchomorki” (3-4 latki) wy-
stąpili w strojach ludowych (pa-

łuckich i krakowskich). Przedsta-
wienie rozpoczęto wysłuchaniem 
i śpiewaniem hymnu narodowego. 
Dzieci poznały symbole ojczyste: 
godło i flagę Polski. Najciekawszą 
częścią spektaklu były tańce lu-
dowe w wykonaniu dzieci. Każda 
grupa z nauczycielkami pamięta 
też o budzyńskich bohaterach wal-
czących za naszą Ojczyznę. Wyra-
zem tego szacunku jest zapalenie 
zniczy pod Pomnikiem Pamięci 
Narodowej.
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Po raz kolejny Szkoła Podsta-
wowa im. Tadeusza Kotarbiń-
skiego w Budzyniu udowodni-
ła, że warto pomagać innym w 
potrzebie i postanowiła włączyć 
się w akcję organizowaną przez 
Caritas Polska. 
Tym razem Samorząd Uczniow-
ski wraz z opiekunem, panią Ilo-
ną John-Jańczak zorganizowali 
wśród uczniów i nauczycieli 
zbiórkę pieniędzy na pomoc Fi-
lipińczykom poszkodowanym w 
ostatnich dniach w wyniku potęż-
nego tajfunu. Jak donoszą media, 
w wyniku kataklizmu zginęło bli-
sko 10 tysięcy osób, natomiast 4,5 
miliona zostało rannych. 
W piątek 15 listopada 2013 
roku przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego zawitali do każ-

Studio Piosenki Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Śpiewać jak Frank Sinatra
Kilka  miesięcy temu pisaliśmy 
o nowych talentach wokalnych, 
które dojrzewają muzycznie 
w Studio Piosenki Gminnego 
Ośrodka Kultury w Budzyniu. 
Praca nad głosem i obyciem 
scenicznym przynosi zaskaku-
jąco dobre efekty. 
Jakub Herfort, który już w trak-
cie wakacji był  doceniany na 
wielu festiwalach wyróżnienia-
mi, odniósł swój pierwszy, zde-
cydowany sukces. Muzyczne 
ścieżki zaprowadziły go aż  pod 
niemiecką granicę do Widucho-
wej. Tam od wielu lat odbywa 
się jeden z najlepszych Festiwali 
Piosenki Angielskiej EYE. 
Uczestniczyło w nim ponad 200 
osób. Muzyczne bitwy toczyli 
artyści z całego kraju i sąsia-
d u j ą c y c h 
Niemiec. Po-
dzieleni na 
trzy grupy 
wiekowe wal-
czyli o I miej-
sca, a przede 
wszystkim o 
najważnie j -
szą nagrodę  
- Grand Prix 
Wójta Gminy 
Widuchowej.

Do finału zakwalifikowało się 
już tylko 27 uczestników, w 
tym Jakub Herfort z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Budzyniu. 
Jakież było zaskoczenie tego 
młodego i niebywale utalento-
wanego chłopaka, gdy to właśnie 
jego ogłoszono zwycięzcą Grand 
Prix. Jakub oczarował jury oraz 
publiczność doskonałym wyko-
naniem piosenki Franka Sinatry 
„My way” – a nie było to wcale 
proste, gdyż na tej scenie laury 
zdobywał Michał Grobelny – 
laureat The Voice of Poland, czy 
też wokalistki „ Bitwy na głosy” 
z grupy Kamila Bednarka. Jakub 
wybrał własną drogę i coraz le-
piej czuje się na scenie. 

Honorata Struzik 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Uczniowie solidarni z Filipińczykami

W niedzielę 24 listopada 2013 
roku w kościele św. Andrzeja 
w Budzyniu została odprawio-
na msza na zakończenie „Roku 
Wiary” w uroczystość Chrystu-
sa Króla Wszechświata, której 
przewodniczył ks. Rafał Bacho-
ra. 
Oprawę muzyczną przygotowały 
aż trzy chóry, chór „Złoty Liść” z 
Budzynia, chór parafialny NNMP 
„Camerata” z Chodzieży i chór 
męski „Jan Boys”. Całością dyry-
gował założyciel i dyrektor arty-
styczny wszystkich trzech chórów 
Jan Margowski. Koncert związany 
był z przypadającego w dniu 22 li-
stopada wspomnienia liturgicznego 

Koncert w uroczystość Chrystusa Króla 

Zakończenie „Roku wiary”
św. Cecylii, patronki muzyki.   
Kazanie na temat wiary i piękna 
muzyki liturgicznej wygłosił pro-
boszcz ks. Przemysław Prętki. Ze-
brani na uroczystości  mogli wysłu-
chać wspaniale wykonanych pieśni 
w języku polskim i łacińskim. 
Po mszy św. wszyscy chórzyści 
zostali zaproszeni do restauracji 
„Pod Wierzbami”, gdzie właścicie-
le Grażyna i Eugeniusz Gawrych 
podjęli  ponad 60-cio osobową 
grupę artystów kawą i wspaniałymi 
wypiekami z własnej cukierni. W 
czasie spotkania ks. Rafał Bacho-
ra w imieniu parafii podziękował 
państwu Gawrych za poczęstunek, 
a artystom za uświetnienie liturgii.

dej z klas, dzięki czemu wszyscy 
chętni uczniowie mieli możliwość 
wrzucenia do puszki symbolicz-
nej złotówki. Wszystkie zebrane 
pieniądze zostaną jak najszybciej 
przekazane na konto bankowe 
Caritas Polska, która organizuje 
bezpośrednio dalszą pomoc Fili-
pińczykom. W czasie piątkowej 
zbiórki w naszej szkole udało się 
zebrać 620 złotych, za co wszyst-
kim ofiarodawcom serdecznie 
dziękujemy. 
Akcje charytatywne takie jak ta 
pokazują, że młode pokolenie 
Szkoły Podstawowej w Budzy-
niu nie pozostaje obojętne na 
nieszczęścia innych, nawet jeśli 
niesiemy pomoc do odleglejszych 
zakątków świata, a potrzeba po-
mocy drugiemu człowiekowi po-

winna budzić się w podobnych 
sytuacjach w każdym z nas.
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III Gminny Zjazd Delegatów Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Budzyniu

Wybrano nowe władze
W sobotę 19 października 2013 
roku w Świetlicy Wiejskiej w 
Bukowcu odbył się III Gmin-
ny Zjazd Delegatów Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe w 
Budzyniu.
Zjazd otworzył Przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia pan Ro-
man Schlabs witając delegatów  
i  zaproszonych gości: V-ce Prze-
wodniczącego Rady Powiatowej 
Zrzeszenia LZS w Chodzieży 
Przemysława Hamerlinga , Wój-
ta Gminy Marcina Sokołowskie-
go, członka Rady Powiatu Piotra 
Jankowskiego, przewodniczącego 
Rady Gminy Bogdana Łaseckie-
go oraz sołtysów sołectw panów: 
Wacława Pasch (Bukowiec), Zbi-
gniewa Dumke (Podstolice), Kazi-
mierza Kędzierskiego (Ostrówki).
Obradom przewodniczył prze-
wodniczący Koła LZS w Kąkole-
wicach Krzysztof Cholewiński.
Sprawozdanie działalności Gmin-
nego Zrzeszenia za minioną ka-
dencję złożył przewodniczący 
Zrzeszenia Roman Schlabs. Spra-
wozdanie z działalności Gmin-
nej Komisji Rewizyjnej złożył 
Krzysztof Każmierczyk, wnio-
skując o udzielenie  absolutorium 
ustępującej Radzie.
Zjazd wybrał na przewodniczą-
cego Gminnego Zrzeszenia LZS 
w Budzyniu ponownie Romana 
Schlabs.
W wyborach na członków Rady 
Gminnej podano 16 kandydatów 
do Gminnej Komisji, zaś do Ko-
misji Rewizyjnej 4 kandydatów. 
W tajnym głosowaniu na człon-
ków Rady Gminnej wybrano: 
Roberta Ksyckiego, Krzysztofa 
Każmierczyk, Michała Polowego, 
Danutę Odor, Iwonę Każmier-
czyk, Krzysztofa Cholewińskiego, 
Szymona Staniewskiego, Grze-
gorza Krzyścin , Bogusława Ste-
fańskiego, Oskara Cybulskiego, 
Michała Przybylskiego, Pawła Lu-
bańskiego, Adama Mrozińskiego  i 
Jacka Karasiewicza. Na członków 
Gminnej Komisji Rewizyjnej wy-
brano: Kazimierza Kędzierskiego, 
Zbigniewa Dumke i Irenę Jankow-
ską.
W  dyskusji głos zabrał Wójt Gmi-
ny Marcin Sokołowski, który wy-
soko ocenił pracę Gminnego Zrze-

szenia, stwierdził także, 
że za wyniki i efekty  
działalności Gminnego 
Zrzeszenia odpowiada  
dobry i pracowity aktyw. 
Gratulując nowo wybra-
nym władzom, poparł 
dotychczasowe formy 
działania LZS-sów i 
zapewnił  o dalszym 
wsparciu i pomocy ze 
strony władz administra-
cyjnych i samorządo-
wych w krzewieniu ma-
sowej Kultury Fizycznej 
w naszej gminie.
Przewodniczący Gminnego Zrze-
szenia zabierając głos w dyskusji 
podziękował za ponowny wybór 
i jeszcze raz podziękował całemu 
aktywowi, członkom Rady Gmin-
nej za pomoc w organizowaniu 
imprez sportowych i prowadzeniu 
Gminnego Zrzeszenia.
Przyjęto uchwałę, że druga część 
Zjazdu – ukonstytuowanie się Rady 
Gminnej i Gminnej Komisji Rewi-
zyjnej, odbędzie się 5 listopada  w 
Świetlicy Wiejskiej w Prośnie .
Na zakończenie Zjazdu  Prze-
wodnicząca Komisji  Uchwał i 
Wniosków pani Irena Jankowski 
odczytała opracowane i uchwalo-
ne uchwały oraz główne kierunki 
działania Gminnego Zrzeszenia 
LZS.
Druga część Zjazdu odbyła się 
zgodnie z Uchwałą. Uczestniczyli 
w niej wybrani członkowie Rady 
Gminnej i Gminnej Komisji Rewi-
zyjnej oraz goście: radna Gminnej 
Rady w Budzyniu Izabela Jończyk 

i gospodarz Sołectwa Prosna, sołtys 
Leonard Sell. Spotkanie to przebie-
gało w atmosferze rzeczowej dys-
kusji, w trakcie której ukonstytu-
owała się Rada Gminna, wybrano 
także Prezydium Rady. Wiceprze-
wodniczącymi zostali : Krzysztof 
Cholewinski (przewodniczący koła 
LZS w Kąkolewicach) i Bogusław 
Stefański (członek koła LZS w So-
kołowi Budzyńskim). Obowiązki 

sekretarza powierzono Iwonie Każ-
mierczyk (członek i skarbnik koła 
LZS w Bukowcu). Na skarbnika 
wybrano Danutę Odor (członek 
koła LZS w Prośnie). Członkami 
Prezydium Rady zostali: Robert 
Ksycki (przewodniczący koła 
LZS w Prośnie) oraz Michał Polo-
wy (przewodniczący koła LZS w 
Ostrówkach).
Członkami Rady Gminnej zostali: 
Grzegorz Krzyścin i Adam Mro-
zinski z LZS Kąkolewice, Paweł 
Lubański z LZS Bukowiec, Michał 
Przybylski z LZS Prosna, Szymon 
Staniewski i Jacek Karasiewicz z 
LZS Podstolice, Oskar Cybulski z 
LZS Ostrówki.
Ukonstytuowała się również Gmin-
na Komisja Rewizyjna, której prze-
wodniczącym został Kazimierz 
Kędzierski (członek koła LZS w 
Ostrówkach – sołtys), jego zastępcą 
został Zbigniew Dumke (członek 
koła LZS w Podstolicach – sołtys)  
a sekretarzem Irena Jankowska  
(członek koła LZS w Sokołowi Bu-
dzyńskim).
Na zakończenie nowo wybrane 
Prezydium ustaliło termin pierw-
szego spotkania, które miało być 
poświęcone programowi pracy i 
kalendarzem imprez sportowych na 

2014 rok.
Kończąc drugą część Zjazdu prze-
wodniczący Gminnego Zrzeszenia 
podziękował wszystkim za udział 
i życzył  nowej Radzie Gminnej i 
Gminnej Komisji Rewizyjnej suk-
cesów w działalności i krzewieniu 
masowej Kultury Fizycznej w na-
szej Gminie.
Prezydium Zjazdu serdecznie dzię-
kuje za pomoc w przygotowaniu i 
przeprowadzeniu Zjazdu aktywowi 
z kół LZS w Bukowcu i Prośnie 
oraz gospodarzom tych sołectw, 
sołtysom Wacławowi Pasch i Le-
onardowi Sell.

Prezydium  Zjazdu


