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Wyszyny – Gminne i Powiatowe Mistrzostwa LZS 

Tenisowe zmagania
Michał Rusinek gościem Biblioteki Publicznej

Spotkanie autorskie

W poniedziałek, 8 lutego, w Bibliotece Publicznej w Budzyniu odbyło się 
spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem - pisarzem, tłumaczem, litera-
turoznawcą, byłym sekretarzem Wisławy Szymborskiej.

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu  

Turniej charytatywny   
Sokołowo Budzyńskie 

Karnawałowy balik
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Omawiano materiały na najbliższą sesję   

Z prac komisji Rady Gminy 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Ważna inwestycja
W okresie międzysesyjnym pilnie 
pracowały komisje Rady Gmi-
ny. Ich podstawowym zadaniem 
było omówienie i przygotowanie 
materiałów pod obrady kolejnej 
sesji Rady Gminy, zaplanowanej 
na dzień 1 marca. 
Na 28 stycznia swoje posiedzenie 
zwołała komisja rewizyjna. Radni 
zajęli się, miedzy innymi,  usta-
leniem projektu pracy komisji na 
2016. Następnie, w dniu 10 lute-
go, zebrała się komisja statutowo-
samorządowa, prawa i porządku 
publicznego. Przede wszystkim 
radni zajęli projektem pamiątkowej 
tablicy, która miałaby upamiętniać 

Trwają intensywne prace zwią-
zane z wdrażaniem ustawy „Ro-
dzina 500+”. W ramach przy-
gotowań rozpoczął się remont 
dwóch pomieszczeń w budynku 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Budzyniu, które 
do tej pory były wykorzystywa-
ne do celów gospodarczych. 
Kosztem prawie 40 tysięcy do-
konywana jest adaptacja  tych 
pomieszczeń na potrzeby biuro-
we. Pomieszczenia te będą wy-
posażone w odpowiedni sprzęt, 
w tym szafy, biurka, oraz kom-
putery. Punkt przyjęć wniosków 

W minionym tygodniu nastąpi-
ło podpisanie umowy pomiędzy 
Gminnym Zakładem Wodocią-
gów i Kanalizacji a firmą Hy-
dro-Marko spółka z o.o. spółka 
komandytowa z Jarocina na 
realizację zadania pod nazwą 
„Budowa kompostowni odpa-
dów ściekowych oraz moderni-
zacja stacji odwodnienie odpa-
dów na oczyszczalni ścieków w 
Budzyniu”.  
Firma została wybrana w trybie 
przetargu nieograniczonego spo-
śród 17 złożonych ofert.
Wartość zadania to 970 tysięcy 
złotych brutto. Termin zakończe-
nia zadanie jest planowany na po-
czątek drugiego półrocza. 
Planowane zadanie niezbędne 
jest dla prawidłowego funkcjono-
wania budzyńskiej oczyszczalni, 
ponieważ dotychczasowy sposób 
zagospodarowania odpadów po-
legający na wykorzystywaniu ich 
do rekultywacji naszego byłego 

wysypiska Budzyń Łucjanowo 
jest niemożliwy ze względu na 
zakończenie procesu rekultywacji 
tego wysypiska. W przyszłości 
po zakończeniu inwestycji osad 
naszej oczyszczalni będzie wy-
korzystywany w sposób rolniczy, 
ale musi być przygotowany do 
takiej postaci aby mógł być wpro-
wadzony do gruntu jako nawóz. 
W wyniku tej inwestycji dziennie 
będzie powstawać ok. 1 tony osa-
du ekologicznego, który będzie 
mógł być wykorzystywany do ce-
lów nawożenia gleby. 
Należy dodać że następnym za-
daniem inwestycyjnym plano-
wanym do realizacji jest remont 
kapitalny i modernizacja Remizy 
OSP w Podstolicach. Już wkrótce 
rozpoczną się procedury przetar-
gowe, zakończeniu  prac związa-
nych z tą inwestycją planowane 
jest na koniec drugiego półrocza 
bieżącego roku. 

uczestników strajku szkolnego w 
latach 1906 - 1907 oraz zamordo-
wanego w Górach Morzewskich 
kierownika szkoły Władysława 
Kaji. Następnie,  w dniu 11 lutego, 
swoje posiedzenie odbyła komisja 
rozwoju gospodarczego i finan-
sów gminy. Członkowie komisji 
zajęli się przede wszystkim spra-
wami majątkowym (zbycie mienia 
komunalnego i dzierżawa),  które 
będą omawiane w czasie sesji. W 
czasie ostatniego spotkania komisji 
zdrowia, oświaty, spraw socjalnych 
sportu i turystyki Rady Gminy Bu-
dzyń radni zajęli się omówieniem 
wdrożenia ustawy „Rodzina 500+”.  

Ustawa „Rodzina 500+”    

Przygotowania trwają 
będzie się znajdował w struktu-
rze Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ulicy Lipowej. 
Częściowy koszt adaptacji tych 
pomieszczeń zostanie pokryty 
ze środków pochodzących z bu-
dżetu państwa, przeznaczonych 
na obsługę tego zadania zlecone-
go gminom.  Przypomnijmy, że 
ustawa „500+” wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia. Czynione są 
wszelkie starania, żeby wszystko 
było gotowe na czas i w odpo-
wiednim standardzie, jeśli chodzi 
o poziom obsługi naszych miesz-
kańców. 

W nocy z 23 – 24 lutego 2016 r. na ul. 
Leona Napiecka w Budzyniu zniszczo-
no nowo nasadzone drzewka. Szkody 
wstępnie ustalono na kwotę ok. 400 
zł. Prosimy mieszkańców o zwracanie 
uwagi na tego typu incydenty i nie-
zwłoczne informowanie organów ści-
gania o aktach wandalizmu. 

Okiem fotoreportera

Karygodne
akty 
wandalizmu 

Budzyń, dnia 1 marca 2015 r.

I N F O R M A C J A
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

w 2015 r. na terenie Gminy Budzyń

Działając w oparciu o art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) Wójt Gminy Budzyń 
informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Gmina Budzyń zaopatrywana jest w wodę przeznaczona do spoży-
cia przez ludzi przez wodociągi publiczne w Budzyniu, Prośnie i 

Dziewokluczu oraz przez wodociąg zakładowy w Bukowcu.
Wodociąg publiczny w Budzyniu produkuje wodę w ilości 1139,1 

m3/d i zaopatruje ok. 5100 osoby w miejscowościach: Budzyń, 
Brzekiniec, Kąkolewice, Podstolice jakość wody warunkowo przy-

datna do spożycia mętność – 3, żelazo-1.
Wodociąg publiczny w Prośnie produkuje wodę w ilości 630,7 

m3/d i zaopatruje ok. 2300 osób w miejscowościach Prosna, Wy-
szyny, Wyszynki, Nowa Wieś Wyszyńska, Bukowiec, Niewielko, 
Grabówka, Ostrówki i Sokołowo Budzyńskie jakość wody dobra.
Wodociąg publiczny w Dziewokluczu produkuje wodę w ilości 

64,2 m3/d i zaopatruje ok. 613 osób w miejscowościach Dziewo-
klucz, Brzekiniec jakość wody dobra.

Wodociąg zakładowy w Bukowcu należący do „AGRO-DANMIS” 
Gramowscy Spółka Jawna produkuje wodę w ilości 180,2 m/d i 

zaopatruje ok. 330 osoby w Bukowcu jakość wody dobra.

Wójt Gminy Budzyń
/-/ Marcin Sokołowski 
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Nowy wóz bojowy rozpoczyna służbę

Poświęcenie nowego 
samochodu dla OSP

Dzięki przyjaznych warunkom atmosferycznym nieprzerwanie trwają 
prace związane z budową nowej siedziby Urzędu Gminy. Zaawanso-
wanie prac przekroczyło już półmetek. Obecnie trwają prace związane 
z elewacją oraz roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. 

Okiem fotoreportera

Urząd Gminy na półmetku

W niedzielę, 21 lutego, odby-
ła się uroczystość poświęce-
nia nowego samochodu marki 
Ford, który trafił na służbę do 
budzyńskiej OSP. 
O godzinie 11 oprawiona zo-
stała uroczysta Msza święta w 
intencji zmarłych i żywych stra-
żaków miejscowej jednostki, po 
której na placu przed kościołem 
ksiądz dziekan Ireneusz Szy-
pura w towarzystwie księdza 
proboszcza budzyńskiej parafii 
Marka Piosika oraz księdza wi-
kariusza Sławomira Dziankow-
skiego dokonał poświęcenia po-
jazdu. Przedstawiciele jednostki 
otrzymali z rąk Wójta Gminy 
Marcina Sokołowskiego kluczy-

ki do pojazdu, natomiast dowód 
rejestracyjny wręczał radny Sej-
miku Województwa Wielkopol-
skiego Jerzy Kado oraz dyrektor 
biura Zarządu Wojewódzkiego 
OSP Andrzej Jankowski. Po 
odegraniu hymnu licznie zgro-
madzeni goście przemaszero-
wali do miejscowej restauracji, 
gdzie nastąpiła dalsza część 
uroczystości. Prezes OSP Bu-
dzyń podziękował wszystkim 
zaangażowanym w pozyska-
nie pojazdu, zwrócił szczegól-
nie uwagę na zaangażowanie 
prywatnych sponsorów. Warto 
podkreślić, że w zbiórkę na ten 
cel zaangażowało się kilkudzie-
sięciu mieszkańców Budzynia 

oraz naszej gminy. Ogólny koszt 
zakupu pojazdu wyniósł ok. 180 
tysięcy złotych, z czego 120 
tysięcy złotych pochodziło z 
budżetu Województwa Wielko-
polskiego, 20 tysięcy z budżetu 
Gminy Budzyń, a ok. 40 tysięcy 
ze środków własnych jednostki 

OSP, na które złożyły się, mię-
dzy innymi, wpłaty finansowe 
darczyńców. 
Samochód ten będzie wykorzy-
stywana głównie w czasie akcji 
ratowniczych związanych z wy-
darzeniami drogowymi na dro-
dze k11.

W dniu 9 lutego 2016 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w 
Budzyniu, odbyła się narada sołtysów. 
Głównym punktem zebrania było ustalenie harmonogramu zebrań wiej-
skich (zamieszczony obok - publikujemy daty tych zebrań, które odbę-
dą się po wydaniu bieżącego wydania Informatora), podczas których 
każdy z sołtysów musi złożyć sprawozdanie ze swojej działalności. 

Gminny Ośrodek Kultury   

Narada sołtysów
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Regionalny Program Integrujący Młodzież Wielkopolską

„Młodzi Wielkopolanie – Młodzi Europejczycy”   
W poniedziałek 22 lutego 2016 
r. naszą szkołę odwiedził Prezes 
Wielkopolskiego Stowarzysze-
nia Młodzieżowego na Rzecz 
Promocji Kultury, Sportu i Tu-
rystyki „Wędrowanie” Przemy-
sław Nowakowski. 
Spotkanie odbyło się już po raz 
piąty dzięki działaniom wicedy-
rektor Wandy Kempińskiej. Sto-
warzyszenie organizuje wyjazdy 
zagraniczne do Grecji, Londynu, 
Paryża, Rzymu, Skandynawii 
oraz Szkocji. Uczestnikami jest 
starannie wybrana i spełniająca 

określone wymagania młodzież 
gimnazjalno-licealna z całej 
Wielkopolski. Podczas takich wy-
jazdów zawiązują się silne więzy, 
które podtrzymywane są potem 
poprzez cykliczne spotkania, 
prace w wolontariacie oraz inne 
działania. Dzięki pracy w formie 
wolontariatu, a nie etatów możli-
we było ufundowanie wyjazdów 
już ponad 300 osobom.
Celami organizacji są: pobudze-
nie ciekawości świata, umocnie-
nie poczucia przynależności do 
Wielkopolski oraz pogłębienie 

znajomości jej geografii i histo-
rii, budowanie poczucia dumy z 
bycia świadomym Wielkopola-
ninem, a także Europejczykiem, 
kształtowanie przyjacielskich 
więzów pośród młodzieży, ucząc 
ją otwartości na innych ludzi.
W ubiegłym roku uczennica klasy 
I a - Joanna Bucholc oraz ówcze-
sny trzecioklasista Jan Kulpiń-
ski - uczestniczyli w wyjeździe 
do Londynu. Świetna atmosfera 
i młodzieżowy klimat, sprawiły 
że te 10 dni były pełne wrażeń. 
Młodzież zwiedziła wspaniałe 

miasto, które urzekło ich swoją 
wielokulturowością, mnogością 
zabytków oraz pięknych i cie-
kawych miejsc. Mieli oni okazję 
zobaczyć Big Ben, London Eye, 
Pałac Buckingham, Stadion Chel-
sea, Muzeum Figur Woskowych 
Madame Tussaud’s oraz wiele in-
nych. Dla uczniów była to okazja 
do zawarcia nowych przyjaźni, 
poznali wielu ludzi, a z niektóry-
mi do dziś utrzymują kontakt. 
A więcej możecie dowiedzieć się 
na stronie internetowej stowarzy-
szenia www.wedrowanie.org

Gmina Budzyń dofinansowała zakup  

Nowy samochód dla Policji    

Służbę w ramach działania naszego posterunku policji w Budzyniu 
rozpoczął nowy samochód marki Isuzu, którego zakupu dofinansowała 
Gmina Budzyń kwotą 10 tysięcy złotych. 

Zwłoki znaleziono przy polnej drodze w Bukowcu 

Tajemnicza 
śmierć mężczyzny  
W czwartek, 25 lutego, policja 
otrzymała zgłoszenie o  samo-
chodzie terenowym  z nieprzy-
tomnym mężczyzną wewnątrz, 
który stał przy polnej drodze 
w Bukowcu. 
Przybyli na miejsce ratowni-
cy znaleźli w samochodzie nie 
tylko 57-letniego mężczyznę,  
ale także pojemnik ze środkami 
ochrony roślin. W związku z za-
grożeniem ratownicy zdecydo-
wali się wezwać nie tylko poli-
cję, ale także grupę ratownictwa 
chemicznego z Piły. Ratownicy 
zabezpieczyli teren i przy pomo-
cy specjalnego miernika zbadali, 
czy nie doszło do skażenia. We-

dług informacji policji działania 
musiały być bardzo ostrożne, bo 
nie wiadomo było jakie tam są 
substancje. Po stwierdzeniu, że 
teren wokół samochodu nie jest 
skażony wyniesiono mężczyznę 
z samochodu. Niestety, nie uda-
ło się go uratować, lekarz mógł 
stwierdzić tylko zgon. 
Nieoficjalnie podejrzewa się za-
trucie, jednak prokuratura wsz-
częłą w tej sprawie śledztwo. 
- Decyzją Prokuratora Rejono-
wego w Wągrowcu zwłoki za-
bezpieczono do dalszych badań. 
- potwierdza Karolina Smardz-
Dymek, rzeczniczka chodzie-
skiej policji.  
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Wojewódzki Konkurs Fizyczny 

Wiktor Nowacki 
– podwójny laureat 

XX Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Etap powiatowy

Na największe słowa uznania 
zasługuje Wiktor Nowacki z 
Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu. 
Wiktor jest dwukrotnym laure-
atem Wojewódzkiego Konkur-
su Fizycznego. 
Tytuł laureata uzyskał już w ze-
szłym roku szkolnym 2014/2015, 
będąc uczniem I klasy gimna-
zjum. W tym roku Wiktor po-
wtórzył sukces. Został ponownie 
laureatem Wojewódzkiego Kon-
kursu Fizycznego 2015/2016. 
Wojewódzkie konkursy przed-
miotowe są jedyną szansą na wy-
łowienie szkolnych perełek. Wy-
niki egzaminów gimnazjalnych 
pokazują bowiem pracę całej 
szkoły. Konkursy to coś innego. 

Tu liczy się praca konkretnego 
ucznia i jego nauczyciela.  Na 
osiągnięcia Wiktora złożyły się 
dwa czynniki. Pierwszy to pomoc 
nauczyciela w rozwiązywaniu 
jakichś trudnych kwestii, a drugi 
to samodzielna, systematyczna 
praca, rozwiązywanie ogromnej 
ilości zadań  i indywidualne po-
głębianie wiedzy.  Wiktor już od 
dzieciństwa lubił czytać, pozna-
wać nowe zagadnienia czy pro-
blemy i szukać ich rozwiązania. 
Nauka, choć chyba najważniejsza 
i pochłaniająca najwięcej czasu, 
nie jest oczywiście jedynym „za-
jęciem” utalentowanego nastolat-
ka. Wiktor zamiast mechaniczne-
go zakuwania wykorzystuje swoje 
pasje i zainteresowania. Jest kon-

struktorem robotów, interesuje się 
nowinkami technicznymi jak np. 
„drukiem 3D”. W tym roku szkol-
nym  postanowił również wziąć 
udział w Wojewódzkim Konkur-
sie Matematycznym. Tu też od-
niósł sukces, już jest jego finali-
stą, ale na końcowy wynik trzeba 
poczekać do połowy marca,  czyli 
do ostatecznego rozstrzygnięcia 
konkursu. Laureat marzy o stu-
diach technicznych na kierunku 
elektronicznym.  Według Arysto-
telesa „Mądrość uzależniona jest 
od trzech rzeczy: osobowości, 
wiedzy i samokontroli”  - miło 
zauważyć, że te właśnie cechy 
charakteryzują naszego laureata. 
Wiktor - dla rodziców jest skar-
bem i dumą, dla szkoły perełką. 

Dyrekcja, grono pedagogiczne i 
cała szkolna społeczność Gim-
nazjum im. Powstańców Wielko-
polskich  jest dumna z jego osią-
gnięć.

Alicja Kępka
dyplomowany nauczyciel fizyki

„Przestaw się na zdrowe myślenie”

Ogólnopolska kampania   
Gimnazjaliści z Budzy-
nia wzięli udział w ogól-
nopolskiej kampanii 
społecznej „Przestaw się 
na zdrowe myślenie!”
O tym, że słowa potrafią 
ranić, wie każdy, ale jak 
trwały ślad zostawiają w 
psychice osób zmagają-
cych się z różnymi zabu-
rzeniami wie niewielu. 
Czubek…. Debilka…. 
Psychol…. Wariatka... Schizol…
te i wiele innych „chorych słów” 
zbyt często pada pod adresem 
osób zmagających się z zaburze-
niami psychicznymi, niepełno-
sprawnych intelektualnie, star-
szych lub niesamodzielnych. Nie 
dość, że krzywdzą i stygmatyzują, 
to jeszcze mogą zniweczyć pozy-
tywne skutki terapii. Najwyższy 
czas to zmienić  – uzdrowić… 
nasze myślenie, a lata szkolne to 
najlepszy okres na kształtowanie 
właściwych postaw, obudzenie w 
odbiorcach empatii i zrozumienia. 
Dlatego też  Gimnazjum im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Bu-
dzyniu wzięło udział w kampanii 
społecznej zrywającej z CHO-
RYMI SŁOWAMI pod hasłem 

„PRZESTAW SIĘ NA ZDRO-
WE MYŚLENIE!”. Uczniowie, 
którzy uczestniczyli w zajęciach 
prowadzonych przez panią Ka-
rolinę Małofiej, mieli szansę do-
wiedzieć się jak myśleć o drugim 
człowieku, mając na uwadze jego 
zdrowie psychiczne. Akcja „zdro-
wego myślenia” została objęta 
honorowym patronatem Wielko-
polskiego Kuratora Oświaty oraz 
uzyskała pozytywną opinią Kra-
jowego Konsultanta ds. Psychia-
trii. Takie działania wspiera rów-
nież Dyrekcja Szkoły, Pani Kinga 
Buszkiewicz, która nieustannie 
stoi na straży „zdrowego myśle-
nia” swoich uczniów i nauczycieli 
oraz ich wszechstronnego rozwo-
ju i wychowania. 

„Tej, bździągwo, szpycnij, 
jako tu gemyla w Płoznaniu 
jest. Ino jakieś zawody ro-
biom to już wuchta wiary mo 
z gorem. Łażą na szagę i ło 
trzymejcie mnie! Wej! Zaroz 
pod bimbe wlezie tyn ejber. Z 
ćmikiem w japie. Na blauce 
widziołżem go łystatnio. „                                                                                                                                          

Florentyna Szofer 
„Tej, bimbej się!”  

To już dwadzieścia lat przy-
gotowują się uczniowie do 
kolejnych  etapów Konkursu 
Wiedzy o Wielkopolsce. Za-
wsze dostarcza on niebywa-
łych emocji uczestnikom i 
ich opiekunom. Tegoroczne 
eliminacje dla naszego po-
wiatu odbyły się 17 lutego 
2016r. w Szkole Podstawo-
wej w Budzyniu. Rywalizację 
o zdobycie tytułu laureata XX 
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce 
rozpoczęły dwie uczennice nasze-
go gimnazjum: Joanna Bucholc 
oraz Wiktoria Zielińska. Obie 
uzyskały powyżej 85% punktów 
i zakwalifikowały się do etapu 
rejonowego. Wysoki poziom wie-
dzy gimnazjalistki osiągnęły dzię-

ki studiowaniu zalecanych lektur 
jako literatury obowiązkowej 
konkursu. Pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody zostały wręczone 
przez Wicestarostę  Chodzieskie-
go Mirosława Juraszka. Przygoto-
wania do zmagań konkursowych 
odbywają się pod kierunkiem p. 
E. Kurkowiak - Pauszek.
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Mistrzostwa Powiatu Chodzieskiego w piłce ręcznej

W hali Gimnazjum   
W hali budzyńskiego gimnazjum 
w sobotę, 6 lutego, rozegrano Mi-
strzostwa Powiatu  Chodzieskiego 
Szkolnego Związku Sportowego 
w piłce ręcznej szkół podstawo-
wych dziewcząt i chłopców. 
W kategorii chłopców uczestniczy-
ły reprezentacje trzech szkół: SP 1 
Chodzież, SP 3 Chodzież i Zespół 
Szkół w Szamocinie. Rozegrano 3 
mecze: 
SP 1 Chodzież – ZS Szamocin
                                              – 12:6
SP 3 Chodzież - ZS Szamocin 
                                                 – 7:7
SP 1 Chodzież - SP 3 Chodzież
                                                 – 15:10
Klasyfikacja końcowa: pierwsze 
miejsce – SP 1 Chodzież, drugie –
SP 3 Chodzież, trzecie – III  ZS Sza-
mocin.
Dziewczęta rozstrzygnęły kolejność 
końcową w jednym meczu pomię-

dzy SP Budzyń a ZS Szamocin. 
Miała być jeszcze szkoła ze Strzelec, 
ale ze względów organizacyjnych 
nie dojechała na zawody. 
Mistrzyniami  powiatu zostały za-
wodniczki z Budzynia, wygrywa-
jąc z Szamocinem 17:5. Drużyna 
dziewcząt SP Budzyń i drużyna 
chłopców SP 1 Chodzież reprezen-
tować będą powiat chodzieski w fi-
nałach rejonu pilskiego SZS.
Skład zwycięskiej drużyny dziew-
cząt z Budzynia: Fifer Faustyna, 
Gąsior Martyna, Grodzka Sandra, 
Gruszczyńska Edyta, Gruszczyńska 
Wiktoria, Janiszewska Zofia, Jessa 
Martyna, Kozłowska Natalia, Szur-
pit Julia, Marek Wiktoria, Nowicka 
Nikola, Perek Zuzanna i Polcyn 
Małgorzata. Trener Roman Ostra-
decki. Organizatorami turnieju byli: 
Janusz Szozda, Jarosław Dajczak i 
Roman Ostradecki.

W poniedziałek, 8 lutego, w Bi-
bliotece Publicznej w Budzyniu 
odbyło się spotkanie autorskie z 
Michałem Rusinkiem - pisarzem, 
tłumaczem, literaturoznawcą, 
byłym sekretarzem Wisławy 
Szymborskiej, autorem tekstów 
piosenek oraz wykładowcą na 
Wydziale Polonistyki Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W spotkaniu udział wzięło ponad 
sto dzieci - uczniów z klas drugich 
Szkoły Podstawowej, którzy w spi-
sie lektur mają „Wierszyki domo-
we” napisane przez naszego gościa. 
Ten humorystyczny zbiór o róż-
nych przedmiotach, znajdujących 
się w domu, garażu, na strychu 
przypomniał pisarzowi jego dzie-
ciństwo, kiedy to sprzęty domowe 
zamieniały się w fantazyjne rekwi-
zyty przydatne do zabawy.
Michał Rusinek opowiedział 
uczestnikom o sobie i swojej 

twórczości. Wprowadził młodych 
słuchaczy w tajniki zawodu tłu-
macza, który przekładając treść 
książki, z jednego języka na drugi, 
musi zwracać szczególną uwagę 
na kontekst i słownictwo. Opowia-
dał także anegdoty o powstawaniu 
książek i inspiracjach literackich. 
Autor pytał dzieci o ich preferencje 
czytelnicze i różnicę między poezją 
a prozą. Przeczytał kilka swoich 
humorystycznych wierszyków oraz 
wspólnie z dziećmi , bawiąc się 
przymiotnikami ułożył śmieszne 
opowiadanie.
Uczestnicy spotkania byli oczaro-
wani humorem i wesołymi opowie-
ściami naszego gościa. Na zakoń-
czenie pisarz oddał głos dzieciom, 
które miały za zadanie wcielić się w 
dziennikarzy i zabawił się z nimi w 
konferencję prasową. Przed poże-
gnaniem każda klasa zrobiła sobie 
pamiątkowe zdjęcie z pisarzem. 

Michał Rusinek gościem Biblioteki Publicznej

Spotkanie autorskie

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu  

Turniej charytatywny   
W piątek 12 lutego 2016r. w 
hali budzyńskiego gimnazjum 
rozegrany został Charytatywny 
Turnieju Piłki Ręcznej Dziew-
cząt rocznik 2005 i młodsze. 
Mury naszej szkoły odwiedziły 
reprezentacje z SP Buk, SP Go-
łańcz, SP9 Gniezno, SP12 Gnie-
zno oraz SP Budzyń. Celem tego 
turnieju było, aby pokazać jak 
można się świetnie bawić, a przy 
tym pomagać innym. Każda za-
wodniczka otrzymała pamiątko-
wy dyplom i mamy nadzieję, że 

wywiozła pozytywne wrażenia 
z wizyty w budzyńskim gimna-
zjum. Wszyscy uczestnicy Tur-
nieju mieli zapewniony ciepły po-
siłek, drożdżówki, słodkości oraz 
napoje, za co serdecznie dziękuje-
my p. Ciesielskim oraz rodzicom 
klasy IIc. Dziękujemy również 
osobom, które przyczyniły się do 
przeprowadzenia tego przedsię-
wzięcia – bez Was nie dalibyśmy 
rady. Dziękujemy!!! 

Organizator 
- UKS Olimpijczyk Budzyń
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XX Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Laureatami zostało czterech uczniów SP Budzyń 

27 stycznia 2015 r. odbył się w 
sali wiejskiej w Sokołowie Bu-
dzyńskim, bal przebierańców 
dla dzieci z sołectwa. 
Impreza ta była zorganizowana 
ze środków pochodzących z do-
tacji z firmy EDP Renewables. 
Bal rozpoczął się o godzinie 14 
i trwał dwie godziny, podczas 
których dziećmi zajmowały 
się panie animatorki. Podczas 

Sokołowo Budzyńskie 

Karnawałowy balik
imprezy dzieci uczestniczyły 
w różnych zabawach i konkur-
sach, w tym również w kon-
kursie na najlepsze przebranie. 
Dzieci miały również malowa-
ne twarze i bawiły się wyśmie-
nicie korzystając również z 
przygotowanego poczęstunku. 
Na zakończenie każdy uczest-
nik otrzymał paczkę ze słodko-
ściami.

17 lutego w Szkole Podstawo-
wej im. T. Kotarbińskiego w 
Budzyniu odbył się etap po-
wiatowy XX Konkursu Wie-
dzy o Wielkopolsce. 
Wzięło w nim udział 15 uczniów 
ze szkół podstawowych i gim-
nazjów powiatu chodzieskiego. 
Konkurs odbywa się w sześciu 
kategoriach wiekowych, od kla-
sy IV szkoły podstawowej, do 

3 gimnazjum. Aby zakwalifi-
kować się do etapu rejonowego 
uczestnik konkursu musi zdobyć 
w teście minimum 85% możli-
wych do zdobycia punktów. Taki 
lub lepszy wynik osiągnęło sze-
ścioro uczniów. Laureatami eta-
pu powiatowego zostało czworo 
uczniów SP Budzyń: Aleksandra 
Sell z IV b, Aleksandra Słowiń-
ska z V b, Jacek Sobieraj z V a 

17 lutego Biblioteka 
Publiczna w Budzyniu 
zaprosiła miłośników 
poezji na koncert za-
tytułowany „Gitara i 
pióro”. Autorem i wy-
konawcą koncertu był 
Tomasz Górkiewicz - 
muzyk, kompozytor, wo-
kalista i gitarzysta. 
Autor wielu  progra-
mów  artystycznych, 
edukacyjnych i rozryw-
kowych, zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. 
Laureat licznych nagród 
i wyróżnień w dziedzinie 
muzyki.
Koncert składał się z wierszy li-
rycznych znanych poetów pol-
skich w aranżacji muzycznej auto-
ra. W romantycznej scenerii, przy 
blasku świec i akompaniamencie 
gitary uczestnicy spotkania mogli 
rozkoszować się śpiewem, poezją 
i muzyką oraz częstować kawą i 

ciastem. To ponad godzinne spo-
tkanie z poezją śpiewaną bardzo 
wszystkim się podobało. Świad-
czą o tym słowa podziękowania i 
uznania, jakie zostały skierowane 
do artysty przez organizatorów 
i uczestników. Był to niezwy-
kły wieczór, pełen artystycznych 
wrażeń i emocji, a jednocześnie 
odprężenia i błogiego relaksu.

Koncert Tomasza Górkiewicza

„Gitara i pióro”  

i Emilia Staszewska z VI a oraz 
dwie uczennice budzyńskiego 
gimnazjum: Joanna Bucholc i 
Wiktoria Zielińska. Uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Bu-
dzyniu przygotowywali się do 
konkursu pod kierunkiem Gra-
żyny Dudziak (kl. V), Magdale-
ny Łech (kl. IV) oraz Dariusza 
Dudziaka (kl. VI).

Wszyscy laureaci otrzymali dy-
plomy oraz nagrody książkowe 
ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Chodzieży. Wrę-
czył je osobiście wicestarosta 
Mirosław Juraszek. Gratulu-
jemy wszystkim laureatomi 
życzymy powodzenia podczas 
etapu rejonowego XX KWoW, 
który odbędzie się 21 marca.
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Sołectwo Prosna 

Dzień Babci i Dziadka

Przedszkole Budzyń

Dzień koloru białego

80. rocznica urodzin ś.p. księdza Henryka Godka  

Życie poświęcił naszej parafii

Zima, zima, zima… Czas na 
białą kolorystykę. W związku 
z aktualną porą roku w grupie 
Słoneczka i Krasnale 5 lutego 
2016r. odbył się Dzień Koloru 
Białego pod hasłem ,,W Krainie 
Śniegowych Płatków”. 
Dzieci uczciły święto tego koloru 
poprzez swój ubiór w tym dniu 

oraz wykonały pejzaż zimowy. 
Ponadto w grupie Krasnale 9 lu-
tego odbyło się rodzinne karaoke, 
na które przyszli rodzice wraz ze 
swoimi dziećmi. Dzieci pokaza-
ły jakie znają piosenki, a rodzice 
mieli szansę przypomnieć sobie 
czasy dzieciństwa.
 Na zdjęciu – grupa Krasnale 

Dzień Babci i Dziadka to wspa-
niałe święta podczas których mo-
żemy podziękować za ich miłość, 
troskę i opiekę. 
W związku z tym w dniu 24 stycz-
nia 2016 roku we wsi Prosna odbyło 
się uroczyste spotkanie z tej okazji. 

Popołudniowe spotkanie przy kawie 
i ciastku wzbogacone zostało przez 
występ: dzieci ze wsi Prosna, kapeli 
z Gościejewa „To my z Doliny Weł-
ny” a także satyryka Mieczysław 
Góra. Uroczystość przebiegła w mi-
łej i sympatycznej atmosferze.

W ostatnim wydaniu gminne-
go miesięcznika informowa-
liśmy o spotkaniu w GOK-u, 
które poświęcone było 80 
rocznicy urodzin śp. ks Hen-
ryka Godka. Na zdjęciu obok 
- uczestnicy tego spotkania.  
Przypomnijmy - ks. Henryk 
Godek pełnił funkcję probosz-
cza w Budzyniu od 1 sierpnia 
1985 roku aż do niespodzie-
wanej śmierci - 6 kwietnia 
2000 roku. Ten zasłużony dla 
Budzynia ksiądz pochowany 
został na miejscowym cmenta-
rzu. Ks. Henryk Godek przejął 
parafie w Budzyniu po śmierci 
wielkiego kapłana ks. Struka. 
Ksiądz Henryk obawiał się, 
czy podoła temu obowiązkowi. 
Wielu parafian ocenia dziś, że 
był najlepszym proboszczem 
w powojennej historii Budzy-
nia. Ks. Godek proboszczem w 
Budzyniu był tylko 15 lat, ale 
wybudował nowe probostwo, 
wyremontował wszystkie trzy 
kościoły, przejął na własność 
parafii kościół św. Andrzeja i ko-

ściół w Sokołowie, odzyskał 50 
hektarów ziemi ornej dla parafii 
utraconej po wojnie i 4 hektary 
lasu, powiększył o 70 procent 
cmentarz parafialny w Budzy-
niu. W czasie, gdy ks. Godek 
był proboszczem, życie religijne 
kwitło. Oprócz starych organi-
zacji, takich jak Matki Różań-
cowe, Bractwo Piwowarów czy 
Turcy, zorganizowano trzy ze-
społy wokalno-muzyczne, które 
wygrywały konkursy muzyki 
religijnej w Polsce. Działały 
także Młodzieżowy Krąg Biblij-
ny i Katolicki Dyskusyjny Krąg 
Nauczycielski, co piątkowa 
Msza młodzieżowa wypełniała 
kościół św Barbary młodzieżą 
naszej parafii. Kościół pękał w 
szwach, młodzieżowe zespo-
ły oazowe zawsze uświetniały 
Msze piątkowe, Msza dla dzieci 
w niedzielę w kościele św. An-
drzeja do połowy wypełniony 
dziećmi, podczas których ks. 
Godek głosił kazania chodząc 
po kościele (nie stał na mówni-
cy). Parafia wydawała pierwszą 

gazetę lokalną w Budzy-
niu pod tytułem „Spotka-
nie”. Ksiądz Godek zapi-
sał się w pamięci parafian 
jako społecznik oddany 
sprawom parafii i gminy, 
znakomity organizator i 
budowniczy. 
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Po blisko 4 miesiącach rywalizacji

Rozgrywki Gminnej Halowej Piłki Nożnej zakończone
W niedzielę, 7 lutego 2016 roku, 
rozegrano ostatnią, 11. kolejkę 
Ligi  Gminnej Halowej Piłki 
Nożnej  2015/2016 w Budzyniu. 
W trwającej blisko 4 miesiące 
lidze rozegrano 66 meczy i strze-
lono 481 bramek. Startowało 12 
drużyn reprezentujących koła 
LZS, zakłady pracy i środowiska 
wiejskie. 
W ostatecznej rywalizacji naj-
lepszą okazała się drużyna LZS 
Ostrówki, która zdobyła 29 punk-
tów i tym samym będzie repre-
zentować Gminę Budzyń w Po-
wiatowej Zimowej Spartakiadzie 
w halowej piłce nożnej. Kolejne 
miejsca zajęły drużyny: LZS Ką-

kolewice - 28 pkt.  Budzyń – 28 
pkt. LZS Budzyń – 19 pkt. Dalsze 
miejsca w kolejności zajęły dru-
żyny: LZS Prosna, AZP-Załoga, 
FC-Albatros, LZS Podstolice, 
LZS Dziewoklucz, LZS Wyszyn-
ki, LZS N. Brzeźno,  LZS Buko-
wiec.
Tytuł drużyny „fair-play” zdobyła 
drużyna AZP-Załoga, a  najlep-
szym strzelcem z 31 bramkami 
został Adam Rabczak z drużyny 
Budzyń.
Puchary za zdobyte miejsca wrę-
czał Wójt Gminy Marcin Soko-
łowski.
GZ LZS w Budzyniu.

Zostały rozegrane kolejne trzy 
turnieje tradycyjnej gry wielko-
polskiej Bośka –Kop.
W pierwszym z nich zwycięzcami 
byli :
S. Mulik  - 519 pkt. 
M. Boniak  - 503 pkt. 
R. Starosielec - 483 pkt. 
a sponsorem  pucharu był J. Ko-
walczyk.
Drugi puchar sponsorował A. Ry-
chlik, a kolejność wyglądała na-
stępująco :
W. Wierzbiński - 492 pkt. 
S. Mulik  - 479 pkt. 

Rozgrywki Bośka - Kop

Kolejne trzy turnieje

T. Zbączyniak  - 460 pkt. 
W trzeciej rozgrywce sponsorem 
pucharu był „Jan – Bus”, a pierw-
sze 3 miejsca zdobyli : 
Jan Rudzki - 593 pkt. 
T. Błażej - 530 pkt. 
J. Polowy - 490 pkt. 
Po 8 turniejach czołowe miejsca 
zajmują : 
R. Starosielec  3427 pkt. 
A. Rudnicki 3386 pkt. 
T. Zbączyniak 3350 pkt. 
J. Szejn  3339 pkt. 
R. Ksycki  3245 pkt. 
A. Michor  3245 pkt.  

Z życia seniorów

Spotkanie opłatkowe
30 Stycznia 2016r. w restauracji 
„Retro” w Budzyniu odbyło się 
spotkanie świąteczno-noworoczne 
członków PZERiI z Oddziału Re-
jonowego w Budzyniu.
Gośćmi spotkania byli przewodni-
czący Rady Gminy Zenon Nowicki, 
ksiądz proboszcz Marek Piosik. 
Członków oraz zaproszonych gości 
powitała przewodnicząca Oddziału 
Rejonowego Krystyna Przywar-
czak. Minutą ciszy zebrani uczcili 
członków, którzy odeszli z jej sze-
regów w minionym roku: Stefanią 
Pytel, Mariana Sella, Walerię Księż-
niakiewicz, Helenę Rabczak i Marię 
Lewandowską.

Następnie przewodniczący Rady Gmi-
ny Zenon Nowicki życzył wszystkim  
obecnym szczęśliwego  nowego roku.
Przewodnicząca Rejonu przypo-
mniała o najpiękniejszych w naszej 
polskiej tradycji świętach Bożego 
Narodzenia, które tak niedawno 
przeżywaliśmy. W świątecznym na-
stroju odśpiewano kolędę i zebrani 
podzielili się opłatkiem. Najstarsi 
członkowie otrzymali  upominki. 
Po smacznym posiłku, rozpoczęły 
się tańce na parkiecie, przy oprawie 
muzycznej zespołu „Voice”.
Seniorzy udowodnili, że w każdym 
wieku można się świetnie bawić.

K.P.
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W sobotę i niedziele 20 i 21 lutego 
2016 roku w hali sportowej Szko-
ły Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Wyszynach odbyły się  
Gminne i Powiatowe Mistrzostwa 
LZS w tenisie stołowym.
W sobotę 20 lutego 2016 r. odbyły 
się Gminne Mistrzostwa LZS w te-
nisie stołowym w 5 kategoriach wie-
kowych, kobiet i mężczyzn. Uczest-
niczyło 8 drużyn reprezentujących  
koła LZS. 
W kategorii młodzik mężczyzn 
zwyciężyli: 
1 miejsce - Szymkiewicz Miłosz
2 miejsce - Szurpit Igor.
W kategorii kadet kobiet zwycięży-
ły:
1 miejsce - Ludowicz Angelika
2 miejsce -  Prech Dominika.
W kategorii kadet mężczyzn zwy-
ciężyli: 
1 miejsce - Nowicki Kacper  
2 miejsce - Nowak Michał.

Wyszyny – Gminne i Powiatowe Mistrzostwa LZS 

Tenisowe zmagania
W kategorii junior kobiet zwycię-
żyły: 
1 miejsce - Polowa Wiktoria
2 miejsce - Prech Karolina.
W kategorii jubior mężczyzn zwy-
ciężyli: 
1 miejsce - Rozpłochowski Eryk 
2 miejsce - Antosik Bartosz.
W kategorii senior kobiet zwycię-
żyły: 
1 miejsce - Rozpłochowska Maja 
2 miejsce - Janicka Angelika.
W kategorii senior mężczyzn zwy-
ciężyli: 
1 miejsce - Krzeminski Szymon 
2 miejsce - Postek Wojciech.
W kategorii odlboy kobiet zwycię-
żyła Jankowska Irena. 
W kategorii oldboy mężczyzn zwy-
ciężyli:
1 miejsce - Przywarczak Waldemar 
2 miejsce - Polowy Jarosław.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
otrzymali pamiątkowe medale które 

wręczali - zastępca Przewodniczą-
cego Rady Gminy Wacław Pasch, 
sołtys Sołectwa Wyszyny Joanna 
Czekalska,  oraz Przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu Roman Schlabs.
W klasyfikacji drużynowej 1 miej-
sce zajęła drużyna LZS Sokołowo 
Budzyńskie, 2 miejsce LZS Budzyń,   
3 miejsce LZS Ostrówki, 4 miejsce 
LZS Prosna, dalsze miejsca zaję-
ły koła - LZS Dziewoklucz, LZS 
Kąkolewice, LZS Wyszynki i LZS 
Bukowiec.
Najlepsi w czterech kategoriach 
wiekowych kobiet i mężczyzn re-
prezentować będą Gminę Budzyń w 
Powiatowych Mistrzostwach LZS 
w tenisie stołowym.

W niedzielę 21 lutego 2016 roku  
odbyły się Powiatowe Mistrzostwa  
LZS w tenisie stołowym w 
4 kategoriach wiekowych, kobiet i 
mężczyzn. Uczestniczyły reprezen-
tacje dwóch Gmin – Gminy Budzyń 
oraz Gminy Chodzież.
W kategorii młodzik kobiet zwycię-
żyły: 
1 miejsce - Nowicka Nikola  
2 miejsce - Gruszczyńska Wiktoria. 
W kategorii młodzik mężczyzn 
zwyciężyli:
1 miejsce - Szymkiewicz Miłosz
2 miejsce - Szurpit Igor.
W kategorii kadet kobiet zwycięży-
ły: 
1 miejsce - Prech Dominika 
2 miejsce -  Ludowicz Angelika.
W kategorii kadet mężczyzn zwy-
ciężyli: 
1 miejsce - Nowicki Kacper
2 miejsce - Ludowicz Filip. 
W kategorii junior kobiet zwycię-
żyły:
1 miejsce - Polowa Wiktoria
2 miejsce - Graczyk Natalia.
W kategorii junior mężczyzn zwy-
ciężyli: 
1 miejsce - Rozpłochowski Eryk 
2 miejsce - Antosik Bartosz.

W kategorii senior kobiet zwycię-
żyły: 
1 miejsce - Janicka Angelika 
2 miejsce - Rozpłochowska Maja.
W kategorii senior mężczyzn zwy-
ciężyli: 
1 miejsce - Krzemiński  Szymon  
2 miejsce - Pawłowski Dariusz.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
otrzymali pamiątkowe medale które 
wręczali - dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Wyszynach Donata Kę-
dzierska, sołtys Sołectwa Wyszyny 
Joanna Czekalska. 
W klasyfikacji drużynowej pierwsze 
miejsce zdobyła Gmina Budzyń, a 
drugie miejsce Gmina Chodzież.  
Zwycięskim  Gminom puchary 
wręczał  Przewodniczący Komisji 
Sędziowskiej Robert Ksycki.
Sponsorem medali i pucharów był 
Bank Spółdzielczy w Chodzieży, 
któremu serdecznie dziękujemy.
W imieniu organizatorów Przewod-
niczący Gminnego Zrzeszenia LZS 
w Budzyniu dziękuje wszystkim  
sędziom za pomoc w przeprowa-
dzeniu  tych Mistrzostw a szczegól-
ności paniom: Irenie Jankowskiej, 
Danucie Odor i Mai Rozpłochow-
skiej oraz Robertowi Ksyckiemu, 
Krzysztofowi Kaźmierczyk, Janowi 
Bożek, Mirosławowi Janickiemu, 
Adamowi Mrozińskiemu, Micha-
łowi Goławskiemu i Szymonowi 
Krzemińskiemu.
Szczególne podziękowania należą 
się dyrekcji Szkoły Podstawowej w 
Wyszynach za pomoc w
zorganizowaniu  Mistrzostw i uży-
czeniu zaplecza socjalnego.
Najlepsi w poszczególnych katego-
riach wiekowych kobiet i mężczyzn 
reprezentować będą Powiat Cho-
dzieski na Wielkopolskich Mistrzo-
stwach LZS w tenisie stołowym, 
które zostaną rozegrane 13 kwietnia 
2016 roku  w Koźminie Wlkp.  Ży-
czymy im samych zwycięstw.

GZ LZS w Budzyniu
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Gminne Zrzeszenie LZS w Budzyniu  

Kalendarz Imprez sportowych w 2016 r. 

W pierwszej połowie stycznia od-
były się etapy rejonowe konkur-
sów przedmiotowych dla szkół 
podstawowych, organizowanych 
przez Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty. Świetnie spisał się w nich 
uczeń Szkoły Podstawowej im. T. 
Kotarbińskiego w Budzyniu, Ka-
rol Nowacki z klasy VI b, który 
awansował aż do dwóch finałów! 
W Wojewódzkim Konkursie Ma-
tematycznym zdobył 37 punktów 
na 40 możliwych.
W Wojewódzkim Konkursie Przy-
rodniczym awans z rejonu pilskiego 
wywalczyło tylko dwóch uczniów, 
a wśród nich Karol Nowacki. Po-
zostali nasi uczniowie również 
osiągnęli dobre wyniki, a najbliżej 
awansu była Natalia Marciniak.
Wojewódzki Konkurs Języka Pol-
skiego: Joanna Krajewska kl. VI a 
– 25 p., Karol Nowacki kl. VI b – 26 
p., Szymon Nowak kl. V b – 24 p.
Wojewódzki Konkurs Matematycz-
ny: Natalia Marciniak kl. VI a – 30 p. 
Karol Nowacki kl. VI b – 37 p. 
awans do finału wojewódzkiego
Wojewódzki Konkurs Przyrodni-
czy: Karol Nowacki kl. VI b – 32 
p. awans do finału wojewódzkiego 
Emilia Staszewska kl. VI a – 28 p.
We wszystkich konkursach maksy-
malna liczba punktów wynosiła 40. 
Awans do finału zapewniało zdo-
bycie w teście konkursowym mi-
nimum 80% możliwych punktów, 
czyli 32. 

Drugie miejsce wśród laure-
atów Wojewódzkiego Konkur-
su Matematycznego to ogrom-
ny sukces Karola Nowackiego 
ucznia Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusza Kotarbińskiego w 
Budzyniu. 
To nie jest przypadek, że uczeń 
ten jest w czołówce 50 naj-
lepszych matematyków woje-
wództwa wielkopolskiego na 
poziomie szkół podstawowych. 
Tak wysoką lokatę w konkursie 

zdobył dzięki swojej ogromnej 
wiedzy, niezwykłemu zaanga-
żowaniu, a także pewnemu bły-
skowi intuicji matematycznej, 
którą posiada. Zadania, które 
mają do rozwiązania uczniowie 
szkół podstawowych podczas fi-
nałów wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych, są na poziomie 
szkoły gimnazjalnej, a czasem 
nawet ponadgimnazjalnej. Ka-
rol Nowacki niejednokrotnie w 
poprzednich latach potwierdzał 

swoje umiejętności matematycz-
ne zdobywając wysokie miejsca 
w wielu konkursach. Za poprzed-
nie sukcesy oraz zdobycie w eta-
pie wojewódzkim konkursu 38 
na 40 możliwych punktów nale-
ży się Karolowi wielkie uznanie 
i gratulacje!
Tytuł laureata oznacza dla niego 
zwolnienie z obowiązku przy-
stąpienia do pierwszej części 
polonistyczno- matematycznej 
sprawdzianu szóstoklasisty oraz  
uzyskanie z tej części maksy-
malnej ilości punktów. Karol 
Nowacki przygotowywał się do 
konkursu pod kierunkiem na-
uczycielki matematyki Kingi 
Dąbrowskiej.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Karol Nowacki laureatem 

SP - etap rejonowy

Wyniki 
konkursów
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Rozgrywki w hali widowiskowo - sportowej budzyńskiego Gimnazjum 

Echa Powiatowej Spartakiady LZS
W dniach 6, 13 i 14 
lutego 2016 roku w hali 
widowiskowo-spor-
towej Gimnazjum im. 
Powstańców Wlkp w 
Budzyniu odbyła się Po-
wiatowa Zimowa Spar-
takiada LZS i Miesz-
kańców Wsi. Głównym 
współorganizatorem i 
inspiratorem było Gmin-
ne Zrzeszenie LZS w 
Budzyniu a patronat nad 
Spartakiadą objął Sta-
rosta Chodzieski Julian 
Hermaszczuk.  
W dniu 6 lutego 2016 r. odbyły 
się mecz piłki siatkowej kobiet 
i mężczyzn, udział brało 7 dru-
żyn (4 kobiet i 3 mężczyzn). W 
końcowej klasyfikacji kobiet 
zwyciężyła drużyna Gminy 
Margonin, 2 miejsce zdobyła 
drużyna Gminy Chodzież, 3 i 
4 miejsce przypadło drużynom 
Gminy Budzyń – LZS Prosna 
i UKS Olimpijczyk. Natomiast 
w kategorii mężczyzn 1 miej-
sce zdobyła drużyna z Gminy 
Budzyń – LZS Nowe Brzeź-

no, 2 miejsce drużyna Gminy 
Chodzież a 3 miejsce drużyna z 
Gmina Szamocin – LZS Aurora 
Lipia Góra. Puchary zwycię-
skim drużynom wręczyli: prze-
wodniczący Gminnego Zrze-
szenia LZS w Budzyniu Roman 
Schlabs oraz sędziowie zawo-
dów Anna Jęsiek i Paweł Kita. 
W sobotę 13 lutego 2016 r. 
odbyły się mecze halowej pił-
ki nożnej w których uczestni-
czyły 4 drużyny, reprezentacje 
poszczególnych gmin. Pierw-
sze miejsce zdobyła drużyna z 
Gminy Budzyń – LZS Ostrów-
ki, 2 miejsce zdobyła drużyna 
Gminy Chodzież, 3 miejsce 
drużyna Gminy Szamocin a 4 
miejsce zdobyła drużyna Gmi-
ny Margonin. Wszystkim dru-
żynom puchary wręczył Wójt 
Gminy Budzyń Marcin Soko-
łowski.  

*    *    *
W dniu 14 lutego 2016 r. w 
hali sportowej w Budzyniu w 
ramach Powiatowej Zimowej 
Spartakiady rozegrano konku-
rencje rekreacyjne: 
- rzuty karne do bramki na punk-
ty – w kategorii kobiet najlepiej 
strzelała Ewa Bajserowicz z 
Gminy Chodzież, w kategorii 
mężczyzn najwięcej punktów 

zdobył Paweł Fryska z Gminy 
Budzyń,
- rzut lotką do tarczy – w kate-
gorii kobiet najwięcej punktów 
zdobyła Weronika Prech z Gmi-
ny Budzyń a w kategorii męż-
czyzn Michał Goławski również 
z Gminy Budzyń,
- podnoszenie odważnika – 17,5 
kg w kategorii mężczyzn do 80 
kg zwyciężył Krzysztof Janas 
– Gmina Chodzież, w kategorii 
powyżej 80 kg zwyciężył Dawid 
Paliszewski z Gminy Margonin. 
W kategorii kobiet – odważnik 
7.5 kg najlepsza okazała się Da-
nuta Odor z Gminy Budzyń,

- wielobój rekreacyjny – w któ-
rym było: strzelanie z wiatrów-
ki, rzut lotką i rzut do kosza, 
w kategorii kobiet zwyciężyła 
Kamila Szejner – Gmina Cho-
dzież, a w kategorii mężczyzn 
Szymon Czerwień również z 
Gminy Chodzież.
Zwycięzcy w poszczególnych 
konkurencjach reprezentować 
będą Powiat Chodzieski na Fi-
nale Wielkopolskiej Zimowej 
Spartakiady 6 marca 2016 r. o 
godz 11.00 w Chodzieży – hala 
ZSP ul. Wyszyńskiego. 
W klasyfikacji drużynowej 
pierwsze miejsce zajęła Gmi-
na Chodzież, 2 miejsce Gmina 
Budzyń, 3 miejsce Gmina Mar-
gonin, 4 miejsce Gmina Szamo-
cin.
Zwycięzcą w poszczególnych 
konkurencjach medale i pucha-
ry w klasyfikacji drużynowej 
wręczył w imieniu Starosty 
Chodzieskiego – przewodni-
czący Rady Powiatu Piotr Jan-
kowski.
Na zakończenie Spartakiady 
Przewodniczący Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu 
Pan Roman Schlabs podzięko-
wał wszystkim współorgani-
zatorom Powiatowej Zimowej 
Spartakiady, w szczególności 
sędziom i kierownikom drużyn, 
życzył wszystkim reprezentują-
cych nasz powiat dalszych suk-
cesów.


