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Mieszkańcom Gminy Budzyń składamy życzenia pogodnych, 
rodzinnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, a także 
spełnienia wszystkich planów w nadchodzącym 2019 roku

Przewodniczący 
Rady Gminy Budzyń

Zenon Nowicki 

Wójt 
Gminy Budzyń

Marcin Sokołowski

Zastępca Wójta 
Gminy Budzyń
Piotr Jankowski

Zdjęcie z lotu ptaka ukazuje Plac Wolności w 
Budzyniu w czasie spotkania bożonarodze-
niowego w dniu 16 grudnia 2018 r. Więcej 
informacji o tym wydarzeniu na stronie 12.
Fot. Sławomir Janiszewski
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Pogoda nie przeszkadza w pracach 

Przebudowa stadionu

Mimo chłodów trwają prace 
związane z inwestycją pod nazwą 
„Przebudowa otwartego, wielo-
funkcyjnego stadionu sportowe-
go w Budzyniu – Etap I”. 
Przypomnijmy, że wykonawcą 
zadania jest Zakład Produkcyjno - 
Handlowo - Usługowy Sławomir 
Lisiewicz ze Stróżewa. Wartość 
umowy wynosi ponad 4 miliony 
800 tysięcy złotych. Zadanie re-
alizowane jest przy udziale dofi-
nansowania jakie gmina uzyskała 

Na dzień 27 grudnia br. zapla-
nowano ostatnią w tym roku 
sesję Rady Gminy. W jej pro-
gramie jest przyjęcie budżetu 
gminy na rok 2019. Prace nad 
projektem budżetu gminy za-
proponowanym przez Wójta 
trwają już od pewnego czasu. 
Radni w czasie obrad poszcze-
gólnych komisji omawiali 
projekty uchwał tzw. okołobu-

Historia 
na słupie
Na słupie ogłoszenio-
wym znajdującym 
się na Placu Wolności 
w Budzyniu (dawnej 
budzyński Rynek) 
pojawił się nowy ele-
ment, na który warto 
zwrócić uwagę. 
Zainstalowana zosta-
ła stała ekspozycja 
dokumentująca w 
formie ilustrowanego 
kalendarium najważ-
niejsze wydarzenia 
polityczne i gospo-
darcze w historii 
Budzynia, od pierw-
szych wzmianek aż 
po dzień dzisiejszy. 

ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej zadania inwe-
stycyjnego w ramach pilotażowego 
programu modernizacji infrastruk-
tury sportowej – Mały Klub. Prze-
widywany termin zakończenia prac 
pierwszego etapu to koniec pierw-
szego półroczna 2019. W roku 
przyszłym planowany jest dalszy 
ciąg inwestycji związanych z prze-
budową stadionu, między innymi 
budowa nowej trybuny na prawie 
900 miejsc siedzących.

Pracowały komisje Rady Gminy  

Trwają prace nad budżetem
dżetowych, w tym programów 
określających kierunki działania 
w sferze społecznej, tj. w kwe-
stii dożywiania dzieci w szko-
łach, profilaktyki alkoholowej, 
współpracy z organizacjami po-
zarządowymi w zakresie kultury 
i sportu. 
Więcej szczegółów na temat bu-
dżetu w kolejnych wydaniach 
Informatora.

Obchody 100-lecia wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego na Ziemi Budzyńskiej  

5 stycznia 2019 roku o godzinie 11.00 w kościele p.w. św. Andrze-
ja Boboli odprawiona zostanie uroczysta Msza święta w intencji 
wyzwolenia Budzynia. Przewodniczył jej będzie ks. Arcybiskup 
Wojciech Polak, Prymas Polski. 
Po Mszy poświęcona zostanie pamiątkowa tablica, upamiętniają-
cą księdza Kazimierza Stachowiaka, proboszcza parafia Budzyń w 
okresie Powstania Wielkopolskiego, który w tamtym czasie wniósł 
ogromne zasługi dla zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego na tere-
nie naszej gminy. Kolejnym punktem wizyty księdza Prymasa będzie 
poświęcenie odrestaurowanych mogił na cmentarzu przy kościele św. 
Barbary.
Informujemy także, że czynione są starania związane z przygotowa-
niem inscenizacji, w której  odtworzone zostaną historyczne wyda-
rzenia związane ze zdobyciem pancernika na przedmieściach Budzy-
nia. Więcej informacji na ten temat w kolejnym wydaniu Informatora. 

Od listopada 2018 r. w Wielko-
polskim Parku Etnograficznym 
w Dziekanowicach i w Budzyniu  
nagrywane są sceny do pełnome-
trażowego filmu historycznego, 
będącego fabularyzowanym doku-
mentem o wydarzeniach z czasów 
Powstania Wielkopolskiego na zie-
mi budzyńskiej. 
Pomysłodawcą, scenarzystą i reżyse-
rem jest Hanna Danielewicz. Opera-

„Płomień wolności - budzyńska epopeja”    

Powstaje niezwykły film
torem, zastępcą reżysera i montażystą 
jest Emil Gursz, który już wielokrot-
nie odnosił ogólnopolskie sukcesy 
w dziedzinie filmowej, kulisy filmu 
nagrywa Mateusz Kabat. W filmie 
występuje około 100 osób.  Głów-
ną inspiracją do produkcji filmowej 
było zrekonstruowanie przez grupę 
Pana Stanisława Ornocha pancernika 
Ehrhardt M17. Projekcja filmu prze-
widziana jest na wiosnę 2019 r. 
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Budzyń, dnia 18 grudnia 2018 r.

I N F O R M A C J A
o okresowej ocenie jakości wody na terenie 

Gminy Budzyń
Działając w oparciu o art. 12 ust. 5 ustawy z 
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) 

Wójt Gminy Budzyń informuje o jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W dniach 16.11.2018 r. oraz 17.10.2018 r. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Chodzieży przeprowadził badania wody 
w wodociągach publicznych w Budzyniu, 

Prośnie oraz wodociągu zakładowym „AGRO-
-DANMIS” w Bukowcu. W wyniku kontroli 
stwierdzono przydatność wody do spożycia 

przez ludzi.            

Wójt Gminy Budzyń
Marcin Sokołowski 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłosił 
przetarg na kolejne zadanie, które będzie związane z 
budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy 
ulicy Margonińskiej i Osiedla Piaski w Budzyniu. 
Otwarcie ofert nastąpi jeszcze w roku bieżącym, 
realizacja tego zadania planowana jest w roku przy-
szłym. Więcej informacji na ten temat podamy w 
kolejnych wydaniach Informatora. 

Kanalizacja sanitarna i wodociągowa
przy ul. Margonińskiej i Osiedlu Piaski 

Kolejny przetarg

W listopadzie zakończyły się pra-
ce związane z utworzeniem remi-
zy śródpolnej na terenie sołectwa 
Sokołowo Budzyńskie w gminie 
Budzyń.  
Ogólny koszt zadania to 30 
tysięcy złotych. Inwestycja ta 
uzyskała dofinansowanie ze 
środków Wojewódzkiego Fun-
dusz Środowiska i Gospodarski 
Wodnej w Poznaniu w wysoko-
ści 47,50 procent. 
Celem utworzenia tej remizy 
jest poprawa warunków do 
osiedlania się i bytowania pta-
ków i drobnej zwierzyny. Na 
gruncie stanowiącym własność 
gminy, na obszarze 0,7 ha posa-
dzono 150 drzew, w tym mię-

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie  

Remiza śródpolna 
dzy innymi, klony, grusze,  jabłonie, 
dęby, jarzębina, oraz takie krzewy 
jak trzmielina, dereń oraz kalina (w 
sumie ok. 800 sztuk krzewów).

5 listopada 2018 r. przedstawi-
ciele Koła Pszczelarzy w Budzy-
niu przekazali na rzecz Gminy 
Budzyń 53 litry miodu. 
Miód zostanie przekazany dla na-
stępujących jednostek na terenie 
Gminy Budzyń:
Przedszkole Samorządowe w Bu-
dzyniu - 12 szt.
Przedszkole Samorządowe w Wy-
szynach - 5 szt.
Niepubliczne Przedszkole „Mały 
Odkrywca” w Budzyniu - 4 szt.
Dzienny Dom Pomocy Społecz-
nej w Budzyniu - 5 szt.
Szkoła Podstawowa w Budzyniu 
- 19 szt.
Szkoła Podstawowa w Wyszy-
nach - 8 szt.

Ponad 50 litrów miodu trafiło do dzieci  

Dar Koła Pszczelarzy 
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Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 
najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, 

wszelkiej pomyślno-
ści oraz szczęśliwych 
chwil w każdym dniu 

nadchodzącego Nowego 
2019 Roku życzy Sołtys 

Sołectwa Bukowiec 
Wacław Pasch 

wraz z Radą Sołecką

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE
Pod takim hasłem po raz 27. zagra 13 stycznia 2019 roku Wielka Or-
kiestra. Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu dla spe-
cjalistycznych szpitali dziecięcych. Sztab WOŚP z Budzynia zaprasza, 
jak co roku, do Gminnego Ośrodka Kultury na FESTYN RODZINNY 
– z wieloma atrakcjami dla małych i dużych. W tym samym czasie w 
Domu Kultury w Wyszynach odbędzie się impreza środowiskowa. 
Przed wielkim Finałem członkowie Sztabu planują różne aktywności, 
np. loterie fantowe w szkołach, zumbę 10 stycznia w szkole na os. 
Wierzbowym. Prosimy mieszkańców gminy Budzyń o pomoc i wspar-
cie naszych działań. Razem możemy więcej!
 Wszystkie informacje, nowinki i relacje będą zamieszczane na facebo-
ok’owej stronie „sztab wośp Budzyń”.

Oficjalne przekazanie 

Nowy sprzęt dla OSP  

W sierpniu br. Ministerstwo 
Sprawiedliwości ogłosiło nabór 
wniosków ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości dedykowany dla 
strażaków z Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Maksymalna pula 
środków do wykorzystania dla 
woj. wielkopolskiego wynosiła 10 
milionów zł. 
O wsparcie mogły ubiegać się gmi-
ny i miasta na prawach powiatu i za 
ich pośrednictwem sprzęt ratowni-
czy miał trafić do jednostek OSP. 
Gmina Budzyń złożyła wniosek o 
udzielenie dotacji celowej na zakup 
m.in. zestawów medycznych PSP 
R1. W dniu 27 września 2018 r. w 
Poznaniu została podpisana umowa 
na powierzenie realizacji zadań z 
Funduszu Sprawiedliwości. 
12 grudnia 2018 roku w Urzędzie 
Gminy Budzyń odbyło się oficjalne 
przekazanie zakupionego sprzętu. 
W spotkaniu uczestniczyli preze-
si oraz przedstawiciele jednostek 

OSP  z terenu Gminy Budzyń, 
Komendant PSP w Chodzieży st. 
kpt. Ryszard Skiba, wójt Gminy 
Budzyń Marcin Sokołowski, za-
stępca Wójta Gminy Budzyń Piotr 
Jankowski oraz przewodniczący 
Rady Gminy Budzyń Zenon No-
wicki. Każda jednostka OSP w 
formie darowizny otrzymała tor-
bę ratowniczą PSP R1 z szynami 
Kramera oraz deską ortopedyczną, 
natomiast jednostka OSP Budzyń 
otrzyma dodatkowo zestaw podpór 
z adapterem oraz przenośny zestaw 
oświetleniowy. 
Zadanie było realizowane w 99% 
ze środków Funduszu Sprawiedli-
wości oraz w 1% ze środków bu-
dżetu gminy. Gmina Budzyń zaku-
piła sprzęt i wyposażenie za łączną 
kwotę 48 484,85 zł na którą składa-
ła się otrzymana dotacja z Fundu-
szu Sprawiedliwości w wysokości 
48 000,00 zł oraz wkład własny w 
wysokości 484,85 zł. 

Film „Zdobycie pojazdu pancer-
nego”, zrealizowany przez TVP, 
TVP 3 Poznań oraz IPN oddział 
terenowy w Poznaniu w reżyserii 
Zbysława Kaczmarka, został na-
grodzony na Przeglądzie i Kon-
kursie Dziennikarskim Ośrodków 
TVP w kategorii najlepszy pro-
gram na temat stulecia odzyska-
nia niepodległości. 
Podziękowania należą się wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do jego powstania, są 
to: Marian Wróblewski, TVP 3 Po-
znań, Instytut Pamięci Narodowej 

w Poznaniu, Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu, Niepodle-
gła, Grupa Rekonstrukcji Historycz-
nej „Rogatywka 1918 -1939”, Sek-
cja Motocyklowa Sokół Budzyń, 3 
Bastion Grolman, GRH Drago-
ner, Wronieckie Stowarzyszenie Hi-
storyczne „Historica”, Towarzystwo 
Historyczne w Kcyni, Szkoła Pod-
stawowa im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu, Stan Mar, Mi-
chał Nowak, Marcin Weron, Michał 
Patecki, Stanisław Ornoch, Hanna 
Danielewicz, Dariusz Dudziak i 
mieszkańcy Budzynia.  

Z okazji zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia 

życzymy zdrowia 
i pomyślności, niech 

Nowy 2019 Rok przyniesie 
piękne i szczęśliwe dni, 

niech spełnią się wszystkie 
marzenia. Tego wszystkiego 

strażakom i sympatykom 
życzy

Zarząd Gminny 
ZOSP RP

Z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia, przepełnionych 

nadzieją i duchem 
wigilijnej nocy, życzymy rado-

snych, spokojnych Świąt, 
spędzonych w zdrowiu i 

ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
a Nowy 2019 Rok niech będzie 
czasem spokoju oraz realizacji 

osobistych zamierzeń
Sołtys wsi Budzyń Maria 

Jabłońska 
wraz z Radą Sołecką

Film nakręcony w Budzyniu z nagrodą
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu  

Spotkanie z podróżnikiem 

Spotkanie członków Oddziału Rejonowego PZERiI   

Dzień Seniora i Andrzejki

Na zaproszenie Biblioteki Publicz-
nej 5 grudnia gościliśmy w Budzy-
niu i w Wyszynach podróżnika 
Piotra Kowalczyka ze Szczecina. 
Piotr Kowalczyk jest z wykształcenia 
geografem i geologiem, prowadzi 
wycieczki jako pilot i przewodnik 
oraz zajmuje się fotografią. Publikuje 
w magazynach podróżniczych, a tak-
że prowadzi serwis Globtroterzy.net. 
Miłośnik kultury Azji i podróży do 
miejsc nieznanych. W spotkaniach, 
które zatytułowane były „Świat obok 
nas” udział wzięli uczniowie z klas 
starszych Szkół Podstawowych. Po-
dróżnik przedstawił prezentację na 

temat Indii - egzotycznego kraju kon-
trastów, w którym ludzie żyją albo w 
niewyobrażalnym bogactwie, albo 
w skrajnej biedzie. Opowiadał także 
o Afryce. Mówił o plemionach za-
mieszkujących te tereny, jak się przy-
stosowały do życia i co robią żeby 
przetrwać w trudnych warunkach.
Młodzież biorąca udział w spotka-
niu oprócz ciekawych informacji na 
temat fauny i flory, kultury i tradycji, 
poznała panoramę odwiedzanych 
miejsc i współczesne atrakcje. Cała 
prelekcja przeplatana była informa-
cjami na temat zasad taniego i bez-
piecznego podróżowania.

30 listopada w Restauracji „Retro” 
w Budzyniu tradycyjnie, jak co 
roku, członkowie Oddziału Rejo-
nowego PZERiI w Budzyniu ob-
chodzili uroczyście Dzień Seniora, 
który tym razem połączony został 
z Andrzejkami. 
Krystyna Przywarczak, przewod-
nicząca Oddziału Rejonowego,ser-
decznie powitała uczestników spo-
tkania oraz zaproszonych gości m.in.  
honorową przewodniczącą Oddziału 
Rejonowego PZERiI Teresę Jani-
szewską, a także wójta Gminy Mar-
cina Sokołowskiego, Edytę Radwań-
ską, kierownika DDPS oraz Barbarę 
Ksycką, radną Rady Powiatu. 
Do Związku Emerytów przystąpiły 
w mijającym roku kolejne osoby, 
są to: Józef Przybyszewski, Danuta 
Kwisa-Głowacka, Zofia Pieniążek, 
Jadwiga Sell, Stefania Łukaszewska 
oraz Justyna Starosielec. Jak podkre-
śliła przewodnicząca, każdy nowy 
członek organizacji przynosi radość, 
jednak musimy pogodzić się z fak-
tem, że z powodu śmierci odchodzą 
kolejni członkowie. W ostatnim cza-
sie odeszła od nas Teresa Lemańska, 
przewodnicząca okręgu PZERiI w 

Pile, które funkcję te pełniła wiele z 
pełnym zaangażowaniem i poświę-
ceniem.Z Oddziału Rejonowego w 
Budzyniu odeszła Teresa Sobczak. 
Pamięć tych osób uczczono minutą 
ciszy. Pamiętano również o najstar-
szych członkach organizacji, a tak-
że o osobach chorych. Najstarszą 
członkinią jest Zofia Ornoch, która 
4 listopada obchodziła jubileusz 95 
rocznicy urodzin. 
Spotkanie było także okazją, by 
podziękować osobom szczególnie 
zaangażowanym w działalność or-
ganizacji, w tym gronie znaleźli się: 
Bogumiła Dobrychłop, Czesława 
Sygnecka, Genowefa Binert, Danuta 
Pytel, Anastazja Wawrzyniak, Kazi-
miera Otto, Władysław Olejniczak 
oraz Andrzej Ślęzak. 
Spotkanie uświetnił występ występ 
chóru „Złoty Liść”, był także uroczy-
sty poczęstunek oraz wspólne tańce.         

*   *   * 
Zarząd Oddziału Rejonowego 
PZERiI życzy mieszkańcom 
Budzynia radosnych  Świąt 

Bożego Narodzenia oraz Szczę-
śliwego Nowego Roku 2019. 

2 grudnia 2018 r. rozegrano 
czwarty turniej gry karcianej 
bośka-kop, w którym sponso-
rem pucharu była firma „Foto 
Studio” Mateusz Glazer. 
Tym razem  w pierwszej trójce 
znaleźli się: Jan Rudzki - 632 pkt., 
Jerzy Kowalczyk - 543 pkt. oraz 
Roman Starosielec - 534 pkt. 
Po czterech rundach czołowe 

miejsca zajmują:  Anna Geisler 
(1818 pkt.), Henryk Pauszek 
(1760 pkt.), Ryszard Geisler 
(1746 pkt.), Roman Starosielec 
(1740 pkt.), Henryk Zbączyniak 
(1728 pkt.), oraz Jerzy Kowal-
czyk (11706 pkt).
Następna rozgrywka będzie 20 
stycznia 2019 r. w GOK  Budzyń 
o godz. 9.00.  

Bośka-Kop – czwarty turniej 

Spotkanie opłatkowe Jak co roku, 12 grudnia spotkaliśmy się 
na naszej sołeckiej wigilii. Świętowaliśmy razem z naszymi władzami sa-
morządowymi i Radą Sołecką. Tak jak nakazuje tradycja, na świątecznym 
stole były ryby, pierogi, barszczyk. Nie zabrakło także tradycyjnej choinki.  

Sołtys wsi Budzyń Maria Jałońska

Okiem fotoreportera

3 grudnia 2018r. dzieci z grup: „Misie”, „Zajączki” oraz „Wróbelki” 
wzięły udział w IV Świątecznym Turnieju Starszaków w Chodzieży. 
Dzieci podczas konkurencji wykazały się ogromną sprawnością fizyczną. 
Reprezentanci Przedszkola Samorządowego im. „Misia Uszatka” zajęli III 
miejsce.                                                                          Monika Stachowiak

Przedszkole w Budzyniu 

„Misie” w czołówce 
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Przedszkole w Budzyniu 

Dzień Pluszowego Misia Dzień Seniora w Prośnie

24 listopada w Świetlicy Wiejskiej 
w Prośnie został zorganizowany 
Dzień Seniora. Uczestnikami spo-
tkania byli członkowie Koła Pol-
skiego Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów w Pośnie oraz 
mieszkańcy Prosny w wieku se-
nioralnym, w sumie około 50 osób. 
Dla wszystkich przygotowano kola-
cję, słodycze oraz kawę. Spotkanie 
miało charakter rodzinny i przebie-
gło w przyjacielskiej atmosferze. 
Organizatorem spotkania była sołtys 
Prosny, Halina Laskowska. Organi-
zację spotkania wsparł Zakład Usług 

Społecznych, dzięki temu uczestni-
cy spotkania zostali poinformowani 
o prawach świadczeniobiorców, 
działaniach ZUS-u w wielu aspek-
tach. Zostały rozdane zebranym 
gadżety ofiarowane przez ZUS. Na 
zaproszenie organizatora w spotka-
niu uczestniczyły także przedstawi-
cielki Policji, które poinformowały 
zebranych o niebezpieczeństwach 
związanych z oszustwami, na jakie 
szczególnie narażone są osoby star-
sze. 
W części artystycznej wystąpiła ka-
pela „To my” z Doliny Wełny.  

Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia wszelkiej 

pomyślności, zdrowia, szczęścia, 
wielu pogodnych dni i 

promiennego uśmiechu oraz 
szampańskiej zabawy 

sylwestrowej, spełnienia 
marzeń i wielu sukcesów 

w nadchodzącym 2019 roku 
wszystkim mieszkańcom 

wsi Brzekiniec życzy 
Sołtys i Rada Sołecka

Zdrowych 
i wesołych 

Świąt Bożego 
Narodzenia oraz 

pomyślności 
w Nowym 2019 Roku 

wszystkim mieszkańcom 
wsi Nowe Brzeźno  

życzy sołtys 
Józef Depta 

wraz z Radą Sołecka

Przedszkole w Budzyniu 

Spotkanie z Mikołajem 
Za nami wyjątkowe spotkanie ze Świętym Mikołajem. Dnia 07.12 
dzieci uczestniczyły w niezwykłych Mikołajkach. Specjalnie na tę 
okazję Dyrekcja oraz nauczyciele przygotowali świąteczne przed-
stawienie pt. „W pracowni świętego Mikołaja”. 
Najmłodsi mieli do wykonania zadania, którymi zachęcili Świętego 
Mikołaja do odwiedzin. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały prezen-
ty. Dziecięce uśmiechnięte twarze wynagrodziły cały trud włożony w 
przygotowanie występu. 

Monika Stachowiak

25 listopada swoje święto obchodziła najmilsza zabawka, najlepszy 
przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszo-
wy Miś. 
Dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi ulubionymi pluszakami. Zaczę-
liśmy od przywitania wszystkich przedszkolaków i ich misiów, następnie 
bawiliśmy się przy misiowych przebojach oraz próbowaliśmy ulubiony 
smakołyk każdego misia – miód. Uroczystość przebiegła w bardzo miłej i 
sympatycznej atmosferze.

Monika Stachowiak

Spokojnych i rodzinnych 
Świąt Bożego 
Narodzenia 

oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku 2019 

mieszkańcom 
Gminy Budzyń 

życzy Dyrektor GOK 
Marek Bocheński 

wraz z pracownikami
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Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi  

Krew dla potrzebujących 
23 listopada 2018 r. w Szkole Pod-
stawowej przy ulicy Rogozińskiej 
w Budzyniu zorganizowano akcję 
oddawania krwi. Patronem tej ak-
cji było Budzyńskie Stowarzysze-
nie Honorowych Dawców Krwi. 
W czasie tej akcji krwiodawcy 
oddali 11,8 litra krwi, za co z serca 
dziękujemy. 
Prosimy wszystkie osoby, które chcia-
ły oddać tego dnia krew, a z przyczyn 
zdrowotnych nie mogły tego uczynić, 
aby nie zniechęcały się i skorzystały 
z kolejnej okazji. Dziękujemy po raz 
kolejny Marcinowi Troczyńskiemu, 
prezesowi firmy Rene-Celmar z Piły, 
za ufundowanie dla wszystkich krwio-
dawców którzy oddali krew podarun-
ków w postaci kawy oraz herbaty. Pre-
zes Troczyński bardzo docenia naszą 
inicjatywę, a ponieważ jest mocno 
związany rodzinnymi korzeniami z 
Budzyniem, dlatego  z serca zawsze 
nas wspiera, za co serdecznie dzięku-
jemy. Chcemy także podziękować bu-
dzyńskim aptekom za zaangażowanie 
się w paczkę dla osoby potrzebującej 
pomocy, dla której zbieraliśmy banda-
że, podkłady, oraz gazy. Dziękujemy 
wszystkim którzy nas wsparli w tej 
akcji i mogliśmy pomóc tej osobie w 
tym szczególnym okresie przedświą-
tecznym. 

14 grudnia 2018 r. w Szkole Pod-
stawowej w Budzyniu odbyła 
się wigilia Budzyńskiego Stowa-
rzyszenia Honorowych Dawców 
Krwi. Ponownie chcemy podzię-
kować Marcinowi Troczyńskie-
mu, który na ten cel przekazał dla 
naszych członków w ramach upo-
minków świątecznych kawę oraz 
herbatę. Dziękujemy także pań-
stwu Gramowskim, właścicielom 
firmy Agro-Damis, za przekazanie 
darowizny w postaci słodkości ko-
ziego mleczka, pani Kurpińskiej z 
Dziewoklucza za przekazanie na 
naszą wigilię ryb. Z serca, kochani 
darczyńcy, Wam dziękujemy.
Korzystając z okazji chcemy zło-
żyć wszystkim krwiodawcom 
którzy się udzielają w naszych 
akcjach, ich rodzinom oraz na-
szym darczyńcom, szczere ży-
czenia dużo zdrowia pomyślności 
rodzinnego ciepła, a nadchodzący 
rok 2019 żeby był szczególnie 
dobrym rokiem bo dobroć z serca 
płynąca musi być odwzajemniona. 
Niech te święta będą szczególnym 
czasem dla Państwa rodzin i Was 
samych czasem relaksu odpoczyn-
ku ale też chwili radosnego gwaru 
przy stołach w blasku choinko-
wych światełek. 

Stowarzyszenie  artystów „Azyl” 

Roczne podsumowanie 

Jak co roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu 
odbyło się podsumowanie rocz-
ne prac artystów Stowarzysze-
nia „Azyl”. 
W spotkaniu uczestniczyli oprócz 
zaproszonych gości lokalne wła-
dze, m.in. starosta Powiatu Cho-
dzieskiego – Mirosław Juraszek, 
z-ca wójta Gminy Budzyń – Piotr 
Jankowski, przewodniczący Rady 
Gminy Budzyń – Zenon Nowicki, 
skarbnik Gminy Budzyń – Ho-
norata Lisiecka, sekretarz Gminy 
Budzyń – Ewa Kasperczak, z-ca 
wójta Gminy Chodzież – Ewa 
Kubiś, wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Chodzież – Zenon Flitta, 
radna Powiatu Chodzieskiego – 
Kinga Buszkiewicz, sołtys Wsi 
Budzyń – Maria Jabłońska, ks. 
pProboszcz parafii Budzyń – Ma-
rek Piosik, radni Gminy Budzyń 
– Mariusz Ajchsztet, Krzysztof 
Kin. Dyrektorzy Szkół i Przed-
szkoli z Budzynia i Wyszyn: Da-
riusz Dudziak, Iwona Repczyń-
ska, Przemysława Kaczmarczyk. 
Przedstawiciele UTW z Margo-
nina z Panią prezes Lidią Struta 
oraz kustosz Jerzy Dąbrowski - 
Muzeum Regionalne im. Wojcie-
chy Dutkiewicz w Rogoźnie. 
Pani prezes w krótkim przemó-
wieniu podsumowała roczne 
prace członków Stowarzyszenia. 
Podkreśliła, że Stowarzyszenie 
Plastyków AZYL istnieje od 2000 
roku. Celem jego jest wspomaga-
nie utalentowanych ludzi i pomoc 
w rozwijaniu ich talentu, poprzez 
warsztaty szkoleniowe, wspólne i 
osobiste wystawy. Podkreśliła, że 
w ciągu 18 – lat zorganizowanych 

zostało wiele plenerów zarówno 
krajowych jak i zagranicznych 
tj. (Grecja, Turcja, Tunezja, Ro-
sja, Egipt, Francja, Ukraina), 
jak również w wielu miejsco-
wościach w Polsce (Łobżenica, 
Krajenka, Margonin, Budzyń, 
Kamienica, Rataje, Kraków, 
Swarzędz, Stoczek Warmiński). 
Członkami Stowarzyszenia są 
mieszkańcy wielu wielkopol-
skich miejscowości. Podkreślić 
należy, że przy pracach arty-
stów AZYL miał okazję po raz 
pierwszy zaprezentować swoje 
prace Pan Aleksander Grzeczka 
z Brzekińca, które są replika-
mi pojazdów zaprzęgowych tj. 
(wóz drabiniasty, wóz skrzy-
niowy, handlarki do transportu 
mleka, bydła, małych zwierząt 
oraz wiatraki koźlak). Pan Woj-
ciech Burzyński z Margonina 
również zaprezentował swoje 
prace z drewna. Niespodzianką 
tego spotkania było losowanie 
nagród wśród zgromadzonych 
gości. Wygrane losy były wy-
konane przez artystów AZYL i 
wręczone zostały wylosowanym 
osobom, jako podarunki. Artyści 
zostali obdarowani różami od 
dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury Marka Bocheńskiego. 
Oprawą muzyczną tego wydarze-
nia był występ solistów z GOK 
Budzyń (Kamila Górna, Wiktoria 
Holka oraz Jakub Herfort), pro-
wadzonych przez Panią Krystynę 
Świniarską. Po części oficjalnej 
wszyscy goście zostali zaproszeni 
na kawę i ciasto. Organizację ca-
łego wydarzenia przygotowała In-
struktor Kultury – Anna Zaranek.

Już dziś chcemy zaapelować do wszystkich czytelników Informatora 
o to, aby w swoich kalendarzach odnotowali akcje krwiodawcze, któ-
re odbędą się w 2019 roku w Budzyniu:
- 15.02.2019 - Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu, akcja w godzinach 
10-15.00
- 31.05.2019 - akcja połączona z Dniami Budzynia, oddawanie krwi od-
będzie się w remizie OSP w Budzyniu w godzinach 10-15.00
- 20.09.2019 - Szkoła Podstawowa przy ul. Rogozińskiej 52 w Budzyniu, 
akcja w godzinach 10-15.00
- 06.12.2019 - Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu, akcja w godzinach 
10-15.00

Ponadto zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wspólnie zabawić się 
wraz z Budzyńskim Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi, na 
zabawę karnawałową, która odbędzie się 08.02.2019 w restauracji Retro. 
Do tańca grać będzie zespół „Denver”. 
W cenie biletu wstępu obiad, zimne przystawki, kawa, herbata, placki, 
wiejski stół, śniadanie. Bawimy się od godziny 19.00 do 4.00, cena za 
parę wynosi 220 zł, deklaracje i zapisy prosimy składać do 10 stycznia 
2019 r. W programie zabawy dodatkowo losy z nagrodami każdy los wy-
grywa i licytacja przedmiotów oraz zaproszeń, voucherów, m.in. pobyt 
w agroturystyce na kajakach, skok spadochronowy, ława dębowa i wiele 
innych.  
Zapisy i wszelkie informacje pod nr. telefonu 605 144 708    
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Przedszkole Samorządowe w Wyszynach   

Witaj Mikołaju

Spokojnych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia  wszystkim 

mieszkańcom wsi Prosna 
i szczęśliwego Nowego 2019 Roku

życzy sołtys Halina Laskowska
 wraz z Radą Sołecką 

Wszystkim przyjaciołom Biblioteki Publicznej 
w Budzyniu życzmy miłych Świąt

Dzięki tej niezwykłej inicjatywie 
dzieci z Budzynia mogą poczuć 
magię świąt. Oto piękna szopkę, 
otwartą dla wszystkich chętnych, 
można zobaczyć przy sklepie z 
okuwaniem węży hydraulicz-
nych w Budzyniu przy ul Cho-
dzieskiej 33. Organizatorzy szop-
ki zapraszają wszystkie dzieci, a 
także dorosłych.  

*   *   * 
Z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia wszystkim klientom sklepu z 

okuwaniem węży hydraulicznych 
zdrowia i błogosławieństwa 

Bożego, spełnienia marzeń oraz 
sukcesów w życiu osobistym 
i zawodowym. Niech nadchodzący Nowy Rok 2019 będzie pełen nadziei 

optymizmu i radości życzy Gabriela Nadolińska

6 grudnia 2018 r. do Przedszkola 
Samorządowego imienia „Koziołka 
Matołka” w Wyszynach zawitał św. 
Mikołaj. Od samego rana dzieci nie 
mogły się doczekać miłego gościa. 
Gdy tylko pojawił się w drzwiach 
na wszystkich buźkach pokazał się 
piękny uśmiech. Mikołaj przygo-

tował dla każdego piękne podarki, 
które miał ukryte w wielkim worze. 
Były piosenki, oraz wspólna zabawa 
z Mikołajem. Na koniec spotkania 
zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdję-
cie z Mikołajem. Następne odwie-
dziny dopiero za rok. Już nie może-
my się ich doczekać

Nowe drzewa i scena Pod koniec listopada na Olszynkach 
przy ulicy Margonińskiej zasadzono blisko 40 nowych drzewek. 
Pieniądze na ten cel pochodziły z funduszu sołeckiego wsi Budzyń. W 
akcji udział wzięło 10 strażaków z OSP w Budzyniu 
Kolejną inwestycją na terenie Olszynek jest budowa sceny letniej. Na 
przyszły rok zaplanowano ustawienie w tym miejscu drewnianej wiaty, 
tym samym Olszynki będą gotowe, aby można było organizować tam 
pokazy, koncerty, oraz podobne uroczystości. 

W piątek 7 grudnia wraz z uczniami ze szkoły specjalnej z Chodzieży 
dekorowaliśmy świąteczne pierniki. Wszystkie klasy przyniosły mnó-
stwo kolorowych pisaków, lukry, posypki oraz pierniki własnego wypie-
ku. W kuchni robiliśmy też własny lukier. 
Wszyscy pracowaliśmy z wielkim zaangażowaniem i byliśmy bardzo zado-
woleni z efektów. Na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę świąteczną. 
Czas spędzony z dziećmi ze szkoły specjalnej był dla nas wspaniałą nauką. 
Okazało się, że jesteśmy tacy sami: lubimy się bawić, śmiać, mamy poczucie 
humoru. Dziękujemy pani pedagog Karolinie Binkowskiej, dzięki której to 
spotkanie odbyło się.
Autorki: Daniela Łukaszewska i Kinga Walaszczyk (klasa VA)

Okiem fotoreporteraSzkoła Podstawowa w Wyszynach    

Dekorowanie pierników 

Zaproszenie do szopki 
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Szkoła Podstawowa w Wyszynach   

Wieczór poetycki
Jasełka w Przedszkolu w Wyszynach    

Świąteczny czas 
Coroczną tradycją naszego 
Przedszkola jest przygotowywa-
nie przez dzieci Jasełek. Już od 
kilku dni nauczyciele wspólnie z 
przedszkolakami przygotowywa-
li różnorodne stroje i dekoracje. 
Dzieci uczyły się wyznaczonych 
ról oraz tradycyjnych kolęd. 
Na jasełkowe spotkania zaproszo-
no przedstawicieli Gminy Budzyń, 
zaprzyjaźnionych dyrektorów szkół 
oraz przedszkoli a także najbliż-
szych członków rodzin naszych 
przedszkolaków. Piękne scenogra-
fie i kolorowe stroje sprawiły, że 
rodzice, dziadkowie i zaproszeni 
goście z zainteresowaniem słuchali 

małych aktorów. Jasełkowa szopka 
miała tradycyjną obsadę. Była: Ma-
ryja, św. Józef, malutkie dzieciątko 
Jezus, aniołowie, trzej królowie i 
pastuszkowie. Szopka prezentowała 
się zdumiewająco, a występy przed-
szkolaków wywołały wzruszenie na 
twarzach zaproszonych gości. Zgod-
nie z tradycją, na koniec występów 
dzieliliśmy się  białym opłatkiem, a 
po wspólnym kolędowaniu odwie-
dził nas Gwiazdor z  prezentami.
Jasełka, wprawiły wszystkich w 
wyjątkowy świąteczny nastrój, o 
którym przez cały następny rok, 
będą nam przypominały wykonane 
zdjęcia. 

28 listopada br. uczestniczyliśmy 
w wieczorze poetyckim, podczas 
którego uczniowie klas 4-7 za-
prezentowali wiersze Zbigniewa 
Herberta - poety, który został 
ogłoszony patronem roku 2018. 
Blask palących się w sali świec 
oraz wyświetlane zdjęcia twórcy 
„Pana Cogito” sprzyjały nastrojo-
wi zadumy i melancholii. Pamięć 
artysty uczciliśmy słuchając re-
cytacji jego utworów, takich jak: 
„Pudełko zwane wyobraźnią”, 
„Pan od przyrody”, „Pracownia”, 
„Kamyk”.Najważniejsze fakty z 
życia i twórczości poety przybli-
żyły nam uczennice klasy szóstej 
- Zuzanna i Aleksandra. Wieczór 
uświetnił także występ Amelii, 
która zaśpiewała utwór pt. „Kasz-
tany”. Nad prawidłowym przebie-
giem konkursu czuwała komisja 
konkursowa oraz jego inicjatorki: 
pani Izabela Turostowska oraz pani 
Joanna Polcyn. Po burzliwych na-
radach członkowie komisji ogłosili 
wyniki konkursu: I miejsce zajęła 
Agata Duda z klasy 4a, II miejsce 

przypadło Alicji Kościuszko z kla-
sy 6, natomiast na III miejscu zna-
lazła się Daniela Łukaszewska z 
klasy 5a. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy! Konkurs recytatorski 
połączony był z akcją charytatyw-
ną UNICEF, której koordynatorem 
była pani Joanna Polcyn. Podczas, 
gdy komisja konkursowa udała się 
na obrady, przeprowadzona zo-
stała licytacja laleczek - uszytych 
własnoręcznie przez uczniów na-
szej Szkoły. Dziękujemy serdecz-
ne wszystkim Rodzicom, którzy 
wraz z dziećmi uszyli przepiękne, 
cudowne lalki, reprezentujące róż-
ne kraje na świecie. Dziękujemy 
także  Rodzicom i Przyjaciołom 
Szkoły, którzy wzięli udział w 
licytacji i wsparli naszą akcję. Z 
wielką radością ogłaszamy, że 
dzięki Państwa wsparciu dochód z 
akcji wyniósł 990 złotych. Kwota 
ta zostanie przekazana organizacji 
charytatywnej UNICEF i przezna-
czona na szczepienia, które ratują  
życie najbiedniejszych dzieciom 
na świecie.

Dom Kultury w Wyszynach   

Spotkanie przy szopce
W niedzielę 9 grudnia odbyło się 
spotkanie bożonarodzeniowe w 
Domu Kultury w Wyszynach na 
które przybyło prawie 180 osób. 
Impulsem do spotkania była nowo 
wybudowana szopka betlejemska. 
Po Mszy św. mieszkańcy przeszli 
pod Dom Kultury i tam o. Paweł 
Przybyszewski (w zastępstwie pro-
boszcza) poświęcił szopkę. Następ-
nie sołtys Joanna Czekalska złożyła 
życzenia na nadchodzące święta i 
podziękowała wszystkim za zor-
ganizowanie tej uroczystości. Po 
tym mogliśmy obejrzeć program 
artystyczny w Domu Kultury: były 
to występy chóru pod kierunkiem 
Marty Brozdowskiej i tańce dzieci 
ze zespołu Krejzole pod kierunkiem 

Agaty Troczyńskiej, Wśród gości 
byli po raz pierwszy w Wyszynach 
poseł Grzegorz Piechowiak i radna 
wojewódzka Łucja Zielińska i oczy-
wiście nasze władze samorządowe z 
wójtem Marcinem Sokołowskim na 
czele, zastępcą wójta Piotrem Jan-
kowskim, przewodniczącym Rady 
Gminy Zenonem Nowickim, wi-
ceprzewodniczącym Krzysztofem 
Kinem i sołtysami Wyszyn Joanną 
Czekalską i Grabówki Edmundem 
Galonem. 
Wszyscy mogli skosztować piero-
gów z grzybami, barszczu i wspa-
niałych ciast. 
Mieszkańcy Wyszyn mogą codzien-
nie słuchać przy szopce kolęd w go-
dzinach 12.00, 16.00 i 19.00.
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Liga Gminnej Halowej Piłki Nożnej w 2018 roku  

Koniec rozgrywek  
8 listopada  br. w Starostwie Po-
wiatowym w Pile  odbył się  etap 
ponadpowiatowy  XI Olimpiady 
Ekologicznej Subregionu Pół-
nocnej Wielkopolski, którego 
organizatorem byli Starostowie 
Powiatów Północnej Wielkopolski 
– Złotowskiego, Pilskiego, Cho-
dzieskiego, Czarnkowsko-Trzcia-
neckiego i Wągrowieckiego. 
Olimpiada zorganizowana była 
w trzech kategoriach: szkół pod-
stawowych (klasy IV-VIII), szkół 
gimnazjalnych i szkół ponadgimna-
zjalnych. W każdej kategorii starto-
wało po ośmiu najlepszych uczniów 
z wymienionych pięciu powiatów, 
wyłonionych w etapach powiato-
wych. 
Uczniowie naszej szkoły bardzo do-
brze poradzili sobie z testami kon-
kursowymi. W kategorii szkół pod-
stawowych Maciej Kędzierski zajął 

II miejsce a Aleksandra Sell zdobyła 
wyróżnienie. W etapie ponadpo-
wiatowym  reprezentowali szkołę 
także Weronika Anastaziak i Marcin 
Koszny (zaledwie  o 2 punkty miał 
mniej niż osoba na ostatnim miejscu 
wyróżnienia). Uczniów w tej kate-
gorii przygotowywała do konkursu 
nauczycielka biologii Elżbieta Kal-
kowska.
W kategorii szkół gimnazjalnych 
naszą szkołę także godnie reprezen-
towała czwórka uczniów: Weronika 
Rudzka, Iga Pieńkos i Jakub Syska 
oraz  Marta Ciesielska, której zaled-
wie 3 punkty zabrakło do wyróżnie-
nia. Uczniów w tej kategorii przy-
gotowywała nauczycielka biologii 
Katarzyna Chyży. 
23 listopada w Młodzieżowym 
Domu Kultury „Iskra” w Pile od-
było się uroczyste wręczenie nagród 
laureatom i wyróżnionym.   

XI Olimpiada Ekologiczna   

Etap ponadpowiatowy

Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia

oraz Nowego 2019 Roku
wszystkim mieszkańcom 

sołectwa Grabówka
składamy życzenia 

pogody ducha 
i spełnienia wszystkich 

marzeń 
Edward Galon

sołtys wsi Grabówka 
oraz Rada Sołecka

Drogim Mieszkańcom 
Wyszyn składamy serdecz-
ne życzenia: cudownych, 

białych, miłych, radosnych, 
pogodnych, spokojnych, 

zdrowych Świąt upływają-
cych we wspaniałej 

atmosferze oraz 
szczęśliwego 

Nowego 2019 Roku
Sołtys Joanna Czekalska 

wraz z radą Sołecką  

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 

oraz nadchodzącego Nowego 
Roku 2019

dużo radości i dobroci od ludzi 
Szczęścia rodzinnego oraz 

niosącego pokój 
błogosławieństwa Bożego 

Wójtowi Gminy Budzyń oraz 
współpracownikom życzy 
Prezes Koła Pszczelarzy 

wraz z członkami

Po rozegranej w dniu 16 grudnia 
2018 roku VI kolejce Ligi Gmin-
nej Halowej Piłki Nożnej na czele 
tabeli nadal utrzymuje się druży-
na LZS Sokołowo z 15 pkt. 
Drugą pozycję utrzymuje drużyna 
Budzyń i drużyna FC Albatros z do-
robkiem 13 punktów. Drużyny LZS 
Prosna, PSG i LZS Wyszynki mają 
po 11 punktów więc czołówka jest 
bardzo zagęszczona z niewielkimi 
różnicami punktowymi.
A oto wyniki meczów VI kolejki: 
drużyna PSG zremisowała z druży-
ną Budzyń 1 – 1,  LZS Prosna zre-
misowała z FC Antanarywa 2 – 2, 
LZS Ostrówki pokonały drużynę 
LZS Kąkolewice 7 – 1, FC Albatros  
wygrał przez VO z LZS Bukowiec  
3 – 0, LZS Sokołowo pokonało LZS 
Dziewoklucz 4 – 1  natomiast LZS 
Podstolice oddało mecz walkowe-
rem, tym samym LZS Wyszynki 
zarobiły 3 punkty.
Najwięcej bramek w tej kolejce 

strzelili: 3 bramki – Michał Po-
lowy oraz po 2 bramki  - Oskar 
Wituchowski i Waldemar Łocho-
wicz. 
Zgodnie z wcześniejszymi ustale-
niami po trzecim meczu w czasie 
przerwy przeprowadzono losowa-
nie drużyn do Sylwestrowego Tur-
nieju Halowej Piłki Nożnej, który 
odbędzie się 29 grudnia 2018 
roku, początek Turnieju godzina 
10.00. Na starcie 11 drużyn, w tym 
jest 6 drużyn LZS i 5 drużyn śro-
dowiskowych, klasyfikacja pucha-
rowa do 6 miejsca - jest o co grać. 
Myślimy że zaprawa taka przed 
balem sylwestrowym się przyda 
do poprawienia kondycji w tańcu.
 Rada Gminna LZS i bezpośredni 
organizatorzy ligi składają wszyst-
kim zawodnikom i sympatykom 
piłki nożnej Zdrowych i Wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia.  

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 
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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  

6 stycznia 1919 r. 
Wydarzenia z nocy przełożyły się na 
dalszy bieg wyzwalania północnej 
Wielkopolski. Włodzimierz Ko-
walski był zdecydowany dokonać 
ataku na Chodzież. Z Wągrowca 
do Budzynia przybył sierżant Kazi-
mierz Bonowski z trzema sekcjami 
piechoty i dwoma ciężkimi karabi-
nami maszynowymi i to przesadziło 
o decyzji uderzenia na Chodzież.  
Antoni Biskupski odmówił pomocy 
ponieważ uważał, że zaatakowanie 
Chodzieży wymaga więcej sił niż 
jest obecnie w Budzyniu i powstań-
cy rogozińscy wyjechali zdobytym 
samochodem do Rogoźna. Dalsze 
wypadki potoczyły się błyskawicz-
nie, półtorej godziny po wyjeździe 
Niemców na budzyńskim rynku 
zebrali się ochotnicy do wymarszu 
na Chodzież, było ich niewielu, 34 
ludzi wyposażonych w dwa kara-
biny maszynowe i to była ta „wie-
lotysięczna armia polska”, o której 
Niemcom wspominał Kowalski.  
Powstańcy byli już przygotowani i 
Kowalski  przemówił do zebranych  
wydając rozkaz odbicia Chodzieży, 
w tym czasie nadbiegł powstaniec 
z poczty z wiadomością, że oddział 
Grenzschutzu złożył broń wycofał 
się do Piły. Była godzina 4 rano i 
powstańcy pod dowództwem Ko-
walskiego wymaszerowali. Uczest-
nik tej akcji – Leon Stepczyński z 
Budzynia opowiadał: „że Kowalski 
rozkazał, aby 12 powstańców ru-
szyło naprzód jako straż przednia. 
„Ruszyłem więc z innymi tyralierą. 
Kilkaset metrów za nami posuwali 
się pozostali powstańcy z komen-
dantem Kowalskim. W lesie przed 
Chodzieżą zauważyliśmy na szosie 
powóz. Przygotowaliśmy się do 
strzału, wtedy nad powozem za-
łopotała biała chorągiew. Nie było 
potrzeby posuwać się dalej lasem, 
gdyż zauważono nas z powozu. 
Wobec tego wyskoczyliśmy na 
szosę. Po chwili nadjechał Kowal-
ski z pozostałymi powstańcami. Z 
powozu wyszedł burmistrz Foege z 
Chodzieży, ks. Czechowski i kilku 
innych Niemców” .  „ Wobec tak 
małej garstki powstańców, trzeba 
było robić sztuczne wrażenie przy 
wkraczaniu do miasta Chodzieży. 

Kowalski rozkazał w tym 
celu swojemu oddziałowi, 
aby maszerowali czwór-
kami w dużych odstępach. 
W mieście powstańcy mieli 
krzyczeć bardzo głośno: 
„Niech żyje Polska!” Z taką 
to brawurą „armia polska” 
w liczbie aż 34 powstań-
ców wkroczyła do Cho-
dzieży.” Tak wspominał do-
wódca akcji, Włodzimierz 
Kowalski: „ Gniewam się 
trochę na Niemców, że tak 
znowu sromotnie z Cho-
dzieży uciekli. Malutka 
strzelanina podnieca nerwy 
a żołnierz w wojnie nerwa-
mi żyje. Około godziny 5 
wyruszamy do Chodzieży. 
Niedaleko miasta spotyka-
my kryty powóz na szosie z 
białą chorągwią. Chyba nie 
wyjechali ojcowie miasta 
nam naprzeciw i to może po 
staropolsku z solą i chlebem? Nie, 
ale za to ksiądz Czechowski pada 
mi w ramiona i płacze z radości, że 
widzi polskich żołnierzy. Ten widok 
takiego kapłana patrioty był dla nas 
żołnierzy sowitą zapłatą za trudy w 
walce o Chodzież. (…) Słoneczko 
na niebie, a był to dzień pamiętny 
6 stycznia, śmiał się do nas przez 
cały dzień Trzech Króli. Chodzież 
po tylu latach niewoli była znowu 
polską, niestety tylko 18 godzin. 
Ksiądz Czechowski chciał w jed-
nym dniu spolszczyć Chodzież. Za 
jego inicjatywą, bo przecież wcale 
nie znałem Chodzieży, zawiesiłem 
w urzędowaniu różnych urzędników 
niemieckich, pomiędzy nimi także i 
starostę powiatowego. Wszystko 
szło po myśli księdza Czechow-
skiego, dr. Jerzykowskiego i mojej, 
jak z płatka. W godzinach popołu-
dniowych stanęła w szeregi komp. 
Chodzieska około 200 ochotników. 
Posłałem ich pod wieczór na patro-
le i placówki. Było to błędem. Nie 
wolno na kolanie zorganizowanych 
poddziałów posyłać w bój. Mimo, 
że doświadczyłem tego nieraz  w 
wojnie światowej, byłem zmuszony, 
chodzieżaków zaraz zaprzęgnąć do 
roboty, bo moi powstańcy z Wą-
grówca byli marszami fizycznie 
przemęczeni a co najważniejsze, nie 

znali terenu, na północ od Chodzie-
ży. Suta kolacja na probostwie miała 
zakończyć dzień 6 stycznia. Stało się 
jednak inaczej.” 
Uczestnikiem tych wydarzeń był 
również Stanisław Nowicki,  oto 
jego relacja:    „6.01.1919 r. wyru-
szyliśmy w bardzo małej liczbie na 
Chodzież. Było nas mało, ponieważ 
dowódcy oddziału Rogozińskiego – 
bracia Skotarczakowie poróżnili się 
z por. Kowalskim i nie poszli z nim 
na Chodzież. Ja z jeszcze jednym po-
wstańcem jechałem konno w szpicy. 

Bez żadnej przeszkody do 
lasu podanińskiego, gdzie na 
szosie zauważyliśmy świa-
tło. W przypuszczeniu, że to 
Niemcy, trzymałem mój ma-
łokalibrowy browning w po-
gotowiu, bo tylko taką broń 
posiadam. Podjechaliśmy 
blisko zawołałem ( po nie-
miecku): „stój, kto tam?”. Na  
to dostałem odpowiedź: „Tu 
ks. Czechowski oddajemy 
Chodzież w ręce Polaków”i 
ściskając ręce Kowalskie-
go, powtarzał: „Panie, na tę 
chwilę czekaliśmy lata, lata 
całe”. Komisja składała się 
z polskiej i niemieckiej Rady 
Ludowej, Magistratu, Arbeit- 
i Solidatenratu. Poza ks. Cze-
chowskim poznałem rektora 
Fracke, burmistrza Foege i 
p. Cieplucha. Jakiś Niemiec 
poznawszy mnie zawołał (po 
niemiecku): „ach, to przecież 

jest sierżant Nowicki”. Niemcy byli 
przekonani, że idzie regularne pol-
skie wojsko.  Powstańcy rankiem 
zajęli Chodzież, bez walki, jednak 
Niemcy pozostawili w Chodzieży 
swoich informatorów, którzy do-
nieśli do Piły, że siły powstańcze są 
niewielkie. W nocy Niemcy przyby-
li z Piły i doszło do walki w ciem-
nościach. Kowalski wobec przewa-
gi wojska niemieckiego, postanowił 
się wycofać do Budzynia. Tego dnia 
w Chodzieży obyło się bez ofiar.

ciąg dalszy nastąpi…

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: Redakcja
Druk: POLIGRAF Chodzież, tel. 67 381 91 91, 503 185 769    
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Włodziemierz Kowalski
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Spotkaliśmy się po raz piąty!

Wspólna Wigilia na Placu Wolności    
W niedzielę, 16 grudnia br., na 
budzyńskim Placu Wolności zor-
ganizowano jubileuszowe, bo pią-
te z kolei spotkanie mieszkańców 
gminy Budzyń z okazji Bożego 
Narodzenia. 
Spotkania te stały się integralną czę-
ścią tego niezwykłego okresu, jakim 
jest czas oczekiwania i  przygoto-
wań do świąt Bożego Narodzenia. 
Była to okazja do spotkania się w 
gronie przyjaciół, znajomych, a czę-
sto także w gronie rodzinnym, spo-
życia niezwyklej, wspólnej wiecze-
rzy, a także do zaśpiewania kolęd.  
Przybył na to wydarzenie mieszkań-
ców Gminy Budzyń powitali samo-
rządowcy, z wójtem Marcinem So-
kołowskim, jego zastępcą Piotrem 
Jankowskim, przewodniczącym 
Rady Gminy Zenonem Nowickim, 
a także sołtys wsi Budzyń Marią 
Jabłońską. Zebranych pobłogosła-
wił ksiądz Marek Piosik, proboszcz 
budzyńskiej parafii. 
Dla wszystkich przybyłych na to 
spotkanie pracownicy DDPS przy-
gotowali tradycyjny wigilijny po-
częstunek, były karpie smażone, 
pierogi z kapustą, kapusta z grzy-
bami, barszcz oraz paszteciki, były 
również słodkości przygotowane 
przez miejscowe piekarnie, organi-
zacje społeczne oraz mieszkańców  
Budzynia.

Nikt zapewne nie podjął się trudu 
policzenia, ilu mieszkańców Gminy 
Budzyń zjawiło się na Placu Wol-
ności, ale biorąc pod uwagę, że mo-
mentami trudno było się przecisnąć 
przez ludzką ciżbę, z pewnością 
było nas więcej, niż rok temu. Ale 
chyba nikomu to nie przeszkadzało, 
bo drugiej takiej okazji do przyja-

Spotkanie po raz kolejny zostało zorganizowane z inicjatywy 
Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz  Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Inicjatywę tę wsparli zarówno Wójt Gminy 
oraz samorząd a także jednostki samorządowe i Gminny Ośro-
dek Kultury. W przygotowania włączyły się zarówno lokalne 
firmy jak i osoby prywatne. 
A oto lista osób i firm zaangażowanych w organizację tego wyda-
rzenia: pracownicy DDPS (szczególne podziękowanie dla załogi 
kuchni), pracownicy GOPS, pracownicy GOK, a także firma „Bra-
tek” Grzegorz Simiński, Restauracja „Platinum” Sylwia i Jacek 
Tomczyk, firma Państwa Szczurek, firma Szejner Motors Agnieszka 
Szejner, firma Państwa Łuszczki, Roman Mantyk, Lidia Rychlik, 
Jarosław Łukaszewski, piekarnia Państwa Gawrych, piekarnia Pań-
stwa Ciesielskich, Arleta i Dariusz Bieleccy, firma „Angora” Pań-
stwa Hetmanowskich, Anna Kabat, firma „Zenrom” państwa Agaty 
i Sławomira Łukaszewicz, firma „Iglotex” Piła, firma „Farutex” 
Poznań, Joanna Reisner, Kinga i Jacek Kulpiński, Hubert Barczak, 
Dariusz Kabat, Stefan Dąbrowicz, Marcin Bartoszak, Niepublicz-
ne Przedszkole „Mały Odkrywca”, Maciej Simiński, Magdalena 
Górna, Iwona i Marek Wollherr, Ewa Strzałkowska, Stowarzysze-
nie „Razem dla Budzynia”, firma „Hoffman”, Alina Polcyn, radni 
i samorządowcy Gminy Budzyń, Bernadetta i Damian Kucharscy, 
Katarzyna i Grzegorz Troczyńscy, Mariola i Tomasz Nowiccy, Mo-
nika i Andrzej Nowiccy, Aleksandra i Grzegorz Kukla, Klub Se-
niora, Aneta Świętek, Jolanta Niedbalska, Marek Gursz, Ochotnicza 
Straż Pożarna.   
Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc!   

cielskich spotkań i pogawędek w 
tym przedświątecznym czasie za-
pewne już nie będzie.  
Ten świąteczny czas umilała swo-
im występem Budzyńska Kape-
la „Kombinatorzy” oraz dzieci i 
młodzież z GOK, które śpiewały 
kolędy i pastorałki. Dla zebranych 
na wspólnej wieczerzy zaśpiewał 
także zespół „Janboys”. Po rynku 
chodziły Mikołaje częstujące dzieci 
słodyczami. W zorganizowanej lote-
rii do wygrania było wiele cennych 
nagród. Wielką atrakcją dla dzieci 

były przejażdżki bryczką, 
a także zagroda, w której 
można było poczęstować 
marchewką lub pogłaskać 
po grzywie kucyka oraz 
osiołka. Przygotowano 
także ozdoby, które dzie-
ci wieszały na ogromnej 
choince ustawionej na 
Placu Wolności.  


