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Z prac Rady Gminy    

Ostatnia sesja 
w minionym roku 

Inwestycje na terenie gminy

Powstaje blok

HARMONOGRAM
walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych 

w Ochotniczych Strażach Pożarnych
na terenie gminy BUDZYŃ  

w okresie od  23.01.2016 r. do 12.03.2016 r. 

12 stycznia 2016 r. firma ENEA przystąpiła do wymiany linii energe-
tycznej w rejonie ulic: Bugaje, Strażacka i Ogrodowa. Stare słupy ener-
getyczne wraz z okablowaniem zostały wymienione na nowe.

29 grudnia odbyła się 13 sesja 
Rady Gminy, ostatnia w 2015 
roku. Sesja ta składała się z 
dwóch części – oficjalnej, ro-
boczej, w czasie której radni 
podjęli kilka ważnych uchwał, 
oraz część nieoficjalnej, w 
której radni oraz zaproszeni 
goście składali sobie życzenia 
i podzielili opłatkiem.    
W częściej roboczej radni pod-
jęli uchwałę w sprawie progra-
mu współpracy Gminy Budzyń 
z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami wymienio-
nymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 
24 kwietnia z 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publicznego i 
wolontariacie na 2016 rok. 
Następnie Rada Gminy podjęła 
uchwałę o przystąpieniu Gminy 
Budzyń jako do stowarzyszenia 
pod nazwą Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Chodzieży jako 
członek wspierający. Umożliwi 
to naszym mieszkańcom dzia-
łalność w ramach tego Uniwer-
sytetu oraz organizowanie spo-
tkań i szkoleń na terenie naszej 
gminy.
Następnie Wójt przedstawił in-
formacje w sprawie weryfikacji 
wniosków sołectw w ramach 
funduszów sołeckich na 2016 
rok. Weryfikacja ta wypadła 
pozytywnie i te zadania zosta-
ły ujęte w budżecie gminy na 
2016 rok. 
Następnie Rada podjęła  uchwa-
łę w sprawie wieloletniej pro-

Pierwszy z trzech zaplanowanych bloków mieszkalnych wyszedł z etapu 
fundamentów, ekipy budowlane stawiają mury pierwszej kondygnacji. 
Według planów blok ten ma zostać oddany jeszcze w roku bieżącym do 
użytku. Inwestorem jest firma Komfort Invest sp. z o.o. z Ryczywołu, która 
w [przypadku zainteresowania planuje  budowę kolejnego. 

gnozy finansowej na lata 2016 
- 2023. 
Następnie Rada Gminy podjęła 
uchwałę w sprawie budżetu na 
2016 rok. 
Budżet Gminy Budzyń po stro-
nie dochodów planowany jest 
w wysokości 27 milionów 99 
tysięcy 691 złotych, w tym 
dochody bieżące zaplanowano 
w wysokości 26 milionów 644 
tysiące 391, natomiast dochody 
majątkowe w wysokości 455 
tysięcy 300 złotych. Natomiast 
wydatki zaplanowane zostały 
na kwotę 27 milionów 672 ty-
sięcy 179 złotych. W tym wy-
datki bieżące zaplanowano na 
kwotę 22 miliony 782 tysiące 
430 złotych, a wydatki mająt-
kowe na kwotę 4 miliony 889 
tysięcy 749 złotych. Planowany 
deficyt budżetu wynosi 572 ty-
siące 488 złotych 24 grosze.  
W drugiej częściej obrad od-
było się spotkanie opłatkowo 
– noworoczne, w którym udział 
wzięli radni Gminy Budzyń, 
radni Rady Powiatu z prze-
wodniczącym Rady Powiatu 
Piotrem Jankowskim. W cza-
sie spotkania śpiewno kolędy 
wspólnie z dziećmi z Gminne-
go Ośrodka Kultury, łamano 
się opłatkiem i składano sobie 
życzenia pomyślności w życiu 
osobistym oraz rozwoju naszej 
gminny w 2016. 

Inwestycje firmy ENEA
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„Wierni Bogum Ojczyźnie i rodzinie”

Gimnazjum: święto patrona
„Wierni Bogu, Ojczyźnie i rodzi-
nie” - pod takim hasłem w Gim-
nazjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu odbyła się 
uroczystość święta patrona.  
Pamięć o tych, którzy swoje młode 
życie w dziejowej godzinie, kładli 
na ołtarzu Ojczyzny, stanowi wektor 
dla młodzieży gimnazjalnej, która 
zdobywa wiedzę pod hasłem: „Być, 
trwać, pamiętać w służbie Ojczyzny 
i edukacji…”
Dzień 5 stycznia 2016 r. był wielkim 
świętem dla Gminy Budzyń oraz 
społeczności gimnazjalnej. Flagi pań-
stwowe i powstańcze, blask płomieni 
pamięci, wiązanki biało-czerwonych 
kwiatów i wzruszające słowa, to wy-
raz wdzięczności za bohaterskie czy-
ny naszych przodków – Powstańców 
Wielkopolskich. 
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy 
Świętej celebrowanej przez księdza 
proboszcza budzyńskiej parafii Mar-
ka Piosika, z duchowym przesłaniem 
wdzięczności za chwalebne odro-
dzenie wielkopolskich, piastowskich 
ziem. Na grobie bohaterów Powsta-
nia Wielkopolskiego na budzyńskim 
cmentarzu zostały złożone wiązanki 
kwiatów i zapalone znicze. Młodzież 
gimnazjalna oddała cześć swoim pa-
tronom przy obelisku obok szkoły.
W auli szkolnej odbyła się część ar-
tystyczna, która łączyła obraz, poezję 
i muzykę, stanowiło to tło emocji 
patriotycznych i poruszało głębię 

uczuć. Podczas prezentacji powstań-
czych wydarzeń został zaprezento-
wany również film z uroczystości na 
poznańskim cmentarzu przy grobach 
Wiktora Skotarczaka i Leona Na-
piecka, którzy na Okręgliku bronili 
Budzynia i zdobyli niemiecki wóz 
pancerny. Obecna była wówczas 
delegacja budzyńskich władz samo-
rządowych z wójtem Gminy Budzyń 
Marcinem Sokołowskim oraz przed-

nością miedzy innymi: przewodni-
czący Rady Powiatu Piotr Jankow-
ski, starosta Powiatu Chodzieskiego 
Julian Hermaszczuk, wicestarosta 
Powiatu Chodzieskiego Mirosław 
Juraszek, przewodniczący Rady 
Gminy Budzyń Zenon Nowicki, wójt 
Gminy Budzyń Marcin Sokołowski, 
przewodniczący Zarządu Towarzy-
stwa Pamięci Powstania Wielko-
polskiego Roman Grewling, przed-
stawiciele powiatowego oddziału 
Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych Marian 
Wróblewski i Edmund Księżniakie-
wicz, dyrektorzy szkół, przedszkoli, 
członkowie Towarzystwa Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego w Bu-
dzyniu i Chodzieży oraz nauczyciele 
i uczniowie gimnazjum.
Program artystyczny został przygo-
towany przez panie: Hannę Daniele-
wicz, Elżbietę Kurkowiak-Pauszek, 
Krystynę Świniarską i Pana Witolda 
Kuklę, a uroczystość przez wycho-
wawców i uczniów klas drugich.
Dziękujemy wszystkim, dla których 
„Ojczyzna, to wielkie słowo…”
Społeczność Gimnazjum im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Budzy-
niu

Członkowie Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskie-

go w Budzyniu

stawicielami szkół i społeczeństwa 
gminy.
Wspólne świętowanie rocznicy 
pierwszego dnia wolności po 147 la-
tach niewoli dało nam wszystkim po-
czucie ogromnego znaczenia własnej 
tożsamości narodowej. Jak mówił 
Goethe: „Gdzie znika zainteresowa-
nie, tam znika i pamięć…”
Uroczystość uświetnili swoją obec-
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Dziewoklucz 

Pożar hali  
Wojewódzki etap konkursu przedmiotowego     

Sukces Wiktora 

15 stycznia 2016 roku w miej-
scowości Dziewoklucz doszło 
do dużego pożaru hali maga-
zynowej. Zgłoszenie o pożarze 
do Stanowiska Kierowania 
Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Chodzieży wpłynęło około go-
dziny 8.30. 
W pierwszym rzucie zadyspo-
nowano 5 zastępów gaśniczych 
oraz grupę operacyjną z KP PSP 
w Chodzieży, którą dowodził w 
pierwszej kolejności Dowódca 
JRG kpt. Maciej Zwierzykowski, 
a następnie Z-ca Komendanta 
Powiatowego PSP w Chodzieży 
st. kpt. Leszek Naranowicz. Po 
przybyciu pierwszych zastępów 
okazało się, że pali się wnętrze 
hali magazynowej, w której znaj-
dował się m.in. ładowarka tele-
skopowa i samochód osobowy.
Działania straży pożarnej polega-
ły na podaniu łącznie 5 prądów 
wody w natarciu i obronie. Z 
uwagi na wielkość pożaru zadys-
ponowano na miejsce zdarzenia 

kolejne zastępy, w tym podnośnik 
hydrauliczny. Strażacy gaszą-
cy pożar od zewnątrz z powodu 
dużego zadymienia pracowali w 
sprzęcie ochrony dróg oddecho-
wych. Po zlokalizowaniu i dotar-
ciu do wszystkich źródeł ognia 
przystąpiono do dogaszania po-
żaru. W wyniku pożaru spaleniu 
i zniszczeniu uległo: hala maga-
zynowa, ładowarka teleskopowa, 
samochód osobowy, osprzęt bu-
dowlany oraz materiały archiwal-
ne firmy użytkującej obiekt.
Na miejscu zdarzenia działały 
również inne służby: policja oraz 
pogotowie energetyczne. W ak-
cji gaśniczej trwającej ponad 5 
godzin brało udział łącznie 9 za-
stępów straży pożarnej w sile 24 
strażaków z KP PSP w Chodzie-
ży, JRG PSP w Chodzieży, OSP 
KSRG Budzyń, OSP KSRG Sza-
mocin oraz OSP Dziewoklucz.

Tekst: st. kpt. 
Leszek Naranowicz

Zdjęcia: zmiana III JRG 
PSP w Chodzieży 

Miło nam poinformować, że do 
wojewódzkiego etapu konkursu 
przedmiotowego z fizyki oraz z 
matematyki zakwalifikował się 
Wiktor Nowacki, uczeń klasy 
IIa Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu. 
Wiktor na etapie rejonowym Woje-
wódzkiego Konkursu Fizycznego, 
który odbył się 4 grudnia 2015r. 
w Gimnazjum Sióstr Urszulanek 
Unii Rzymskiej w Poznaniu,zdobył 
45 punktów na 50 punktów moż-
liwych do zdobycia. Tak świetny 
wynik zawdzięcza swojej ogrom-
nej, systematycznej pracy i nauce 
pod kierunkiem nauczyciela fizyki, 
pani Alicji Kępka. Z kolei sukces 
w Wojewódzkim Konkursie Ma-
tematycznym, którego rejonowy 
etap odbył się  8 stycznia 2016r. w 
Zespole Szkół Społecznych nr 2 w 
Poznaniu, to owoc pracy Wiktora 
pod kierunkiem pani Gabrieli Pio-
trowicz. Uzyskany wynik przez 
Wiktora to 43 punkty na 50 punk-
tów możliwych do zdobycia.Jest 
to niezwykle miła informacja na 

rozpoczęcie roku kalendarzowego. 
Serdecznie gratulujemy Wiktorowi 
i jego nauczycielom dotychczaso-
wych osiągnięć  edukacyjnych oraz 
życzymy sukcesów  w finałowych 
rozgrywkach, które obędą się już w 
lutym z fizyki i w marcu z matema-
tyki. Mamy nadzieję, że uczniowie 
obecnych klas pierwszych i drugich 
odniosą sukcesy za rok, a zdobyte 
przez nich w ten sposób  wiadomo-
ści i umiejętności wspomogą dalszy 
rozwój edukacyjny. 
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Gimnazjum Publiczne w Budzyniu  

Radośnie kolędujmy   

Kłos Budzyń   

Turniej charytatywny   

Udana wycieczka gimnazjalistów

Artystyczna Łódź
W piątek, 8 stycznia 2016 
roku, mieszkańcy Budzynia i 
okolic licznie zgromadzili się 
w auli naszego gimnazjum, by 
rozgrzać mroźną aurę wspól-
nym kolędowaniem. Insceni-
zacja muzyczno-słowna pt. 
„Bóg się rodzi w człowieku” 
rozpoczęła tegoroczne spotka-
nie kolędowe, którego organi-
zatorem od lat jest działająca 
przy szkole Rada Rodziców. 
O oprawę muzyczną spotkania 
zadbała pani Małgorzata Jeska, 
natomiast nad stroną technicz-
ną przedsięwzięcia czuwali: 
Ewelina Wesołowska i Witold 
Kukla. Wspomnieć należy tak-

że o osobie Jakuba Herforta 
– naszego absolwenta, który 
inicjował śpiewy i zachęcał 
zgromadzonych do wspólne-
go, radosnego kolędowania. 
Świąteczny nastrój udzielił się 
wszystkim zebranym, którzy z 
pełnym zaangażowaniem śpie-
wali przygotowane utwory. 
Spotkanie przebiegło w miłej, 
wręcz rodzinnej atmosferze, 
tym bardziej, że rodzice na-
szych uczniów przygotowali 
dla wszystkich gości słodki 
poczęstunek. Wspólne kolędo-
wanie stało się tradycją naszej 
szkoły, odbywa się ono bowiem 
od kilkunastu lat.

Przyjemne z pożytecznym oraz 
wiedza z rozrywką połączone 
zostały podczas wycieczki grupy 
uczniów i nauczycieli z Gimna-
zjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu do Łodzi. 
Wyprawę, która odbyła się 20 
stycznia br. zainicjowała Kinga 
Buszkiewicz, dyrektor budzyń-
skiego gimnazjum. 
Głównym celem wyprawy było 
rozbudzenie wśród młodzieży 
zainteresowania kulturą poprzez 
kontakt ze sztuką i wielką sceną, 
wyzwolenie pozytywnych uczuć 
i emocji oraz zapoznanie z bogac-
twem architektonicznym i kultu-
ralnym miasta Łodzi. Pierwszym 
punktem wycieczki był spektakl 
pt. „Opowieść wigilijna” w Teatrze 
Nowym im. Kazimierza Dejmka 
w Łodzi. Jednym z aktorów gra-
jących w tym przedstawieniu jest 
Artur Gotz – aktor i wokalista, 
dzięki któremu uczniowie i nauczy-
ciele budzyńskiego gimnazjum 
spotkali się z aktorami i zwiedzili 
Teatr Nowy od kulis. Artur Gotz 
oprowadzając grupę po teatrze, 
opowiadał o etapach powstawania 
spektaklu teatralnego, o pracy akto-
rów, scenografów, kostiumologów, 
charakteryzatorów, inspicjentów, 
garderobiany, czy też rekwizyto-
rów. Najciekawszą stroną spaceru 
po teatrze była możliwość odwie-
dzenia miejsc zazwyczaj niedostęp-
nych dla widzów oraz możliwość 
spojrzenia ze sceny w stronę foteli 
publiczności. Kulisy, garderoby, za-
padnie i sale prób to tylko cząstka z 
odwiedzonych wnętrz. Uczestnicy 
wyprawy mieli także przyjemność 
pod przewodnictwem Artura Gotza 

zwiedzić ulicę Piotrkowską. Jest to  
reprezentacyjna ulica Łodzi i jed-
nocześnie najdłuższa ulica handlo-
wa w Europie licząca ok. 4,2 km. 
Uczestnicy wycieczki spacerując 
ulicą Piotrkowską mieli możliwość 
posiedzieć na „Ławeczce Tuwi-
ma”, zobaczyć pomnik Trzech 
Fabrykantów i Pomnik Fortepian 
Rubinsteina oraz Misia Uszatka i 
Pomnik Łodzian Przełomu Tysiąc-
leci – 12 859 kostek z wygrawe-
rowanymi nazwiskami.  W części 
ulicy wzorowanej na hollywoodz-
ką Aleję Sławy poznano gwiazdy 
wybitnych osobowości polskiego 
kina. Aktor interesująco opowiadał 
o historii tego wielokulturowego 
miasta, gdzie żyli Rosjanie, Żydzi, 
Niemcy i Polacy. Zwiedzano zespo-
ły pofabryczne rodzin Poznańskich 
m.in. niezwykły neobarokowy pa-
łac Izraela Poznańskiego (zwany 
„łódzkim Luwrem”, obecnie Mu-
zeum Miasta Łodzi), oraz Centrum 
Manufaktura.  Wycieczka do Łodzi 
była dla wszystkich nie tylko oka-
zją do spotkania z Arturem Gotz, 
który w serialu „Na Wspólnej” gra 
lekarza Kłosowicza a dla budzyń-
skich gimnazjalistów wcielił się w 
rolę przewodnika turystycznego ale 
również okazję do spędzenia mroź-
nego zimowego dnia ferii w miłym 
towarzystwie. Wycieczka pogłębiła 
wśród młodzieży zainteresowanie 
kulturą i turystyką oraz była dosko-
nałą okazją do zdobycia nowych 
doświadczeń i wiedzy. Wyjazd 
ten przede wszystkim pokazał, że 
budzyńscy gimnazjaliści i nauczy-
ciele potrafią nie tylko wspólnie 
pracować ale i wspólnie się bawić.

23 stycznia zorganizowano 
turniej charytatywny piłki 
nożnej seniorów. Uczestni-
kami tego wydarzenia  były 
drużyny Sokół Szamocin, 
Pomax Oborniki, Leśnik 
Margonin, drużyna repre-
zentująca firmę  Jana Ku-
backiego, Białośliwie, Mie-
ścisko, Korona Stróżewo, 
a także drużyna Kłosa Bu-
dzyń. 
Zawodnicy Klosa Budzyń 
walczyli dzielnie, lecz w tur-
nieju drużyna zajęła drugie 
miejsce, ustępując pierwszeń-

stwa drużynie Sokoła Szamo-
cin.   
Podczas trwania turnieju ze-
braliśmy na rzecz Zuzi Ma-
kowieckiej 2300 złotych, 
kwota ta została przekazana 
rodzinie w czasie uroczy-
stego zakończenia turnieju. 
Wszystkim uczestnikom tur-
nieju  serdecznie dziękujemy  
za ofiarność i odruch życzli-
wości w stosunku do Zuzanny.  
Zuzia wracaj do zdrowia, 
wszyscy Ci tego życzymy.

Kłos Budzyń 
i cała piłkarska brać 
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XXIV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy   

W Budzyniu graliśmy z całego serca!
Podczas 24. Finału WOŚP w 
Budzyniu zebrano 13 tys. 994 
zł. Do puszek kwestarskich 38. 
wolontariuszy uzbierało ponad 
11 tysięcy zł. To bardzo dużo. 
Wielu wolontariuszy, dzięki 
ciężkiej, całodziennej pracy 
uzbierało znaczące kwoty, a 
najwięcej udało się zgromadzić 
Krzysiowi Iwińskiemu, bo aż 
700 zł. Budzyński Sztab gorą-
co dziękuje wszystkim miesz-
kańcom naszej gminy, którzy 
wsparli Orkiestrę w jej idei nie-
sienia pomocy i dzielenia się z 
potrzebującymi i chorymi.

ta Stefańska, Monika Świderska, 
Marlena Oko - Kowalczyk oraz 
pracownicy Banku Spółdzielcze-
go, Piotr Gut i Karol Truszkow-
ski.
W piątek, poprzedzający Finał 
odbyła się szkolna loteria, któ-
ra przyniosła dochód 1570 zł. 
Przy sprzedaży losów pracowały 
mamy z Rady Rodziców, panie 
Gabriela Nadolińska i Anita Ko-
wal.
Konto WOŚP zasiliła także licyta-
cja gadżetów przysłanych z War-
szawy, która dostarczyła 900 zł. 
Najdrożej, za 240 zł zlicytowano 

Dzięki uprzejmości sponsorów, 
na szkolnym apelu podsumowu-
jącym pierwszy semestr, wolon-
tariusze otrzymają upominki w 
postaci bonów na bowling, bile-
tów do kina, pizzy. Fundatorami 
niespodzianek dla wolontariuszy 
są Justyna Żak „Habenda”, Syl-
wia Tomczyk „La  Siesta”, Marek 
Bocheński - kino „Mewa”, Piotr 
Florek - pizzeria. Za rok jubile-

uszowy - srebrny finał. Jego prze-
bieg zależeć będzie od zaintereso-
wania i zaangażowania jednostek 
samorządowych i gminnych orga-
nizacji. Im więcej nas będzie, tym 
możemy przygotować ciekawszą 
ofertę imprez dla mieszkańców 
całej gminy.

Pozdrawiam! 
Szefowa Sztabu 

– Aśka Wróblewska

WOLONTARIUSZE

Wojciech Antkowiak, Wojciech Bobowicz, Oliwia Budzińska, 
Gracjan Cholewiński, Monika Czerwińska, Weronika Danielska, 

Antoni Dąbrowski, Sandra Grodzka, Wiktoria Gruszczyńska, 
Krzysztof  Iwiński, Zuzanna Janeczek, Gabriela Janiszewska, 
Emilia Janiszewska, Oliwia Jaremba,  Igor Kaczmarek, Julia 
Kalkowska, Agnieszka Kamińska,  Emilia Krion, Sara Krion, 
Zuzanna Ludowicz, Kacper Łukaszewicz, Wiktoria Marek, 

Kornelia Nadolińska,  Monika Nadybska, Karol Nowacki, Olaf 
Pech, Zuzanna Perek,Artur Posłuszny, Jakub Przywarczak, Bar-
tosz Repczyński, Aleksandra Słowińska,  Mikołaj Syska, Dawid 
Szpejer, Julia Szurpit, Miłosz Szynkiewicz, Patrycja Ślesińska, 
Kacper Walerowski, 8 Adam Wróblewski, Julia Wróblewska, 

Joanna Wróblewska.

W przygotowaniach do Finału 
udział brali nauczyciele i pracow-
nicy szkoły: dyrektor Dariusz Du-
dziak, Longina Żołnieruk, Wio-
letta Stefańska, Justyna Barczak, 
Joanna Świergosz, Ilona John, 
Magdalena Łech, Małgorzata 
Zawisła, Oriana Ostradecka, Elż-
bieta Kalkowska, Monika Świ-
derska, Anna Nadolna, Mirosław 
Przybyszewski, Jacek Ślęzak. 
Pieniądze z niedzielnej kwesty li-
czyli: Longina Żołnieruk, Wiolet-

zegar ścienny . Ogromne podzię-
kowania dla wiernych przyjaciół 
Orkiestry, którzy zawitali tego 
popołudnia do Szkoły Podstawo-
wej. Pamiętajcie, że Orkiestra gra 
„do końca świata i jeden dzień 
dłużej”, bez względu na klimat, 
politykę i przeszkadzaczy. 
Przebrzmiały już dźwięki 24. Fi-
nału, jednak dla Szefowej Sztabu 
to nie koniec pracy, trzeba rozli-
czyć elektronicznie wolontariu-
szy, złożyć raport do Warszawy. 
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Kolejna podróż naszych „eksportowych” artystów

„Kombinatorzy” w Wilnie
Ferie zimowe w Bibliotece Publicznej 

Karnawałowe bale i baliki  

3 grudnia 2015r kapela wybrała 
się do wspaniałego i gościnnego 
Wilna. Wstępnie z Kapelą Wi-
leńską uzgodniono kilka kon-
certów w obwodzie wileńskim.
Pierwszy koncert odbył się w 
Czarnym Borze, przy udziale 
dzieci i młodzieży, ponieważ był 
to okres przedświąteczny Kom-
binatorzy zabrali ze sobą trochę 
świątecznych podarunków m. In. 
cukierki, czekoladki itp. Wszyst-
kie te podarunki wręczał św. 
Mikołaj Mieczysław Góra. Na 
koncercie kapeli był także staro-
sta Tadeusz Aszkielamiec. W tym 
samym dniu „Kombinatorów” 
gościła Kapela Wileńska na wspa-

niałej kolacji. W drugim dniu po-
bytu w Wilnie nasza kapela z prze-
wodnikiem zwiedzała starówkę 
Wilna. Stare Wilno to kaplica 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
ślady filomatów i filaretów, wiele 
świątyń i znaków pobytu poetów 
polskich takich jak Adam Mickie-
wicz, Juliusz Słowacki, Czesław 
Miłosz, Ignacy Kaszewski i inni. 
W sobotę po południu kapela 
koncertowała w miejscowość 
Szumsk. Przed powrotem zwie-
dziła cmentarz na Rossie, mau-
zoleum Marszałka Piłsudskiego, 
grób matki J. Piłsudskiego z ser-
cem Marszałka i cmentarz pole-
głych polskich żołnierzy.

Ferie zimowe w Bibliotece 
Publicznej rozpoczęły się ta-
necznym krokiem. Dla dzieci z 
gminy Budzyń zorganizowane 
zostały baliki karnawałowe. Już 
w pierwszym dniu, w godzinach 
przedpołudniowych odbył się 
balik w filii bibliotecznej w Wy-
szynach, a po południu w punk-
cie bibliotecznym w Nowym 
Brzeźnie. 
Jak przystało na bal uczestnicy 
przybyli w odświętnych strojach. 
Prowadzący balik Piotr Witoń - 
aktor z Poznania porwał wszyst-

kich uczestników nie tylko do 
wspólnych  tańców, ale również 
do udziału w różnych konkursach. 
Wodzirej tak pokierował balem, 
że wszystkie dzieci, zarówno te 
małe, jak i te duże z Wyszyn, z 
Nowego Brzeźna oraz z okolicz-
nych wiosek bawiły się wspólnie 
ze swoimi rodzicami, babciami 
i dziadkami. W trakcie zabawy 
był oczywiście wybór królowej i 
króla balu, taniec z balonami oraz 
tradycyjny pociąg, który rozbawił 
wszystkich do łez. 

W drugi poniedziałek ferii zi-
mowych Biblioteka Publiczna 
zawitała z balikami karnawa-
łowymi do kolejnych wiosek w 
Gminie Budzyń. Tym razem 
bawiliśmy się w Sokołowie Bu-
dzyńskim i w Bukowcu. 
Do odświętnie udekorowa-
nych pomieszczeń w świetlicach 
wiejskich przybyły dzieci wraz 
ze swoimi rodzicami i dziadka-
mi. Niektóre z dzieci przebrane 
były w bardzo pomysłowe stro-
je. Prowadzący bal - aktor Piotr 
Witoń przygotował dla nich sze-

reg zabaw i konkursów tanecz-
nych. Dwie godziny na parkiecie 
zmęczyły uczestników, a pomi-
mo tego tańcom nie było końca.
Świetna zabawa, dużo radości i 
zadowolone buzie dzieci spowo-
dowały, że baliki karnawałowe 
zostały wpisane do kalendarza 
imprez stałych Biblioteki. Już 
od dzisiaj dzieci mogą szyko-
wać sobie wymyślne stroje na 
przyszłe ferie. Za rok odwie-
dzimy kolejne miejscowości w 
gminie.
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Prosna 

Spotkanie noworoczne

Przedszkole w Budzyniu 

Święto Babci i Dziadka

Boże Narodzenie to czas rado-
snego świętowania, kolędowa-
nia i składania sobie życzeń. We 
wsi Prosna mieszkańcy przez 
tydzień kolędowali wspólnie 
przy choince, a 06 stycznia 2016 
odbyło się spotkanie świątecz-
no- noworoczne dla dzieci. 
Spotkaniu towarzyszyło wspól-

ne kolędowanie przy choince, 
poczęstunek a także pojawił się 
gwiazdor z workiem prezentów. 
Każde dziecko otrzymało prezent, 
miało możliwość porozmawiania 
z gwiazdorem czy zrobienia so-
bie z nim zdjęcia pamiątkowego. 
Spotkaniu towarzyszyła miła at-
mosfera.

Z inicjatywy pani Sołtys sołectwa Prosna, w dnia 24 stycznia 2016 
r. w świetlicy wiejskiej strażacy ratownicy medyczni z Ochotniczej 
Straży Pożarnej Wyszyny przeprowadzili pokaz, jak udzielić pomo-
cy osobie nieprzytomnej wykonując masaż serca i sztuczne oddy-
chanie. Każda chętna osoba mogła spróbować swoich sił, trenując 
na tzw. fantomie.

Prosna 

Trenowali na fantomie

Kochane wnuki zawsze pamiętają o swoich kochanych Babciach i Dziad-
kach. Z okazji Ich święta przygotowały spektakle artystyczne, wykonały 
piękne laurki, złożyły serdeczne życzenia. Cieszymy się z tak licznej obecno-
ści wszystkich zaproszonych gości. Dla dzieci szczególnie ważne było spo-
tkanie z najbliższymi i to, że mogły dla Was wystąpić, drogie Babcie i drodzy 
Dziadkowie. Te spotkania na długo zapamiętają i dzieci i ich najbliżsi.

Sołectwo Budzyń

Bal przebierańców
26 stycznia w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Budzyniu odbył 
się Sołecki Bal Przebierańców 
dla dzieci. Wraz z organizato-
rami bawiła się grupa ponad 70 
dzieci.
Największa atrakcją był klaun 
Kiki, który świetnie zabawiał 
dzieci, robił ogromne bańki my-
dlane, a także różne baloniki, któ-
re dzieci dostały w prezencie. 
Każde dziecko dostało oprócz 
tego pluszaka i słodkości. Dla 
mam i babć była przygotowana 
kawa i ciasta. 

Gościem honorowym balu był wójt 
Gminy Budzyń Marcin Sokołow-
ski. 
Myślę, że dzieci mile spędziły to 
styczniowe popołudnie. 
Dziękuję za pomoc pracownikom 
GOK-u i sponsorom za hojność: 
firmie „Angora” H.T. Hetmanow-
scy, Michałowi Szejnerowi, Ro-
manowi Mantykowi, Andrzejowi 
Szczurkowi, J.Sz. Jabłońskim, Gra-
żynie Krzyścin, Agnieszce Hamer-
lińskiej, GOK, Urzędowi Gminy. 

Sołtys sołectwa Budzyń
Maria Jabłońska     
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Szkoła Podstawowa w Wyszynach  

„Śladami Trzech Króli”

W piątek, 15 stycznia, w naszym 
przedszkolu  zorganizowany zo-
stał bal karnawałowy. 
Dzieci, przebrane w różne stroje, 
począwszy od wróżki, królewny, 
delikatnego motylka, poprzez  ry-
cerza, piratów, policjantów, Spi-
der-Mana, Batman, strażaka, na 
zwierzątkach kończąc, były nie 
do poznania. W salach nie zabra-
kło pięknych kolorowych ozdób 

Przedszkole w Budzyniu 

W karnawale same bale! 
i balonów. Dzieci wesoło bawiły 
się przy wspólnych zabawach ta-
necznych i muzycznych. W trakcie 
karnawałowych szaleństw  dzieci 
mogły  posilić się słodką przeką-
ską, a najwięcej emocji wzbudziło 
wybieranie Króla i Królowej balu 
w grupach. Tym karnawałowym i 
zabawowym akcentem dzieci roz-
poczęły ferie.

Szkoła Podstawowa im. 
Mikołaja Kopernika w 
Wysyznach serdecznie za-
prasza uczniów z klas V i 
VI do udziału w konkur-
sie ortograficznym „Małe 
Dyktando Pokutne” orga-
nizowanym przez naszą 
szkołę pod honorowym 
patronatem Rady Języka 
Polskiego przy Prezydium 
Polskiej Akademii Nauk. 
Konkurs skierowany jest do 
uczniów z powiatu chodzie-
skiego oraz zaproszonych 
przedstawicieli władz sa-
morządowych i dyrektorów 
szkół. Odbędzie się on 10 
marca 2016 r. w czasie Re-
kolekcji Wielkopostnych, 

jednak ma znacznie szerszy 
wymiar niż wskazywałaby 
na to jego nazwa, bo ma na 
celu wzbogacenie wiedzy 
uczniów z zakresu nie tylko 
języka polskiego, ale także 
kultury i historii naszego 
regionu. Jednocześnie na-
wiązuje do obchodzonego 
pod koniec lutego Między-
narodowego Dnia Języka 
Ojczystego, a dyktando wpi-
suje się w kampanię Ojczy-
sty- dodaj do ulubionych. 
Formę konkursu ustaliliśmy 
w porozumieniu z Panem 
Mieczysławem Grabianow-
skim Dyrektorem Gabinetu 
Prezesa PAN. 

9 stycznia 2016 r. w Poznańskiej 
Bazylice Archikatedralnej odby-
ło się XX Kolędowanie Flażoleci-
stów „Śladami Trzech Króli”, na 
którym obecne były dzieci i  mło-
dzież z całej Wielkopolski. 
Naszą szkołę, która po raz pierwszy 
uczestniczyła w tym wydarzeniu,  
reprezentowała grupa uczestników 
Szkolnego Koła Flażoletowego, 
prowadzonego przez panią Mag-
dalenę Geisler. Podczas uroczystej 

mszy św. dzieci wspólnie wykony-
wały kolędy na flażoletach. Patro-
nat nad koncertem objęły: władze 
miasta Poznania, TVP Poznań, Ra-
dio EMAUS, Przewodnik Katolic-
ki, Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli w Poznaniu, Stowarzyszenie 
NATAN Pedagogów oraz wydaw-
nictwo dwumiesięcznika „Wycho-
wanie muzyczne”. To niecodzienne 
doświadczenie z pewnością na dłu-
go pozostanie w naszej pamięci. 

80. rocznica urodzin ś.p. księdza Henryka Godka  

Wspominano proboszcza
20 stycznia, w sali kina Gmin-
nego Ośrodka Kultury z oka-
zji 80-tych urodzin śp. ks 
Henryka Godka odbyło się 
spotkanie poświęcone temu 
zasłużonemu dla tutejszej 
społeczności proboszczowi i 
społecznikowi.

Uczestników wieczoru wspo-
mnień powitał dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury Marek 
Bocheński. Przekazał on po-
zdrowienia od ks. prof. Jana 
Kantego Pytla, o. Eustachego 
Rakoczego i ks. Waldemara 
Hanasa, którzy z różnych przy-

czyn nie mogli się stawić oso-
biście. 
Następnie Piotr Ślęzak wprowa-
dził przybyłych w dzieje parafii 
po czym przedstawił sylwetkę 
świętej pamieci księdza Henry-
ka Godka, ilustrując jego dzia-
łalność w Budzyniu zdjęciami 
i filmem z jego udziałem. W 
dalszej części współpracę z ks. 
Godkiem wspominali prałat 
Ireneusz Szypura, oraz prezes 
Bractwa Kurkowego Ryszard 
Cybulski. 

Ksiądz Henryk Godek pełnił 
funkcję proboszcza w Budzy-
niu od 1 sierpnia 1985 roku aż 
do niespodziewanej śmierci 6 
kwietnia 2000 roku. Zasłużony 
dla Budzynia ksiądz pochowany 
został na miejscowym cmenta-
rzu. 
Ksiądz Henryk Godek zapisał 
się w pamięci parafian jako spo-
łecznik oddany sprawom parafii 
i gminy, znakomity organizator i 
budowniczy. 

Pod honorowym patronatem Rady 
Języka Polskiego przy Prezydium 
Polskiej Akademii Nauk
„Małe dyktando pokutne”
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Występ zespołu folklorystycznego „Tolija”

„Zajaśniała gwiazda nad Betlejem” 
W styczniu 2016 roku zespół 
folklorystyczny „Tolija” wy-
stawił w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Budzyniu widowi-
sko muzyczno – taneczne pod 
tytułem „Zajaśniała gwiazda 
nad Betlejem”. 
Dzieci wystąpiły w oryginal-
nych strojach ludowych z sze-
ściu regionów Polski. Było to 
porywające widowisko. Swoim 
tańcem i śpiewem, a także da-
rami, dzieci podziękowały za 
narodziny Dzieciątka Jezusa w 
ubogiej stajence. 
Występ „Toliji” to dowód na 
to, że ludowe tradycje w naszej 
gminie traktuje się poważnie. 
Liczymy, że zespół będzie te 
tradycje podtrzymywał. 
Występ „Toliji” oklaskiwało 
wielu widzów, sala widowisko-
wa była wypełniona niemal po 
brzegi. Przybyło także wielu 
dostojnych gości, wśród nich 

znaleźli się wójt Gminy Budzyń 
Marcin Sokołowski, przewod-
niczący Rady Gminy Zenon 
Nowicki, przewodniczący Rady 
Powiatu Piotr Jankowski, sołtys 

wsi Budzyń Maria Jabłońska.  
Ponadto, na zaproszenie pro-
boszcza chodzieskiej parafii 
p.w. Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny ks. Arkadiusza 
Rosińskiego, młodzi artyści 
wystąpili także w chodzieskiej 
świątyni. 

Podziękowania
Organizatorzy występu dziękują 
choreografce zespołu Renacie 
Lis oraz kapeli ludowej „Ję-
druś” pod kierunkiem Andrzeja 
Przybyła za zaangażowanie w 
występy zespołu folklorystycz-
nego „Tolija”.  
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Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego...”  

Nasi uczniowie najlepsi 
15 grudnia 2015 r. w ZSZ nr 
6 przy ul. Działyńskich w Po-
znaniu odbył się etap rejonowy 
Ogólnopolskiego Konkursu Hi-
storycznego im. Majora Marka 
Gajewskiego „Losy żołnierza i 
dzieje oręża polskiego w latach 
1531 – 1683. Od Obertyna do 
Wiednia. Rzeczpospolita Oboj-
ga Narodów.” 
Nad przebiegiem konkursu czu-
wała komisja powołana przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświa-
ty w składzie: dr Jerzy Licki, star-
szy wizytator KO w Poznaniu 
– przewodniczący, Grażyna Be-
ata Augustin – koordynator klas 
wojskowych w ZSTiO we Wrze-
śni, Andrzej Piasecki – nauczyciel 
EdB w XXX LO oraz kapitan Ro-
bert Ołoszewski – oficer WSzW 
w Poznaniu. Na podstawie spraw-
dzonych testów konkursowych, 
komisja zakwalifikowała do fi-
nału wojewódzkiego 5 uczniów 
szkół podstawowych oraz 13 
uczniów gimnazjów, którzy osią-
gnęli minimum 80% możliwych 
do zdobycia punktów. Doskonale 
spisali się uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. T. Kotarbińskiego 
w Budzyniu którzy, podobnie jak 

rok i dwa lata wcześniej, zajęli 
czołowe miejsca i w komplecie 
zakwalifikowali się do finału. W 
kategorii szkół podstawowych do 
finału wojewódzkiego zakwalifi-
kowali się:
1. Szymon Nowak SP Budzyń 42 
p./100%
2. Karol Nowacki SP Budzyń 41 
p./97,6%
3. Piotr Buczma SP im. JP II Do-
minowo 40 p./95,2%
4. Dawid Niedbalski SP Budzyń 
34 p./80%
4. Jakub Poznański SP nr 2 Zło-
tów 34 p./80%
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Budzyniu przygotowali się do 
konkursu pod kierunkiem dyrek-
tora szkoły i nauczyciela historii 
Dariusza Dudziaka. Warto zwró-
cić uwagę, że Szymon Nowak i 
Dawid Niedbalski są uczniami 
klasy piątej i tematyka konkursu 
wyprzedzała zagadnienia, które 
poznają na lekcjach historii. Fi-
nał wojewódzki odbędzie się 22 
marca 2016 roku. Do finału ogól-
nopolskiego, który odbędzie się 
w czerwcu w Warszawie, może 
zakwalifikować się po 2 uczniów 
z każdej kategorii wiekowej. 

Nieodpłatna pomoc prawna
Informujemy, że zgodnie z porozumieniem podpisanym ze Staro-
stą Chodzieskim, w gminie Budzyń świadczona będzie nieodpłat-
na pomoc prawna. Począwszy od stycznia br. wyznaczeni praw-
nicy będą udzielać pomocy prawnej w każdą środę w godz. 10:00 
- 14:00  w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Rynkowej 
13 w Budzyniu. Pomoc udzielana będzie zgodnie z regulaminem 
dostępnym na stronie internetowej budzyn.pl.
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Spotkanie z Marią Konopką, autorką ksiązki 

„Moje przeżycia wojenne”
We wtorek, 19 stycznia, w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Budzyniu zor-
ganizowano wieczór autorski z 
Marią Konopką, autorką książ-
ki „Moje przeżycia wojenne”. 
Uroczystość została przygoto-
wana przez Bibliotekę Publicz-
ną i miała niezwykle podniosły 
charakter. 
To pierwsze wydawnictwo, które 
w ramach zachowania dziedzic-
twa społecznego i kulturalnego 
naszego regionu oraz utrwalenia 
pamięci historycznej związanej z 
okresem II wojny światowej został 
sfinansowane w ramach środków 
na promocję gminy. 
Autorka książki Maria Konopka 
była honorowym gościem spotka-
nia. Towarzyszyła jej córka Joanna 
Grabowska. 
Maria Konopka, z domu Grzecz-
ka, urodziła się 19 czerwca 1933 
roku we wsi Brzekiniec, położonej 
na terenie naszej gminy. W chwili 
wybuchu wojny miała 6 lat. Okres 
okupacji był dla niej, a także dla 
całej rodziny, okresem ponie-
wierki, głodu, pracy ponad siły i 
poczucia nieustannego zagroże-
nia. Okres ten odcisnął ogromne 
piętno na całym jej życiu. Pomi-
mo tego, że po zamążpójściu, w 
1956 roku zamieszkała w Sarbce, 
gdzie wspólnie z mężem prowa-
dzili gospodarstwo rolne, a po jego 
śmierci przeniosła się do Strzałko-
wa koło Słupcy, to właśnie wspo-
mnienia z Brzekińca i generalnie z 
ziemi budzyńskiej stanowią głów-
ną oś wspomnień Marii Konopki. 
Książka, w które okrucieństwo 

wojny odbija się w oczach dziec-
ka, jest niezwykle przejmująca i 
zapada w pamięć. 
W czasie spotkania sala wido-
wiskowa zapełniła się niemal 
do ostatniego miejsca – przybyli 
przedstawiciele dalszej i bliższej 
rodziny, mieszkańcy naszej gminy, 
zainteresowani wydawnictwem, 
a także wielu szacownych gości, 
w tym władze powiatu ze staro-
stą Julianem Hermaszczukiem i 
przewodniczącym Rady Powiatu, 
Piotrem Jankowskim na czele, a 
także wójt Marcin Sokołowski, 
przewodniczący Rady Gminy Ze-

Odtwarzanie dziecięcych przeżyć 
wywoływało u mnie duże emocje i 
powodowało dużo nieprzespanych 
nocy... Pragnę bardzo serdecznie 
podziękować Radzie, Wójtowi i 
Sekretarzowi Gminy za pomoc w 
edycji tej książki. Świadczy to o 
docenieniu roli historii swojej Ma-
łej Ojczyzny, na którą składają się 
losy poszczególnych rodzin...”

non Nowicki.         
Autorka swoje wspomnienia za-
częła przelewać na papier w wie-
ku ...80 lat. „Pierwsze rozdziały 
napisałam odręcznie. W trakcie 
pisania nauczyłam się posługiwać 
komputerem... Do pisania zachęci-
ły mnie moje wnuczki Aleksandra 
i Daria, które pragnęły poznać hi-
storie swojej babci i jej krewnych. 

O losach małej Maryjki opowie-
dział uczestnikom Mateusz Hoeh-
le, uczeń klasy trzeciej Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu, który miał okazję 
przeczytać książkę wcześniej. Dy-
rektor Biblioteki, Maria Ganclerz 
zadała autorce kilka pytań nawią-
zujących do opisanych wspomnień 
i jej życia po powrocie do rodzin-
nego domu. Miłym przerywnikiem 
muzycznym był występ solistów 
z GOK, w których wykonaniu 
uczestnicy wysłuchali kilku kolęd. 
Na zakończenie pierwszej części 
uroczystości Mateusz przeczytał 
wiersz, który napisał będąc zain-
spirowany losami autorki w czasie 
drugiej wojny światowej. 
W drugiej części, przy kawie i 
ciastku, uczestnicy mieli możli-
wość indywidualnego porozma-
wiania z panią Marią Konopką i 
otrzymania książki z autografem. 
Autorka otrzymała mnóstwo gra-
tulacji, życzeń oraz kwiatów.     


