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Radni spotkali się na kolejnej sesji

Z prac Rady Gminy
Już wkrótce przeprowadzka

Nowa siedziba Urzędu  
20 października odbyła się 
kolejna w tej kadencji sesja 
Rady. 
W pierwszej kolejności Wójt 
Gminy przedstawił informacje z 
przebiegu wykonywania budże-
tu gminy za pierwsze półrocze 
oraz pozytywną opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej o 
przebiegu wykonania budżetu 
za ten okres. 
Następnie Rada podjęła uchwałę 
w sprawie przyjęcia „Gminne-
go programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest”. 
Zgodnie z treścią tego programu 
mieszkańcy oraz podmioty działa-
jące na terenie naszej gminy zobo-
wiązane są usunąć azbest zgodnie 
z datą oraz według zasad określo-
nych w programie. Gmina będzie 
czynić starania, aby w ramach 
środków pozyskanych przez Po-
wiat Chodzieski z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
zwiększyć wielkość pomocy fi-
nansowej dla tych, którzy planują 
zmienić pokrycia dachowe. 
W następnej uchwale radni podjęli 
decyzję o ustanowieniu statusu po-
mników przyrody ożywionej dla 
dwóch okazałych dębów, z któ-
rych jeden rośnie w rejonie strzel-
nicy Bractwa Kurkowego, a drugi 
przy tzw. „drodze sołeckiej”. 
Następnie radni zadecydowa-
li o nadaniu nazwy „Nowe 
Budy” części ulicy Wybudo-
wania. Rada przychyliła się do 
wniosku mieszkańców, którzy 
zamieszkują nowo powstałą 
ulicę, zaczynającą się w okoli-
cach remizy budzyńskiej OSP, 
w przez tory kolejowe wiedzie 
w kierunku Sokołowa Budzyń-
skiego i nawiązuje historycznie 
do przysiółka przedwojenne-
go Budzynia, który nazywano 
Nowe Budy. 

Dużymi krokami posuwają się 
prace związane z budową nowego 
Urzędu Gminy. Obecnie trwają ro-
boty wykończeniowe w głównym 
budynku. Trwa także proces wypo-
sażenia pomieszczeń biurowych w 
odpowiednie umeblowanie. Trwa-
ją także prace związane z budową 
nowego placu parkingowego na 
około 80 miejsc parkingowy. War-
tość prac związanych z budową 
parkingu wynosi ok. 200 tysięcy 
złotych, a wykonawcą tego zada-
nia jest firma „Anmak” z Rogoź-
na. Kolejnym realizowanym zada-

niem, związanym z wyposażaniem 
nowego Urzędu Gminy, jest także 
dostawa nowego sprzętu informa-
tycznego, w tym serwerów, łączy 
internetowych oraz niezbędnego 
oprogramowania. Po zakończe-
niu wszelkich prac odbiorowych 
oraz po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie planowana jest prze-
prowadzka do nowej siedziby, tak 
aby z dniem 1 stycznia 2017 roku 
Urząd Gminy, USC oraz Centrum 
Usług Wspólnych (tj. były Zakład 
Oświaty) zaczęły normalne funk-
cjonowanie w nowej siedzibie. 

Z końcem września zakończył się cykl zebrań wiejskich, w czasie któ-
rych mieszkańcy wsi podejmowali decyzje co do kształtu budżetów so-
łeckich na kolejny rok. Środki te będą systematycznie uruchamiane na 
kolejne przedsięwzięcia w poszczególnych wsiach.  

W ostatnim miesiącu pracownicy Gminnego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji wykonali nowe odcinki kanalizacji w rejonie ulicy Cho-
dzieskiej i Leśnej, w tzw. „Górkach Matusza”, oraz na nowo wytyczo-
nych terenach mieszkaniowych w rejonie Orlika, gdzie doprowadzono 
sieć kanalizacyjną i wodociągową. 

Następnie Rada Gminy zmieniła 
regulamin określający przyzna-
wanie nauczycielom dodatków 
za wysługę lat, dodatku motywa-
cyjnego, funkcyjne oraz dodatki 
za warunki pracy, oraz określiła 
warunki wypłaty innych skład-
ników wynagrodzenia. Zmiana 
polega głównie na zwiększeniu 
środków przeznaczonych na do-
datki motywacyjne, pozostające 
w dyspozycji dyrektorów szkół. 
Następnie Rada podjęła szereg 
uchwał dotyczących stawek po-
datków lokalnych na rok 2017, 
który wzrasta o ok. 2 procent. 
Rada podjęła także uchwałę w 
sprawie wielkości podatków od 
środków transportowych, gdzie 
utrzymano wielkość stawek na 
tym samym poziomie. 
Rada podjęła także szereg 
uchwał dotyczących gospodarki 
nieruchomościami stanowiący-
mi własność gminy, w tym m.in. 
podjęła decyzję o zbyciu obec-
nego budynku Urzędu Gminy 
oraz wyrażeniu służebności na 
niektórych działkach należą-
cych do Gminy Budzyń.    
Następnie radni zapoznali się z 
realizacją zadań oświatowych, 
realizowanych przez szkoły pod-
stawowe i gimnazjum. W tym 
kontekście wywiązała się dysku-
sja na temat planowanej reformy 
systemu oświaty w Polsce. 
Następnie Rada zajęła się tema-
tem oświadczeń majątkowych 
wójta oraz przewodniczącego 
Rady Gminy. Zgodnie w pi-
smem Wojewody Wielkopol-
skiego oświadczenia te zostały 
przyjęte bez zastrzeżeń.  
Następnie rada przyjęła zmia-
ny w budżecie na roku bieżący 
oraz zmiany w wieloletniej pro-
gnozie finansowej na lata 2016 
-2023. 

Inwestycje na terenie Gminy Budzyń

Własnymi siłami 
Zebrania wiejskie zakończone

Radzili nad budżetem wsi
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Rozstrzygnięto przetarg 

Droga na Osiedlu Piaski
Kolejnym zadaniem z zakresu bu-
dowy dróg na terenie naszej gminy 
jest zadanie pod nazwą „Przebu-
dowa drogi osiedlowej etap 3 na 
Osiedlu Piaski”. Jest to ostatnie 
zadanie z zakresu urządzania dróg 
na tym osiedlu. W ostatnim czasie 
odbył się przetarg dotyczący tego 
zadania. Po raz pierwszy odbył się 
on zgodnie z najnowszą ustawą o 
zamówieniach publicznych, w for-
mie aukcji elektronicznej na prace 
budowlane. Do przetargu zgłosi-
ły się 4 firmy. W wyniku aukcji, 

gdzie decydującym kryterium była 
cena oraz gwarancje na udzielane 
roboty, a także kwalifikacje kadry 
kierowniczej, zwycięzcą przetar-
gu okazała się firma „Bimex” sp. 
z o.o. Spółka Komandytowa z 
Rogoźna za cenę końcowa około 
800 tysięcy złotych. Planowany 
zakres prac to budowa kanalizacji 
deszczowej, nawierzchni z kost-
ki betonowej, pasów zieleni, oraz 
chodniki i parkingi. Planowany 
termin zakończenia prac to koniec 
pierwszego półrocza 2017. 

Z dniem 1 października Wójt Gminy 
Budzyń powołał zastępcę w osobie 
Piotra Jankowskiego, dotychczaso-
wego kierownika referatu zamówień 
publicznych, inwestycji i rolnictwa. Z 
dniem 1 listopada obowiązki Sekre-
tarza Gminy przejmie dotychczaso-
wa kierownik USC, Ewa Kaperczak. 
Dodajmy, że nadal będzie pełnić obo-
wiązki kierownika tego urzędu. Ży-
czymy nowo powołanym owocnej 
pracy na rzecz rozwoju naszej gminy. 
W związku z funkcją, którą objął 
Piotr Jankowski, zgodnie z obowią-
zującym prawem zobowiązany zo-
stał do rezygnacji z funkcji przewod-
niczącego Rady Powiatu, a Komisarz 
Wyborczy wygasił mandat jako 
radnego Rady Powiatu. Decydują o 
tym zapisy Ustawy o samorządzie 
terytorialnym, który nie pozwala 
na łączenie funkcji wykonawczej z 
uchwałodawczą, a taką daje mandat 
radnego samorządowego. W wyniku 

1 listopada 2016 roku na emeryturę przeszedł Bogdan Gniła, dotych-
czasowy Sekretarz Gminy i zastępca Wójta Gminy. Ten zasłużony samo-
rządowiec, głęboko zaangażowany w pracę, całym swym zawodowym 
życiem niestrudzenie służył lokalnej społeczności. Od siebie i współpra-
cowników wymagał pasji i zaangażowania. Zawsze pełen energii i zdeter-
minowany w działaniu. Znacząco przyczynił się do rozwoju naszej gminy, 
był bez wątpienia jednym z architektów gospodarczego sukcesu. Zapisał 
piękną kartę w historii Gminy Budzyń. 
W imieniu mieszkańców dziękujemy mu za to. 

Bogusław Gniła  pracę rozpoczął 1 lipca jako stażysta w PGR w Budzy-
niu, od 1 lipca 1970 roku pracował jako asystent agronoma w Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Szamocinie. 1 stycznia 1973 roku roz-
począł pracę w Urzędzie Gminy Budzyń, najpierw jako kierownik Służby 
Rolnej, a od 1 grudnia 1985 roku jako Sekretarz Gminy. Skończył studia 
na Akademii Rolniczej w Poznaniu w zakresie rolnictwa. Za swoją pracę 
i zaangażowanie otrzymał liczne wyróżnienia i odznaczenia, w tym, mię-
dzy innymi, złotą odznakę „Za zasługi w rozwoju województwa pilskie-
go”, odznaka „Zasłużony pracownik rolnictwa”, złoty medal „Zasłużony 
dla pożarnictwa”, odznaka „Zasłużony dla spółdzielczości”,  srebrna 
honorowa odznaka Polskiego Związku Niewidomych, odznaka za zasługi 
dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, złoty Me-
dal za Długoletnią Służbę. 

tych zmian Rada Powiatu na swojej 
ostatniej sesji dokonała wyboru no-
wego przewodniczącego Rady, którą 
została Kinga Buszkiewicz, radna z 
Budzynia. Po zwolnieniu mandatu 
przez Piotra Jankowskiego w najbliż-
szym czasie mandat radnego Rady 
Powiatu obejmie Eugeniusz Koczo-
rowski z Komitetu Wyborczego Fo-
rum Samorządowo – Ludowego.  
To nie ostatnie zmiany kadrowe, ja-
kie na terenie naszej gminy zaszły 
w ostatnim czasie. Z dniem 1 wrze-
śnia zakończyła pracę i odeszła na 
emeryturę dotychczasowa dyrektor 
Przedszkola Samorządowego w 
Budzyniu Grażyna Przybyszewska. 
Nową dyrektor Przedszkola została 
Iwona Repczyńska, dotychczasowa 
wicedyrektor tej placówki. Byłej pa-
nie dyrektor życzymy wszystkiego 
najlepszego na emeryturze, a nowej 
pani dyrektor powodzenia na nowym 
stanowisku. 

W Gminie Budzyń i w powiecie 

Zmiany kadrowe 
Bogusław Gniła odchodzi na emeryturę

W służbie społeczności

Gmina Budzyń opracowała 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Gminy opracowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w celu wyznacze-
nia kierunków działań dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla, 
zmniejszenia zużycia energii końcowej oraz zwiększenia udziału od-
nawialnych źródeł energii na terenie Gminy Budzyń. Głównym celem 
zaplanowanych przedsięwzięć jest poprawa jakości powietrza. Na reali-
zację powyższych celów ma fakt podpisania przez Polskę zobowiązań 
globalnych i unijnych w zakresie polityk regulujących ochronę powie-
trza. Polityka rozwoju regionalnego skierowana na niską emisję dwutlen-
ku węgla wpływa na wzrost gospodarczy, poprawę warunków życia jego 
mieszkańców, a przede wszystkim ograniczenia redukcji emisji CO2. 
Prowadzi ona do korzyści materialnych, społecznych, ale także środowi-
skowych dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Na podstawie Poradnika: „Jak opracować plan działań na rzecz zrów-
noważonej energii (SEAP)” Gmina Budzyń przy współpracy z firmą 
ANLUK Consulting opracowała dokument pt.: „Plan Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla Gminy Budzyń na lata 2016-2020”. Plan składa się 
z 17 rozdziałów. Jest on jednym z dokumentów strategicznym na szcze-
blu lokalnym.
Opracowany dokument pozwoli na realizację do 2020 roku niezbędnych 
działań służących ochronie powietrza i poprawy jego jakości, które to 
będą finansowane ze źródeł zewnętrznych, w tym dotacji unijnych. Do 
tych zadań należą między innymi:
- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne i ekologiczne,
- termomodernizacja budynków, 
- wymiana kotłów w budynkach użyteczności publicznej, gospodar-
stwach domowych i innych obiektów na terenie gminy, 
- wykorzystanie instalacji z zastosowaniem odnawialnych źródeł ener-
gii przez sferę użyteczności publicznej, mieszkańców, przedsiębiorców 
i inne podmioty działające na terenie gminy.
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W ramach modernizacji dróg powiatowych 

Chodnik w Dziewokluczu

Biblioteka Publiczna

Pan Kleks w Budzyniu 

W ramach kolejnych inwestycji 
związanych z modernizacją dróg 
powiatowych, na terenie należą-
cym do powiatu wykonany został 
odcinek chodnika we wsi 
Dziewoklucz liczący ok. 500 
metrów długości. Wartość 
wykonanych prac wyniosła 
ok. 170 tysięcy złotych, w 
tym udział samorządu gmin-
nego to ok. 20 tysięcy złotych, 
kolejne 20 tysięcy pochodziło 
z budżetu sołectwa, reszta 
środków pochodziła z budże-
tu powiatu. Jest to kolejny 
przykład dobrej współpracy 
wszystkich szczebli samorzą-
du. Wykonawcą prac wyło-
nionym w drodze przetargu 
nieograniczonego była firma 
P.I.I. „Insmont”  z Chodzieży. 
Szczególne znaczenie ma wy-
budowanie kanalizacji desz-
czowej w rejonie świetlicy i 
remizy OSP, ponieważ do tej 

Trwają obecnie prace związane z 
ostatnim w tym roku zadaniami z 
zakresu budowy nowych chodników. 
Zadania te są finansowane z budżetu 
Gminy Budzyń i środków pochodzą-
cych z budżetów sołeckich poszcze-
gólnych sołectw.
Pierwsze zadanie to jest 3 etap budo-
wy chodnika we wsi Brzekiniec, któ-
rego ogólna to ok. 35 tysięcy złotych. 
Nowy chodnik i parkingi budowane 
są w rejonie  remizy OSP i świetlicy 
wiejskiej w Brzekińcu (fot. poniżej). 
Drugie zadanie to jest budowa chod-
nika w sołectwie Bukowiec w rejonie 

świetlicy wiejskiej. W tym przypad-
ku wartość zadania to ok. 30 tysię-
cy złotych. Wykonawca tych zadań 
wyłonionym w drodze przetargu 
nieograniczonego była firma P.I.I. 
„Insmont”  z Chodzieży.  
Jednocześnie w ramach współpracy 
Powiatowy Rejon Dróg na terenie sta-
nowiącym własność powiatu wyko-
nuje chodnik, którego wartość to ok. 
10 tysięcy złotych. Zgodnie z uchwałą 
podjętą w czasie zebrania wiejskiego, 
cały przyszłoroczny budżet sołectwa 
przeznaczony jest na kontynuację bu-
dowę chodników. 

pory po każdym większym opadzie 
deszczu tworzyły się kałuże w tych 
okolicach, które stwarzały realne 
zagrożenie dla ruchu drogowego. 

Ze środków pochodzących z budżetu Gminy i sołectw  

Ostatnie inwestycje

Droga na Nowe Budy  

Uroczyście ddana do użytku
5 października 2016 r. odbyło się 
uroczyste oddanie do użytku przebu-
dowanej drogi w Budzyniu. Droga 
została wybudowana w ramach zada-
nia pn.: „Przebudowa drogi gminnej 
nr 201517P w Budzyniu”, współfi-
nansowanego w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na lata 2016 - 
2019 oraz przy współudziale Powiatu 
Chodzieskiego.
Całkowity koszt zadania to kwota 

blisko 400 tys. zł, z czego 183 733 zł 
pochodziło z budżetu państwa, 184 
477 zł pochodziło ze środków Powia-
tu Chodzieskiego, natomiast reszta to 
środki pochodzące z budżetu Gminy 
Budzyń. W ramach zadania wybudo-
wano ponad 900 m drogi o nawierzch-
ni bitumicznej wraz z niezbędna in-
frastrukturą techniczną. Wykonawcą 
robót było konsorcjum firm „Redon” 
Andrzej Trudziński oraz „Redon” sp. 
z o.o. z Nakła nad Notecią. 

We wtorek, 13 września Biblioteka 
Publiczna zaprosiła uczniów klas IV 
ze Szkoły Podstawowej na spotkanie 
z Ambrożym Kleksem - bohaterem 
książki Jana Brzechwy. W postać 
tego sławnego mędrca i podróżnika 
wcielił się poznański aktor Piotr Wi-
toń. Gość w ciekawy i humorystycz-
ny sposób przeniósł dzieci w świat 
Akademii Pana Kleksa. Czytając 
fragmenty książki, przeprowadzając 
różne konkursy, m.in. układanie z gu-
zików kluczy otwierających bramy 
bajek, dając do wykonania zaskaku-

jące zadania np. czyszczenie buta, 
ukojenie bólu krzesła, sprawił, iż 
spotkanie było wesołe i pełne dobrej 
zabawy. Pod koniec artysta przepro-
wadził quiz ze znajomości lektury, 
podczas którego uczniowie udowod-
nili, że Akademię Pana Kleksa znają 
znakomicie. Najbardziej aktywni 
uczestnicy otrzymali fantastyczne 
nagrody, takie jak: jazda na karuzeli, 
lot samolotem oraz elektryczne piegi. 
Na pożegnanie każdy czwartoklasista 
otrzymał z rąk Pana Kleksa zakładkę 
do książki.



AŚKA WRÓBLEWSKA 
rezygnuje z funkcji Szefa Sztabu WOŚP
„22 lata trwała moja przygoda z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy. Pełnienie 
funkcji Szefa Sztabu w Budzyniu 
było wielkim zaszczytem, przyjem-
nością, ale jednocześnie ogromną 
odpowiedzialnością i wysiłkiem. 
Dziękuję wszystkim, którzy przez 
te wszystkie lata wspierali mnie, 
pomagali i aktywnie uczestniczyli 
w kolejnych Finałach WOŚP”.

Osoby skłonne przyjąć na siebie obowią-
zek założenia i prowadzenia Sztabu - już nie 
na terenie Szkoły Podstawowej, lecz pod sztandarem Gminnego 
Ośrodka Kultury - proszone są   o złożenie pisemnych ofert na ręce 
pani Marii Ganclerz, dyrektor Biblioteki Publicznej w Budzyniu. 

Sie ma! 
Aśka Wróblewska
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Spotkanie w Bibliotece Publicznej 

Zagrał mistrz fletni Pana
W ostatni dzień lata Bibliotekę Pu-
bliczną w Budzyniu ponownie od-
wiedził Oleg Dowgal - ukraiński 
wirtuoz gry na flecie i skrzypcach, 
ceniony muzyk i kompozytor. Na 
co dzień artysta jest etatowym 
wykładowcą w Wyższej Szkole 
Muzycznej we Lwowie i muzy-
kiem Filharmonii Lwowskiej. W 
wolnym czasie komponuje mu-
zyką, której inspiracją są ludowe 
utwory z rejonu gór Karpat. Na 
stałe współpracuje z zespołem 
BREVIS. Dużo koncertuje w swo-
im kraju i prawie całej Europie. 
Od kilku lat znany jest również 
w naszym kraju. Występuje w sa-
lach koncertowych, amfiteatrach, 
ośrodkach kultury, bibliotekach, 
szkołach i kościołach. Koncerto-
wał m.in. ze Stanem Borysem i 

Stanisławem Sojką.
Tym razem koncert Olega Dowga-
la odbył się w auli Gimnazjum. 
Przez prawie godzinę młodzież 
mogła delektować się dźwiękami 
fletni Pana – ulubionego instru-
mentu artysty. Podczas występu 
wirtuoz zaprezentował słucha-
czom utwory muzyki klasycznej, 
światowe przeboje muzyki roz-
rywkowej oraz utwory ludowe. 
Artyście towarzyszył Roman Pan-
kiewicz - pisarz, podróżnik i me-
nadżer artysty, który w przerwie 
między utworami opowiedział hi-
storię powstania fletni Pana. Kon-
cert Olega Dowgala spotkał się z 
miłym przyjęciem przez publicz-
ność, która gromkimi brawami na-
grodziła występ muzyka.

Bądź autorem własnej kariery 

Spotkanie z doradcą   
18 października uczniowie klas 
III gościli na zajęciach p. Hono-
ratę Struzik – doradcę zawodo-
wego  z Młodzieżowego Centrum 
Kariery w Chodzieży. Spotkanie 
odbyło się w ramach VIII Ogól-
nopolskiego Tygodnia Kariery. 
Hasło przewodnie towarzyszące 
tej wizycie brzmiało „Bądź auto-
rem własnej kariery”. Hasło jest 
wskazówką, mówiącą o tym, że 
nad karierą edukacyjno- zawodo-
wą warto pracować jak nad dzie-
łem sztuki, a także, że decyzje i 
edukacyjne, i zawodowe powin-
niśmy podejmować świadomie i 

samodzielnie, biorąc pod uwagę 
i analizując stawiane sobie cele, 
okoliczności i warunki. Nie zna-
czy to, że mamy być w swych 
działaniach osamotnieni, a wręcz 
przeciwnie powinniśmy konsul-
tować się z fachowcami, profe-
sjonalistami zasięgając ich rad 
i opinii. Pamiętajmy jednak, że 
ostatnie słowo powinno należeć 
do nas. To my tworzymy swoje 
życie. Spotkanie w budzyńskim 
gimnazjum było impulsem do 
refleksji, że już niebawem nasi 
uczniowie będą sami kreować 
swój los zawodowy.

Turniej tenisowy na „Orliku” 

Koniec letniego sezonu   
1 października, na budzyńskim 
„Orliku”, odbył się kończący se-
zon letni turniej tenisowy, orga-
nizowany przez Klub Tenisowy 
„Return” Budzyń. W turnieju bra-
ło udział 23 młodych tenisistów z 
Szamocina, Margonina, Chodzie-
ży i Budzynia. Zawodnicy rywa-
lizowali w grupach - w zależności 
od wieku i stopnia zaawansowa-
nia. Najmłodsi z nich (cztero- i 
pięciolatki) rozgrywali pięciomi-
nutowe mecze, w których istot-
niejsze od wyniku są zabawa i ra-
dość z gry. W tej grupie wiekowej 
nasz klub reprezentowały Zosia 
Jaskulska i Kasia Pierzkała.
Starsze dzieci, w wieku 7 -8 lat, 
które zgodnie z zaleceniami Pol-
skiego Związku Tenisowego gra-
ją w kategoriach zaawansowania: 
niższej - niebieskiej i wyższej - 

czerwonej, rywalizowały w grze 
na punkty. W grupie niebieskiej 
KT „Return” reprezentowała Sara 
Cyran, natomiast w grupie czer-
wonej: Krzyś Jaskulski (zwycięz-
ca wszystkich swoich meczów) i 
Maciek Skowronek (sklasyfiko-
wany na trzecim miejscu). 
W grupie pomarańczowej (po-
wyżej 8 lat) tenisiści walczyli 
ze sobą systemem „każdy z każ-
dym”. Zwyciężył Wojtek Bobo-
wicz, drugie miejsce zajęła Julia 
Pierzkała, trzeci był Krzyś Du-
dziak.  Wszyscy troje są członka-
mi KT „Return” Budzyń.
Uczestnicy otrzymali medale, 
dyplomy i nagrody – ufundowa-
ne ze środków z budżetu gminy 
Budzyń, w ramach realizowanego 
przez klub projektu sportowego. 
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Archdiecezjalny Konkurs Biblijny 

Etap szkolny  

12 października br. gościem 
Biblioteki Publicznej w Budzy-
niu był Łukasz Wierzbicki - re-
daktor, podróżnik, pisarz ksią-
żek dla dzieci i młodzieży. Do 
udziału w dwóch spotkaniach 
autorskich zaproszeni zostali 
uczniowie klas starszych ze 
Szkoły Podstawowej im. Tade-
usza Kotarbińskiego.
Pochodzący z Poznania pi-
sarz przywiózł ze sobą mnó-
stwo gadżetów oraz walizki 
pełne cennych pamiątek. Każde 
spotkanie rozpoczął od opowie-
ści własnej historii o dziecięcym 
marzeniu zostania pisarzem oraz 
o radości i satysfakcji jaką daje 
mu jego realizacja. Następnie za-
prezentował uczestnikom swoje 
książki, których fabuła oparta jest 
na fascynujących, prawdziwych 
historiach. Spotkanie z ucznia-
mi klas szóstych oparte było na 
książce „Machiną przez Chiny”, 
powieści podróżniczo-przygodo-
wej opowiadającej o niezwykłych 
losach małżeństwa Haliny i Stacha 
Bujakowskich, które w podróż 
poślubną wybrało się motorem do 
Chin. Przedmiotem spotkania z 
uczniami klas piątych była książka 
„Dziadek i niedźwiadek” opisują-
ca historię niedźwiedzia Wojtka, 
który towarzyszył żołnierzom z 
Armii Andersa w czasie II wojny 
światowej.
Bohater spotkań z wielką pasją 
opowiadał również o swojej fa-
scynacji Kazimierzem Nowakiem, 
który jako pierwszy człowiek na 

Biblioteka Publiczna w Budzyniu

Spotkanie z podróżnikiem

świecie przebył samotnie kon-
tynent afrykański z północy na 
południe, a później inną drogą z 
powrotem - 40 tys. kilometrów, 
pieszo, rowerem, na wielbłądzie, 
konno oraz czółnem. Historia Ka-
zimierza Nowaka, którą opowie-
dział Łukaszowi Wierzbickiemu 
jego dziadek zmieniła jego życie, a 
książka „Rowerem i  pieszo przez 
Czarny Ląd”, która dzięki niemu 
powstała zmienia życie jej czytel-
ników.
Spotkania były niezwykle ciekawe, 
dynamiczne i ekspresywne. Opo-
wieściom o tych niecodziennych 
wyprawach, przygodach i przy-
jaźniach towarzyszyła prezentacja 
multimedialna zawierająca orygi-
nalne fotografie oraz archiwalny 
materiał dźwiękowy i filmowy. 
Wykorzystując przywiezione ze 
sobą rekwizyty autor zaprosił 
uczniów do inscenizacji scenek z 
życia bohaterów jego książek. Łu-
kasz Wierzbicki kończąc spotkanie 
gorąco zachęcał do czytania ksią-
żek i życzył uczestnikom odwagi w 
spełnianiu swoich marzeń.

Nowe Brzeźno - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

Jesienne czytanie bajek 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czy-
tania przypadający 29 września był 
okazją do zorganizowania spotkania 
czytelniczego w Nowym Brzeźnie. 
Do działającego tam punktu bi-
bliotecznego przybyła spora grupa 
dzieci by wspólnie czytać książki na 
świeżym powietrzu. Chętne dzieci 
głośno czytały uczestnikom, którzy 
z uwagą i wielkim zainteresowa-
niem słuchali fragmentów znanych 

i nieznanych bajek.
W trakcie spotkania był też czas na 
wspólną zabawę, oglądanie książek 
i rozmowy o nich. Nad całością 
czuwała opiekunka punktu Halina 
Bejma, która zadbała o słodycze i 
napoje. Impreza udała się znako-
micie. Czas spędzony przy lekturze 
ulubionych książek dał dzieciom 
wiele radości. Wszyscy świetnie się 
bawili.

Od kilku, a właściwie kilkunastu 
lat Gimnazjum im. Powstańców 
wielkopolskich w Budzyniu za-
prasza młodzież do realizacji pro-
jektu edukacyjnego „Każdy ma 
swój Everest”. Działania w pro-
jekcie rozplanowane są na cały 
rok szkolny i mają różnorodny 
charakter. Młodzież podejmuje 
m.in. działania proekologiczne, 
tj. prowadzi selektywną zbiórkę 
surowców wtórnych (makulatura, 
puszki aluminiowe, baterie), zbie-
ra kasztany i żołędzie ( współpraca 
z Kołem Łowieckim „Szarak” w 
Budzyniu oraz z Nadleśnictwem 
Podanin). Uczestnicy projektu 
systematycznie oszczędzają środ-
ki pieniężne na książeczce SKO, 
ponadto organizują wiele różnych 
akcji, np. Słodka Kawiarenka, 
Pchli Targ, loterie fantowe z oka-
zji Dni Budzynia i wiele innych 
imprez lokalnych. Do współpracy 
zapraszają także rodziców, którzy 
wspomagają ich m.in. przy orga-
nizacji Balu Karnawałowego dla 

dorosłych, promującego projekt w 
środowisku. O swoich działaniach 
chętnie informują zainteresowa-
nych na łamach lokalnej prasy czy 
na szkolnej witrynie internetowej. 
Nieodłącznym elementem pro-
jektu i niewątpliwie nagrodą za 
całoroczną pracę w projekcie jest 
wyjazd w Tatry - wycieczka do 
Zakopanego. To tylko przykłado-
we działania projektowe, ale dzię-
ki pomysłowości uczestników co 
roku zakres działań powiększa się 
o nowe, coraz to bardziej ciekaw-
sze i atrakcyjne zadania. Dzięki 
takiej edukacji młodzież nabywa 
wiele doświadczeń, m.in. kształ-
tuje charaktery, nawiązuje przyjaź-
nie, uczy się życzliwości, nabywa 
umiejętności pracy w grupie, prze-
łamuje nieśmiałości, nabiera coraz 
więcej wiary we własne możliwo-
ści oraz rozwija zainteresowania 
turystyczno-rekreacyjne. Opieku-
nami projektu są: Kinga Buszkie-
wicz, Karolina Małofiej, Małgo-
rzata Polak i Renata Aniołek.

Gimnazjum – ruszyła kolejna edycja projektu  

„Każdy ma swój Everest” 

Dnia 6 października br. został przepro-
wadzony szkolny etap Archidiecezjalne-
go Konkursu Biblijnego dla Młodzieży 
Gimnazjalnej, w którym uczestniczyły 23 
osoby. Po sprawdzeniu prac i podliczeniu 
punktów do etapu rejonowego zakwalifi-
kowało się dwoje uczniów: Wiktoria Zie-
lińska z kl. III c oraz Wiktor Nowacki z kl. 
III a
Serdeczne gratulacje należą się uczniom 
i nauczycielowi, który przygotowuje 
uczniów do konkursu, Małgorzacie Jeska.
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10 października 2016r. w Gim-
nazjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu odbyła się 
akademia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Uczniowie naszej 
szkoły pod kierownictwem Żanety 
Puweł, Kamili Kuczyńskiej oraz 
Edyty Kazimierskiej przygotowali 
ciekawe atrakcje i urozmaicili ten 
dzień o chwilę radości oraz beztro-
skiej zabawy. Apel rozpoczął się 
od bardzo ważnego wydarzenia dla 
pierwszoklasistów, ponieważ ich 
przynależność do gimnazjum zosta-
ła usankcjonowana poprzez złożenie 
uroczystej przysięgi i symboliczne-
go aktu pasowania przez dyrektor 
Gimnazjum. Następnie rozpoczęła 
się część artystyczna. Wiele cie-
płych i miłych słów popłynęło w 
kierunku nauczycieli i pracowników 

obsługi. Uczniowie docenili i pod-
kreślili swoją  wdzięczność za co-
dzienny trud, poświęcenie, czujność 
i  troskę o dobro wychowanków. W 
ramach podziękowania podopiecz-
ni wręczyli również symboliczny 
upominek w postaci kwiatka. Głów-
nym punktem programu był jednak 
konkurs, podczas którego młodzież 
rozpoznawała swoich nauczycieli 
po zdjęciach z dzieciństwa. Pod ko-
niec uroczystości odbył się występ 
wokalny zarówno dziewczyn, jaki i 
chłopców. Na zakończenie dyrektor 
Kinga Buszkiewicz  wygłosiła kilka 
ciepłych słów i pożegnała przyby-
łych gości. Uroczystość przebiegła 
w miłej i radosnej atmosferze, a 
uczniowie wychodzili z budynku z 
uśmiechem na twarzy.

Samorząd Uczniowski

Gimnazjum w Budzyniu 

Dzień Edukacji Narodowej
21 października uczniowie Gim-
nazjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Bvnim dyskoteki było 
Halloween. Upiorny klimat był 
odczuwalny dzięki wspaniałym, 
a zarazem upiornym dekoracjom, 
wykonanym przez sekcję dekora-
cyjną samorządu. Duchy, pająki i 
nietoperze towarzyszyły młodzieży 
podczas tańców. Świetną, nowo-
czesną muzyką zajął się didżej. Na 

zakończenie wydarzenia opiekunka 
Samorządu Uczniowskiego wygło-
siła kilka miłych słów oraz wyłoniła 
zwycięzców konkursu za najlepsze, 
upiorne przebranie. Trójka wyłonio-
nych uczniów otrzymała nagrody. 
Zostało zrobione zdjęcie grupowe 
i odbył się ostatni taniec. Wszyscy 
bawili się w przyjemnej atmosferze 
oraz opuszczali budynek szkoły z 
uśmiechem na twarzy. 

Gimnazjum w Budzyniu 

Dyskoteka Hallowenowa

Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie 

Sukces uczniów z Budzynia 
W sobotę, 22 października 2016 r w 
Szamocinie odbyły się Powiatowe 
Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie 
Stołowym Dziewcząt i Chłopców. 
W zawodach uczestniczyły gimnazja 
z Chodzieży, Szamocina, Margonina 
i Budzynia. Po zaciętej rywalizacji 
nasze gimnazjum w kategorii chłop-
ców zdobyło IV miejsce, natomiast 

dziewczęta pokonały wszystkie 
szkoły zdobywając I miejsce i tytuł 
Mistrzyń Powiatu Chodzieskiego 
w Drużynowym Tenisie Stołowym. 
Opiekunem młodzieży jest nauczy-
ciel wychowania fizycznego z bu-
dzyńskiego gimnazjum pani Małgo-
rzata Polak. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy powodzenia na Rejonie!

Rozgrywki bośka - kop

Rozpoczął się nowy sezon 
18 września 2016 r. rozpoczął się 
nowy sezon w turnieju karcianym 
Bośka-Kop. 
W pierwszej rozgrywce, który od-
był się w GOK w Budzyniu brało 
udział 33 graczy. Sponsorem pu-
charu był Dawid Rakoczy- gospo-
darstwo rolne. W inauguracyjnym 
turnieju czołowe miejsca zajęli: 1. 
Błażej Tomasz 564, 2. Wierzbiński 
Wojciech 510, 3. Boniak Tomasz 
510, 4. Rudnicki Andrzej 500, 5. 
Wysocki Adam 486, Pianka Paweł 
470 pkt. (fot. poniżej).  

*   *   *
Kolejna rozgrywka w nowym sezo-
nie została rozegrana 9 październi-

ka w Gminnym Ośrodku Kultury.  
W tym turnieju walczono o puchar 
PIZZA –HITT J. Czerwiński. Gra 
toczyła się w miłej atmosferze, a 
pierwsze miejsce zajął J. Rudzki 
590 pkt., drugie S. Okupniak - 573 
pkt., trzecie A. Rudnicki - 500 pkt. 
Po dwóch rundach czołowe miejsca 
zajmują:   
1 . Rudnicki A. – 1000 pkt.
2.Wierzbiński W. – 988 pkt.
3. Błażej T. – 985 pkt.
4.Rudzki J.-918 pkt.
5. Wysocki A. -904 pkt.
6. Wysocki Z. -895 pkt.
Następny turniej rozegrany zosta-
nie 13.11.2016 r. o godz. 9,00 w 
Domu Kultury w Budzyniu. 
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Gimnazjum w Budzyniu 

RKO na miarę Guinessa 
16 października obchodziliśmy 
Europejski Dzień Przywracania 
Czynności Serca „Restart a He-
art”. W naszym kraju, dzięki ini-
cjatywie Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, przeżywany jest 
on w kontekście bicia rekordu w 
resuscytacji krążeniowo – odde-
chowej. Całe wydarzenie polega 
na jednoczesnym wykonywaniu 
resuscytacji krążeniowo – odde-
chowej na jak największej ilości 
fantomów, a co za tym idzie przez 
jak największą ilość osób. Próba 
bicia rekordu odbyła się w tym 
roku w poniedziałek, 17 paździer-
nika, a w tej akcji nie zabrakło 
także reprezentacji uczniowskiej z 
naszej szkoły. Próba bicia rekordu 
zaczęła się w samo południe i trwa-
ła równo 30 minut. Gimnazjaliści 
przystąpili do zadania mając na 
uwadze fakt, że posiadanie umie-
jętności niesienia pierwszej pomo-
cy jest „na wagę życia”. Ucznio-
wie z wielkim zaangażowaniem i 
wytrwałością podejmowali RKO. 
Łącznie w akcji wzięły udział 44 
osoby. Uczniowie dysponowali 
pięcioma fantomami, dlatego pro-
wadząc resuscytację krążeniowo 
– oddechową (uciśnięcia i wdechy 
ratownicze) zmieniali się cyklicz-
nie, pamiętając, żeby resuscytacja 
była nieprzerwanie prowadzona na 
stanowisku przez cały czas trwania 
wydarzenia. Wszyscy z przeję-
ciem i wielkim zaangażowaniem 
oddali się wykonywaniu czynno-
ści ratowniczych. Pomysłodawcą 
udziału naszej szkoły w akcji był 
Karol Jankowski, Szkolnym Koor-
dynatorem, organizatorem akcji w 
szkole –Karolina Małofiej, a oso-
bami zaangażowanymi do współ-

pracy byli ponadto: Przemysław 
Przybylski – pielęgniarz systemu 
ratownictwa medycznego, który 
przeprowadził instruktaż RKO, 
Wiktoria Gapińska – przedstawi-
ciel Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Budzyniu, nauczyciele eduka-
cji dla bezpieczeństwa –Renata 
Aniołek i Marlena Oko – Kowal-
czyk, nauczyciel wychowania 
fizycznego – Anna Dajczak oraz 
pracownik szkoły, Witold Kukla. 
Ogromnie cieszymy się, że mogli-
śmy przystąpić do tego przedsię-
wzięcia i przyczynić się do próby 
bicia rekordu Guinessa w resu-
scytacji krążeniowo-oddechowej 
przez jak największą ilość osób. W 
tym miejscu składamy serdecznie 
podziękowania wszystkim oso-
bom zaangażowanym w realiza-
cję akcji oraz wszystkim, którzy 
użyczyli naszym gimnazjalistom 
fantomy ćwiczeniowe (SP Bu-
dzyń, SP Wyszyny, Straż Pożarna 
Chodzież, Ratownictwo Medycz-
ne Falck Chodzież). Dziękujemy 
także Kindze Buszkiewicz - dy-
rektor gimnazjum za poparcie ak-
cji i pomoc organizacyjną. Dzięki 
tej akcji na pewno zwiększyła się 
świadomość i umiejętności prak-
tycznego udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej młodzieży, 
a jest to doświadczenie bezcenne. 
Liczymy, że gimnazjaliści z Bu-
dzynia, biorąc udział w najwięk-
szej na świecie lekcji resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej w wielu 
miejscach jednocześnie, przyczy-
nią się do ustanowienia nowe-
go rekordu i zostaną wpisani do 
Księgi Rekordów Guinnessa. I już 
dziś zapowiadają swą obecność w 
przyszłorocznej akcji!

Prosna - ważna uroczystość dla społeczności wsi 

Poświęcenie figury 
9 października ksiądz 
biskup gnieźnieński 
Bogdan Wojtuś wraz 
z proboszczem parafii 
Wyszyny ks. Bogda-
nem Spychajem do-
konali uroczystego 
aktu poświęcenia od-
restaurowanej Figury 
Matki Boskiej w na-
szej wsi. Uroczysto-
ści tej towarzyszyli 
także ks. Marek Pio-
sik, proboszcz parafii 
Budzyń, ks. Stanisław 
Szymański, proboszcz 
parafii Witaszyce (syn 
ziemi prośnieńskiej), 
ks. Sławomir Dzian-
kowski, wikary parafii 
Budzyń, zaproszeni 
goście, a także miesz-
kańcy wsi Prosna. 
Na wstępie Zbigniew 
Najder opowiedział 
historię figury, która 
sięga aż 1947 roku, 
poprzednikiem obecnej figury 
był obelisk z czerwonej cegły 
na którego wierzchołku znaj-
dował się krzyż (zbudowany w 
dowód wdzięczności za ocalenie 
mieszkańców przed cholerą. Nie 
jest znana data kiedy w miejsce 
krzyża postawiono Figurę Matki 
Boskiej.  Następnie głos zabrał 
ksiądz biskup Bogdan Wojtuś, 
po krótkim przemówieniu i mo-
dlitwie dokonał uroczystego 
poświęcenia. Decyzja o odno-
wieniu figury została podjęta 17 
września 2015 roku na zebraniu 
wiejskim. Na ten cel środki po-
zyskano z funduszu sołeckie-

go, a także od mieszkańców 
wsi. W lipcu 2016 r. rozpoczęto 
pierwszy etap prac polegający 
na wzmocnieniu zniszczonych 
fundamentów . Kolejnym eta-
pem prac było obłożenie postu-
mentów płytami granitowymi, 
a także zamontowanie nowych 
tablic upamiętniających fakt po-
wstania Figury Matki Boskiej. 
Z granitu wykonano również 
ogrodzenie wokół figury. Ostat-
nim etapem prac była renowacja 
wizerunku Matki Bożej, a także 
zamontowanie oświetlenia. W 
tym uroczystym dniu dokonano 
także poświęcenia krzyża w na-
szej wsi.

We wrześniu dzieci z grupy „Słoneczka” z  Przedszkola Samorządo-
wego w Budzyniu wybrały się na wycieczkę do Kąkolewic, aby zwie-
dzić Magazyn Wystawowy Polskiej Motoryzacji założony przez pana 
Jana Kubackiego. Dzieci miały możliwość zobaczenia kolekcji starych 
pojazdów polskiego pochodzenia, były pod ogromnym wrażeniem. Po 
powrocie do przedszkola narysowały swoje spostrzeżenia z wycieczki. 
Bardzo dziękujemy za możliwość obejrzenia kolekcji i miłe przyjęcie 
przez pracowników magazynu.

BM    

Magazyn Wystawowy Polskiej Motoryzacji  

Wizyta przedszkolaków 
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„Tolija” w Biedrusku

Spotkanie integracyjne
15 października 2016r w Biedru-
sku odbyło się spotkanie integra-
cyjne Zespołu Folklorystycznego  
„Tolija” z Budzynia z Zespołem  
„Biedruskowianie” .
Dzieci miały okazje zaprezento-
wać tańce ludowe z różnych re-
gionów Polski  w przepięknych, 
oryginalnych strojach ludowych. 
Warto dodać, że są to zespoły któ-
re tańczą od trzech lat.
Organizatorka Katarzyna Sztylka, 
która jest  założycielką, chore-
ografem,  wielką pasjonatką folk-
loru  Zespołu „Biedruskowianie” 

oraz tancerką Zespołu „Staropo-
lanie” zadbała wraz z rodzicami, 
aby ten dzień był wyjątkowy dla 
dzieci. W tym dniu było wiele 
atrakcji poprzez taniec, śpiew, 
zabawy, które dostarczyły nam 
wiele emocji. Na stołach nie za-
brakło słodkości i ciepłego posił-
ku. Na zakończenie zespoły obda-
rowały się upominkami. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do realizacji tego spotkania.
Wyjazd został sfinansowany 
przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Budzyniu. 

Kącik „Wędrujacej książki”

Zaczytane przedszkole

Akcja „Podaj łapę”
W Przedszkolu Samorządowym w Budzyniu zorganizowano zbiór-
kę pokarmów dla zwierząt, które zostaną przekazane do schroniska 
min. w Sułaszewie. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodaw-

com, którzy przyłączą się do naszej akcji „Podaj łapę”.

W tym roku szkolnym w Przedszko-
lu Samorządowym w Budzyniu z 
inicjatywy nauczycielek duży nacisk 
położono na  czytelnictwo. W związ-
ku z tym w holu naszego przedszkola 
zorganizowano kącik tzw. „Wędru-
jącej książki”.  Jest to miejsce gdzie 
można wybrać sobie książkę do 
przeczytania lub przynieść i zostawić 
swoją pozycję literacką.  Ponadto w 
każdej grupie zorganizowane są ką-
ciki książki, do których dzieci  mogą 

przynosić swoje ulubione książeczki. 
Często też zapraszani są znamieni-
ci goście, którzy czytają dzieciom 
bajki. Grupę „Jeżyki” odwiedziła 
Pani pielęgniarka Anna Szozda. Do 
czytania swoim pociechom chętnie 
włączają się także rodzice. Słuchanie 
bajek  rozwija wyobraźnię, poszerza 
słownictwo, zaspokaja ciekawość 
świata, a przede wszystkim sprawia 
dzieciom radość. 

Szkoła Podstawowa w Wyszynach

Pasowanie pierwszaków
Pierwszoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Wyszynach  są już 
pełnoprawnymi uczniami. 13 
października odbyło się uroczy-
ste ślubowanie uczniów klasy 
I. Zanim jednak dzieci złożyły 
przysięgę i zostały oficjalnie pa-
sowane przez panią dyrektor, za-
prezentowały się w programie ar-
tystycznym, przygotowanym pod 
okiem Anny Duszki. Odwiedziła 
nas pani Jesień wraz ze swoimi 

pomocnikami – jesiennymi mie-
siącami. Przysięgę pierwszaki 
złożyły na sztandar szkoły: obie-
cały uczyć się pilnie, być grzecz-
nymi, szanować dobre imię szko-
ły. Tego dnia uczciliśmy również 
Dzień Edukacji Narodowej. Z tej 
okazji w występie artystycznym 
zadedykowanym nauczycielom 
i wszystkim pracownikom szko-
ły, zaprezentowała się klasa V, 
przygotowana przez Magdalenę 
Thom. Reprezentacja Szkoły Podstawo-

wej w Budzyniu odniosła ogromny 
sukces zdobywając 10. miejsce w 
rozgrywanym w Poznaniu finale wo-
jewódzkim sztafet przełajowych w 
kategorii dziewcząt. Starowało ponad 
czterdzieści najlepszych sztafet z ca-
łej Wielkopolski. Dziewczęta zasłu-
żyły na wielkie brawa za waleczność 
i determinację. Opiekunem zespołu 

Mistrzostwa Wielkopolski w Biegach Przełajowych

Świetnie biegały
był Janusz Szozda.
Reprezentacja biegła w następują-
cym składzie: Martyna Gąsior, Wero-
nika Anastaziak, Julia Szurpit, Anna 
Tomaszewska, Zofia Geisler, Gabrie-
la Janiszewska, Edyta Gruszczyńska, 
Julia Wlazło i rezerwowa Zofia Jani-
szewska.
Drużynie serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów!
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Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Spotkanie z pisarką
Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Szkolny Tydzień Dysleksji
W dniach 10-13 października w na-
szej szkole organizowaliśmy Szkolny 
Tydzień Dysleksji. Akcja zainicjowa-
na przez panią pedagog – Karolinę 
Binkowską, była nawiązaniem do 
obchodów Europejskiego Tygodnia 
Świadomości Dysleksji, który w tym 
roku przebiegał pod hasłem „Uczeń 
podwójnie wyjątkowy”. Honoro-
wy patronat nad inicjatywą objęło 
Polskie Towarzystwo Dysleksji. W 
ramach akcji na języku polskim od-
bywały się potyczki ortograficzne, 
na matematyce zabawy matema-
tyczne, zabawy językowe po nie-
miecku i angielsku, uczniowie z klas 
I - III rywalizowali w konkursach 

kaligraficznych. Odbyło się również 
wspólne czytanie książek z zapro-
szonymi gośćmi. Książkę autorstwa 
Astrid Lindgren o przygodach Pippi 
Pończoszanki uczniom naszej szkoły 
czytali: Wójt Gminy Budzyń –Mar-
cin Sokołowski, Komendant Pań-
stwowej Straży Pożarnej – Ryszard 
Skiba, Kierownik Gminnego Zakła-
du Oświaty w Budzyniu – Elżbieta 
Kapała oraz bibliotekarka Publicznej 
Biblioteki w Wyszynach – Hanna 
Adamowska. Kolejnym punktem 
programu było popołudniowe spo-
tkanie przedstawicieli Poradni  Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Cho-
dzieży z rodzicami naszych uczniów. 

Październik to Międzynarodowe 
Święto Bibliotek Szkolnych i z tej 
okazji w naszej szkole odbyło się 
spotkanie autorskie z pisarką, pa-
nią Wiesławą Pyrcz, która pisze i 
wydaje książki dla dzieci.
Pani Wiesława pisze wiersze edu-
kacyjne o zdrowiu i przyrodzie. 
Inspiracje do ich pisania autorka 
czerpie właśnie z pracy z dziećmi 

oraz zamiłowań i zainteresowań 
przyrodniczych.
Książki naszego gościa zawierają 
zbiór twórczych porad i wskazó-
wek adresowanych do najmłod-
szych czytelników, mówiących o 
tym, co należy robić, aby być zdro-
wym. Spotkanie miało charakter 
edukacyjny i upłynęło w bardzo 
miłej i serdecznej atmosferze.

Szkoła Podstawowa w  Budzyniu

„Pierwszak” brzmi dumnie
3 października uczniowie klasy 
pierwszej Szkoły Podstawowej im. 
Tadeusza Kotarbińskiego w Budzy-
niu złożyli uroczyste ślubowanie. 
W tym roku pasowania na ucznia 
dostąpiło 19 – ro dzieci. Uroczyste 
ślubowanie odbyło się w sali gimna-
stycznej szkoły. Dzieci rozpoczęły 
uroczystość występem artystycz-
nym, w którym brali też udział 
uczniowie klas IVa i IVc. Po części 
artystycznej nastąpiło długo ocze-

kiwane ślubowanie i pasowanie na 
ucznia klasy pierwszej, którego do-
konał dyrektor szkoły Dariusz Du-
dziak. Uczniowie złożyli też swoje 
odciski palców w księdze pamiątko-
wej, a dyrektor szkolyzłożył im gra-
tulacje i życzył wielu sukcesów w 
dalszym zdobywaniu wiedzy. Dzie-
ci z klasy pierwszej złożyły kwiaty 
pod tablicą patrona naszej szkoły Ta-
deusza Kotarbińskiego, a następnie 
otrzymały pamiątkowe dyplomy. 

Współpraca pomiędzy Szko-
łą Podstawową a klubem UKS 
„Olimpijczyk” Budzyń funk-
cjonującym przy budzyńskim 
Gimnazjum zaowocowała wy-
jazdem dziewcząt z klas V i VI 
na Ogólnopolski Turniej Piłki 
Ręcznej „Gniezno Cup 2016”. 
W zawodach tych brały udział 
zespoły z całego kraju m.in. Kwi-
dzyn, Warszawa, Kobierzyce, 
Gniezno, Gardeja, Lubin, Do-
piewo, Buk, Kępno, Kowalewo, 
Radzymin. Są to miejscowości, 
w których piłka ręczna to trady-
cja, natomiast dla budzyńskich 
dziewcząt to początek rywali-
zacji w tej dyscyplinie. Jednak 
pomimo znikomego doświadcze-
nia udało się nam wygrać mecz  
z bardziej ogranymi rywala-
mi. Gnieźnieński turniej był dla 

nas wprowadzeniem do sezonu 
2016/2017 w Wielkopolskiej Li-
dze Piłki Ręcznej, w którym ta 
grupa wiekowa wystartuje w ka-
tegorii dzieci dołączając do star-
szych koleżanek z Gimnazjum 
i szkół Ponadgimnazjalnych. 
Wszystkich chętnych zapraszamy 
do kibicowania.
W turnieju uczestniczyły: Wero-
nika Anastaziak, Izabela Dajczak, 
Kinga Dąbrowicz, Aleksandra 
Geisler, Zofia Geisler, Marceli-
na Janiszewska, Oliwia Jaremba, 
Agnieszka Kamińska, Dajana Pi-
larska, Patrycja Ślesińska, Zofia 
Janiszewska, Zuzanna Perek, Ju-
lia Szurpit, Martyna Gąsior, Liwia 
Księżniakiewicz, Monika Czer-
wińska. Trenerzy i opiekunowie: 
Anna Dajczak, Jarosław Dajczak.

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt  

„Gniezno Cup 2016” 
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Gminne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej 

Rywalizowali mężczyźni 
Gminne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej    

Turniej kobiet

W minioną niedziele  na boisku spor-
towym w Ostrówkach rozegrano 
ostatnią kolejkę rundy jesiennej Ligi 
Gminnej Piłki Nożnej 2016/2017.
W pierwszym meczu drużyna LZS 
Wyszynki rozgromiła drużynę LZS 
Prosna 11 : 0. Bramki strzelili : 6 – 
Bartosz Antosik, po 2 – Kamil Szak 
i Grzegorz Pauszek, 1 – Łukasz Mar-
kowski.
W drugim meczu drużyna LZS Bu-
kowiec pokonała drużynę LZS Pod-
stolice 2 : 1. Bramki strzelili : po 1 
–  Dawid Kozłowski,  Kamil Musia-
łowski i Rafał Musiał.
Następne zaplanowane spotkanie, 
pomiędzy drużyną LZS Kąkolewice 
i drużyną LZS Budzyń, nie odbyło 

się ponieważ drużyna LZS Budzyń  
oddała mecz walkowerem  3 : 0.
W ostatnim meczy tej kolejki druży-
na LZS Ostrówki  zremisowała z dru-
żyną LZS Dziewoklucz 1 : 1. Bramki 
strzelili: po 1 -  Łukasz Musiał i Ma-
teusz Kołodziejczyk.
Tabela rundy jesiennej:
LZS Kąkolewice 9  pkt.
LZS Bukowiec 7  pkt.
LZS Ostrówki 4  pkt.
LZS Dziewoklucz 4  pkt.
LZS Podstolice 3  pkt.
LZS Wyszynki  3  pkt.
LZS Budzyń 3  pkt.
LZS Prosna 1  pkt.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu

Liga Gminnej Piłki Nożnej

Jesienna runda zakończona

W hali widowiskowo-sportowej 
przy Gimnazjum w Budzyniu ro-
zegrano w ramach Gminnych Mi-
strzostw w Piłce Siatkowej mecz 
kobiet. Grały drużyny reprezentują-
ce koło LZS Prosna i LZS Wyszyn-
ki. Sety rozgrywano do 25 punktów 
i 3 zwycięstw. 
W pierwszym secie zwyciężyła dru-
żyna z LZS Prosna 25-23. W dru-
gim secie po dość wyrównanej grze 
zwyciężyła drużyna  z LZS Wy-
szynki 25-18. Natomiast  trzeci set 
ponownie wygrała  25-18 drużyna Z 
LZS Prosna. Czwarty set był bardzo 
zacięty drużyny zdobywały punkty 
na przemian, gdy już wydawało się 
że zwycięży drużyna z LZS Wy-
szynki i będzie tie-break, popełniła 
błędy które pogrzebały tą nadzieję 

i ostatecznie czwartego seta wy-
grała drużyna z LZS Prosna 25-20. 
Ostatecznie 3-1 zwyciężyła drużyna 
z LZS Prosna zdobywając jednocze-
śnie puchar Wójta Gminy Budzyń.
Grającym drużynom puchar i meda-
le oraz dyplomy pamiątkowe wrę-
czali: zastępca wójta Gminy Budzyń 
Piotr Jankowski i przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu  Roman Schlabs. 
Już niebawem, bo 13 listopada 2016 
r. ponownie drużyny środowiskowe, 
zakładowe i kół LZS na hali sporto-
wej rozpoczną mecze Ligi Gminnej 
Halowej Piłki Nożnej 2016 / 2017 
na które sympatyków piłki serdecz-
nie zapraszamy.  

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu

W dniach 15 i16 października 2016 
roku  na hali sportowo-widowisko-
wej przy Gimnazjum w Budzyniu 
odbyły się Gminne Mistrzostwa w 
Piłce Siatkowej Mężczyzn.
Bezpośrednim organizatorem Mi-
strzostw było Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu. Uczestniczyło 5 
drużyn reprezentujących koła LZS i 
sołectwa.
W dniu 15 października rozegrano 
eliminacje, grano do 15 punktów i 
dwóch wygranych setów. Do gier 
finałowych w dniu 16 października 
zakwalifikowały się cztery drużyny 
które grały do 25 punktów i dwóch 
wygranych setów.
Po dość wyrównanej grze i wygranej 

w tie-breaku pierwsze miejsce zajęła 
drużyna Old. Budzyń tym samym 
zdobyła puchar ufundowany przez 
Wójta Gminy (fot. powyżej). Drugie 
miejsce wywalczyła drużyna z LZS 
Sokołowo Budzyńskie (fot. poniżej), 
trzecie miejsce zajęła drużyna z LZS 
Wyszynki, czwarte przypadło druży-
nie z LZS Dziewoklucz a piąte zajęła 
drużyna z LZS Kąkolewice.
Zwycięskim drużynom medale i 
dyplomy pamiątkowe wręczali : za-
stępca wójta Gminy Budzyń Piotr 
Jankowski oraz przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu Roman Schlabs. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu
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Grupa 45 uczniów Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopol-
skich w Budzyniu, realizujących 
projekt „Bankowo zaPROJEK-
Towane gimnazjum”, wzięło 
udział w wycieczce do Warsza-
wy. Cały projekt edukacji eko-
nomicznej był dofinansowany 
przez Narodowy Bank Polski i 
realizowany przy współpracy z 
Fundacją „Dzieciom Europy” w 
Budzyniu. 
Ze strony gimnazjum projekt 
prowadziły: Kinga Buszkiewicz 
- dyrektor szkoły oraz Renata 
Aniołek, Hanna Danielewicz, 
Małgorzata Jeska oraz Karoli-
na Małofiej. Głównym celem 
wycieczki było zwiększenie 

świadomości ekonomicznej jej 
uczestników w zakresie zadań 
banku centralnego, bankowości i 
systemu finansowego. Uczniowie 
odwiedzając Centrum Pieniądza 
NBP im. Sławomira Skrzypka 
pozyskali mnóstwo cennych in-
formacji na temat historii pie-
niądza, bankowości polskiej, 

funkcji banku centralnego czy też 
historii i zadań Giełdy Papierów 
Wartościowych. Poznali  m.in. 
nowoczesne systemy płatnicze, 
rozliczenia międzybankowe, spo-
soby zabezpieczania banknotów 
i sprawdzania ich autentyczno-
ści oraz wymiany zniszczonych 
banknotów. Uczestnicy mogli 
zapoznać się z pieniędzmi od sta-
rożytności (płacideł) do czasów 
dzisiejszych. Mieli okazję obej-
rzeć skarbiec, a nawet próbowali 
swoich sił w podniesieniu sztabki 
złota. Wszyscy też podziwiali naj-
mniejszą, największą i najpięk-
niejszą monetę świata. Wycieczka 
do Centrum Pieniądza to niezapo-
mniane przeżycie dla wszystkich 

uczestników. Pani przewodnik 
Narodowego Banku Polskiego w 
bardzo profesjonalny i atrakcyj-
ny  sposób przekazała młodzieży 
wiedzę na temat ekonomii i hi-
storii pieniądza, uatrakcyjniając 
zajęcia poprzez wykorzystanie 
różnorodnych form prezenta-
cji i nowoczesnych technologii. 

Uczniowie byli zafascynowani 
sposobami prezentowania wiedzy 
– magicznymi animacjami i in-
scenizacjami. Centrum Pieniądza 
NBP to unikalne miejsce w Polsce 
godne polecenia dla wszystkich 
osób, których interesuje edukacja 
ekonomiczna i które chcą poznać 
historię i rozwój pieniądza. Ta wy-
cieczka to potężny zastrzyk wie-
dzy ekonomicznej i najbardziej 
atrakcyjna ze wszystkich lekcja 
ekonomii. Ale to nie koniec atrak-
cji i niespodzianek dla uczest-
ników wycieczki. Młodzież w 
stolicy miała możliwość obejrze-
nia wystawy „Titanic” w Pałacu 
Kultury i Nauki, na której poznali 
historię słynnego transatlanty-
ku od planów jego powstania do 
spotkania z górą lodową. Oglądali 
autentyczne fotografię, dokumen-
ty, listy i przedmioty związane ze 
statkiem. Dzięki zastosowaniu 
indywidualnych przewodników 
w postaci słuchawek i ścieżki 
dźwiękowej przeżywali losy pa-
sażerów i załogi, w tym Samuela 
Morleya i Kate Philips, którzy 
stali się inspiracją postaci Jacka 
i Rose w słynnym filmie „Tita-

nic” Jamesa Camerona. Podróż 
do stolicy uświetnił także spacer 
po zabytkowej części Warszawy 
i zwiedzanie mi.in. Barbakanu, 
Rynku Starego Miasta. Ucznio-
wie podziwiali także malownicze 
kamieniczki, gmach Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Kościół 
Trzech Krzyży, gdzie znajduje 
się serce Chopina, Zamek Kró-
lewski oraz Kolumnę Zygmunta 
III Wazy. Nie pominięto oczywi-
ście Łazienek Królewskich, gdzie 
podziwiano Belweder, Pałac na 
Wodzie, Biały Domek, Oranżerię 
czy Pomnik Fryderyka Chopin. 
Wspólna wyprawa do stolicy 
była dla uczestników wycieczki 
źródłem niezapomnianych wspo-
mnień i wrażeń. To także nie-
zapomniana lekcja historii oraz 
sposób na budowanie i utrwala-
nie więzi międzyludzkich. Mamy 
nadzieję, że kolejne tak udane 
projekty edukacji ekonomicznej 
są przed nami, a wspólne wypra-
wy wycieczkowe tylko dodatko-
wo zachęcą młodych gimnazja-
listów do wzięcia udziału w ich 
realizacji.

Karolina Małofiej


