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Grabówka - wielka uroczystość 

Otwarcie świetlicy

Orkiestra zagrała po raz 20!

5 stycznia na terenie Gminy Budzyń odbyły się uroczystości związane z ob-
chodami 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.    więcej - str. 2

Pamiętaliśmy!
93. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

czytaj na stronie 3

czytaj na stronie 12, 11 i 10

Z udziałem mieszkańców naszej gminy
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93. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Pamiętaliśmy!

Bukowiec

5 stycznia 2012 r. na terenie 
Gminy Budzyń odbyły się uro-
czystości związane z obchodami 
93. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego. 

Uroczystości rozpoczęła Msza 
święta odprawiona w intencji 
poległych powstańców, która 
odbyła się w kościele p.w. św. 
Andrzeja Boboli w Budzyniu.

Prosna, Bukowiec, Brzezno Nowe 

W świetlicach praca wre!
Łaskawa aura pozwala pozwa-
la, nie bacząc na porę roku, 
prowadzić prace budowlane, 
dlatego w szybkim tempie toczą 
się remonty świetlic wiejskich.
I tak, we wsi Prosna, z dnia na 
dzień zmienia się oblicze świe-
tlicy wiejskiej,  w ostatnich la-
tach zaniedbanej i podupadają-
cej. Przetarg na remont kapitalny 
wygrała firma ARTBUD Roboty 
Ogólnobudowlane Artur Przy-
bylski z Poznania. Wartość robot 

Uczestniczyli w niej przedsta-
wiciele władz samorządowych i 
organizacji społecznych, a także 
uczniowie budzyńskiego gimna-
zjum i budzyńskiej szkoły pod-
stawowej.
Następnie przedstawiciele władz 
samorządowych, Związku Kom-
batantów i Byłych Więźniów 
Politycznych, a także uczniowie 
Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu 

złożyli wieńce i zapalili znicze 
na grobie Powstańców Wielko-
polskich, znajdującym się na 
budzyńskim cmentarzu, a tak-
że przy pamiątkowym obelisku 
znajdującym się przy miejsco-
wym gimnazjum. Natomiast 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kotarbińskiego w 
Budzyniu złożyli kwiaty i zapa-
lili znicze na budzyńskim „Okrę-
gliku”.

zaplanowana na kwotę ok. 660 
tysięcy złotych. Na powyższe 
zadanie gmina uzyskała dofinan-
sowanie ze środków unijnych w 
ramach Progranu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w wysokości 
ok. 400 tysięcy złotych. Planowa-
ny termin zakończenia zadania - 
druga połowa roku 2012. 
Prace remonto – budowlane 
trwają także w Bukowcu, gdzie 
zaadaptowany zostaje na potrze-
by wiejskiej świetlicy budynek 

byłej szkoły podstawowej. I w 
tym przypadku zwycięzcą prze-
targu okazała się ponownie fima 
ARTBUD z Poznania. Wielkość 
zadania to 800 tysięcy złotych, w 
tym zaplanowano dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej w 
kwocie ok. 460 tysięcy złotych. 
Także i w tym przypadku prace 
mają się zakończyć w drugiej po-
łowie bieżącego roku.  
Świetlica wiejska w Nowym 
Brzeźnie to kolejny obiekt, któ-
ry dzięki pracom remontowym 
odzyskuje dawny blask. W tym 
przypadku prowadzone są nie tyl-
ko prace remontowe, ale przebu-
dowa i rozbudowa pomieszczeń. 

Prace prowadzi firma Zakład 
Elektroinstalacyjny i Ogólnobu-
dowlany  Zbigniew Smoliński z 
Wągrowca. Wartość zadania to 
blisko 600 tysięcy złotych. Zada-
nie zostało zakwalifikowane do 
dofinansowania w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, a wartość dofinansowania 
to 75 procent kosztów kwalifi-
kowalnych. Planowany termin 
zakończenia prac to jesień 2012 
roku, choć już jakiś czas temu za-
kończona została niezależnie pro-
wadzona inwetycja polegająca na 
zagospdarowaniu terenów parku 
wokół świetlicy.  

Prosna
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Akt wandalizmu!

Grabówka - wielka uroczystość 

Otwarcie świetlicy

W sobotę, 21 stycznia, we wsi 
Grabówka zorganizowano uro-
czyste otwarcie i poświęcenie 
nowo wyremontowanej świetli-
cy wiejskiej. 
Inwestycji realizowana była w 
latach 2010 – 2011. Koszt prac 
budowlanych samej świetlicy, a 

także parkingu i prac związanych 
z zagospodarowaniem terenu 
położonego wokół świetlicy wy-
niósł 270 tysięcy złotych, z czego 
ponad 140 tysięcy złotych pocho-
dziło ze środków Unii Eurpjeskiej 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.  

W okresie między świętami Bo-
żego Narodzenia a Nowym Ro-
kiem na terenie naszej gminy 
doszło do niesłychanego aktu 
wandalizmu: ustawioną przed 
Domem Kultury i ozdobioną 
choinkę bożonarodzeniową nie-
znany sprawca podciął siekierą 

28 grudnia 2011 roku, na swojej 
ostatniej w minionym roku sesji 
zebrali się radni Rady Gminy 
Budzyń. 
Tradycją już się stało, że se-
sje organizowane w tym czasie 
oprócz zwykłej, roboczej części, 
ktora tym razem była poświęco-
na przede wszystkim uchwaleniu 

Sesja Rady Gminy 

Ostatnia w starym roku
budżetu gminy na rok 2012, mają 
także część o charakterze świą-
tecznym. Radni oraz zaproszeni 
goście, wśród których był między 
innymi starosta Powiatu Chodzie-
skiego Julian Hermaszczuk, zło-
żyli sobie życzenia noworoczne i 
łamali się opłatkiem.  

w taki sposób, że ze względów 
bezpieczeństwa trzeba było ją 
usunąć. W tym czasie zniszczo-
no także dwa nowo założone 
elementy oświetleniowe oraz 
iluminacje świąteczne. Sprawa 
została skierowna do wyjaśnie-
nia przez Policję.

W dniu 4 stycznia 2012 r. w 
Gminnym Ośrodku Kultury w 
Budzyniu odbyło się zebranie 
sołtysów z terenu całej gminy 
Budzyń. 
W zebraniu oprócz sołtysów 
uczestniczyli Przewodniczący 
Rady Gminy Budzyń - p. Bogdan 
Łasecki, Wójt Gminy Budzyń - 
p. Marcin Sokołowski, Sekretarz 
Gminy - p. Bogusław Gniła, a tak-
że szef gminny Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy p. Joanna 

Zebranie sołtysów
Wróblewska, która przedstawiła 
plan realizacji zbiórki na terenie 
naszej gminy w ramach najbliż-
szego finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.
Na zebraniu sołtysi przedstawili 
sprawozdania ze swojej działal-
ności w roku 2011 oraz przed-
stawili plan zadań do realizacji 
w 2012 roku ze szczególnym 
uwględnieniem zadań zaplanowa-
nych z wykorzystaniem funduszu 
sołeckiego.Harmonogram zebrań 

sprawozdawczych w jednostkach 
OSP na terenie Gminy Budzyń

Podstolice 11.02.2012 godz. 18.00          

Brzekiniec 18.02.2012 godz. 18.00           

Wyszyny  25.02.2012 godz. 18.00           

Nowe Brzeźno 29.02.2012 godz. 18.30           

Sokołowo Budz. 03.03.2012 godz. 18.00 

Dziewoklucz 09.03.2012 godz. 18.00           

Prosna  10.03.2012 godz. 18.00 

Budzyń   17.03.2012 godz. 18.00          
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Spotkanie w Restauracji „Retro”

Seniorzy przy opłatku
21 stycznia 2012 roku w re-
stauracji „Retro” spotkali się 
członkowie Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwali-
dów  z Oddziału Rejonowegow 
Budzyniu. To już stało się tra-
dycją, że na przełomie starego i 
nowego roku seniorzy z Budzy-
nia organizują uroczyste spo-
tkanie, by w szczególny sposób 
pożegnać stary rok, połamać się 
opłatkiem, a także by złożyć so-
bie tradycyjne życzenia nowo-
roczne.   

Członków Koła oraz zaproszo-
nych gości powitała przewodni-
cząca Rejonu Teresa Janiszewska. 
W imieniu swoim oraz Zarządu 
złożyła wszystkim serdeczne ży-
czenia noworoczne. Minutą ciszy 
zebrani uczcili pamięć zmarłych 
członków Koła, którzy odeszli z 
jego szeregów w minionym roku: 
Teresę Rusiniak, Marię Bartol i 
Franciszka Cabla. Nastepnie za-
brał głos gość spotkania, sołtys 
wsi Budzyń Zenon Nowicki. Tak-
że i on życzył zebranym wszyst-

kiego dobrego w nowym roku. 
Nastrój świąteczno – noworocz-
nym podkreśliły także wzajemne 
życzenia i łamanie się opłatkiem. 
Spotkanie uświetnił występ chóru 
„Zloty Liść” pod dyrekcją nieza-
wodnego Jana Margowskiego. W 
czasie tego typu spotkań dobrą 
tradycją Koła stało się wręczanie 
najstarszym członkom drobnych 
upominków. Tak było i tym ra-
zem. Po smacznym posiłku senio-
rzy nie zważając na swój wiek i 
spore niekiedy dolegliwości ru-
szyli w tany, a energią i dobrym 
humorem mogliby obdarować 
wielu dużo młodszych od siebie.           

W dniu 7 stycznia 2012 r. w 
Szkole Aspirantów PSP w Po-
znaniu dokonano przekazania 
i poświęcenia nowych pojazdów 
bojowych dla jednostek OSP 
z terenu województwa wielko-
polskiego. Jedną  spośród 16 
jednostek, jakie tego dnia trafi-
ły do strażackich stanic, otrzy-
mała jednostka OSP Sokołowo 
Budzyńskie.
Jednostka otrzymała samochód 
marki Ford Transit z zabudową 
ratowniczo-gaśniczą. Jest to tzw. 
lekki samochód gaśniczy, który 
na swoim wyposażeniu ma m. 
in. - agregat wysokociśnienio-
wy ze zbiornikiem wody 200 
litrów, agregat prądotwórczy, 
maszt oświetleniowy, wciągarkę, 
radiotelefony przenośne. Samo-
chody tego typu mają zastoso-
wanie głównie podczas usuwania 
skutków wypadków, awaryjnego 

Nowy samochód gaśniczy w stanicy OSP Sokołowo Budzyńskie 

Uroczyste przekazanie nowego pojazdu 
odblokowywania wejść, poszuki-
wania i ratowania osób, ratowania 
zwierząt.  Koszt pojazdu to kwo-
ta blisko 180 tys. zł, z czego 50 
tys. pochodziło z Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP Woj. 
Wielkopolskiego, natomiast po-
została część pochodziła z budże-
tu Gminy Budzyń. Odbioru doko-

nalli strażacy wraz z prezesem OSP Sokołowo 
Budzyńskie oraz zastępca Wójta Gminy Budzyń 
p. Bogusław Gniła. Obecnie trwają prace zwią-
zane z wyposażaniem i już wkrótce samochód 
rozpocznie pełnienie służby w OSP Sokołowo 
Budzyńskie.
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II Koncert Nowroczony w Gminnym Ośrodku Kultury  

Na chwałę Pana tak Jemu śpiewali... 

Gimanzjum  Publiczne w Budzyniu

Święto patrona
Powstanie Wielkopolskie było 
jedynym zwycięskim powsta-
niem, które doprowadziło do 
przyłączenia ziem do odradzają-
cej się Polski, to był sukces wal-
czących Wielkopolan wywodzą-
cych się ze wszystkich warstw 
społecznych, co było wyznaczni-
kiem nadzwyczajnych i głęboko 
patriotycznych celów.
Dnia 5 stycznia 1919 roku po-
wstańczy budzyńscy i rogozińscy  
wyzwolili Budzyń i okolice, a 
już następnego dnia zdobyli Cho-
dzież, która została jednak  odbita 
przez Niemców.  Budzyń stał się 
miejscem koncentracji dużych sił 
powstańczych z całego regionu i 
8 stycznia w wielkiej bitwie, Cho-
dzież została ostatecznie zdobyta. 

Niemcy uznali wówczas Budzyń 
za buntownicze miasto i przygoto-
wali pancerny atak, który skończył 
się na Okręgliku zdobyciem nie-
mieckiego wozu pancernego.
Gimnazjum w Budzyniu nosi za-
szczytne imię Powstańców Wiel-
kopolskich, którzy bohatersko 
wyzwalali prastare piastowskie 
ziemie. Dziś dumni jesteśmy, że 
młodzież naszego gimnazjum 
pielęgnuje pamięć o odważnych 
czynach  przodków naszej ziemi. 
Tego dnia odbył się uroczysty apel 
szkolny pt: „BYLIŚMY, JESTE-
ŚMY, BĘDZIEMY”, Msza Święta 
oraz władze gminy, Towarzystwo 
Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego,  społeczność  gimnazjum 
i szkoły podstawowej złożyli 

wiązanki,  zapalili 
ognie pamięci na 
grobie Bohaterów 
Powstania Wielko-
polskiego na cmen-
tarzu oraz na Okrę-
gliku. 
Uroczystości za-
kończyło spotkanie 
członków Towa-
rzystwa Pamięci 
Powstania Wiel-
kopolskiego w sali 
muzealnej gimna-
zjum. 

Gimnazjalna 
Szkoła 

Dziennikarskiej 
Kreatywności 

 

14 stycznia 2012 r.  w sali wido-
wiskowej budzyńskiego Gmin-
nego Ośrodka Kultury zorga-
nizowano koncert noworoczny, 
będący jednocześnie podsumo-
waniem całorocznego dorobku 
muzycznego GOK-u.
To byl niezapomniany koncert. 
Nie tylko dlatego, że kolędy śpie-
wane i grane na chwałę nowo-
narodzonego Dzieciątka Jezus 
wzbudzają w nas niezwykle silne 
uczucia, ale także dlatego, że wy-
konawcy wspięli na szczyty swo-
ich możliwości.    
Nic dziwnego, że sala widowisko-
wa pękała w szwach. Licznie zja-
wili się mieszkańcy naszej gminy, 
koncert zaszczyli także honorowi 
goście, w tym między innymi wójt 
gminy Marcin Sokołowski, prze-
wodniczący Rady Gminy, Bogdan 

Łasecki oraz sołtys Budzynia Ze-
non Nowicki.
Całości dopilnował dyr. GOK Ma-
rek Bocheński, zaś sam koncert z 
wdziękiem poprowadziła instruktor-
ka Anna Zaranek. - Muzyka jest jak 
mowa, zrobimy wszystko by dotarła 
do waszych serc i duszy - stwierdziła 
witając gości i zapraszając obec-
nych do jego wysłuchania.

Koncert rozpoczęła Budzyńska Or-
kiestra Dęta, która swoim występem 
udowodniła, że reprezentuje już 
bardzo wysoki poziom. Zagrane z 
werwą utwory spodobały się bardzo 
publiczności. Następnie na deskach 
pojawiły się święcące tryumfy mło-
de wokalistki - podopieczne Kry-
styny Świniarskiej Wiktoria Holka, 
Amelia Ślesicka, Kamila Górna, a 

nieco później Aleksandra Makara, 
Martyna Kalkowska i Weronika 
Mścisz. Chór „Złoty liść”, Kapela 
Kombinatorzy, która zaliczyła kolej-
ny udany wojaż za ocean oraz chór 
męski Jan Boys prowadzony (po-
dobnie jak „Złoty liść”) przez Jana 
Margowskiego. Organizatorzy po-
starali się również o małą muzyczną 
niespodziankę. Na scenie zaprezen-
tował się prawdziwy talent, gość z 
Piły - Szymon Janiszewski, który 
zagrał na skrzypcach dwa utwory pt. 
„Concertino g–dur” Anatolija Ko-
marowskiego, w tym także kolędę 
„Jezus malusieńki”. Jak można się 
było spodziewać młodziutki artysta, 
który rozwija się pod okiem Dariu-
sza Śmigielskiego, zebrał po swoim 
występie burzę oklasków. Na koniec 
dyr. Marek Bocheński podziękował 
wykonawcom wręczając im symbo-
liczne kwiaty a młodym wokalistom 
upominki. 
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Eliminacje powiatowe w Gimnazjum 

XVI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce
24 stycznia 2012 roku w Gimna-
zjum im. Powstańców Wlkp. w 
Budzyniu odbył się etap powia-
towy XVI Konkursu Wiedzy o 
Wielkopolsce.
Uroczyste słowa  powitania skie-
rowała do uczestników wice-
dyrektor  p. Wanda Kempińska. 
Podkreśliła, że ważna jest wiedza 
o  małej  Ojczyźnie,  bowiem tak  
kształtuje się świadomość swoich 
korzeni. 
Po części oficjalnej i omówieniu 
spraw regulaminowych uczest-
nicy zmierzyli się  z zadaniami 
testowymi odpowiednimi  dla 
każdego poziomu klas. Ucznio-
wie szkół podstawowych opierają 
swoją wiedzę na zagadnieniach 

zawartych w ćwiczeniach IV-VI 
„Wielkopolska moja mała Oj-
czyzna”, natomiast gimnazjaliści 
czerpali wiedzę  z  trzytomowej 
publikacji  „Wielkopolska. Nasza 
kraina”  oraz „Powstanie Wielko-
polskie 1918-1919”. 
Konkurs jest rozgrywany w sze-
ściu kategoriach wiekowych, od 
klasy IV szkoły podstawowej do 
klasy III gimnazjum i odbywa się 
w czterech etapach: szkolnym, 
powiatowym, rejonowym i woje-
wódzkim. Głównym organizato-
rem jest Stowarzyszenie Gmin i 
Powiatów Wielkopolski.
W gronie laureatów, którzy 
awansowali do etapu rejonowe-
go znalazło się 7 uczniów repre-

zentujących Szkołę Podstawową 
im. T. Kotarbińskiego w Budzy-
niu. Są to: Joanna Bucholc z kl. 
IV a, Maciej Świergosz z IV b, 
Wiktoria Zielińska IV c, Kacper 
Jankowski V a, Magdalena Sło-
wińska V a, Kinga Romanowska 
VI a i Krystian Ślesiński VI a. Ze 
wszystkich laureatów w teście 
konkursowym najlepiej wypadli 
Joanna Bucholc i Wiktoria Zieliń-
ska. Obydwie bowiem uzyskały 
100% możliwych do zdobycia 
punktów.
Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody książkowe 
ufundowane przez Starostwo Po-

wiatowe w Chodzieży oraz Gim-
nazjum w Budzyniu. Nagrody 
wręczała dyrektor Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu p. Teresa Krótka. 
Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Budzyniu od wielu lat 
osiągają świetne wyniki w Kon-
kursie Wiedzy o Wielkopolsce W 
grudniu ubiegłego roku w elimi-
nacjach w SP Budzyń brało udział 
33 uczniów, których przygotowy-
wał nauczyciel historii Dariusz 
Dudziak. W ostatnich 9 latach 
uczniowie z SP Budzyń 26 razy 
zostawali laureatami finału woje-
wódzkiego.   

„To właśnie tego dnia 
               od bardzo wielu wieków  

 pod dachem tkliwej kolędy
Bóg się rodzi w człowieku”

Wraz ze zbliżającymi się Święta-
mi Bożego Narodzenia ożywają w 
każdym miłość, radość, bliskość 
i zgoda. Czar świąt ogarnia cały 
świat!  Uczniowie klas II Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Ko-
tarbińskiego w Budzyniu z tej 
okazji przygotowali świątecz-
ne przedstawienie pt.: „Jest taki 
dzień”. Uroczystość wprowadziła 
w magiczny, wzruszający nastrój. 
Mali artyści opowiedzieli o cho-
ince, oczekiwaniu, spotkaniu ro-
dziny i pierwszej betlejemskiej 

gwiazdce, która rozpoczyna jedne 
z najpiękniejszych świąt. Nie za-
brakło szczerych i z głębi małych 
serc płynących życzeń. W blasku 
świec, w radości oczekiwania i 
słowach polskich kolęd upłynęło 
spotkanie naszej szkolnej rodziny. 
Apel został przygotowany przez 
wychowawców kl. II panią Annę 
Lisiecką i panią Marlenę Maczyń-
ską.
Spotkania przy stole to starodaw-
na polska tradycja. „Wychowy-
wać, być przykładem, pamiętać, 
otwierać się na drugiego człowie-
ka” to hasło, które towarzyszyło 
spotkaniom wigilijnym w kla-
sach, oraz spotkaniu nauczycieli, 
pracowników i emerytów szkoły. 
Uroczystość wigilijną zaszczycili 

swą obecnością ksiądz profesor 
Jan Kanty Pytel,  Wójt Gminy Bu-
dzyń Marcin Sokołowski, ksiądz 
proboszcz Przemysław Prętki, 
lekarz rodzinny Irena Pszczoła, 
Przewodnicząca Rady Rodziców 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Apel gwiazdkowy
Beata Brychczyńska. W atmosfe-
rze ciepła, serdeczności i miłości 
wszyscy ze wzruszeniem dzielili 
się opłatkiem. 

Szkolniak
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Konkurs przyrodniczy w Margoninie

Sukces SP Budzyń 
na etapie okręgowym  
14 stycznia w Zespole Szkół 
w Margoninie odbył się etap  
okręgowy Konkursu Przyrod-
niczego dla Uczniów Gimna-
zjów i Szkół Podstawowych 
„Kręgowce Polski zagrożone 
wyginięciem”.
Organizatorem konkursu jest 
PTOP „Salamandra”. W tym 
okręgu brali udział uczniowie z 
gimnazjów  z Miasteczka Kra-
jeńskiego i Szamocina oraz ze 
szkół podstawowych z Budzynia  
i Miasteczka Krajeńskiego. Poło-
wa pytań związana była z tema-
tem  przewodnim a druga część  
dotyczyła pozostałych kręgow-

ców z Polski. Nie było podziału 
na grupy wiekowe. W konkursie 
wzięło udział siedemnaścioro 
uczniów. Zgodnie z regulaminem 
do konkursu mogły zakwalifi-
kować się dwie najlepsze osoby. 
Ponieważ II miejsce zajęły dwie 
uczennice, to do kolejnego etapu 
wojewódzkiego przeszło troje 
uczniów. I miejsce zajął Michał 
Simiński z kl.VI (SP Budzyń), II 
miejsce Michalina Nowak z kl.VI 
(SP Budzyń) i Kinga Łożyńska( 
Publiczne Gimnazjum w Sza-
mocinie). Laureaci z Budzynia 
byli przygotowywani do konkur-
su pod kierunkiem nauczycielki 

przyrody Elżbiety Kalkowskiej 
natomiast z Szamocina nauczy-
cielki biologii Małgorzaty Wendt. 
Etap wojewódzki odbędzie się  4 
lutego w Poznaniu. Do konkursu 
przystąpią najlepsi uczniowie z 
ok.20 okręgów.  

Szkołę Podstawową w Budzyniu 
oprócz laureatów także godnie 
reprezentowali  Aleksandra Ga-
bryelska z kl.VIa (IIImiejsce), Jan 
Kulpiński z kl.VIa (IVmiejsce) 
oraz Dominik Marczak z kl.Vb.

10 stycznia  2012 roku w Szkole 
Podstawowej im. Tadeusza Ko-
tarbińskiego w Budzyniu odbył 
się próbny sprawdzian umiejęt-
ności uczniów klas VI.  
W próbie wzięło udział 66 uczniów. 

Próbny sprawdzian
Od wielu  lat uczniowie mają moż-
liwość sprawdzić swoją wiedzę w 
takich warunkach, w jakich będzie 
pisany sprawdzian na zakończenie 
klasy VI.                          Szkolniak  

W rocznicę wyzwolenia Budzynia przez powstańców

Znicze pod obeliskiem

5 stycznia to bardzo ważna data 
w tradycji historycznej Budzy-
nia. Tego dnia w 1919  roku nasza 
miejscowość została wyzwolona 
przez powstańców wielkopol-
skich. 
O kultywowaniu patriotycznych 
tradycji nie zapomnieli uczniowie 
i nauczyciele budzyńskiej Szkoły 
Podstawowej im. T. Kotarbińskiego. 
5 stycznia odbyła się uroczysta msza 
święta, w której uczestniczył Dyrek-
tor Szkoły Stanisław Krumplewski, 
poczet sztandarowy oraz delegacja 
Samorządu Uczniowskiego. Na-
stępnie udano się na wzgórze Okrę-

glik, miejsce szczególne w dziejach 
Budzynia. W tym miejscu 7 lutego 
1919 roku budzyńscy powstańcy 
odparli atak wojsk niemieckich z 
kierunku Chodzieży, a także zdo-
byli samochód pancerny. Złożono 
wieniec i zapalono znicze pod obe-
liskiem upamiętniającym to histo-
ryczne zwycięstwo. Kultywowanie 
tradycji patriotycznych jest bardzo 
ważnym elementem szkolnej edu-
kacji. Młodzież poznając chwalebne 
karty z dziejów własnego narodu, 
uczy się właściwie pojmować sło-
wa: Polska, Polacy, Ojczyzna.

Szkolniak 

Przedszkolaki wraz ze swoimi pa-
niami zaprosiły do przedszkola 
Babcię i Dziadka, aby uczcić ich 
Święto. 
Wierszami, piosenkami i tańcami 
pragnęły wyrazić swoją miłość, przy-
wiązanie i szacunek. Występy dzieci 

dostarczyły zgromadzonym wielu 
wzruszeń. Dzieci wręczyły swoim 
ukochanym Babciom i Dziadkom 
drobne prezenciki. Potem usiedliśmy 
wspólnie do stołu, gdzie częstowa-
liśmy się ciastem przygotowanym 
przez naszych drogich rodziców.

Przedszkole w Wyszynach 

Wiwat Babcia i Dziadek
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Przedszkole w Wyszynach 

Festiwal Piosenki
W niedzielę 15 stycznia 2012 roku 
w Sokołowie Budzyńskim odbył 
się Gminny Turniej Szachowy o 
„Złotą Wieżę”,  którego organi-
zatorami byli: Wójt Gminy Bu-
dzyń, Gminny Ośrodek Kultury 
w Budzyniu, Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu oraz Koło LZS 
w Sokołowie Budzyńskim. 
Do Turnieju zgłosiło się 39 za-
wodników i zawodniczek. Grano 
systemem szwajcarskim. 7 rund,  
2 x 15 minut  w pięciu kategoriach 
wiekowych.
W przerwach miedzy poszczegól-
nymi rundami uczestnicy turnieju 
zostali poczęstowani ciepłą kawą i 
herbatą oraz smacznymi pączkami 
z piekarni państwa Gawrychów. 
Zwycięzcami w poszczególnych 
kategoriach zostali: 
W kategorii mężczyzn:
1998r. i młodsi:  
1. Krawiec Jacek
2. Rozpłochowski Eryk
3. Waberzak Jakub
1997-94:  
1. Rozpłochowski Bartosz
2. Kupidura Mikołaj
3. Pytel Tomek 
1993 i starsi:  
1. Dąbrowicz Mateusz
2. Pytel Szymon
3. Góra Mieczysław
W kategorii kobiet:
1997 i młodsze: 
1. Prech Karolina
2. Prech Dominika
3. Gruszczyńska Wiktoria
1996 i starsze  
1. Kupidura Joanna 
2. Bańka Jagoda
3. Niemczyńska Milena 
Zwycięzcom medale, nagrody i 
dyplomy pamiątkowe wręczali: 

Przewodniczący Rady Gminy pan 
Bogdan Łasecki, Przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu pan Roman Schlabs oraz 
Członek Prezydium Rady Gminnej 
LZS pan Bogusław Stefański. 
W klasyfikacji open – pierwsza 
dziesiątka: 
1. Dąbrowicz Mateusz
2. Pytel Szymon 
3. Mieczysław Góra
4. Rozpłochowski Bartosz
5. Marek Daniel
6. Kupidura Mikołaj
7. Krawiec Jacek
8. Przybylski Michał
9. Ksycki Robert
10. Pytel Tomasz
Wszystkim którzy pomogli w 
przygotowaniu i przeprowadzeniu 
Gminnego Turnieju Szachowego 
a w szczególności sędziom którzy 
czuwali nad prawidłowym przebie-
giem turnieju pani Irenie Jankow-
skiej oraz panom Piotrowi Rakoczy 
i Bogusławowi Stefańskiemu oraz 
aktywowi Koła LZS w Sokołowie 
Budzyńskim                   w imieniu 
organizatorów serdecznie dzięku-
jemy.  

Gminne Zrzeszenie LZS
w  Budzyniu

Gminny Turniej Szachowy w Sokołowie Budzyńskim 

Walczyli o „Złotą Wieżę”
9 grudnia 2011r. w Wiejskim 
Domu Kultury w Wyszynach od-
był się Festiwal Piosenki Dziecięcej. 
Pomysłodawcą tego przedsięwzię-
cia była pani Karolina Sell, na-
uczycielka oddziału przdszkolnego 
w Prośnie. Przy dużym udziale 
rodziców z Prosny przygotowała 
fantastyczną imprezę, która zgro-
madziła wielu widzów.
Festiwal miał charakter charytatyw-
ny, za zgromadzone ze sprzedaży 
cegiełek pieniądze, zostały zakupio-
ne paczki ze słodyczami dla dzieci z 
terenu naszej gminy. Obdarowanych 
zostało 35 dzieci.
W fetiwalu brały udział dzieci w 
wieku przedszkolnym z Prosny, Bu-
dzynia i z Wyszyn. Nad przebiegiem 
konkursu czuwało jury w składzie: 

Anna Gąska, Leonard Sell, Mieczy-
sław Maciejewski. Jurorzy przyznali 
dwa wyróżnienia, które otrzymały 
Anastazja Ganske z Budzynia i Ame-
lia Górzna z Prosny. Wszyscy mali 
artyści dostali pluszaki, okoliczno-
ściowe dyplomy i czekolady.
Dziękujemy wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób pomogli w przy-
gotowaniu festiwalu. Szczególne 
podziękowania kierujemy do Wójta 
Gminy Budzyń, pana Marcina Soko-
łowskiego, za ufudowanie nagród dla 
małych wykonawców. Dziękujemy 
GOK w Budzyniu i pani Honoracie 
Struzik za pomoc w rozprowadzaniu 
cegiełek. Sławce Sołtysik za piękne 
wykonanie kolęd. Dziękujemy rodzi-
com z Prosny za upieczenie pierni-
ków dla zgromadzonych gości.

20grudnia 2011r., miała miej-
sce wigilia przedszkolna. 
Zaproszenie na naszą uro-
czystość przyjęli:  proboszcz 
naszej parafii, ksiądz Bogdan 
Spychaj, sołtys wsi Bukowiec, 
pan Wacław Pasch, dyrektor 
szkoły podstawowej, pani 
Ewa Urbańczyk, strażak, pan 
Wacław Ratajewski, emery-
towani pracownicy naszego 
przedszkola, rodzice oraz 
personel naszej placówki. 
Dzieci, przy pomocy pań przy-
gotowały część artystyczną, na 

Przedszkole w Wyszynach 

Przedszkolna wigilia
którą składały się okoliczno-
ściowe wiersze i piosenki oraz 
tańce. Za swoje występy dzieci 
zostały nagrodzone oklaskami. 
Spotkanie z Gwiazdorem nie 
wzbudziło w dzieciach lęku, 
wszyscy chętnie podchodzi-
li po paczki. Dzieliliśmy się 
opłatkiem życząc sobie Weso-
łych Świąt. Na koniec wszyscy 
usiedliśmy do stołu częstując 
się ciastem przygotowanym 
przez naszych drogich rodzi-
ców.
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Wokalistki z Budzynia na Festiwalu Kolęd i Pastorałek  

Sukces w Rokietnicy
Protokół ze zbiórki pieniędzy na 

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
XX Finał – 8 stycznia 2012r.

Sztab w Budzyniu
Zestawienie zebranych kwot na Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy:
1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu
wolontariusze - 6559,68
losy   -   900,00
dyskoteka -     64,00
Razem  -  7523,68 
2. Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu
wolontariusze - 2890,57
losy  -     316,70
Razem  - 3207,27
3. Wyszyny
wolontariusze - 1520,44
Razem  - 1520,44
4. Festyn Rodzinny w Domu Kultury
Puszka kwestarska - 8536,82
Kawiarenka -  1405,00
Losy  -  2708,60
Zupa  -    216,00
Razem   -              12866,42
5. Wpłaty indywidualne     -       200,00
       
Ogółem   25317,81

6. Waluta obca  i monety:       brak

Po raz kolejny młode wokalistki 
z budzyńskiej szkółki Krystyny 
Świniarskiej zachwyciły juro-
rów dużego ogólnopolskiego 
festiwalu. Tym razem czołowe 
miejsca zajęły w Rokietnicy.
Wokalistki wraz z opiekunką 
Krystyną Świniarską wybrały się 
do Soboty k. Rokietnicy, gdzie po 
raz drugi w Sanktuarium p.w. Na-
rodzenia NMP odbywał się Ogól-
nopolski Festiwal Kolęd i Pasto-
rałek. Spośród wyłonionych z 218 
zgłoszeń wokalnych perełek, wy-
stępujących w czasie przesłuchań 

finałowych, jury musiało wybrać 
30 faworytów. Podopieczne Stu-
dia GOK w Budzyniu znalazły 
się w ściślej ścisłej czołówce i 
zawojowały głosem serca pu-
bliczności. I miejsce w kategorii 
8 - 12 lat: zajęła Kamila Górna 
z Budzynia śpiewając „Maleńką 
Miłość”, II miejsce w tej samej 
kategorii zdobyła Wiktoria Hol-
ka śpiewając poruszającą kolędę 
„Dla nieobecnych”, a Weronika 
Mścisz wywalczyła III miejsce w 
kategorii 13 - 15 lat za „Nie było 
miejsca dla Ciebie”. 

WOŚP w Wyszynach zagrał z 
pompą! 
W Domu Kultury można było 
podziwiać występy laureatów 
gwiazdkowego festiwalu przed-
szkolaków. Popisy wokalne prze-
platały znane skecze kabaretowe 

XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Byliśmy razem w Wyszynach 
przygotowane przez grupę te-
atralną WDK „Na małej scenie”, 
a także  przez Sławkę Sołtysiak 
- wokalistkę, która wspiera każ-
dą taką akcję w duecie z An-
geliką Wiese. Bardzo ważnym 
punktem była licytacja, na której 

znalazł się m. in., ogromny tort 
z sercem WOŚP (poszedł za 180 
zł), a także frytkownica, grill 
elektryczny i wiele innych pro-
pozycji. XX WOŚP nie odbyłby 
się bez wsparcia Straży Pożarnej 
- Ochotnicy z Wyszyn prezento-
wali swój wóz oraz sprzęt ratow-
niczy i przewoziła ochotników, 
każdego kto wrzucił „coś” do 

puszki. Poza tym jak zawsze nie 
zawiodła kawiarenka słodkości 
stworzona przez mieszkańców 
z domowych wypieków. W Wy-
szynach uzbieraliśmy 1520,44zł, 
które trafiły do wspólnej puli Bu-
dzynia. Siema!!

Honorata Struzik 
WOŚP Wyszyny
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Z udziałem mieszkańców naszej gminy

Orkiestra zagrała po raz 20!  
ciąg dalszy ze strony 12
Osoby zaangażowane w przygo-
towanie i przeprowadzenie festy-
nu to: M. Ganclerz, B. Szczurek, 
M. Ajchsztet, U. Kwadrans, K. 
Świniarska, M. Maciejewski, 
Maria i Natalia Wierciak, Edyta 
i Fred Radwańscy, J. Wróblew-
ska, Arleta Bielecka, Ewa Łasec-
ka. Słodkości do „Kawiarenki” 
pochodziły od mam uczniów z 
klas I-III ze Szkoły Podstawo-
wej, pań: M. Perek, A. Niedbal-
skiej, J. Goldberg, A. Szpejer, 
A. Przybylskiej, A. Kosznej, E. 
Nochowicz, N. Walczak. Pącz-
ki  do kawiarenki podarowała p. 
Sylwia Tomczyk, a jubileuszowy 
tort dostarczyła cukiernia „Wiel-
kopolska”. Nad prowadzeniem 
licytacji na scenie GOK czuwali 
J. Wróblewska i M. Góra, a swą 
pomoc zaoferowali  M. Szarek, 
K. Jankowski i H. Struzik oraz 
uczennice gimnazjum Julia i Ola. 
Licytowanie całej rzeszy pięk-
nych fantów i „bonów” przeplata-

ło się z występami podopiecznych 
K. Świniarskiej.  W tym samym 
czasie trwało liczenie zebranej dla 
WOŚP kasy. Dziękuję nieocenio-
nym pracownikom budzyńskiego 
oddziału Banku Spółdzielczego, 
biorącym co roku udział w licze-
niu orkiestrowych pieniędzy. W 
pracach „Komisji Liczącej”, pod 
przewodnictwem L. Żołnieruk 
udział brały także nauczycielki: 
W. Stefańska, M. Oko-Kowal-
czyk i A. Kępka.

Podsumowując, warto było cięż-
ko się napracować nad przygoto-
waniem XX Finału, by odnieść 
sukces organizacyjny i mieć sa-
tysfakcję, że jesteśmy w tym do-
brzy. Większe miasta w naszym 
regionie od lat nie potrafią nam 
dorównać i przecierają oczy ze 
zdziwienia czytając relacje pra-

sowe z naszych Finałów. Nasz 
Sztab jest wyjątkowy, wytrwale 
pracujemy, ekstra się bawimy i 
zarabiamy niezłą kasę. Wyróżnia 
nas wielkie zaangażowanie ludzi 
i rodzinna atmosfera. Informację 
o naszej miejscowości czytał Ju-
rek Owsiak podczas bezpośred-
niej relacji ze studia TVP. Zaraz 
po Finale krótka notatka pt. „Su-
per Sztab z Budzynia” okraszona 
zdjęciami umieszczona została 
na oficjalnej stronie internetowej 
Fundacji. Oj, działo się, działo! 
Tak trzymać.
Dziękując za wspólne „granie z 
pompą” i życząc dobroci od lu-
dzi – Aśka Wróblewska, Szefo-
wa Sztabu (pracująca w trakcie  
przygotowań na trzech etatach...)
Protokół ze zbiórki pieniędzy na 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy publikujemy na stronie 9.
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Kalendarz imprez sportowo - rekreacyjnych 

Gminnego Zrzeszenia LZS w Budzyniu na 2012 rok 

Gospodarz 

Rada Gminna Zrzeszenia 
LZS

LZS Sokołowo Budzyńskie

LZS Sokolowo Budzyńskie 

LZS Grabówka

LZS Bukowiec, LZS Pod-
stolice, LZS Ostrówki, LZS 
Dziewoklucz

LZS Dziewoklucz

LZS Kąkolewice

LZS Bukowiec, LZS Kąko-
lewice, LZS Ostrówki

Rada Gminna Zrzeszenia 
LZS

LZS Podstolice

LZS Dziewoklucz

LZS Grabówka

LZS Podstolice, LZS 
Ostrówki, LZS Kąkolewice

LZS Kąkolewice 

Rada Gminna Zrzeszenia 
LZS

Rada Gminna Zrzeszenia 
LZS

Koła LZS

LZS Kąkolewice
LZS Dziewoklucz

Lp.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rodzaj imprezy

Liga Gminna w piłce nożnej – halowej

Gminny Turniej Szachowy „O Złotą 
Wieżę”

Gminny Turniej Warcabów 64 – polo-
wych

Indywidualne Mistrzostwa Gminy w 
tenisie stołowym

Liga Gminna w piłce nożnej – runda 
wiosenna

Gminny Turniej drużyn 6 – osobowych 
dzieci rocznik 1996 i młodsi

Gminny Turniej drużyn 5 – osobowych 
młodzieży rocznik 1999 i młodsi

Pucharowe Mistrzostwa Gminy w pił-
ce nożnej

Święto sportu

Letni Gminny Turniej w piłce siatko-
wej K/M

Letni Turniej drużyn 6 – osobowych 
młodzieży rocznik 1996 i młodsi

Gminny Festyn Rekreacyjno – sporto-
wy „Pożegnanie lata”

Liga Gminna w piłce nożnej – runda 
jesienna

Gminne Mistrzostwa w Biegach Prze-
łajowych

Gminne Mistrzostwa w piłce siatkowej 
– hala K/M

Liga Gminna w piłce nożnej – halowej

Gminne Współzawodnictwo Rekre-
acyjno – Sportowe Kół LZS

Zimowy Turniej drużyn piłkarskich 
rocznik 1996 i młodsi oraz 1999 i 
młodsi

Termin

8,22 styczeń/ 5 luty

15 styczeń

29 styczeń

12 luty

6,20, 27, maj/ 3 czerwiec

1 maj

2 maj

10, 19 czerwiec/ 8 lipiec

1 lipiec

12, 19 sierpień

25 sierpień 

8 wrzesień

2, 16, 23 wrzesień

30 wrzesień

12, 14 październik 

październik/ listopad/ 
grudzień

cały rok

21 styczeń – rocznik 1999
30 grudzień – rocznik 
1996

Miejsce

Hala widowiskowo – sportowa w 
Budzyniu 

Świetlica Sokołowo Budzyńskie 

Świetlica Sokołowo Budzyńskie 

Hala sportowa w SP w Wyszy-
nach

Boiska: Bukowiec, Podstolice, 
Ostrówki Dziewoklucz

Boisko w Dziewokluczu

Boisko w Kąkolewicach 

Boiska: Bukowiec, Kąkolewice, 
Ostrówki

Jarosławiec

Boisko  w Podstolicach

Boisko w Dziewokluczu

Świetlica Wiejska, teren przyle-
gły, Grabówka

Boiska: Podstolice, Ostrówki, 
Kąkolewice

Świetlica Wiejska, teren przyle-
gly w Kąkolewicach 

Hala widowiskowo – sportowa w 
Budzyniu 

Hala widowiskowo – sportowa w 
Budzyniu 

Gminne Zrzeszenie

Hala widowiskowo – sportowa w 
Budzyniu 
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Z udziałem mieszkańców naszej gminy 

Orkiestra zagrała po raz 20!
Budzyń w jubileuszowym, 
dwudziestym Finale zebrał dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy niebagatelną kwotę 
25 tysięcy 317 zł. Suma ta zo-
stanie przeznaczona na zakup 
pomp insulinowych dla kobiet 
ciężarnych z cukrzycą oraz do-
kupienie nowoczesnego sprzętu 

do ratowania życia i zdrowia 
noworodków. W niedzielę, 8 
stycznia 2012 r. dla Orkiestry 
kwestowało 60 wolontariuszy.
Dziękuję wszystkim darczyńcom, 
zarówno tym, którzy wrzucali 
pieniądze do puszek wolonta-
riuszy, jak również tym, którzy 
ofiarowali rzeczy i usługi na losy 

i licytację. Doceniam każdy miły 
gest i dobre słowa, których było z 
okazji XX Finału naprawdę wiele. 
Wszak wiadomo, że Wielka Or-
kiestra budzi w większości z nas 
pozytywne emocje, mobilizuje do 
działania, wyzwala empatię. Nad 
przygotowaniem styczniowego 
Finału pracował  Sztabu WOŚP 

w Budzyniu, którego członkami 
byli: Joanna Wróblewska, Maria 
Ganclerz, Longina Żołnieruk, 
Alicja Kępka, Honorata Struzik, 
Beata Szczurek, Mariusz Ajchsz-
tet. 8 stycznia mieszkańcy Budzy-
nia zostali zaproszeni do Gminne-
go Ośrodka Kultury na „Festyn 
Rodzinny”.  ciąg dalszy na str. 10


