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Zapraszamy mieszkańców do odwiedzin 

Urząd Gminy Budzyń
w nowej siedzibie

Występ zespołu „Tolija” w Gminnym Ośrodku Kultury 

Jasełka, czyli magia świąt

„Graliśmy” dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Koncert w GOK-u
Po dwóch latach od rozpoczęcia inwestycji nastąpił szczęśliwy finał 
i na przełomie roku nastąpiła przeprowadzka Urzędu Gminy Bu-
dzyń do nowej siedziby. Od 1 stycznia pracownicy Urzędu Gminy, 
a także Urzędu Stanu Cywilnego oraz Centrum Usług Wspólnych 
(tak obecnie nazywa się dotychczasowy Zakład Oświaty) przyjmu-
ją interesantów w nowych pomieszczeniach na ulicy Przemysłowej 
16A w Budzyniu. Informujemy, że wszystkie pozostałe dane, takie 
jak numery telefonów oraz konta bankowe, pozostają bez zmian. 
Nowa siedziba urzędu poprawi obsługę wszystkich interesantów ko-
rzystających z usług Urzędu, ale także warunki pracy dla wszystkich 
urzędników samorządowych. Nowocześnie zaprojektowany kompleks 
spełnia współczesne standardy, jakie powinny spełniać budynek użyt-
czeności publicznej. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i interesan-
tów do nowej siedziby. 
Uroczyste otwarcie nowej siedziby zaplanowano na 23 lutego na go-
dzinę 13, z udziałem zaproszonych gości, a wśród nich przedstawicieli 
organizacji społecznych, szkół, firm z terenu gminy Budzyń, radnych 
oraz sołtysów.  

więcej na stronie 6

W czasie tegorocznego, jubileuszowego finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, swoją obecność zaznaczył także Budzyń. 

więcej na stronie 6
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Radni spotkali się na kolejnej sesji

Z prac Rady Gminy

Kolejna „schetynówka”

Szczęśliwy finał starań  

W dniu 28 grudnia 2016 r. odbyła 
się XXIII Sesja Rady Gminy Bu-
dzyń. 
W czasie sesji radni podjęli wiele 
uchwał. W pierwszej z nich podjęli 
decyzję w sprawie określenia opłat 
za korzystanie  z wychowania przed-
szkolnego w jednostkach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina 
Budzyń. W związku z nowelizacją 
ustawy o systemie oświaty opłaty za 
każdą godzinę przekraczającą czas 
bezpłatnego nauczania w publicznych 
przedszkolach można pobierać wy-
łącznie za dzieci do lat 5. W związku 
z tym należało dostosować dotychczas 
obowiązującą uchwałę z 2014 roku w 
tej sprawie do obecnie obowiązują-
cych przepisów prawa. 
W następnej uchwale radni podjęli 
uchwałę w sprawie nadania nazwy 
ulicy we wsi Budzyń. W związku z 
przeznaczeniem nowych terenów 
pod budownictwo produkcyjno-
przemysłowe  powstała konieczność 
nadania nazwy nowoutworzonej 
ulicy. Otrzymała ona nazwę „ulica 
Fabryczna”. Ulica rozpoczyna się 
od wjazdu na Osiedle Zielone z ulicy 
Rogozińskiej i biegnie do drugi kra-
jowej s11.
Następnie przekazano radnym infor-
macje w sprawie weryfikacji wnio-
sków sołectw w sprawie zaplanowa-
nia przedsięwzięć w budżecie Gminy 
Budzyń na 2017 ze środków sołec-
kich w ramach funduszu sołeckiego. 
Łączna kwota tego funduszu na 2017 
rok wynosi 234 tysiące 666 złotych 
11 groszy. 
Radni podjęli także decyzję o zmia-
na w budżecie gminy na 2016 rok, 
a w następnej uchwale wprowadzili 
zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Budzyń na lata 
2016 - 2023. 

Ogłoszenie 
dla „złotych”

par 
małżeńskich 

Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Budzyniu 
prosi o zgłaszanie par 
małżeńskich, które w 
2017 roku obchodzą Ju-
bileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego oraz par, 
które swój jubileusz ob-
chodziły w latach wcze-
śniejszych, a nie zostały 
odznaczone Medalem za 
Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. 
Medal za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie to hono-
rowe odznaczenie nada-
wane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
osobom, które przeżyły co 
najmniej 50 lat w jednym 
związku małżeńskim.
Zgłaszać można wszyst-
kich chętnych Jubilatów 
mających miejsce zamel-
dowania na pobyt stały na 
terenie Gminy Budzyń. Z 
wnioskiem mogą wystąpić 
sami Jubilaci lub osoby 
im najbliższe. Zgłoszenia 
można dokonać osobiście 
lub telefonicznie podając 
imiona i nazwiska Jubila-
tów. Adres ich zameldo-
wania na pobyt stały oraz 
informację dotyczącą daty 
i miejsca zawarcia mał-
żeństwa – kontakt z USC 
w Budzyniu, tel. 67 2843 
547, 67 2843 313.

Kolejny raz nasza gmina zakwalifikowała się do dofinansowania 
inwestycji drogowej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 (edycja na 
2017). 
Warto podkreślić, że wniosków na inwestycje gminne zostało złożonych 
ponad 100, a pośród nich wniosek naszej giny uplasował się na 19 po-

Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2017 
-2023. 
W ostatnim punkcie oficjalnej części 
sesji radni uchwalili budżet Gminy 
Budzyń na 2017 rok. Zaplanowa-
ne dochody ogółem gminy to 34 
miliony 422 tysiące 108 złotych, w 
tym dochody bieżące stanowią 33 
miliony 827 tysięcy 408 złotych, a 
dochody majątkowe to 594 tysiące 
700 złotych. Wydatki ogółem za-
planowano na kwotę 36 milionów 
850 tysięcy 176 złotych 24 grosze. 
Z tego wydatki bieżące stanowią 
kwotę 29 milionów 829 tysięcy 666 
złotych 24 grosze, w tym wydatki 
majątkowe to 7 milionów 20 tysięcy 
510 złotych. Deficyt budżetu zapla-
nowano w kwocie 2 miliony 428 ty-
sięcy 68 złotych 24 grosze i zostanie 
sfinansowany przychodami z tytułu 
zaciągniętych pożytek i kredytów. 
Podczas sesji pożegnano odcho-
dzącego na zasłużoną emeryturę 
Komendanta Komisariatu Policji 
w Margoninie asp. szt. Jacka Wale-

rowskiego (na zdjęciu poniżej). Z tej 
okazji wójt Gminy Budzyń wraz z 
przewodniczącym Rady Gminy wrę-
czył odchodzącemu  komendantowi 
dyplom, okolicznościowy upominek 
oraz kwiaty dziękując za długoletnią, 
doskonałą i bezkonfliktowa współ-
pracę. Podziękowania w czasie sesji 
złożył także komendant powiatowy 
Policji w Chodzieży Przemysław 
Dworniczak, który podziękował ko-
mendantowi za wzorowe wypełnia-
nie zadań służbowych i długoletnią 
pracę na rzecz zapewnienia bezpie-
czeństwa mieszkańców w regionie. 
Po zakończeniu części roboczej sesji 
rozpoczęło się spotkanie opłatkowe, 
w którym uczestniczyli Radni Rady 
Gminy Budzyń, Radni Rady Powiatu 
Chodzieskiego z terenu Gminy Bu-
dzyń, Wójt Gminy Budzyń, Zastępca 
Wójta Gminy Budzyń, ks. prof. Jan 
Kanty Pytel, Księża Proboszczowie 
z parafii znajdujących się na terenie 
gminy, Komendant Powiatowy Po-
licji, Komendant Komisariatu Policji 
w Margoninie oraz sołtysi z terenu 
gminy.  

zycji. Spośród złożonych ponad 
100 wniosków na dofinansowanie 
może liczyć 26 najwyżej ocenia-
nych, a pośród nich wniosek gmi-
ny Budzyń, który znalazł się na 19 
pozycji. W ramach tego zadania 

będzie budowana droga na ulicach Parkowej, Klonowej, Akacjowej wraz 
z chodnikami i częścią kanalizacji deszczowej. Wielkość planowanej do-
tacji wynosi ok. 700 tysięcy złotych, co stanowi 50 procent planowanych 
kosztów. Gmina jest w tej chwili na etapie przeprowadzania procedury 
przetargowej w ramach prawa o zamówieniach publicznych, planowane 
zakończenie robot budowlanych to jesień 2017. 
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OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Budzyniu

z dnia 18 stycznia 2017 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do 

Rady Gminy Budzyń
bez głosowania 

w okręgu wyborczym nr 8
Na podstawie art. 381 par. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Gminna Komisja Wyborcza w 
Budzyniu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:
1.W okręgu wyborczym nr 8 utworzonym dla wyboru Rady Gminy 
Budzyń w wyborach uzupełniających, które dotyczyły obsadzenia 1 
mandatu, Gminna Komisja Wyborcza w Budzyniu zarejestrowała 1 
kandydata na radnego. 
2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa 
liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborcze-
go, w okręgu wyborczym nr 8 głosowania w wyborach uzupełniających 
do Rady Gminy Budzyń nie przeprowadza się, a za wybranego na 
radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:
Z listy nr 1 KWW FSL

1) Walczak Marzena Maria

Przewodniczący 
Gminnej Komisji Wyborczej w Budzyniu 

/-/ Dorota Wierzbińska 

We wtorek 27 grudnia 2016 
roku na rynku w Budzyniu 
odbyło się spotkanie z okazji 
98 rocznicy wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego., na które 
przybyło 58 młodych mieszkań-
ców Budzynia.  
O godzinie 16.45, w godzinie 
wybuchu Powstania rozległo się 
wycie syreny alarmowej, zgro-
madzeni rozwinęli baner z na-
pisem „Prowadziła ich wiara i 
męstwo odnieśli niezapomniane 
zwycięstwo”, mieli ze sobą flagi 
powstańcze i narodowe. Zebrana 
młodzież  odśpiewała hymn, zo-
stały odpalone  race w kolorach 
biało-czerwonym rozświetlające 
cały budzyński rynek. Skando-
wano hasła „Cześć i chwała Bo-
haterom”, „Wielkopolska zawsze 
Polska”.  
Organizatorem spotkania był 
młody budzyniak Michał Grill, 
który nieprzypadkowo wybrał to 

W 98. rocznicę Powstania Wielkopolskiego

Spotkanie młodzieży
patriotycznej na Rynku

miejsce, bo tu właśnie podczas 
zgrupowania oddziałów powstań-
czych od strzału z niemieckich 
samolotów myśliwskich zginął 
pierwszy powstaniec z Budzynia 
Michał Rajewicz. 
Wielu mieszkańców zatrzymy-
wało się i z podziwem wyrażało 
się o tym patriotycznym spo-
tkaniu. Następnie zwartą grupą 
uczestnicy spotkania przemasze-
rowali deptakiem do parku i zło-
żyli wiązankę pod pomnikiem, 
również zapalili znicze  na miej-
scach spoczynku Powstańców 
na cmentarzu przy kościele św. 
Barbary i na cmentarzu parafial-
nym. Dla mieszkańców Budzynia 
jeszcze dwie inne daty związane 
z Powstaniem Wielkopolskim 
są ważne: 5 stycznia 1919 roku, 
kiedy to Budzyń stał się wolnym 
polskim miastem i 7 lutego 1919, 
kiedy zdobyto pojazd pancerny na 
Okręgliku.  

Harmonogram walnych zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych w 

Ochotniczych Strażach Pożarnych 
na terenie gminy Budzyń w okresie 

od  23 stycznia 2016 r. do 12 marca 2016 r.  

Z życia OSP Budzyń

Spotkanie opłatkowe 

W sobotę, 7 stycznia 2017 roku, 
w remizie OSP Budzyń, odbyło 
się spotkanie opłatkowe straża-
ków z naszej gminy. 
W spotkaniu tym uczestniczył 
członek Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej w Poznaniu, druh Zenon 
Nowicki, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Chodzieży, st. kpt. Ryszard Skiba, 
zastępca Wójta Gminy Budzyń 
Piotr Jankowski oraz przedstawi-
ciele braci strażackiej z jednostek 

z terenu gminy Budzyń. Straża-
cy, już tradycyjnie, połamali się 
opłatkiem i składali sobie życzenia 
zdrowia i pomyślności w Nowym 
roku. Podczas tego spotkania, 
wielkim zaskoczeniem okazało się 
wręczenie orderu Semper Vigilant 
(„wiecznie czuwający”) druhowi 
Ludwikowi Solochowi. Wręcze-
nia tego dokonał członek Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP druh Zenon Nowicki w asyście 
Prezesa Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP druha Stanisława 
Wierzbińskiego. 
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Dary dla potrzebujących mieszkańców gminy 

Finał zbiórki żywności 

Spotkanie Spółki Drenarskiej w Wyszynach 

Pierwsze w nowym roku 
W piątek 13 stycznia  w Domu 
Kultury w Wyszynach odbyło 
się posiedzenie zarządu Spółki 
Drenarskiej Wyszyny. 
Podsumowano pracę wykonane 
w ubiegłym roku, gdzie wyko-
nano założony plan w 75 %, na-
stępnie  ustalono wstępny plan 
działania na rok 2017,  który zo-
stanie przedstawiony na Walnym 
Zebraniu i wtedy dokładnie do-
wiemy się, które odcinki rowów 
i przepustów będą remontowane. 
Spółka Drenarska Wyszyny dzia-
ła jako jedna z dziewięciu spółek 
wodnych powiatu chodzieskiego, 
w obrębie działania Spółki Dre-
narskiej Wyszyny znajdują się 
następujące  miejscowości: Wy-

szyny, Wyszynki, Bukowiec, Nie-
wiemko i Grabówka. 
Prezes Spółki Aleksander Witt:  
Spółka działa na dużym obszarze, 
ma pod swoją kontrolą 2095 hekta-
rów i 65 km rowów melioracyjnych,  
wykonujemy naprawy przepustów, 
odmulanie, koszenie rowów, usu-
wamy krzaki. Obecnie składka wy-
nosi 21 zł od hektara i staramy się 
wykonać najbardziej pilne prac.
Kierownik  Biura Rejonowego 
Spółek Wodnych w Chodzieży 
Franciszek Żbikowski: Obecnie na 
terenie Spółki Drenarskiej Wyszyny 
nie występuje zagrożenie powo-
dziowe, jedynie występują lokalne 
podtopienie spowodowanie działa-
niami bobrów. 

Dzienny Dom Pomocy Społecz-
nej w Budzyniu w dniach 2-19 
grudnia 2016 r. zorganizował 
świąteczną zbiórkę żywności 
na terenie Gminy Budzyń dla 
potrzebujących mieszkańców 
gminy.
W sklepach spożyw-
czych na terenie gmi-
ny oraz w Biedronce 
i Dino zebrano około 
380 kg żywności oraz 
5 kg środków czysto-
ści. Również ucznio-
wie budzyńskiego 
gimnazjum zebrali w 
szkole około 175 kg 
żywności. Ucznio-

wie gimnazjum pomagali również 
przeprowadzić zbiórkę żywności 
w sklepach Dino i Biedronce.
Z zebranej żywności przygoto-
wano 50 paczek, które trafiły do 
potrzebujących osób starszych i 
samotnych oraz do rodzin.

Narada sołtysów 
Na początku stycznia odbyła się tradycyjna narad sołtysów, w cza-
sie której zastępca wójta Gminy Budzyń Piotr Jankowski przed-
stawił zamierzenia gminy na rok bieżący oraz plany inwestycyjne 
zarówno Gminy Budzyń jak i sposób rozdysponowania ustalonych 
wcześniej funduszy sołeckich. Następnie zebrani  odwiedzili po-
mieszczenia nowego Urzędu Gminy.     

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Wyszynach

Spotkanie noworoczne 
W sobotę 7 stycznia 2017 roku, w 
Domu Kultury w Wyszynach od-
było się spotkanie opłatkowo-no-
woroczne, zorganizowanie przez 
Koło Emerytów Rencistów  i In-
walidów z Wyszyn. 
Obecnych przywitał prezes Koła  
Edmund Wołyński, składając jed-
nocześnie życzenia zdrowia oraz 
wszelkiej pomyślności, przedstawił 
program spotkania następnie popro-
sił wszystkich o powstanie i uczcze-
nie minutą ciszy niedawno zmarłej 
członkini Koła w Wyszynach. 
W dalszej części spotkania kilka 
piosenek i kolęd zaśpiewał zwycięz-
ca programu „Mam talent” Jakub 
Herfort, po występnie zgodnie ze 
starą polską tradycją wszyscy zaczę-
li składać sobie życzenia i łamać się 
opłatkiem. 

Po części oficjalnej rozpoczęła się 
zabawa prowadzona przez Arka 
Górznego i Łukasza Markowskiego. 
Koło Emerytów i Rencistów w 
Wyszynach powstało w paździer-
niku 2001 roku, pierwszym preze-
sem został Stefan Lehman, po nim 
prezesem był Stanisław Małofiej, 
obecny zarząd to Edmund Wołyń-
ski – prezes, Maria Antkowiak za-
stępca, Krystyna Kin – sekretarz i 
Janina Kabat- skarbnik, która naj-
dłużej pracuje w zarządzie. Koło 
skupia 40 kobiet i 20 mężczyzn, 
najstarsi członkowie to Stefan An-
toniewicz 95 lat, Janina Struska 
94 lata,  Członkowie Koła często 
spotykają się na rożnych impre-
zach okolicznościowych takich 
jak: Dzień Kobiet, pikniki, Dzień 
Seniora itp.

I rząd siedzący od lewej: Teresa Czyż, Kazimierz Polcyn, Pelagia Polcyn, 
Helena Machnik, Bronisława Kowalska, Grażyna Rezner, Leokadia Sas, 
Wanda Rozpłochowska, Urszula Szymkowiak, Hieronim Szymkowiak, Miro-
sław Kabat.
II rząd od lewej: Bożena Geisler, Urszula Piechowiak, Teresa Szejn, Alek-
sandra Śremska, Danuta Nitka, Grażyna Kapusta, Robert Kapusta, Janina 
Wołyńska, Maria Antkowiak, Mariola Przybyła, Irena Jura, Jakub Herfort, 
Wanda Małofiej, Bogdan Kin, Czesław Małofiej, Edmund Wołyński, Janina 
Kabat.
III rząd na górze od lewej: Barbara Prech, Wojciech Szejn, Ryszard Kapusta, 
Danuta Kozłowska, Andrzej Piątek, Leszek Śremski, Stanisława Nowacka, 
Józef Nowacki, Zofia Jóźwiak, Władysław Kuzia Zofia Papiór, Krystyna Kin, 
Tadeusz Grochowalski, Krystyna Grochowalska, Eugeniusz Jóźwiak.



5

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Etap rejonowy Konkursu Matematycznego  

Wiktor Nowacki najlepszy!    

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 

Etap rejonowy   
Piotr Galon, uczeń klasy II re-
prezentował Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu w etapie rejonowym 
Wojewódzkiego Konkursu Języ-
ka Angielskiego. 
Konkurs odbył się 13 stycznia (pią-
tek!) w Gimnazjum Towarzystwa 
Salezjańskiego w Pile, a uczeń mu-
siał nie tylko wykazać  się umiejęt-
nościami językowymi, ale również  
znajomością historii Wielkiej Bry-
tanii I Irlandii.  Piotrek osiągając 
wysoki wynik 44,5 punktów na 50 
możliwych do zdobycia zakwalifi-
kował  się do etapu wojewódzkie-

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego    

Joanna Bucholc laureatką
go. Przygotowania do konkursu 
odbywają się  pod kierunkiem 
nauczyciela języka angielskiego, 
Natalii Walczak. Kolejny etap 11 
marca. Trzymamy kciuki!

26 stycznia 2017 roku w auli 
budzyńskiego gimnazjum od-
było się spotkanie uczniowskiej 
społeczności szkolnej z przed-
stawicielami Komendy Powia-
towej Policji w Chodzieży. 
Karolina Smardz-Dymek oraz 
Dariusz Szęfel poruszali z mło-
dzieżą tematy dotyczące naj-

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

„Bezpieczne ferie”  
częstszych zagrożeń związanych 
ze spędzaniem czasu wolnego – 
także występujących w świecie 
wirtualnym. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez psychologa 
pracującego w szkole pana Ro-
berta Chojnackiego. Zaproszo-
nym gościom serdecznie dzięku-
jemy!

W sobotę 21 stycznia 2017r. 
odbył się w Poznaniu fina-
łowy etap Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Polskiego 
dla uczniów gimnazjum z 
województwa wielkopolskie-
go. 
Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Budzyniu  
reprezentowała uczennica III 
klasy  - Joanna Bucholc, która 
przygotowywała się pod kie-
runkiem Jolanty Białachowskiej, 
nauczyciela języka polskiego. 
Na egzaminie musiała wykazać 
się znajomością lektur z zakre-
su wszystkich etapów konkursu, 
umiejętnością oryginalnego i 
twórczego formułowania sądów 
w oparciu o teksty kultury, przy-
woływania właściwych kontek-
stów, np. biograficznego, filo-
zoficznego, a przede wszystkim 
umiejętnością pisania dłuższej 

wypowiedzi pisemnej, albowiem 
taką formę miał egzamin. Joasia 
dzięki swojej pracowitości, rze-
telności, a także pasji czytelni-
czej została laureatką  konkursu. 
Oprócz ogromnej satysfakcji i 
zdobycia tytułu laureata, nagrodą 
dla uczennicy  jest również zwol-
nienie z egzaminu gimnazjalnego 
z języka polskiego. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

Jasełka bożonarodzeniowe 

20 stycznia 2017 r. w Pile, w Zespo-
le Szkół nr1, odbył się etap rejo-
nowy Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego. W konkursie 
wzięło udział 68 uczniów z powia-
tów: chodzieskiego, czarnkowsko-
trzcianeckiego, pilskiego oraz 
złotowskiego, a wśród nich dwóch 
uczniów budzyńskiego gimnazjum 
– Wiktor Nowacki z kl.IIIa i Karol 
Nowacki z kl.Ic.
Po sprawdzeniu prac komisja do 

etapu wojewódzkiego zakwalifiko-
wała 10 uczniów. Najlepszym z nich 
okazał się Wiktor Nowacki – jako 
jedyny uzyskał maksymalną liczbę 
punktów (50 punktów)!
 Gratulacje należą się również Ka-
rolowi, który choć nie przeszedł do 
kolejnego etapu konkursu, to godnie 
reprezentował budzyńskie gimna-
zjum.
Wiktorowi życzymy powodzenia w 
finale.

Dzisiejsze przedstawienia jasełek 
swoją formą i interpretacją, często 
odbiegają od tradycyjnych histo-
rii opowiadających o narodzinach 
Jezusa. 
Tak było w przypadku Jasełek, 
które w ostatni dzień zajęć szkol-
nych odbyły się w Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu. Wystawiony świąteczny 
spektakl przeniósł nas na chwilę 
w inny świat. Przedstawienie pt. 
„Czarne i białe – Boże Narodzenie” 
oparte było na odwiecznej walce 
dobra ze złem, walce pomiędzy 
„niebem” a „piekłem”. Ten spór na 
tle ludzkich słabości został prze-
niesiony w dzisiejsze czasy, czasy 
Internetu, gier komputerowych, 
godzin spędzonych w marketach, 
w kolejkach po „plastikowe szczę-
ście”, kiedy to w codziennym biegu 
często zapominamy o sensie istnie-

nia, o Bogu, miłości do bliźniego. 
Wyświetlono również film, który 
gimnazjaliści nagrali na szkolnym 
korytarzu. Przedstawiał różnorakie 
ludzkie zachowania wobec potrze-
bujących pomocy. Spektakl uświet-
niał śpiew pastorałek i kolęd, wyko-
nywanych przez naszych uczniów 
oraz gościa specjalnego – Jakuba 
Herforta, naszego absolwenta. Na 
zakończenie spotkania, dyrektor 
Gimnazjum Kinga Buszkiewicz 
oraz goście: ksiądz Marek Piosik i 
przewodnicząca Rady Rodziców 
Ewa Kasperczak, złożyli wszystkim 
uczniom, nauczycielom i gościom 
najserdeczniejsze życzenia z okazji 
świąt Bożego Narodzenia.Insceni-
zacja Jasełek została przygotowana 
przez panie: Małgorzatę Jeska, Re-
natę Aniołek i Karolinę Małofiej. 
Za nagłośnienie i świetlną oprawę 
odpowiedzialny był Witold Kukla. 
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W piątek, 20 stycznia 2017 roku, 
w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Budzyniu, 
po raz kolejny przed licznie zgro-
madzoną publicznością wystąpił 
zespół folklorystyczny „Tolija” w 
programie po nazwą „zajaśniała 
gwiazda nad Betlejem”. 
Zespołowi towarzyszyła kapela 
ludowa „Jędruś” z Poznania. Dzie-
ci, wraz z rodzicami, w oryginal-
nych strojach ludowych z różnych 
stron Polski, śpiewając i tańcząc 
przy dźwiękach skrzypiec, basu, 
akordeonu i klarnetu, przedstawiły 
piękne barwne widowisko. Występ 
„Toliji” przypomniał o magicznym 
czasie świat Bożego Narodzenia.  

Występ „Toliji” zaszczycił swoją 
obecnością m.in. ksiądz proboszcz 
parafii Budzyń Marek Piosik, prze-
wodniczący Rady Gminy Zenon 
Nowicki, zastępca wójta Gminy 
Budzyń Piotr Jankowski, sekretarz 
Gminy Budzyń Ewa Kasperczak, 
sołtys Maria Jablońska, , dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Budzyniu  
Dariusz Dudziak, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Wyszynach Donata 
Kędzierska. Widowisko prowadził 
Paweł Hajman, który życzył mło-
dym tancerzom wielu sukcesów i 
radości. - To pięknie że nasze dzieci 
i młodzież może kultywować trady-
cje naszych przodków.   

Występ zespołu „Tolija” w Gminnym Ośrodku Kultury 

Jasełka, czyli magia świąt
„Graliśmy” dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Koncert w GOK-u
W czasie tegorocznego, jubile-
uszowego finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, 
która tym razem „grała” dla 
ratowania życia i zdrowia dzie-
ci na oddziałach ogólno pedia-
trycznych orz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej senio-
rom, swoją obecność zaznaczył 
także Budzyń. 
W czasie koncertu zorganizo-
wanego na rzecz Wielkiej Or-
kiestrze Świątecznej Pomocy  w 
Gminnym Ośrodku Kultury, wy-

stąpiły m.in. dzieci z Przedszko-
la Samorządowego w Budzyniu, 
zespól taneczny „Impresja” z 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Budzyniu oraz zespół muzyczny 
„Suplement diety” z Chodzieży.   
Dzięki ludziom dobrej woli, 
w czasie koncertu zostało ze-
branych 2.578, 30 złotych dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy! 
Wszystkim ofiarodawcom skła-
damy serdeczne podziękowania!

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

Filmowa noc z atrakcjami
W piątek,  16 grudnia 2016 r.,  
odbyła się zorganizowana przez 
szkolne „Radio cztery żywioły”  
Filmowa noc z atrakcjami. Celem  
spotkania było zebranie środków 
na rehabilitację naszej absolwent-
ki Patrycji Pilarskiej. Uczestnicy 
naszego spotkania zakupili bilety 
– cegiełki w kwocie 10 zł, ponadto 
zbieraliśmy datki do puszki. Ze-
brana kwota to  1060 zł.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji 
szkoły, Kindze Buszkiewicz oraz 
Wandzie Kempińskiej, które popar-
ły naszą inicjatywę, panu Witoldowi 
Kukli oraz wszystkim nauczycie-
lom, pracownikom szkoły i osobom 
życzliwym, które finansowo wspar-

ły akcję charytatywną, ale przede 
wszystkim uczniom, bowiem podję-
li  inicjatywę  i wzięli udział w Fil-
mowej nocy z atrakcjami.
Piątkowe spotkanie upłynęło w 
przyjaznej atmosferze, stało się 
okazją do wspólnej zabawy, wielu 
odkryło, że znakomitym sposobem 
spędzania wolnego czasu są gry 
planszowe, które ćwiczą refleks, 
spostrzegawczość, poszerzają wie-
dzę, a przede   wszystkim dowodzą, 
że nie tylko świat wirtualny jest 
atrakcyjny. Mieliśmy tez okazję do 
wspólnego śledzenia losów boha-
terów filmowych, przeżywania ich 
emocji i przygód. 
Za dar serca dziękujemy!                                                                  

Gimnazjum Publiczne w Budzyniu 

„Śniadanie daje moc”
O tym jaki ważne jest śniadanie 
dla człowieka nie trzeba nikogo 
przekonywać. Wszyscy wiedzą, 
że śniadanie to najważniejszy 
posiłek w ciągu dnia, a drugie 
śniadanie jest po śniadaniu naj-
ważniejszym posiłkiem. 
To dzięki niemu dzieci mają ener-
gię do nauki  i zabawy, a dorośli siłę 
do pracy. Od zjedzenia śniadania w 
ciągu trzech godzin zapas składni-
ków odżywczych 
w organizmie 
dziecka znacznie 
spada. Dziecko 
odżywione wła-
ściwie w szkole 
będzie w kolejnej 
części dnia lepiej 
funkcjonowało, 
będzie wybierało 
zdrowsze produk-
ty, będzie skupione 

i aktywne. Będzie ZDROWE. Ak-
cja „Śniadanie daje moc”, skie-
rowana do wszystkich uczniów 
budzyńskiego gimnazjum, jest 
kolejną inicjatywą w ramach 
realizacji projektu „Każdy ma 
swój Everest”. Celem akcji jest 
przypomnienie zasad zdrowego 
odżywiania oraz poznanie korzy-
ści wynikających ze spożywania 
drugiego śniadania.



7

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi 

Morskie opowieści 

Szkoła Podstawowa w Wyszynach   

Koło szachowe
Szkoła Podstawowa w Wyszynach  

Współpraca z Bremen

Uwaga! Członkowie Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Budzyniu!

 Zebranie członków Koła PZW odbędzie się 26 lutego 2017 r. w 
Gminnym Ośrodku Kultury, początek godzina 14.00. 

Zaprasza Zarząd

Wychowawca klasy V, pani 
Magdalena Thom, nawiązała 
współpracę ze szkołą podstawo-
wą w Bremen w Niemczech. 
Uczniowie klasy V wykonali 
kartki świąteczne, w których na-
pisali życzenia świąteczne w ję-
zyku niemieckim oraz nagrali clip 
z piosenką świąteczną i życze-
niami w tym języku. Następnie 
kartki i życzenia zostały wysłane 
do Niemiec. W środę 22 grudnia 

do naszej szkoły dotarły kartki od 
dzieci z Bremen. Uczniowie kla-
sy V byli zachwyceni, ponieważ 
każdy z nich otrzymał kartkę z 
życzeniami oraz krótki list, który 
zawierał opis osoby piszącej. Na 
lekcji języka niemieckiego od-
było się czytanie kartek, listów i 
życzeń. Oczywiście zamierzamy 
kontynuować współpracę i już w 
styczniu odpisać dzieciom z Bre-
men. 

W ramach cyklu spotkań z cieka-
wymi ludźmi naszą szkołę odwie-
dził pan Remigiusz Przybylski – 
oficer marynarki handlowej. 
Pan Remigiusz Przybylski opowie-
dział nam na czym polega praca na-
wigatora na statkach handlowych, 
ile miesięcy trwa jeden rejs, jakie 
niebezpieczeństwa i trudności na-
potyka w swojej pracy. Przedsta-
wił też dzieciom drogę jaką należy 
pokonać, aby zostać oficerem ma-
rynarki handlowej.  Mieliśmy rów-
nież możliwość obejrzenia zdjęć i 
filmów z pracy na Morzu Północ-
nym. 

W Szkole Podstawowej w Wy-
szynach od września działa koło 
szachowe. Zajęcia odbywają się 
dwa razy w miesiącu. Biorą w 
nich udział uczniowie klasy IV 
oraz raz w miesiącu uczniowie 
klas V – VI. 
Podczas zajęć dzieci poznają 
podstawy i taktykę gry w sza-
chy a także ukierunkowane są na 
własny sposób myślenia. Opie-
kunami koła szachowego są pani 
Izabela Turostowska oraz pan 
Krzysztof Kryszkiewicz. Podczas 
pierwszych zajęć uczniowie obej-
rzeli bajkę dotyczącą historii sza-
chów i układając na szachownicy 
ziarna ryżu, próbowali policzyć 
jak wysokiej nagrody zażądał  od 
króla młodzieniec, który zapoznał 
go ze swoja grą – szachami. A 

poprosił on o pozornie skromną 
nagrodę - aby na pierwsze pole 
szachownicy położono 1 ziarno 
ryżu, na drugie 2 ziarna, na trzecie 
4 ziarna i na każde następne pole 
dwa razy więcej ziaren niż na pole 
poprzednie. Nauka gry w szachy 
stwarza uczniom nieograniczone 
możliwości wykazania inicja-
tyw, ćwiczy pamięć, koncentruje 
uwagę, a ponad to inicjuje sytu-
acje wymagające abstrakcyjne-
go myślenia. Szachy wyrabiają 
umiejętność panowania nad sobą, 
uczą wytrwałości, poczucia od-
powiedzialności za własne decy-
zje. Szachy wpływają na rozwój 
logicznego myślenia uczniów, a 
przez to ułatwiają rozumienie tre-
ści matematycznych. Zachęcamy 
do udziału  w zajęciach. 

Szkoła Podstawowa w Wyszynach 

Program eTwinning
Po raz pierwszy w historii na-
szej szkoły uczniowie wzięli 
udział w międzynarodowym 
programie pod patronatem Ko-
misji Europejskiej, promującym 
współpracę szkół w Europie za 
pośrednictwem technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych 
(TIK). 
Udział uczniów naszej szkoły w 
tym programie zainicjowała pani 
Joanna Polcyn, nauczycielka ję-
zyka angielskiego oraz eduka-
cji wczesnoszkolnej. Pierwszym 
punktem realizowanym w ramach 

programu eTwinning była wymia-
na kartek świątecznych. Kartki z 
życzeniami w języku polskim zo-
stały przygotowane przez uczniów 
klasy 2b i wysłane do szkoły w 
Grecji. W ramach wymiany ucznio-
wie otrzymali karty świąteczne w 
języku greckim. Uczestnictwo w 
międzynarodowym projekcie ma 
na celu budowanie poczucia tożsa-
mości narodowej, rozbudzanie cie-
kawości świata, chęci poznawania 
innych kultur i zwyczajów, a po-
nadto kształtuje otwartą i toleran-
cyjną postawę wobec świata. 
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W ramach akcji charytatywnej „Góra grosza 2016”  

Zbiórka monet zakończona
W tym roku szkolnym Szkoła 
Podstawowa w Budzyniu trady-
cyjnie przystąpiła do zorganizo-
wania akcji charytatywnej Góra 
Grosza. Organizatorem akcji 
jest Towarzystwo Nasz Dom, a 
zebrane monety zostały przeka-
zane osobom potrzebującym za 
pośrednictwem wspomnianego 
Towarzystwa.
Zbierano do klasowych skarbonek 
monety o nominałach od 1 gorsza 
do 5 złotych. Akcja trwała od 28 li-
stopada do 9 grudnia 2016 roku. W 
grudniu 2016 roku uczniowie wraz 
z wychowawcami poszczególnych 

klas policzyli wszystkie monety.
Społeczność Szkoły Podstawo-
wej w Budzyniu uzbierała łącz-
nie 30380 monet, łącznie było to 
1226,84 zł. Pierwsze miejsce w 
kategorii „liczba monet” zdobyła 
klasa V b z wynikiem 2865 monet. 
W kategorii „zebrana kwota pie-
niędzy” pierwsze miejsce zdobyła 
klasa III c, co dało 165,22 zł!
Dziękujemy wszystkim uczniom 
i nauczycielom za włączenie się 
w akcję! Serdecznie gratulujemy 
zwycięskim klasom! Pamiętajcie, 
że kolejna zbiórka już za rok! 

Samorząd Uczniowski 

Na początku grudnia br. uczest-
nicy projektu „Zrób z siebie de-
beściaka i wspomóż dzieciaka” 
ogłosili zbiórkę słodyczy dla 
wychowanków Domu Dziecka 
w Szamocinie. Do akcji włączy-
ła się klasa LEX-2 z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, 
której w tym miejscu serdecznie 
dziękujemy. 
Podziękowania należą się także 
rodzinom uczestników projektu 

oraz piekarni Bochenek w Budzy-
niu, w której przeprowadzana była 
zbiórka. Dzięki ludziom o ogrom-
nych sercach uzbieraliśmy bardzo 
dużo słodyczy, które 30 grudnia 
2016 roku uczestnicy projektu 
przekazali wychowankom Domu 
Dziecka w Szamocinie. Jeszcze 
raz, bardzo serdecznie dziękuje-
my wszystkim, którzy włączyli 
się do akcji „Słodyczy Paka dla 
Dzieciaka”. 

Kinga Romanowska 

Obdarowali dzieci z Domu Dziecka w Szamocinie

„Paka dla Dzieciaka”

Jak co roku, uczniowie 
Szkoły Podstawowej w 
Budzyniu przystąpili do 
Ogólnopolskiego Konkur-
su Języka Niemieckiego 
„Deutschfreund 2016”.
Testy konkursowe rozwiązy-
wało dziesięcioro uczniów z 
klas V, sześcioro uczniów z 
klas VI oraz jedna uczennica 
z klasy IV. To właśnie Oli-
wia Stepczyńska z kl. IV c 
osiągnęła wspaniały wynik. 
Uczennica udzieliła 100% popraw-
nych odpowiedzi w teście jedno-
krotnego wyboru, zajmując tym 
samym pierwsze miejsce w kraju 
i w województwie wielkopol-
skim! Nagrodą ufundowaną przez 
organizatora - Łowcę Talentów 
Jersz - jest tygodniowy pobyt na 
obozie językowym w Serpeli-
cach. W klasach szóstych nato-

miast najlepszy wynik osiągnął 
Kacper Przesławski z kl. VI a. 
W województwie wielkopolskim 
uczeń uplasował się na pozycji 
pierwszej, w kraju natomiast na 
miejscu 84. Oliwia i Kacper przy-
gotowywali się do konkursu pod 
kierunkiem nauczycielki języka 
niemieckiego Małgorzaty Sło-
wińskiej.   

Konkurs języka niemieckiego „Deutschfreund 2016”  

Sukces Oliwii
Nasi uczniowie znów najlepsi

Konkurs „Losy żołnierza...”
15 grudnia 2016 r. w ZSZ nr 6 przy 
ul. Działyńskich w Poznaniu odbył 
się etap rejonowy Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego im. Ma-
jora Marka Gajewskiego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego w 
latach 1768 - 1864. Od Konfedera-
cji Barskiej do Powstania Stycznio-
wego – za wolność Waszą i Naszą.” 
W etapie tym uczestniczyło 18 
uczniów szkół podstawowych, 25 
uczniów szkół gimnazjalnych oraz 
2 uczniów zasadniczych szkół za-
wodowych z terenu województwa 
wielkopolskiego.
Po sprawdzeniu prac konkursowych 
przez Komisję Konkursową, powo-
łaną przez Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty, której przewodniczył dr Je-
rzy Licki – st. wiz. KO w Poznaniu 
- (koordynator wojewódzki), zakwa-
lifikowano do finału wojewódzkiego 
9 uczniów szkół podstawowych oraz 
12 uczniów gimnazjów, którzy osią-
gnęli minimum 80% możliwych do 
zdobycia punktów. Doskonale spisali 

się uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. T. Kotarbińskiego w Budzyniu 
którzy, podobnie jak rok, dwa i trzy 
lata wcześniej, zajęli czołowe miej-
sca i zakwalifikowali się do finału. 
W kategorii szkół podstawowych 
do finału wojewódzkiego zakwalifi-
kowali się:Szymon Nowak i Dawid 
Niedbalski, którzy zdobywając po 45 
punktów zajęli wspólnie I miejsce!
Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Budzyniu przygotowali się do kon-
kursu pod kierunkiem dyrektora 
szkoły i nauczyciela historii Dariusza 
Dudziaka. Warto zwrócić uwagę, że 
Szymon Nowak i Dawid Niedbalski 
równie dobrze spisali się rok temu w 
poprzedniej edycji Konkursu, w któ-
rej ostatecznie Szymon zakwalifiko-
wał się do finału ogólnopolskiego w 
Warszawie. Finał wojewódzki odbę-
dzie się 30 marca 2017 roku. Do fina-
łu ogólnopolskiego, który odbędzie 
się w czerwcu w Warszawie, może 
zakwalifikować się po 2 uczniów z 
każdej kategorii wiekowej.



9

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

VIII Gminny Zimowy Turniej Piłki Nożnej 

Młoda kadra walczyła
w gimnazjalnej hali

Spotkanie w Domu Kultury w Wyszynach

Przedszkolne kolędowanie
W niedzielę, 15 stycznia,  w Domu 
Kultury w Wyszynach odbyło się 
przedstawienie pt. „Przedszkolne 
Kolędowanie”, zorganizowane 
przez Przedszkole Samorządowe 
im. Koziołka Matołka w Wyszy-
nach i Dom Kultury w Wyszy-
nach. Na początku wszystkich 
uczestników przywitały Przemy-
sława Kaczmarzyk i Karolina 
Sell, główne reżyserki i scena-
rzystki przedstawienia.
Pierwsze wystąpiły najmłodsze 
dzieci 3 i 4 latki z grupy  Pszczół-
ki, wykonując Taniec Renifera, 
następnie odegrały dwie scenki 
biblijne, po nich Amelia Buśko za-
śpiewała pastorałkę „W grudniowe 
noce”. Następnie 5 i 6 latki przed-
stawiły krótką jasełkę przeplata-
ną kolędami, a po nich wystąpiła 
solistka niedzielnego popołudnia 
Weronika Łuczak śpiewając kilka 
kolęd i pastorałek. Następnie   wy-

stąpił zespół Agaty Troczyńskiej – 
„Krejzole”, który działa przy Domu 
Kultury w Wyszynach (w składzie: 
Nadia Przybysz, Urszula Czekal-
ska, Hanna Odor, Martyna Gra-
czyk, Weronika Grzelak, Natalia 
Gochowalska, Zuzanna Bondecka, 
Nadia Nogalska, Iga Rujna, Domi-
nik Bondecki i Oliwier Kin). Wszy-
scy mogli nie tylko obejrzeć przed-
stawienie, ale również napić się 
kawy, zjeść dobrego placka i kupić 
cegiełkę, wszystko przygotowane 
przez Radę Rodziców Przedszkola.
Dyrektor Przedszkola Anna Gą-
ska: Przygotowania trwały prawie 
miesiąc, wiedziałam że dzieci są 
dobrze przygotowane, Rada Rodzi-
ców również wykonała wspaniałą 
pracę, bałam się tylko o frekwencję. 
Niepotrzebnie, bo na „Przedszkol-
ne Kolędowanie” przyszło prawie 
150 mieszkańców. W sobotę 21 stycznia 2017 roku 

na hali widowiskowo-sportowej 
przy Gimnazjum w Budzyniu 
odbył się VIII Gminny Zimo-
wy Turniej Piłki Nożnej drużyn 
młodzieżowych rocznik 2001 – 
2003.
W turnieju uczestniczyły  4 dru-
żyny reprezentujące koła LZS 
Budzyń, Kąkolewice, Prosna i 
Wyszynki. Najlepszymi okazali 
się piłkarze drużyny LZS Wy-
szynki (na zdjęciu powyżej), zdo-
byli komplet punktów, nie stracili 
żadnej bramki a strzelili 12 bra-
mek.  Drugie miejsce zajęła dru-

żyna LZS Budzyń, trzecie LZS 
Kąkolewice a czwarte miejsce 
przypadło drużynie LZS Prosna.
Drużynom uczestniczącym w tur-
nieju medale i dyplomy pamiąt-
kowe wręczali: Roman Schlabs, 
przewodniczący GZ LZS oraz 
Krzysztof Cholewiński, zastęp-
ca przewodniczącego GZ LZS w 
Budzyniu.
Drużyny te spotkają się ponownie 
1 maja 2017 roku na boisku spor-
towym w Dziewokluczu,  gdzie 
będą walczyć o Puchar Przewod-
niczącego GZ LZS w Budzyniu.  

GZ LZS w Budzyniu 

SP w Budzyniu – podsumowanie I semestru

Wręczenie stypendiów
W czwartek 26 stycznia w Szko-
le Podstawowej w Budzyniu od-
było się podsumowanie I seme-
stru roku szkolnego 2016/2017 
oraz wręczenie stypendiów za 
wyniki w nauce i osiągnięcia 
sportowe. 
Grupa nagrodzonych uczniów 
była w tym roku wyjątkowo licz-
na. Stypendia za wyniki w nauce 
zdobyło aż 49 uczniów, którzy 
uzyskali średnią ocen 4,75 lub 
wyższą oraz wykazali się bardzo 
dobrym lub wzorowym zachowa-
niem. Na szczególne wyróżnienie 
zasłużyli:

1. Maria Śliwińska VI c – 5,58
2. Aniela Śliwińska IV a – 5,41
3. Wojciech Ratajczak IV b – 5,33
4-6. Szymon Nowak VI b – 5,25
Aleksandra Sell V b – 5,25
Aleksandra Słowińska VI b -5,25
Stypendia za osiągnięcia spor-
towe otrzymało 10 dziewcząt, 
które zajęły 10. miejsce w wo-
jewództwie wielkopolskim w 
sztafetowych biegach przełajo-
wych: Martyna Gąsior, Weronika 
Anastaziak, Julia Szurpit, Anna 
Tomaszewska, Zofia Geisler, Ga-
briela Janiszewska, Edyta Grusz-
czyńska, Julia Wlazło, Weronika 

Kaczmarek i Zofia Janiszewska. 
Wręczenie stypendiów w sumie 
aż 59 uczniom było możliwe 
dzięki środkom finansowym prze-
kazanym przez władze samorzą-
dowe gminy Budzyń.

Podczas podsumowania wręczo-
no również nagrody laureatom 
konkursów językowych, plastycz-
nych i religijnych oraz klasom, 
które najbardziej angażowały się 
w działalność charytatywną.  
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Spotkanie wigilijne Zarządu  BKS Kłos Budzyń  

Podsumowania i plany

22 stycznia 2017 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Budzyniu 
odbył się kolejny, piąty już tur-
niej w cyklu rozgrywek Bośka-
Kop. Tym razem rozpoczął się od 
minuty ciszy poświęconej nasze-
mu zmarłemu koledze T. Zbączy-
niakowi, którego delegacja poże-
gnała już na cmentarzu.  
W niedzielnych rozgrywkach bra-
ło udział 28 zawodników, a spon-
sorem pucharu był TOMEX- F 
Tobiasz Fifer. Pierwsze miejsce w 
tym turnieju zajął R. Starosielec 
(544 pkt.), drugie J.Kasperczak 
(533 pkt.), trzecie B. Kamiński 
(530 pkt.) Gra przebiegała w miłej 

Kolejna rozgrywka Boska-Kop 

O Puchar  firmy Tomex-F
atmosferze. Po pięciu rozgrywkach 
czołowe miejsca w klasyfikacji 
zajmują:  1. Kamiński B. 2322, 2. 
Wierzbiński W. 2291, 3. Rudnicki 
A. 2271, 4. Wysocki Z. 2195, 5. 
Rudzki J. 2192, 6. Starosielec R. 
2137 pkt.. 
Razem z dyrektorem GOK Mar-
kiem Bocheńskim, zaplanowali-
śmy dwa kolejne spotkania; pierw-
sze z nich odbędzie się 19 lutego 
2017 o godz. 9.00, a drugie 5 marca 
2017 także o godz. 9. 00. Na obie 
zapraszamy do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Budzyniu. 
Serdecznie zapraszamy chętnych 
graczy.

We wtorkowe popołudnie 20 
grudnia 2016 roku, w Domu 
Kultury w Budzyniu odbyło się 
spotkanie wigilijne Zarządu BKS 
Kłosa Budzyń, w którym udział 
wzięli trenerzy, kierownicy ze-
społów, działacze oraz włodarze 
Gminy w osobach zastępcy wójta 
Piotra Jankowskiego i przewod-
niczącego Rady Gminy  Zenona 
Nowickiego. 
W sali kina koordynator ds. szkole-
nia dzieci i młodzieży trener Grze-
gorz Należyty, przedstawił prezen-
tacje dotyczącą działalności Klubu 
za sezon jesienny 2016/2017.
Przedstawiono dorobek pracy tre-
nerskiej wszystkich zespołów, tre-
nerzy poszczególnych drużyn ana-
lizowali pracę ze swoimi grupami 

- mocne, słabe strony, perspekty-
wicznych zawodników, zaangażo-
wanie rodziców.
Omówiono również  realizację 
głównych priorytetów i zadań 
Klubu na rok 2016, pani skarbnik 
przedstawiła bilans Finansowy za 
rok 2016.
Dalsze spotkanie toczyło się przy 
stole wigilijnym, gdzie przedstawi-
ciele władz Gminy Budzyń złożyli 
życzenia wszystkim sympatykom 
BKS Kłos Budzyń. Zastępca wójta, 
Piotr Jankowski, szeroko omówił 
plany modernizacji stadionu Klubu.
W dalszej części władze Klubu, 
działacze i trenerzy dyskutowali 
nad zbliżającym się sezonem, zada-
niami i planami dotyczącymi Klu-
bu w roku 2017. 

W czwartek  26 stycznia 2017 
roku o godzinie 12.00 w Domu 
Kultury w Wyszynach odbyło się 
spotkanie z okazjia dnia Babci i 
Dziadka zorganizowane przez 
Przedszkole Samorządowe im. 
Koziołka Matołka. 
Wszystkich obecnych przywitała 
dyrektor Anna Gąska, składając 
jednocześnie życzenia babciom 
i dziadkom, oraz przedstawiając 
program dzisiejszej uroczystości. 
Na początku wystąpiła najmłodsza 
grupa „Pszczółki” Karoliny Sell, 
która wykonała przedstawienie 
słowno-muzyczne. Następnie na 
scenę weszły „Krasnale” z grupy 
Przemysławy Kaczmarczyk wy-
konując kilka piosenek i wierszy-
ków, a hitem okazał się największy 
klasyk światowych scen operetko-
wych Franca von Suppego  „Lek-
ka Kawaleria”, gdzie dzieci wy-

Przedszkole w Wyszynach

Święto Babci i Dziadka
konały utwór na instrumentach 
w marszowym szyku. Na końcu 
dzieci wygłosiły wierszyk w któ-
rym złożyły życzenia i podzięko-
wały swoim babciom i dziadkom, 
następnie pobiegły do nich z laur-
kami, które wcześniej wykonały 
w przedszkolu. Na uroczystość 
przybyło 60 babć i dziadków, któ-
rzy byli miło zaskoczenie nie tyl-
ko występem swoich wnucząt, ale 
również wystrojem sali i słodkim 
poczęstunkiem, który został przy-
gotowany przez Radę Rodziców.
Dyrektor Przedszkola Anna Gą-
ska: Współpraca z Radą Rodziców 
układa nam się bardzo dobrze, 
nasi rodzice zawsze wykazują się 
własną inwencją, tak jak dzisiaj 
sami przygotowali poczęstunek z 
kawą i ustroili salę, to bardzo po-
maga naszemu Przedszkolu.
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Walczyli o Puchar Wójta Gminy    

Noworoczny Turniej

I półfinał: Gool Wągrowiec - Gwiazda Byd-
goszcz 2:1
II półfinał: Kłos Budzyń I - Sokół Mieści-
sko 2:0
Mecz o VII miejsce: Canarinios Skórzewo - 
Kłos Budzyń II 1:0
Mecz o V: Wełna Skoki - Nielba Wągro-
wiec 1:3
Mecz o III miejsce: Gool Wągrowiec - So-
kół Mieścisko 0:0 karne 3:2
Finał: Kłos Budzyń I : Gwiazda Bydgoszcz 0:0 karne 3:2

Klasyfikacja końcowa

I półfinał: Gool Wągrowiec - Gwiazda Byd-
goszcz0:6
II półfinał: Kłos Budzyń I - Sokół Mieści-
sko3:0
Mecz o VII miejsce: Bzyki Żnin I - Kłos 
Budzyń II 1:2
Mecz o V: Wełna Skoki - Bzyki Żnin II 1:0
Mecz o III miejsce: Gool Wągrowiec - So-
kół Mieścisko 3:0
Finał: Kłos Budzyń I : Gwiazda Bydgoszcz 
0:1 

I półfinał: Nielba Wągrowiec 
- Wełna Rogoźno 0:0 karne 3:2
II półfinał: Kłos Budzyń I 
- Polonia Jastrowie 0:0 karne 3:2
Mecz o VII miejsce: Jeziorak Żnin 
- LPFA Rogoźno 4:0
Mecz o V: Lubuszanin Trzcianka 
- Kłos Budzyń II3:0
Mecz o III miejsce: Wełna Rogoźno 
- Polonia Jastrowie 2:1
Finał: Kłos Budzyń I : Nielba Wągrowiec 1:2 

W sobotę 14.01.2017 odbyła się druga część turnieju w której na iden-
tycznych zasadach rywalizowała młodzież:
W godz. 8.00 – 12.30 młodzież rocznika 2005 i młodsi:

 Nagrody indywidualne:
Najlepszy bramkarz: Łukaszyk Maciej Wełna Rogoźno
Najlepszy strzelec: Andraka Alan - Nielba Wągrowiec

Następnie w godz. 12.30-16.30 młodzież z roczników 2002 i młodsi:

I półfinał: Radwan Lubasz - Kłos 
Budzyń II 0:0 karne 4:3
II półfinał: Kłos Budzyń I - GOSSM 
Wągrowiec 0:1
Mecz o VII miejsce: Polonia Jastro-
wie - Fair Play Złotów 0:0 karne 6:5
Mecz o V: Nielba Wągrowiec - Po-
lonia Chodzież 2:0
Mecz o III miejsce: Kłos Budzyń I 
- Kłos Budzyń II 2:0
Finał: Radwan Lubasz : GOSSM 
Wągrowiec 0:1

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja końcowa

Jak co roku od trzech lat BKS Kłos Budzyń zorganizował na początku 
stycznia Noworoczny Turniej o Puchar Wójta Gminy Budzyń. Po raz 
pierwszy nasz turniej musieliśmy zorganizować w dwie soboty! 
Obecnie w 6 drużynach młodzieżowych trenujemy prawie 150 dzieci dla-
tego dużym wyzwaniem dla nas było zorganizowanie każdego dnia dwóch 
mini turniej i dla dwóch kategorii wiekowych. I tak w dwie soboty rywali-
zowało w Budzyniu blisko 400 dzieci w czterech kategoriach wiekowych! 

Pierwsza część turnieju została zorganizowania 07.01.2017 r w godz. 8.00 
–16.30. Od 8.00 do 12.30 rywalizowali nasi najmłodsi zawodnicy w roczni-
kach 2008 i młodsi(brali w nim udział nawet chłopcy z rocznika 2010!) naj-
pierw rywalizowano w dwóch grupach po 4 zespoły a później dwa półfinały, 
mecz o VII miejsce, mecz o V miejsce, o III miejsce i finał.

Nagrody indywidualne:
Najlepszy bramkarz: Eryk Walerowski- Kłos Budzyń I
Najlepszy strzelec: Michał Szumlański - Nielba Wągrowiec

Nagrody indywidualne:
Najlepszy bramkarz: Damian Rewers – Kłos Budzyń I
Najlepszy strzelec: Sierszulski Kacper – Gwiazda Bydgoszcz

Druga część turnieju odbyła się w godz. 12.30-16.30 i brały w niej 
udział dzieci z roczników 2006 i młodsi. 

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne:
Najlepszy bramkarz: Adrian Andrzejewski – GOSSM Wągrowiec
Najlepszy strzelec: Patryk Jesse – Kłos Budzyń I
Najlepszy zawodnik: Wojciech Brychczyński- Kłos Budzyń I
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Rozgrywki w hali po świątecznej przerwie

Ruszyła ponownie Liga Gminna
W niedzielę, 15 stycznia  2017 
roku, po świątecznej przerwie 
ruszyła ponownie  Liga Gminna 
Halowej Piłki Nożnej w Budzy-
niu. Rozegrano VIII kolejkę, a w 
niej 6 meczy. 
Pierwszy z nich zakończył się wal-
kowerem 3 – 0 dla  drużyny LZS 
Dziewoklucz – przeciwnik LZS 
Bukowiec nie dojechał. Drugi 
mecz zakończył się zwycięstwem 
drużyny LZS Ostrówki nad druży-
ną LZS Kąkolewice 3 – 0.  Trze-
ci mecz wygrała drużyna LZS 
Prosna z drużyną LZS Sokołowo 
Budzyńskie  2 – 1.  Czwarty mecz 
„derby” drużyna  Budzyń pokona-
ła drużynę LZS Budzyń  3 – 1.  W 
piątym meczu spotkały się druży-
ny AZP – Załoga  i  FC – Albatros. 
Drużyna LZS Podstolice pokonała 
drużynę LZS Wyszynki  7 – 4.
Po rozegranych VIII kolejkach 
liderem tabeli jest drużyna LZS 
Ostrówki.

1.LZS Ostrówki                - 24 pkt
2. Budzyń                          - 21 pkt
3. AZP- Załoga                   - 19 pkt
4. LZS Prosna             - 15 pkt
5. LZS Budzyń             - 15 pkt
6. LZS Kąkolewice              - 12 pkt
7. FC-Albatros            - 10 pkt
8. LZS Podstolice             - 6 pkt
9. LZS Dziewoklucz        - 6 pkt
10. LZS Bukowiec           - 6 pkt
11. LZS Wyszynki            - 4 pkt
12. LZS Sokołowo Budz. - 4 pkt

 *   *   * 
W niedzielę 22 stycznia 2017 
roku rozegrano kolejną, IX ko-
lejkę Ligi Gminnej Halowej Piłki 
Nożnej w Budzyniu. 
Rozegrano 6 spotkań a oto wyni-
ki:
FC-Albatros  -  LZS Wyszynki  
                                                      10 – 7 
Budzyń  -   AZP-Załoga              1 – 0
LZS Kąkolewice  -  LZS Podstolice
                                                        4 – 4

LZS Prosna   -  LZS Budzyń       2 – 7
LZS Bukowiec   -   LZS Sokołowo
                                                        1 – 6
LZS Ostrówki   -   LZS  Dziewoklucz
                                                        19 – 1. 

Liderem tabeli jest nadal drużyna 
LZS Ostrówki (27 pkt), drugie 

miejsce zajmuje drużyna Budzyń 
(24 pkt), trzecie  AZP-Załoga  (19 
pkt), czwarte LZS Budzyń (18 
pkt).
Do końca ligi pozostały dwie 
kolejki. Ostatnia finałowa roze-
grana będzie 5 lutego 2017 roku 
na którą sympatyków Halowej 
Piłki Nożnej serdecznie zaprasza-
my. Najlepsi reprezentować będą 
Gminę Budzyń w dalszych roz-
grywkach. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu  


