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Nowe obuwie i stroje ludowe dla zespołu

„Tolija” dofinansowana
W sali widowiskowej przy Gimnazjum w Budzyniu

Halówka wystartowała 

więcej na stronie 9

„Popołudnie z książką”

Po raz czwarty

więcej na stronie 9

W imieniu Wójta Gminy Budzyń, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu 
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu we współpracy z 

jednostkami samorządowymi z terenu gminy Budzyń oraz księdzem proboszczem 
parafii p.w. św. Andrzeja Boboli 

mają zaszczyt zaprosić mieszkańców gminy Budzyń na 

BOŻONARODZENIOWE 
SPOTKANIE

które odbędzie się 21 grudnia 2014 roku na budzyńskim rynku. 
Spotkania rozpocznie się o godzinie 14. 

Organizatorzy zapewnią wigilijny poczęstunek. Będą miedzy innymi pierogi z 
grzybami, barszcz czerwony, kapusta z grzybami, smażony karp i wiele słodkich 
świątecznych wypieków. Świąteczny nastrój umilą kolędy i bożonarodzeniowy 

wystrój naszego Rynku. 
Zapraszamy również do współpracy instytucje publiczne, zakłady pracy oraz 

osoby prywatne, które zechciałby wspomóc organizację 
Bożonarodzeniowego Spotkania. Prosimy dzwonić pod numer telefonu 

Dziennego Domu Pomocy Społecznej – 67 2843 850    więcej na stronie 6
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Wybory samorządowe 2014

Wyniki wyborów na wójta oraz do Rady Gminy Budzyń  
Wybory na terenie naszej gmi-
ny przebiegły bez zakłóceń. Fre-
kwencja była zbliżona do śred-
niej ogólnopolskiej. 

W wyborach na wójta jedyny 
zgłoszony kandydat, dotychcza-
sowy wójt gminy Marcin Soko-
łowski otrzymał 2515 na „tak”, 
176 głosów na „nie”. Warto pod-
kreślić, że wójt Marcin Soko-
łowski uzyskał 9 wynik w całym 
kraju! 

W wyborach do Rady Gminy w 
poszczególnych okręgach kandy-
daci uzyskali następujące wyniki:
W okręgu numer 1 kandydowali: 
Emilia Napierała, zgłoszona przez 
KWW Pawła Brychczyńskiego, 
która otrzymała 61 głosów, oraz 
Sławomir Binert, zgłoszony przez 
KWW Forum Samorządowo Lu-
dowe, który otrzymał 164 głosy. 
Mandat radnego uzyskał Sła-
womir Binert.  
W okręgu numer 2 kandydował 
Paweł Brychczyński, zgłoszo-
ny przez KWW Pawła Brych-
czyńskiego, który otrzymał 131 
głosów, oraz Jarosław Dajczak, 
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe, który 
otrzymał 132 głosy.Mandat rad-
nego uzyskał Jarosław Dajczak.  
W okręgu numer 3 kandydowa-
li: Marek Mikołajewicz Marek, 
zgłoszony przez KWW Pawła 
Brychczyńskiego, który otrzy-
mał 71 głosów, oraz Mariusz 
Ajchsztet, zgłoszony przez KWW 
Forum Samorządowo Ludowe, 
który otrzymał 138 głosów. Man-
dat radnego uzyskał Mariusz 
Ajchsztet. 
W okręgu numer 4 kandydowa-
li: Bartosz Kukliński, zgłoszony 
przez KWW Grzegorza Łabója, 
który otrzymał 84 głosy, oraz Jó-
zef Kasperczak, zgłoszony przez 
KWW Forum Samorządowo Lu-
dowe, który otrzymał 121 głosów.
Mandat radnego uzyskał Józef 
Kasperczak.  
W okręgu numer 5 kandydowali: 
Anita Kopidura, zgłoszona przez 
KWW Pawła Brychczyńskiego, 
która otrzymała 69 głosów, oraz 
Zenon Nowicki, zgłoszony przez 
KWW Forum Samorządowo Lu-

dowe, który otrzymał 144 głosy. 
Mandat radnego uzyskał Zenon 
Nowicki. 
W okręgu numer 6 kandydo-
wali: Andrzej Czerwoniec, zgło-
szony przez KWW Pawła Brych-
czyńskiego, który otrzymał 85 
głosów, oraz Stanisław  Małofiej, 
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe, który 
otrzymał 65 głosów. Mandat 
radnego uzyskał Andrzej Czer-
woniec. 
W okręgu numer 7 kandydo-
wali: Iwona Walerowska Iwona, 
zgłoszona przez KWW Pawła 
Brychczyńskiego, która otrzyma-
ła 106 głosów, oraz Marian Be-
dyński, zgłoszony przez KWW 
Forum Samorządo-
wo Ludowe, który 
otrzymał 157 głosów. 
Mandat radnego 
uzyskał Marian Be-
dyński. 
W okręgu numer 8 
kandydował Kazi-
mierz Cembrowicz, 
zgłoszony przez 
KWW Forum Samo-
rządowo Ludowe, 
który uzyskał man-
dat bez głosowania. 
W okręgu numer 
9 kandydowali: Jó-
zef Depta, zgłoszony 
przez KWW Forum 
Samorządowo Ludo-
we, który otrzymał 127 
głosów, oraz Joanna 
Wróblewska, zgłoszo-
na przez KWW Joanny 
Wróblewskiej, która 
otrzymała 81 głosów. 
Mandat radnego uzy-
skał Józef Depta. 
W okręgu numer 10 
kandydowali: Krystian 
Ograbek, zgłoszony 
przez KWW Pawła 
Brychczyńskiego, który 
otrzymał 108 głosów, 
oraz Zbigniew Dumke, 
zgłoszony przez KWW 
Forum Samorządowo 
Ludowe, który otrzymał 
80 głosów. Mandat rad-
nego uzyskał Krystian 
Ograbek. 
W okręgu numer 11 

kandydował Wacław Pasch, 
zgłoszony przez KWW Forum 
Samorządowo Ludowe, który 
uzyskał mandat bez głosowa-
nia. 
W okręgu numer 12 kandydo-
wała Izabela Jenczyk, zgłoszona 
przez KWW Forum Samorzą-
dowo Ludowe, która uzyskała 
mandat bez głosowania. 
W okręgu numer 13 kandydo-
wali: Hieronim Orchowicz, zgło-
szony przez KWW Grzegorza 
Łabója, który otrzymał 23 głosy, 
Robert Ksycki, zgłoszony przez 
KWW Pawła Brychczyńskiego, 
który otrzymał 65 głosów, oraz 
Wojciech Szejner, zgłoszony 
przez KWW Forum Samorządo-

wo Ludowe, który otrzymał 52 
głosy. Mandat radnego uzyskał 
Robert Ksycki.  
W okręgu numer 14 kandydo-
wali: Grzegorz Łabój, zgłoszony 
przez KWW Grzegorza Łabója, 
który otrzymał 83 głosy, oraz Ta-
deusz Grochowalski zgłoszony 
przez KWW Forum Samorządo-
wo Ludowe, który otrzymał 38 
głosy. Mandat radnego uzyskał 
Grzegorz Łabój. 
W okręgu numer 15 kandydo-
wał Krzysztof Kin, zgłoszony 
przez KWW Forum Samorzą-
dowo Ludowe, który uzyskał 
mandat bez głosowania.
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Funkcja przewodniczącego Rady Powiatu dla budzyniaka 

Piotr Jankowski 
wybrany jednomyślnie

Narodowy Plan Przebudowy Dróg Lokalnych 

Budzyń zakwalifikował się 
do dofinansowania

Pierwsza w nowej kadencji 

Sesja Rady Gminy    
1 grudnia 2014 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu 
odbyła się I Sesja Rady Gminy 
Budzyń VII Kadencji. 
Podczas sesji Przewodnicząca 
Gminnej Komisji Wyborczej w 
Budzyniu Dorota Wierzbińska 
wręczyła zaświadczenia nowo 
wybranym radnym oraz wójto-
wi. Następnie nastąpiło uroczyste 
ślubowanie radnych, a następnie 
wójta. Następnie radni dokonali 
wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy Budzyń. Zgłoszono dwie 
kandydatury: Zenona Nowic-
kiego, który jako senior rozpo-
czął pierwszą sesję oraz Józefa 
Kasperczaka - obaj startowali w 
wyborach z KWW Forum Sa-
morządowo-Ludowe. W tajnym 
głosowaniu stosunkiem głosów 
8 do 7 radni wybrali na swojego 
przewodniczącego Zenona No-
wickiego. Rada podjęła uchwałę 
stwierdzającą wybór Przewodni-
czącego Rady.  

Pierwszą  sesję Rady Powiatu 
komisarz wyborczy zwołał na 
dzień 28 listopada. 
Radni powiatowi, w tym repre-
zentujący Gminę Budzyń nowo 
wybrani radni: Kinga Buszkie-
wicz i Piotr Jankowski z Forum 
Samorządowo - ludowego oraz 
Barbara Ksycka z 
Nowego Powiatu 
złożyli ślubowanie 
oraz w tajnym gło-
sowaniu dokonali 
wyboru przewodni-
czącego.Dotychcza-
sowy starosta Julian 
Hermaszczuk zgłosił 
Piotra Jankowskiego 
na stanowisko prze-
wodniczącego Rady 
Powiatu. Po przeli-
czeniu głosów okaza-
ło się, że kandydatura 

Piotra Jankowskiego uzyskała 17 
głosów „za” i tym samym jego 
wybór na stanowisko przewodni-
czącego był jednomyślny. Dodaj-
my, że po raz pierwszy tak ważna 
funkcja w ramach Starostwa Po-
wiatowego powierzona została 
mieszkańcowi gminy Budzyń. 

Sukcesem zakończyły się sta-
rania gminy o dofinansowanie 
modernizacji kolejnych dróg 
gminnych na terenie naszej 
gminy w ramach Narodowego 
Planu Przebudowy Dróg Lokal-
nych. 
We wrześniu br. Wojewoda Wiel-
kopolski ogłosił kolejny konkurs 
związany z kolejnym etapem 
modernizacji dróg w ramach tego 
programu, a w ostatnich dniach 
listopada zamieszczona zosta-
ła na oficjalnej stronie Urzędu 
Wojewódzkiego ostateczna lista 
rankingowa miast i gmin, które 
otrzymały dofinansowanie z tego 
programu. Wniosek Gminy Bu-
dzyń znalazł się wśród 26 wnio-

sków gminnych z terenu woje-
wództwa wielkopolskiego, które 
zostały zakwalifikowane do do-
finansowania modernizacji dróg. 
Wysokość dofinansowania to 50 
procent zaplanowanych kosztów, 
w przypadku wspomnianej inwe-
stycji kwota dofinansowania to 
suma rzędu 1milion 100 tysięcy 
złotych. Ostateczna decyzja w tej 
sprawie zostanie podjęta na po-
ziomie ministerstwa. Planowane 
zadanie obejmuje modernizację 
części dróg na osiedlu Wierzbo-
wym i Zielonym, część ulicy Stra-
żackiej oraz modernizację części 
drogi w strefie aktywizacji gospo-
darczej przy drodze nr 11. 

W pejzażu gospodarczym na-
szej gminy w bardzo szybkiej 
tempie pojawił się nowy zakład.  
Jest to firma „Kartonika”, któ-
ra zlokalizowana jest przy ulicy 
Rogozińskiej, w drugiej strefie 

„Kartonika” ruszy w nowym roku

Nowy zakład w drugiej 
strefie przemysłowej

przemysłowej na terenie naszej 
miejscowości. Rozruch technolo-
giczny planowany jest na począt-
ku przyszłego roku. Firma specja-
lizować się będzie w produkcji 
wszelkiego typu opakowań. 

Niezależnie od inwestycji gmin-
nych związanych z siecią dróg 
aktualnie trwają prace związane 
z przebudową dróg w zarządzie 
Lasów Państwowych. 
Pierwsza z nich położona jest w 
kompleksie leśnym pomiędzy Bu-
dzyniem a Dziewokluczem. Celem 
prac jest poprawa stanu drogi z 
uwzględnieniem przede wszystkim 
celów przeciwpożarowych, jednak  
droga będzie doskonałym szlakiem 
dla rowerzystów oraz pieszych, 
tym bardziej, że ulokowany jest 
przy niej leśny punkt rekreacyjny. 

Dla ochrony przeciwpożarowej i dla rekreacji

Przebudowa dróg leśnych    
Miło nam także poinformować, że 
w Nadleśnictwie Sarbia zapadły 
decyzja o remoncie i modernizacji 
kolejnych dróg pozostających w 
zarządzie Lasów Państwowych, a 
zlokalizowanych na terenie naszej 
gminy. Tym razem chodzi o odci-
nek drogi wiodącej z Wyszyn po-
przez Niewiemko i wieś Igrzyna. 
I w tym przypadku sprawy bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego są 
nadrzędne, ale droga ta w przyszło-
ści stanowić może ważny element 
ścieżek rekreacyjnych w tym rejo-
nie naszej gminy.  
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Popłynie sygnał telewizyjny, internet i telefon 

Powstaje nowoczesna 
linia światłowodowa 
Firma Asta Net rozpoczęła 
pierwszy etap prac w ramach 
dużego zadania inwestycyjne-
go, jakim jest położenie nowo-
czesnej linii światłowodowej w 
Budzyniu oraz kilku innych so-
łectwach na terenie naszej gmi-
ny, m.in. w Sokołowie Budzyń-
skim oraz w Wyszynach. 
Inwestycja ta jest dofinansowy-
wana ze środków Unii Europej-

Zakończyła się budowa skate parku na Osiedlu Zielonym w Budzy-
niu. Wartość tej inwestycji to kwota ponad 86 tysięcy złotych. Na to 
zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 25 tysięcy zło-
tych w ramach program PROW 2007 – 2013. Wykonawcą zadania 
wyłonionym w drodze przetargu, było Biuro Handlowe Agnieszka 
Klepaczewska ze Swarzędza. Tymczasem pogoda raczej nie sprzy-
ja, by spróbować swoich sił na deskorolce lub rowerze, ale nowy 
obiekt sportowy na pewno nie będzie stał bezczynnie. W Budzyniu 
jest spore grono osob uprawiających te dyscypliny sportu.   

Okiem fotoreportera 

Skate park już gotowy  

skiej. Planowane zakończenie 
prac to trzeci kwartał 2015 roku. 
Sieć światłowodowa pozwoli na 
transmitowanie sygnału telewi-
zyjnego wielu stacji, sygnału te-
lefonicznego oraz szerokopasmo-
wego Internetu. Prace będą trwały 
wiele miesięcy, część chodników 
będzie rozbierana, dlatego należy 
zachować ostrożność.   

Podziękowanie
Składam serdeczne i gorące podziękowanie dla wszystkich miesz-
kańców Gminy Budzyń, którzy w dniu wyborów samorządowych 

16 listopada 2014 roku oddali na mnie swój cenny głos. 
Bardzo dziękuję za udzielone mi poparcie i zaufanie 

jakim zostałem obdarzony. 
Jako radny i samorządowiec postaram się godnie reprezentować 

naszych mieszkańców oraz dbać o dalszy rozwój Gminy Budzyń i 
Powiatu Chodzieskiego. 

Piotr Jankowski 
Przewodniczący Rady 

Powiatu Chodzieskiego 

W minionym miesiącu została oddan do uzytku plenerowa   siłowni 
w Wyszynach. Wartość zainstalowanych urządzeń to kwota 71 tysię-
cy złotych. Gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w kwocie prawie 25 tysięcy złotych. Wykonaw-
cą zadania wyłonionym w drodze przetargu, było Biuro Handlowe 
Agnieszka Klepaczewska ze Swarzędza.   

Inwestycje w kulturę fizyczną 

Wyszyny - plenerowa 
siłownia dla wszystkich

Artyści Stowarzyszenia 
„Azyl”
zapraszają 

na roczny przegląd prac artystów 
i plastyków działających w w 

Stowarzyszeniu.  
Wernisaż odbędzie się 10 grudnia 2014 

roku o godzinie 19 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Budzyniu. 

11 stycznia 2015r. o godz. 15.00 zapraszamy do  
Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu na 

„NIEZWYKŁE BETLEJEM” 
koncert muzyczno - taneczny w wykonaniu Zespołu 

Folklorystycznego „TOLIJA”

4 stycznia 2015r. o godz. 16.00 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu

odbędzie się

„KONCERT NOWOROCZNY” 
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Ciekawy projekt przyrodniczy - część pierwsza

„Szlak budek lęgowych” 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny  

Etap szkolny  

Corocznie 7 listopada delega-
cja uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej im. T. Kotarbińskiego w 
Budzyniu odwiedza Góry Mo-
rzewskie, gdzie uczestniczy w 
patriotycznej uroczystości. 
W tym miejscu w listopadzie 
1939 roku hitlerowcy zamor-
dowali 41 mieszkańców Ziemi 
Chodzieskiej, w tym między 
innymi czterech mieszkańców 
Budzynia: Władysława Kaję, 
kierownika szkoły w Budzyniu, 
proboszcza ks. Stanisława Łako-
tę, komendanta posterunku poli-
cji Tomasza Skrętego oraz kup-
ca Stefana Nowaka. Władysław 
Kaja pełnił funkcję kierownika 
budzyńskiej szkoły podstawowej 
od 1927 roku. Bardzo czynnie 
uczestniczył również w życiu 
społeczno – politycznym miej-
scowości. Jako oficer rezerwy 
brał udział w kampanii wrześnio-
wej. Po powrocie z niewoli został 
natychmiast aresztowany. Wciąż 
w Budzyniu żyją byli uczniowie 
Władysława Kaji. Dzięki udzia-
łowi w podniosłej uroczystości 

społeczność szkolna reprezento-
wana przez delegację Samorządu 
Uczniowskiego, poczet sztanda-
rowy oraz dyrektora Stanisława 
Krumplewskiego i nauczyciela 
historii  Dariusza Dudziaka kul-
tywuje pamięć o Tych, którzy 
oddali życie za ojczyznę.
Warto dodać, że miejsce pamięci 
w Górach Morzewskich odwie-
dza nie tylko delegacja uczniów 
z budzyńskiej podstawówki. 
W kwietniu tego roku wszyscy 
uczniowie klas szóstych wraz z 
wychowawcami i dyrekcją szko-
ły oraz przedstawicielami władz 
samorządowych uczestniczyli w 
I Marszu Pamięci Szlakiem Ofiar 
Gór Morzewskich. Dla  uczest-
ników marszu była to niezapo-
mniana lekcja historii i jednocze-
śnie świadectwo ich pamięci o 
tych, o którzy zginęli w ponurym 
okresie okupacji hitlerowskiej. 
Marsz Pamięci Szlakiem Ofiar 
Gór Morzewskich wszedł już do 
tradycji szkoły będzie kontynu-
owany w kolejnych latach.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Górach Morzewskich

Pamiętamy 
i nie zapomnimy W tym roku szkolnym ucznio-

wie ze Szkoły Podstawowej z 
Budzynia, którzy należą do 
szkolnego koła LOP i kółka 
przyrodniczego będą brali 
udział w bardzo ciekawym pro-
jekcie przyrodniczym. Dzięki 
nadleśniczemu Nadleśnictwa 
Podanin panu Jackowi Kulpiń-
skiemu ufundowane zostały 
budki lęgowe dla ptaków. Ze 
strony Nadleśnictwa w projekcie 
szkoła nawiązała współpracę z 
Magdaleną Szramą, z któ-
rą uczniowie mieli okazję 
uczestniczyć w bardzo inte-
resujących zajęciach zarów-
no w szkole jak i w lesie. 
Przedsięwzięcie nie byłoby 
możliwe bez obecności za-
przyjaźnionego od 10 lat ze 
szkołą  ornitologa, Jerzego 
Dąbrowskiego. 20 listo-
pada Magdalena Szrama  i 
Jan Dąbrowski wytyczyli w 
lesie w okolicach Budzynia  
na odcinku ponad 3 kilome-
trów szlak budek lęgowych. 
Budki zostały fachowo 
umocowane  przez Jerzego 
Dąbrowskiego. Zawieszono  

28 szt. budek typu A i A1, 10 szt. 
typu B oraz 4 szt. typu D, łącznie 
42 budki. Po pierwszych obser-
wacjach zostaną przekazane re-
lacje w kolejnej części „Szlakiem 
budek lęgowych”. Uczniowie z 
SKLOP wraz opiekunem Elżbietą 
Kalkowską wezmą udział w spo-
tkaniach z Jerzym Dąbrowskim, 
aby zanim pojawią się w budkach 
ptaki, poznać bliżej awifaunę le-
śną. Ciekawe jaki ptak pierwszy 
zasiedli jedną z nowych budek? 

W środę 5 listopada 2014 r. dwu-
dziestu uczniów naszej szkoły 
przystąpiło do pierwszego eta-
pu Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego „Losy żołnierza i 
dzieje oręża polskiego w latach 
972 – 1514. Od Cedyni do Or-
szy”.
Jest to już XX edycja tegoż kon-
kursu, rozgrywanego corocznie 
w czterech etapach. Pierwszy 
etap polegał na rozwiązaniu testu 
sprawdzającego znajomość hi-
storii Polski w latach 966-1320, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
historii militarnej. Bezkonkuren-
cyjny okazał się uczeń klasy V 
b Karol Nowacki, który zdobył 
maksymalną liczbę 35 punktów. 
Tylko o punkt gorszy był Dominik 
Romanowski z klasy VI a. Trzecie 
miejsce zajął Bartosz Repczyński 
z VI a, który zdobył 30 punktów. 

Czwarty był Maciej Westphal z VI 
b (27 p.), a piąty Cyprian Kozłow-
ski z VI a (26 p.). Wymieniona 
piątka uczniów wypełniła mini-
mum punktowe (75 proc.) i dzię-
ki temu zakwalifikowała się do 
etapu rejonowego konkursu, który 
odbędzie się 10 grudnia. Warto 
przypomnieć, że w poprzedniej 
edycji uczeń naszej szkoły Wiktor 
Nowacki wygrał najpierw etap re-
jonowy, potem zwyciężył w etapie 
wojewódzkim, a podczas finału 
ogólnopolskiego zajął bardzo wy-
sokie, 10 miejsce. Czy młodszy 
brat Wiktora Karol pójdzie w jego 
ślady? A może sukces osiągnie któ-
ryś z ambitnych szóstoklasistów? 
Tego dowiemy się już za 5 tygo-
dni. Na razie uczniowie rozpoczęli 
przygotowania do kolejnego etapu 
pod kierunkiem nauczyciela histo-
rii pana Dariusza Dudziaka.



6

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

5 listopada br. w Szkole Podstawo-
wej im. Tadeusza Kotarbińskiego 
w Budzyniu już po raz czwarty 
odbyło się spotkanie pod hasłem 
„Popołudnie z książką”.  
Uczniowie klasy VI b wraz z wy-
chowawczynią, panią Iloną John za-
mienili klasę w czytelnię. Tradycyj-
nie rozłożono materace na podłodze, 
a na nich poduszki i jak poprzednio 
zaparzono herbatę. Niemal wszyscy 
zabrali ze sobą też przekąski, które 
umilały czas lektury. Kiedy wszyst-
ko zostało już przygotowane każdy 
otworzył swój egzemplarz książki. 

„Popołudnie z książką”

Po raz czwarty
Tym razem uczniowie wspólnie 
czytali powieść Małgorzaty Mu-
sierowicz pt. „Kłamczucha”. Jest 
to druga część cyklu „Jeżycjada”, 
cieszącego się wśród młodzieży 
od lat niesłabnącą popularnością. 
Uczniowie czytali na głos i po cichu, 
układali pytania dotyczące przeczy-
tanych fragmentów i szukali w tek-
ście odpowiedzi na nie, a także wy-
mieniali opinie na temat bohaterów.
Wspólnemu czytaniu towarzyszyła 
miła atmosfera. Tego popołudnia 
nie zabrakło uśmiechu, a na koniec 
wspólnie zjedzonej pizzy. 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

Święto Niepodległości 

Dzień 11 listopada 1918 roku 
był przełomowym momentem 
w dziejach Europy, gdyż wtedy 
zakończono działania wojenne 
I wojny światowej, ale przede 
wszystkim ważną chwilą w dzie-
jach Polski. 
Po 123 latach niewoli narodowej 
i powstańczych zrywów wolno-
ściowych Polska odzyskała nie-
podległość. W tym roku obcho-
dzić będziemy już 96. rocznicę 
odzyskania niepodległości. 6 
listopada w Szkole Podstawowej 
im. T. Kotarbińskiego w Budzy-
niu odbyły się szkolne obchody 
Narodowego Święta Niepodległo-
ści. Tym razem autorzy odeszli od 
tradycyjnej konwencji tego typu 
uroczystości i postawili na nowo-
czesność. Przekazanie patriotycz-
nego przesłania najmłodszym w 
sposób zrozumiały i jednocześnie 
atrakcyjny nie jest łatwe, ale są-
dząc po reakcjach publiczności 
po raz kolejny udało się twórcy 
multimedialnego widowiska. 
Młodzi widzowie obejrzeli filmy 
i prezentacje przybliżające histo-

rię naszej ojczyzny. Nie zabrakło 
również okolicznościowej poezji i 
pieśni oraz odpowiednio dobranej 
narracji historycznej. Najwięk-
szy aplauz wzbudził fragment 
filmu ukazujący zdobycie przez 
powstańców wielkopolskich nie-
mieckiego samochodu pancerne-
go w lutym 1919. To wydarzenie 
miało miejsce obok budzyńskiego 
wzgórza Okręglik i pamięć o nim 
jest szczególnie bliska budzyń-
skiej społeczności. Cel uroczysto-
ści został osiągnięty, gdyż nawet 
najmłodsi, sześcioletni ucznio-
wie, spędzili kilkadziesiąt minut 
w pełnym skupieniu, jednocze-
śnie rozpoczynając swą edukację 
historyczną. To właśnie historia i 
pamięć o przodkach uczy nas, jak 
żyć, by zasłużyć na miano praw-
dziwego Polaka. Wszyscy powin-
niśmy wziąć sobie głęboko do 
serca słowa marszałka Józefa Pił-
sudskiego: Kto nie szanuje i nie 
ceni swojej przeszłości, ten nie 
jest godzien szacunku, teraźniej-
szości ani prawa do przyszłości. 

Z okazji Święta Drzewa uczniowie ze szkolnego koła LOP  zasadzi-
li  drzewka koło szkoły. Już od 11 lat dzieci z szkoły biorą udział w  tym 
święcie. Zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony Urzędu Gminy w 
Budzyniu, który funduje szkole drzewa. Posadzone drzewa są jedno-
cześnie zimą karmnikami dla ptaków, które żywią się owocami. 

Uczniowie zasadzili drzewa koło szkoły

Święto Drzewa
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Przedszkole Samorządowe w Budzyniu  

Świąteczny apel 
Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Przegląd Piosenki Ludowej

W piątkowe popołudnie 14 listo-
pada w Szkole Podstawowej w 
Wyszynach odbył się Przegląd 
Piosenki Ludowej. Pomysło-
dawcą i organizatorem koncertu 
była pani Magdalena Geisler, 
która włączyła naszą szkołę w 
zainaugurowane 22 lutego 2014 
r. obchody Roku Oskara Kolber-
ga, wybitnego etnomuzykologa, 
człowieka, który całe swe życie, 
także karierę kompozytorską, 
poświęcił dla dokumentacji kul-
tury ludowej ziem Rzeczpospoli-
tej Obojga Narodów. 
Podczas przeglądu mieliśmy 
okazję usłyszeć pieśni ludowe w 
wykonaniu zespołu „Notecianie” 
z Lipiej Góry, solistów z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Budzyniu 
oraz młodych artystów z naszej 
szkoły. Podziwialiśmy również 
zespoły taneczne. Wystąpił m. in. 
Zespół Folklorystyczny „Tolija” 
z Gminnego Ośrodka Kultury w 
Budzyniu wraz z choreografem 
– Renatą Lis, która przybliżała 

nam postać Oskara Kolberga. Nie 
zbrakło również integracyjnych 
zabaw ludowych dla wszystkich 
uczestników przybyłych na kon-
kurs i publiczności oraz wspólne-
go śpiewania. Atmosfera Przeglą-
du była radosna i przyjazna. Udało 
się to dzięki wspólnym działaniom 
wielu osób. Ogromne podzięko-
wania należą się Annie Zaranek 
i Krystynie Świniarskiej z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Budzy-
niu, Annie Gąsce - dyrektorowi 
Przedszkola Samorządowego im. 
Koziołka Matołka w Wyszynach, 
a także Monice i Mirosławowi Se-
rockim (firma Sinus Art), nauczy-
cielom, zaangażowanym w pomoc 
przy organizacji koncertu, rodzi-
com, dzięki którym mogliśmy 
osłodzić sobie życie w „kawia-
rence”. Jednocześnie serdecznie 
dziękujemy wszystkim artystom, 
dzięki którym odbyliśmy niezapo-
mnianą podróż   do muzycznych 
korzeni kultury polskiej. 

W dniu 7 listopada 2014 w 
Przedszkolu Samorządowym w 
Budzyniu odbył się uroczysty 
apel z okazji święta 11 listopa-
da. Dzieci do przedszkola przy-
szły ubrane na galowo i w pod-
niosłej atmosferze. 
W pięknej scenerii barw narodo-
wych  przedstawiły krótki pro-
gram artystyczny we własnym 
wykonaniu. Przedszkolacy z 

grup „Krasnali”, „Słoneczek” i 
„Biedronek” przygotowali wier-
sze, piosenki a także zaprezen-
towali się w tańcach ludowych. 
Uroczystość uświetnili dostojni 
goście. ,,Mali aktorzy” otrzymali 
od publiczności gromkie brawa. 
Zgodnie z coroczną tradycją po 
występach artystycznych każda z 
grup przeszła korowodem z sym-
bolicznymi kotylionami i flagami 

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie dla mieszkańców Sołectwa Buko-
wiec za zaufanie w wyborach samorządowych 16.11.2014 r.

składa sołtys sołectwa Bukowiec 
Wacław Pasch

pod budzyński Pomnik Pamięci 
Narodowej zapalić znicze ku pa-
mięci bohaterów narodowych.
Rodzice dzieci z grupy „Mumin-
ki” przygotowali, z inicjatywy 
wychowawczyni Wioletty Igna-
czak, przedstawienie pt. „Rzep-
ka”. Rodzice spisali się na medal, 
przygotowali atrakcyjne stroje, 
że nawet trudno było ich poznać 
i występowali jak prawdziwi ak-

torzy. Oglądanie swojego rodzica 
występującego przed wszystkimi 
dziećmi daje dziecku wiele ra-
dości. Dziękujemy rodzicom za 
czynny udział w życiu naszego 
przedszkola i cenimy Wasze za-
angażowanie.
19 listopada w naszym przed-
szkolu wszyscy przyszli ubrani na 
kolor pomarańczowy, bowiem ob-
chodziliśmy dzień koloru poma-

rańczowego. Dzieci 
wykonywały prace 
plastyczne z uży-
ciem tego koloru, 
jadły dania i owo-
ce pomarańczowe. 
Świat bez kolorów 
byłby smutny, dla-
tego warto je doce-
niać. 
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Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

Święto 11 Listopada
Drużynowe Mistrzostwa Rejonu Pilskiego 

Medal gimnazjalistów!

29 listopada 2014 roku w 
Trzciance odbyły się Drużynowe 
Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w 
Badmintonie Dziewcząt i Chłop-
ców. 
Zawody przebiegały w atmosferze 
prawdziwej rywalizacji sportowej. 
Dzięki wielkiemu hartowi ducha 
i sportowemu zacięciu naszych 
uczennic – Lidii Paszkiewicz i Pau-
liny Ksyckiej, kolekcja sportowych 
osiągnięć naszego gimnazjum 
wzbogaciła się o brązowy medal. 
Nie można również zapomnieć o 

Jacku Krawcu i Jakubie Błachowi-
czu, którzy także dzielnie walczyli 
o honor naszego gimnazjum zaj-
mując V miejsce. Jesteśmy dumni 
z naszych uczniów, którzy chcą ry-
walizować ale i także bawić się po-
nieważ sport to nie tylko walka ale 
również zabawa, która dodaje nam 
wiele pozytywnych wrażeń. Dzię-
kujemy pani Małgorzacie Polak 
za przygotowanie i opiekę nad za-
wodnikami, a naszym zdobywcom 
życzymy wytrwałości w treningach 
i dalszych sukcesów. 

W piątek, 7 listopada 2014r., w 
Przedszkolu Samorządowym w 
Wyszynach obchodziliśmy uro-
czystość Odzyskania Niepodle-
głości. Najstarsze grupy, przy 
udziale Pszczółek, przygotowa-
ły akademię upamiętniającą to 
historyczne wydarzenie. Dzieci 
recytowały wiersze, ilustrowały 
ruchem wydarzenia z Historii 
naszego kraju, utrwaliły sobie 
symbole narodowe. Wspólnie 
odśpiewaliśmy hymn.
W tym szczególnym dla Polska 

dniu nasze przedszkole odwiedzi-
ły panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Grabówki, aby przedsta-
wić nam legendę o św. Marcinie 
i związaną z nim legendę o roga-
lach marcińskich. Spotkanie mia-
ło na celu przybliżenie dzieciom 
regionu, w którym mieszkamy 
- Wielkopolskę. Na czytaniu się 
nie skończyło. Panie, przy dużym 
udziale dzieci przygotowały dla 
nas słodkie rogale. Wierzymy, że 
ta wizyta na długo zapadnie dzie-
ciom w pamięci. 

Dyrektor budzyńskiego gimnazjum Kinga Buszkiewicz otrzymała 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, będący najwyższym odzna-
czeniem przyznawanym przez ministra edukacji. 
W uroczystości uczestniczył Wojewoda wielkopolski Piotr Florek. Uro-
czystość wręczania medali miała miejsce w auli I LO im Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu.

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dyrektor uhonorowana  

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie dla mieszkańców wsi Brzekiniec 

za zaufanie w wyborach samorządowych 
w dniu 16 listopada 2014 roku składa 

Józef Depta 
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W dniu  9 listopada 2014 roku 
na hali widowiskowo-sportowej 
przy Gimnazjum im. Powstań-
ców Wlkp. w Budzyniu ruszy-
ła Liga Gminna Halowej Piłki 
Nożnej 2014 / 2015. 
Do ligi zgłosiło się 12 drużyn 
piłkarskich: 8 drużyn LZS, 2 
drużyny zakładowe i 2 drużyny 
środowiskowe. Otwarcia ligi do-
konał zastępca Wójta Gminy Bu-
dzyń Bogusław Gniła. W trakcie 
uroczystego otwarcia wręczono 
puchary za zwycięstwa druży-
nowe w Gminnym Festynie Re-
kreacyjno-Sportowym w Prośnie 
oraz Gminnych Mistrzostwach w 
Biegach Przełajowych w Kąkole-
wicach.
Gminne Zrzeszenie LZS w Bu-
dzyniu ufundowało nowe siatki 
na bramki, które wręczono za-
stępcy dyrektora Gimnazjum pani 

W sali widowiskowej przy Gimnazjum w Budzyniu

Halówka wystartowała 
Wandzie Kempinskiej. 
W pierwszej kolejce rozegrano 
mecze:
LZS Budzyń – Budzyń         4 – 4
LZS Bukowiec – AZP - Załoga
                0 – 4
LZS Dziewoklucz  –  KABAT
            3 – 0  VO
LZS Prosna   –  Ata - Technik
                3 – 6
LZS Ostrówki  –  LZS Podstolice
                6 – 3
LZS Sokołowo -  LZS Kąkolewice  
                1 – 8 
Bliższe informacje o rozgrywanej 
lidze i poszczególnych meczach 
znaleźć mona na stronie interne-
towej www budzyn.pl. 
Sympatyków halowej piłki noż-
nej serdecznie zapraszamy.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

Gminny Ośrodek Kultury w Bu-
dzyniu w dniu 22 sierpnia 2013r. 
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 dofinansowa-
nia na zadanie pod nazwą „Kul-
tywowanie Tradycji Ludowych w 
Środowisku Wiejskim – Utworze-
nie Zespołu Ludowego”. Zgodnie 
z treścią umowy, celem realizacji 
operacji jest upowszechnianie 

bogatej kultury muzycznej regio-
nu poprzez działalność zespołu 
folklorystycznego. Realizacja 
projektu   zmierza w kierunku 
współtworzenia uroczystości 
świąt, przeglądów ludowych dla 
społeczności lokalnej poza tym 
stałe, cykliczne tworzenie spo-
tkań opartych na muzyce (przy 
udziale zespołu taneczno – śpie-
waczego) dla różnych grup wie-
kowych. Efektem projektu był 
zakup 42 kompletów strojów 
ludowych oraz 42 par obuwia lu-
dowego. Powstały zespół „Tolija” 
po raz pierwszy zadebiutował w 
sierpniu br. nad morzem bałtyc-
kim, następnie  wystąpił podczas 
obchodów Gminnych Dożynek 
w Budzyniu, w Szkole Podsta-
wowej z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej oraz w Wyszynach 
na „Przeglądzie Piosenki Ludo-
wej” z okazji obchodzonego roku 
Oskara Kolberga.

Nowe obuwie i stroje ludowe dla zespołu

„Tolija” dofinansowana
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

„Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji 
społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”
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Białogard 
– 06:53, 09:20 (2), 13:50, 16:21, 
18:40
Kołobrzeg
– 06:53, 13:50, 16:21
Koszalin
– 09:20 (2), 18:10 (4)
Piła Główna
– 06:53, 09:20, 11:16 (1), 
13:50, 16:21, 17:28 (1), 18:10, 
20:13 (7), 22:10
Poznań Główny 
– 05:04 (1), 06:13, 07:25 (5), 
08:25, 11:50, 14:19, 15:12 (1), 
17:30 (6), 18:47, 20:42
Szczecinek
– 06:53, 09:20 (2), 13:50, 16:21, 
18:10 (4)
Zielona Góra
– 06:13 

Objaśnienia znaków:
(1) Kursuje 10 III-25 IV 2014  1  -  5     
      21 IV 2014; 
(2) Kursuje 15 III-12 IV 2014  6 ; 
17-18 IV 2014; 26 IV 2014; 
(3) Kursuje 9 III-13 IV 2014  7 ; 
18 IV 2014; 21 IV 2014; 
(4) Kursuje  1  -  5   7 ;
(5) Kursuje 10 III-26IV 2014  1  -  6       
      21 IV 2014; 
(6) Kursuje 9 III-13 IV 2014  7 ; 21-
22 IV 2014;
(7) Kursuje 9 III-25 IV 2014  1  - 5   7    
      20 IV 2014 
      oprócz
 1  w poniedziałki
 5  w piątki
 6  w soboty
 7  w niedziele  

TELEFONY 
ALARMOWE
998 - w każdym przypadku 
(wypadek, pożar, katastrofa) 
wystarczy zadzwonić pod ten 
numer 
pogotowie ratunkowe        - 999
straż pożarna                      - 998
Ochotnicza Straż Pożarna w
Budzyniu:   
Naczelnik OSP     - 606-730-446
Prezes OSP              -  284-37-15
Policja                                 - 997
Komisariat Policji w Margoni-
nie                        - tel. 281-13-30  
Rewir Dzielnicowych w Budzy-
niu                       - tel. 284-31-40
pomoc drogowa                  - 981  
pogotowie energetyczne     - 991
pogotowie gazowe               - 992

INFORMACJE
informacja PKP Chodzież:
                                   - 282-02-70
dworzec PKP w Budzyniu:        
                                   - 284-31-79
informacja PKS Chodzież:       
                                   - 381-88-88
informacja o numerach telefo-
nicznych                        - 118 912

USŁUGI
szpital w Chodzieży
                                   - 282-05-70
apteka ,,Pod Orłem’’ Budzyń:                    
                                   - 284-31-26
apteka ,,Pod Jarzębinami’’,
Wyszyny                    - 284-38-95

usługi pogrzebowe ,,Bratek’’:    
        - 284-30-20,  0-663-976-785
lecznica weterynaryjna:           
                                   - 284-32-95
Przychodnia Zespołu Lekarzy
Rodzinnych               - 284-31-89
gabinet stomatologiczny:          
                                   - 284-34-13
Poczta Polska, U.P. w Budzyniu - 
naczelnik                   - 284-38-90
- ekspedycja               - 284-33-39
Gminny Ośrodek Kultury,                                
Biblioteka                  - 284-35-75
Bank Spółdzielczy     - 284-33-00
 

URZĘDY
Urząd Gminy w Budzyniu           
centrala:             - 284-32-01                                                      
wójt:                           - 284-33-13
Dom Pomocy Społecznej w Bu-
dzyniu                        - 284-38-50
                                   - 284-38-81
Urząd Stanu Cywilnego w Bu-
dzyniu                        - 284-35-47
Starostwo Powiatowe w Chodzie-
ży                                - 282 28 91
Powiatowy Urząd Pracy w Cho-
dzieży                           - 282-04-65
Sąd Rejonowy w Wągrowcu
                                   - 262-19-26
Prokuratura Rejonowa w Cho-
dzieży                          - 282-03-72
ZUS Inspektorat w Chodzieży           
                           - 282-07-06                                
Terenowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Chodzieży      
     - 282-02-72
Urząd Skarbowy w Chodzieży                         
                                   - 281 26 00
Parafia Rzymskokatolicka w Bu-
dzyniu                        - 284-32-25
Parafia Rzymskokatolicka w Wy-
szynach                      - 284 32 19
Parafia Rzymskokatolicka w Pod-
stolicach                     - 284 38 82

Rozkład jazdy 
PKP Budzyń
ważny od 9 marca 2014

Rozkład jazdy busa
ważny od 29.06.2013 

Budzyń – Chodzież
Kursy od poniedziałku do piątku w dni robocze:
5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:25, 18:35, 19:35, 21:30 

Kursy w soboty:
5:30, 7:15, 9:30, 12:30, 13:30 
 
Tolerancja +/- 3 min.

INFORMATOR

Rozkład jazdy 
PKS Budzyń 
ważny od dnia 21.10.2013

 
Budzyń 
– 07:38 S 
Budzyń przez: Dziewoklucz II, 
Dziewoklucz Abisynia 
– 12:40 S, 12:52 S, 14:37 S
Budzyń przez: Sypniewo
– 06:50 S 
Budzyń, Rogozińska/Gimna-
zjum przez: Dziewoklucz II, 
Dziewoklucz Abisynia 

– 06:30 S, 13:45 S, 13:55 S
Budzyń przez: Kąkolewice  
wieś I, Ostrówki 
– 13:45 S1-4
Chodzież: 
– 07:25 S, 08:04 S, 08:25 S, 
14:10 S5, 15:20 S, 16:00 S
Chodzież przez Budzyń, Rogo-
zińska/Gimnazjum, Wyszynki 
– 14:25 S1-4 
Chodzież przez Prosna 
– 07:44 S;
Chodzież przez: Wyszynki, 
Wyszyny szk. 
– 14:40 S5 
Kamienica 
– 16:30 S 
Kąkolewice, wieś I 
– 07:00 S 
Margonin przez: Zbyszewice 
– 16:10 S 
Nowe Brzeźno 
– 14:50 S 
Piła  przez:  Chodzież
 – 10:02 S, 10:45 Dju, 17:40 Dju 
Poznań  przez: Rogoźno, Mu-
rowana Goślina 
– 05:50 Dju, 07:30 DVju
Rogoźno  
– 07:21 S 
Rogoźno przez: Nowe Brzeź-
no, Budzyń 
– 06:55 S 
Sokołowo Budzyńskie szk. 
– 14:25 S1-4 
Sokołowo Budzyńskie szk.
przez: Budzyń, Rogozińska/
Gimnazjum 
– 12:50 S 
Sokołowo Budzyńskie przez: 
Kąkolewice, wieś I, Ostrówki 
– 13:42 S5 
Wągrowiec przez: Kamienica 
– 06:45 S 
Wągrowiec  przez: Nowe 
Brzeźno  
– 13:40 S  
Wyszyny, szk. przez: Kąkole-
wice, wieś I,  Ostrówki 
– 14:20 S 

Objaśnienia znaków: 
1 - 4 - kursuje od poniedzialku do 
czwartku
5 - kursuje w piątki
D - kursuje od poniedziałku do 
piątku oprócz świąt
j - nie kursuje w dniu 27 XII 2013
S - kursuje w dni nauki szkolnej
u - nie kursuje 16 VIII 2013m 02 V 
i 20 VI 2014  
V - kurs przyśpieszony 
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Listopad... rocznicowe chwile zadumy nad historią Polaków

Uroczysty apel „Filary wolności”
Pierwszego listopada pochylali-
śmy głowy nad grobami naszych 
bliskich, wspominaliśmy ich w 
dobie życia, by czas nie zatarł śla-
dów po minionych chwilach ziem-
skiego istnienia. Nasza ojczyzna 
po wielokroć była naznaczona 
śladami śmierci bohaterów, któ-
rzy w obliczu zagrożeń  nie liczyli 
się z utratą własnego życia dla 
wartości patriotycznych. Na gro-
bach twórców wolnej Wielkopol-
ski młodzi gimnazjaliści oddawa-
li hołd swoim patronom i zapalali 
ognie pamięci, bo tak uczyli ich 
rodzice i oni w przyszłości uczyć 
będą swoje dzieci; to jest ponad-
pokoleniowy obowiązek. 
7  listopada przedstawiciele naszej 
gminy pochylili sztandary i oddali 
cześć 41 bohaterom pomordowa-
nym za polskość w górach morzew-
skich, wśród których było czterech 
mieszkańców Budzynia: Włady-
sław Kaja - kierownik szkoły, Sta-
nisław Łakota – proboszcz, Stefan 
Nowak i Tomasz Skręty - policjant. 
Minęło 75 lat od tego haniebnego 
czynu niemieckich oprawców, któ-
rzy z całą bezwzględnością nisz-
czyli polski naród. We współcze-
sności liczymy jedynie na pamięć 
kolejnych pokoleń, z przesłaniem, 
by nigdy nie powtórzyły się tak tra-
giczne wydarzenia na naszej ziemi.

*  *  * 
Narodowe Święto Niepodległości 
11 listopada, to pamięć o odrodze-
niu naszego państwa i to w demo-
kratycznym ustroju, po 123 latach 

bycia pod obcą niewolą. Budzyń 
czekał na wolność 147 lat, bowiem 
został wcielony do Prus już w 
pierwszym rozbiorze naszego pań-
stwa w 1772 roku. Wolność dla nas 
przynieśli nam powstańcy wielko-
polscy, którzy po udziale w I woj-
nie światowej na różnych jej fron-
tach i szczęśliwym powrocie do 
rodzin, stanęli na baczność, by wal-
czyć o prastare piastowskie ziemie. 
5 stycznia 1919 roku Budzyń został 
wyzwolony, od tego wiekopomne-
go wydarzenia minęło już 95 lat. 
Pamięć o bohaterach tej ziemi po-
niesiona będzie w przyszłość, bo-
wiem budzyńskie Gimnazjum nosi 
imię Powstańców Wielkopolskich, 
a to stanowi gwarancję utrwala-
nia pamięci minionych wydarzeń. 
Szkoła uczciła ten dzień uroczy-
stym apelem pt: „Filary wolności” 
z udziałem władz samorządowych 
Gminy Budzyń: przewodniczącym 

Rady Gminy Bogdanem Łaseckim, 
wójtem Marcinem Sokołowskim 
oraz Marianem Wróblewskim – 
Przewodniczącym Zarządu Koła 
Związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych. W uroczystościach 

uczestniczyło także wielu innych 
zaproszonych gości. 
Obrazem, słowem i pieśnią gimna-
zjaliści przywołali ważne momenty 
w istnieniu naszego państwa i rocz-
nice z nimi związane, dla wspól-
nego przeżywania fundamentów 
naszego istnienia. Program obej-
mował: 100-rocznicę wybuchu I 
wojny światowej, 95 rocznicę wy-
buchu Powstania Wielkopolskie-
go, 75 rocznicę wybuchu II wojny 
światowej, 25 rocznicę wejścia Pol-
ski do grona krajów demokratycz-
nych i 10 rocznicę wstąpienia Pol-
ski do Unii Europejskiej. Program 
został przygotowany przez Elżbietę 
Kurkowiak -Pauszek, Annę Jarem-

bę, Krystynę Świniarską, Edytę 
Kaźmierską i Hannę Danielewicz. 
Słowa na sztandarze gimnazjum 
„Tworzymy Polskę przodków” 
wytyczają drogę niezbywalną, po 
której toczy się idea patriotyzmu 
kolejnych pokoleń.

*  *  *
11 listopada odbył się przemarsz 
pocztów sztandarowych w asyście 
budzyńskiej orkiestry do Kościoła 
na  Uroczystą Mszę Świętą, któ-
ra zgromadziła tych, dla których 
historia Polski ma ważne znacze-
nie. W obecności władz Gminy 
Budzyń, pocztów sztandarowych 
i mieszkańców ojciec Eustachy 
Rakoczy oraz ksiądz proboszcz 
Marek Piosik z chrześcijańskim, 
duchowym przesłaniem i modli-
twą wspominali polską, niezwy-
kle trudną drogę  naszego narodu, 
któremu często jedynie modlitwa 
dawała nadzieję istnienia. Ojciec 
Eustachy Rakoczy, Jasnogórski 
Kapelan Żołnierzy Niepodległo-
ści wręczył wójtowi Gminy Bu-
dzyń Marcinowi Sokołowskiemu 
szablę, jako symbol niezłomności 
i patriotyzmu Polaków w myśl 
słów naszego hymnu państwowe-
go: „Jeszcze Polska nie zginęła, 
kiedy my żyjemy, co nam obca 
przemoc wzięła – szablą odbie-
rzemy…” z przesłaniem umiesz-
czenia jej w nowym budzyńskim 
muzeum dla pamięci i obowiązku 
tych, co przyjdą po nas, by pamię-
tali, że „ Ojczyzna to wielki zbio-
rowy obowiązek”.

Hanna Danielewicz


