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Remiza do remontu

Inwestycje 
na terenie gminy  

W Budzyniu i na terenie gminy   

Światłowodowa sieć 
na kolejnych ulicach 

Zaczynają się spotkania wiejskie w sołectwach   

Harmonogram zebrań  
Podajemy do wiadomości projektowany harmonogram zebrań 
wiejskich, w czasie których przeprowadzone zostaną wybory soł-
tysa oraz rad sołeckich w poszczególnych sołectwach naszej gminy. 
Ostatecznie zebrania odbędą się według harmonogramu ustalonego 
przez Radę Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.  

Sołectwo                 Termin zebrania        Miejsce zebrania

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Budzyń
Brzekiniec
Bukowiec
Dziewoklucz
Nowe Brzeźno 
Grabówka 
Kąkolewice
Ostrówki 
Podstolice
Prosna 
Sokołowo Budz.
Wyszynki 
Wyszyny

19.02.2015 r. - 17.00
03.03.2015 r. - 17.00
21.03.2015 r. - 16.00
25.02.2015 r. - 17.00
24.02.2015 r. - 18.00
20.02.2015 r. - 18.00
28.03.2015 r. - 16.00
27.03.2015 r. - 18.00
23.02.2015 r. - 18.00
26.02.2015 r. - 18.00
24.03.2015 r. - 18.00
27.02.2015 r. - 18.00
02.03.2015 r. - 18.00

GOK 
remiza 

świetlica 
świetlica 
świetlica 
świetlica 
świetlica 
świetlica 
świetlica 
świetlica 
świetlica 
świetlica 

WDK

Kolejna remiza na terenie naszej 
gminy przechodzi remont kapi-
talny. W grudniu ubiegłego roku 
rozstrzygnięty został przetarg 
nieograniczony na remont kapi-
talny remizy w Wyszynach i spo-
śród 15 złożonych ofert wybrano 
najkorzystniejszą ofertę złożoną 
przez Zakład Elektroinstalacyj-
ny i Ogólnobudowlany Zbigniew 
Smoliński z Wągrowca. 
Wartość podpisanej umowy wy-
nosi ponad 185 tysięcy złotych, 
termin zakończenia prac zaplano-

W szybkim tempie posuwają się 
prace związane z układaniem 
światłowodu. Pierwsi odbiorcy, 
mieszkańcy ulic Bugaje i Łokiet-
ka, sygnał otrzymali już przed 
świętami Bożego Narodzenia 
ubiegłego roku. 
Sprzyjająca pogoda związana z bra-
kiem opadów śniegu i mrozu po-

zwoliła na kontynuowanie inwe-
stycji. Na wielu ulicach Budzynia, 
a także w Sokołowie Budzyńskim 
oraz w Wyszynach, trwają gorącz-
kowe prace ekip firmy Asta Net. 
Docelowo sygnał światłowodowy 
nowej generacji obejmie pozostałe 
rejony Budzynia a także teren całej 
gminy. 

wano na koniec pierwszego półro-
cza bieżącego roku. Przewidziany 
zakres prac obejmuje wykonanie 
nowych boksów garażowych dla 
pojazdów, budowę zaplecza so-
cjalnego dla strażaków oraz ter-
momodernizację całego obiektu. 
Należy dodać że jednostka OSP 
Wyszyny jest ujęta w Krajowym 
Systemie Ratowniczo - Gaśni-
czym, obiekty ujęte w tym syste-
mie muszą posiadać odpowiednie 
zaplecze i spełniać odpowiednie 
normy.  

W styczniu Wójt i Skarbnik 
Gminy Budzyń podpisali w 
Urzędzie Marszałkowskim w 
Poznaniu kolejną umowę na do-
finansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach progra-
mu PROW kolejnej inwestycji 
na terenie naszej gminy. 
W tym przypadku chodzi o bu-
dowę świetlicy wiejskiej wraz z 
zapleczem sportowym w sołec-
twie Ostrówki, wartość planowa-

Obiekt będzie służył mieszkańcom Ostrówek   

Powstaje świetlica  
nego dofinansowania wynosi 75 
proc. kosztów kwalifikowanych, 
tj. ponad 300 tysięcy złotych, a 
wartość inwestycji wynosi ok. 
500 tysięcy. Wykonawcą zadania 
jest firma Wielądek w Chodzież. 
Warto wspomnieć, że to są ostat-
nie środki pochodzące z budżetu 
Unii Europejskiej z programu na 
lata 2007 - 2013, z których gmina 
mogła skorzystać. 

Znikną problemy z dostępem do sieci komórkowej 

Stanął maszt w Sokołowie
W grudniu w bardzo szybkim tempie wybudowano stację przekaź-
nikowa firmy TMobile.  
To kolejny maszt telefonii komórkowej na terenie naszej gminy. Maszt 
zlokalizowany został przy stacji kolejowej PKP w Sokołowie Budzyń-
skim, dzięki niemu problemy z dostępem do sygnału sieci telefonii ko-
mórkowej w tym rejonie naszej gminy zostaną zlikwidowane. 
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Z życia OSP   

Opłatek u strażaków
Uroczystość w Komisariacie Policji w Margoninie

Przekazanie policyjnych 
radiowozów
Pod koniec grudnia w czasie 
symbolicznej uroczystości zor-
ganizowanej w Komisariacie 
Policji w Margoninie odbyło się 
przekazanie sposób symboliczny 
dwóch kolejnych radiowozów dla 
policjantów patrolujących gminę 
Budzyń i gminę Margonin. 

Harmonogram zebrań sprawozdawczych w OSP

1.  OSP Prosna                        31.01.2015 r. świetlica wiejska
2.  OSP Budzyń                      13.02.2015 r. remiza OSP
3.  OSP Sokołowo Budz.        07.02.2015 r. świetlica wiejska
4.  OSP Nowe Brzeźno           21.02.2015 r. świetlica wiejska
5.  OSP Dziewoklucz              28.02.2015 r. świetlica wiejska
6.  OSP Podstolice                  14.03.2015 r. świetlica wiejska
7.  OSP Brzekiniec                  07.03.2015 r. świetlica wiejska
8.  OSP Wyszyny                    14.03.2015 r. świetlica wiejska

Uwaga: wszystkie zebrania rozpoczynają się o godz. 18.00 

Samorządy gmin dofinansowały 
zakup tych samochodów; wiel-
kość dofinansowania na jeden po-
jazd wyniosła 35 tysięcy złotych. 
Pojazd dofinansowany przez na-
szą gminę będzie stacjonował  w 
Budzyniu i służył policjantom pa-
trolującym naszą gminę. 

Badania mammograficzne
Informujemy, że w dniu 5 lutego 2015 r. w godz. 9.00 – 17.00 będzie 
można wykonać bezpłatne badania mammograficzne które wykona 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA – LAR-
GO z Poznania. Na powyższe badania zakład wysyła indywidualne 
zaproszenia.
Mammobus stanie przy remizie OSP w Budzyniu. 

W sobotę, 10 stycznia, w remizie 
OSP w Budzyniu zorganizowano 
uroczystość opłatkową dla stra-
żaków z OSP z terenu gminy Bu-
dzyń. 
W uroczystości udział wzięli także 
honorowi goście – Starosta Powiatu 
Chodzieskiego Julian Hermaszczuk, 
Przewodniczący Rady Gminy Bu-

dzyń Zenon Nowicki, przewodni-
czący Rady Powiatu Chodzieskiego 
Piotr Jankowski oraz radna Rady 
Powiatu Kinga Buszkiewicz i, a 
także Wójt Gminy Budzyń Marcin 
Sokołowski. Spotkaniu przewodni-
czył Alfred Polcyn, prezes Zarządu 
Gminnego Związku OSP na terenie 
Gminy Budzyń. 

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że zmarła 
Irena Maciejewska, długoletnia nauczycielka Szkoły Podstawo-

wej w Budzyniu. Była wychowawczynią wielu pokoleń mieszkań-
ców naszej gminy, oddanym pracy nauczycielem, ale też przyja-
cielem dzieci i ich powiernikiem. W sercach wielu mieszkańców 

naszej gminy pozostanie na zawsze.   
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Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym

Ważne informacje 
dla rolników  

31 stycznia 2015 r. upływa usta-
wowy termin na opłacenie skła-
dek na ubezpieczenie społeczne 
rolników i ubezpieczenie zdro-
wotne. Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego informuje w 
związku z monitami od rolników 
o niedoręczeniu im imiennych 
przekazów z wysokością skła-
dek na ubezpieczenie społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne rolni-
ków za I kwartał 2015 r., że skład-
ki na wymienione ubezpieczenia 
za rolników i domowników obo-
wiązują w takiej samej kwocie jak 
w IV kw. 
2014 r. i należy je opłacić za I 
kw. 2015 r. do 31 stycznia br. W 
I kwartale br. zmienił się jedynie 
wymiar indywidualnie opłacanej 
miesięcznej składki na ubezpie-
czenie zdrowotne dla rolników 
prowadzących samoistne działy 
specjalne produkcji rolnej. Mini-
malna miesięczna składka dla tych 
osób wynosi 158 zł (tj. 9 procent x 
1750 zł minimalnego wynagrodze-
nia w 2015 r.) Kasa wyjaśnia, że 
podstawa wymiaru składki zdro-
wotnej dla wyżej wymienionych 
rolników, odpowiadająca docho-
dowi ustalonemu dla opodatkowa-
nia podatkiem dochodowym, nie 
może być niższa niż kwota mini-
malnego wynagrodzenia, która od 
1 stycznia 2015 r. wynosi 1750 zł. 
Za styczeń br. składkę na ubezpie-
czenie zdrowotne należy opłacić 
do15 lutego br. 
Na przekazie do zapłaty składek za 
I kwartał 2015 r. płatnik powinien 

wpisać numer rachunku 
właściwej dla niego jednostki 
KRUS (placówki terenowej lub 
oddziału regionalnego), tj. numer 
konta, jak w przekazach z ubiegłe-
go roku. W polu „Tytułem” należy 
wpisać odpowiednio: „składki za I 
kwartał 2015 r. na ubezpieczenie 
społeczne rolników” lub „składki 
za I kwartał 2015 r. na ubezpiecze-
nie zdrowotne”. 
Kasa nadmienia, że wysyłane rol-
nikom cokwartalne przekazy z wy-
miarem składek służą ułatwieniu 
dokonania zapłaty tych należności 
w ustawowym terminie i wymaga-
nej kwocie. 
Brak przekazu, o czym ostatnio 
informują interesanci KRUS, nie 
zwalnia płatników z obowiązku 
terminowego opłacenia składek 
w odpowiedniej kwocie. Sygnały 
o niedoręczonej koresponden-
cji Kasa już przekazała nowemu 
operatorowi usług pocztowych 
na rzecz interesantów KRUS, aby 
wyjaśnił i wyeliminował powody 
braku lub nieskutecznego dorę-
czenia urzędowej korespondencji 
z początku stycznia br. 
Jednocześnie Kasa zwraca się z 
prośbą do ubezpieczonych rolni-
ków, jak również do świadczenio-
biorców emerytur i rent rolniczych 
o bieżące powiadamianie tereno-
wych jednostek Kasy, właściwych 
dla tych osób o każdej zmianie 
adresu zamieszkania lub osobach 
upoważnionych do odbioru świad-
czenia lub innej imiennej kore-
spondencji.

1 stycznia 2015 r. wchodzi w 
życie ustawa z dnia 23 paździer-
nika 2014 r. o zmianie ustawy o 
systemie ubezpieczeń społecz-
nych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1831), która m.in. w ustawie o 
ubezpieczeniu społecznym rol-
ników dodała art. 5b o treści: 
„1. Rolnik lub domownik, któ-
ry podlegając ubezpieczeniu w 
pełnym zakresie z mocy ustawy, 
został objęty innym ubezpie-
czeniem społecznym z tytułu 
wykonywania umowy, o której 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 usta-
wy z dnia 13 października 1998 
r. o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1442, z późn. zm.), lub powoła-
nia do rady nadzorczej, podlega 
nadal temu ubezpieczeniu w 
okresie wykonywania umowy, o 
której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpie-
czeń społecznych, lub pełnienia 
funkcji w radzie nadzorczej, 
pomimo objęcia go z tego tytułu 
innym ubezpieczeniem społecz-
nym, jeżeli przychód osiągany z 
tego tytułu w rozliczeniu mie-
sięcznym nie przekracza kwoty 
równej połowie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, usta-
lonego na podstawie odrębnych 
przepisów. 
2. Rolnik lub domownik, o 
którym mowa w ust. 1, może 
w każdym czasie odstąpić od 
ubezpieczenia, składając w 
Kasie oświadczenie o odstą-
pieniu od tego ubezpieczenia, 
nie wcześniej jednak niż od 
dnia, w którym to oświadcze-
nie zostało złożone w Kasie.” 
Rolnicy i domownicy, którym 
przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy wydano de-
cyzję o ustaniu ubezpiecze-
nia społecznego rolników w 
związku z objęciem ich ubez-
pieczeniami na podstawie 
przepisów o systemie ubezpie-
czeń społecznych, muszą (dla 
przywrócenia ubezpieczenia 
społecznego rolników) złożyć 
w Kasie Rolniczego Ubezpie-

czenia Społecznego wniosek 
o objęcie ich tym ubezpiecze-
niem w okresie, którego doty-
czy decyzja, o ile spełniali w 
okresie objętym wnioskiem 
warunki określone w art. 5b 
ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników. Wniosek 
ten musi być złożony w ciągu 
6 miesięcy od wejścia w życie 
ustawy, czyli nie później niż 
do końca czerwca 2015 r. 
Odrębnie publikowany jest 
projekt wniosku o (ponow-
ne)objęcie ubezpieczeniem 
społecznym rolników. Wersję 
edytowalną wniosku można 
pobrać ze strony internetowej 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej (http://www.zosprp.
pl/) z zakładki prawo. 
Osoba, wobec której wyda-
no decyzję dotyczącą ustania 
ubezpieczenia społecznego 
rolników, która chce skorzy-
stać z projektu wniosku, po-
winna: 
1) uzupełnić miejsce i datę 
dzienną sporządzenia wnio-
sku; 
2) wpisać adres Oddziału Re-
gionalnego/Placówki Terenowej 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego – można to ustalić 
w oparciu o informacje zamiesz-
czone na stronie internetowej 
KRUS pod adresem: http://
www.krus.gov.pl/krus/struktura/
oript/oript-tabela-z-danymi/; 
3) w wolnym miejscu po słowie 
Rolnik wpisać swoje dane oso-
bowe i adres zamieszkania; 
4) w części wstępnej wniosku, 
w wolnych polach, wpisać datę 
dzienną i znak decyzji Prezesa 
KRUS dotyczącej ustania ubez-
pieczenia społecznego rolni-
ków, 
5) na końcu wniosku złożyć 
swój podpis; 
6) gotowy wniosek (przed 30 
czerwca 2015 r.) wysłać listem 
poleconym do adresata, bądź 
złożyć w jego biurze podaw-
czym pamiętając by na kopii 
wniosku wziąć poświadczenie 
złożenia wniosku.  

Komunikat dla płatników składek 
w KRUS, którzy nie otrzymali przekazów

W piątek 23.01.2015r. zespół UKS Olimpijczyk Budzyń w kategorii 
Juniorka Młodsza rozegrał mecz piłki ręcznej z drużyną UKS Rolnik 
Gołańcz w hali sportowej budzyńskiego gimnazjum. Dziewczęta z dru-
żyny budzyńskiej prowadziły od początku spotkania i do końca kontro-
lowały przebieg meczu wygrywając wysoko 29:11. Gratulujemy!

UKS Budzyń kontra UKS Gołańcz
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Uroczystości w Gimnazjum 

Powstańcy Wielkopolscy na straży wolności
Wolność, to najwyższa war-
tość dla człowieka, ale to u jej 
bram trzeba wiernie stać… 
Odrodzenie państwa polskiego 
w 1918 roku bez Wielkopolski  
dla naszych przodków nie było 
możliwe. To Oni chwycili za 
broń, to Oni stanęli do walki i 
zwyciężyli, jak nikt inny dotąd. 
Tyle powstań targało sercami 
Polaków, tyleż krwi wylano, 
tyle cmentarzy zapełniono mo-
giłami… zwycięskim zrywem 
zakończyło się tylko Powstanie 
Wielkopolskie… chwała i cześć 
dzielnym obrońcom Wielkopol-
ski, bo czynili to pod hasłami na 
sztandarach: Bóg - Honor - Oj-
czyzna. 
W 96 rocznicę walk o tą prasta-
rą piastowską  krainę, my młode 
pokolenie jesteśmy im wdzięczni 
i z dumą wspominamy ich czyny 
podczas różnych uroczystości. 
Budzyń, to było miejsce strate-
giczne dla walk o wolność dzi-
siejszego powiatu chodzieskie-
go, dla Niemców, było miastem, 
które trzeba ukarać za kreowanie 
powstańczych zrywów niepod-
ległościowych, dlatego wysłano 
specjalnie sprowadzony pan-
cernik 7 lutego 1919 roku, by 
utorował drogę odwetowi nie-
mieckiemu. Jakież to musiało 
być zdziwienie, gdy skromnie 
uzbrojeni chłopcy jednym celnym 
strzałem unieszkodliwili potężnie 
uzbrojony pancernik i tym czy-
nem uniemożliwili dalszy pochód 
okupanta…
Czyny naszych przodków upa-
miętnia dziś młodzież z Gim-

nazjum im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Budzyniu oraz 
Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego w Budzyniu, 
które w ostatnich dwóch latach 
uhonorowało Nagrobnymi Meda-
lami Pamięci mogiły Powstańców 
Wielkopolskich pochodzących z 
terenu gminy Budzyń.
Dnia 9 stycznia 2015 roku w 
gminie Budzyń odbyła się uro-
czystość upamiętniającą wyzwo-
lenie Budzynia, będąca Świętem 
Patrona społeczności  Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich. 
Uroczystość rozpoczęła Msza 
Święta, na której wspominano 
bohaterstwo i oddanie ojczyźnie 
oraz poświęcono wiązanki kwia-
tów, które były złożone na zbioro-
wej mogile bohaterów powstania 
na cmentarzu oraz na Okręgliku, 
gdzie został zdobyty niemiecki 
wóz pancerny, Szkoła Podstawo-
wa im. Tadeusza Kotarbińskiego 
oddała hołd przez złożenie kwia-
tów i zapalenie zniczy, kwiaty 
złożono też pod obeliskiem przy 
budynku gimnazjum, będą-
cym symbolem Patrona Szkoły 
i wdzięczności społeczeństwa 
gminy Budzyń, ognie pamięci 
zapłonęły także na mogiłach po-
wstańców przy Kościele Świętej 
Barbary. Dalsza część obchodów 
odbyła się w gimnazjum, gdzie 
był uroczysty apel pt: „Śladami 
Powstania Wielkopolskiego”, 
przygotowany przez wychowaw-
ców klas drugich, panie: Jolantę 
Białachowską, Agnieszkę Fifer i 
Katarzynę Pawlak we współpra-
cy z panią Krystyna Świniarską. 

Pięknie została przedstawiona 
myśl przewodnia oraz relacja z 
powstańczych wydarzeń w Bu-
dzyniu. Po tej uroczystości odby-
ło się spotkanie przy kawie w sali 
muzealnej członków Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego w Budzyniu. Uroczystość 
zaszczyciło swoją obecnością 
wielu gości, władze samorządo-
we powiatu z Przewodniczącym 
Rady Powiatu panem Piotrem 
Jankowskim oraz wicestarostą 
panem Mirosławem Juraszkiem,  
władze samorządowe gminy Bu-
dzyń z Przewodniczącym Rady 
Gminy panem Zenonem Nowic-
kim i panem Wójtem Marcinem 
Sokołowskim, obecny był również 
członek zarządu Towarzystwa Pa-
mięci Powstania Wielkopolskiego 
w Poznaniu pan Roman Grewling, 
Prezes Związku Kombatantów i 
Byłych Więźniów Politycznych 
Rzeczypospolitej Polskiej pan Ma-
rian Wróblewski, ksiądz proboszcz 
Marek Piosik, przedstawiciele 

społeczności przedszkola – „Mali 
odkrywcy”, którzy z chorągiewka-
mi w rączkach manifestowali swo-
je pierwsze uczucia patriotyczne 
oraz wiele innych osób. 
Uroczystość zakończyła się w 
miłym nastroju, dając impuls do 
następnych działań, w myśl ha-
sła na sztandarze Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu: „Tworzymy Polskę 
przodków” oraz mottem działań 
dydaktycznych: „Być, trwać, pa-
miętać, w służbie Ojczyzny i edu-
kacji.”
Obchody Święta Patrona – Po-
wstańców Wielkopolskich, były 
wspólnym wyrazem hołdu boha-
terom wyzwoleńczego czynu, w 
myśl słów Wolfganga Goethe – 
„Gdzie znika zainteresowanie, tam 
znika i pamięć”

Dziękuję wszystkim za pamięć 
- Hanna Danielewicz 

Towarzystwo Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego w 

Budzyniu
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Gimnazjum - pierwszy semestr za nami

Apel podsumowujący

Gimnazjum 

Artystyczne happeningi
Gimnazjum  

Tanecznie na zajęciach wf

Zajęcia artystyczne, to możliwość tworzenia sztuki, by uzewnętrznić 
własne idee... Klasy - II A i II B przygotowały happeningi, w których 
wyrażają ważne treści: stop przemocy w szkole, żyj kolorowo na spor-
towo oraz internacjonalizm gwarancją pokoju w świecie - opiekun pro-
jektów, Hanna Danielewicz 

Od września w ramach lekcji wychowania fizycznego w naszym gim-
nazjum pojawiły się nowe formy aktywności fizycznej. Zważając 
uwagę na wzrastającą popularność różnego rodzaju zajęć tanecznych 
uczniowie mają okazję wzięcia udziału w Zumbie i Just Dance.Nowa 
forma prowadzenia lekcji wychowania fizycznego cieszy się dużym za-
interesowaniem nie tylko wśród dziewcząt,  ale i chłopców.

26 stycznia br. odbył się apel 
podsumowujący pracę uczniów 
budzyńskiego gimnazjum w I 
semestrze. Dla pierwszoklasi-
stów był to pierwszy semestr 
nauki. Złożyli ślubowanie i stali 
się pełnoprawnymi członkami 
naszej społeczności szkolnej. 
Natomiast dla uczniów klasy trze-
cich był to przedostatni semestr 
w tej szkole. Przed nimi egzamin 
gimnazjalny i pożegnanie z na-
szym gimnazjum, w której uczyli 
się 3 lata. Apel ten to czas nagród 
i pochwał dla tych, którzy praco-
wali solidnie i osiągnęli bardzo 
dobre wyniki w nauce, zachowa-

niu, osiągnęli stuprocentową fre-
kwencję oraz brali udział w róż-
nych konkursach. Pani Dyrektor 
Kinga Buszkiewicz podsumowała 
na forum społeczności szkolnej 
pracę szkoły, wyróżniła uczniów 
za uzyskane osiągnięcia oraz wrę-
czyła stypendia naukowe i spor-
towe tym uczniom, którzy uzy-
skali najwyższe wyniki w nauce 
i wybitne osiągnięcia sportowe. 
Wszystkim tym, którzy odnieśli 
sukcesy w ubiegłym semestrze 
gratulujemy, a tym, którym się 
nie powiodło, mówimy: „uszy do 
góry” i przypominamy, że czer-
wiec zbliża się wielkimi krokami.

19 grudnia 2014 roku w auli gim-
nazjum dla uczniów, nauczycieli, 
pracowników szkoły i zaproszo-
nych gości została przedstawio-
na historia Bożego Narodzenia. 
Zaskoczeniem była forma przed-
stawienia - teatr cieni. Aktorzy 
pracowali swoim ciałem i świa-
tłem przy akompania-
mencie muzyki. Hasłem 
uzupełniającym przesłanie 
teatru były słowa Jana Paw-
ła II „Nadzieja zawiera w 
sobie światło mocniejsze 
od ciemności, jakie panują 
w naszych sercach”. Pod 
kierunkiem Renaty Aniołek 
i Małgorzaty Jeski wystą-

Gimnazjum

„Światłość 
w ciemności świeci”

pili: K.Romanowska, M.Podgór-
ni, K.Kisiel, J.Duda, K.Ślesiński, 
P.Łech, P.Simińska, W.Łuczak, 
E.Niemiro,M.Wojciechowska, 
K.Górna, W.Habet, R.Kasprzyk, 
H.Krzykawski, A.Julkowska, 
K.Piochacz, J.Bucholc, M.Sempo-
łowicz, S.Wawrzyniak.
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Gimnazjum  

Uczeń z Budzynia laureatem
Dla nas mistrzostwo i wicemistrzostwo powiatu

Nasi koszykarze górą! 
31 stycznia 2015 roku w Hali 
Sportowej w Budzyniu odbyły się 
Powiatowe Mistrzostwa w Piłce 
Koszykowej dziewcząt i chłopców. 
W zawodach uczestniczyły 3 gim-
nazja - gimnazjum z Chodzieży, 
Szamocina oraz Budzynia.
Po zaciętej walce tytuł mistrza w 
kategorii dziewcząt wywalczyło 
gimnazjum z Budzynia (na zdjęciu 

poniżej). Chłopcy natomiast zdo-
byli Wicemistrzostwo Powiatu. W 
związku z wygraną, dziewczęta 
naszego gimnazjum będą reprezen-
tować nas na Mistrzostwach Rejo-
nu, które odbędą się w najbliższym 
czasie. Zawodnikom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów sportowych. Opiekunem 
drużyny jest pani Małgorzata Polak. 

W środę, 3 września 2014 roku, 
do sali fizycznej Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu wszedł skromny,  kul-
turalny uczeń i zapytał: „Czy pro-
wadzi Pani kółko fizyczne?”  Tak 
zapamiętałam pierwszy dzień, 
pierwsze spotkanie z Wiktorem 
Nowackim, uczniem klasy I a. 
Rozpoczynając pracę z Wikto-
rem, zauważyłam w nim wielki 
potencjał, dociekliwość, cieka-
wość, umiejętność kojarzenia i 
rozumienia trudnych zagadnień 
fizycznych.
Kolejne wrześniowe i październiko-
we dni upływały na wyjaśnianiu ma-
teriału przygotowującego do Wiel-
kopolskiego Konkursu Fizycznego 
na etapie szkolnym, który odbył się 
16 października 2014r. Wiktor zajął 
w nim I miejsce. Pokonał uczniów z 
drugiej, a nawet z trzeciej  klasy. Sta-
ło się jasne, że mam do czynienia z 
uczniem zdolnym. Kolejne miesiące 
upływały nam na ciężkiej pracy. 
Z przyjemnością obserwowałam 
zmagania ucznia z kolejnym proble-
mem czy  zadaniem. Miło było pa-
trzeć, jak Wiktor rozwiązuje zadanie 
i cieszy się z poprawności wykony-
wanych działań. Warto też zauwa-
żyć, że praca z Wiktorem również 
i  mnie sprawiała  dużo radości oraz 
satysfakcji.  Cieszyłam się, że tak 
wnikliwie dopytywał o każdy szcze-
gół, o każde zagadnienie. 
28 listopada 2014 roku odbył się w 
Pile etap rejonowy Wojewódzkiego 
Konkursu Fizycznego. W konkursie 
tym udział wzięło 29 uczniów z po-
wiatów: chodzieskiego, czarnkow-
sko – trzcianeckiego, pilskiego, wą-
growieckiego oraz złotowskiego. Po 
sprawdzeniu prac komisja zakwali-
fikowała do etapu wojewódzkiego 
9 gimnazjalistów, w tym ucznia 
naszego gimnazjum, który w etapie 
rejonowym zajął I miejsce, uzysku-
jąc 48 punktów na 50 możliwych do 
uzyskania. 
Stymulowanie rozwoju poznawcze-
go Wiktora, ucznia I klasy gimna-
zjum, stało się dla mnie ciekawym 
wyzwaniem. George Barnard Shaw 
zapytany o to, co jest  ważniejsze dla 
sukcesu: talent czy pracowitość?, 
odpowiedział: „ – A co ważniejsze w 
rowerze, przednie koło czy tylne?” 
Dziś śmiało mogę powiedzieć, że 
Wiktor jest obdarzony dużym talen-

tem, a przy tym jest bardzo ambit-
nym, sumiennym, obowiązkowym 
i pracowitym uczniem, lubianym 
przez społeczność szkolną. 
Mój plan pracy z uczniem zdolnym 
zakłada również poszerzanie wiedzy 
na temat fizyki. Zdarzało  nam się 
zarówno porozmawiać o grafenie,  
jak i zbudować prosty układ elektro-
niczny z elementami scalonymi.  
Spędziliśmy w szkole wiele popołu-
dniowych godzin. Omówiliśmy cały 
materiał z zakresu trzech lat gimna-
zjum. Wykonywaliśmy mnóstwo 
doświadczeń, które również pomo-
gły chłopcu zrozumieć zagadnienia 
i prawa fizyczne. 
Dzisiaj z dumą i satysfakcją  mogę 
napisać, że Wiktor Nowacki, uczeń 
I klasy Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu  - 27 
stycznia 2015 roku uzyskał tytuł 
Laureata Wojewódzkiego Konkur-
su Fizycznego zorganizowanego 
i przeprowadzonego przez Woje-
wódzką Komisję Konkursu Fizycz-
nego dla uczniów gimnazjum. W 
konkursie uczestniczyło 189 gimna-
zjalistów  z całej Wielkopolski.
Wiktor odebrał gratulacje od na-
uczycieli, koleżanek, kolegów i 
skromnie - jak zawsze, zniknął za 
drzwiami sali fizycznej. 
Nie jest to jednak koniec naszych 
zmagań. Uczeń jeszcze przed za-
kończeniem konkursu dopytywał, 
czy nadal może przychodzić na kół-
ko fizyczne?
Drogi Laureacie, praca z Tobą była 
prawdziwą przyjemnością. 
Szanowni Rodzice, serdecznie Wam 
dziękuję za współpracę i gratuluję. 

nauczyciel fizyki, Alicja Kępka 

Gimnazjum  

Sukces piłkarzy ręcznych
22 stycznia w Chodzieży odbyły 
się Powiatowe Mistrzostwa W 
Piłce Ręcznej Chłopców w Cho-
dzieży, w których uczestniczyły 
gimnazja z Chodzieży, Szamo-
cina, Rataj oraz z Budzynia. 
Po zaciętej walce z chodzieską 
drużyną nasz Gimnazjum zdoby-
ło II miejsce i tym samym Wice-
mistrzostwo Powiatu Chodzie-

skiego. Medal wywalczyli: Jakub 
Błachowicz, Michał Nowak, Go-
ściński Kamil, Kamiński Arka-
diusz, Kacper Kalkowski, Jacek 
Krawiec, Maciej  Leśniewicz, 
Michał Simiński, Mateusz Duda 
oraz Arkadiusz Ciba. Intensywne 
i jak się okazało efektowne tre-
ningi odbywały się pod czujnym 
okiem pani Małgorzaty Polak.  
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Po raz piąty 

Spotkanie z książką 
Szkoła Podstawowa w Budzyniu 

„Zapomniane zwycięstwo”

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Zimowe dokarmianie zwierząt i gry dydaktyczne 

We wtorkowe popołudnie 20 
stycznia br. uczniowie klasy VI 
b wraz w wychowawczynią, pa-
nią Iloną John po raz piąty już 
zamienili salę lekcyjną w klaso-
wą czytelnię. Tradycyjnie zapa-
rzono herbatę, przygotowano 
wygodne materace i poduszki 
oraz egzemplarze lektury.
Tym razem podczas „Spotkania z 
książką” wszyscy czytali rozdział 
powieści Kornela Makuszyńskie-
go pt. „Szatan z siódmej klasy”. 
Jest to kolejna pozycja, która nie-
bawem będzie omawiana na lek-
cjach języka polskiego. Książka 
znana jest kolejnym pokoleniom 
młodzieży, gdyż od lat cieszy 
się niesłabnącą popularnością 
i wciąż budzi zainteresowanie. 

Uczniowie czytali tekst na głos, 
po cichu, opowiadali sobie frag-
menty powieści. Udało się nawet 
wyszukać kilka ważnych cytatów, 
które przydadzą się na lekcjach. 
Wszystkiemu  towarzyszyły żarty 
i przyjazna atmosfera, bo przecież 
o to właśnie chodzi, żeby czyta-
nie było przyjemnością, a nie 
przykrym obowiązkiem każdego 
ucznia.
Piąte spotkanie z książką, po-
dobnie jak wszystkie poprzednie, 
było również okazją do wspólne-
go spędzenia czasu i zacieśnienia 
więzi koleżeńskich. Zakończyło 
się jak zwykle wspólnym posił-
kiem. Wieczorem wszyscy opusz-
czali mury szkoły z uśmiechami 
na twarzach.

27 grudnia w całej Wielkopolsce 
obchodzono 96 rocznicę wybuchu 
powstania wielkopolskiego. W 
świadomości ogólnopolskiej i me-
diach jest to niestety „zapomniane 
powstanie”.
A przecież w odróżnieniu od nie-
ustannie przypominanych powstań: 
warszawskiego, styczniowego czy 
listopadowego było to jedyne w 
pełni zwycięskie powstanie. Dla-
tego też bardzo istotne są obchody 
kolejnych jego rocznic organizo-
wane przez władze samorządowe, 
towarzystwa pamięci, lokalne spo-
łeczności czy też nawet kibiców 
sportowych. 5 stycznia 1919 roku 
powstańcy wielkopolscy wyzwolili 
Budzyń, miasteczko, które odegrało 
dość znaczącą rolę podczas walk o 
oswobodzenie, a potem obronienie 
północnej Wielkopolski. 9 stycznia 

2015 roku odbyły się obchody tegoż 
wydarzenia, połączone ze świętem 
patrona budzyńskiego Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich. 
W okolicznościowej mszy świętej 
wzięła też udział delegacja Szkoły 
Podstawowej im. T. Kotarbińskiego 
w Budzyniu, na czele z dyrektorem 
Stanisławem Krumplewskim oraz 
nauczycielem historii i historykiem 
- regionalistą Dariuszem Dudzia-
kiem. Po mszy udano się na wzgó-
rze Okręglik, miejsce szczególnie 
upamiętnione w dziejach Budzynia. 
Tam 7 lutego 1919 powstańcy od-
parli niemiecki atak na miasteczko, 
zdobyli samochód pancerny i uda-
remnili wrogą ofensywę w kierunku 
Rogoźna. Na miejscu historycznych 
wydarzeń delegacja uczniów wraz z 
opiekunami zapaliła znicza i złoży-
ła symboliczną wiązankę kwiatów. 

27 stycznia br. odbyła się wy-
cieczka do lasu zorganizowana 
przez Nadleśnictwo Podanin 
dla uczniów, którzy w konkur-
sie „Za kasztany i żołędzie wie-
dzy Ci przybędzie” nazbierali 
co najmniej 95 kilogramów 
kasztanów i żołędzi. 
Zajęcia poprowadzone były przez 
leśników z Nadleśnictwa Podanin 
: panie Marzenę Kryzę , Magdale-
nę Szramę i pana Marcina  Senge-
ra. Dzieci miały okazje poszerzyć 
swoją wiedzę na temat dokarmia-
nia  zwierząt w lesie. Uczniowie 
przywieźli zebraną przez siebie 
karmę dla zwierząt, m.in. siano, 

obierki od ziemniaków, marchew, 
kukurydzę. Następnie rozróżniali  
na podstawie poroża oraz tropów 
zwierzęta leśne. Uczestniczyli 
także w grach dydaktycznych. 
Pobyt w lesie umilił dzieciom 
koncert na sygnałówce w wyko-
naniu pana Marcina Sengera. Wy-
cieczka  zakończyła się w wiacie 
edukacyjnej  poczęstunkiem przy 
ognisku. 
Serdecznie dziękujemy Nadle-
śnictwu Podanin za zorganizowa-
nie tak bardzo ciekawej imprezy 
leśnej. 

Uczniowie wraz opiekunami ze 
Szkoły Podstawowej z Budzynia 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Budzyń w XXIII Finale

Sztab WOŚP przekazał Fundacji 
27 254 zł. To naprawdę imponują-
ca kwota! Składa się na nią praca 
Komitetu Organizacyjnego pod 
kierownictwem Joanny Wróblew-
skiej i Marii Ganclerz, aktywność 
Wolontariuszy i ofiarność miesz-
kańców.
W prace budzyńskiego Sztabu zaan-
gażowani byli:
Opieka nad wolontariuszami: J. 
Wróblewska, A. Kępka.
Pomoc w przygotowaniach szkol-
nych: L. Żołnieruk, M. Przyby-
szewski, M. Łech, A. Nadolna, A. 
Stefaniak, M. Świderska, M. Ma-
czyńska, M. Szczurek, G. Nadoliń-
ska, J. Reisner.
Przygotowanie loterii: M. Wier-
ciak, A. Geisler, R. Geisler, M. Ge-
isler.
Działalność kawiarenki: M. Ganc-
lerz, B. Szczurek, U. Kwandrans, 
M. Ajchsztet, K. Jabłoński. Placki 
upiekły mamy ze Szkoły Podstawo-
wej, chruściki dla wolontariuszy A. 
Walińska, a pączki restauracja „La 

siesta”.
Zupa z kotła: E. i F. Radwańscy.
Pomoc w przygotowaniu i prze-
prowadzeniu Festynu Rodzinne-
go: M. Ganclerz, B. Szczurek, A. 
Kęsicka, D. Kęsicka, P. Siwiak, K. 
Jankowski, Julia Wróblewska, A. 
Krajewska, M. Wojtkowiak, K. Świ-
niarska, M. Góra, J. Wróblewska.
Dom Kultury w Wyszynach: H. 
Struzik.
Komisja licząca: L. Żołnieruk, A. 
Kępka, W. Stefańska, M. Oko-Ko-
walczyk, K. Kuczyńska, P. Gut, K. 
Truszkowski.
Gorące podziękowania dla wszyst-
kich, którzy wsparli działalność 
WOŚP. Dzięki licznym fantom i 
upominkom podarowanym przez 
osoby prywatne, artystów, handlow-
ców i rzemieślników możliwe było 
przygotowanie Festynu Rodzinnego 
i spędzenie kilku godzin we wspa-
niałej atmosferze i znakomitych 
humorach.

Szefowa Sztabu 
Aśka Wróblewska

Babcia i Dziadek to osoby, które 
swoje wnuki kochają miłością 
bezwzględną. Zawsze mają czas, 
aby pomóc, porozmawiać i bawić 
się. Dzieci z przedszkola w Wy-
szynach zaprosiły swoich najbliż-
szych, aby wierszami, piosenkami 
i tańcami podziękować za miłość, 
zrozumienie i czas im poświęcany. 
Grupa Krasnali, wraz z panią Ka-
roliną, przygotowała piękne przed-
stawienie o Kopciuszku. Wygląd i 
gra małych aktorów wzbudziły w 
gościach wiele wzruszeń i zachwy-
tów. Biedronki, wraz z panią Wio-

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach

Dzień Babci i Dzień Dziadka 
letą, przedstawiły historyjkę o tym, 
jak wnuki pomagają swoim Bab-
ciom i Dziadkom w drobnych pra-
cach porządkowych. Ich gra była 
bardzo przekonująca i nasi goście 
liczą na to, że tak będzie. Najmłod-
sze Pszczółki i pani Przemka przy-
gotowały dla swoich gości wiersze, 
piosenki i tańce, za które zostały 
nagrodzone gromkimi brawami. 
Przedszkolaki wręczyły Babciom i 
Dziadkom laurki i drobne prezen-
ciki. Potem wspólnie biesiadowa-
liśmy przy stołach. Pełni radości 
rozchodziliśmy się do domów.

Dzięki staraniom dyrekcji, nauczy-
cieli i wychowawców w świadomo-
ści budzyńskich uczniów powstanie 
wielkopolskie jest świadectwem pa-

triotyzmu i waleczności ich przod-
ków, a nie tylko „zapomnianym 
powstaniem”.

PODZIĘKOWANIE
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu skła-

da serdeczne podziękowania firmie Bobowicz & Kujawa Ogrody 
i Systemy Nawadniania za posadzenie krzewów ozdobnych przy 

budynku szkolnym na ul. Dworcowej.
Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcenna. Cieszymy 
się z tego, że na naszej drodze spotykamy ludzi, którzy potrafią 

bezinteresownie pomagać innym.
Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa… wtedy proste - ,,dziękuje-

my”- zawiera wszystko co chcemy wyrazić! 
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Jubileusz trzydziestolecia

G
M
IN
A MIESIĘCZNIK

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu  
Adres korespondencyjny: ul. Władysława Łokietka 31, 64-840 Budzyń
tel. 067 28 43 575, mail: gok@budzyn.pl
Redaguje: Zespół    Redaktor naczelny: Marek Bocheński
Przygotowanie do druku: Studio Atut, Druk: M-DRUK Wągrowiec 

W sobotę, 17 stycznia, w Re-
stauracji Retro zorganizowano 
spotkanie członków Koła Sto-
warzyszenia Diabetyków. Było 
to zebranie szczególne, bo zwo-
łane w 30 rocznicę istnienia or-
ganizacji. 
Warto dodać, że uroczystości 
rozpoczęły się 9 stycznia, kiedy 
to w kościele p.w. św. Andrzeja 
w Budzyniu odprawiona została 
Msza św. w intencji budzyńskich 
diabetyków. Na sobotnie spotka-
nie przybyli zaproszenie goście, 
wśród nich, między innymi, wójt 
Gminy Budzyń Marcin Sokołow-
ski, przewodniczący Rady Gminy 
Zenon Nowicki, ksiądz proboszcz 
parafii w Budzyniu Marek Piosik, 
oraz prezes Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków oddział Re-
jonowy w Pile Elżbieta Białęska. 
W czasie spotkania przypomnia-
no historię Stowarzyszenia, a 
obecny prezes Zdzisław Strahl 
przyjął adresowane do wszyst-
kich członków koła list od władz 
samorządowych oraz od władz 
organizacji. Po części oficjalnej 
specjalny wymieniono się opłat-
kami i złożono sobie życzenia, a 
następnie koncert dla zebranych 
dali podopieczni p. Krystyny 
Świniarskiej, prowadzącej Studio 
Piosenki przy budzyńskim GOK
-u. W części nieoficjalnej zapla-
nowano zabawę karnawałową.   
  
Zarys historii budzyńskiego Koła 
Stowarzyszenia Diabetyków
8 października 1984 roku 65 – 
osobowa grupa chorych na cu-
krzycę postanowiła się zjednoczyć 
w walce z cukrzycę i wzajemnej 
pomocy z chorobą. 
Utworzono stowarzyszenie cho-

rych na cukrzycę i wybrano za-
rząd. Prezesem została Marta 
Głowicka, wiceprezesem został 
Kazimierz Jura, sekretarzem Re-
gina Kujawa, skarbnikiem Mał-
gorzata Wierzbińska, członkiem 
zarządu Henryk Łusiewicz. Skład 
komisji rewizyjnej: przewodniczą-
cy Józef Jeńczyk, członkowie- Jan 
Jaskólski i Wanda Nogalska. 
Głównym celem Stowarzyszenia 
była pomoc osobom chorym przez 
wspólne działanie i niesienie 
pomocy materialnej i fizycznej, 
a także oświatę zdrowotną. Ze 
względu na śmierć prezesa zaszła 
konieczność uzupełnienia składu. 
4 stycznia 1986 na funkcję tę wy-
brano Józefa Jeńczyka. 31 marca 
1987 roku rezygnację z pełnionej 
funkcji złożyła Regina Kujawa. 
Na stanowisko to wybrany zistał 
Edmund Bartosz. 29 marca 1995 
roku do zarządu Stowarzyszenia 
weszła jako członek Cecylia Her-
fort. Kolejne zebranie sprawoz-
dawczo – wyborcze odbyło się 14 
kwietnia 1999 roku. Do zarządu 
weszły następujące osoby: prezes 
Kazimierz Jura, wiceprezes Mie-
czysław Nowak, skarbnik Cecylia 
Herfort, sekretarz Romualda Lo-
renz, członek Czesława Wawrzy-
niak. 
15 listopada ze względu na śmierć 
prezesa dokonano wyboru nowe-
go prezesa oraz jego zastępcy. W 
jawnym głosowaniu jednogłośnie 
funkcję prezesa powierzono Mie-
czysławowi Nowakowi, a funkcję 
wiceprezesa Eugeniuszowi Ma-
ciejewskiemu. 
W czasie zebrania sprawozdaw-
czo – wyborczego w dniu 29 
czerwca 2004 roku wybrano nowy 
skład zarządu. Prezesem został 

Warsztaty twórcze w Sokołowie Budzyńskim 

Świąteczne wspomnienia

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej i Gminny Dom Kultury w Budzyniu w imieniu swoim i Wójta 
Gminy Budzyń składają podziękowania wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy, którzy przyjęli zaproszenie i przybyli na wigilijne spo-
tkanie na budzyńskim rynku.
Mieszkańcom zaoferowano przepyszne potrawy, na które zużyto m.in.: 
65 kg karpia, 40 kg pierogów,40 kg kapusty kiszonej, 20 kg pieczarek, 
około 60 litrów czerwonego barszczu, a ponadto 15 kg cukierków, 4 kg 
ciasteczek i pierników, 6 blach ciasta i 30 kg jabłek.  
Organizatorzy składają szczególne podziękowanie tym, którzy przyłą-
czyli się do pomocy w zorganizowaniu spotkania, a byli to: Kasia Kubac-
ka i Hanna Kubacka- Głąbiak, Anna Kabat, Jolanta Niedbalska, Emilia 
Nowicka, Roman Mantyk, Darek Kabat, Małgorzata Waberzek, Maria 
Lewandowska, strażacy z OSP Prosna, Budzynia i Sokołowa Budzyń-
skiego oraz Panie z budzyńskiego Związku Emerytów i Rencistów.
Z uwagi na duże zainteresowanie organizatorzy planują powtarzanie im-
prezy corocznie, dlatego już teraz, zapraszają chętnych do współpracy.  

Podsumowanie pierwszego Wigilijnego Spotkania  

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Budzyniu wspólnie z 
Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Bu-
dzyniu zorganizował w grudniu 
warsztaty tworzenia świątecznych 
stroików dla dzieci ze świetlicy w 
Sokołowie Budzyńskim.
Z zielonych gałązek iglaków 
i różnorodnych świątecznych 

ozdób, dzieci mogły dla siebie 
przygotować kolorowe i błysz-
czące stroiki. Pomoc w przygo-
towaniu ozdób udzieliły dzieciom  
wolontariuszki: Paula i Sara Ka-
bat, które czuwały nad techniczną 
stroną przygotowywanych ozdób.
Wśród sypiącego się gęsto broka-
tu i ogólnej wesołości, powstały 
przepiękne świąteczne stroiki. 
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Spotkanie z okazji Dnia Seniora i przy opłatku

Seniorom razem raźniej 

Wszyscy znajomi zawsze chwalili, 
I takiej Prababci nam zazdrościli! 

Uśmiechnięta i przemiła, 
Wszystkich chętnie ugościła, 

Żartem zawsze rozbawiła, 
Smacznym daniem nakarmiła. 

Prababciu dajesz wszystkim tyle miłości, 
Żyj nam długo w zdrowiu, szczęściu i radości!

Tego 
kochanej 
Prababci 
Ani życzą 
Prawnuki 
Marlena i 

Marcin oraz 
Praprawnuk 

Dominik 

Zdzisław Strahl, wiceprezesem 
Eugeniusz Maciejewski, sekreta-
rzem Romualda Lorenz, skarbni-
kiem Cecylia Herfort, członkiem 
zarządu Czesława Wawrzyniak. 
Po zmarłym sekretarzu Romual-
dzie Lorenz na jej miejsce sekreta-
rzem na 2 lata został Adam Koło-
sowski. W dniu 17 czerwca 2008 
roku nowo wybranym sekretarzem 
Jerzy Gałan. 
Członkiem Stowarzyszenia o naj-
dłuższym stażu jest obecnie Bar-

bara Dębowska, która jest nim od 
16 stycznia 1989 roku. 
Stan członków na dzień stycznia 
2015 roku r. to 63 członków, około 
10 osób nie ma wyraźnej cukrzy-
cy, są to osoby wspierające, nie 
korzystające z przywilejów. 
Przy niezmiennej idei pomocy 
dla chorych na cukrzycę Stowa-
rzyszenie organizuje szkolenia, 
wykłady, wycieczki i spotkania 
z osobami, które niosą pomoc w 
chorobie.                                    jw 

W kalendarzu pojawia się coraz 
więcej dni, które mają stanowić 
okazję do celebrowania dojrza-
łego czy starszego wieku: 1-go 
października obchodzimy Mię-
dzynarodowy Dzień Osób Star-
szych (International Day of Ol-
der Persons), 15-go czerwca zaś 
ustanowiono Światowy Dzień 
Praw Osób Starszych (World 
Elder Abuse Awareness Day), 
natomiast 14 listopada przypada 
Światowy Dzień Seniora.
Z tej okazji, 22 listopada 2014 
roku, w Restauracji „Retro” w 
związku z obchodami Światowego 
Dnia Seniora spotkali się człon-
kowie Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów z 
Budzynia. 

 *  *  * 
Nowy 2015 rok się członkowie 
Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów  z Od-
działu Rejonowego w Budzyniu 
powitali w sobotę, 10 stycznia, 
spotkaniem opłatkowym. Miało 

ono uroczysty charakter, uświet-
nili je zaproszeni goście, wśród 
nich honorowa przewodnicząca 
Zarządu Oddziału Rejonowego  
w Budzyniu Teresa Janiszewska, 
przewodniczący Rady Gminy 
Zenon Nowicki, wójt Gminy Bu-
dzyń Marcin Sokołowski, a także 
dyrektor Banku Spółdzielczego w 
Budzyniu i radna Powiatowa Bar-
bara Ksycka. Specjalne życzenia 
dla wszystkich seniorów złożył na 
ręce przewodniczącej Zarządu Od-
działu Rejonowego w Budzyniu 
Krystyny Przywarczak przewod-
niczący Zenon Nowicki. Po części 
oficjalnej z krótkim koncertem 
wystąpił Jakub Herfort. Następ-
nie w imieniu Zarządu członkom 
Związku, którzy skończyli 80 lat, 
wręczono słodkie upominki. 
Spotkania opłatkowe naszych se-
niorów stały się już tradycją, w ten 
szczególny sposób żegnają stary 
rok, łamią się opłatkiem, składają 
sobie tradycyjne życzenia nowo-
roczne.                                       jw
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Pierwsza rocznica działalności Zespołu „Tolija” 

Nasze małe „Mazowsze”!
Działający przy budzyńskim 
Gminnym Ośrodku Kultury 
zespół folklorystyczny „Toli-
ja”, podsumował roczną dzia-
łalność i wystąpił w niedzielę, 
11 stycznia, na deskach sceny 
w wyremontowanym niedawno 
Gminnym Ośrodku Kultury. 
Wspaniały koncert pt. „Zaja-
śniała Gwiazda nad Betlejem”, 
w którym „Tolija” zaprezen-
towała program godny legen-
darnego zespołu „Mazowsze”,  
młodzi wykonawcy zadedyko-
wali chorej koleżance, Marcie.
Święta Bożego Narodzenia nie-
rozłącznie związane są z kolę-
dami i pastorałkami. Śpiewamy 
je od wielu pokoleń w różnych 
miejscach na całym świecie, ale 
wielu z nas nie zdaje sobie spra-
wy, że napisane zostały one w ryt-
mie polskich tańców narodowych 
i ludowych. Widowisko muzycz-
no-taneczne zostało wzbogacone 
przepięknym brzmieniem instru-
mentów muzycznych, profesjo-
nalnej kapeli ludowej  „Jędruś” 
z Poznania, grającej w składzie 
- Andrzej Przybył (akordeon), 
Adam Gierak (skrzypce), Leszek 
Kotlina (klarnet), Włodzimierz 
Florkowski (kontrabas). 
Dzieci w rytmie tańców lu-
dowych, pastorałek i kolęd w 
barwnych strojach ludowych po-
dziękowały narodzonemu dzie-
ciątku w żłobie. Barwne wido-
wisko przykuło uwagę widowni 
bardzo licznie zgromadzonej na 
sali widowiskowej. Dzięki takim 
koncertom kultywowane są trady-
cje ludowe współcześnie niemal 
znikające. Na długo w pamięci 

pozostanie obraz wykonanych 
tańców, ubranych dzieci w ory-
ginalne stroje ludowe z sześciu 
regionów Polski (częściowo wy-
pożyczone dzięki uprzejmości  
Zespołu Folklorystycznego „Ma-
rynia” z Wronek). 
Bardzo ważne jest to, aby nadal 
podtrzymywać tradycje obycza-
jów, pieśni i tańca, przekazywane 
niegdyś z pokolenia na pokolenie. 
Dziś ta tradycja zanika, młode 
pokolenia chętniej słucha współ-
czesnej muzyki pop. Na szczęście 
są ludzie, którzy robią wiele, by 
nasz folklor nie został wymazany. 
Wielkie podziękowania należy 
skierować do pani reżyser i cho-
reograf Renaty Lis, która stara się 
w sposób bardzo wierny odtwa-
rzać ludowego tańce, przyśpiewki 
i obyczaje.   
Widowisko uświetnili swoją 
obecnością honorowi goście: wójt 
Gminy Budzyń Marcin Soko-
łowski, przewodniczący Powiatu 
Chodzieskiego Piotr Jankowski, 
dyrektor Banku Spółdzielczego 

w Budzyniu oraz radna Rady Po-
wiatu Barbara Ksycka. Dyrektor 
Marek Bocheński złożył podzię-
kowanie wójtowi Gminy Budzyń 
Marcinowi Sokołowskiemu za 
zainicjowanie i zaangażowanie 
w pracy nad tworzeniem Zespołu 
oraz wsparcie tradycji ludowych 
w naszym regionie oraz wręczył 
bukiet kwiatów i podziękowania 
pani choreograf Renacie Lis i 
panu Andrzejowi Przybył za pasję 
i zaangażowanie w prace z zespo-
łem oraz kultywowanie tradycji 
ludowych w Gminie Budzyń.  

*   *   * 
Tydzień później Zespół „Tolija” 
koncertował w murach  kościoła 
pw. św. Andrzeja Boboli w Budzy-
niu. Dzięki temu jeszcze większa 
część mieszkańców naszej gminy 
mogła przeżyć i wzruszyć się tym 
widowiskiem. Wspólny śpiew 
kolędy „Bóg się rodzi” zakończył 
barwne przedstawienie. Pomy-
słodawczyni i założycielka Ze-
społu Folklorystycznego „Tolija” 

- Anna Zaranek instruktor kultury 
GOK-u w Budzyniu podziękowa-
ła wszystkim zgromadzonym za 
wspólne kolędowanie. Ostatnie 
słowo zabrał ks. Marek Piosik. 
Nadmienił, że nieprzypadkowo 
spotkaliśmy się w murach naszej 
świątyni, aby oddać hołd Jezuso-
wi narodzonemu z woli naszego 
Stwórcy. Dziękując dzieciom za 
ich występ obdarował je pełnym 
koszami słodyczy. Zespół „Toli-
ja” w nagrodę wyjechał do Pozna-
nia na spektakl pt. „Pastorałka” w 
wykonaniu Dziecięcego Zespołu 
Folklorystycznego „Cepelia-Po-
znań”. Nasze dzieci miały okazję 
zintegrować się z innym zespo-
łem oraz zobaczyć w ich wyko-
naniu obrzęd wigilijny z regionu 
żywieckiego. Na Starym Rynku 
zwiedziły największą szopkę w 
Europie w kościele franciszka-
nów na Placu Bernardyńskim. 
Wyjazd sfinansował dyrektor Gok
-u w Budzyniu Marek Bocheński,  
za co serdecznie dziękujemy.  


