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Wybraliśmy samorząd
Niezwykłe święto  

100 lat niepodległości!  

więcej na stronie 2

100. rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości obchodzona 
była na terenie naszej gminy w 
sposób szczególny. W sobotę, 10 
listopada, w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Budzyniu miał miejsce 
koncert operetkowy oraz wręcze-
nie statuetek „Ambasadora Pa-
mięci”, które zostały przyznane 
osobom i organizacjom szczególne 
zaangażowanym w działania na 
rzecz tożsamości Małej Ojczyzny – 
Budzynia (więcej na temat wręcza-
nia statuetek „Ambasadora Pamięci 
na str. 11). 
Następnego dnia obchody w Gminie 
Budzyń rozpoczęły się  Mszą Św. 
w kościele im. św. Andrzeja Boboli 
w intencji Ojczyzny. Po niej uczest-
nicy przemaszerowali pod pomnik 
Pamięci Narodowej, gdzie wszystkie 
delegacje złożyły wiązanki. Tego sa-
mego dnia również mieszkańcy Wy-

szyn uczcili 100 rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. O go-
dzinie 15.00 przed obeliskiem miesz-
czącym się przy Wiejskim Domu 
Kultury zebrali się mieszkańcy, aby 
odśpiewać Hymn Narodowy, pod-
czas którego kibice Iskry Wyszyny 
odpalili race w kolorach biało-czer-
wonych, a następnie głos zabrał miej-
scowy kronikarz Stanisław Wiese, 
przypominając wspomnienia swego 
ojca z roku 1918. Kwiaty pod pomni-
kiem złożyli zastępca Wójta Gmi-
ny Budzyń Piotr Jankowski, sołtys 
Joanna Czekalska, radny Krzysztof 
Kin, delegacje OSP Wyszyny, Koło 
Emerytów i Rencistów oraz juniorzy 
Iskry Wyszyny.  
O innych wydarzeniach związanych 
z obchodami Święta Niepodległości 
na terenie naszej gminy piszemy 
więcej na kolejnych stronach Infor-
matora. Zapraszamy do lektury.  

Wójt Gminy Budzyń, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu, Gminny Ośrodek 
Kultury w Budzyniu wraz z innymi jednostkami samorządowymi z 

terenu Gminy Budzyń organizują  

SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE  
w dniu 16 grudnia 2018 r. o godzinie 15:00 na budzyńskim Rynku

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Budzyń do 
wspólnego świętowania Bożego Narodzenia.

Organizatorzy zapewniają wigilijny poczęstunek, będą pierogi z kapustą 
i grzybami, barszcz czerwony, smażony karp, słodkie ciasta i pierniki.
W świąteczny nastrój wprowadzą nas kolędy śpiewane przez dzieci, 

młodzież oraz świąteczny wystrój rynku.
Organizatorzy zapraszają również do współpracy instytucje publiczne, 
zakłady pracy, firmy oraz osoby prywatne, które chciałyby pomóc wła-
sną pracą, darami rzeczowymi lub finansowo w organizacji bożonaro-

dzeniowego spotkania. Kontakt z organizatorami: 
DDPS  672843850    |    GOPS  672844059

Zakłady pracy, które chciałyby wesprzeć nas finansowo, 
prosimy o dokonywanie wpłat na konto: 

18 8945 0002 2600 0101 2000 0020 (z dopiskiem „wigilia 2018 r.”)
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Wybraliśmy samorząd
Radni minionej kadencji spotkali się po raz ostatni  

Pożegnalna sesja
21 października br. zostały przepro-
wadzone wybory samorządowe na 
terenie naszej gminy oraz w Polsce. 
Przedstawiamy wyniki wyborów na 
terenie naszej gminny. 
W wyborach do Rady Gminy Budzyń 
zarejestrowanych zostało ogółem 32 
kandydatów, natomiast na wójta Gmi-
ny Budzyń - 2 kandydatów. 
Zarejestrowani kandydaci w podzia-
le na komitety Wyborcze: 15 kan-
dydatów zostało zgłoszonych przez 
KWW Forum Samorządowo Ludo-
we, 11 kandydatów zostało zgłoszo-
nych przez KWW Gmina Budzyń, 
4 kandydatów zostało zgłoszonych 
przez KWW Bogdana Piotr, 1 kan-
dydat został zgłoszony przez KWW 
Krzysztofa Walczaka, 1 kandydat 
został zgłoszony przez KWW SLD 
Lewica Razem. 
Ogółem uprawnionych do głoso-
wania na terenie naszej gminy było 
6602, wydano 3341 kart do gloso-
wania, frekwencja wyniosła 50,61 
proc. Natomiast frekwencja w po-
szczególnych obwodach przedsta-
wiała się następująco:
Obwód Nr 1 - uprawnionych 1471, 
frekwencja 57,99 proc.; 
Obwód Nr 2 - uprawnionych 2017, 
frekwencja 55,23 proc.;
Obwód Nr 3 - uprawnionych 1254, 
frekwencja 43,70 proc.;
Obwód Nr 4 - uprawnionych 733, 
frekwencja 37,53 proc.; 
Obwód Nr 5 - uprawnionych 1127, 
frekwencja 48,89. 
Spośród 2 kandydatów zgłoszonych 
w wyborach na Wójta Gminy kan-
dydat Mieczysław Góra uzyskał 

280 głosów (8,90 proc. oddanych 
głosów), natomiast drugi z kandy-
datów Marcin Sokołowski uzyskał 
3000 głosów, co stanowi 91,10 pro-
cent głosów oddanych głosów. Tym 
samym mandat wójta naszej gminy 
na nową 5 letnią kadencję uzyskał 
Marcin Sokołowski. Poparcie, jakie 
uzyskał nowowybrany wójt, jest 
drugim wynikiem w kraju w sy-
tuacji, gdy w pierwszej rundzie w 
wyborach udział wzięło więcej niż 
jeden kandydat. 
Do Rady Gminy Budzyń zostali wy-
brani następujący radni: Sławomir 
Binert, Jarosław Dajczak, Krzysz-
tof Kaczmarek, Józef Kasperczak, 
Mariusz Ajchsztet, Andrzej Czer-
woniec, Bogdan Ksycki, Zenon No-
wicki (Budzyń); Marzena Walczak 
(Dziewoklucz); Józef Depta (Brzek-
niec i Nowe Brzezno); Halina Moć-
ko (Podstolice, Ostrówki i Kąkole-
wice); Wacław Pasch (Bukowiec, 
Nowa Wieś Wyszyńska); Izabela 
Jeńczyk (Sokołowo Budzyńskie, 
Popielno); Robert Ksycki (Prosna, 
Grabówka, Wyszynki i Niewiem-
ko); Krzysztof Kin (Wyszyny). 
Natomiast do rady powiatu wy-
bieraliśmy 3 radnych, którymi zo-
stali: Kinga Buszkiewicz, Barbara 
Ksycka oraz Michał Szejner. 

*   *   * 
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
gminy którzy wzięli udział w wybo-
rach samorządowych i tym samym 
wyrazili swoją troskę o dobro naszej 
gminy i powiatu. Wójtowi, radnym 
gminy oraz powiatu życzymy sukce-
sów w pracy dla wspólnego dobra.

7 listopada na swej ostatniej sesji 
mijającej kadencji spotkali się rad-
ni Rady Gminy Budzyń. W czasie 
obrad radni podjęli 6 uchwał, w 
tym, między innymi, zadecydowa-
li o nadaniu nazwy placowi poło-
żonemu w centrum miejscowości 
Budzyń w rejonie ulicy Rynkowej, 
przylegającemu do kościoła p.w. 
św. Andrzeja Boboli. Miejsce to 
nosi obecnie nazwę Placu Wolno-
ści. Z wnioskiem o nadanie powyż-
szej nazwy wystąpiła pani Hanna 
Danielewicz, prezes Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskie-
go w Budzyniu, która w swoim 
wniosku odwołała się do histo-
rycznych faktów z okresu walk o 
wolność naszych ziem podczas Po-
wstania Wielkopolskiego. 
W kolejnej uchwale radni zadecy-
dowali o przyjęciu regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Budzyń. 
Regulamin dotyczy zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę oraz zbioro-
wego odprowadzania ścieków, któ-
re to zadania realizowane są przez 
Gminny Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji w Budzyniu.  
Radni podjęli także decyzję w spra-
wie obniżenia ceny skupu żyta, któ-
ra jest przyjmowana jako podstawa 
przy obliczeniu podatku rolnego na 
rok 2019 w Gminie Budzyń. Decy-
zją radnych obniżono ją z poziomu 
54,36 złote za 1 dt (kwintala) na 41 
zł za 1 dt. Podejmując tę decyzję 
Rada Gminy Budzyń miała na uwa-
dze aktualną sytuacje w rolnictwie, 
spowodowaną stratami poniesiony-
mi w związku z tegoroczną suszą 

na ternie Gminy Budzyń, oraz fakt, 
że cena skupu żyta, która podstawę 
obliczania podatku rolnego na rok 
2019 jest stosunkowo wysoka. 
W kolejnej uchwale radni podjęli 
uchwałę zmieniającą uchwałę w 
sprawie zaciągnięcia pożyczki dłu-
goterminowej z budżetu państwa 
na wyprzedzające finansowanie 
operacji pod nazwą „Przebudowa 
drogi gminnej na terenie Gminy 
Budzyń zlokalizowanej w so-
łectwie Sokołowo Budzyńskie z 
udziałem środków z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 - 2020”.
Radni podjęli także uchwałę o 
zmianie w budżecie Gminy Bu-
dzyń na rok 2018, a w kolejnej 
uchwale dokonali zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej na 
lata 2018 - 2023. 
Po części roboczej sesji odbyła się 
uroczystość, w której Wójt Gminy 
Budzyń Marcin Sokołowski oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Ze-
non Nowicki wręczyli radnym 
Gminy Budzyń listy gratulacyjne z 
okazji zakończenia kadencji. 
Po zakończeniu sesji przewodni-
czący Gminnej Komisji Wybor-
czej w Budzyniu Marek Rożek 
oraz zastępca przewodniczącego 
Ewa Radziejewska wręczyli wój-
towi Gminy Budzyń oraz radnym 
Gminy Budzyń zaświadczenia o 
wyborze.
Następnie przewodniczący Gmin-
nej Komisji Wyborczej w Budzy-
niu przedstawił radnym informa-
cję o przebiegu wyborów.   

Odnowiono mogiły żołnierskie  W ostatnim czasie wybu-
dowane zostały od podstaw 3 mogiły żołnierskie zlokalizowane przy 
kościele św. Barbary w Budzyniu. Środki na ten cel pochodziły z bu-
dżetu państwa. W mogiłach tych pochowani są żołnierze którzy zginęli 
w czasie Powstania Wielkopolskiego w okolicach Budzynia.

Wspólne zdjęcie radnych minionej kadencji 

Okiem fotoreportera
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Wielkopolska 

Budzyń liderem w regionie
Postanowieniem Komisarza Wy-
borczego w Pile II z dnia 2 listo-
pada 2018, na dzień 19 listopada 
2018 roku zwołano pierwszą sesję 
nowopowołanej Rady Gminy Bu-
dzyń w celu złożenia ślubowania 
przez radnych i wójta, wybra-
nych w wyborach przeprowa-
dzonych w dniu 21 października 
2018. 
Najważniejszą częścią pierwszej 
sesji nowej kadencji było uroczyste 
ślubowanie radnych Rady Gminby 
Budzyń oraz nowowybranego wój-
ta Gminy Budzyń. 
Zgodnie z ustalonym przez Komi-
sarza Wyborczego porządkiem ob-
rad w pierwszej kolejności wybra-
no przewodniczącego Rady Gminy 

W nawiązaniu do informacji z poprzedniego wydaniu „Informatora”, do-
tyczącego rankingu aktywności samorządu w Polsce, sporządzonego przez 
gazetę „Rzeczpospolita”, przedstawiamy zwycięzców tego rankingu z po-
działem na województwa. Po raz pierwszy nasza gmina zajęła 1 miejsce w 
Wielkopolsce w kategorii gmin wiejskich, co z pewnością dla mieszkańców 
naszej gminy oraz samorządu powinno być powodem do szczególnej dumy.

Delegacje władz samorządu gminnego uczestniczyła w obchodach upamięt-
niających kolejną rocznicę mordu w Górach Morzewskich. Modlono się, 
zapalono znicze i złożono kwiaty w miejscu, w którym między innymi zo-
stało rozstrzelanych 7 mieszkańców naszej gminy z proboszczem parafii w 
Budzyniu księdzem Stanisławem Łakotą i dyrektorem szkoły Władysławem 
Kają. Gmina Kaczory, która opiekuje się tym miejscem pamięci narodowej, 
wykonała w ostatnim czasie nowe schody wiodące na wzgórze oraz zago-
spodarowała teren wokół tego miejsca. Zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy do indywidualnego odwiedzenia tego miejsca, tak symbo-
licznego i ważnego dla naszej lokalnej historii. 

Pierwsza sesja w nowej kadencji 

Ślubowanie wójta i Rady
Budzyń, którym jednomyślnie, w 
głosowaniu tajnym, został radny 
Zenon Nowicki. Na wiceprzewod-
niczących Rady Gminy zostali 
wybrani radni Józef Depta oraz 
Krzysztof Kin.     
Następnie radni podczas sesji prze-
głosowali rozszerzenie porządku 
obrad zgodnie z wytycznymi komi-
sarza. Powołany został skład oso-
bowy stałych komisji Rady Gminy 
Budzyń oraz dokonano wyboru 
przewodniczącego komisji rewi-
zyjnej Rady Gminy Budzyń, któ-
rym została radna Izabela Jeńczyk, 
następnie wybrano przewodniczą-
cego komisji skarg wniosków i 
petycji Rady Gminy,  którym został 
radny Sławomir Binert. 

Rocznica mordu w Górach Morzewskich  

Zapalono znicze 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu 

Klub Seniora działa!  
Od dnia 15 października 2018 r. 
w Dziennym Domu Pomocy Spo-
łecznej w Budzyniu rozpoczął 
swoją działalność Klub Seniora 
w ramach programu „Budzyń 
otwarty na osoby niesamodzielne 
i niepełnosprawne”. 
Klub świadczy nieodpłatne usługi 
dla osób nieaktywnych zawodowo w 
wieku powyżej 60 roku życia. Głów-
nym celem klubu jest aktywizacja 
osób starszych, których status spo-
łeczny jest marginalizowany. Zajęcia 
w klubie odbywają się codziennie i 
są to min. zajęcia plastyczne – pro-
wadzone przez Martę Kulkę z „Tytki 
Pomysłów”; zajęcia zdrowia – pro-
wadzone przez Kingę Polową, dy-

plomowanego dietetyka, która przy-
bliża seniorom tematy związane ze 
zdrowiem i zdrowym odżywianiem; 
a także zajęcia ruchowe – gimnasty-
ka. Oprócz wyżej wymienionych za-
jęć seniorzy spotykają się na wspólne 
wyjścia na siłownię zewnętrzną przy 
boisku Orlik, rozmowy przy kawie 
oraz grach i zabawach ćwiczących 
sprawność intelektualną i poprawia-
jących pamięć.
Serdecznie zapraszamy osoby star-
sze do udziału w zajęciach, które 
dają możliwość spędzenia czasu w 
miłym towarzystwie, rozwijania 
nowych znajomości oraz zaintere-
sowań i zdolności. Zapisując się do 
klubu po prostu zrywa się z nudą!
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Z funduszu sołeckiego 

Nowe 
oświetlenie

Inwestycja w Dziewokluczu

Kanalizacja sanitarna  

W drugim półroczu br. została 
zakończona kolejna inwestycja 
sportowa na terenie naszej gmi-
ny, w ramach której wybudo-
wano w Sokołowie Budzyńskim 
wielofunkcyjne boisko sportowe 
o sztucznej  nawierzchni (trawa 
syntetyczna). 
Wykonawcą prac była firma To-
rakol z miejscowości Koszczały 
gmina Dobre. Ogólny koszt tej in-
westycji to 439 tysięcy 534 złote. 

Partnerem w realizacji tej inwesty-
cji był Powiat Chodzieski, który 
partycypował w kosztach kwotą 
20 tysięcy złotych z przeznacze-
niem na zakup sprzętu sportowego. 
Należy także zaznaczyć, że gmina 
złożyła także wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego o dofinansowa-
nie tej inwestycji z funduszy eu-
ropejskich, jednak do tej pory nie 
została podjęta w tej sprawie stoso-
wana decyzja. 

Prosna  

Budowa chodników 

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji  

Boisko w Sokołowie

Trwa realizacja zadania inwestycyjnego, w ramach którego przebudo-
wany został chodnik uliczny, udrożniona została kanalizacja deszczo-
wa, a w najbliższym czasie zostanie ułożona nowa nawierzchnia bitu-
miczna w centrum wsi przy chodniku. Przypomnijmy, że wykonawcą 
jest firma Bimex Sp. z o.o. z Rogoźna, a a koszt tej inwestycji to kwota 
ok. 479 tysięcy 799 złotych. 

Realizując zadania inwestycyjne 
w ramach funduszu sołeckiego 
wsi Budzyń na rok bieżący w 
październiku zostało zainstalo-
wane oświetlenie uliczne przy 
deptaku łączącym ulicę Rogo-
zińską z osiedlem Kwiatowym, 
gdzie zainstalowano 5 energo-
oszczędnych lamp ledowych. 

W październiku rozpoczęły się 
prace związane z rozbudową 
kanalizacji sanitarnej w Dzie-
wokluczu. 
W wyniku postępowania przetar-
gowego przeprowadzonego przez 
Gminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji spośród 8 złożonych 
ofert została wybrana oferta firmy 
TK Instalacje z Wiatrowa za kwo-

tę 567 tysięcy 583 złote. Zakres 
prac obejmuje budowę kanaliza-
cji grawitacyjnej o długości 1187 
mb, kanalizacji tłocznej o długo-
ści 925 mb, przyłączy kanalizacji 
na długości ogólnej 548 mb oraz 
3 przepompownie ścieków. Po za-
kończeniu realizacji tej inwestycji 
wieś Dziewoklucz będzie niemal 
w całości skanalizowana. 

Cenna inicjatywa dawców krwi z Budzynia 

Charytatywna akcja  
Budzyńskie Stowarzyszenie Ho-
norowych Dawców Krwi wysto-
sowało prośbę do Nadleśnictwa 
Podanin o wsparcie akcji dla 
samotnej, schorowanej, osoby z 
Budzynia. Wniosek został rozpa-
trzony pozytywnie i uzyskał apro-
batę nadleśniczego Nadleśnictwa 
Podanin Jacka Kulpińskiego. 
Dzięki temu Nadleśnictwo przeka-
zało na rzecz Stowarzyszenie Hono-
rowych Dawców Krwi darowiznę 
w wysokości 400 złotych, za którą 
zostało wykupione drewno opałowe 
w ilości 3,53 m sześć. Pozyskane 
drewno przekazaliśmy osobie po-
trzebującej. Chcielibyśmy tą drogą 
podziękować panu Nadleśniczemu 
za okazane serce i przychylenie się 
do naszej prośby. 
Zdajemy sobie sprawę, że osób, 
które wymagają wsparcia i pomocy 
jest na terenie naszej gminy więcej. 
Niestety, wszystkim nie jesteśmy w 
stanie pomóc. Jeżeli jednak fundu-
sze oraz sponsorzy dopiszą, na pew-

no postaramy wspomóc także inne 
osoby, które ły się w trudnej sytuacji 
materialnej.  
W tym miejscu chcemy podzięko-
wać osobom, które przyczyniły się 
do tej akcji, w tym wójtowi Mar-
cinowi Sokołowskiemu oraz jego 
zastępcy Piotrowi Jankowskiemu, 
którzy z ramienia Urzędu Gminy za-
dbali o transport drewna. Także panu 
Michałowi Gapińskiemu, który z ra-
mienia OSP w Budzyniu pomógł w 
organizacji cięcia drewna, w wyniku 
czego do pomocy w realizacji tego 
szczytnego celu zgłosiło się dwóch 
wspaniałych strażaków z Budzynia, 
Ariel Kostecki oraz Norbert Dąbro-
wicz. Z serca dziękujemy za wspa-
niałą pracę.  
Wszystkich, którzy chcą brać udział 
w podobnych akcjach, a także w 
zbiórce krwi, zapraszamy do na-
szych szeregów. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem 605 144 708 lub email: 
hdk.budzyn@op.pl     



5INFORMATOR SAMORZĄDOWY

NASZA GMINA GM
IN

A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK 

Biblioteka Publiczna w Budzyniu   

Spotkanie z pisarką

20 listopada 2018 roku gościem 
Biblioteki Publicznej w Budzyniu 
była Monika Sawicka Kacprzak 
- znana pisarka i dziennikarka z 
Łodzi. Jest autorką powieści oby-
czajowych dla dorosłych i młodzie-
ży, w których opowiada o  miłości, 
przyjaźni, ale także ludzkich słabo-
ściach i codziennych problemach. 
W swoim dorobku literackim ma kil-
kanaście książek, wśród których war-
to wymienić bestsellerowe powieści, 
takie jak: „Kruchość porcelany”, 
„Mimo wszystko”, „Serwantka”, 
„Dobrze, że jesteś”. Dla najmłod-
szych czytelników stworzyła cykl 
książeczek o przygodach psa Kajtu-
sia.
Wizyta pani Moniki była ściśle zwią-
zana z rocznicą 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Autor-
ka przeprowadziła dwa spotkania. 
Pierwsze zajęcia pn. „Patriotyzm dla 
najmłodszych” odbyły się w Przed-
szkolu Samorządowym. Udział w 

nich wzięło ponad 50 dzieci 6-letnich. 
Pisarka zapoznała przedszkolaków 
z książką „O Kajtku Szczęściarzu” i 
właśnie słowami tego pieska-patrioty 
opowiedziała dzieciom o tym, jakie 
Polska posiada symbole narodowe i 
kto to jest patriota. W prosty sposób 
wprowadziła dzieci w zrozumienie 
pojęć: zabory, niepodległość i jej 
odzyskanie. W drugim spotkaniu 
pn. „Kto Ty jesteś? - Polak mały” 
uczestniczyli uczniowie z klasy III 
Szkoły Podstawowej. Na podstawie 
legendy o Lechu, Czechu i Rusie 
oraz krótkiej historii o Józefie Piłsud-
skim pisarka opowiedziała uczniom, 
jak powstało Państwo Polskie i co 
dla Polaka powinno mieć największą 
wartość. Warsztaty były przeplatane 
prezentacją multimedialną, zadania-
mi twórczymi i wspólnymi zabawa-
mi, podczas których dzieci utrwaliły 
sobie znaczenie słów: ojczyzna, na-
ród, patriotyzm oraz wizerunek godła 
Polski i słowa hymnu narodowego. 

W ostatnim wydaniu Informatora w informacji o uroczystości związanej 
z 50 rocznicą pożycia małżeńskiego par z terenu naszej gminy pominę-
liśmy zdjęcie państwa Henryki i Zdzisława Wichłacz. Przepraszamy i 
publikujemy je w bieżącym wydaniu. 

Ogłoszenie dla par małżeńskich

Jubileusz 50-lecia 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Budzyniu prosi o zgłaszanie par 
małżeńskich, które w 2019 roku obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia 

małżeńskiego oraz par, które swój jubileusz obchodziły w latach wcze-
śniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe 

odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oso-
bom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów mających miejsce zamel-
dowania na pobyt stały na terenie Gminy Budzyń. Z wnioskiem mogą 

wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe. 
Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie podając imiona 
i nazwiska Jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały oraz infor-
mację dotyczącą daty i miejsca zawarcia małżeństwa – kontakt z USC 

w Budzyniu, tel. 67 2843 201, 67 2843 313 wew. 011

IX Przegląd Zespołów Śpiewaczych   

Muzyczne „Grzybobranie”
W piątek, 16 listopada w Restau-
racji „Retro” w Budzyniu odbył 
się IX Przegląd Zespołów Śpiewa-
czych pod hasłem „Grzybobra-
nie”. 
Tradycją już się stało, że jesienią 
w Budzyniu odbywa się spotkanie 
osób, które wkroczyły w jesień życia, 
na wspólnym śpiewaniu. Spotkanie 
to było znakomitą okazją do zapre-
zentowania dokonań artystycznych, 
i przyjacielskich spotkań.  
W czasie „Grzybobrania” swój re-
pertuar zaprezentowali: zespół „Go-
ślińskie Chabry” z Murowanej Go-
śliny, „Sonata” z Kaczor, „Ave” z 
Kicina, „Przemysław” z Rogoź-
na oraz Kapela „Kombinatorzy” 
z Budzynia. Wystąpił także chór 
„Złoty Liść”, który pełnił obowiąz-
ki gospodarza wydarzenia a tak-
że, wraz z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury, jego organizatora. 

W spotkaniu uczestniczyli zaprosze-
ni gości, w tym Teresa Janiszewska, 
honorowa przewodnicząca Oddziału 
Rejonowego PZERiI (warto przypo-
mnieć, że to właśnie z jej inicjatywy 
zaczęto organizować przeglądy śpie-
wacze pod hasłem „Grzybobranie”). 
Ważnymi gośćmi byli także zastępca 
wójta Gminy Budzyń Piotr Jankow-
ski, przewodniczący Rady Gminy 
Budzyń Zenon Nowicki, sołtys wsi 
Budzyń Maria Jabłońska, kierownik 

Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej Edyta Radwańska. 

Przegląd prowadził Mieczy-
sław Góra, a gościem spe-
cjalnym był Jakub Herfort, 
który zaprezentował się w 
bardzo ciepło przyjętym mi-

nirecitalu. 
Uroczystość przebiegła w ra-
dosnej atmosferze przy muzy-
ce i tańcach na parkiecie.    
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu   

Spotkanie autorskie
Z okazji zbliżają-
cej się 220 rocznicy 
urodzin Adama 
Mickiewicza Bi-
blioteka Publiczna 
zorganizowała spo-
tkanie autorskie z 
Jakubem Skwo-
rzem - pisarzem 
książek dla dzieci 
i młodzieży, au-
torem między in-
nymi książki pt. 
„Adaś Mickiewicz - łobuz i mistrz”. 
Książka ta jest pierwszą z cyklu 
„Wciągające książki o wielkich Po-
lakach”, czyli powieści opartych na 
faktach, które w fascynujący sposób 
przedstawiają losy najważniejszych 
postaci w historii Polski. 
W spotkaniu, które odbyło się 14 
listopada, udział wzięli uczniowie 
z klas piątych Szkoły Podstawowej 
w Budzyniu i klas starszych Szkoły 
Podstawowej w Wyszynach. Roz-
poczęło się ono od przeczytania 
przez autora pierwszego rozdziału 
książki o losach Adasia, którego 
życie poznajemy z perspektywy 
rodzeństwa Oli i Eryka. Następnie 
pisarz w oparciu o przygotowaną 
prezentację opowiedział uczniom 
historię Adama Mickiewicza od 
urodzenia do momentu napisania 
„Pana Tadeusza”. Mówił o jego 
dzieciństwie, o pierwszym utworze, 
który napisał oraz o ciekawostkach 
z lat młodzieńczych. Wspólnie z 
młodzieżą szukał odpowiedzi na 
pytanie: Czego można nauczyć się 
od wieszcza w 220 lat po jego naro-
dzinach? Dla sprawdzenia zdobytej 
wiedzy autor zadawał uczniom py-

tania, a dobre odpowiedzi nagradzał 
zakładkami. 
Spotkanie utrzymane było w formie 
dialogu z publicznością. Miało na 
celu pokazanie, że choć zmieniają 
się okoliczności, dzisiejsza mło-
dzież też staje przed podobnymi 
wyzwaniami. Jeśli zdecyduje się 
podążać za swoją pasją, czeka ją 
wiele wyzwań, ale i niesamowita 
przygoda. Pozwoliło też uczniom 
poznać Mickiewicza nie tylko, jako 
wielkiego wieszcza, ale jako czło-
wieka, który również zmagał się ze 
swoimi lękami i słabościami. Jakub 
Skworz wspomniał też o swojej dru-
giej, świeżo wydanej książce z serii 
biografii pt. „Mania Skłodowska”. 
Zaprezentował uczniom przyrząd 
o nazwie elektrometr, który w po-
łączeniu z próbami uruchomienia 
był wprowadzeniem w kolejny te-
mat. Czy Mania lubiła się uczyć? O 
czym marzyła? W co grała z rodzeń-
stwem? Liczymy, że w przyszłym 
roku autor powieści sam udzieli nam 
odpowiedzi na te pytania. Póki co... 
wszystkie książki autorstwa pana Ja-
kuba Skworza znajdują się w zbio-
rach naszej biblioteki. Zapraszamy !

4 listopada 2018 r. rozegrano 
trzeci turniej gry karcianej Boś-
ka – Kop, w którym sponsorem 
pucharu była firma Pizza Hit J. 
Czerwiński. 
W tej rozgrywce najlepsi okazali się: 
1. Adam Wysocki - 564 pkt. 
2. Anna Geisler - 556 pkt.
3. Henryk Zbączyniak - 492 pkt.  
Po trzech rundach czołowe miejsca 
w rozgrywkach zajmują: 

1. Anna Geisler - 1479 pkt. 
2. Henryk Pauszek - 1314 pkt.
3. Henryk Zbączyniak - 1301 pkt.
4. Ryszard Fifer - 1253 pkt. 
5. Jan Szejn - 1233 pkt. 
6. Ryszard Geisler - 1232 pkt.
Następną rozgrywkę zaplanowano 
na 2 grudnia 2018 r. w GOK  Bu-
dzyń o godz. 9.00. Chętnych zapra-
szamy do zabawy. 

Organizatorzy

Puchar firmy Pizza Hit nagrodą w rozgrywkach    

Bośka-Kop po raz trzeci

Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym    

Budzyń Mistrzem Powiatu!
27 października 2018 r. w Szamo-
cinie odbyły się Powiatowe Druży-
nowe Mistrzostwa w Tenisie Stoło-
wym Dziewcząt i Chłopców. 
Rywalizacja sportowa odbyła się 
pomiędzy szkołami z Budzynia, 
Chodzieży, Margonina i Szamocina 
w kategorii dzieci młodsze i mło-
dzież szkolna. Szkoła z Budzynia 
okazała się bezkonkurencyjna zdo-

bywając I i II m-ca i tym samym 
awansowała do Mistrzostw Rejo-
nowych. 
Serdecznie gratulujemy pani Mał-
gorzacie Polak i zawodnikom: 
Dawidowi Szpejerowi, Karolowi 
Nowackiemu, Nicoli Nowickiej, 
Julii Szurpit, Mikołajowi Antonie-
wiczowi, Igorowi Szurpit, Antonie-
mu Dąbrowskiemu.
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu  

Uczczono „Święto Drzewa” 

W sobotę i niedzielę, w hali spor-
towej przy Szkole Podstawowej w 
Budzyniu, rozegrano Mistrzostwa 
w Piłce Siatkowej Kobiet. Ogółem 
zagrało siedem drużyn. 
Po zaciętej grze w klasyfikacji ogól-
nej pierwsze miejsce wywalczyła 
drużyna Iskra Szamocin, drugie 
miejsce zajęły siatkarki SP Szamo-
cin, trzecie miejsce wywalczyły pa-
nie z LZS Sokołowo Budzyńskie, a 
czwarte miejsce przypadło drużynie 
z Chodzieży.  
W klasyfikacji drużyn LZS pierwsze 
miejsce zajęła drużyna z LZS Soko-
łowo Budzyńskie, drugie  miejsce 
wywalczyły panie z LZS Wyszynki, 
a trzecie miejsce przypadło siatkar-
kom z LZS Dziewoklucz.
Zwycięskim drużynom w obu kla-

syfikacjach puchary i dyplomy pa-
miątkowe wręczali: przewodniczący 
Rady Gminy Zenon Nowicki i prze-
wodniczący Gminnego Zrzeszenia 
LZS Roman Schlabs.
Tego dnia wręczono również pu-
chary za zwycięstwa drużynowe w 
Biegach Przełajowych – Bukowiec 
2018, w których pierwsze miejsce 
zdobyła Szkoła Podstawowa w Bu-
dzyniu, drugie miejsce zdobyła dru-
żyna LZS Kąkolewice, trzecie miej-
sce zajęła drużyna z LZS Bukowiec, 
czwarte miejsce przypadło drużynie 
LZS Sokołowo Budzyńskie.
Najlepsze drużyny będą reprezen-
tować Gminę i Powiat w dalszych 
eliminacjach.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 

Mistrzostwa w piłce siatkowej   

Rywalizowały kobiety 

Z okazji  „Święta Drzewa” uczniowie z klas IV–V z kółek przyrodniczych i 
LOP posadzili około 30 drzewek przy  budynkach szkolnych na os.Wierzbo-
wym i ul. Rogozińskiej. 
W tym roku posadzono wiele gatunków drzew, aby nie tylko stanowiły element 
estetyczny krajobrazu ale także miały większą wartość edukacyjną. Są to między 
innymi: dąb, sosna, świerk, cis, modrzew, morwa, buk, grab, brzoza, kasztanowiec, 
jarząb, głóg, jabłoń, klon, robinia akacjowa. Drzewka zostały dodatkowo zasilone 
żyzną glebą. Drzewka jak co roku zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Bu-
dzyniu, który zawsze wspiera wiele akcji związanych z edukacją ekologiczną.
We wszystkich klasach 1–3 uczniowie obejrzeli prezentację n/t roli drzew w przy-
rodzie przygotowaną przez Joannę Wróblewską. Dzieci rysowały, wycinały i kleiły 
przeróżne prace ilustrujące piękno jesiennego lasu. Podczas zajęć uczniowie uczy-
li się rozpoznawać pospolite gatunki drzew po liściach i owocach. Na holu szkoły 
powstała wystawa pt. „Co nam dają drzewa?” przygotowana przez uczniów klas 
drugich uczęszczających na zajęcia kółka przyrodniczego. Z okazji święta drzewa 
dzieci z klasy 2c wykonały ludziki z darów przyrody, pomagały mamy z klasowej 
Rady Rodziców. Dodatkowo większość uczniów z 2c wykonała z rodzicami pracę 
dla chętnych „Album drzew liściastych”. Powstały piękne, pomysłowe albumy. Cykl 
zajęć o drzewach na pewno zaowocował wzrostem wiedzy oraz uwrażliwieniem na 
piękno przyrody ojczystej.        
  

W hali sportowej SP walczyli mężczyźni

Budzyńskie Mistrzostwa 
w Piłce Siatkowej 

W hali sportowej Szkoły Pod-
stawowej w Budzyniu  odbyły 
się Budzyńskie Mistrzostwa w 
Piłce Siatkowej Mężczyzn. 
Organizatorami byli: Starostwo 
Powiatowe w Chodzieży, Wójt 
Gminy Budzyń, Gminny Ośro-
dek Kultury w Budzyniu oraz 
Gminne Zrzeszenie LZS w Bu-
dzyniu.
Po dość wyrównanej grze, któ-
ra toczyła się w sportowej at-
mosferze, pierwsze miejsce w 
rywalizacji zdobyła drużyna 

Czarni Chodzież, drugie miejsce 
zdobyła drużyna LZS Sokoło-
wo Budzyńskie, trzecie miejsce 
wywalczyła drużyna Młodzi Bu-
dzyń, natomiast czwarte miejsce 
przypadło drużynie LZS Prosna.
Zwycięskim drużynom puchary 
i dyplomy pamiątkowe wręczali:  
zastępca wójta Gminy Budzyń 
Piotr Jankowski oraz przewodni-
czący Gminnego Zrzeszenia LZS 
w Budzyniu Roman Schlabs.   

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 
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14 października, w piękną sło-
neczną niedzielę, członkowie Koła 
PZW w Budzyniu zebrali się nad 
jeziorem Żoń by ostatnimi zawo-
dami sezonu 2018 zakończyć zma-
gania sportowe w mijającym sezo-
nie. Tym razem stawką był Puchar 
Prezesa. 
Zawody były rozgrywane z pomo-
stów  wędkarskich po uprzednim 
wylosowaniu. Po trzygodzinnej ry-
walizacji Puchar Prezesa zdobył kol. 
Damian Kucharski. Wręczono także 

Z życia PZW  

Zakończenie sezonu
puchary zdobyte w rywalizacji Grand 
Prix. W tej rywalizacji najlepszy oka-
zał się kol. Janusz Walczak, drugie 
miejsce zajął kol. Krzysztof Pau-
szek wyprzedzając kol. Kazimierza 
Pauszka. 
Po zakończeniu ceremonii wręczania 
pucharów wszyscy koledzy posilili 
się zupą i kiełbasą z ogniska wspomi-
nając mijający rok i snując plany na 
przyszły sezon wędkarski. 

Prezes koła PZW w Budzyniu 
Rafał Zagórski 

Z okazji stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości Minister 
Edukacji Narodowej i Narodowa 
Rada Dzieci i Młodzieży przy MEN 
zaprosili polskich uczniów do akcji 
„Rekord dla Niepodległej”. 
W całej Polsce, w piątek – 9 listopada 
2018 roku o godzinie 11.11, wzięło w 
niej udział ponad 24 tysiące polskich 
szkół i placówek oświatowych, w 
tym także, m.in., dzieci z Przedszkola 

Samorządowego w Wyszynach oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Bu-
dzyniu. Uczestnicy akcji bicia „Re-
kordu dla Niepodległej” odśpiewali, 
o symbolicznej godzinie, 4 zwrotki 
hymnu narodowego. Była to niepo-
wtarzalna, wyjątkowa i wzruszająca 
lekcja historii. 

koordynator akcji  
Alicja Kępka 

100. rocznica odzyskania niepodległości    

Rekord dla Niepodległej 
X edycja Ligi Gminnej  

Budzyńska halówka 
W niedzielę, 4 listopada br. w hali 
widowiskowo-sportowej Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 
Wlkp. w Budzyniu ruszyła kolejna 
już, X edycja Ligi Gminnej Halo-
wej Piłki Nożnej. Wystartowało 
12 drużyn które reprezentują koła 
LZS, zakłady pracy i sołectwa.
Organizatorami Ligi są: Gminne 
Zrzeszenie LZS w Budzyniu, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Budzyniu a 
patronuje jej Wójt Gminy Budzyń. W 
niedzielę odbyło się uroczyste otwar-
cie w którym uczestniczyli: Wójt 
Gminy Budzyń Marcin Sokołowski, 
przewodniczący Rady Gminy Zenon 
Nowicki oraz sołtys sołectwa Kąko-
lewice Halina Moćko. Ślubowanie 
w imieniu zawodników wszystkich 
drużyn złożył zawodnik LZS Dzie-
woklucz, Bartosz Makowiecki. Po 
odegraniu hymnu państwowego 
otwarcia ligi dokonał wójt Gminy 
Marcin Sokołowski. Wręczono ufun-
dowane przez sołectwo Kąkolewice 
dla swej drużyny stroje piłkarskie 
które wręczyli wójt Gminy Marcin 

Sokołowski i sołtys sołectwa Kąko-
lewice Halina Moćko.
O godzinie 14 rozpoczął się pierw-
szy mecz pomiędzy drużynami LZS 
Wyszynki i LZS Dziewoklucz który 
zakończył się wynikiem 2 : 2.
W drugim meczu grały drużyny 
FC Albatros i LZS Prosna, któ-
ry zakończył się remisem 3 : 3. W 
trzecim meczu spotkały się druży-
ny LZS Sokołowo i LZS Ostrówki 
w którym zwycięstwo wywalczyła 
drużyna LZS Sokołowo 4 : 2. W 
czwartym meczu grały drużyny 
FC Antanarywa i LZS Kąkolewice 
gdzie mimo wyrównanej gry zwy-
ciężyła drużyna  FC Antanarywa  
4 : 3. W kolejnym piątym meczy 
spotkały się drużyny Budzyń i LZS 
Bukowiec, w tym starciu lepszą oka-
zała się drużyna Budzyń zwycięża-
jąc 3 : 1. W ostatnim meczu spotkały 
się drużyny LZS Podstolice i Paris 
Saint Germain, mecz zakończył się 
wynikiem 3 : 0. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 
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Przedszkole Samorządowe w Wyszynach   

Święto Niepodległości 

W czwartek, 8 listopada, w na-
szym Przedszkolu odbyła się 
uroczysta akademia z okazji 100 
rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.
Dzieci w podniosły sposób recyto-
wały wiersze, śpiewały piosenki. 
Na naszą uroczystość zaprosiliśmy 
mieszkańców Wyszyn i okolicz-
nych wsi. Z naszego zaproszenia 

skorzystali również wójt Gmi-
ny Budzyń Marcin Sokołowski, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
zaprzyjaźnieni sołtysi oraz pro-
boszcz parafii MB Pocieszenia 
ksiądz Bogdan Spychaj. Nasi dro-
dzy rodzice zadbali o poczęstunek, 
za co bardzo dziękujemy.
W piątek 9 listopada, złożyliśmy 
wiązankę pod obeliskiem.

Nasze przedszkole odwiedziła 
radna Rady Powiatu Kinga Busz-
kiewicz. Spotkanie odbyło się w 
każdej grupie. Pani Kinga rozpo-
czynała od zapoznania z dziećmi i 
krótkiej rozmowy. 
Następnie czytała bajkę z książ-
ki „Wesołe historie”, której auto-
rem jest Ewa Szelburg-Zarembina 
pt. „Bajka o Gęsim Jaju, Raku Nie-

boraku, Kogucie Piejaku, Kaczce 
Kwaczce, Kotku Mruczku i o Psie 
Kruczku”. Dzieci z uwagą słucha-
ły bajki, z chęcią uczestniczyły w 
prezentowaniu ilustracji. Wspólną 
lekturę zakończyła słodka niespo-
dzianka oraz rozdanie przez panią 
radną odblasków na rękę dla każde-
go przedszkolaka.  Dzieci odwdzię-
czyły się swojemu gościowi laurką.

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach   

Radna czytała bajki 

Przedszkole Samorządowe w Wyszynach   

Pouczające przedstawienie  
W naszym przedszkolu po raz 
kolejny gościli aktorzy teatru 
z Białegostoku, dzieci przypo-
mniały sobie zasady zachowa-
nia się w lesie: nie zostawia-
my śmieci, nie hałasujemy, nie 
płoszymy zwie-
rząt, nie nisz-
czymy lasu.
P r z e d s z k o l a -
cy dowiedzieli 
się, jak niebez-
pieczne są roz-
mowy z obcy-
mi.
Organizowanie 
p r z e d s t a w i e ń 
teatralnych ma 
terenie przed-
szkola ma na 
celu rozwijanie 
u dziecka zain-
teresowań te-
atrem, pozwala 
rozwijać hory-
zonty, kształ-
tuje u młode-
go człowieka 
wrażliwość na 
kulturę, sztukę i 

świat. Ponadto doskonali umie-
jętność uważnego słuchania 
dłuższych form literackich; po-
maga dziecku w poznawaniu i 
rozumieniu różnych postaw bo-
haterów prezentowanych bajek.
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W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości  

Płomień wolności – budzyńska epopeja
Cykl artykułów o Powstaniu Wielkopolskim na ziemi budzyńskiej, opracowanie: Hanna Danielewicz  

5 stycznia 1919 r.
Dzień wyzwolenia Budzynia 
W niedzielę 5 stycznia 1919 roku 
wczesnym rankiem przyjechali sa-
mochodami do Budzynia bracia 
Wiktor i Antoni Skotarczakowie 
,w asyście 40 powstańców. Tak jak 
obiecali dnia poprzedniego byli go-
towi powtórzyć akcję wyzwoleńczą, 
którą kilka dni wcześniej tj. w środę 
w noc sylwestrową dokonali w Ro-
goźnie. Powstańcy z entuzjazmem 
w tę mroźną niedzielę spotkali się z 
zaangażowanymi budzyniakami na 
czele ze Stanisławem Lippokiem i 
Józefem Hamlingiem, omówili plan 
zdobycia miasta poprzez siłowe prze-
jęcie strategicznych punktów. Akcją 
wypędzania Niemców z zajmowa-
nych stanowisk kierował Wiktor 
Skotarczak. Powstańcy przejmowali 
kolejno: pocztę ponieważ należało 
odciąć przepływ informacji na ze-
wnątrz, później magistrat i komisariat 
policji.  Około godziny 8 rano Bu-
dzyń był już wolny. Ważnym punk-
tem był również dworzec kolejowy, 
którego zajęcie przeprowadził Syl-
wester Eichstaedt: „Około godziny 
11 w południe zabrałem 10 ochotni-
ków z Budzynia i udałem się z nimi 
na dworzec kolejowy. Wśród ochot-
ników byli: bliski mój sąsiad Franci-
szek Zaranek, Franciszek Wrzeszcz, 
Leon Marynowicz, Roman Kiersz-

tein, Władysław Lupa oraz bracia 
Sylwester i Franciszek Wierzbińscy 
i inni. Zawiadowcą stacji był Nie-
miec – Renger, jego pomocnikiem 
był Abraham. Po wkroczeniu do 
biur obstawiliśmy telefony. Za kilka 
minut miał przejeżdżać pociąg oso-
bowy z Chodzieży do Poznania. Za-
wiadamiam więc zwiadowcę stacji w 
Chodzieży, że pociąg ma zatrzymać 
się przed Budzyniem. Ludzie z tego 
pociągu mają przejść do następnego 
pociągu podążającego do Poznania 
z polską obsługą. Przy telefonach 
zostawiłem powstańca Leona Mary-
nowicza i pozostałych ochotników i 
jadę do domu na obiad. Po kilkuset-
metrowej przejażdżce słyszę strzały, 
wydane w północnej części stacji. 
Jadę więc co tchu z powrotem na sta-
cję. Zabrałem 6 ludzi ( pozostałych 
zostawiam przy obsłudze telefonów i 
pilnowania Niemców na stacji) i pę-
dzimy do pobliskiego lasu za stacją, 
zbadać sytuację. W lasku był hrabia 
Luttwitz (właściciel Karczewnika, 
położonego niedaleko Chodzieży) z 
6-osobową grupą Niemców. Wyje-
chał na patrol, aby naocznie stwier-
dzić zaszłe  w Budzyniu zmiany. 
Wydałem więc komendę: „w górę 
salwę!” Niemcy wystraszeni, uciekli 
w drogę powrotną do Chodzieży.”
Dworzec został zdobyty i zabez-
pieczony, wieczorem powstańcy 
z Rogoźna rozbroili jadących nim 

niemieckich żołnierzy i przeszukali 
pociąg. Powstańcy mieli kontakty 
z polskimi urzędnikami w różnych 
ważnych miejscach, którzy świad-
czyli zadania wywiadowcze i dzięki 
którym można było wykonywać za-
dania z zaskoczenia. W ten sposób 
Wiktor Skotarczak dowidział się, że 
niemieccy żołnierze z Piły wywożą 
ziemniaki z dużego majątku w Pro-
śnie, więc zabrał 20 ludzi i odebrali 
Niemcom broń oraz dużą ciężarów-
kę. W tym czasie brat Wiktora, Anto-
ni Skotarczak zajął się organizowa-
niem naboru ochotników do oddziału 
lokalnego Straży Ludowej, z końcem 
dnia należało już 56 powstańców, 
dowódcą został Stanisław Lippok we 
współpracy z Czesławem Hamlin-
giem. Budzyńska Straż Ludowa była 

na początku uzbrojona w karabiny 
model 71, które zabrano miejscowe-
mu niemieckiemu Kriegervereinowi. 
Wyzwolenie Budzynia odbyło się 
sprawnie i bez walki i od razu przy-
stąpiono do organizacji struktur 
władzy i zasobów militarnych. Roz-
poczęto też starania o wyzwalanie 
Ryczywołu i Sokołowa Budzyń-
skiego.
Po zajęciu Budzynia zawarto z 
Niemcami rozejm, na mocy którego 
Polacy mieli zatrzymać Budzyń, na-
tomiast Chodzież miała pozostać w 
rękach Niemców.
Rozejm ten nie został zaakceptowany 
przez komendę w Wągrowcu i po-
lecono czekać na przyjazd delegacji 
wągrowieckiej na czele z Włodzimie-
rzem Kowalskim. 

W październiku wszystkie klasy 
siódme wraz z wychowawcami wy-
brały się na wycieczkę edukacyjną 
do Poznania. Celem wyprawy było 
zetknięcie się z kulturą i sztuką na 
żywo w dwojakiej postaci.
Najpierw siódmoklasiści wzięli 
udział w nowoczesnym przedsta-
wieniu pt. „Ojczyzna” w Teatrze 
Polskim. Najpierw wszyscy ucznio-
wie wspólnie z pracownikami teatru 
tworzyli scenografię i przebywali na 
przestrzeni zaaranżowanej na scenę. 
Każdy musiał podpisać się na karto-
nach, które następnie widzowie ukła-
dali wysoki mur. W drugiej części 

przedstawienia aktorzy wykorzysty-
wali podpisane przez widzów karto-
ny i aranżowali na nowo przestrzeń. 
Tematem widowiska był proces bu-
dowania, ale i niszczenia ojczyzny. 
Uczniowie próbowali odpowiedzieć 
sobie na pytania pojawiające się w 
trakcie spektaklu, a dotyczące współ-
czesnego patriotyzmu. Obecność 
słów – kluczy, symboli i rezygnacja z 
klasycznej formy prezentowania wy-
darzeń nie ułatwiała im zadania.
Drugim kulturalnym wydarzeniem 
przygotowanym dla klas siódmych 
była lekcja muzealna w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu. Młodzież 

wzięła udział w zajęciach pt. „Fał-
szerze dzieł sztuki”. Była to lekcja 
wyjątkowa, gdyż odbywała się w 
muzealnych salach wśród dzieł Jac-
ka Malczewskiego, Olgi Boznań-
skiej, Stanisława Wyspiańskiego czy 
Claude Moneta. Uczniowie wraz z 

Wycieczka edukacyjna do Poznania

Łyk kultury i sztuki
pracownikami muzeum przemierzali 
kolejne sale, oglądali dzieła sztuki. 
Wysłuchali też wykładu na temat 
tego, czym jest oryginał, kopia, repli-
ka i reprodukcja. Poznali też historię 
kradzieży najcenniejszego obrazu z 
kolekcji Muzeum Narodowego. 



NASZA GMINA

11INFORMATOR SAMORZĄDOWY

GM
IN

A

BUDZYŃ
BEZPŁATNY INFORMATOR SAMORZĄDOWY

MIESIĘCZNIK 

Szkoła Podstawowa w Budzyniu    

Akademia z okazji Święta Niepodległości
W czwartek 8 listopada 2018 roku 
w auli Szkoły Podstawowej przy 
ul. Rogozińskiej odbyły się uroczy-
ste akademie z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości. 
Uczniowie z kółka teatralnego prze-
nieśli zgromadzonych w atmosferę 
wydarzeń poprzedzających odzy-
skanie przez Polskę niepodległości. 
W inscenizacji teatralnej z wyko-
rzystaniem pokazu multimedialnego 
w przystępny i obrazowy sposób 
przypomnieli czasy, kiedy to przez 
123 lata niewoli całe pokolenia Pola-
ków walczyły o wolność. W skrócie 
zobrazowano sytuacją polityczną w 
kraju, a potem przy dźwiękach mu-
zyki narrator wprowadził gości w 
szkolny świat w okresie zaborów. To 
tu w naszej małej Ojczyźnie – w Bu-
dzyniu, dzieci znając konsekwencje 
takiego zachowania, miały odwagę 
odmówić nauki religii w języku nie-
mieckim. Z polskiej szkoły w której 
zmuszano dzieci do mówienia po 
niemiecku, przenieśliśmy się na pole 
walki. Uczniowie przybliżyli historię 
powstania wielkopolskiego, a kon-

kretnie bitwy o Budzyń. Na scenie 
pojawiły się sylwetki Kazimierza 
Grudzielskiego czy Wiktora Skotar-
czaka. Nie zabrakło również patrio-
tycznych wierszy przybliżających te 
niespokojne czasy.
Na wielki podziw i szacunek zasługu-
je przygotowane przedstawienie. Gra 
młodych aktorów, dekoracje, stroje, 
oprawa muzyczna zrobiły ogromne 
wrażenie. Słowa uznania wyrazi-
li  wicedyrektor 
Szkoły Małgorzata 
Słowińska oraz jej 
dyrektor Dariusz 
Dudziak, którzy 
p o d z i ę k o w a l i 
uczniom i docenili 
pracę osób zaanga-
żowanych w przy-
gotowanie apelu. 
Warto wymienić 
je osoby: spektakl 
wyreżysertowała Wanda Kempińska, 
narratorem był Mikołaj Pol, w roli 
nauczyciela wystąpił Kacper Kostec-
ki, uczniów: Maria Bobowicz, Zu-
zanna Ciesielska, Hanna Kozłowska, 

Oliwia Modrzyńska, Julia 
Górna, Julia Tomaszew-
ska, Wiktoria Furman, 
Piotr Melon, Mikołaj An-
toniewicz, Mikołaj Ko-
wal, w roli powstańców 
wystąpili: Krzysztof Ga-
piński, Kacper Kostecki, 

Wojciech Pentek, Nikodem Krzy-
kawski, Krzysztof Dudziak, Patryk 
Geisler, Mikołaj Kowal, Mikołaj 
Antoniewicz, dziewczyn: Marcelina 
Koszna, Ilona Kosińska. Teksty re-

cytowali: Julia Tomaszewska, Oliwia 
Modrzyńska, Mikołaj Antoniewicz, 
Wiktoria Furman, Maria Staniew-
ska, Zuzanna Ciesielska, Hubert To-
maszczyk, Mikołaj Pol. Prezentację 
multimedialną przygotował Mateusz 
Przybyszewski. Komendy wojskowe 
wypowiadali Kacper Modrzyński i 
Igor Kaczmarek. Obsługa technicz-
na: Witold Kukla, Mirosław Przy-
byszewski, Mateusz Przybyszewski. 
Dodatkowo dekorację auli wykonała 
Justyna Barczak.

Uhonorowanie działań na rzecz tożsamości naszej Małej Ojczyzny     

Statuetka „Ambasadora Pamięci”
W 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości osobom i in-
stytucjom szczególnie zasłużonym 
w działania na rzecz tożsamości 
naszej Małej Ojczyzny zostały 
wręczone statuetki „Ambasador 
Pamięci”. 
Nagroda ta powstała  z inicjatywy 
Hanny Danielewicz, prezesa Towa-
rzystwa Pamięci Powstania Wielko-
polskiego w Budzyniu. Została przy-
znana za  działalność indywidualną 
oraz działalność zbiorową, stanowi 
podziękowanie za kultywowanie  
pamięci o historii rodzimej ziemi. Na 
szczególne podziękowania zasługują  
poczty sztandarowe, których hono-
rowa służba jest wyrazem pamięci 
i umiłowania Ojczyzny. Statuetka 
jest legitymowana paszportem, by 
wszem i wobec głosić historyczne 
dzieje Małej Ojczyzny.
Głównym fundatorem nagrody jest 
Jan Kubacki i firma Komfort oraz 
panowie Wojciech Struzik, Karol 
Kowalak a także państwo Seroccy i 
firma „Europak”. 

Statuetki zostały wręczone 10 listopa-
da 2018 r. na uroczystym koncercie z 
okazji  100 – lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Statuetki wrę-
czali: Hanna Danielewicz, Marcin 
Sokołowski - Wójt Gminy Budzyń 
i Roman Grewling – członek Zarzą-
du Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego w Poznaniu.
Statuetki „Ambasador Pamięci” za 
osiągnięcia osobiste otrzymali: ks. 
profesor Jan Kanty Pytel, o. Eustachy 
Rakoczy, Ewa Kabat, Dariusz Du-
dziak, Roman Grewling, Jan Kubacki, 
Stanisław Ornoch, Bogdan Łasecki, 
Andrzej Dastych. 
Statuetki „Ambasador Pamięci” 
otrzymały także osoby, reprezentujące 
organizacje i instytucje: Marcin Soko-
łowski - wójt  Gminy Budzyń,  Marian 
Wróblewski - przewodniczący Zarzą-
du Powiatowego Związek Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych, ks. 
Proboszcz Marek Piosik - Parafia św. 
Barbary w Budzyniu, ks. Proboszcz 
Bogdan Spychaj -  Parafia Matki 

Bożej Pocieszenia w Wyszynach, ks. 
Proboszcz Adam Kucharski - Parafia 
p.w. św. Kazimierza w Podstolicach, 
Antoni Nowak - członek Bractwa Pi-
wowarów, Ryszard Cybulski - prezes 
Bractwa Kurkowego, Piotr Ślęzak 
- członek Straży Grobu Pańskiego 
„Turki”, Dariusz Dudziak - dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Budzyniu, 
Donata Kędzierska - dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Wyszynach, Wojciech Wróblew-
ski  - prezes Koła Łowieckiego „Sza-
rak”, Szczepan Antoniewicz - prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Soko-
łowie Budzyńskim, Elżbieta Kolubka 
- członkini Matek Żywego Różańca, 
Paweł Sell - prezes  Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Budzyniu, Krzysztof 
Kryger - prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wyszynach, Ludwik 
Soloch - prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brzekińcu, Leonard Sell 
- członek PSL,  Hanna Danielewicz - 
prezes Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego.
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Obchody 100. lecia odzyskania niepodległości   

Podczas corocznych obchodów 
11 listopada czcimy pamięć tych, 
którym zawdzięczamy własne 
państwo, którym udało się pod-
nieść kraj z ogromnych zniszczeń 
I wojny światowej, scalić rozdzie-
lone ponad wiek wcześniej spo-
łeczeństwo. Tegoroczne obchody 
były jednak wyjątkowe, bo przy-
padły w 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości.  

11 listopada 1918 r. nasza Ojczy-
zna,  po 123 latach niewoli,  po-
wróciła na mapę Europy. Polacy 
rozpoczęli batalię o kształtowanie 
granic Rzeczpospolitej. Wybu-
chały powstania i rywalizowa-
no podczas plebiscytów. Ziemia 
budzyńska została wyzwolona 5 
stycznia 1919 r. podczas powsta-
nia wielkopolskiego.
Uczniowie, dzieci i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej im. Powstań-
ców Wielkopolskich, Przedszkola 
Samorządowego im. Misia Uszatka 
oraz Przedszkola im. Małego Od-
krywcy w Budzyniu przygotowa-
li niepodległościowy happening. 
Młode pokolenie utworzyło dużą 
flagę Polski, serce z orłem i po-
wstańczą rozetką. W symbolicznej 
wizualizacji przedstawiono zrekon-
struowany przez grupę twórców 
pana Stanisława Ornocha, zdobyty 

7 lutego 1919 r., niemiecki wóz 
pancerny Ehrhardt M17, Bractwo 
Kurkowe zaprezentowało swoją 
broń, natomiast grupa rekonstruk-
cyjna przedstawiła umundurowanie 
i wyposażenie powstańców wielko-
polskich. Całość historycznego wy-
darzenia zwieńczyły symboliczne 
wystrzały i biało - czerwone dymy. 
Gminny Dom Kultury przygotował 
oprawę muzyczną, prezentując pio-
senki patriotyczne. Impreza plene-
rowa była bezpieczna i nadzorowa-
na przez Straż Pożarną. 
Wzięli w niej udział: przewodni-
czący Rady Gminy Zenon Nowic-
ki, wójt Gminy Budzyń Marcin 
Sokołowski, zastępca Wójta Gmi-
ny Piotr Jankowski, prezes Towa-
rzystwa Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego w Chodzieży  Roman 
Grewling oraz przedstawiciel Nad-
leśnictwa Podanin Paweł Partyka. 

„Marsz dla Niepodległej”

Wydarzenia sprzed stu lat miały cha-
rakter wyjątkowy. Wspólnym wy-
siłkiem duchowym, politycznym, 
kulturalnym, gospodarczym i spo-
łecznym Polacy odzyskali utraconą 
w XVIII stuleciu niepodległość. W 
Budzyniu mamy szczególny powód 
do dumy. Jesteśmy spadkobiercami 
powstańców wielkopolskich. Ich 
wysiłek przyniósł wolność  zarówno 
Wielkopolsce, jak i innym regionom 

Niepodległościowy happening

naszego kraju. Doceniając poświę-
cenie przodków, budujemy tradycję 
naszej społeczności.
W ramach zorganizowanego 10 
listopada br. „Marszu dla Niepod-
ległej” uczniowie Szkoły im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Bu-
dzyniu mieli możliwość  wykazania 
się wiedzą o najważniejszych wyda-
rzeniach towarzyszących  walkom o 
niepodległość oraz zaprezentowania 
transparentów o tematyce niepodle-
głościowej. Trasy marszu były zróż-
nicowane w zależności od wieku 

Przy szkole uroczyście został po-
sadzony  Dąb Niepodległości, pod 
którym zakopano kapsułę pamięci 
będącą przesłaniem naszego poko-
lenia dla potomnych. Znajdująca 
się przy nim tabliczka informa-
cyjna została wykonana przez pan 
Jana Kubackiego i pana Piotra Si-
mińskiego.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w prezentacji naszych 
symboli narodowych. Całość zosta-
ła uwieczniona z ziemi i powietrza 
przez pana Sławomira Janiszew-
skiego. 
Patriotyczny happening został 
przygotowany przez panią Hannę 
Danielewicz. 

Patriotyczna wieczornica

uczestników. Każda z nich jednak 
wiodła do miejsc związanych z hi-
storią Budzyniu. Uczestnicy marszu 
mieli możliwość zapoznania się z in-
formacjami o miejscach, postaciach 
oraz wydarzeniach, które wpłynęły 
na losy i historię nie tylko naszej 
miejscowości. 
Uroczysty przemarsz odbył się dzię-
ki zaangażowaniu całej społeczno-
ści szkolnej: nauczycieli, uczniów  
i rodziców, był niecodzienną lekcją 
historii i hołdem złożonym naszym 
bohaterskim przodkom.

13 listopada 2018 r. w budynku 
Szkoły Podstawowej uczniowie 
klas młodszych wzięli udział w wie-
czornicy patriotycznej. 
Zaproszeni goście najpierw wysłu-
chali krótkiej lekcji historii, następnie 
fragmentu przemówienia Ignacego 
Paderewskiego wygłoszonego w 
1918 roku z balkonu hotelu Bazar w 
Poznaniu. Dalszą część wieczornicy 
wypełniła patriotyczna poezja i mu-
zyka. Pokazaliśmy również taniec z 
biało- czerwonymi flagami.
Do czynnego udziału w naszej uro-
czystości zaprosiliśmy naszych go-

ści. Panie Dorota Banach, Anna Na-
dolna, Wioletta Stefańska i Grażyna 
Dudziak zaprezentowały piękną re-
cytację wierszy patriotycznych.
Scenerię i wystrój oraz taniec przy-
gotowała Małgorzata Zawisła, która 
zajęła się też oprawą muzyczną. 
W programie artystycznym wystą-
pili uczniowie: Blanka Bukowska, 
Krzysztof Gapiński, Zuzanna Cie-
sielska, Bartek Kaczmarek, Natalia 
Łasecka, Maja Koźlakowska, Hanna 
Kasperczak, Lena Ryczek, Zuzanna 
Miziołek, Krystyna Maślankowska, 
Jaśmina Szejner, Oliwia Śleboda, 

Maja Banach, Kinga Kaźmierska, 
Mateusz Nadolny, Konrad Zawadz-
ki, Jan Małofiej, Jan Dąbrowski, 
Nina Jabłońska, Laura Pytel oraz Ali-

na Kawlewska. Wieczornicę przy-
gotowały: Krystyna Kempka, Mał-
gorzata Zawisła, Magdalena Łech i 
Anna Lisiecka.


