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Dwór w zespole parkowym z 1896 roku jest
dowodem bogatej przeszłości Budzowa.
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Sołectwo położone w środkowo - zachodniej
części gminy Gorzów Śląski. Od strony
zachodniej graniczy z gminą Kluczbork.
Pierwsza wzmianka o miejscowości
pochodzi z 1310 r. Budzów położony jest
w dogodnej odległości od głównych
szlaków komunikacyjnych i dużych
aglomeracji miejskich. Wioska plasuje
się na piątym miejscu pod względem
wielkości powierzchni, biorąc pod uwagę
wszystkie sołectwa gminy oraz samo miasto
Gorzów Śląski. Względy demograficzne
sytuują ja natomiast na ostatnim miejscu.
Coraz mniejsza liczba mieszkańców oraz
starzejące się społeczeństwo przekłada się
na aktywność sołectwa. Sołectwo Budzów
położone jest wśród malowniczych lasów
i pól. Z każdego zakątka w Budzowie widać
ogromne połacie lasów, w obrębie których
żyją lisy, sarny, zające, dziki, jelenie,
jenoty, pojedyncze egzemplarze z gatunku
danieli, a także różnego rodzaju ptactwo.
Budzowskie kompleksy leśne bogate są
w grzyby i inne owoce leśne, takie jak jagody
czy jeżyny. Ze względu na zdrowy klimat
i dużą odległość od aglomeracji miejskich,
a także bogactwo lasów od wiosny do późnej
jesieni, Budzów odwiedzany jest przez
wielu zapalonych grzybiarzy, myśliwych
a także osoby, które w formie odpoczynku
i rekreacji spędzają tu czas. Zdrowy klimat
i świeże powietrze zapewniają dęby, olchy,

graby, sosny, buki, jodły oraz brzozy, którym
także mieszkańcy zawdzięczają malownicze
widoki. W wielu miejscach z biegiem czasu
utworzyły się piękne leśne alejki, a także
urocze zakątki, które niewątpliwe są wielkim
atutem miejscowości. W centrum wsi
znajduje się świetlica wiejska. Na terenie
sołectwa nie działają żadne formalne
organizacje. Nie przeszkadza to jednak
mieszkańcom,
którzy wspólnie
biorą udział
w różnych
konkursach
i wydarzeniach
oraz organizują
cyklicznie Gminny
Turniej Piłki
Nożnej Jednostek
OSP Gminy Gorzów
Śląski.
Dęby szypułkowe
stanowiące pomniki
przyrody, rosnące na
budzowskim cmentarzu.

Nieczynny cmentarz katolicko - ewangelicki, który znajduje się
w południowo - wschodniej części Budzowa. Powstał
w I połowie XIX wieku. Na cmentarzu obecnie znajduje się ponad
30 obiektów nagrobnych, w tym mogiła żołnierzy niemieckich
i innych narodowości poległych w I wojnie światowej oraz budynek
kostnicy. Najstarszy zachowany obiekt nagrobny pochodzi z 1882 r.
a najmłodszy z 1959 r.
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