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Przedszkole Samorządowe w Budzyniu       

Przedszkolaki Ojczyźnie 
11 listopada 2015 - kwiaty i wieńce pod pomnikiem

Jak ochodziliśmy
Święto Niepodległości 

W dniu 11 listopada 2015 r. 
obchodziliśmy Święto Niepod-
ległości. Dla nas, Polaków, to 
jedna z najważniejszych dat w 
kalendarzu. Po 123 latach zabo-
rów, nasz kraj znów pojawił się 
na mapie Europy. 
Obchody tego święta w Gminie 
Budzyń rozpoczęły się od prze-
marszu ulicami Budzynia, pocz-
tów sztandarowych oraz przed-
stawicieli władz samorządowych 
i organizacji społecznych wraz z 
Budzyńską Orkiestrą Dętą do ko-
ścioła p.w. Św. Andrzeja Boboli, 
gdzie odprawiona została Msza 
święta w intencji Ojczyzny. Po 
Mszy wszyscy zebrani udali się 
pod pomnik Pamięci Narodowej, 
gdzie złożono wieńce.

Wójt Gminy Budzyń, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Budzyniu, Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu wraz z innymi jednostkami 

samorządowymi z terenu Gminy Budzyń organizują 

SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE
w dniu 20 grudnia 2015 r. o godzinie 14 na budzyńskim rynku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Budzyń do wspólnego świętowania Bożego 
Narodzenia. Organizatorzy zapewniają wigilijny poczęstunek, będą pierogi z kapustą i grzybami, barszcz 

czerwony, smażony karp, słodkie ciasta i pierniki.
W świąteczny nastrój wprowadzą nas kolędy śpiewane przez dzieci oraz świąteczny wystrój rynku.

Organizatorzy zapraszają również do współpracy instytucje publiczne, zakłady pracy, firmy oraz osoby prywatne, 
które chciałyby pomóc własną pracą, darami rzeczowymi lub finansowo w organizacji bożonarodzeniowego 

spotkania.
Kontakt z organizatorami: DDPS (67) 28 43 850, GOPS (67) 28 44 059

Na zdj. grupa „Pszczółki” z wychowawczynią Danutą Szurpit, więcej na str. 9
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Dwie sesje  

Pracowity okres Rady Gminy 

Szansa na nowe miejsca pracy 

Nowe inwestycje 
na terenie gminy 
W ostatnich tygodniach rozpo-
częły się dwie nowe inwestycje 
na terenie naszej gminy.  
Pierwsza z nich to budowa nowej 
hali produkcyjnej firmy „Kom-
fort” na Osiedlu Cechowym. 
Powstaje tam hala o powierzch-
ni 2700 metrów kwadratowych. 
Druga z tych inwestycji to budo-
wa nowej farmy drobiu, w tym 
przypadku inwestorem jest firma 
Park Drobiarski ze Śmiłowa. 
Obiekt ten jest przeznaczony jest 
na 76 tysięcy kur niosek. Doce-
lowo inwestycje te w znaczący 
sposób wpłyną na poprawę na lo-
kalny rynek pracy.   
Dodajmy, że w najbliższym cza-
sie planowane są także inwesty-
cje z zakresu poprawy stanu linii 
przesyłowych energetycznych, 

w ramach zadań realizowanych 
przez firmę ENEA. Pierwsze z 
tych zadań dotyczyć będzie po-
prawy warunków dostawy energii 
elektrycznej dla nowo budowanej 
farmy drobiu oraz budynków sta-
cji kolejowej stacji w Sokołowie 
Budzyńskim, drugie natomiast 
spowoduje zmianę parametrów li-
nii przesyłowej energii elektrycz-
nej, wiodącej z miejscowości 
Drążki do Budzynia, co docelowo 
poprawi zaopatrzenie w energię 
elektryczną tę część Budzynia, tj. 
Osiedle Kwiatowe i ulicę Wągro-
wiecką. Obecnie opracowywane 
są odpowiednie dokumencie tech-
niczne i mamy nadzieje ze w no-
wym roku te inwestycje zostaną 
realizowane. 

XI sesja Rady Gminy została 
zwołana na dzień 12 listopa-
da 2015 roku. Była to bardzo 
pracowita sesja, podczas obrad 
podjęto ogółem 12 uchwał. 
Miedzy innymi w pierwszej 
uchwale radni podjęli decyzję w 
sprawie wystąpienia do właści-
wego ministra o zmianę rodzaju  
miejscowości w Gminie Budzyń. 
Jest to finał wcześniej podjętych 
prac i konsultacji społecznych 
dotyczących zmiany rodzaju 
miejscowości „Nowa Wieś Wy-
szyńska, część miejscowości 
Bukowiec”, na „Nowa Wieś Wy-
szyńska wieś”, aby usankcjono-
wać stan faktyczny. 
W kolejnej uchwale radni podjęli 
decyzję w sprawie nadania nazw 
nowoprojektowanym ulicom w 
Budzyniu. Uchwała ta dotyczy 
nowych terenów pod budow-
nictwo mieszkaniowe wyzna-
czonych w przedłużeniu ulicy 
Margonińskiej, w rejonie boiska 
Orlik oraz Osiedla Piaski, a także 
planowej ulicy łączącej ulice Ro-
gozińska ze Strażacką. Z pełną 
treścią tej uchwały wraz planem 
tych ulic zapoznać się można w 
Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Budzyń, w zakładce „pra-
wo miejscowe”. 
W kolejnej uchwale Rada Gminy 
przyjęła wykaz przystanków ko-
munikacyjnych, których właści-
cielem lub zarządca jest Gmina 
Budzyń, ogółem przystanków 
tych na ternie naszej gminy jest 
17. W uchwale tej zostały tak-
że określone warunki i zasady 
korzystania z przystanków ko-
munikacyjnych dla operatorów 
i przewoźników wykonujących 
regularnie przewozy osób w pu-
blicznym transporcie drogowym. 
Następnie radni podjęli decy-
zję w sprawie określenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji 
dla szkół i placówek oświato-
wych publicznych oraz niepu-
blicznych prowadzonych przez 
inny niż jednostka samorządu 
terytorialnego organ oraz trybu 
i zakresu przeprowadzania kon-
troli prawidłowości pobierania i 
wykonywania udzielonej dotacji. 
Radni podjęli następnie uchwałę 
w sprawie określenia wymagań 
jakie powinien spełniać przedsię-

biorca ubiegający się o uzyska-
nie zezwolenia na prowadzenie 
działalności na terenie Gminy 
Budzyń w zakresie opróżniana 
zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych. 
Następnie radni podjęli decyzję 
w sprawie zmiany budżetu Gmi-
ny Budzyń na 2015 rok; po doko-
nanych zmianach budżet Gminy 
po stronie dochodów stanowi 
kwotę 29 milionów 322 tysiące 
380 złotych 27 gr., natomiast po 
stronie wydatków stanowi kwotę 
30 milionów 241 tysięcy 763 zł 
49 gr. 
Podczas obrad tej sesji informa-
cję o sposobie realizacji zadań 
oświatowych realizowanych na 
terenie Gminy Budzyń przedsta-
wił Wójt Gminy.

*   *   *
XII sesja Rady Gminy, którą 
zwołano na dzień 30 listopa-
da, poświęcona była przede 
wszystkim sprawom podatko-
wym. 
Podczas obrad sesji radni podjęli 
uchwałę w sprawie ustalenia sta-
wek podatku od nieruchomości, 
podjęli także uchwałę w sprawie 
ustalenia stawek od środków 
transportowych oraz uchwałę w 
sprawie wysokości opłaty targo-
wej. W kompleksie tych spraw 
radni podjęli także uchwałę w 
sprawie określenia wzorów for-
mularzy, informacji oraz deklara-
cji obowiązującej w zakresie po-
datku od nieruchomości, podatku 
rolnego i leśnego. Wszystkie te 
uchwały obowiązywać będą od 
nowego roku podatkowego, czyli 
od 1 stycznia 2016. 
Warto poinformować, że w przy-
padku stawek podatku rolnego 
Rada Gminy nie podjęła decyzji 
o obniżeniu ceny żyta za 1 kwin-
tal, stanowiącej podstawę do 
ustalania stawek podatku rolnego 
na 2016, co spowodowane zosta-
ło tym, że cena żyta przyjmowa-
na do obliczenia stawek podatku 
rolnego na 2016 rok spadła wg 
GUS do poziomu 53,75 zł za 1 
kwintal. Przypomnijmy, że cena 
ta przyjęta przez Radę Gminy 
do obliczenia stawek podatku na 
2015 rok wynosiła 61 zł. 
Podczas obrad tej sesji podjęta 

zostały także uchwała w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 
2016 rok. Podjęto także uchwa-
łę w sprawie zmiany załącznika 
numer 2 do uchwały z dnia 12 
listopada 2015 w sprawie trybu 
udzielania i rozliczenia dotacji 
dla szkół i placówek oświato-
wych niepublicznych oraz pu-
blicznych prowadzonych przez 
inny niż jednostka samorządu 
terytorialnego organ oraz trybu i 
zakazu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobierania i wy-
korzystania dotacji. 
Ostatnia uchwałą podjętą pod-
czas obrad tej sesji była uchwa-
ła w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2015 rok. Po 
wprowadzeniu tej uchwały bu-
dżet Gminy Budzyń na 2015 rok 
pośród po stronie dochodów sta-
nowi obecnie kwotę 29 milionów 
413 tysięcy 827 złotych  27 gr. 
Natomiast po stronie wydatków 
stanowi kwotę 30 milionów 333 
tysiące 210 złotych 49 gr.  
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W Nowej Wsi Wyszyńskiej i w Sokołowie Budzyńskim

Nowe place zabaw

Dobiegł końca remont prawie trzykilometrowego odcinka drogi po-
wiatowej Ostrówki - Prosna. Remont realizowany jest w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Wysokość dofinansowania z programu wynosi procent. Partnerem Po-
wiatu Chodzieskiego w realizacji zadania jest także Gmina Budzyń. 
Roboty wykonuje bydgoski oddział firmy SKANSKA, a koszt zadania 
wynosi 906 000 zł.

Świąteczna zbiórka żywności 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu oraz Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu organizują świą-
teczną zbiórkę żywności w dniach od 4 do 14 grudnia 2015 
r. Oznaczone kartony wystawione będą w sklepach spożyw-
czych na terenie Gminy Budzyń. W dniach 10 -12 grudnia 

2015 r. uczniowie gimnazjum przeprowadzą zbiórkę żywno-
ści w „Biedronce”. Zebrana żywność przeznaczona będzie dla 
potrzebujących mieszkańców naszej gminy. W ubiegłym roku 

zebrano 250 kg żywności, którą obdarowano 20 rodzin.

W Sokołowie Budzyńskim i 
Nowej Wsi Wyszyńskiej w 
ostatnich dniach zakończyła się 
budowa nowych placów zabaw 
dla najmłodszych mieszkańców 
tych wsi. 
W Sokołowie Budzyńskim (fot. 
powyżej) koszt ogólny placu za-
baw wyniósł ok. 55 tysięcy zło-
tych, z czego 50 tysięcy złotych 
w formie darowizny finansowej 
przekazała firma Bro Margo z 

Margońskiej Wsi która finalizuje 
na terenie wsi budowę farmy kur 
niosek. 
W przypadku miejscowości Nowa 
Wieś Wyszyńska (fot. poniżej)
koszt budowy wyniósł 36 tysięcy 
złotych, z czego 16 tysięcy złotych 
zgodnie z uchwałą zebrania wiej-
skiego sołectwa Bukowiec, pocho-
dziło z funduszu sołeckiego tego 
sołectwa. Pozostała kwota pocho-
dziła z budżetu Gminy Budzyń.  

Okiem fotoreportera

Finał remontu drogi

Karta Dużej Rodziny 
W gminie Budzyń już 52 rodziny złożyły wnioski o Karty Dużej Ro-
dziny. Dotychczas wydano 246 Kart, w tym 90 dla opiekunów i 154 
Kart dla dzieci i młodzieży.
Przypominamy mieszkańcom, że program realizuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Budzyniu, tu można uzyskać informację, pobrać 
wniosek i otrzymać Kartę.
Rodziny wielodzietne 3+ mogą skorzystać ze zniżek związanych z co-
dziennymi wydatkami – taniej mogą zapłacić m.in. za telefon, paliwo, 
artykuły spożywcze, odzież, bilety do muzeów, karnety na basen, czy 
usługi bankowe i medyczne. Kary dla opiekunów przyznawane są do-
żywotnio, dla dzieci i młodzieży do 18 lub 25-lat.
Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom rośnie z dnia na 
dzień. W programie uczestniczą już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księ-
garnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, 
Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce.
Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w 
sklepach sieci Carrefour oraz na stacjach paliw LOTOS.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza firmy do współpracy.
Nie trzeba bowiem być dużą firmą by dołączyć do programu – do part-
nerów Karty Dużej Rodziny należą m.in. PKS Piła, AQUAPARK Wą-
growiec Sp. z o.o. czy Centrum Nauki i Biznesu „Żak” z Piły.
Wyszukiwarka partnerów dostępna jest na stronach rodzina.gov.pl oraz 
empatia.mpips.gov.pl, a także w wersji mobilnej pod adresem: kdr-
mwu.mpips.gov.pl, a dzięki inte-
raktywnej mapie na stronie www.
rodzina.gov.pl można szybko zna-
leźć interesujące nas ulgi według 
lokalizacji lub branży.
Punkty honorujące Kartę Dużej 
Rodziny oznaczone są poniższym 
logo.



4

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Obradowała komisja rewizyjna 

Z prac komisji Rady Gminy  
27 listopada 2015 roku odbyło 
się posiedzenie komisji rewi-
zyjnej, która miała  miejsce 
Podczas posiedzenia przepro-
wadzono kontrolę sposobu zby-
wania lokali mieszkalnych oraz 
nieruchomości gruntowych sta-
nowiących własność komunalną 
Gminy Budzyń.
Bezpośrednia przyczyną, dla 

której komisja zajęła się tym te-
matem, był list jednego z miesz-
kańców Budzynia, który zarzucał 
nieprawidłowości w tym zakresie. 
Po szczegółowym zbadaniu tego 
tematu członkowie komisji żad-
nych uchybień oraz nieprawidło-
wości w zakresie zbywania gmin-
nych lokali oraz nieruchomości  
nie stwierdzili.  

U C H W A Ł A  Nr  XII/80/2015 
Rady Gminy Budzyń

z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie  opłaty targowej 

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 (t.j. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokal-
nych ( t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, 
poz. 774, poz. 1045 )  oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku – ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613, 
poz. 699, poz.978,poz.1197 ) 

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

§ 1. Na terenie Gminy Budzyń wprowadza się opłatę targową. 

§ 2.Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej obo-
wiązujące na terenie Gminy Budzyń:
     1/ w  wysokości 15,00 zł przy sprzedaży z samochodu,  przy-
czepy, wozu konnego, straganu,
     2/ w wysokości 8,00 zł od pozostałej sprzedaży tj. z ręki, ko-
sza, roweru, wózka ręcznego.

§ 3.  Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym  
dokonywana jesst przedaż. Opłata płatna jest bez wezwania, na 
rachunek gminy, z zastrzeżeniem  § 4. 

§ 4.  1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
         2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się panią Damianę 
Jezierską.
      3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w  
ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 12,5 % pobranych i 
terminowo odprowadzonych kwot.      
     4. Inkasent pobierający opłatę targową  odprowadza ją na 
rachunek Gminy.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 6.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc 
uchwała Nr XXVII/247/2009 Rady Gminy Budzyń  z dnia 12 
listopada 2009 roku w sprawie stawek opłaty targowej  oraz spo-
sobu jej pobierania.  

§ 7.Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą   
obowiązującą od 1 stycznia 2016roku.

U C H W A Ł A  Nr XII/77/2015 
RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 listopada 2015  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 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015  r., 
poz.1515 ) oraz art. 5 ust.1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  
i opłatach lokalnych (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 
699, poz. 774, poz. 1045)
Rada Gminy Budzyń  u c h w a l a, co następuje: 
§ 1.Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowią-
zujące na terenie Gminy Budzyń w  wysokości: 
1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni  
użytkowej                                                                               0,74 zł  
2) od budynków  lub ich części związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie  działalności  gospodarczej od 1 m2 
powierzchni użytkowej                                                        19,90 zł
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1m 2 powierzchni użytkowej                            10,68 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                                                    3,80 zł
5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej                       7,68 zł
6) od pozostałych budynków lub ich części – od 1m2 powierzchni 
użytkowej                                                                                4,90 zł
7) od budowli2 %  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, z wyjątkiem budowli  określonych w  pkt. 8                                                                                
8) od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie zbio-
rowego zaopatrzenia  ludności w wodę i  odbioru nieczystości płynnych    
0,95 %  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 
gruntów  i budynków  od 1 m2  powierzchni                         0,89 zł
10) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych – od 1 ha powierzchni                                                   4,58 zł
11) od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego od 1 m2powierzchni                                              0,47 zł
12) od  gruntów pozostałych – od 1 m2 powierzchni           0,31 zł
13) od  gruntów  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabu-
dowę  mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu  miesza-
nym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a 
w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie  z przepisami prawa bu-
dowlanego – od 1 m2 powierzchni                                               3,00 zł
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc uchwała Nr XXXIX/303/2014 
Rady GminyBudzyń z dnia 28 października 2014  roku w sprawie 
ustalenia stawek  podatku od  nieruchomości.  
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 
stycznia 2016 roku. 
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U C H W A Ł A  Nr  XII /79/2015
RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 listopada 2015 roku 
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 2015 roku traci moc uchwała Rady Gminy 
Budzyń Nr XXX/209/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie 
wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 
stycznia 2016 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  (tekst jednolity Dz. U. z 
2015r, poz. 1515) oraz art. 10 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych  (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015r. poz. 
528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) 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 przystosowanych do uży-
wania łącznie z naczepą i przyczepą o dopuszczalnej 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 
poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca
b) równej lub wyższej niż 22 msc
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Wkrótce trzeba będzie podjąć decyzję 

VIII Targi Edukacyjne    

Pamięci ofiar zbrodni hitlerowskiej

Apel w Górach Morzewskich 
Corocznie 7 listopada delegacja 
społeczności Gminy Budzyń od-
wiedza Góry Morzewskie, gdzie 
uczestniczy w patriotycznej uro-
czystości. 
W tym miejscu w listopadzie 1939 
roku hitlerowcy zamordowali 41 
mieszkańców Ziemi Chodzieskiej, 
w tym między innymi czterech 
mieszkańców Budzynia: kierownika 
szkoły Władysława Kaję, proboszcza 
ks. Stanisława Łakotę, komendanta 
posterunku policji Tomasza Skrętego 
oraz kupca Stefana Nowaka.
W tegorocznej uroczystości uczestni-
czyli przedstawiciele władz samorzą-
dowych z wójtem gminy Marcinem 
Sokołowskim, przewodniczącym 
rady gminy Zenonem Nowickim 
oraz przewodniczącym rady powia-

tu Piotrem Jankowskim na czele, 
delegacje oraz poczty sztandarowe 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego oraz Gimnazjum 
im. Powstańców Wlkp. Nie zabra-
kło również przedstawicieli innych 
organizacji społecznych, w tym To-
warzystwa Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego, a także mieszkańców 
Budzynia, którzy przybyli by oddać 
hołd swoim przodkom, poległym za 
ojczyznę.
Władysław Kaja pełnił funkcję kie-
rownika budzyńskiej szkoły podsta-
wowej od 1927 roku. Bardzo czynnie 
uczestniczył również w życiu spo-
łeczno – politycznym miejscowości. 
Jako oficer rezerwy brał udział w 
kampanii wrześniowej. Po powrocie 
z niewoli został natychmiast areszto-

wany. Wciąż w Budzyniu żyją byli 
uczniowie Władysława Kaji.
Obchody 76 rocznicy zbrodni w 
Górach Morzewskich przygotowa-
li uczniowie i nauczyciele Szkoły 

Podstawowej im. Ofiar Gór Mo-
rzewskich w Morzewie, która w tym 
roku obchodziła 30 rocznicę nadania 
imienia.

Dnia 13 listopada uczniowie klas III uczestniczyli wraz z 
opiekunami - p.Kamila Kuczyńska,  p. Natalia Walczak 
oraz p. Żaneta Puweł w VIII Powiatowych Targach Edu-
kacyjnych. Uczniowie mieli okazję odwiedzić wszystkie 
szkoły ponadgimnazjalne oraz Centrum Edukacji Zawo-
dowej. Była to niewątpliwie okazja, by poczuć klimat 
każdej ze szkół.  Trzeba przyznać,  że zostaliśmy w każ-
dej placówce bardzo mile przyjęci.  Na miejscu czekali na 
nas dyrektorzy,  nauczyciele,  uczniowie oraz liczne nie-
spodzianki, np. prezentacje, pokazy, słodkości – wspomi-
nają trzecioklasiści.  Zapoznani zostali z ofertą edukacyj-
ną poszczególnych szkół oraz specyfiką pracy w różnych 
zawodach. Dla samych uczniów zaś udział w Targach to 
takie małe przypomnienie, że już za pół roku będą podej-
mować jedną z ważniejszych decyzji w życiu.
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Uroczysty apel w Gimnazjum

„My naród...”
9 listopada 2015 roku w Gimna-
zjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu odbył się 
uroczysty apel szkolny z okazji 
Narodowego Święta Niepodległo-
ści pt: „My Naród…”, w którym 
uczniowie przekazali najnowszą 
historię Rzeczypospolitej i kolejną 
wywalczoną niepodległość… w 
latach 1980-1989. Artystyczna i no-
woczesna forma przekazu, połączo-
na z wizualnymi treściami tamtych 

Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza do kina „Mewa”

Po latach przerwy, kino w Budzyniu zostało reaktywowane! 
Zapraszamy 26 grudnia, w  drugi dzień Świąt Bożego Na-
rodzenia. 
W repertuarze komedia „Słaba płeć” oraz film familijny 
„Bella i Sebastian 2”. 
Godziny emisji oraz ceny biletów podane zostaną na plaka-
tach oraz w Internecie. 

czasów stanowiła głębokie odczucie 
chwil, które Polacy przeżywali na 
drodze do samostanowienia. Nasza 
dzisiejsza dziejowość jest skutkiem 
odwagi, bohaterstwa i uporu na-
szych przodków, których losy spla-
tały się na ciąg walk, kolejny raz o 
wolność…
Program został przygotowany przez 
Hannę Danielewicz, Elżbietę Kur-
kowiak-Pauszek i Krystynę Świ-
niarską.

Apel Poległych z udziałem uczniów Gimnazjum 

Zaduma nad przeszłością
„Bo wolność to jest tyle, 
ilu nas poległo, i wolność 
to jest tyle, ilu nas dzisiaj żyje.”

7 listopada br. delegacja z naszej 
szkoły pod opieką p. Hanny Danie-
lewicz oraz p. Elżbiety Kurkowiak-
Pauszek  wzięła udział w Apelu  Po-
ległych w Górach Morzewskich. W 
atmosferze zadumy nad przeszłością 
wysłuchaliśmy wzniosłych utwo-
rów o treści patriotycznej zaprezen-
towanych przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Morzewie i Chóru 
„Głos Przemienienia”  Parafii w 
Morzewie. Uczniowie opowiedzieli 
o tym, że 76 lat temu – 7 listopada 
1939 roku, u podnóża miejsca, na 
którym dzisiaj znajduje się zbioro-
wa mogiła  rozegrała się tragedia. 
Gestapowcy przywieźli i zamordo-
wali  czterdziestu jeden więźniów. 
Najmłodszy miał 17, a najstarszy 57 
lat. Ich ostatnia podróż rozpoczęła 
się około godziny 14-tej. Wtedy z 
chodzieskiego więzienia, samocho-
dem krytym plandeką wyjechała 
pierwsza licząca 21 osób grupa 
więźniów, a po godzinie następne 
20 osób. Razem z nimi ruszyły 2 

samochody osobowe. Żaden z więź-
niów nie znał celu podróży. Wśród 
nich rozpoznano  Władysława Kaję, 
kierownika Szkoły Podstawowej w 
Budzyniu oraz  księdza Stanisława  
Łakotę, proboszcza z Budzynia 
W maju 1944r., w ramach niszcze-
nia śladów zbrodni popełnionych 
na podbitych narodach, specjalny 
oddział Gestapo opróżnił mogiłę, 
przeniósł ciała pomordowanych na 
wzgórze i spalił je.
    Za troskę o to miejsce oraz wiecz-
ną pamięć o bestialsko zamordo-
wanych synach ziemi chodzieskiej 
szkoła w Morzewie otrzymała w 
1985 roku imię Ofiar Gór Morzew-
skich. W tym roku mija trzydzieści 
lat od tego wydarzenia. Coroczne 
spotkania są lekcją współczesne-
go patriotyzmu tak potrzebnego w 
budowaniu tożsamości narodowej 
młodego pokolenia.
Młodzież z  budzyńskiego gimna-
zjum reprezentowali: Sandra Za-
źlak, Patryk Gruszczyński, Maria 
Wojciechowska, Kacper Chudy, 
Jakub Janiszewski, Olaf Ajchsztet, 
Wiktor Nowacki, Mateusz Kabat 
oraz Magdalena Marchlewicz.  

Gimnazjaliści z Budzynia w ramach 
przedsięwzięcia „Każdy ma swój 
Everest” (opiekunowie: Kinga Busz-
kiewicz, Karolina Małofiej, Renata 
Aniołek, Małgorzata Polak) biorą 
udział w kilku jesiennych akcjach. 
Uczniowie w okresie od września 
do końca października podjęli się 
zadania „Kasztanobranie”, czyli 
zbiórki kasztanów w ramach współ-
pracy z Kołami Łowieckimi Szarak 
w Budzyniu i Daniel w Podaninie. 
W akcję zaangażowali się zarówno 
uczniowie, jak i ich rodzice oraz ro-
dzeństwo. Wspólnie zebrano około 2 
ton kasztanów. Najwięcej kasztanów 
zebrały uczennice klasy IIa, Zuzanna 
Sawińska – 381 kg oraz Joanna Bu-
cholc – 350 kg. Gratulujemy zaanga-
żowania oraz dziękujemy wszystkim 
za aktywny udział. Cieszymy się, że 
dzięki takiej zbiórce choć po części 
pomożemy zwierzętom przetrwać 
zimę. Kolejną jesienną akcją był 
udział młodzieży w zbiórce puszek 
aluminiowych. Dokładnie 23036 
sztuk, a przeliczając na kilogramy 

„Każdy ma swój Everest”  

Działamy aktywnie
331 kg - tyle puszek aluminiowych 
zebrali gimnazjaliści. Ile wagowo 
puszek przypadło na jednego Eve-
restowca? Średnia ilość kilogramów 
na uczestnika akcji wynosi 7,20 . 
Jednakże warto wspomnieć, że na 
ten wynik niewątpliwie duży wpływ 
miały osoby, które  zebrały rekordo-
wą ilość puszek, bo nawet 2000! Ten 
imponujący wynik należy do Sylwii 
Wawrzyniak z kl. IIa. Jednakże warto 
również wspomnieć o pozostałych 
uczestnikach, których zbiory są rów-
nie wspaniałe: Andżelika Remiszew-
ska z kl. I c zebrała 1960 puszek, a 
Agnieszka Nowak z kl. I b – 1700 
szt. Także gratulujemy  i życzymy 
kolejnych, tak pokaźnych zbiorów. 
Uczestnicyprzedsięwzięcia „Każdy 
ma swój Everest” podejmują także 
inne zadania, np. organizują zbiórki 
makulatury, baterii, których celem 
jest umacnianie proekologicznych 
postaw wśród młodzieży oraz pro-
mowanie selektywnej zbiórki surow-
ców wtórnych.



8

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Spotkanie w GOK-u z inicjatywy Biblioteki 

Pamiętajmy o Kresach 
W  Gminnym Ośrodku Kultury 
w Budzyniu odbyło się spotkanie 
poświęcone Kresom. Organiza-
torem spotkania była Biblioteka 
Publiczna. W spotkaniu z  Piotrem 
Szelągowskim i Mirosławem Kow-
zanem udział wzięła młodzież gim-
nazjalna z klas III oraz mieszkańcy 
gminy.
Piotr Szelągowski - reprezentuje sto-
warzyszenie „Kresy”, które wbrew 
politycznej poprawności kultywuje 
polskie tradycje kresowe i mówi 
wprost o ludobójstwie na Wołyniu. 
Pomimo, że jest poznaniakiem jest 
społecznym propagatorem prawdy o 
masowych mordach dokonywanych 
przez OUN-UPA na Polakach 
na Wołyniu. Prelekcja Piotra 
Szelągowskiego pt. „Prawdzi-
wa lekcja historii - przemilcza-
ne ludobójstwo” była oparta na 
kanwie filmu dokumentalnego 
pt. „Zapomnij o Kresach”. 
Przedstawia on relacje osób, 
które ocalały z pogromu i były 
naocznymi świadkami zbrodni, 
do której tam doszło.
Mirosław Kowzan - mieszka-
niec Chodzieży, którego rodzi-

ce pochodzili z Kresów. Jego mama 
mieszkała w  Perczynie koło Dubna. 
Dnia 18 maja 1943 roku Perczyn zo-
stał doszczętnie spalony przez bandy 
OUN-UPA, a mieszkańcy bestialsko 
wymordowani. Mamie pana Mirosła-
wa - Jadwidze cudem udało się uciec 
z pogromu. Na kanwie tragicznych 
losów Perczyna napisał książkę pt. 
„Krzyż na Perczynie” dokumentując 
zbrodnie jakie dokonali banderowcy.
Spotkanie to, starszym uczestnikom 
przypomniało okrucieństwo tych 
tragicznych wydarzeń, o których 
tak niewiele się mówi, a młodzieży 
uświadomiło rozmach zbrodni wo-
łyńskiej.

Ranking Instytutu Książki i redakcji „Rzeczpospolitej” 

Budzyńska Biblioteka 
w krajowej czołówce 

Kolejny Ranking Bibliotek 
rozstrzygnięty i kolejny po-
wód Biblioteki Publicznej w 
Budzyniu do radości. W tym 
roku po raz piąty Instytut 
Książki i „Rzeczpospolita” 
wyłoniły najlepsze biblioteki w 
Polsce. Tym razem Biblioteka 
w Budzyniu zajęła 14 miejsce 
w Wielkopolsce, a 142 w kraju.
Bardzo cieszy nas ten wynik, 
tym bardziej, że mimo znacz-
nych niedogodności w funkcjo-
nowaniu pracy bibliotecznej, 
jest on lepszy od ubiegłoroczne-
go. Rok 2014 nie był dla Biblio-
teki rokiem łatwym. Prowadzo-
ny w Gminnym Ośrodku Kultury 
remont spowodował, że zbiory 
biblioteczne zostały przeniesio-
ne do pomieszczenia w Gimna-
zjum. Tam przez pięć miesięcy 
książki częściowo wymieszane, 
ściśnięte, z utrudnionym dostę-
pem służyły swoim wiernym 
czytelnikom. Nie miało to nega-
tywnego wpływu, ani na pracę 
merytoryczną Biblioteki, ani też 
na działalność kulturalną. Sys-
tematycznie dokonywano za-
kupów nowości wydawniczych 
dbając, by wszystkie bestsellery 
i hity czytelnicze trafiły do zbio-
rów naszej Biblioteki. A zbiory 
Biblioteka ma bardzo bogate, 
zarówno w powieści, jak i w 
literaturę popularnonaukową. 
Rocznie przybywa Bibliotece 
ponad 1800 nowych książek. Je-
steśmy dumni, że w pełni skom-
puteryzowana, z automatyczną 

wypożyczalnią zbiorów Biblio-
teka w Budzyniu funkcjonuje 
już od 2003 roku. Komputery-
zacja i stały dostęp do Internetu 
znacznie ułatwia kształtowanie 
zbiorów bibliotecznych. Doko-
nując zakupów nowych książek 
zawsze zaspokajamy potrzeby 
czytelnicze, nie tylko te związa-
ne z rozrywką i relaksem, ale też 
te konieczne do edukacji. Każ-
demu czytelnikowi, który po-
trzebuje literatury do nauki lub 
pracy pomagamy w zdobyciu 
książek. Dla najmłodszych poza 
pięknie wydanymi, kolorowymi 
książkami kupujemy filmy DVD 
z bajkami. Dorosłym, szczegól-
nie tym, którzy mają problem 
ze wzrokiem oferujemy książki 
z dużą czcionką oraz płyty CD 
z powieściami do słuchania. 
Każdy chory, starszy czy nie-
pełnosprawny nasz Czytelnik 
może liczyć na dostarczenie 
książek do domu. Od lat zarów-
no prolongaty, jak i zamówienia 
książek można dokonywać te-
lefonicznie. Przez cały rok Bi-
blioteka ściśle współpracuje z 
placówkami oświatowymi z te-
renu całej Gminy. Organizujemy 
dla dzieci i młodzieży spotkania 
autorskie, imprezy czytelnicze i 
edukacyjne, koncerty, teatrzyki 
i wycieczki do Biblioteki popu-
laryzując czytelnictwo i litera-
turę. Serdecznie zapraszamy w 
odwiedziny do naszej Biblioteki 
oraz na naszą stronę internetową 
www.biblioteka.budzyn.pl

Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Wizyta w Muzeum Pojazdów  
23 października 2015 r. ucznio-
wie klasy IV zwiedzali muzeum 
starych pojazdów produkcji pol-
skiej: samochodów, motocykli, 
maszyn rolniczych, wozów stra-
żackich. 
Właścicielem kolekcji jest pan Jan 
Kubacki, który od najmłodszych lat 

interesował się motoryzacją, a stwo-
rzenie muzeum było jego marze-
niem. Po obejrzeniu wszystkich eks-
ponatów uczniowie uczestniczyli w 
zabawie, która polegała na skonstru-
owaniu przez każdą z pięciu grup, 
własnego pojazdu. Na dzieci czekał 
również poczęstunek.  
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Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu 
poszukuje księgowej na 1/2 etatu. 

Wiadomość w Gminnym Ośrodku Kultury, 
telefon 67 284 35 75

„Za kasztany i żołędzie wiedzy ci przybędzie” 

Podsumowanie konkursu
3 listopada w Margoninie od-
były się mistrzostwa powiatu 
chodzieskiego w halowej piłce 
nożnej chłopców. Wzięło w nich 
udział 11 drużyn, które zostały 
podzielone na dwie grupy. 
Reprezentacja Szkoły  Podstawo-
wej im. Tadeusza Kotarbińskiego 
w Budzyniu trafiła do trudniejszej 
grupy A. Oto wyniki, które osią-
gnęła:
Grupa A:
SP Budzyń – SP 3 Chodzież 1:0
SP Budzyń – SP Margonin 2:1
SP Budzyń – SP Lipia Góra 5:1
SP Budzyń – SP 1 Chodzież 0:3
SP Budzyń – ZSP Stróżewo 1:0
Tabela grupy A:
1. SP 1 Chodzież 12 p. – 11:3
2. SP Budzyń 12 p. – 9:5
3. SP 3 Chodzież 8 p. – 9:3
4. SP Lipia Góra 7 p. – 6:9
5. SP Margonin 4 p. – 3:6
6. ZSP Stróżewo 0 p. – 0:12
Cztery najlepsze drużyny z grup 
zmierzyły się w półfinałach.
Półfinały:
SP Budzyń – SP Szamocin 4:0
SP 1 Chodzież – SP Wyszyny 5:0

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Sukces młodych piłkarzy
W finale zawodów reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Budzy-
niu zrewanżowała się drużynie ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 z Cho-
dzieży za wcześniejszą porażkę w 
grupie i rozgromiła ją aż 5:1.
Finał:
SP Budzyń – SP 1 Chodzież 5:1
Klasyfikacja końcowa:
SP Budzyń – awans do finału re-
jonowego, kolejne miejsca zaję-
ły: SP 1 Chodzież, SP Szamocin, 
SP Wyszyny, SP 3 Chodzież, SP 
Strzelce, SP Lipia Góra, SP Lipi-
ny, SP Margonin, SP Radwanki, 
ZSP Stróżewo. 
Dzięki zwycięstwu w zawodach 
reprezentacja Szkoły Podstawo-
wej w Budzyniu zakwalifikowała 
się do finału rejonowego. Druży-
na SP Budzyń grała w składzie: 
Adam Simiński (kapitan), Filip 
Dworniczak, Kacper Janeczek, 
Zachariasz Tomczyk, Kamil 
Adamczyk, Stanisław Staniewski, 
Bartosz Pianka, Szymon Geisler, 
Karol Nowacki, Gracjan Chole-
wiński.

Zakończyła się IV edycja kon-
kursu „Za kasztany i żołędzie 
wiedzy Ci przybędzie” organi-
zowanego przez Nadleśnictwo 
Podanin. W konkursie wzięło 
udział 8 szkół. 
Po raz kolejny świetnie spisali się 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Budzyniu, którzy zebrali 5141 
kilogramów kasztanów i żołędzi. 
Dzięki temu szkoła zajęła w kon-
kursie I miejsce i wzbogaci swoją 
bazę dydaktyczną o atrakcyjne 
nagrody, ufundowane przez Nad-
leśnictwo Podanin.
Klasyfikacja szkół:
1. SP Budzyń – 5141 kg
2. SP Margonin – 4879 kg
3. SP 3 Chodzież – 3716,5 kg
4. SP 1 Chodzież – 3272,93 kg
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny 
Stróżewo – 1149 kg
6. Zespół Szkół Smogulec – 771 
kg

7. Zespół Szkół Lipia Góra – 412 
kg
8. SP Lipiny – 173 kg
Rekordziści:
1. Julia Antoniewicz Ia – 261 kg 
nasion 
Miłosz Łuszczki Ie – 261 kg na-
sion
2. Michał Cabel Ie – 205 kg na-
sion 
3. Julia Marek IIc – 192 kg nasion
4. Martyna Popkowska IIIa – 172 
kg nasion
5. Adam Wróblewski Vb – 165 kg 
nasion
6. Aleksandra Sell IVb – 157 kg 
nasion 
7. Marcin Starosielec IVb – 118 
kg nasion 
8. Igor Śmiechowski IVb – 117 kg 
nasion
9. Eryk Walerowski IIb – 115 kg 
nasion
10. Marta Sell Ib – 108 kg nasion. 

W Szkole Podstawowej w Wyszynach od 26 października działa Punkt 
Biblioteczny Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile Filia w Cho-
dzieży. Celem przedsięwzięcia jest czytelnicza aktywizacja środowiska 
nauczycielskiego. 
Depozyt, który otrzymaliśmy na okres trzech miesięcy, składa się z 50 ksią-
żek z zakresu literatury pedagogicznej, psychologicznej, metodyki nauczania 
poszczególnych przedmiotów. „Punkt”  działa  w godzinach pracy biblioteki 
szkolnej, a opiekunem ze strony szkoły jest pani Izabela Turostowska.

Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Współpraca z Biblioteką

Przedszkole Samorządowe w Budzyniu       

Przedszkolaki Ojczyźnie 
„Jesteśmy Polakami, czy duży czy też mały” - słowa tej piosenki 
wypływały z ust dzieci z okazji Dnia Niepodległości. 
Starszaki z grup „Pszczółki”, „Żabki” i „Biedronki” przygotowały wy-
stęp artystyczny, na który zaprosiły kolegów z młodszych grup. Wszy-
scy wspólnie odśpiewali hymn Polski. Starszaki przedstawiły tańce 
ludowe: Owczareczeka, Szota i Poleczkę, śpiewały piosenki oraz recy-
towały wiersze.Występ był nagrodzony gromkimi brawami. 
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Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Nakręcanie na czytanie!
Szkoła Podstawowa w Wy-
szynach w roku szkolnym 
2015/2016 podejmuje dzia-
łania mające na celu upo-
wszechnianie czytelnictwa 
wśród uczniów oraz rozwi-
janie kompetencji czytelni-
czych. 
Pierwszym krokiem podjętym 
w tym kierunku był udział na-
szej szkoły w II edycji kon-
kursu organizowanego przez 
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej  „Książki naszych marzeń”. 
Wspólnie z uczniami i ich ro-
dzicami stworzyliśmy listę 50 
książek, o których przeczytaniu 
marzą dzieci. Następnie nakrę-
ciliśmy krótki film, który miał 
przekonać komisję konkurso-

wą, że to właśnie nasza szkoła 
powinna otrzymać swoje wy-
marzone książki. W nagraniu 
wzięła udział cała społeczność 
szkolna. W przygotowanie re-
kwizytów oraz strojów baśnio-
wych bohaterów włączyli się 
również rodzice, którym ser-
decznie dziękujemy za okazane 
wsparcie. Mimo, że nie udało 
nam się zwyciężyć, jesteśmy 
zadowoleni z tego, że przez kil-
ka dni głównym i najważniej-
szym tematem w naszej szkole 
była książka. A na pocieszenie 
otrzymaliśmy podpisany przez 
Ministra Edukacji Narodowej 
– panią Joannę Kluzik – Rost-
kowską, dyplom z podziękowa-
niami za udział w konkursie. 

Dnia 27 października 2015 r. 
uczniowie klas I a i I b zostali ofi-
cjalnie przyjęci w poczet uczniów 
Szkoły Podstawowej w Wyszy-
nach. 
Odświętnie ubrani i z szerokimi 
uśmiechami na twarzy złożyli uro-

Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Jesteśmy już uczniami!

Klasa I b

czyste ślubowanie. Przyrzekali mię-
dzy innymi być obowiązkowymi 
i pilnymi uczniami, dbać o dobre 
imię szkoły. Następnie pasowania na 
uczniów dokonała pani dyrektor Do-
nata Kędzierska poprzez tradycyjne 
dotknięcie ramienia ołówkiem. 

Klasa I a

Klub sportowy „Iskra” Wy-
szyny został zapoczątkowa-
ny przez Krzysztofa Kutkę, 
Krzysztofa Kin i Karola Gło-
wackiego. Zebranie założy-
cielskie z wyborami zarządu i 
prezesa odbyło się  26 listopada 
2000r. 
Prezesem został wybrany Jerzy 
Adamowski, pierwszym trene-
rem został Rafał Przybyła. Klub 
liczył wówczas jedną drużynę 
seniorów i rozpoczął rozgrywki 
od „B” klasy. W 2005 klub awan-
sował do „A” klasy. W 2007 roku 
na prezesa klubu został wybrany 
Janusz Stochaj, przez ten czas 

„Iskra” Wyszyny  obchodzi 15 lat!

Jubileusz klubu
powstawały drużyny młodzieżo-
we. W 2010 roku klub awanso-
wał do klasy okręgowej. Obecnie 
w klubie jest drużyna seniorów i 
cztery drużyny młodzieżowe. 
21 listopada  klub sportowy świę-
tował 15 lecie powstania po reak-
tywacji. Uroczystość odbyła się 
na sali wiejskiej w Wyszynach i 
bawiło się prawie sto osób, byli 
to piłkarze, działacze, sponsorzy, 
zaproszeni goście i przyjaciele 
klubu. W czasie spotkania  Piotr 
Jankowski w imieniu władz sa-
morządowych oraz Wójta Gminy 
Budzyń przekazał okolicznościo-
wy dyplom oraz 6 piłek do gry.  
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Drużyna rocznika 2002 w roz-
grywkach WZPN Poznań wy-
stępuje od trzech lat. W tym 
roku przystąpiliśmy do rozgry-
wek pełni optymizmu po prze-
pracowanym okresie przygoto-
wawczym.
Nasi chłopcy przed sezonem 
wzięli udział w obozie przygoto-
wawczym w Wałczu, następnie 
duża grupa wyjechała na turniej 
do Finlandii wraz z drużyną na-
szych sąsiadów z Chodzieży. Po 
powrocie rozegraliśmy sparing z 
drużyną z Bydgoszczy, a na za-
kończenie wzięliśmy udział w 
turnieju w Szamotułach. Duże 
obciążenie fizyczne w tym okre-
sie nie pozwoliło naszym zawod-
nikom odnieść sukcesów, aczkol-
wiek zauważyć można było już 
w tamtym okresie jak drużyna 
dojrzewa mentalnie i technicznie 
staje się coraz lepsza. Z niecier-
pliwością oczekiwaliśmy począt-
ku rozgrywek rundy jesiennej.
Po ułożeniu terminarza przez 
WZPN wylądowaliśmy w grupie 
drugiej wraz z drużynami: SPN 
Szamotuły, Wełna Rogoźno, Po-
lonia Chodzież, Tarnowiak Tar-
nowo Podgórne, Orlik Kaźmierz.
Zmagania w grupie rozpoczęli-
śmy od wyjazdowego spotkania 
w Tarnowie. Po wyrównanej 
pierwszej części spotkania, która 
zakończyła się remisem 0:0, w 
drugiej połowie nasi zawodnicy 
nie pozostawili złudzeń, która 
drużyna jest lepsza i odniosła 
pewne zwycięstwo 4:0.
Kolejny przeciwnik to drużyna 
z Szamotuł, która do tej pory, co 
rok awansowała do grupy mi-
strzowskiej rozgrywek wiosen-
nych. Tym razem mecz odbył się 
na naszym stadionie, przy pięknej 
pogodzie i sporej publiczności. 
I tym razem wynik pierwszej 
połowy to bezbramkowy remis. 
Druga odsłona przyniosła nam 
wiele radości, po wyśmienitym 
pokazie gry obronnej, ale przede 
wszystkim świetnej skuteczności 
w ataku,  najgroźniejszego rywala 
pokonaliśmy u siebie 5:0 !!
W trzeciej kolejce spotkaliśmy się 
z naszymi sąsiadami z Chodzieży 
na wyjeździe. Mecz przebiegał 
całkowicie pod nasze dyktando, 
a wynik 5:0, choć wysoki nie 

„Kłos” Budzyń - trampkarz młodszy rocznik 2002  

Koniec rundy jesiennej rozgrywek WZPN Poznań
odzwierciedla całkowicie naszej 
przewagi.
Przy tym spotkaniu należy odno-
tować jeszcze jeden fakt, a mia-
nowicie sędzia meczu ewidentnie 
nie stanął na wysokości zadania, 
często podejmując kontrowersyj-
ne i niezrozumiałe decyzje.
Czwarta kolejka to wyjazdowe 
spotkanie z drużyną z Kaźmierza. 
Jako lider grupy graliśmy z zespo-
łem zajmującym ostatnie miejsce. 
Jako komentarz odnotujmy wynik 
10:1. przy czym stracona bramka, 
była wynikiem nadmiernej de-
koncentracji formacji obronnej.
Piątą kolejkę, na własnym boisku 
rozegraliśmy z Wełną Rogoźno. 
Odnieśliśmy kolejne zwycięstwo, 
tym razem 3:0, w meczu, w któ-
rym nie brakowało walki.
Rundę rewanżową rozpoczęliśmy 
meczem na własnym boisku z 
drużyną z Tarnowa.
Był to sprawdzian siły zespołu, 
który widocznie miał słaby dzień, 
a zawodnicy nie do końca reali-
zowali założenia przedmeczowe 
trenera. Po dziesięciu minutach 
dobrej gry, to przeciwnicy zdo-
byli bramkę. Podziałało to mo-
bilizująco na nasz zespół, który 
odpowiedział dwoma trafieniami. 
Niestety początek drugiej poło-
wy przyniósł gościom bramkę 
wyrównującą i sprawił, że nasi 
chłopcy zaczęli tracić pewność w 
swoich poczynaniach. Na straży 
stał jednak trener, który widząc 
rozwój wydarzeń, przeprowadził 
zmiany, które jak się okazało, 
były strzałem w dziesiątkę. Osta-
tecznie wygraliśmy to spotkanie 
4:2.
Siódma kolejka to wyjazd na re-
wanż do Szamotuł, miała ona dać 
odpowiedź, czy nasi chłopcy są 
już gotowi do gry w grupie mi-
strzowskiej. Po meczu zaciętym, 
pełnym walki odnieśliśmy bardzo 
cenne zwycięstwo 1:0. Ten wynik 
sprawił, że jedną nogą byliśmy 
już u celu.
Kolejny mecz to pojedynek na 
własnym boisku z Chodzieżą. 
Pewna gra naszej drużyny i oka-
załe zwycięstwo 7:0 przypieczę-
towało na dwie kolejki przed koń-
cem rozgrywek, nasze pierwsze 
miejsce w grupie! Cel, jaki druży-
na stawiała sobie przed sezonem- 

awans do grupy mistrzowskiej 
został zrealizowany!
Pozostały do rozegrania dwa me-
cze. W pierwszym podejmowali-
śmy drużynę z Kaźmierza. Jed-
nostronne widowisko zakończyło 
się najwyższym naszym zwycię-
stwem w tej rundzie 14:0!
Ostatni pojedynek, na który nasza 
drużyna udała się do Rogoźna, 
miał dać odpowiedź, czy sezon 
zasadniczy zakończymy z kom-
pletem zdobytych punktów. Tym 
razem aura nie dopisała. Mecz 

rozgrywany był przy silnym wie-
trze, co ułatwiało grę obronną 
przeciwnikowi. Jednak i tym ra-
zem nasi chłopcy stanęli na wy-
sokości zadania i pokonali Wełnę 
1:0. Tym samym osiągnęli cel 
drugi- komplet punków!
Z kompletem zwycięstw nasza 
drużyna zakończyła sezon na 
pierwszym miejscu i awansowała 
do grupy mistrzowskiej rozgry-
wek wiosennych.
Tak przedstawia się tabela po za-
kończeniu rozgrywek: 

Bramki dla naszej drużyny strze-
lało wielu zawodników, oto oni:
Dominik Szymański – 12, Adam 
Simiński – 9, Kacper Gomulec – 
7, Wojtek Brychczyński – 7, Filip 
Dworniczak – 4, Adrian Banach – 
4, Filip Czerwieński – 2, Mikołaj 
Brychczyński – 2, Patryk Krysz-
tofiak – 2, Marcel Jankowski – 2, 
Jan Gabryelski – 1, Paweł Świę-
tek – 1, Kacper Barczak – 1.
Brawo!! Dziękujemy za dobrą 
grę i niesamowite wrażenia z me-
czów.

Oto nasza zwycięska drużyna: 
trener - W. Michalski, kierownik 
drużyny - P. Brychczyński, za-
wodnicy:
Kacper Barczak (br), Patryk 
Krysztofiak, Szymon Nowa-
kowski, Nikolas Rohde, Kacper 

Gomulec, Mikołaj Brychczyń-
ski, Filip Dworniczak, Filip 
Czerwieński, Marcel Jankowski, 
Adrian Banach, Dominik Szy-
mański, Wojciech Brychczyński, 
Adam Simiński, Paweł Świętek, 
Jan Gabryelski, Michał Bartol, 
Michał Piochacz, Dawid Szpejer .

Na wiosnę czekają nas jeszcze 
większe emocje. Przed nami 
pojedynki z Lechem Poznań, 
Mieszkiem Gniezno, Akademią 
Reisa, UKS Śrem, Wartą Poznań, 
Błękitnymi Owińska i najprawdo-
podobniej Liderem Swarzędz (w 
tej grupie pozostał jeszcze jeden 
mecz do rozegrania).
Życzymy naszej drużynie i sobie 
podobnych emocji i zwycięstw w 
elitarnym gronie!

R.S.
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To już stało się tradycją, że je-
sienią w Budzyniu odbywa się 
spotkanie osób, które wkroczy-
ły w jesień życia na wspólnym 
śpiewaniu. 
Przegląd Amatorskiej Twórczo-
ści Zespołów Śpiewaczych, czyli 
popularne „Grzybobranie”, po raz 
szósty stał się okazją do zapre-
zentowania zarówno dokonań ar-
tystycznych, jak i przyjacielskich 
spotkań.  
Przegląd miał miejsce 6 listopada 
2015 roku w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Organizatorem impre-
zy był Gminny Ośrodek Kultury 
i zespół śpiewaczy „Złoty liść”. 

Wspólne śpiewanie seniorów

„Grzybobranie” kolejny raz
Spotkanie miało charakter towa-
rzyski, było także próbą dalszej 
integracji środowisk seniorskich. 
Honorowymi gośćmi byli, mię-
dzy innymi, wicestarosta Miro-
sław Juraszek, przewodniczący 
Rady Powiatu Piotr Jankowski, 
przewodniczący Rady Gminy Bu-
dzyń Zenon Nowicki, wójt Gmi-
ny Budzyń Marcin Sokołowski.   
W „Grzybobraniu” udział wzięli:
- Zespół Śpiewaczy „Złoty Liść” 
z Budzynia;
- Zespół „Ave” z Kicinia;  
- Zespół Śpiewaczy „Przemy-
sław” z Rogoźna; 
- Zespół Śpiewaczy „Borówczan-

ki” z Lubasza; 
- Zespół Śpiewaczy „Gościnian-
ka” z Gościejewa (na zdjęciu); 
- Zespół Śpiewaczy „Chojanki” z 
Chojna; 
- Zespół Śpiewaczy „Stróżewian-

ki” ze Stróżewa;
- Zespół „Janboys” z Chodzieży; 
Duże zainteresowanie wzbu-
dził występ kapeli podwórkowej 
„Kombinatorzy” wraz z satyry-
kiem Mieczysławem Górą.    

Taki tytuł nosiła uroczystość, któ-
ra odbyła się 10 listopada w Szko-
le Podstawowej w Wyszynach z 
okazji Narodowego Święta Nie-
podległości. 
Apel upamiętniający jedną z waż-
niejszych dat w historii Polski swą 
obecnością uświetnili przedsta-
wiciele władz samorządowych z 
Wójtem Gminy Budzyń panem 
Marcinem Sokołowskim na czele, 
przewodniczącym Rady Gminy 
panem Zenonem Nowickim, prze-
wodniczącym Rady Powiatu panem 
Piotrem Jankowskim, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli z terenu gminy 
Budzyń, radni Gminy Budzyń, soł-
tysi, przedstawiciele duchowieństwa 
oraz wielu znamienitych i zacnych 
gości.
Niepodległość, wolność, Ojczyzna 

to słowa, które tak często słychać w 
te jesienne dni. Burzliwe dzieje Pol-
ski pięknie przedstawiane są w pie-
śniach legionowych, czy wierszach. 
Jednak w tym roku panie Magdalena 
Olczak, Magdalena Geisler i Magda-
lena Thom, wraz z uczniami zabrały 
nas w podróż przez całą Polskę, bo 
Ojczyzna to nie tylko wspomnienia, 
to także bliskie nam czasy, miejsca, 
ludzie. To szacunek dla narodowej 
kultury, tradycji, symboli narodo-
wych i języka ojczystego. Naszym 
kolorowym pociągiem zwiedzili-
śmy kraj od Bałtyku po szczyty Tatr. 
Odwiedziliśmy Warszawę, Poznań, 
Toruń, Gdańsk, Kraków, Katowice 
i Zakopane. Spotkaliśmy góralki, 
górników, poznaniankę opowiadają-
cą poznańską gwarą o swoich kłopo-
tach. Nie mogliśmy zapomnieć też o 

historii słynnych już poznańskich, 
świętomarcińskich rogali. Podkre-
ślaliśmy znaczenie Małej Ojczyzny 
– wsi, miasteczek i wielkich miast 
naszego kraju, w których żyjemy, 
pracujemy, uczymy się, dzięki temu, 
że Polska jest wolna to znaczy nie-
podległa. Po części artystycznej 
głos zabrał Wójt Gminy Budzyń 
pan Marcin Sokołowski oraz Prezes 
Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych pan Marian 
Wróblewski, który wręczył Odzna-
kę za Zasługi dla Związku Kom-
batantów RP i BWP dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Wyszynach 
pani Donacie Kędzierskiej oraz dy-
rektorowi Gimnazjum im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Budzyniu 
pani Kindze Buszkiewicz. Ten pełen 
wzruszeń apel mogli wcześniej po-
dziwiać wszyscy mieszkańcy gminy 
Budzyń, gdyż został on przedsta-

wiony 9 listopada o godzinie 17.00 
w Szkole Podstawowej w Wyszy-
nach. Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Wyszynach wraz z Gronem 
Pedagogicznym pragną gorąco 
podziękować wszystkim rodzicom 
zaangażowanym w pomoc przy or-
ganizacji apelu: Pani Marii Sell, za 
przygotowanie dekoracji, Pani Joan-
nie Kozłowskiej, za uszycie strojów 
dla naszych artystów, wszystkim, 
dzięki którym mogliśmy spróbować 
„marcińskich rogali” i tradycyjnych 
ciast, rodzicom, których dzieci bra-
ły udział w apelu, za cierpliwość 
i wyrozumiałość podczas popołu-
dniowych prób. Pragniemy również 
podziękować za życzliwość i pomoc 
w organizacji apelu Przedszkolu Sa-
morządowemu im. Koziołka Matoł-
ka w Wyszynach oraz Wyszyńskie-
mu Domowi Kultury.


