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Finał programu „Mam Talent”w TVN

Jakub Zwycięzca!  

Wspólne śpiewanie seniorów 

„Grzybobranie” w GOK-u

więcej na stronie 4
więcej na stronie 12

W 1050 rocznicę Chrztu Polski 

Chrześcijaństwo 
fundamentem Ojczyzny

W niedzielę, 6 listopada, na deskach sceny w GOK-u w Budzyniu, za-
prezentowały się zespoły śpiewacze z Wielkopolski.   więcej na stronie 5

Wójt Gminy Budzyń, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzy-
niu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu, Gminny 

Ośrodek Kultury w Budzyniu wraz z innymi jednostkami samorządo-
wymi z terenu Gminy Budzyń organizują 

Spotkanie Bożonarodzeniowe
w dniu 18 grudnia 2916 r. o godz. 15.00 na budzyńskim Rynku. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Budzyń 
do wspólnego świętowania Bożego Narodzenia. Organizatorzy 

zapewniają wigilijny poczęstunek. 
W świąteczny nastrój wprowadzą nas kolędy śpiewane przez 

dzieci i młodzież, będzie koncert Budzyńskiej Orkiestry. Świą-
teczny nastrój podkreślać będzie wystrój Rynku. 

 Organizatorzy zapraszają również do współpracy instytucje 
publiczne, zakłady pracy, firmy oraz osoby prywatne, które 

zechciały wspomóc Spotkanie Bożonarodzeniowe własną pracą, 
darami rzeczowymi lub finansowo. 

Kontakt z organizatorami: DDPS – 284 3850, GOPS – 284 40 59. 
Zakłady pracy, które chciałyby wesprzeć nas finansowo, prosimy 

o dokonywanie wpłat na konto: 
18 8945 0002 2600 0101 2000 0020  
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Radni spotkali się na kolejnej sesji

Z prac Rady Gminy

Ważna informacja
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu, Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Budzyniu oraz budzyńskie Gimna-

zjum organizują 

Świąteczną Zbiórkę Żywności 
w dniach 2- 19 grudnia 2016 r. 

oznakowane kartony wystawione będą w sklepach spożywczych 
na terenie Gminy Budzyń  

W dniach 2 – 11 grudnia uczniowie Gimnazjum przeprowadzą 
zbiórkę żywności w marketach „Biedronka” i „Dino” 

Zebrana żywność przeznaczona będzie dla potrzebujących 
mieszkańców naszej Gminy. 

W ubiegłym roku zebrano 220 kilogramów żywności, która 
obdarowano 18 rodzin.   

21 listopada 2016 roku odbyła się 
21. sesja Rady Gminy bieżącej 
kadencji. Radni podjęli łącznie 
osiem uchwał. 
W pierwszej z nich radni podjęli 
decyzję w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Kąkolewice. 
W kolejnej uchwale radni wyrazili 
zgodę na przystąpienia Gminy Bu-
dzyń do projektu i złożenie wniosku 
o jego dofinansowanie w ramach 
„Wielkopolskiego regionalnego 
programu operacyjnego na lata 
2014-2020” pod tytułem „Rozwój 
elektronicznych usług publicznych” 
oraz w sprawie zabezpieczenia środ-
ków niezbędnych do realizacji pro-
jektu.  
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie przyjęcia do realizacji „Pla-
nu gospodarki niskoemisyjnej” dla 
Gminy Budzyń na lata 2016-2020. 
Opracowany plan jest niezbędnym 
dokumentem, który otwiera drogę 
do finansowania inwestycji obej-
mujących miedzy innymi termomo-
dernizację budynków publicznych 
i mieszkalnych, modernizację źró-
deł ciepła, instalacji OZE, a także 

17 listopada została zorganizo-
wana narada sołtysów z udzia-
łem przedstawicieli Agencji 
Restrukturyzacji Rolnictwa z 
Margonina. Głównym tematem 
spotkania było omówienie spo-
sobów przeciwdziałania afry-
kańskiemu pomorowi świń. 
Przedstawiciele Agencji poinfor-
mowali zebranych o zasadach bio-
asekuracji. AFS, czyli afrykański 
pomór świń, nie jest groźny dla 
ludzi, ale jest bardzo szkodliwy 
dla gospodarki i niebezpieczny 
dla gospodarstw rolnych. Główną 
przyczyną rozprzestrzeniania się 
wirusa są zarażone dziki. Nieste-
ty, brak przestrzegania przez czło-
wieka zasad bioasekuracji także 
przyczynia się do rozprzestrze-
niania się wirusa. Dlatego warto 
przypomnieć o podstawowych 
zasadach postępowania, które do-

tyczą zwłaszcza rolników:
- nie wolno kupować świń z nie-
wiadomego źródła pochodzenia;
- należy utrzymywać świnie w 
sposób wykluczający kontakt z 
dzikami; 
- należy stosować tylko pasze 
zabezpieczone przed dostępem 
zwierząt wolno żyjących; 
- należy wyłożyć maty nasączone 
środkiem dezynfekującym przed 
wjazdami i wyjazdami z gospo-
darstw oraz przed wejściami do 
pomieszczeń, w których utrzymy-
wane są świnie.  
W czasie spotkania zwrócono 
także uwagę na to, że  na nasze 
tereny powróciła ptasia grypa, w 
ostatnim czasie zanotowano jej 
pierwsze ogniska w wojewódz-
twie Zachodniopomorski. Oma-
wiano ewentualne sposoby walki 
i zapobiegania tym zagrożeniom.

zwiększenie efektywności energe-
tycznej. 
W kolejnych dwóch uchwałach 
radni podjęli decyzje porządkowe, 
w tym powołali nowych  reprezen-
tantów Gminy Budzyń w Wiel-
kopolskim Ośrodku Kształcenia i 
Studiów Samorządowych w Po-
znaniu. Powołano także nowego 
przedstawiciela gminy Budzyń do 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Nadnoteckich.  
Następnie radni podjęli także 
uchwałą w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy Budzyń na 2016 
rok, a także zadecydowali o wpro-
wadzeniu odpowiednich zmian w 
wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Budzyń na lata 2016-2023.
Podjęto także uchwałę w sprawie za-
ciągnięcia pożyczki z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w 
związku z realizacją inwestycji pod 
nazwą „Przebudowa dróg gminnych 
w Budzyniu - Osiedle Piaski etap 3 
w latach 2016-2017”. Istnieje moż-
liwość zaciągnięcia pożyczki z tego 
Funduszu na preferencyjnych wa-
runkach.  

Ostatnie pożegnanie 
Kazimierza Cembrowicza
Z przykrością informujemy, że 
odszedł od nas wielce zasłużony 
działacz samorządowy, Kazi-
mierz Cembrowicz. 
Był mieszkańcem sołectwa Dzie-
woklucz i od 1994 roku reprezen-
tował je, jako radny, w pracach 
Rady Budzyń. Zabiegał o sprawy 
mieszkańców Dziewoklucza w 
wielu kwestiach, jak choćby w 
sprawie telefonizacji wsi, budowy 
nowych dróg, chodników, bu-
dowy wodociągów, kanalizacji, 
hydroforni, boiska sportowego, 
świetlicy wiejskiej i wielu innych, żywotnych sprawach swojej lokal-
nej społeczności. 
Kazimierz Cembrowicz pełnił także, nieprzerwanie od roku 2002, 
funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjal-
nych, Sportu i Turystyki Rady Gminy. Przyczynił się do wdrożenia 
reformy gimnazjalnej, budowy boisk sportowych, rozwoju sportu i 
kultury na terenie naszej Gminy. 
Innym ważnym dla Niego obszarem działania były problemy ludzi 
potrzebujących pomocy, a także dzieci i młodzieży. Od 1997 roku 
był pełnomocnikiem Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i przewodniczył odpowiedniej Komisji. To on zapro-
ponował budowę stanicy terapeutycznej we wsi Kamienica i przez te 
wsyztskie lata włożył wiele serca i własnej pracy, aby to miejsce słu-
żyło dzieciom i młodzieży. Dzięki ś.p. Panu Kazimierzowi ponad 3 
tysiące dzieci z terenu naszej Gminy skorzystało z tego obiektu. Jako 
pełnomocnik rozwinął na terenie naszej Gminy poradnictwo dla osób 
z problemami alkoholowymi, służył pomocą osobom, które doświad-
czyły przemocy domowej. 
W ostatnich latach Kazimierz Cembrowicz bardzo zaangażował się 
w działalność Klubu Sportowego „Kłos” Budzyń, był członkiem Za-
rządu Klubu, bardzo cieszyły go sukcesy i martwiły porażki naszych 
piłkarzy.
Ten działający na wielu płaszczyznach człowiek zostanie w naszej pa-
mięci jako społecznik, działacz samorządowy i osoba, która nigdy nie 
odmawiała pomocy. 

W sprawie afrykańskiego pomoru świń 

Narada sołtysów
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Samorządowcy z Trostiańca zwiedzali naszą Gminę 

Wizyta delegacji z Ukrainy 

Apel w Górach Morzewskich  

Pamięci ofiar mordu 

Zaduma i refleksja nad tragicz-
nymi wydarzeniami  z prze-
szłości towarzyszyły uczniom 
naszego gimnazjum podczas 
uroczystości nad   grobem  in-
teligencji polskiej rozstrzelanej 
na Wzgórzach Morzewskich w 
1939 roku. 
7 listopada o godzinie 12:00  w 
Górach Morzewskich  budzyń-
skie gimnazjum reprezentowała 
delegacja Pocztu Sztandarowe-
go Gimnazjum im. Powstańców 
Wlkp. oraz  Pocztu Sztandarowe-
go Związku Kombatantów  RP i 
Byłych Więźniów Politycznych.  

10 listopada Gmina Budzyń go-
ściła delegację samorządowców 
z Ukrainy. Wizyta ukraińskich 
gości to efekt współpracy po-
między samorządem powiatu 
chodzieskiego oraz samorzą-
dem obwodu Trostiańskiego.

Delegacja uczestniczyła w uro-
czystym apelu z okazji Święta 
Niepodległości w Gimnazjum, w 
czasie której przekazała na ręce 
Wójta Gminy symboliczny ko-
łacz. Ukraińscy samorządowcy 
wizytowali budynki Gimnazjum 

Wzgórza  Morzewskie stały się 
jednym z najważniejszych sym-
boli okrutnej i bezwzględnej 
okupacji hitlerowskiej. 38 Pola-
ków i 3 Niemców rozstrzelanych 
tu 7 listopada 1939r. to niemy 
dowód zbrodni dokonanej w tym 
lesie przez Gestapo na niewin-
nej ludności cywilnej. Jednak 
świadectwo o nich nie zginęło, 
nosimy je w naszej pamięci i na-
szych sercach. Tegoroczne spo-
tkanie uświetniło wspomnienie  
poświęcone  poległemu w Mo-
rzewie Janowi Hoffmannowi  z 
Chodzieży. 

Rozpoczął się pierwszy etap prac związanych z remon-
tem kościoła parafialnego p.w. św. Barbary w Budzyniu. 
Pierwszy etap polega na remoncie wieży kościelnej i wy-
mianie poszycia duchowego. 
Parafia uzyskała na przeprowadzenie tych prac częściowe 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Ze względu 
na stan techniczny świątynia już od ponad roku nie jest do-
stępna dla parafian. 

22 listopada w naszej gminie 
gościł Jakub Rutnicki, poseł 
z naszego okręgu poselskiego, 
wiceprzewodniczący sejmowej 
komisji sportu. 
W ramach tej wizyty poseł zapo-
znał się infrastrukturą sportową 
na terenie naszej gminy, wizy-
tował Orlik, halę sportową przy 
Gimnazjum, a także stadion piłki 
nożnej w Budzyniu. Wizyta miała 
na celu uzyskania poparcia posła 
starań naszej Gminy o uzyskanie 
dofinansowanie na przebudowę i 
modernizację budzyńskiego sta-
dionu. Rozpoczęcie pierwszego 
etapu tej inwestycji planowane 
jest w przyszłym roku. Pan poseł 
po wizji lokalnej wyraził aproba-
tę dla starań  Gminy i zadekla-
rował swoją pomoc w ramach 
Urzędu Marszałkowskiego i sej-
mowej komisji sportu.  

Już wkrótce przeprowadzka

Nowa siedziba Urzędu  
W ostatnim czasie został sfina-
lizowany kolejny przetarg zwią-
zany z wyposażeniem nowego 
budynku Urzędu Gminy w Bu-
dzyniu. 
Dotyczył zakupu wyposażenia 
informatycznego. W drodze prze-
targu dostawcą sprzętu będzie fir-
ma Hardsoft Telekom z Poznania, 
koszt tego zadani opiewa na kwo-
tę ponad 190 tysięcy złotych. To 
ostatni etap wyposażania nowej 
siedziby Urzędu Gminy. 
Informujemy, że z dniem 1 stycz-

nia 2017 roku Urząd Gminy w 
Budzyniu rozpoczyna działal-
ność w nowej siedzibie przy ulicy 
Przemysłowej. Wszystkich pe-
tentów zapraszamy  pod nowych 
adres. Dodajmy, że do nowego 
budynku przeniesiony zostanie 
także Urząd Stanu Cywilnego 
oraz Gminny Zakład Oświaty, 
który zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy, z dniem 1 stycznia 2017 
roku będzie nosił nazwę Cen-
trum Usług Wspólnych Placówek 
Oświatowych.   

oraz hale sportową, zapoznała 
się także z rozwojem przedsię-
biorczości na terenie naszej gmi-
ny, odwiedzając firmy Izolbet, 
nowo wybudowany zakład firmy 
Format, nowa halę firmy Kom-
fort. Delegacja zwiedziła także 
budynek nowego Urzędu Gminy 
przy ulicy Przemysłowej, Gmin-
ny Ośrodek Kultury oraz kościół 
p.w. św. Andrzeja na Rynku. Spo-
tkanie zakończyła wspólna, uro-
czysta kolacja.  

Liczymy na pomoc 

Wizyta posła

Inwestycja dofinansował Urząd Marszałkowski 

Remont wieży kościoła
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Uroczyste spotkanie w Restauracji „Retro”  

Świętowano Dzień Seniora
Finał programu „Mam Talent”w TVN

Jakub Zwycięzca!  

Z dumą i satysfakcją gratulujemy 
Jakubowi Herfortowi zwycięstwa 
w finale programu „Mam Talent” 
telewizji TVN!
Nie ma chyba mieszkańca naszej 
gminy, który nie znałby Kuby, a tak-
że jego niezwykłego głosu. Śpiewał 
chyba na wszystkich lokalnych im-
prezach, uświetnił 
niejedną uroczy-
stość. Śpiewał dla 
dzieci, śpiewał dla 
seniorów. Każdy, 
kto miał okazję po-
słuchać jego głosu 
musiał zdać sobie 
sprawę, że drzemie 
w nim ogromny 
talent i niepraw-
dopodobny poten-
cjał. Choć przecież 
pod względem 
muzycznym to 
prawdziwy samorodek; bez wsparcia 
potężnych mecenasów, bez wska-
zówek profesorów muzyki śpiewał 
jak natchniony. Wygrywał konkurs 
za konkursem, jak burza doszedł do 
finału programu „Mam Talent”. I 
wygrał go!  
Pochodzi z Wyszyn, jest uczniem 
techników żywieniowego, przygoto-
wuje się do matury. Mniej więcej od 
dwóch lat Kuba śpiewa i koncertuje 
pod opieką Krystyny Świniarskiej. 
Znana dobrze wszystkim mieszkań-
com „Pani Krysia”, spod której opie-
kuńczych skrzydeł wyruszają w świat 
kolejne pokolenia uzdolnionych mu-
zycznie dzieci z naszej gminy, szyb-
ko poznała się na talencie Jakuba. 
To jej w dużym stopniu zawdzięcza 
swój sukces, bo nie tylko go wspie-
rała w tej drodze, ale była dla niego 
prawdziwą opoką. Choć, oczywiście, 
najważniejszy jest talent Jakuba i 

jego skromność – zarówno jedno, jak 
i drugie, zrobiło piorunujące wraże-
nie zarówno na jury programu „Mam 
Talent”, jak i na widzach. Jakub wy-
grał 9. edycję programu, pokonując 
w finale dziewięciu innych finali-
stów. I trzeba powiedzieć, że nie było 
to łatwe zwycięstwo, bo praktycznie 

wszyscy finaliści 
prezentowali nie-
zwykle wysoki po-
ziom wykonawczy 
i artystyczny. Ale 
Jakub okazał się 
bezkonkurencyjny, 
zachwycił wszyst-
kich swoim gło-
sem. Zasiadająca 
w jury Małgorzata 
Foremniak powie-
działa zachwy-
cona: - Dla mnie 
jesteś zjawiskiem. 

Widocznie podobnie uważało wielu 
widzów programu „Mam Talent”, 
bo to właśnie oni postawili na niego 
swoje głosy.  
„Nasz” Jakub z dnia na dzień stał się 
ogólnopolską gwiazdą, rozchwyty-
waną przez media, zasypywaną wie-
loma propozycjami. Jednak liczymy 
na to, że mimo wszystko nie zapomni 
o swojej lokalnej społeczności i na-
dal, jak dawniej, będzie dzielił się  z 
nami swoim talentem. Teraz przed 
Jakubem długa droga do prawdziwej 
sławy, a nie można jej osiągnąć bez 
ciężkiej pracy i nauki. O to pierwsze 
nie musimy się martwić, wszystko 
bowiem, co do tej pory osiągnął Ja-
kub, to efekt jego uporu i pracy. A 
jeśli chodzi o to drugie, to Jakub chce 
rozpocząć studia wokalne na Aka-
demii Muzycznej. Będziemy mocno 
ściskać kciuki i wspierać go na arty-
stycznej drodze. 

14 listopada obchodzony jest na 
całym świecie Dzień Seniora. Z 
tej okazji swoje święto uczcili tak-
że członkowie Koła w Budzyniu 
Polskiego Związku Rencistów, 
Emerytów i Inwalidów, organi-
zując okolicznościowe spotkanie 
w Restauracji Retro w piątek, 18 
listopada. 
Z danych statystycznych wynika, że 
na świecie jest w tej chwili ok. 600 
milionów osób powyżej 60 roku ży-
cia, a przewiduje się, że w roku 2050 
będzie ich 2 miliardy. W Polsce oso-
by po sześćdziesiątce to obecnie 13 
procent populacji, jednak wskaźnik 
ten szybko rośnie, szacuje się, że 
w 2035 roku ta grupa wiekowa to 
będzie już 1/3 społeczeństwa. Nic 
dziwnego, że problem starzenia się 
społeczeństwa zaczyna być dostrze-
gany zarówno przez władze, jak i 
przez medycynę. Nie zmienia to 
faktu, że osoba starsza, senior, tak 
naprawdę zostaje sam ze swoimi 
problemami, z którymi musi się 
codziennie borykać. Z jednej strony 
mnożą się uroczyste dni i obchody 
poświęcone tej grupie ludzi, za-
chęca się do zmiany modelu życia, 
korzystania z komputera, telefonu 
komórkowego, a także do ćwiczeń 
takich jak nord walking. Z drugiej 
zaś zapomina się, że seniorzy z tru-
dem wiążą dziś koniec z końcem, 
że skromne emerytury zżerają leki, 
żywność i podstawowe opłaty.
Osoby „trzeciego wieku” zachowu-
ją jednak pogodę ducha, zwłaszcza 
wtedy, gdy mogą się spotkać i razem 
spędzić czas. Takie właśnie, radosne 
i pogodne, było spotkanie z okazji 
Dnia Seniora. Oprócz członków 
Koła pojawili się zaproszeni goście 
– przewodniczący Rady Gminy 

Zenon Nowicki, zastępca Wójta 
Gminy Piotr Jankowski, sołtys wsi 
Budzyń Maria Jabłońska, kierownik 
Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej Edyta Radwańska, dyrektor 
Banku Spółdzielczego w Budzyniu 
Barbara Ksycka, a także honorowa 
przewodnicząca Koła PZREiI w 
Budzyniu Teresa Janiszewska. 
Uroczystość otworzyło krótkie prze-
mówienie przewodniczącej Zarządu 
Oddziału Rejonowego  w Budzyniu 
Krystyny Przywarczak. Na jej ręce 
honorowi goście złożyli wiązanki 
kwiatów oraz życzenia adresowane 
do wszystkich seniorów.   
Spotkanie było doskonała okazją 
do uroczystego przywitania no-
wych członków, którymi zostali 
Władysława Wachowiak, Bolesław 
Wachowiak, Bożena Starosta, Bo-
gusław Starosta, Alicja Michalak, 
Urszula Wachowska. Ewa Fifer, He-
lena Rybałtowska, Halina Rakoczy, 
Barbara Trznadel, Gajc Ewa. Wielu 
członków organizacji osiągnęło w 
ostatnim czasie godny pozazdrosz-
czenia wiek 90 lat, a wśród nich 
Rozalia Dastych, Edmund Galon, 
Marianna Hetmanowska, Edmund 
Księżniakiewicz, Helena Mądraw-
ska, Maria Mzurek, Maria Szep-
szyńska, Zofia Ornoch. 
Spotkanie uświetnił występ Jakuba 
Herforta.  

*   *   * 
Kilka dni wcześniej, 11 listopada, 
jubileusz 15-lecia działalności ob-
chodziło Koło Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Wyszynach. Z kolei 27 listopada 
taki sam jubileusz obchodziło Koło 
Polskiego Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów w Dziewoklu-
czu.    
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Spotkanie w Bibliotece Publicznej w Budzyniu 

„Moja biblioteczka”

Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

Konkurs „Zaczytani 2016”    

W niedzielę, 6 listopada, deskach 
sceny w Gminny Ośrodku Kultu-
ry w Budzyniu, zaprezentowały 
się zespoły śpiewacze z Wielko-
polski. To była już siódma odsłona 
Przeglądu Amatorskiej Twórczo-
ści Zespołów Śpiewaczych, czyli 
popularnego „Grzybobrania”. 
To już stało się tradycją, że jesienią 
w Budzyniu odbywa się spotkanie 
osób, które wkroczyły w jesień ży-
cia, na wspólnym śpiewaniu. Spo-
tkanie było okazją do zaprezentowa-
nia zarówno dokonań artystycznych, 
jak i przyjacielskich spotkań.  
Organizatorem imprezy był Gminny 
Ośrodek Kultury i zespół śpiewaczy 
„Złoty liść”. Spotkanie miało charak-
ter towarzyski, było także próbą dal-
szej integracji środowisk seniorskich. 
Honorowymi gośćmi były władze 
samorządowe gminy, a wśród nich, 
między innymi, przewodniczący 
Rady Gminy Budzyń Zenon No-
wicki, wójt Gminy Budzyń Marcin 
Sokołowski, zastępca wójta Gminy 
Budzyń Piotr Jankowski.    

W „Grzybobraniu” udział wzięli:
- Zespół Śpiewaczy „Złoty Liść” z 
Budzynia;
- Zespół Śpiewaczy „Borówczanki” 
z Lubasza; 
- Zespół Śpiewaczy „Czerwone 
Róże” z Margonina;
- Zespół Śpiewaczy „Chabry” z 
Wałcza; 
- Zespół Śpiewaczy „Goślińskie 
Chabry” z Murowanej Gośliny; 
 - Zespół Śpiewaczy „Chojanki” z 
Chojna; 
- Zespół Śpiewaczy „Przemysław” 
z Rogoźna; 
- Zespół „Janboys” z Chodzieży; 
- Kapela „Kombinatorzy” z Budzy-
nia. 
Niespodzianką był występ Jakub 
Herforta. 
Przegląd prowadził satyryk Mie-
czysław Góra. W czasie przeglądu 
można było zwiedzić specjalną 
wystawę, poświęconą osiągnięciom 
zespołu „Złoty Liść”.  Zgromadzo-
no na niej dyplomy, puchary, a także 
stroje, w których występuje chór.  

Wspólne śpiewanie seniorów 

„Grzybobranie” w GOK-u
4 listopada 2016 r. Biblioteka 
Publiczna w Budzyniu zaprosi-
ła uczniów klas II i III d na spo-
tkanie podsumowujące konkurs 
„Moja biblioteczka”. Celem kon-
kursu było zachęcenie dzieci do 
czytania książek i rozbudzenie w 
nich zainteresowań czytelniczych. 
Konkurs polegał na zaprowadze-
niu zeszytów, w którym miało być 
wypisanych 10 książek z domowej 
biblioteczki. Należało podać autora i 
tytuł książki oraz wykonać ilustrację 
związaną z jej treścią.

W konkursie wyróżnieni i nagrodze-
ni książkami zostali autorzy najład-
niejszych i zgodnych z zadaniem ze-
szytów. Na szczególne wyróżnienie 
zasłużyła  klasa II a, z której wszy-
scy uczniowie w pełni wywiązali 
się z tego zadania. Inni wyróżnieni 
to Maja Banach i Matylda Kacz-
marek z klasy II b, Matylda Florek 
i Ola Kędzierska z klasy II d, Natalia 
Gąsior z klasy II e, Ilona Kosińska, 
Maria Staniewska i Maciej Pol z 
klasy III d. Spotkanie umilił występ 
magika.

Zakończyła się druga edycja kon-
kursu fotograficznego pn. „Za-
czytani”. Celem konkursu była 
promocja czytelnictwa i bibliote-
ki. Konkurs trwał od czerwca do 
końca września br. 
Zasady konkursu były bardzo proste. 
W konkursie mógł wziąć udział każ-
dy, niezależnie od wieku i miejsca 
zamieszkania. Wystarczyło przesłać 
do biblioteki zdjęcie osoby czytają-
cej książkę w dowolnym miejscu. 
Oczywiście, liczył się pomysł. Ogó-
łem na konkurs przesłanych zostało 
71 zdjęć. W wyborze zwycięzców 
można było uczestniczyć za pośred-
nictwem karty rankingowej. 
Z podsumowania ważnych kart 
rankingowych najwięcej punktów 
uzyskali : 
1 miejsce (633 pkt.) - Kamila Górna 
(na zdjęciu obok); 
2 miejsce (546 pkt.) - Maria Wojcie-
chowska; 

3 miejsce (301 pkt.) - Jan Wojciech 
Szczurek.  
Wyróżnienie za zajęcie kolejnych 
miejsc od  4 do 10 otrzymali : 
Marlena Maczyńska (203 pkt.), Kla-
ra Ajchsztet (183 pkt.), Jakub Ganc-
lerz (168 pkt.), Grażyna Sobkowska 
(166 pkt.), Marta Sell (164 pkt.), 
Emil Gursz (164 pkt.), Joanna Mąka 
(164 pkt.)
Wyróżnienie specjalne dyrektora Bi-
blioteki Publicznej otrzymał Marcin 
Wojtkowiak, za zdjęcie zrobione w 
Bibliotece Miejskiej w Pradze.
Gorąco dziękujemy wszystkim za 
udział w konkursie. Laureatom i 
wyróżnionym składamy serdeczne 
gratulacje. Wszystkie nadesłane na 
konkurs zdjęcia utworzyły intere-
sującą galerię. Pomysłowe miejsca i 
ciekawy sposób na czytanie książek 
można oglądać na naszej stronie, w 
zakładce >dla Czytelników >galeria. 
Zapraszamy. 
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu

Zabawa z Panem Kuleczką
Finał X Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego  

Wiktor w dziesiątce
najlepszych!  

Gimnazjaliści kibicowali „Lechowi” 

Emocje na meczu

Z okazji Światowego Dnia Postaci 
z Bajek, który przypada 5 listo-
pada do Biblioteki Publicznej w 
Budzyniu zawitał Pan Kuleczka. 
W rolę książkowej postaci wcielił 
się Piotr Witoń, poznański aktor 
prowadzący warsztaty teatralno-
literackie na podstawie literatury 
dziecięcej.
„Pan Kuleczka” to seria boga-
to ilustrowanych książeczek dla 
dzieci autorstwa Wojciecha Widła-
ka. Głównym bohaterem opowiadań 
jest dorosły, któremu towarzyszą 
trzy zwierzątka: kaczka Katastrofa, 
pies Pypeć i mucha Bzyk-Bzyk. W 
domu Pana Kuleczki nigdy nie jest 
nudno.
Biblioteka na spotkanie z Panem 
Kuleczką zaprosiła pierwszokla-
sistów ze Szkoły Podstawowej. 

Czytanie fragmentów książki prze-
platane było zabawami interaktyw-
nymi i różnymi konkursami. Aktor 
pełen ciepła i dobrej energii sprawił, 
że spotkanie przebiegło w bardzo 
wesołej atmosferze. Na drugie spo-
tkanie Pan Kuleczka udał się do 
Niepublicznego Przedszkola „Mały 
Odkrywca”. Tam również zaprosił 
dzieci do wspólnej zabawy.

Archidiecezjalny Konkurs Bi-
blijny dla gimnazjalistów zor-
ganizowano już po raz dziesią-
ty. W eliminacjach szkolnych, 
które odbyły się 6 października 
w szkołach wzięło udział ponad 
sześciuset uczniów. 
Najlepsi zakwalifikowali się do 
eliminacji rejonowych (zorga-
nizowanych 27 października), 
które odbyły się w 4 miejscach 
naszej archidiecezji. Piętnaścioro 
zwycięzców przyjechało (17 li-
stopada) ze swoimi katechetami 
na finał do Gniezna. W tym roku 
znów nie zabrakło reprezentanta 
budzyńskiego gimnazjum Wikto-
ra Nowackiego.
Finaliści odpowiadali pisemnie 
na 28 testowych pytań dotyczą-
cych tematu konkursu, a ściślej 
sprawdzających ich znajomość 

Starego i Nowego Testamentu, 
bulli papieża Franciszka „Mise-
ricordiae vultus” oraz książki ks. 
prof. Wojciecha Pikora „Biblijne 
pytania o Boże miłosierdzie”.
To duży sukces Wiktora zna-
leźć się w dziesiątce najlepszych 
młodych biblistów archidiecezji 
gnieźnieńskiej. Jak podsumo-
wał ks.dr hab. Paweł Podeszwa, 
uczniowie wykazali się bardzo 
dobrą znajomością konkursowe-
go tematu i doskonale poradzili 
sobie z testowymi pytaniami. 
Dziękując im za włożoną pracę 
zachęcał, by nie odkładali Biblii 
zbyt głęboko na półkę, by do niej 
jak najczęściej sięgali, jej lektura 
bowiem jest nie tylko poznawa-
niem Słowa Bożego, ale także 
najpiękniejszą modlitwą.

Kolejny raz – 29 października 
2016 roku uczniowie klasy III d 
Gimnazjum z Budzynia, uczestni-
czyli wraz  z wychowawcą w me-
czu poznańskiego  Lecha z Wisłą 
Płock. 
Tym razem uczniom  towarzyszyli 
rodzice i rodzeństwo, był to zatem 
również rodzinnie spędzony czas. 
Także klasa III a z wychowawczynią 
dołączyła w tym roku do wspólnego 
kibicowania i pojechała z nami. 
Dla obu klas wyjazd był poniekąd 
nagrodą za ubiegłoroczny udział w 
szkolnej Spartakiadzie. Uczniowie 
interesują się sportem, głównie piłką 
nożną, dlatego też pomysł wyjazdu 
był pomysłem trafionym. Dodatko-
wo klasy miały możliwość w nie-

codzienny sposób spędzić ze sobą 
czas. Ponadto pielęgnowanie więzi 
rodzinnych jest jednym z aspektów 
pracy wychowawczej, tym bardziej 
zatem cieszyła  obecność rodziców.
Pomimo chłodnej aury  podczas 
meczu na trybunach panowała go-
rąca atmosfera, szczególnie gdy dla 
„Kolejorza”został podyktowany 
rzut karny. Świetnie się bawiliśmy 
śpiewając hymn Lecha Poznań. 
Na koniec uczniowie skorzystali z 
możliwości zrobienia sobie zdjęć 
z piłkarzami i uściśnięcia im dłoni. 
Niektórzy z nich  pierwszy raz byli 
na poznańskim stadionie i mieli oka-
zję oglądać mecz. Mamy już plany, 
by na wiosnę powtórzyć wyjazd! 

Żaneta Puweł

Po zwycięstwie w Powiatowych 
Zawodach w Tenisa Stołowego 
nasi gimnazjaliści pojechali do 
Lubasza reprezentować Bu-
dzyń w Rejonowych Drużyno-
wych Mistrzostwach w Tenisa 
Stołowego Dziewcząt i Chłop-
ców. 
Budzyńskie Gimnazjum repre-
zentowali: Angelika Ludowicz, 
Wiktoria Gruszczyńska, Nico-

la Nowicka, Kacper Nowicki, 
Oskar Świstara, nauczyciel w-f 
Małgorzata Polak.
Poziom zawodów był bardzo 
wysoki. Choć nie udało się zająć 
miejsc medalowych i tak nasza 
młodzież dzielnie walczyła zdo-
bywając kolejne doświadczenia 
sportowe. Dziękujemy naszym 
gimnazjalistom i życzymy kolej-
nych sukcesów sportowych. 

Wzięli udział w Rejonowych Mistrzostwach 

Awans gimnazjalistów
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Etap rejonowy  

Konkurs Języka Polskiego   
Tematem  przewodnim te-
gorocznego Wojewódzkiego  
Konkursu Języka Polskie-
go jest motyw „Mistrzowie i 
uczniowie”.
Szkolny etap konkursu odbył się 
13.10.2016r.,  do kolejnego eta-
pu zakwalifikowała się uczenni-
ca III klasy naszego gimnazjum 
– Joanna Bucholc. 19 listopada 
w Zespole Szkół nr 1 w Pile Jo-
asia reprezentowała gimnazjum 
na  etapie rejonowym, osiągnęła 
bardzo dobry wynik, zdobywając  
43 punkty na 50 możliwych do 
uzyskania. Dzięki pasji czyta-
nia, sumienności i rzetelnej pra-

cy pod kierunkiem nauczyciela 
języka polskiego pani Jolanty 
Białachowskiej zakwalifikowa-
ła się do etapu wojewódzkiego 
konkursu.  

Powiatowe Targi Edukacyjne 

Co dalej, gimnazjalisto?
Obecnym uczniom  klas III za-
pewne nieobce są pytania zadawa-
ne przez dorosłych i rówieśników: 
„Kim chcesz zostać?”, Jakie decy-
zje podjęłaś/łeś co do dalszej edu-
kacji? Lub po prostu „Co chcesz 
robić w życiu?”.
Być może  mają już dosyć tych cią-
głych dociekań, jednak muszą  od-
powiedzieć sobie na dwa zasadnicze 
pytania: czy kontynuować naukę 
ogólną, zapoczątkowaną w gimna-
zjum czy rozpocząć naukę w zawo-
dzie. Jeśli kształcenie ogólne to jaki 
profil w liceum a jeśli kształcenie w 
zawodzie to czy na poziomie szkoły 
zawodowej czy też technikum. 
Władzom samorządowym, dyrek-
torom placówek oświatowych oraz 
nauczycielom zależy na tym, by jak 
najlepiej przygotować młodzież do 
wyboru dalszej drogi kształcenia i 
dać więcej czasu na ostateczną de-
cyzję. Dlatego tegoroczne VII Po-
wiatowe Targi Edukacyjne odbyły 
się wcześniej, tj. 25 października. 
Zmiany w terminie oraz przebiegu i 
formule Targów przyciągnęły wielu 
uczniów i nauczycieli.
Tegoroczne Targi miały charakter 
„drzwi otwartych”, czyli nasza mło-
dzież miała możliwość zwiedzenia 
każdej ze szkół. Pierwszą ze szkół, 
do której zostaliśmy zaproszeni 
było I Liceum Ogólnokształcące w 
Chodzieży,  następnie Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych również w 
Chodzieży oraz mieszczące się tuż 
obok szkoły Centrum Edukacji Za-
wodowej. Następnie udaliśmy się 
do Rataj, gdzie zostaliśmy ciepło 
przyjęci przez dyrekcję i uczniów 

Zespołu Szkół Licealno- Gimna-
zjalnych. Finisz naszych odwiedzin 
wypadł tym razem w Zespole Szkół 
Prywatnych w Chodzieży. W każdej 
ze szkół zostaliśmy ciepło i „słodko” 
powitani, nasi uczniowie oglądali 
przygotowane prezentacje multime-
dialne promujące daną placówkę, 
rozmawiali z nauczycielami oraz 
uczniami. W pierwszej odwiedza-
nej szkole każdy uczestnik Targów 
otrzymał kartę uprawniającą ( po 
wpisaniu imienia, nazwiska i szko-
ły, do której uczęszcza) do wzięcia 
udziału w losowaniu nagród pod-
czas zakończenia imprezy w ChDK. 
O godzinie 13.30 zebraliśmy się 
w Chodzieskim Domu Kultury na 
uroczystym podsumowaniu impre-
zy połączonym koncertem zespołu 
muzycznego oraz losowaniu nagród 
ufundowanych przez Starostę Cho-
dzieskiego - p. Juliana Hermasz-
czuka. Pan Starosta  skierował kilka 
słów do młodych ludzi, życząc im, 
w co wierzy, dobrych wyborów edu-
kacyjno- zawodowych. Czas umilał 
nam koncert oraz występ taneczny 
dziewcząt działających w Chodzie-
skim Domu Kultury. Pomiędzy 
utworami odbywało się losowanie 
nagród. Jedna z nagród trafiła w ręce 
naszego ucznia- Mateusza Górzne-
go z klasy III b. 
Mam nadzieję, że to przedsięwzię-
cie jakim były zorganizowane Targi 
Edukacyjne dedykowane naszym 
gimnazjalistom przyczyni się do 
trafniejszych decyzji edukacyjno- 
zawodowych. 

szkolny doradca zawodowy
Żaneta Puweł

Program realizowany przez Inspektorat Sanitarny  

Młodzieżowi Liderzy Zdrowia      
W listopadzie w gimnazjum 
przedstawiciele wszystkich 
klas brali udział w programie 
szkoleniowym młodych liderów 
zdrowia. Program realizowany 
był przez Państwowy Powia-
towy Inspektorat Sanitarny w 
Chodzieży.
Nasza młodzież zgłębiła proble-
matykę palenia tytoniu ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na 
palenie tytoniu wśród młodzieży. 
Prowadzące szkolenie panie Mał-
gorzata Ferfet oraz pani Karolina 
Pieniążek podczas zajęć interak-
tywnych kształtowały postawy 
asertywne, wskazywały na sposo-

by walki z nałogiem oraz formy 
realizacji profilaktyki tytoniowej 
w środowisku rówieśniczym. 
Celem takich szkoleń jest prowa-
dzenie przez młodzież edukacji 
rówieśniczej, która wielokrotnie 
jest znacznie skuteczniejsza, niż 
,,wykłady” dorosłych. Kolej-
nym zadaniem Młodzieżowych 
Liderów Zdrowia było przepro-
wadzenie zajęć w swoich kla-
sach. Z okazji Światowego Dnia 
Rzucania Palenia Tytoniu młodzi 
liderzy rozwiesili plakaty nawią-
zujące do tej tematyki.

Kamila Kuczyńska 
pedagog szkolny
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Konkurs „Wygraj szansę” w Obornikach 

Sukces Oli  
26 października 2016 roku 
uczniowie klasy IVc wraz z opie-
kunami uczestniczyli w występach 
artystycznych „Wygraj szansę” 
zorganizowanych przez Obornic-
ki Dom Kultury. Składały się one 
z 13 prezentacji wokalno – tanecz-
nych.
Szkołę Podstawową im. T. Kotar-
bińskiego w Budzyniu reprezen-
towała Aleksandra Michor z klasy 
IV c, która zaśpiewała piosenkę pt. 
„Laleczka z saskiej porcelany”. W 
układzie choreograficznym wystą-
piły Katarzyna Melon, Kinga Dą-
browicz i Anastazja Ganske z klasy 
V a. Aleksandra pięknym śpiewem 
zachwyciła jury i zajęła III miejsce. 
Dziewczynki do występu przygoto-
wała Krystyna Świniarska z Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Budzyniu, 
której serdecznie dziękujemy i gra-
tulujemy, a dziewczynom życzymy 
wytrwałości oraz dalszych sukce-
sów.

Etap szkolny  

Konkurs historyczny 
4 listopada 2016 r. odbył się 
etap szkolny  Wojewódzkie-
go Konkursu Historycznego 
w szkołach, które zgłosiły 
do Kuratorium Oświaty w 
Poznaniu zamiar uczestnic-
twa.
Do konkursu zgłosiło się 
osiemnastu gimnazjalistów. 
Wśród nich najliczniejszą gru-
pę stanowili trzecioklasiści, 
ale byli także pasjonaci histo-
rii z  klas drugich i pierwszych. 
Czas przeznaczony na roz-
wiązanie zadań wynosił 90 
minut.
Do etapu rejonowego kon-
kursu kwalifikuje się uczeń, 
który na etapie szkolnym 
otrzymał minimum 37 na 50 
możliwych punktów. Zgod-
nie z regulaminem zakres wy-
maganej wiedzy obejmował 
dzieje Polski i powszechne 
do 1795 r. Zagadnienia dodatkowe – 
rozszerzone: Polska w okresie rozbi-
cia dzielnicowego, w tym interpreta-
cja źródeł nawiązujących do okresu 
rozbicia dzielnicowego Polski.
W etapie rejonowym 16 grudnia 

2016r. Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu będzie 
reprezentowane przez: Joannę Bu-
cholc, Wiktora Nowackiego, Wikto-
rię Zielińską, Dominika Romanow-
skiego oraz Karola Nowackiego. 

Kolejne działanie w ramach projektu

„Każdy ma swój Everest”
Od początku roku szkolnego 
młodzież Gimnazjum im. Po-
wstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu podejmuje różno-
rodne działania w ramach pro-
jektu edukacyjnego „Każdy 
ma swój Everest”. 
Udało nam się zrealizować już 
zbiórkę kasztanów i żołędzi oraz 
zbiórkę puszek aluminiowych. 
Poprzez akcję „Kasztanobrania” 
młodzież wspomaga pracę leśni-
ków w dokarmianiu leśnej zwie-
rzyny w okresie zimowym, uczy 
się oszczędnego gospodarowania 
zasobami przyrody oraz kształ-

tuje ambitne postawy społeczne. 
Z kolei udział w zbiórce puszek 
aluminiowych jest doskonałą 
okazją do propagowania zacho-
wań ekologicznych i zachęcania 
uczniów do działań związanych 
z segregacją odpadów. Ponad-
to „Everestowcy” zainicjowali 
szkolne przedsięwzięcie pod 
nazwą „Słodka kawiarenka” 
– ciasta własnych wypieków i 
przygotowane desery stanowią 
cotygodniowy słodki poczęstu-
nek dla uczniów szkoły i nauczy-
cieli.

Rozgrywki „Bośka-Kop” 

O Puchar BK Ogrody 
13 listopada 2016 w GOK w Bu-
dzyniu odbył się III turniej gry 
„Bośka- Kop”. Tym razem na 
rozgrywki przybyło 34 zawod-
ników. 
Sponsorem pucharu była firma 
BK Ogrody- Bobowicz, Kujawa, 
a pierwsze trzy miejsca zajęli: 1) 
Kamiński B.-515 pkt., 2) Szulc 

W.- 500 pkt., 3) Rudnicki A.- 497 
pkt.. Po 3 turniejach czołowe 
miejsca zajmują: 1. Rudnicki A.- 
1497, 2. Wierzbiński W.- 1448, 
3. Kamiński B.- 1390, 4. Rudzki 
J.- 1347, 5. Pianka P.- 1341, 6. 
Geisler R.- 1269 pkt.. Następny 
turniej odbędzie się 11.12.2016 r. 
o godz. 9.00 w GOK w Budzyniu.



9

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

IX Olimpiada Ekologiczna Subregionu 

Etap powiatowy

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarka”

Finał powiatowy Turnieju

3 listopada br. w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Chodzieży od-
był się etap powiatowy IX Olim-
piady Ekologicznej Subregionu 
Północnej Wielkopolski zorgani-
zowany przez Starostwo Powia-
towe w Chodzieży. 
Konkurs był zorganizowany w 
trzech kategoriach wiekowych: dla 
szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie z klas 4-6 reprezen-
towali Szkołę Podstawową nr 1 i 
nr 3 z Chodzieży, SP Budzyń, SP 
Stróżewo, SP Szamocin. Zgodnie 

z regulaminem do etapu ponad-
powiatowego  zakwalifikowano 
ośmioro uczniów (trzech laure-
atów i kolejne pięć miejsc - wyróż-
nienia). Miło nam poinformować, 
że do kolejnego etapu ze Szkoły 
Podstawowej z Budzynia zakwali-
fikowała się Aleksandra Słowińska 
jako jedna z wyróżnionych uczest-
ników. Naszą szkołę także godnie 
reprezentowały uczennice Sandra 
Grodzka i Monika Czerwińska. 
W etapie ponadpowiatowym 
zmierzy się po 40 uczniów z każ-
dej kategorii z pięciu powiatów. 

Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Turnus profilaktyczny

W środę 2 listopada 2016 roku na 
boisku Orlika w Budzyniu roze-
grano Finał powiatowy Turnieju 
„Z podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku”. 
W turnieju  brały udział 3 szko-
ły z powiatu chodzieskiego: SP 1 

Chodzież i SP Budzyń w kategorii 
wiekowej U8, U10 i U12 oraz  SP 
Margonin U12. 
Miło nam poinformować, iż w kate-
gorii U8 i  U10 chłopcy z Budzynia 
pokonali SP1 Chodzież 3:0 U8 i  4:1 
U10, kwalifikując się do finałów 

Wielkopolski, rozgrywanych wio-
sną przyszłego roku.
W kategorii  U12 brały udział 3 dru-
żyny. Oto wyniki meczów:
SP 1 Chodzież - SP Margonin 6:0
SP 1 Chodzież - SP Budzyń  3:0
SP Budzyń -  SP Margonin  0:0
W tej kategorii  awansowała druży-
na z Chodzieży.
Lista piłkarzy z Budzynia:
U8 – Nikodem Zieliński, Gracjan 
Gąsior, Michał Nowacki, Oslar Bu-
kowski, Oliwer Lewandowski, Bar-
tosz Janiszewski, Mieszko Kowal, 

Milosz Łuszczki, Michał Cabel i 
Gabriel Wojciński. 
U10 – Mikołaj Kowal, Eryk Wa-
lerowski, Filip Dzik, Mikołaj Pol, 
Nikodem Kossakowski, Kacper 
Matlak, Milan Sell, Mikołaj Anto-
niewicz, Adrian Janiszewski i Da-
wid Janiszewski. 
U12 – Wojciech Antkowiak, Kacper 
Stefański, Wiktor Antoniewicz, Mi-
łosz Szynkiewicz, Hubert Kaczma-
rek, Mikołaj Burzak, Kacper Żydek, 
Marcel Krzemiński, Borys Bobo-
wicz i Bartosz Krawiec.    

Uczniowie klasy VI szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Wyszynach wraz z 
wychowawcą – panią Dorotą 
Jelińską, uczestniczyli w tygo-
dniowym turnusie profilaktycz-
nym w Regionalnym Centrum 
Profilaktyki Uzależnień  dla 
Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. 
Każdego dnia uczniowie brali 
udział w zajęciach profilaktyki 
uzależnień od alkoholu, dopa-
laczy, nikotyny, narkotyków, 
komputera, Internetu. Ponadto 
rozwijali kluczowe umiejętności 

życiowe na zajęciach z tolerancji, 
komunikacji, przeciwdziałaniu 
agresji i przemocy, rozwiązywa-
niu konfliktów, rozpoznawaniu 
uczuć, uczestnictwa i współpracy 
w grupie, organizacji czasu wol-
nego, rozwijania pasji, radzenia 
sobie ze stresem. Relaksowali się 
również i integrowali na zajęciach 
sportowych, kulinarnych i arty-
stycznych.  Uczniowie wyrażali 
opinie, że wszystkie zajęcia były 
bardzo wartościowe. Mamy na-
dzieję, że nabyta wiedza zaowo-
cuje w przyszłości.   
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Przedszkole w  Budzyniu

Dzień Niepodległości

Szkoła Podstawowa w Budzyniu

Święto 
pieczonego ziemniaka 
Święto pieczonego w sali gimna-
stycznej? Ktoś zapyta, to żart? Nic 
bardziej mylnego. 
Samorząd Uczniowski Szkoły Pod-
stawowej w Budzyniu zorganizował 
w dniu 20 października imprezę po-
święconą temu często goszczącemu 
na naszym stole warzywu. Chętni 
uczniowie bawili się przy odlotowej 
muzyce, wykonując szereg zadań 
sprawnościowych i zręcznościo-
wych. Było sadzenie ziemniaków, 
kartoflany slalom a także rzuty 
ziemniakami do kosza. Nie zabrakło 
zadań wymagających od zebranych 
kreatywności i fantazji. Po degustacji 
ugotowanych w mundurkach ziem-
niakach z masełkiem koperkowym, 
uczniowie przystąpili do wykonania 
barwnych postaci ziemniaczanych i 
rozwiązania testu wiedzy o ziemnia-
ku. Zabawa była przednia, o czym 
świadczyły uśmiechnięte buzie 
uczestników zabawy. Zorganizowa-
ne  święto jest dowodem na to, że na-
wet deszczowa pogoda nie jest w sta-

nie popsuć zabawy tym, którzy miło i 
przyjemnie chcą spędzić czwartkowe  
popołudnie w swojej szkole. 
Samorząd Uczniowski składa ser-
deczne podziękowania nauczycie-
lom, którzy sprawowali opiekę nad 
uczniami podczas zabawy: Danucie 
Bentkowskiej, Annie Czerwińskiej, 
Joannie Świergosz oraz opiekunowi 
SU - Małgorzacie Słowińskiej.  

We wtorek, 25 paź-
dziernika Biblioteka 
Publiczna w Budzy-
niu gościła Roksanę 
Jedrzejewską-Wróbel 
- pisarkę z Gdańska, 
autorkę ponad 20 
książek dla dzieci, 
laureatkę wielu pre-
stiżowych nagród i 
wyróżnień.
Na spotkanie autor-
skie zaproszeni zostali 
uczniowie klas trze-
cich ze Szkoły Pod-
stawowej. W trakcie 
spotkanie pisarka opo-
wiedziała dzieciom o 
swoim życiu i swojej 
twórczości. Mówiła o 
pisaniu książek, opowiadań na za-
mówienie do podręczników szkol-
nych, felietonów i scenariuszy. 
Opowiedziała skąd brała pomysły 
na historie opisane w książkach, 
pokazała ulubione maskotki, które 
były inspiracją do jej zaczarowa-
nych opowieści. W aktorski sposób 
czytała fragmenty swoich utworów 
oraz opowiadała o emocjach i spo-
sobach radzenia sobie z niektórymi 
z nich. Mówiła jak spełniać swoje 
marzenia, jak patrzeć inaczej na 
otaczającą nas rzeczywistość, czy-
li jak rozwijać swoją wyobraźnię. 
Zaprosiła uczestników do zabawy 

przedstawiającej drogę książki od 
pomysłu w głowie autora do miej-
sca na półce w bibliotece.
Pani Roksana zachęcała również 
uczestników do czytania książek i 
odwiedzania biblioteki, bo „każda 
książka jest jak wyprawa w niezna-
ny świat, jak podróż do innego kra-
ju, jak wyprawa, z której wracamy 
odmienieni, mądrzejsi, lepsi”.
Spotkanie było bardzo interesujące, 
dzieci chętnie brały czynny udział 
w realizacji zadań, zadawały cieka-
we pytania, dyskutowały z pisarką. 
Na zakończenie podziękowały pi-
sarce wspólnie wyrecytowanym 
wierszem i kwiatami.

Przedszkole w Budzyniu 

Rodzinne „Mam Talent” 
28 października w grupie Kra-
snale odbył się rodzinny konkurs 
„Mam talent”, w którym wzięło 
udział 17 wspaniałych uczestni-
ków wraz z ich bliskimi.
Dzieciaki przedstawiły swoje 
umiejętności i uzdolnienia z peł-
nym zaangażowaniem. Dzięki cu-
downym kostiumom prezentowały 
się znakomicie. Należy również 
wspomnieć o wspaniałej widowni, 
która z ogromnym zapałem kibico-

wała swoim faworytom. W skład 
jury weszły: Bożena Mąka, Maria 
Muller - nauczycielki wychowania 
przedszkolego oraz  Magdalena 
Zawadzka, przewodnicząca Rady 
Rodziców. Jury  miało ogromny 
trud w ocenianiu wystąpień. Kon-
kurs zakończył się wręczeniem 
nagród i dyplomów dla wszystkich 
uczestników. Organizator  Wioletta 
Ignaczak, wychowawca grupy Kra-
snale. 

9 listopada 2016r. , tuż przed ob-
chodami Święta Niepodległości 
w całym kraju, także dzieci w  
Przedszkolu Samorządowym w 
Budzyniu poznały historię drogi 
do wolności  naszego  państwa.
Tematy historyczne i narodowe nie 
jest łatwo przekazać takim malu-
chom, ale w naszym przedszkolu ta-
kich tematów nie unikamy.  Ważne, 
żeby wszystko przedstawić w przy-
stępny i atrakcyjny dla maluchów 
sposób. Na zajęciach w grupach, 
dzieci poznawały symbole i bar-
wy  narodowe.
Grupy 5-letnie przygotowały wy-
stęp artystyczny, na który zaprosiły 

kolegów z młodszych grup oraz 
zaproszonych gości: dyrektor Gra-
żynę Przybyszewską, wójta Gminy 
Budzyń Marcina Sokołowskiego, 
przewodniczącego Rady Gminy 
Zenona Nowickiego oraz kierownik 
GZO - Elżbietę Kapała. „Jesteśmy 
Polakami czy duży czy też mały” - 
słowa tej piosenki zostały w pamięci 
dzieci i gości zaproszonych do dziś.
Wszyscy wspólnie odśpiewali 
hymn Polski. Starszaki przedsta-
wiły tańce ludowe: walcerek i wa-
silok, szota i poleczkę, śpiewały 
piosenki oraz recytowały wiersze. 
Występ był nagrodzony gromkimi 
brawami.  
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Budzyńska Liga Halowej Pilki Nożnej    

Rozpoczęły się rozgrywki
W niedzielę, 13 listopada 2016 
roku, w hali widowiskowo-spor-
towej Gimnazjum im. Powstań-
ców Wlkp. w Budzyniu ruszyła 
kolejna już VIII edycja Ligi 
Gminnej Halowej Piłki Nożnej. 
Wystartowało 12 drużyn które 
reprezentują koła LZS zakłady 
pracy i sołectwa.
Organizatorami ligi są: Gmin-
ne Zrzeszenie LZS w Budzyniu. 
Gminny Ośrodek Kultury w Bu-
dzyniu, a patronuje jej Wójt Gmi-
ny Budzyń.      
W niedzielę, 13 listopada, odby-
ło się uroczyste otwarcie Ligii, w 
którym uczestniczyli, m.in., Wójt 
Gminy Budzyń  Marcin Soko-
łowski, Dyrektor Gimnazjum im. 
Powstańców Wlkp. w Budzyniu 
Kinga Buszkiewicz. Ślubowanie 
w imieniu zawodników wszyst-
kich drużyn złożył zawodnik LZS 
Kąkolewice kol. Adrian Kęsicki. 
Po odgraniu hymnu  państwo-
wego otwarcia Ligi dokonał wójt 

Gminy Marcin Sokołowski.
Gminne Zrzeszenie LZS w Bu-
dzyniu ufundowało nowe siatki 
na bramki i 2 piłki do gry, które 
wręczono Dyrektor Gimnazjum 
Pani Kindze Buszkiewicz.
Punktualnie o godzinie 14 00 roz-
począł się pierwszy mecz pomię-
dzy drużynami  LZS Kąkolewice 
a LZS Sokołowo Budzyńskie, w 
którym drużyna LZS Kąkolewice 
rozgromiła drużynę LZS Sokoło-
wo Budzyńskie 13 – 0. 
W drugim meczu grały drużyny; 
LZS Budzyń i LZS Dziewoklucz 
gdzie lepszą okazała się drużyna 
LZS Dziewoklucz i wygrała  1 – 0  
z LZS Budzyń. 
W trzecim meczu spotkały się 
drużyny AZP Załoga i LZS 
Ostrówki, po bardzo zaciętej grze 
stosunkiem goli 3 – 2 zwyciężyła 
drużyna LZS Ostrówki.
W czwartym meczu grały druży-
ny LZS Wyszynki i LZS Buko-
wiec, wielką niespodzianką była 

dobra gra drużyny LZS Buko-
wiec, która pokonała 4 – 2 druży-
nę LZS Wyszynki.
W kolejnym piątym meczu grały 
drużyny LZS Podstolice i LZS 
Prosna, w tym meczu lepszą oka-
zała się drużyna LZS Prosna, któ-
ra wygrała  4 – 1 z drużyną LZS 
Podstolice.
W ostatnim meczu spotkały się 
drużyny  FC Albatros i drużyna 
Budzyń, która pokonała swego 
przeciwnika  3 – 0.

Najlepszymi strzelcami I kolejki 
zostali: Patryk Nowakowski – 5 
bramek,  Jakub Walkowiak – 4 
bramki,  Norbert Dąbrowicz – 3 
bramki (wszyscy z LZS Kąkole-
wice).
Bliższe informacje o rozgrywanej 
lidze i poszczególnych meczach 
na stronie internetowej  www. 
gmina budzyn.pl.  

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu

Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

„Dzień Korbola” 
W ramach organizowanego 
przez Samorząd Szkolny „Dnia 
Korbola” oraz dzięki zaanga-
żowaniu wielu rodziców mieli-
śmy okazję skosztować potraw 
z dyni. 
Dowiedzieliśmy się również wie-
lu ciekawych rzeczy na temat 
dyni, jej pochodzenia, znaczenia 

dla człowieka. Celem akcji było 
promowanie kultury naszego re-
gionu, poszerzanie wiedzy na te-
mat racjonalnego żywienia oraz 
zasad kulturalnego zachowania 
się. Serdecznie dziękujemy Ro-
dzicom, którzy wraz ze swoimi 
dziećmi przygotowali te wszyst-
kie pyszności! 

Przedszkole w Budzyniu 

Spotkanie z konduktorem 

W przedszkolu zagościł Pan 
konduktor, który opowiedział 
dzieciom wiele ciekawostek o 
swojej pracy oraz zaprezento-
wał strój.
Dzieci miały okazję zobaczyć 
wybrane przedmioty, służące 
przy wykonywaniu tego zawodu: 
gwizdek, kamizelkę odblaskową, 
kasownik, chorągiewkę, tablet, 

specjalne klucze do otwierania 
przedziałów. Pracownik kolei za-
poznał dzieci z zasadami bezpie-
czeństwa. Przedszkolacy zadawa-
ły pytania, a na koniec otrzymały  
interesujące kolorowanki wraz z 
grą planszową oraz różnymi za-
daniami. Serdecznie dziękujemy 
za miłe odwiedziny.
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Ten jednak dzień był niezwykły dla 
świata, bowiem podpisano rozejm 
w Lasku Compiegne pod Paryżem, 
który stał się końcem I wojny świa-
towej i początkiem nowego ładu 
europejskiego.
Polacy czekali aż 50 lat (od 1864 
do 1914) na wybuch wielkiej woj-
ny między naszymi zaborcami i 
odrodzenie się Polski. Tak się stało, 
ale naród polski poniósł ogromne 
straty, zaborcy wykorzystywali 
Polaków do swoich armii i wysy-
łali na najcięższe odcinki swoich 
frontów. Polacy zmuszani byli do 
strzelania przeciw sobie i to też była 
ofiara składana na ołtarzu Ojczy-
zny, bo taki to był „wojenny teatr 
niepodległości”. We wrogich sobie 
armiach zmobilizowanych było 3 
miliony Polaków, zginęło około pół 
miliona. Takim poświęceniem two-
rzyliśmy nasze samostanowienie, 
by po 123 latach zostać ponownie 
suzerenem naszych piastowskich 
ziem. Z naszej gminy bardzo dużo 
młodych  mężczyzn było zmobili-
zowanych do niemieckich wojsk, 
by walczyć przeciw Francuzom 
między innymi pod Verdun. Wielka 

Był zimny, ponury listopadowy dzień, 11 listopa-
da 1918 roku, kiedy nasza Ojczyzna powracała na 
mapy Europy. Tej jednak radości nikt nie mógł zmą-
cić, bo do Warszawy wrócił, uwolniony z więzienia 
w Magdeburgu Józef Piłsudski i Rada Regencyjna 
powierzyła mu władzę wojskową, a trzy dni później 
również władzę cywilną i stanowisko Tymczasowego 
Naczelnika Państwa. 

wdzięczność za ich wojenną, boha-
terską konieczność, z nadzieją na 
polską przyszłość.  Każdego roku 
11 listopada składamy hołd na-
szym przodkom, których działania 
doprowadziły do niepodległości, 
wywieszamy flagi, składamy wień-
ce z biało-czerwonych kwiatów 
i zapalamy ognie pamięci. Tego 
roku uroczystość gminna, upamięt-
niająca ten dzień odbyła się 10 li-
stopada 2016 roku w Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Budzyniu, pt. „Polska – krzyża-
mi stawiana…” – chrześcijaństwo 
fundamentem Ojczyzny – w 1050 
rocznicę Chrztu Polski. 
Program w formie wizualno – te-
atralno – muzycznej, łączył dzieje 
państwa polskiego z 
rozwojem chrześcijań-
stwa, które w trudnych 
i tragicznych naro-
dowych wyzwaniach 
zbrojnych wspierało i 
dawało nadzieję Pola-
kom, a w obliczu śmier-
ci wiarę, że umierali za 
przyszłą, wolną ojczy-
stą ziemię, również i 

za naszą współczesność. Program 
wywołał głębokie uczucia patrio-
tyczne i retrospektywną analizę 
rzeczywistości. Program przygoto-
wały: Hanna Danielewicz, Elżbieta 
Kurkowiak – Pauszek i Krystyna 
Świniarska przy współpracy z Wi-
toldem Kuklą. Gośćmi uroczysto-
ści była delegacja samorządowców 
z Ukrainy, którzy ofiarowali Wój-
towi Marcinowi Sokołowskiemu 

pięknie dekorowany bochen chleba 
oraz wyroby regionalnego ręko-
dzieła. Gośćmi byli: poseł Małgo-
rzata Janyska, radny Sejmiku Wo-
jewódzkiego Jerzy Kado, starosta 
Julian Hermaszczuk, wicestarosta 
Mirosław Juraszek, przewodniczą-
cy Rady Gminy Budzyń Zenon No-
wicki, wójt Gminy Budzyń Marcin 
Sokołowski, zastępca Wójta Piotr 
Jankowski, przewodniczący Zarzą-

du Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Po-
litycznych Marian Wró-
blewski, oraz dyrektorzy 
szkół i przedszkoli i inni 
zaproszeni gości. 
Jako społeczność naszej 
szkoły składamy gościom 
serdeczne podziękowania 
za możliwość wspólnego 
przeżywania historyczno – 
religijnych wspomnień.
11 listopada odbyła się 
uroczysta Msza Święta z 
udziałem pocztów sztan-
darowych, władz samo-

rządowych i przy dźwiękach mar-
szowych w wykonaniu budzyńskiej 
orkiestry składano wiązanki kwia-
tów pod Pomnikiem Pamięci Na-
rodowej oddając cześć bohaterom 
walk o niepodległość Polski. 
„Być, trwać, pamiętać, w służbie 
Ojczyzny i edukacji, dla nas i  tych, 
co po nas...”
Społeczność Gimnazjum im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Bu-
dzyniu


