
Budzyń • Brzekiniec • Podstolice • Dziewoklucz • Bukowiec • Prosna • Wyszyny • Wyszynki • Kąkolewice    
Ostrówki • Nowe Brzeźno • Grabówka • Niewiemko • Nowa Wieś Wyszyńska • Popielno • Sokołowo Budzyńskie    

styczeń 2014 roku  numer 103 (rok XI)

INFORMATOR SAMORZĄDOWY 1

G
M
IN
A MIESIĘCZNIK

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

więcej na stronie 12

Po raz czwarty popłynęła świąteczna muzyka...

Koncert kolęd i pastorałek

więcej na stronie 4

Uczciliśmy pamięć o zwycięskim powstaniu    

Kwiaty i znicze 
na powstańczych mogiłach   

Zbieraliśmy na dzieci i seniorów

XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
XXII Finał WOŚP w Budzyniu, 
podobnie jak w cały kraju, od-
był się 12 stycznia. 
Po raz kolejny celem zbiórki były 
zarówno dzieci, jak i seniorzy. 
Potrzeby pomocy obu grupom 
wiekowym okazały się tak duże, 
że Fundacja Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zdecydo-
wała się ponownie zbierać „na 
zakup specjalistycznego sprzętu 
dla dziecięcej medycyny ratun-
kowej i godnej opieki medycznej 
seniorów”. 

O przebiegu finału w Budzyniu 
więcej na stronach 11 i 12. 
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W dniu 30 grudnia 2013, w 
siedzibie OSP w Budzyniu od-
była się XXXII w tej kadencji, 
a ostatnia w 2013 sesja Rady 
Gminy Budzyń. Miała ona 
charakter szczególny, gdyż 
składała się z dwóch części. W 
pierwszej radni zajęli się wie-
loma ważnymi dla życia gmi-
ny sprawami, w drugiej sesja 
przybrała charakter spotka-
nia opłatkowego z zaproszony-
mi gośćmi, wśród których byli 
między innymi proboszczowie 
i wikariusz parafii z terenu 
gminy Budzyń oraz starosta 
chodzieski Julian Hermasz-
czuk i radni Rady Powiatu z 
terenu gminy Budzyń.

*   *   *
W czasie obrad w części robo-
czej radni podjęli 7 uchwał. 
W pierwszej z nich przyjęto 
program współpracy gminy z 
organizacjami pozarządowym 
oraz podmiotami realizującymi 
zadania pożytku publicznego i 
wolontariatu na 2014 rok. Przy-
jęcie tej uchwały jest warun-
kiem, aby z godnie z prawem 
w realizację zadań publicznych 
mogły włączyć się wymienione 
wyżej organizacje. 
W następnej uchwale radni wy-
razili zgodę na wydzierżawienie 
jeden z działek we wsi Prosna na 
okres dłuższy niż 3 lata. 
Radni zmienili także swoją 
uchwałę z dnia 12 marca 2013 
roku w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z budżetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie w 

ramach programu rozwoju ob-
szarów wiejskich w latach 2007 
- 2013. Podstawą do podjęcia tej 
uchwały jest fakt, że części tej 
pożyczki nie został wykorzysta-
na w minionym roku, w związ-
ku z tym wystąpiła konieczność 
przesunięcia tej kwoty na rok 
2014. 
W kolejnej uchwale radni doko-
nali zmian w budżecie gminy na 
2013 rok. Po dokonanych zmia-
nach budżet po stronie wydat-
ków zamknął się kwotą 29 mi-
lionów 984 tysiące 728 złotych 
62 grosze. Z kolei nadwyżka 
budżetowa została ustalona na 
kwotę 1 milion 981 tysięcy 23 
złote. Natomiast dochody pozo-
stały bez zmian. 
Najważniejsza uchwałą, któ-
ra została podjęta w tym dniu, 
była uchwała w sprawie budże-
tu gminy Budzyń na 2014 rok. 
Uchwalony budżet po stronie 
dochodów został ustalony na 
kwotę 25 milionów 306 tysięcy 
807 złotych, z czego dochody 
bieżące stanowią kwotę 24 mi-
liony 374 tysiące 121 złotych, 
a dochody majątkowe na kwotę 
932 tysiące 686 zł. Natomiast 
wydatki stanowią kwotę 27 mi-
lionów 694 tysiące 634 złote, z 
tego na wydatki bieżące prze-
znaczone kwotę 20 milionów 
687 tysiące 140 złotych. 
Następnie, w czasie spotkania 
opłatkowego, radni Rady Gmi-
ny oraz zaproszeni goście skła-
dali sobie  życzenia i łamali się  
opłatkiem.  

Mamy sroga zimę, panują chło-
dy, śnieg przysypał pola i łąki. 
To szczególnie trudny czas dla 
zwierząt, zarówno tych udomo-
wionych, przetrzymywanych w 
gospodarskich obejściach, jak i 
dzikich. Obowiązkiem człowieka 
jest stworzenie im odpowiednich 
warunków do przetrzymania 
tego ciężkiego okresu. 
Oczywiście, trudno zajmować się 
zwierzętami w lesie, w tym przy-
padku jednak obowiązki dzielą 
między sobą zarówno leśnicy, jak 
i myśliwi. Warto jednak zadbać o 
najbliższe otoczenie. W miarę moż-
liwości warto przygotować „sto-
łówkę” dla ptaków – może to być 
karmnik, można też wysypywać 
ziarno w ogrodzie lub na balkonie. 
Ptaki same znajdą takie miejsce. 
Pamiętajmy – ptaki powinny do-
stawać pożywienie jak najbardziej 
zbliżone do tego, czym odżywiają 
się w naturze i jak najmniej prze-
tworzone.  
Nie wolno zapominać o domowych 
zwierzętach – zarówno tych pozo-
stających w zimie na zewnątrz jak 
i o zwierzętach domowych. Psy, 
spędzające zimę w budzie powinny 

Sroga zima - nie zpomnijmy o zwierzętach

Bez nas sobie nie poradzą!
mieć ją dobrze ocieploną, osłoniętą 
od wiatru. Przypominamy, że zgod-
nie z prawem nie wolno trzymać 
psa na uwięzi dłużej niż 12 godzin, 
zaś sam łańcuch nie może być krót-
szy niż 3 metry. Podczas mrozów 
dobrze jest karmić psy ciepłymi 
posiłkami.
Koty wychodzące z domu mu-
szą mieć możliwość swobodnego 
powrotu jeśli nie do domu to do 
schronienia o wyżej temperaturze 
(piwnica, garaż, weranda). Można 
też rozważyć możliwość zatrzy-
mania zwierzęcia w domu przez 
okres mrozów. Ponadto dzikie koty 
także potrzebują wsparcia i to w na-
szym własnym interesie – właśnie 
one skutecznie regulują populację 
gryzoni, które w innym przypadku 
mogłyby nadmiernie się rozmno-
żyć. Dlatego warto pamiętać o ko-
tach i o ich zimowych potrzebach. 
Powtórzmy apel o pozostawieniu 
otwartych okienek piwnicznych lub 
wejść w inne miejsca, w których 
zwierzęta będą mogły się ogrzać. 
Warto też pomóc osobom dokar-
miającym koty, ponieważ w okre-
sie mrozów potrzebna jest znacznie 
większa ilość karmy. 

W dniu 7 stycznia 2014r. w 
Dziennym Domu Pomocy Spo-
łecznej odbyła się pierwsza w 
tym roku narada sołtysów. 
Podczas narady poruszone został 
temat uzyskiwania przez sołec-
twa funduszy w ramach progra-
mu Wielkopolska Odnowa Wsi, a 

Pierwsza w tym roku  

Narada sołtysów

także poruszono temat wydatko-
wania środków z funduszu sołec-
kiego. Gościem narady była Pani 
Monika Paprzycka, która zachę-
cała sołtysów do promocji ubez-
pieczeń jako formy zabezpiecze-
nia swojego majątku, zwłaszcza 
wśród rolników.
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Z życia OSP 

Spotkanie opłatkowe

Z prac komisji Rady Gminy 

Radzili nad planem pracy  

Harmonogram
walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy Budzyń w okresie od  26 stycznia 2013 r.  do 
23 marca 2013 r.

Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wyda-
nych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powi-
nien zbierać faktury VAT
- w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy 
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezyden-
ta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych 
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 
stycznia 2014 r., 
- w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy 
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezyden-
ta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z 
fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 
2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi:
81,70 zł x ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 – 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierw-
szym terminie
1 – 31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim ter-
minie
- gotówką w kasie Urzędu Gminy lub miasta, albo przelewem na 
rachunek bankowy podany we wniosku.  
Odpowiednie dokumenty można pobrać na stronie Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub w Urzędzie Gminy lok. nr 4. 

Rewolucji śmieciowej 
ciąg dalszy

W pierwszym kwartale br. zostanie otwarty punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK. Do punktu tego 
będzie można oddawać odpady tzw. wielkogabarytowe, takie 
jak meble, rowery, zabawki plastikowe dużych rozmiarów, ma-
terace, itp., oraz odpady zielone (skoszoną trawa, liście, pozo-
stałości po prządkach w ogrodzie i sadzie), a także papier, szkło 
i plastik. Dostarczać do punktu będzie można po uprzednim 
zgłoszeniu do Urzędu Gminy takiego faktu, w godzinach od 
8 do 15. Za zdawane śmieci nie będzie ponoszone dodatkowa 
opłata.  
Punkt czynny będzie przy ulicy Gumowej, na terenie nieczynnego 
już od wielu lat składowiska śmieci. 
Ponadto informujemy, że łącznie z nakazami podatkowymi na 
2014 rok dostarczana zostanie informacja o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacja ta będzie 
mieć jedynie charakter przypominający, gdyż wysokość opłaty zo-
stała ustalona uprzednio  na podstawie złożonych indywidualnie 
przez każde gospodarstwo domowe deklaracji. 

Na środę, 22 stycznia, zwołano 
pierwsze w 2014 roku posie-
dzenie komisji rewizyjnej Rady 
Gminy.  
Spotkanie poświęcone było przy-
gotowania projektu planu pracy 

komisji rewizyjnej Rady Gminy 
Budzyń na bieżący rok. Projekt ten 
zostanie następnie przedstawiony 
na najbliższej sesji w celu podjęcia 
stosownej uchwały przyjmującej 
plan pracy komisji rewizyjnej.      

W poniedziałek, 6 stycznia, od-
było się spotkanie noworoczno 
- opłatkowe strażaków ochotni-
ków z terenu gminy Budzyń. 
W spotkaniu wzięli udział honoro-
wi goście, w tym wójt Marcin So-
kołowski, przewodniczący Rady 
Gminy, Bogdan Łasecki, zarząd 
powiatu reprezentował radny po-
wiatowy Piotr Jankowski. Przy-

był także komendant Państwowej 
Straży Pożarnej w Chodzieży, 
młodszy brygadier Przemysław 
Skonieczny. 
Spotkanie było okazją do doko-
nania podsumowań działalności 
w roku 2013, a także nakreślenia 
planów pracy na najbliższy rok. 
W części nieoficjalnej podzielono 
się opłatkiem i składano życzenia.  
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10 stycznia 2014r. pod hasłem 
„Nie ma wolności bez pamięci 
o tych, którzy nam ją wywal-
czyli” budzyńskie gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopol-
skich obchodziło Święto Patro-
na Szkoły i uczciło 95 rocznicę 
wybuchu tego zwycięskiego po-
wstania.   
Uroczystości rozpoczęła Msza 
święta w intencji poległych i 
zmarłych powstańców i ich ro-
dzin z udziałem pocztów sztan-
darowych, lokalnych władz, za-
proszonych gości, nauczycieli i 
uczniów gimnazjum oraz miesz-
kańców Budzynia. Po Mszy de-
legacje złożyły wieńce, wiązan-
ki kwiatów i znicze na grobach 
powstańców oraz w miejscach 
upamiętniających ich czyny. 
Dalsza część obchodów miała 
już miejsce w gimnazjum, gdzie 
odbył się uroczysty apel dedyko-
wany bohaterskim powstańcom 
wielkopolskim. W klimat tych 
doniosłych wydarzeń sprzed lat 
wprowadził zebranych bogaty 
materiał filmowy, który ukazał 
nastroje Wielkopolan w latach 
1918/1919, ich wiarę, odwagę 
i determinację w walce o wol-
ność. W prezentacji multime-
dialnej widzowie obejrzeli m.in. 
wydarzenia, które rozegrały się 
na dworcu w Rogoźnie Wlkp. 
pamiętnego 26 grudnia 1918 r., 
kiedy do Poznania zmierzał wy-
bitny pianista, kompozytor i mąż 
stanu - Ignacy Jan Paderewski. 
Kolejne fragmenty filmów doku-
mentalnych ilustrowały wrogie 
nastawienie Niemców do ludno-

ści polskiej i politykę germani-
zacyjną oraz wyjaśniały podłoże 
wielkiej cywilizacyjnej konfron-
tacji, która przez stulecia trwała 
na ziemiach Wielkopolski. Gim-
nazjaliści, którzy wygłaszali ko-
mentarze do filmów podkreślali 
siłę, cierpliwość, dobrą organiza-
cję i ogromne poczucie dumy na-
rodowej, które pozwoliły Wiel-
kopolanom odpierać zwycięsko 
wszystkie próby wynarodowie-
nia. Dalsza część prezentacji 
pokazywała przyjazd Paderew-
skiego do Poznania, jego prze-
mówienie skierowane do tłumów 
zgromadzonych przed hotelem 
Bazar, formowanie oddziałów 
zbrojnych oraz przebieg walk 
na frontach powstania. Wielkie 
wrażenie na zebranych zrobiła 
filmowa rekonstrukcja zdobycia 
pod Budzyniem 7 lutego 1919r. 

niemieckiego wozu pancernego. 
W auli gimnazjum zabrzmiały 
też pieśni „Kolęda powstańcza” 
i „Marsylianka wielkopolska”, 
które ongiś zagrzewały do boju 

walczących powstańców.
Wśród archiwalnych materiałów 
dotyczących powstania wiel-
kopolskiego, ważne miejsce w 
przedstawionym programie zna-
lazła pamięć o jego dowódcach, 
żołnierzach i ludności cywilnej 
tamtych czasów, bo to ich wola 
walki i determinacja  przesądzi-
ły o sukcesie powstania. Wielu z 
nich złotymi zgłoskami zapisało 
się w historii nie tylko naszego 
regionu, ale i naszej miejscowo-
ści. Pamięć poległych i zmarłych 
powstańców uczczono minutą 
ciszy.
Wielu widzów ogarnęło wzru-
szenie gdy na ekranie, przy 

dźwiękach nastrojowej muzyki, 
ukazały się zdjęcia miejsc pa-
mięci powstania wielkopolskie-
go w Poznaniu i w Budzyniu, 
gdzie na cmentarzu znajdują się 
liczne groby powstańcze ozna-
czone „medalami pamięci”.
Miłym akcentem obchodów 
tegorocznego Święta Patrona 
było wręczenie podziękowań 
dla fundatorów replik czapek 
powstańczych, którymi uhono-
rowany został poczet sztanda-
rowy gimnazjum. Darczyńcami 
byli: Roman Grewling, Tadeusz 
Kabat, Andrzej Kabat oraz Ma-
rian Wróblewski. Niespodzianką 
było też przekazanie przez Da-
nutę Gościńską  obrazu o treści 
patriotycznej do szkolnej galerii.
Po części oficjalnej odbyło się  
w sali muzealnej miłe spotkanie  
przy kawie z udziałem członków 
TPPW, zaproszonych gości oraz 
dyrekcji i nauczycieli budzyń-
skiego gimnazjum.
Uroczystość przygotowali wy-
chowawcy klas drugich: Anna 
Jaremba, Natalia Walczak, Ali-
cja Kępka, Karolina Biszof, a 
wystąpili  uczniowie: Kinga Ro-
manowska, Natalia Głowacka, 
Natalia Paczkowska, Olga Ciba, 
Jan Kulpiński, Krystian Ślesiń-
ki, Wiktoria Holka i Patrycja 
Simińska. Za okazaną pomoc 
organizatorzy serdecznie dzię-
kują rodzicom uczniów klas II, 
nauczycielkom  historii Hannie 
Danielewicz i Elżbiecie Kurko-
wiak-Pauszek oraz Anecie Step-
czyńskiej i Witoldowi Kukli.                                                                                               

Anna Jaremba 
i Natalia Walczak

Uczciliśmy pamięć o zwycięskim powstaniu    

Kwiaty i znicze na powstańczych mogiłach   
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Rożnowo - etap okręgowy 

Konkurs przyrodniczy

Zderzenie na przejeździe
W środę, 22 stycznia, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w So-
kołowie Budzyńskim doszło do zderzenia samochodu osobowego z po-
ciągiem osobowym. 
O ogromnym szczęściu może mówić kierowca samochodu marki re-
nault, który nie wyhamował na śliskiej nawierzchni drogi i nie zdołał 
zatrzymać auta przed przejazdem kolejowym w chwili, gdy przejeżdżał 
pociąg i uderzył w jego bok. Samochód został poważnie uszkodzony, 
ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu pojawiły się za-
stępy strażaków z Budzynia i Chodzieży oraz Policja. Sprawca został 
ukarany mandatem karnym za spowodowanie kolizji.   

Kronika wypadków 

Kolejny wypadek
Kilka dni później, także na drodze K 11 (okolice skrzyżowania z 
ulicą Przemysłową w Budzyniu), doszło do kolejnego wypadku, w 
którym zderzyły się dwa samochody. 
Osoby uczestniczące w wypadku opuściły co prawda samochody o 
własnych siłach, jednak po przebadaniu przez lekarza  poszkodowani 
zostali odwiezieni do szpitala w Chodzieży.   
Miejsce wypadku zabezpieczali strażacy z JRG Chodzież, zastęp z OSP 
Budzyń oraz Policja. Pomocy medycznej udzielał Zastęp Ratownictwa 
Medycznego.  

Zderzenie samochodów 
pod Sokołowem Budzyńskim 

W piątek, 3 stycznia, na skrzyżowaniu dróg Sokołowo Budzyńskie – 
Popielno, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wy-
niku wypadku do szpitali trafiły cztery osoby, w tym dziecko. 
Kierująca samochodem mieszkanka gminy Budzyń wyjeżdżając  z drogi 
podporządkowanej z niewyjaśnionych przyczyn uderzyła w nadjeżdżający 
od strony Poznania samochód VW. Miejsce zdarzenia zabezpieczali stra-
żacy z powiatu obornickiego, oraz Policja i służby medyczne. Przez kilka 
godzin ruch na trasie był zamknięty. 
Niestety, jedna z osób poszkodowanych w wypadku po kilku dniach zmar-
ła w szpitalu.  Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśni postępowanie 
prowadzone przez chodzieską Policję pod nadzorem prokuratora.  

18 stycznia br. w Gimnazjum w 
Rożnowie  odbył się etap  okrę-
gowy Konkursu Przyrodnicze-
go dla Uczniów Gimnazjów i 
Szkół Podstawowych „Skrzy-
dlaci mieszkańcy naszych la-
sów”, którego organizatorem 
jest PTOP „Salamandra”. 
Ten sam test rozwiązywali zarów-
no gimnazjaliści jak i uczniowie 
szkół podstawowych. W kon-
kursie wzięło udział 43 uczniów. 
Zgodnie z regulaminem do kon-
kursu mogły zakwalifikować się 
trzy najlepsze osoby. I i II miejsce 
zajęli uczniowie z Gimnazjum ze 

Skoków: Karol Malec i Edward 
Surdyk III miejsce zajął Radosław 
Tokarz  z klasy szóstej ze Szkoły 
Podstawowej z Budzynia. Radek 
już jako piątoklasista w ubiegłym 
roku w konkursie organizowa-
nym przez PTOP „Salamandra” 
był laureatem etapu okręgowego i 
doszedł do etapu wojewódzkiego 
i ponadwojewódzkiego. 
Szkołę z Budzynia także godnie 
reprezentowali: Maciej Świer-
gosz, Dominka Prech, Julia Kę-
dzierska i Dominik Romanowski. 
Etap wojewódzki odbędzie się 1 
marca w Poznaniu. 
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Patriotyczne tradycje
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy - etap rejonowy 

Dobry start uczniów SP
10 stycznia br. odbył się  w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Trzciance  
etap rejonowy Wojewódzkiego 
Konkursu Przyrodniczego, któ-
rego organizatorem jest Kurato-
rium Oświaty w Poznaniu.  
Do  etapu wojewódzkiego ze Szko-
ły Podstawowej z Budzynia  za-
kwalifikowało się dwoje uczniów: 
Joanna Bucholc z kl.VIa  i Wiktor 

Nowacki z kl.VIb. szkołę także 
godnie na tym etapie reprezento-
wali : Radosław Tokarz i Grzegorz 
Michalak.  Uczniowie byli przygo-
towywani do konkursu przez panią 
Elżbietę Kalkowską.  
Etap wojewódzki odbędzie się 22 
lutego.  Życzymy Asi i Wiktorowi 
znalezienia się wśród laureatów. 

5 stycznia to bardzo ważna 
data w tradycji historycznej 
Budzynia. Tego dnia w 1919  
roku nasza miejscowość zo-
stała wyzwolona przez po-
wstańców wielkopolskich. 
O kultywowaniu patriotycz-
nych tradycji nie zapomnieli 
uczniowie i nauczyciele bu-
dzyńskiej Szkoły Podstawo-
wej im. T. Kotarbińskiego. 
10 stycznia odbyła się z tej 
okazji uroczysta Msza święta, 
w której uczestniczył Dyrektor 
Szkoły Stanisław Krumplew-
ski, poczet sztandarowy oraz 
delegacja uczniów wraz z na-
uczycielem historii Dariuszem 
Dudziakiem. Po Mszy udano 
się ona na cmentarz parafialny, 
gdzie oddano hołd pochowa-
nym tam budzyńskim powstań-
com. Następnie uczniowie 
wraz z opiekunami udali się 

na wzgórze Okręglik, miejsce 
szczególne w dziejach Budzy-
nia. W tym miejscu 7 lutego 
1919 roku budzyńscy powstań-
cy odparli atak wojsk niemiec-
kich z kierunku Chodzieży, a 
także zdobyli samochód pan-
cerny. Złożono wieniec i za-
palono znicze pod obeliskiem 
upamiętniającym to historyczne 
zwycięstwo. Uczniowie zapalili 
również znicze przy tablicach 
poświęconych pamięci dwóch 
postaci: Leona Napiecka, do-
wódcy obrony Okręglika oraz 
Michała Rajewicza, pierwsze-
go powstańca poległego na 
Ziemi Budzyńskiej. Tematykę 
powstania wielkopolskiego, 
jedynego zwycięskiego zrywu 
niepodległościowego, ucznio-
wie klas szóstych będą także 
wkrótce szczegółowo omawiać 
na lekcjach historii.

W mroźny poranek 21 stycz-
nia w Szkole Podstawowej w 
Budzyniu nie rozpoczęły się 
normalne zajęcia. O godzinie 
8 uczniowie szkoły wypełni-
li salę gimnastyczną. Jeszcze 
chwila oczekiwania i są... 
Słowiańscy wojowie sprzed 
tysiąca lat. Rozpoczął się spek-
takl historyczny „Od Mieszka 
I do Bolesława Krzywoustego, 
czyli Polska pierwszych Pia-
stów”. Treść spektaklu obej-
mowała informacje dotyczące 
kultury duchowej i materialnej 
dawnych Słowian. Aktorzy pre-
zentowali młodej publiczności 
okres pomiędzy rokiem 966 a 
1138, z wykorzystaniem tekstu 
mówionego, który opierał się 
na przekazach kronikarskich 
i ikonograficznych. Starszym 
uczniom przypomniano, a 
młodszym w niebanalny sposób 
przedstawiono najważniejsze 
fakty historyczne z okresu pa-

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Żywa lekcja  historii
nowania Mieszka I, Bolesława 
Chrobrego i Bolesława Krzy-
woustego. Spektakl zawierał 
liczne elementy interaktywne, 
pozwalające włączyć się do za-
bawy publiczności. Gwoździem 
programu były oczywiście po-

jedynki, będące inscenizacją 
bitwy pod Cedynią i obrony 
Głogowa. Walki wzbudziły 
wiele emocji i tylko szkoda, że 
nie było ich więcej i nie uczest-
niczyło w nich więcej wojów. 
Utrwaleniu informacji przeka-
zanych podczas programu słu-
żył konkurs, który odbył się na 
zakończenie. A na sam koniec 
uczniowie mieli okazję dotknąć 
i przymierzyć elementy wojen-
nego wyposażenia oraz broń 
dawnych Słowian. Młoda pu-
bliczność wyszła ze spektaklu 
zadowolona i po raz kolejny 
przekonała się, że przeszłość 
potrafi być pasjonująca.
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Przedszkole w Wyszynach

Dzień Babci i Dziadka

W Przedszkolu Samorządo-
wym w Budzyniu odbył się 
spektakl teatralny w wykona-
niu nauczycielek i personelu 
pt. „Postacie bajkowe bawią i 
uczą”. 
Dzieci miały możliwość bezpo-
średniego kontaktu z literaturą 
dziecięcą. Brały aktywny udział 
w zabawach z aktorami. Utrwa-

Przedszkole w Budzyniu

Dzień postaci z bajek
lały zasady dobrego wychowa-
nia, odróżniały dobro od zła, 
stosowały czarodziejskie słowa: 
proszę, dziękuję, przepraszam. 
Spektakl dostarczył dzieciom 
wielu przeżyć i emocji. Teraz 
każde dziecko wie, że w bajkach 
wszystko może się zdarzyć i za-
wsze dobrze sie kończy.

W piątek, 24 stycznia 2014 
roku, w przedszkolu w Wyszy-
nach odbyła się uroczystość z 
okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Przedszkolacy, wraz ze swoimi 
paniami, przygotowały program 
artystyczny, na który skladały się 
wiersze, piosenki i tańce. Nasi 
drodzy goście byli autentycznie 
wzruszeni podziwiając swoje 
wnuki na scenie. Dzieci wręczy-

ły Babciom i Dziadkom laurki, 
drobne upominki i kwiatki. Po 
części artystycznej wspólnie 
zasiedliśmy do stołu przygoto-
wanego przez naszych drogich 
rodziców. Spotkania z rodziną 
naszych wychowanków zawsze 
dostarczają nam wielu wzruszeń 
i dowodzą, że to, co robimy jest 
słuszne i ważne.

Kapela „Kombinatorzy” dofinansowana    

Nowe instrumenty i stroje 

Gminny Ośrodek Kultury w Bu-
dzyniu w dniu 22 sierpnia 2013 
r. podpisał umowę o przyznanie 
pomocy w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom 
przyznania pomocy w ramach 
tego działania objętego na lata 
2007 – 2013 pomiędzy Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego, Departament 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w Poznaniu a Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Bu-
dzyniu reprezentowanym przez 
dyrektora placówki, Marka Bo-
cheńskiego. Umowa dotyczyła 
dofinansowania na zadanie pod 
nazwą „Gwara wielkopolska na-
sze dziedzictwo na zawsze – dzia-
łalność Kapeli Kombinatorzy”. 
Zgodnie z treścią umowy, celem 
realizacji operacji jest umożliwie-
nie społeczności lokalnej kulty-
wowanie miejscowych tradycji, 
obrzędów i zwyczajów poprzez 

zakup strojów i instrumentów mu-
zycznych dla Kapeli Kombinatorzy 
w Budzyniu. Realizacja projektu 
wpłynie na rozwój aktywności spo-
łeczności lokalnej, poprawę jakości 
życia na obszarach wiejskich oraz 
na kultywowanie tradycji obszaru, 
wpłynie także na poszanowanie 
jego dziedzictwa kulturowego. 
Efektem projektu jest zakup ośmiu 
pozycji, w tym kilku instrumentów 
oraz wyposażenie: gitara basowa 
Cort B4, wzmacniacz Mega AMP 
GL 3B, gitara 12 – strunowa Fen-
der CD – 160 SE – 12, głośnik Ibi-
za Port 12 – VHF, mikrofonów do 
nagłaśniania instrumentów dętych 
JTS CX 508, mikrofon do nagła-
śniania akordeonu JTS CX 516, 
akordeon Hohner Bravo III, inter-
fejs Behringer 120FX Phantom. Ze 
środków, jako zostały przeznaczo-
ne na realizację zadania zakupiono 
także 9 strojów dla muzyków, skła-
dających się z marynarki, spodni, 
czapki, szala oraz koszulki.          

Władzom gminy Budzyń i pracownikom Urzędu Gminy 
serdeczne słowa podziękowania za troskę i bezpieczeństwo 

- mieszkańcy budynku PKP w Budzyniu oraz podróżni
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Rozgrywki Bośka - Kop

Trwa turniej gminny 

Wdrażanie zasad prawidłowe-
go żywienia w Szkole Podsta-
wowej im. T. Kotarbińskiego 
w Budzyniu  rozpoczęto od re-
alizacji programu „Szklanka 
mleka” oraz „Owoce w szko-
le”.  
W ich ramach dzieci otrzymują 
trzy razy w tygodniu (bezpłat-
nie) mleko (klasy I – VI) oraz 
porcję warzyw, owoców i soków 
owocowo-warzywnych (klasy 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Promocja zdrowia 
I – III). Odbyły się też pierw-
sze lekcje dotyczące zdrowego 
odżywiania, podczas których 
uczniowie poznali możliwości 
przetwarzania owoców i warzyw 
oraz zachowanie ich wartości 
również w okresie zimy. Lekcje 
te także sprzyjają kształtowanie 
prozdrowotnych postaw, a w 
konsekwencji wspierają zapo-
bieganie rozwojowi nadwagi i 
otyłości.

Spotkanie w restauracji „Retro”

Seniorzy przy opłatku 
W sobotę, 18 stycz-
nia 2014 roku, w 
gościnnych progach 
restauracji „Retro” 
w Budzyniu spo-
tkali się członkowie 
Polskiego Związku 
Emerytów Renci-
stów i Inwalidów z 
Oddziału Rejonowe-
go w Budzyniu. 
Dobrą tradycją się sta-

ło, że przełom starego i nowego 
roku seniorzy z Budzynia żegnają 
stary rok, dokonując podsumowań 
i żegnając tych spośród swoich 
szeregów, którzy odeszli, łamią 
się opłatkiem, bawią się, a przede 
wszystkim składają sobie nowo-
roczne życzenia i snują plany na 
bieżący rok. 
  Członków Koła oraz zaproszonych 
gości powitała przewodnicząca 
Zarządu Oddziału Rejonowego  w 
Budzyniu Krystyna Przywarczak. 
Wszystkim zebranym, w imieniu 
swoim oraz Zarządu, złożyła ser-

Trwa turniej gry Boska – Kop 
na terenie gminy Budzyń. 
Pierwsza rozgrywka odbyła 
się we wsi Kąkolewice, gdzie 
puchar sponsorowała sołtys H. 
Moćko, a zdobywcami pierw-
szych trzech miejsc byli: W. 
Wierzbiński, W. Olejniczak, S. 

Mulik. 
W drugim turnieju gościła graczy 
wieś Grabówka – sponsorem pu-
charu był sołtys E. Galon. Trzy 
pierwsze miejsca zajęli: R. Ge-
isler, A. Michor i S. Okupniak. 
Trzeci turniej odbył się w OSP 
Budzyń, sponsorem pucharu 

Chór „Złoty liść” nie zasypia gruszek w popiele 

Śpiewali cały rok! 
Rok 2013 był dla chóru „Zlo-
ty liść” bardzo pracowity. Oto 
podsumowanie najważniej-
szych imprez, w który chór 
wziął udział w minionym roku. 
Był to, między innymi, III Wiel-
kopolski Przegląd Zespołów Wo-
kalnych i Kabaretów w Chojnie. 
Kolejna impreza z udziałem chóru 
z Budzynia to Lubuski Przegląd 
Zespołów Śpiewaczych Seniorów 
„Kolęda, kolęda…” w Lubaszu.
Ponadto „Złoty liść” wziął udział 
w V Przeglądzie Amatorskiej 
Twórczości Zespołów Śpiewa-
czych „Dopóki czas nam sprzyja” 
w Rogoźnie, w III Goślińskim 

Przeglądzie Zespołów Śpiewa-
czych w Murowanej Goślinie, w  
Wielkopolskim Przeglądzie Ze-
społów Wokalnych i Kabaretów 
w Ostrorogu, oraz w V Wielko-
polskim Przeglądzie Zespołów 
Wokalnych w Stęszewie. 
Ponadto chór wziął udział w 
uroczystości – „Moja mała Oj-
czyzna” w Nietuszkowie, w XIV 
Przeglądzie Twórczości Arty-
stycznej Ludzi III Wieku w Pile. 
Chór „Złoty liść” śpiewał także w 
czasie dożynek w Brzeźnie oraz 
w Chodzieży, z okazji uroczy-
stości obchodów 60-lecia Cechu 
Rzemiosł Różnych.  

deczne życzenia noworoczne. Mi-
nutą ciszy zebrani uczcili pamięć 
zmarłych członków Koła. Następ-
nie przewodnicząca przedstawiła 
dokładne sprawozdanie z działal-
ności Koła w 2013 roku. 
Nastrój świąteczno – noworocz-
ny podkreśliły także wzajemne 
życzenia i łamanie się opłatkiem. 
Życzenia dla wszystkich członków 
Koła złożył także gość honorowy 
seniorów, wójt gminy Marcin 
Sokołowski. Zapewnił także, że 
w kolejnym roku gmina będzie 

wspierała działalność koła Pol-
skiego Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów w Budzyniu.  
W czasie tego typu spotkań dobrą 
tradycją Koła stało się wręczanie 
najstarszym członkom drobnych 
upominków (na zdjęciu poniżej). 
Tak było i tym razem. Po smacz-
nym posiłku seniorzy nie zważając 
na swój wiek i spore niekiedy do-
legliwości ruszyli w tany, a ener-
gią i dobrym humorem mogliby 
obdarować wielu dużo młodszych 
od siebie.           

był sołtys Z. Nowicki. Czoło-
we miejsca w turnieju zajęli: W. 
Wierzbiński, T. Grill, R. Ziała. 
Kolejny turniej rozegrany został 
w OSP Budzyń, jego sponsorem 
była firma Mario Mariusz Chroł. 
Miejsca „na podium” zajęli: S. 
Mulik, T. Zbączyniak, R. Geisler. 

Po czterech turniejach klasyfi-
kacja wygląda następująco: W. 
Wierzbiński, S. Mulik, R. Ge-
isler, W. Olejniczak, R. Ziała. 
Organizatorzy dziękują funda-
torom pucharów i gospodarzom 
obiektów.    
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Poczdam, Berlin - ciągle w trasie...

Podróże „Kombinatorów” 

Radosne grudniowe święta to 
czas uśmiechu, altruizmu i 
wspólnego weselenia się.  Z tej 
okazji w wielu miastach Euro-
py odbywają się tradycyjne,  
bożonarodzeniowe jarmarki. 
Wśród zapachu cynamonu, 
anyżu i smakowitych potraw, 
na scenie kolędują muzycy z 
różnych regionów.

Kapela „Kombinatorzy” zapra-
gnęła  również uczestniczyć 
w tym pięknym zwyczaju i z 
chęcią przyjęła zaproszenie 
od przyjaciół z Niemiec. 13-
go grudnia kapela zawitała na 
Jarmarku Bożonarodzeniowym 
w Poczdamie, organizowanym 
wspólnie z polskimi sąsiadami 
na NeuerMarkt. W mikołajko-
wych czapkach, cieszyli swoją 
muzyką mieszkańców, a także 
turystów z wielu stron świata.
Jak zwyczaj kolędowania naka-
zuje, następnego dnia ruszyli w 
dalszą podróż by wystąpić na 
jednym z najbardziej znanych 
jarmarków gwiazdkowych w 

Berlinie. Różnorodność barw, 
migających lampek i świą-
tecznych atrakcji przywróciła 
naszych muzyków o zawrót 
głowy. Do dyspozycji „Kom-
binatorów”  oddano ogromną 
scenę z zapełnioną widownia. 
Wspólnemu kolędowaniu nie 
było końca do wieczora. Szcze-
gólnie wzruszającym momen-

tem było wykonanie kolędy 
„Cicha noc”. Młody wokalista 
– Jakub Herfort, który niedaw-
no dołączył do kapeli, zaczaro-
wał swoim głosem słuchaczy. 
Ta niezwykle magiczna kolęda, 
łączy bez względu na narodo-
wość. Wspólnie z „Kombinato-
rami” śpiewali ją po niemiecku 
i po polsku – tak jak potrafili, a 
nawet czasami tylko nucąc, ze-
brani na placu goście. Niezwy-
kły to czas na muzykowanie, 
„Kombinatorzy” z pewnością 
na długo zapamiętają bożonaro-
dzeniową gościnność sąsiadów.

 Honorata Struzik 
instruktor WDK Wyszyny

Ogólnokrajowy konkurs plastyczny  

„Zapobiegajmy pożarom”
20 grudnia 2013 r. w Oddziale Po-
wiatowym Związku Ochotniczej 
Straży Pożarnej RP w Chodzie-
ży, komisja wyłoniła zwycięzców 
w Ogólnokrajowym Konkursie 
Plastycznym „Zapobiegajmy Po-
żarom”. 

W kategorii do 6 lat zwyciężył Mi-
kołaj Antoniewicz uczęszczający 
do Przedszkola Samorządowego 
Oddział w Sokołowie Budzyńskim.
W dniu 9 stycznia 2014 r. laureatów 
gościła Komenda Powiatowa PSP 
w Chodzieży. 

Gminny Ośro-
dek Kultury 
w Budzyniu w 
dniu 22 sierpnia 
2013 r. podpisał 
umowę o przy-
znanie pomo-
cy w ramach 
działania 413 
„Wdrażanie lo-
kalnych strate-
gii rozwoju” w 
zakresie opera-
cji odpowiada-
jących warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” obejmującej lata 2007 
– 2013, pomiędzy Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego, Departamen-
tem Programów Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w Poznaniu, 
a Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry w Budzyniu, reprezentowa-
nym przez dyrektora Marka 
Bocheńskiego. 
Zgodnie z umową GOK otrzy-
mał dofinansowanie na zadanie 
pod nazwą „Wirtualny świat dla 
każdego – utworzenie sali kom-
puterowej w Gminnym Ośrodku 

Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu 

Nowe komputery i biurka

Kultury w Budzyniu”.   
Celem realizacji operacji jest 
„Podniesienie jakości życia spo-
łeczności lokalnej na obszarze 
objętym LSR” przez zakup ze-
stawów komputerowych i wy-
posażenia (biurko plus krzesło) 
dla Gminnego Ośrodka Kultury 
w Budzyniu. Realizacja projektu 
wpłynie na rozwój aktywności 
społeczności lokalnej oraz po-
prawa jakości życia na obszarach 
wiejskich. 
Efektem projektu jest zakup 8 ze-
stawów komputerowych oraz 8 
zestawów biurko plus krzesło dla 
GOK-u w Budzyniu.     
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Koło Diabetyków w Budzyniu 

Świąteczne spotkanie
Zbieraliśmy na dzieci i seniorów

XXII Finał Wielkiej 
W czasie Finału kwesto-
wało 56 wolontariuszy 
z budzyńskich szkół. 
Zebrano 14 243 złote!

Grupą uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej opiekowała się Joanna 
Wróblewska, uczniami z Gimna-
zjum opiekowała się Alicja Kęp-
ka.

Na ostateczną wysokość zebranej 
kwoty złożyły się pieniądze ze-
brane przez wolontariuszy:
Szkoła Podstawowa    7 542, 27 zł
Gimnazjum                 4 001, 94 zł
                   Razem:  11 544, 00 zł
Zorganizowano także loterie w 
szkołach:
Szkoła Podstawowa    1 400,00 zł
Gimnazjum         340,00 zł
                       Razem: 1 740,00 zł

W piątek, 10 stycznia, na uro-
czystym wieczorze wigilijno 
– noworocznym spotkali się 
członkowie budzyńskiego koła 
Polskiego Stowarzyszenie Dia-
betyków. 
Oprócz nich gościnną salę stra-
żackiej remizy w Budzyniu wy-
pełnili także zaproszeni goście, 
by wspólnie w ciepłej i przyja-
cielskiej  atmosferze podzielić się 
wigilijnym opłatkiem, a także by 
razem świętować nadejście no-

wego roku. Honorowym gościem 
Koła Diabetyków był wójt gminy 
Marcin Sokołowski, który złożył 
wszystkim najserdeczniejsze ży-
czenia, zadeklarował także chęć 
udzielania dalszej pomocy Sto-
warzyszeniu. Następnie, wraz z 
innymi, podzielił się opłatkiem. 
Aby stworzyć odpowiednią do 
pory roku atmosferę zaproszony 
didżej serwował odpowiednią 
muzykę, nic dziwnego, że blisko 
60 osób bawiło się znakomicie.    
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ROCZNE  SPRAWOZDANIA  
FINANSOWE  FUNDACJI  

WOŚP    

Sprawozdanie Finansowe Fundacji WOŚP co roku wysyłane 
jest do: 
 ·  Ministerstwa Zdrowia
 ·  Internetowej Bazy Sprawozdań Finansowych Organizacji Pożyt-
ku Publicznego prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej (http://bopp.pozytek.gov.pl) w ramach programu pełnej 
jawności naszych działań
 ·   właściwego Urzędu Skarbowego,
 a także prezentowane na stronie internetowejwosp.org.pl
  Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej 
(styczniowy Finał WOŚP) 

w całości  przeznacza na zakup sprzętu medycznego 
i finansowanie programów medycznych. 

Koszty działalności administracyjnej nie są pokrywane ze środków 
pochodzących ze zbiórki w ramach Finału WOŚP. Na tego typu 
koszty Fundacja pozyskuje sponsorów, przeznacza środki z daro-
wizn otrzymanych w ciągu roku a także z odsetek od lokat banko-
wych.
Na koszty działalności administracyjnej składają się: koszty wy-
nagrodzeń i świadczeń socjalnych osób zatrudnionych w biurze 
Fundacji, koszty utrzymania biura i środków transportu, usługi 
bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, prawne, kurierskie i prze-
wozowe, materiałów biurowych, zużycie energii, czynsze, podatki 
i opłaty, ubezpieczenia itp. Koszty administrowania biura staramy 
się utrzymywać na jak najniższym poziomie.
Koszty organizacji Przystanku Woodstock i częściowo Finału - tak 
jak koszty działalności administracyjnej – również nie są pokrywa-
ne ze środków pochodzących z Finału,  ale z darowizn celowych 
oraz wpłat sponsorów, o których Fundacja każdorazowo zabiega.  

Orkiestry Świątecznej Pomocy w Budzyniu 
Indywidualne wpłaty do Sztabu 
(sprzedaż gadżetów WOŚP) - 
959,00 zł
Biorąc pod uwagę, że z powodu re-
montu GOK nie odbył się popular-
ny „Festyn Rodzinny”, tegoroczna 
kwota jest naprawdę imponująca. 
Wolontariusze do puszek zebrali 
najwięcej z dotychczasowych bu-
dzyńskich Finałów.
Rekordzistką wśród wolontariu-
szy była uczennica klasy V Szkoły 
Podstawowej, Agnieszka Nowak, 
która w puszce miała 730 zł! 
W sprzedaży losów w podstawów-
ce pomagały panie Małgorzata 
Szczurek i Gabriela Nadolińska. 
Wsparcia Sztabowi udzieliły także 
mamy naszych uczniów: Joanna 
Reisner, Anita Kopidura i Edyta 
Marczak.
W tym roku miejscem rozliczenia 
był budynek Szkoły Podstawowej, 
gdzie dyrektor Stanisław Krum-
plewski serdecznie przyjął gości.
Skład Komisji Liczącej pod prze-
wodnictwem Longiny Żołnieruk: 
Wioletta Stefańska, Marlena Oko-
Kowalczyk, Alicja Kępka. Co 
roku pomocą służą pracownicy BS 

oddz. Budzyń, Iwona Hereć, Piotr 
Gut, Karol Truszkowski z panią 
dyrektor Barbarą Ksycką. W tym 
Finale pomagały także nauczyciel-
ki gimnazjum: Gabriela Piotrowicz, 
Ewelina Wesołowska i Edyta Kaź-
mierska.
Wolontariusze zostali poczęstowa-
ni pączkami z „La Siesty”, chru-
ścikami upieczonymi przez Alinę 
Walińską i ciepłą herbatą, którą 
przygotowała i podawała Magdale-
na Łukaszewska.
Jak co roku mieszkańcy Budzynia 
i okolicznych miejscowości wsparli 
idee bezinteresownej pomocy i hu-
manitaryzmu.

Za okazaną pomoc, uśmiech i serce 
– dziękuje Szefowa Sztabu 
Aśka Wróblewska
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Po raz czwarty popłynęła świąteczna muzyka...

Koncert kolęd i pastorałek
W niedzielne południe, 12 stycz-
nia, dzięki uprzejmości księdza 
proboszcza Przemysława Pręt-
kiego, w gościnnych progach ko-
ścioła p.w. św. Andrzeja Boboli w 
Budzyniu zabrzmiały kolędy, pa-
storałki, a także przeboje świato-
wej muzyki. To one złożyły się na 
czwarty już Koncert Noworoczny 
Kolęd i Pastorałek. 
Organizatorami koncertu byli: Wójt 
Gminy Budzyń, Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Budzyniu 
oraz Proboszcz parafii p.w. św. Bar-
bary w Budzyniu. 
W przygotowanie tego koncertu 
zaangażowało się wiele osób – 
przede wszystkim wykonawcy, w 
tym Budzyńska Orkiestra Dęta pod 
kierunkiem kapelmistrza Wiesła-
wa Pawlaka, chór „Złoty Liść” pod 
kierunkiem Jana Margowskiego, 
kapela „Kombinatorzy”, soliści i so-
listki z Gminnego Ośrodka Kultury, 
przygotowujące się pod kierunkiem 
Krystyny Świnarskiej, a także Para-
fialny Zespół Muzyczny utworzony 

przed ks. Rafała Bachora i Rafała 
Sygneckiego.  
Zebrani w kościele wierni wysłu-
chali najpierw pochodzącej z XVII 
wieku kolędy „Tryumfy Króla Nie-
bieskiego”. Zaśpiewała ją Wiktoria 
Holka z towarzyszeniem Orkiestry 
Dętej. Następnie wystąpiły kolejno 
Kamila Górna, duet Kamila Górna 
z Emilią Niemiro oraz Wiktoria Bo-
gnacka. Wielkie wrażenie wywarł 
na wszystkich Jakub Herfort, który 
z towarzyszeniem kapeli „Kombi-
natorzy” wykonał jedną z najsłyn-
niejszych kolęd, „Cicha noc”. Po 
kolejnych utworach kapeli zaśpie-
wał chór „Złoty liść”. Pod batutą 
Jana Margowskiego zespół wykonał 
między innymi „Światełko nad Be-
tlejem”, kolędę „Lulajże Jezuniu”, 
„O gwiazdo Betlejemska” i „Polskie 
Betlejem”. 
W kolejnych utworach zaprezento-
wała się Budzyńska Orkiestra, a po 
niej w indywidualnych występach 
solistki z GOK-u – Emilia Niemiro, 
Magdalena Bruszyńska, Katarzyna 

Melon, Dominika Kruszka  oraz 
duet Jakub Herfort i Paulina Mścisz. 
Członkowie Parafialnego Zespołu 
Muzycznego zaśpiewali utwór „Ko-
ściół naszym domem jest”. Pałeczkę 
przejęli następnie członkowie orkie-
stry, którzy wykonali kilka utworów 
ze światowych list przebojów. Na-
stępnie duet Zofia Geisler z Anasta-
zją Ganske wykonał utwór „Znak 

pokoju”.    
Koncert zakończył solista, instruk-
tor Budzyńskiej Orkiestry Dętej, 
Wiesław Jagodziński, który na 
trąbce zagrał utwór „Ave Maria”. 
Towarzyszył mu na organach Rafał 
Sygnecki.
Podsumowaniem koncertu było uro-
czyste podziękowanie instruktorom 
i osobom prowadzącym zespoły: ka-
pelmistrzowi Wiesławowi Pawlako-
wi, instruktorom Orkiestry  Wiesła-
wowi Jagodzińskiemu i Konradowi 
Majsowi, a także Janowi Margow-
skiemu, Krystynie Świnarskiej, Ra-
fałowi Sygneckiemu i Dariuszowi 
Adamczykowi. Złożył je, w imieniu 
wszystkich widzów koncertu, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Marek Bocheński. Podziękowania 
skierowane zostały także na ręce 
proboszcza, księdza Przemysława 
Prętkiego.        
Koncert prowadziła jego pomy-
słodawczyni i współorganizatorka 
Anna Zaranek.    


