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Na terenie gminy 

Działania proekologiczne
Radni spotkali się na kolejnej sesji

Z prac Rady Gminy
W czwartek, 16 lutego, w Sali ko-
lumnowej Urzędu Gminy w Bu-
dzyniu odbyła się 24. z kolei sesja 
Rady Gminy bieżącej kadencji.   
W pierwszej kolejnosći przedstawio-
no zebranym informację o wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w placówkach prowa-
dzonych przez Gminę Budzyń. W 
2016 roku średnie wynagrodzenie na-
uczyciela stażysty wyniosło 2717,59 
brutto, nauczyciel kontraktowy za-
rabiał w tym czasie 3016,52  brutto, 
nauczyciel mianowany 3913,33 zł 
brutto, a nauczyciel dyplomowany 
5000,37 zł brutto. 
Następnie radni przystąpili do po-
dejmowania uchwał. W pierwszej 
kolejności radni podjęli decyzję w 
sprawie wysokości diet dla Przewod-
niczącego Rady Gminy. Zmieniła się 
kwota bazowa, na podstawie której 
wyliczana jest miesięczna maksy-
malna wysokość diety radnego w 
zależności od liczby mieszkańców 
gminy. W przypadku gmin do 15 ty-
sięcy mieszkańców wyliczona kwota 
wynosi 1342 zł, 07 groszy. W związ-
ku z powyższym dostosowano dietę 
Przewodniczącego Rady Gminy do 
obowiązujących przepisów. Dieta ta 
wynosi obecnie 1 342 złote. 
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawę przyjęcia planu pracy komisji 
rewizyjnej Rady Gminy Budzyń. W 
2017 roku zaplanowano kontrolę wy-
konanych robót budowlanych, finan-
sowanych ze środków Gminy Bu-
dzyń, przedstawienie Radzie Gminy  
opinii dotyczącej wykonania budżetu 
i wniosków sprawie udzielenie lub 
nieudzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Budzyń za rok 2016, a także 
ogólną kontrolę wykorzystania środ-
ków finansowych. 
Podjęto także uchwałę w sprawie 
przyjęcia corocznego „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Budzyń 
na rok 2017”. 
W następnej uchwale radni posze-
rzyli zakres czynności wykonywa-
nych przez Centrum Usług Wspól-
nych zawartych w statucie tejże 
jednostki. 
Radni uchwalili także zmianę w 
regulaminie określającym szcze-
gółowe warunki przyznawania na-
uczycielom dodatków za wysługę 

Wojewódzki Fundusz Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu pozytywnie rozpatrzył 
wniosek Gminy Budzyń pod na-
zwą „Program nasadzeń drzew 
w sołectwie Sokołowo Budzyń-
skie Gmina Budzyń” w celu po-
prawy wartości przyrodniczych 
i krajobrazowych. 
Wartość planowej pomocy Fun-
duszu wyniesie około 33 tysięcy 
złotych, udział środków własnych 
Gminy w Programie to 2 tysiące 
złotych. Pieniądze te pozwolą  za-
kup ponad 100 sadzonek  drzew 
(według planów będą to głównie 
sadzonki drzew miododajnych, 
takich jaki lipy, klony i jesiony), 
które zostaną posadzone jesienią 
przy drogach gminnych na terenie 
sołectwa Sokołowo Budzyńskie. 
W ten sposób zostaną uzupełnio-
ne braki w drzewostanie; w mi-
nionych latach ze względów bez-
pieczeństwa wycięto większość 

drzew rosnących wzdłuż dróg, 
były to głównie topole, które ze 
względu na osiągnięty wiek i stan 
stanowiły zagrożenie dla podró-
żujących.  

*   *  * 
Drugi wniosek, który został po-
zytywnie rozpatrzony przez ten 
sam Fundusz, dotyczy projektu 
„Budowa ścieżki ekologicznej 
pod nazwą „Na tropie przyrody w 
Leśniczówce Budzyń”. Wartość 
tego projektu to kwota 61 tysięcy, 
a udział Gminy Budzyń wynosi 5 
procent tej kwoty (ok. 3 tysiące 
złotych). W ramach tego projek-
tu zostanie przygotowanych 16 
tablic dydaktyczno-informacyj-
nych,  które zostaną ustawione 
wzdłuż drogi leśnej, tzw. „bruku”, 
biegnącej w kierunku osiedla pia-
ski. Realizację tego projektu za-
planowano na rok bieżący. 

Na przełomie roku, w ramach 
konkursu ogłoszonego przez 
Lokalną Grupę Działania „Do-
lina Noteci”, pozytywnie rozpa-
trzono dwa wnioski dotyczące 
poprawy infrastruktury na te-
renie naszej gminy. 
Pierwszy z tych wniosków do-
tyczył dofinansowania budowy 
placów zabaw w miejscowo-
ściach Dziewoklucz, Grabówka, 
Podstolice, Ostrówki i Wyszyny. 
Wartość dofinansowania wynio-
sła kwotę 117 tysięcy złotych, a 
planowana ogólna wartość zada-
nia to ponad 180 tysięcy złotych. 
Drugi z wniosków dotyczył re-
montu świetlicy wiejskiej we 
wsi Brzekiniec, etap pierwszy. 
Wartość dofinansowania wynio-
sła 117 tysięcy złotych, a ogólna 
wartość zadania to ok. 200 tysięcy 
złotych. 
Te dwa wnioski składała Gmina 
Budzyń. 
W drugim konkursie ogłoszonym 
w styczniu, rozpatrzono pozytyw-
ne trzy koleje wnioski zgłoszo-

ne z terenu naszej gminy. Dwa 
wnioski zostały złożone przez 
stowarzyszenie „Budzyniaki”. 
Pierwszy z nich dotyczył folde-
ru promującego Gminę Budzyń, 
planowana kwota dofinansowa-
nia wynosi 20 tysięcy złotych. 
Drugi z wniosków dotyczył bu-
dowy placu zabaw na Osiedlu 
Zielonym. Planowana wartość 
dofinansowania wynosi 50 tysię-
cy złotych. Z kolei Gminny Ośro-
dek Kultury w Budzyniu  złożył 
wniosek dotyczący kultywowa-
nia tradycji ludowych na terenie 
Gminy Budzyń. W tym przypad-
ku dofinansowanie wyniesie ok. 
40 tysięcy złotych. 
Dodajmy jeszcze, że w konkursie 
zorganizowanym przez Lokalną 
Grupę Działania na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej, w którym 
kwota dofinansowania wynosiła 
50 tysięcy złotych, na ponad 40 
złożonych wniosków blisko po-
łowa pochodziła z temu naszej 
gminy, co świadczy o prężności 
gospodarczej jej mieszkańców. 

W ramach konkursów ogłoszonych przez LGD

Poprawimy infrastrukturę

lat, motywacyjnego, funkcyjnego i 
za warunki pracy, oraz określili wa-
runki wypłaty innych składników 
wynagrodzenia.  Zmiana dotyczyła 
zasady naliczania dodatku motywa-
cyjnego. Dzięki nowym zapisom w 
regulaminie pula środków na dodat-
ki motywacyjne będzie wyższa niż 
dotychczas. 
Radni podjęli także uchwałę w 
sprawie uchylenia upoważnienia 
dla kierownika Gminnego Zakładu 
Oświaty w Budzyniu do wydawania 
decyzji administracyjnych, spowo-
dowana zmianą nazwy Gminnego 
Zakładu Oświaty. Obecnie jed-
nostka nosi nazwę Centrum Usług 
Wspólnych i w związku z tym kie-
rownik jednostki jest kierownikiem 
Centrum Usług Wspólnych, a nie 
kierownikiem Gminnego Zakładu 
Oświaty. W wyniku zmiany prze-
pisów Wójt Gminy Budzyń może 
upoważnić do wydania decyzji w 
sprawie świadczeń pomocy ma-
terialnej o charakterze socjalnym 
jedynie Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Powyższa zmiana spo-
wodowała uchylenie przyznanego 
wcześniej upoważnienia dla Gmin-
nego Zakładu Oświaty. 
Następnie radni podjęli uchwałę w 
sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjum do no-
wego ustroju szkolnego. Rada Gmi-
ny zobligowana była do podjęcia 
projektu uchwały w sprawie dosto-
sowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjum do nowego ustroju szkol-
nego zgodnie z reformą oświatową 
wprowadzoną ustawą. Z dniem 31 
sierpnia 2017 Gimnazjum imienia 
Powstańców Wielkopolskich zakoń-
czy swoją działalność. Gimnazjum 
włączy się do Szkoły Podstawowej 
w Budzyniu. Na terenie gminy nie 
zmieni się sieć szkół podstawowych, 
dlatego też granice ich obwodów 
pozostają bez zmian. Zgodnie z obo-
wiązującą procedurą uchwałę przed-
łożono do zaopiniowania Kuratorium 
Oświaty oraz organizacjom związko-
wym zrzeszającym nauczycieli. 
Radni podjęli także uchwałę w 
sprawie określenia kryteriów nabo-
ru do samorządowych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych szkół 
podstawowych w drugim etapie po-
stępowania rekrutacyjnego oraz do-
kumentów niezbędnych do potwier-
dzenie kryteriów.     
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Z życia OSP Nowe Brzeźno

Zebranie i jubileusz druha
Bogdana Paszkiewicza

Powstaje sieć na miarę XXI wieku 

Światłowód  
dla każdego
Z informacji uzyskanych z firmy „Asta-Net” wy-
nika, ze jeszcze w marcu bieżącego roku rozpocz-
ną się prace związane z budową sieci światłowodo-
wej na terenie sołectwa Dziewoklucz, a w drugim 
półroczu na terenie sołectwa Podstolice. 
Ponadto firma „Asta-Net” złożyła wniosek w kon-
kursie ogłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji o 
dofinansowanie budowy sieci światłowodowych w 
Budzyniu na ulicy Margonińskiej, Osiedlu Piaski, a 
także na terenie części sołectw Kąkolewice, Ostrów-
ki, Prosna, Bukowiec, oraz Sokołowo Budzyńskie. 
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w połowie tego 
roku. Istnieje duża szansa, że w przyszłym roku 
sieć światłowodowa na terenie naszej gminy będzie 
rozbudowywana. To bardzo dobra wiadomość, bo 
oznacza nie tylko możliwość korzystania z szeroko-
pasmowego Internetu w celu konsumpcji treści roz-
rywkowych, filmów oraz gier, ale daje także zupeł-
nie nowe możliwości przedsiębiorcom. Ułatwi także 
kontakt z urzędami. Te inwestycje to efekt starań 
władz samorządowych naszej gminy, przedsiębior-
ców oraz mieszkańców.  

We wtorek, 7 lutego, w sali kolumnowej Urzę-
du Gminy w Budzyniu zebrali się członkowie 
Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, 
Sportu i Turystyki Rady Gminy Budzyń. 
W czasie obrad radni omówili, między innymi, 
projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowe-
go ustroju szkolnego. Omówiono także projekty 
uchwał dotyczące naboru do przedszkoli samorzą-
dowych w drugim etapie postępowania rekrutacyj-
nego.   

W piątek, 24 lutego 2017 r. o godz. 18.00, odbyło się zebranie spra-
wozdawcze OSP Nowe Brzeźno. 
Przed rozpoczęciem części oficjalnej złożono życzenia najstarszemu 
druhowi tejże jednostki,  Bogdanowi Paszkiewiczowi, który ukończył 80 
lat. Była to dla jubilata wielka niespodzianka, był zaskoczony i wzruszo-
ny. Wszyscy uczestnicy zebrania złożyli druhowi Bogdanowi życzenia 
jeszcze długich lat życia, a następnie raczono się pysznym tortem, który 
pokroił sam jubilat. Po tym miłym wydarzeniu przystąpiono do dalszych 
obrad, w których członkowie zarządu przedstawili sprawozdania z dzia-
łalności OSP, a także przedstawiono plan pracy na rok 2017.  

Zebranie komisji
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Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt 

Nasze gimnazjalistki górą!

Wójt Gminy Budzyń
Pracownicy DDPS
Pracownicy GOPS
Pracownicy GOK
Firma „Farutex” Poznań
Firma „Iglotex” Piła
Firma „Tomex” 
               Sylwia i Jacek Tomczyk
Firma „Lampex”
Firma Zenrom 
Firma Hoffman
Bank Spółdzielczy
Przedszkole Niepubliczne 
                        „Mały Odkrywca”
Piekarnia Państwa Cisielskich
Piekarnia Państwa Gawrych
Sołectwo Budzyń
Sołectwo Dziewoklucz
Sołectwo Sokołowo Budzyńskie
Sołectwo Wyszyny 
PZERiI Budzyń
Iwona i Marek Wollherr
Kinga i Jacek Kulpińscy
Emilia Nowicka

Lista osób i firm zaangażowanych 
w organizację Wigilii 
na Rynku w Budzyniu:

Elżbieta Żelek
Jolanta Niedbalska
Maciej Simiński
Ewa Bartoszak
Anna Kabat
Katarzyna Kubacka
Hanna Kubacka
Jan Kubacki
Arleta i Dariusz Bieleccy
Dariusz Kabat
Teresa Zaranek
Anna i Piotr Anastaziak
Aleksandra i Grzegorz Kukla
Katarzyna i Grzegorz Troczyńscy
Mariola i Tomasz Nowiccy

Wszystkim ofiarodawcom oraz 
tym, którzy bezpośrednio za-
angażowali się w organizację 
Wigilli na budzyńskim Rynku, 
serdecznie dziękujemy za po-
moc i okazane serce. 

Organizatorzy

Zarząd Województwa Wielko-
polskiego pozytywnie rozpa-
trzył wniosek Gminy Budzyń, 
który został zgłoszony w kon-
kursie ogłoszonym dla gmin 
województwa wielkopolskiego 
na opracowanie programów re-
witalizacji. 
Wartość pomocy finansowej dla 
gminy to kwota ponad 43 tysięcy 
złotych. Program ten, w myśl za-
łożeń „Wojewódzkiego Regional-

nego Programu Operacyjnego na 
lata 2014 – 2020”, jest niezbędny 
przy ubieganiu się o pomoc finan-
sową przeznaczoną na rewitaliza-
cję gminy. Niebawem rozpoczną 
się prace związane z jego opra-
cowaniem, do końca roku prace 
te zostaną zakończone. Więcej 
szczegółów na ten temat opubli-
kujemy na łamach Informatora w 
najbliższym czasie. 

Wkrótce szczegóły

Program rewitalizacji

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółki Wodno-Melioracyjnej Budzyń

Na podstawie statutu spółki par. 21 pkt. 1
Zwołuje 

Walne Zgromadzenie Członków Spółki, 
które odbędzie się w dniu 14.03.2017 r. o godz. 10.00

w Domu Kultury w Budzyniu

Z uwagi na ważność zagadnień prosi się o niezawodne i punk-
tualne przybycie!!!

Harmonogram obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności. 
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.   
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. 
4. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2016 rok. 
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok. 
6. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie. 
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki za 2016 rok.. 
8. Przedstawienie projektów uchwał i budżetu Spółki na 2017 
rok. 
9. Dyskusja nad projektami uchwał i budżetu oraz ich zatwier-
dzenie. 
10. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie RZSW.
11. Wolne głosy i wnioski. 
12. Zakończenie. 

Za Zarząd 
Zenon Nowicki   

28 stycznia 2017 r. w hali spor-
towo-widowiskowej w Budzy-
niu zostały rozegrane Mistrzo-
stwa Powiatu w Piłce Ręcznej 
Chłopców. 
Młoda drużyna z Budzynia pro-
wadzona przez nauczyciela Mał-

Brawa dla młodych sportowców!  

Gimnazjaliści mistrzami
powiatu w piłce ręcznej 

gorzatę Polak nie zawiodła i po 
zaciętej walce z Szamocinem 
zdobyła I m-ce i tym samym Bu-
dzyń awansował do Mistrzostw 
Rejonu. Serdecznie gratulujemy, 
trzymamy kciuki i życzymy dal-
szych zwycięstw!!!

W sobotę 28.01.2017 w Budzyniu 
odbył się pierwszy etap, czyli Mi-
strzostwa Powiatu Chodzieskiego 
w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 
Wygrał zespół Gimnazjum Bu-
dzyń (36-4) z drużyną Publicz-
nego Gimnazjum Szamocin. Po-
nieważ Gimnazjum Budzyń jest 
zeszłorocznym zwycięzcą Rejonu 
Pilskiego w kategorii dziewcząt 
oba zespoły będą reprezentowały 
nasz powiat w Mistrzostwach Re-

jonu, które odbędą się w miesiącu 
marcu w Budzyniu. Dziewczęta 
z Budzynia wystąpiły w skła-
dzie: (od lewej) Gruszczyńska 
Wiktoria, Kozłowska Natalia, 
Kubanek Daria, Kin Aleksandra, 
Szymanowicz Katarzyna, Kos-
sakowska Julia; (dół) Zielińska 
Wiktoria, Musiał Samanta, Kraw-
czyk Anna, Nowicka Oliwia.Tre-
nerami zespołu są: Anna Dajczak 
i Jarosław Dajczak.
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W dniu 23 lutego 2017 r. odbyła 
się uroczystość oddania do użytku 
nowego budynku Urzędu Gminy 
Budzyń, znajdującego się przy ul. 
Przemysłowej 16A w Budzyniu. W 
ten symboliczny sposób rozpoczął 
publiczną służbę budynek, który 
będzie nie tylko służył mieszkań-
com naszej gminy, ale bez wątpie-
nia stanie się jej wizytówką. Został 
bowiem zaprojektowany na miarę 
XXI wieku i wyposażono go w 
najnowsze technologie.   
W tym uroczystym dniu w nowej 
siedzibie Urzędu Gminy zjawiło się 
wielu szacownych gości, a wśród 
nich m.in. starosta chodzieski Ju-
lian Hermaszczuk, wicestarosta 
Mirosław Juraszek, radny sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego 
Jerzy Kado, wójtowie i burmistrzo-
wie z okolicznych gmin, radni po-
wiatowi z przewodniczącą Rady 
Powiatu Kingą Buszkiewicz, a 
także radni Gminy Budzyń obec-
nej i poprzednich kadencji wraz z 
byłymi przewodniczącymi Rady 
Gminy Lechem Pszczołą i Bogda-
nem Łaseckim. Wśród gości byli 
także przedstawiciele służb mun-
durowych w osobach komendanta 
powiatowego Policji inspektora 
Przemysława Dorniaka oraz komen-
danta Państwowej Straży Pożarnej 
starszego kapitana Ryszarda Skiby. 
Na uroczystość przybył także ksiądz 
profesor dr hab. Jan Kanty Pytel 
oraz proboszczowie z terenu naszej 

gminy, a wśród nich proboszcz Pa-
rafii Budzyń ksiądz Marek Piosik, 
proboszcz Parafii Wyszyny ksiądz 
Bogdan Spychaj, proboszcz Parafii 
Podstolice ksiądz Adam Kucharski. 
Świadkami tej uroczystej chwili byli 
także przedstawiciele organizacji 
społecznych, placówek oświato-
wych, przedsiębiorcy, a także pro-
jektanci i wykonawcy. 
Wszystkich zgromadzonych przy-
witał wójt Gminy Budzyń, Marcin 
Sokołowski, w imieniu swoim oraz 
w imieniu przewodniczącego Rady 
Gminy w Budzyniu, Zenona No-
wickiego. W krótkim wystąpieniu 
przypomniał historię powstawania 
nowej siedziby Urzędu Gminy: - 
Gmina Budzyń od szeregu lat sys-
tematycznie się rozwija, powstają 
nowe zakłady pracy, domy, ulice, 
szkoły, natomiast nasza dotychcza-
sowa siedziba gminy odstawała od 
tego ogólnego, pozytywnego wize-
runku. Wielokrotnie spotykałem się 
z opiniami mieszkańców, żeby coś z 
tym zrobić. Rozważane były różne 
warianty rozwiązania tego proble-
mu, ale ostatecznie podjęto decyzję 
o wystąpieniu do Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa z wnioskiem 
o nieodpłatne przekazanie na rzecz 
gminy byłego biurowca Kombi-
natu Państwowych Gospodarstw 
Rolnych w Budzyniu. W roku 2008 
agencja ta, w formie aktu notarial-
nego, przekazała budynek gminie z 
przeznaczeniem na siedzibę urzędu. 

Uroczyste otwarcie  

Nowa siedziba 
Urzędu Gminy Budzyń 

Decyzję o budowie radni podjęli 
jednogłośnie, wkrótce potem roz-
poczęły się prace projektowe, które 
wykonywała Pracownia Architek-
toniczna „Arcus” z Ostrowa Wiel-
kopolskiego. W listopadzie 2014 
roku rozstrzygnięto procedurę prze-
targową, w wyniku której umowę 
na wykonanie zadania podpisano z 
firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe Zenona Szczurka z Bu-
dzynia za kwotę 2 miliony 880 ty-
sięcy złotych. W kwietniu 2016 roku 
rozstrzygnięto przetarg na dostawę 
mebli, w którym najkorzystniejszą 
ofertę przedstawiła firma „Miko-
max” z Poznania. Wartość umowy 
opiewała na blisko 750 tysięcy zło-
tych. Także w ubiegłym roku roz-
strzygnięto przetarg na dostawę wy-
posażenia informatycznego, które to 
zadanie realizowała firma „Hardso-
ft-Telekom” z Poznania za kwotę 
190 tysięcy złotych. W ubiegłym 
roku powstał także parking na 100 
miejsc, inwestycja ta kosztowała 
195 tysięcy złotych, a jej wykonaw-
cą była firma „Anmak” z Rogoźna. 
Koszt wszystkich inwestycji zwią-

zanych z budową nowej siedziby 
Urzędu Gminy wyniósł 4 miliony 
700 tysięcy złotych. Całość środ-
ków pochodziła z budżetu Gminy 
Budzyń.   
W wyniku wszystkich tych prac po-
wstał nowy budynek Urzędu Gminy 
o łącznej powierzchni użytkowej 
około 1000 m kw., w której znaj-
duje się 70 pomieszczeń. Budynek 
wyposażony jest w nowoczesną 
kotłownię z piecem kondensacyj-
nym o mocy 70 kW, układ solarny 
do podgrzewania  ciepłej wody 
użytkowej, a także w wentylację 
mechaniczną. Budynek został także 
wyposażony w agregat prądotwór-
czy, co jest niezmiernie ważne w 
zarządzaniu kryzysowym. Budynek 
jest dostosowany do obsługi osób 
niepełnosprawnych, w tym także 
osób niewidzących poprzez oznako-
wanie ciągu komunikacyjnego oraz 
pomieszczeń pismem Brailla. 
W nowym budynku znajduje się 
obecnie Urząd Gminy, Urząd Sta-
nu Cywilnego oraz Centrum Usług 
Wspólnych (dotychczasowy Gmin-
ny Zakład Oświaty).  

Święto zakochanych i zaprzyjaźnionych

Gimnazjalne Walentynki 
Walentynki to święto zakochanych i za-
przyjaźnionych. To ciekawy sposób na roz-
grzanie serc w czasie zimy i wzmocnienie 
przyjaźni. Szczególny dzień, na który warto 
starannie przygotować coś wyjątkowego. 
Z tej okazji Samorząd Uczniowski Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu 
zorganizował „Pocztę Walentynkową”. Moż-
na było nabyć kartki walentynkowe i napisać 
kilka miłych i ciepłych słów kochanej osobie. 
Szczególnym powodzeniem cieszyły się kart-
ki, które przygotowano własnoręcznie i rozpro-
wadzano podczas kiermaszu walentynkowego. 
Listy od tajemniczych wielbicieli zostały do-

starczone do swych adresatów przez urocze i 
przesympatyczne listonoszki – Amorki, które 
miały naprawdę sporo pracy, bowiem wysłano 
w tym roku sporo serdecznych słów. Cały dzień 
przebiegał w przytulnej atmosferze, którą do-
datkowo wzmocnił mini koncert w wykonaniu 
naszych uczniów, którzy wyśpiewywali same  
„romantyczne hity”. Ponadto miłą niespodzian-
ką była również możliwość skorzystania z sesji 
fotograficznej u naszego szkolnego fotografa, 
Emila Gursza. Przygotowana sceneria zachę-
cała do wspólnych fotek.Wszystkiego dobrego 
nie tylko w Dniu Świętego Walentego!

Samorząd Uczniowski
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Sukces ucznia Gimnazjum w ogólnopolskim konkursie 

Reżyserskie pasje Emila 
Gimnazjaliści na deskach GOK-u

W świątecznym nastroju

Sołectwo Prosna

Ferie pełne atrakcji 

Emil Gursz – uczeń II klasy Gim-
nazjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu zdobył II 
miejsce w Ogólnopolskim Kon-
kursie Żołnierze Wyklęci – „Boha-
terowie Niezłomni” na pierwszym 
etapie i pokonał rywali z czterech 
województw: wielkopolskiego, 
kujawsko-pomorskiego, dolnoślą-
skiego i łódzkiego. 
Emil nagrał film pt.: „Wyklęci nie 

na zawsze” przy udziale swoich 
kolegów i koleżanek z klasy: Ma-
rii Troczyńskiej, Piotra Galona, 
Bartosza Repczyńskiego i Mar-
cela Cholewińskiego oraz opie-
kunki pani Hanny Danielewicz. 
Wielkie gratulacje dla młodego 
twórcy filmów. W sobotę 4 marca 
w Wielkopolskim Urzędzie Woje-
wódzkim zostanie uhonorowany 
nagrodą.

Wiktor Nowacki, uczeń budzyńskiego gimnazjum, wziął udział w 
ogólnopolskim konkursie „Mój elektroniczny projekt” organizowanym 
przez serwis Własnoręcznie.pl. Polegał on na zaprojektowaniu, zbudo-
waniu, zaprogramowaniu i opisaniu projektu związanego z szeroko po-
jętą elektroniką i robotyką. Projekt Wiktora – „Wyświetlacz widmowy” 
– zajął I miejsce, za co jury przyznało mu wartościowe nagrody.

„Mój elektroniczny projekt”

Sukces Wiktora 

Trudno spotkać opinię odmienną 
od tej, że Wigilia i następujące po 
niej świąteczne dni są najbardziej 
oczekiwanymi i najpiękniejszymi 
w roku. Zapewne dlatego tak cięż-
ko rozstać się nam z ich atmosferą, 
usunąć choinkę i zdobiące nasze 
mieszkania stroiki. 
Z tej samej przyczyny, mimo upły-
wających tygodni, wciąż chętnie 
wracamy do tego wszystkiego, co 
przypomina nam święta. Okazją ku 
takim powrotom był artystyczny 
występ młodzieży Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w Bu-
dzyniu w tutejszym Domu Kultury, 
gdzie dla lokalnej społeczności, przy-
gotowała program artystyczny pt. 
„Białe i czarne – Boże Narodzenie”. 
Wystawione przedstawienie oparte 
było na odwiecznej walce dobra ze 
złem, walce pomiędzy „niebem” a 
„piekłem”. Ten spór na tle ludzkich 
słabości został przeniesiony w dzi-
siejsze czasy, czasy Internetu, gier 
komputerowych, godzin spędzo-
nych w marketach, w kolejkach po 
„plastikowe szczęście”, kiedy to w 
codziennym biegu często zapomina-
my o sensie istnienia, o Bogu, miłości 
do bliźniego. Wyświetlono również 
film, który gimnazjaliści nagrali na 

szkolnym korytarzu. Przedstawiał on 
różnorakie ludzkie zachowania wo-
bec potrzebujących pomocy. Środo-
we popołudnie 25 stycznia br. okaza-
ło się w ten sposób mile spędzonym 
czasem, który wypełniły miedzy in-
nymi pastorałki i świąteczne piosenki 
w wykonaniu podopiecznych Kry-
styny Świniarskiej. Aleksandra Kin, 
Anna Krawczyk, Julia Kędzierska, 
Magdalena Bruszyńska oraz Jakub 
Herfort zachwycili zebranych swoim 
wokalem. Tego wieczoru widzowie 
mieli także okazję wysłuchać wielu 
przyśpiewek nawiązujących do Bo-
żego Narodzenia w wykonaniu Ka-
peli Podwórkowej „Kombinatorzy”.  
Dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym w zorganizowanie występu, 
szczególnie Kapeli Kombinatorzy, 
a także młodzieży gimnazjum, któ-
ra przygotowała spektakl jasełkowy 
pod kierunkiem Małgorzaty Jeska i 
Karoliny Małofiej. Podziękowania 
kierujemy także w stronę pracow-
ników Gminnego Domu Kultury, 
szczególnie Krystyny Świniarskiej 
oraz do wszystkich widzów, którzy 
kupując bilety na ten występ wspar-
li działania uczniów Gimnazjum w 
Budzyniu działających w projekcie 
„Każdy ma swój Everest”.  

W dniach od 30 stycznia do 10 
lutego br. w sali wiejskiej w Pro-
śnie odbywały się zajęcia dla 
dzieci. 
Zajęcia były podzielone na bloki 
tematyczne, w tym kulinarny, w 
ktorym dzieci pod okiem mam i 
sołtys H. Laskowskiej przygoto-

wywały różne pyszności; prak-
tyczny prowadzone przez Agniesz-
ka Rewers, w którym zajęcia miały 
na celu wzbogacenie wiedzy dzie-
ci na temat różnych technik (de-
cupage, Iris folding, haft matema-
tyczny, transfer druku). W trakcie 
zajęć dzieci wykonały także wspa-

niałe pinaty, kartki 
okolicznościowe 
z wykorzystaniem 
różnych technik, 
puzzle. Towarzy-
szyło także wiele 
zabaw z wyko-
rzystaniem chusty 
klanza a także czę-
sto tańczona była 
zumba. Zajęcia 
cieszyły się dużym 
zainteresowaniem 
dzieci w różnym 
przedziale wieko-
wym od 2 lat do 
16 lat.
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XXI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce   

Etap powiatowy
W konkursach Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  

Sukcesy uczniów z Budzynia

Ostatnia kolejka Gminnej Halowej Pilki Nożnej 

Rozgrywki zakończone

27 lutego w Szkole Podstawowej 
im. T. Kotarbińskiego w Budzy-
niu odbył się etap powiatowy XXI 
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. 
Wzięło w nim udział 12 uczniów 
ze szkół podstawowych powiatu 
chodzieskiego. Konkurs odbywa 
się corocznie w sześciu kategoriach 
wiekowych, od klasy IV szkoły pod-
stawowej, do III gimnazjum. Aby 
zakwalifikować się do etapu rejono-
wego uczestnik konkursu musi zdo-
być w teście minimum 85% moż-
liwych do zdobycia punktów. Taki 
lub lepszy wynik osiągnęło czworo 
uczniów. Laureatami etapu powia-
towego zostało czworo uczniów SP 
Budzyń: Lilianna Westfal z klasy IV 
a, Aleksandra Sell z V b, Aleksandra 

Słowińska z VI b i Jacek Sobieraj 
z VI a. Bardzo bliscy awansu byli 
kolejni reprezentanci SP Budzyń: 
Maciej Kędzierski z V b, któremu 
zabrakł zaledwie 1 punkt oraz Lena 
Polcyn z IV b. Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Budzyniu przygoto-
wywali się do konkursu pod kierun-
kiem nauczycieli: Grażyny Dudziak 
(kl. IV i VI) oraz Magdaleny Łech 
(kl. V).
Wszyscy laureaci otrzymali dyplo-
my oraz nagrody książkowe ufundo-
wane przez Starostwo Powiatowe w 
Chodzieży. Gratulujemy wszystkim 
laureatom i życzymy powodzenia 
podczas etapu rejonowego XXI 
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, 
który odbędzie się 28 marca.

Bardzo dobrze spi-
sali się uczniowie 
Szkoły Podstawo-
wej w Budzyniu 
podczas etapów 
rejonowych kon-
kursów przedmio-
towych organi-
zowanych przez 
Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty.
16 lutego w SP nr 12 w Pile odbył 
się etap rejonowy Wojewódzkiego 
Konkursu Przyrodniczego. Do eta-
pu wojewódzkiego zakwalifikowa-
ły się  dwie uczennice SP Budzyń: 
Aleksandra Sell z klasy V b i Maria 
Śliwińska z klasy VI c. Szkołę god-
nie reprezentowali także Szymon 
Nowaki i Adam Wróblewski z VI 
b oraz Krzysztof Iwiński z V c. 
Uczniowie musieli wykazać się sze-
rokim zasobem wiedzy obejmują-
cym wiele dziedzin z zakresu przy-
rody. Uczniowie byli do konkursu 
przygotowywani przez nauczyciel-
kę przyrody Elżbietę Kalkowską. 
Finał wojewódzki konkursu już 24 
marca.
17 lutego w Szkole Podstawowej 
nr 7 w Pile odbył się etap rejonowy 
Wojewódzkiego Konkursu Języka 

Polskiego. Do etapu wojewódz-
kiego zakwalifikowała się  uczen-
nica klasy VI c Maria Śliwińska. 
Zadania testowe są bardzo zróżni-
cowane i zawierają w sobie zagad-
nienia z różnych dziedzin języka 
polskiego. Testy od lat nie należą 
do najłatwiejszych, więc startu-
jący w konkursie uczniowie mu-
szą się wykazać ogromną wiedzą 
polonistyczną. Budzyńską szkołę 
wspaniale reprezentowała również 
Anastazja Ganske z klasy V b, któ-
rej zabrakło niewiele punktów, by 
dostać się do ścisłego finału. Opie-
kę merytoryczną nad uczennicami 
sprawowały polonistki Grażyna 
Dudziak i Dominika Disterheft. 
Kolejny etap już 31 marca.
Dziewczynom serdecznie gratulu-
jemy!

W niedzielę, 5 lutego 2017 roku na 
hali widowiskowo-sportowej przy 
Gimnazjum w Budzyniu  rozegra-
no ostatnią, XI kolejkę Ligi Gmin-
nej Halowej Piłki Nożnej. 
W rozgrywkach ligowych brało udział 
12 drużyn reprezentujących koła LZS, 
sołectwa i zakłady pracy.
Wyniki ostatniej XI kolejki :
I mecz  drużyna LZS Ostrówki poko-
nały drużynę LZS Budzyń  5 – 2,
II mecz  drużyna Budzyń pokonała 
drużynę LZS Podstolice 3 – 2,
III mecz drużyna LZS Bukowiec prze-
grała z drużyną  AZP-Załoga  2 – 5,
IV mecz drużyna LZS Kąkolewice 
pokonała drużynę  FC-Albatros  4 – 2,
V mecz drużyna LZS Prosna pokona-
ła drużynę LZS Wyszynki  4 – 3,
VI mecz drużyna LZS Dziewoklucz 

przegrała z drużyną LZS Sokołowo 
Budzyńskie 2 – 5
W ostatecznej klasyfikacji po roze-
granych XI kolejkach Ligi : 
I miejsce   
LZS Ostrówki        33 pkt,     70 – 23
II miejsce   
Budzyń                30 pkt,     41 – 13
III miejsce  
AZP-Załoga            25 pkt,     28 – 15  
IV miejsce  
LZS Budzyń           21 pkt,     37 – 25
V miejsce  
LZS Kąkolewice    19 pkt,      50 – 22
VI miejsce  
LZS Prosna              18 pkt,      49 – 41
VII miejsce  
FC-Albatros            16 pkt,      41 – 39
VIII miejsce  
LZS Sokołowo B.  10 pkt.      24 – 39

IX  miejsce  
LZS Podstolice         7 pkt,      29 – 38
X  miejsce  
LZS Dziewoklucz     6 pkt,      16 – 60
XI  miejsce 
 LZS Bukowiec          6 pkt,     15 – 61
XII miejsce  
LZS Wyszynki          4 pkt,     27 – 51
Najlepszym strzelcem Ligi został 
Michał Andrzejczak – LZS Ostrów-
ki który strzelił 22  bramki. 

Tytuł drużyny „fair-play” zdobyła 
drużyna Budzyń. 
Zwycięskim oraz grającym druży-
nom w Lidze puchary i dyplomy 
pamiątkowe wręczali: Marcin So-
kołowski, Wójt Gminy Budzyń i 
Roman Schlabs, przewodniczący 
Gminnego Zrzeszenia LZS w Bu-
dzyniu.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 
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Ferie w Domu Kultury w Wyszynach

Nie było czasu na nudę
Szkoła Podstawowa w Wyszynach   

„Wyślij pączka do Afryki”

W tłusty czwartek uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Miko-
łaja Kopernika w Wyszynach 
przyłączyli się do akcji „Wyślij 
pączka do Afryki” . 
W zamian za rezygnację ze słod-
kości  wrzucaliśmy pieniążki do 
puszki. Fundusze, które zostaną 
zebrane w akcji „Wyślij pączka do 
Afryki” za pośrednictwem Fun-
dacji Kapucyni i Misje sfinansują 
projekty dla potrzebujących. Ak-
cja uczy wrażliwości i otwartości 

na innych oraz przede wszystkim 
umiejętności dzielenia się i rezy-
gnacji z przyjemności  na rzecz 
drugiego człowieka.
Akcję przeprowadzili uczniowie 
działającym w szkolnym wolon-
tariacie pod okiem ich opiekuna 
– Karoliny Binkowskiej we współ-
pracy z Samorządem Uczniow-
skim i jego opiekunami. Podtrzy-
mując tradycje tłustego czwartku, 
zjedliśmy również pączki ufundo-
wane przez Radę Rodziców. 

Tuż przed feriami zimowymi  w 
naszej szkole odbyło się spotka-
nie z przedstawicielem Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Chodzieży, dotyczące 
bezpiecznego wypoczynku. 
Młodszy aspirat Artur Binkowski 
przypomniał   dzieciom podsta-

wowe zasady zachowania bez-
pieczeństwa podczas zabaw na 
śniegu i lodzie oraz organizacji 
czasu wolnego. Wyjaśnił rów-
nież jak należy zachować się 
gdy wybuchnie pożar, co to jest 
„czad” i jaki ma wpływ na zdro-
wie człowieka.  

Szkoła Podstawowa w Wyszynach   

Bezpieczne ferie

Przez dwa tygodnie w sali Domu 
Kultury w Wyszynach odbywały 
się zajęcia w ramach ferii zimo-
wych. Codziennie rozpoczynali-
śmy od zajęć sportowych: gimna-
styka, tenis stołowy, gry i zabawy, 
a na koniec były zajęcia informa-
tyczne, każdy mógł wybrać coś 
dla siebie. 
W pierwszym dniu można było 
skorzystać z nauki tańca nowocze-
snego, drugi dzień ferii zaczęliśmy 
na sportowo, a potem obejrzeliśmy 
przedstawienie „Kaczka Cudaczka”  
teatrzyk wystawiony przez studio te-
atralne „Krak-Art” z Krakowa.
Trzeci dzień ferii zimowych w 
Domu Kultury rozpoczęliśmy 
na sportowo, następnie strażacy 
Krzysztof Kryger, Ariel Laskowski, 
Robert Brozdowski i Rafał Antosik 
ze Straży Pożarnej z Wyszyn poka-
zali sprzęt ratowniczy i omówili róż-
ne metody ratowania życia. 
W czwartym dniu ferii pojechaliśmy 
30 osobową grupą do kina Mewa w 
Budzyniu na film „Rabusie fistasz-
ków”. Po powrocie do Wyszyn ry-
sowaliśmy różne budynki w Wyszy-
nach pod okiem Magdaleny Olczak, 
na koniec sołtys Wyszyn Joanna 
Czekalska wręczyła każdemu dziec-
ku upominki za wykonane prace. 
Piąty dzień ferii upłynął na wyciecz-
ce do Piły, gdzie odwiedziliśmy 
McDonalds i kino, a szósty dzień 
ferii  poniedziałek  rozpoczęliśmy 
na sportowo. Następnie pod okiem 
Magdaleny Olczak zajmowaliśmy 
się dekupażem. Były też zajęcia 
tańca nowoczesnego, prowadzone 
przez Agatę Troczyńską, które zgro-
madziły spore grono zainteresowa-
nych. Ukoronowaniem dnia był bal 

przebierańców, prowadzony przez 
aktora teatralnego i filmowego Pio-
tra Witonia. 
Przedpołudnie siódmego dnia ferii 
spędziliśmy przy ognisku zorgani-
zowanym przez Marcina Przybyłę, 
Alinę Grzelak i Małgorzatę Rujną 
ze stowarzyszenia „Razem możemy 
więcej”, można było sobie przypo-
mnieć jak smakuje kiełbaska z ogni-
ska, wszystko po czujnym okiem 
strażaków: Grzegorza Laskowskie-
go, Mateusza Szubtarskiego i Rafała 
Antosika. Następnie przenieśliśmy 
się do sali i tam Małgorzata Rujna 
ze Stowarzyszenia prowadziła bar-
dzo energiczne zabawy sportowe 
dla wszystkich.
Ósmy dzień ferii w Domu Kultury 
rozpoczęliśmy zajęciami sportowy-
mi. Następnie był teatrzyk „Wilk 
i zając na wakacjach” ze studia te-
atralnego „Krak- Art” z Krakowa. 
Po nim, w czasie spotkania z sier-
żant sztabową Agnieszką Szulczew-
ską, mogliśmy zapoznać się z pracą 
w policji. 
Czwartek, dziewiąty dzień ferii, roz-
poczęliśmy od zajęć sportowych, 
później był wyjazd do kina Mewa w 
Budzyniu na film „Szajbus i Pingwi-
ny”, po powrocie uczestniczyliśmy 
w zajęciach rekreacyjnych w sali 
Domu Kultury.
Piątek był ostatnim dniem zorgani-
zowanych ferii. Wzięliśmy udział 
w dyskotece, bawiliśmy się przy 
muzyce prowadzonej przez pro-
fesjonalnych didżejów, Sylwka 
Szurpita i Łukasza Markowskiego. 
W przerwie można było zjeść tosty 
przygotowane przez Asię Czekal-
ską, Paulinę Bondecką, Małgorzatę 
Rujną, Grażynę Odor i Kasię Kanke.
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W Domu Kultury w Wyszynach

Jasełka i kolędowanie
W piątek 27 stycznia 2017 roku 
w Domu Kultury w Wyszynach 
odbyły się jasełka zorganizowane 
przez Szkołę Podstawową im. Mi-
kołaja Kopernika w Wyszynach. 
Dyrektor szkoły Donata Kędzierska 
przywitała wszystkich zebranych w 
szczególności przewodniczącego 
Rady Gminy w Budzyniu Zenona 
Nowickiego, sekretarz gminy Ewę 
Kasperczak, sołtysów: Wyszyn Jo-
annę Czekalską i Bukowca Wacła-
wa Pascha, wyraziła również  radość 
tak dużej liczby mieszkańców przy-
byłych na uroczystość, których było 
prawie 180.
Jako pierwsze wystąpiły dzieci z 
klas II B, III A i klasy V pod kierow-
nictwem nauczycielek Magdaleny 
Geisler i Joanny Polcyn, uczniowie 
wystawili przedstawienie w któ-
rym sceny z biblijnego narodzenia 
pokazano w nowoczesny sposób, 

przeplatane były polskimi kolędami. 
Przygotowania do występu trwały 
prawie dwa miesiące.  W dalszej 
części wystąpiły dzieci z zespołu „ 
Krejzole” z Domu Kultury pod kie-
rownictwem Agaty Troczyńskiej, 
w składzie: Nadia Przybysz, Ha-
nia Odor, Ula Czekalska, Martyna 
Graczyk, Weronika Grzelak, Nadia 
Grochowalska, Zuzanna Bondecka, 
Nadia Nogalska, Iga Rujna i Oliwier 
Kin. Swoimi układami choreogra-
ficznymi ożywili publiczność.  
Następnie na scenę wyszła młodzież 
ze Studia Piosenki GOK, które od 
lat prowadzi Krystyna  Świniarska. 
Mikołaj Janicki, Zosia Geisler, Anna 
Krawczyk, Aleksandra Kin, Magda-
lena Bruszyńska i Julia Kędzierska, 
śpiewali piosenki i kolędy we wła-
snej interpretacji. Wszyscy wyko-
nawcy otrzymali słodkie upominki 
od Rady Rodziców.

Po występach ustawiono rzut-
nik multimedialny z którego 
wyświetlano tekst kolęd, a cała 
publiczność bardzo ochoczo się 
włączyła śpiewając stare pol-
skie kolędy. W międzyczasie 
można było napić się kawy i 
skosztować słodkich wypieków 
przygotowanych przez rodzi-
ców.

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
Donata Kędzierska: Bardzo się 
cieszę że tak wiele osób przyszło 
obejrzeć nasze przedstawienie, 
było widać tą więź całej spo-
łeczności, dziękuję władzom sa-
morządowym, Domowi Kultury, 
a szczególnie Radzie Rodziców, 
która przygotowała ten wspaniały 
poczęstunek. 

W parafii p.w. MB Pocieszenia w Wyszynach

Dzień Chorego
Dzień Chorego 11 lutego w pa-
rafii pw. MB Pocieszenia w Wy-
szynach przeżywaliśmy Świato-
wy Dzień Chorego. 
Uroczysta Msza św. rozpoczę-
ła się o godz. 11.00 w salce pa-
rafialnej. Podczas sprawowanej 
Eucharystii w intencji wszystkich 
cierpiących ks. proboszcz Bog-
dan Spychaj udzielił chorym sa-
kramentu namaszczenia chorych. 
Sakrament ten ma na celu umoc-
nić człowieka w przeżywaniu 
cierpienia, umocnić ufność w 

Bogu i pomóc w znoszeniu dole-
gliwości choroby. W uroczystości 
wziął udział Jakub Herfort, który 
w sposób szczególny jest uwraż-
liwiony na sytuacje chorych. Do-
pełnieniem uczty duchowej była 
agapa i rozmowy przy stole. Na 
zakończenie każdy chory otrzy-
mał upominek - buteleczkę wody 
z Lourdes dostarczoną przez 
naszego parafianina czasowo 
przebywającego we Francji. Spo-
tkanie upłynęło w bardzo miłej i 
serdecznej atmosferze

Gminny Turniej LZS

Piłka siatkowa kobiet

W sobotnie popołudnie 4 lutego 
2017 roku  na hali widowisko-
wo-sportowej przy Gimnazjum 
w Budzyniu rozegrano Gminny 
Turniej LZS w Piłce Siatkowej 
Kobiet 3-osobowej. 
Do turnieju zgłosiło się 6 dru-
żyn reprezentujących koła LZS. 
Turniej rozegrany został syste-
mem każdy z każdym do 25 pkt, 
i dwóch wygranych setów. Po bar-
dzo zaciętej walce, ale w wesołej 
atmosferze w czasie gry, pierwsze 

miejsce wywalczyły panie z LZS 
Kąkolewice, drugie miejsce zdo-
były panie z LZS Sokołowo Bu-
dzyńskie, trzecie miejsce zdobyły 
panie z LZS Wyszynki, czwarte 
miejsce przypadło paniom z LZS 
Dziewoklucz.
Zwycięskim drużynom medale 
i dyplomy pamiątkowe wręczał 
Roman Schlabs, przewodniczący 
RGZ LZS w Budzyniu. 

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu 
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Młodzicy Kłosa Budzyń grali w Żninie 

Udany turniej budzyniaków
12 lutego 2017 r. w Żninie odbył się 
turniej halowy w kategorii Młodzik 
w mocnej obsadzie mieszanki Ku-
jawsko-Pomorskiej i trzech wielko-
polskich gości: Nielby Wągrowiec, 
Wełny Rogoźno i naszego Kłosa 
Budzyń. Najbardziej znanym klu-
bem reprezentującym Kujawsko 
- Pomorskie była drużyna Zawiszy 
Bydgoszcz, która wystawiła dwie 
drużyny. W turnieju wystąpiło 10 
drużyn podzielonych na dwie grupy:
Grupa A:
1. Zawisza I Bydgoszcz
2. Notecianka II Pakość
3. Jeziorak Żnin
4. Wełna Rogoźno
5. Wisełka Solec
Grupa B:
1. Zawisza II Bydgoszcz
2. Notecianka I Pakość
3. MKS Łochowo

4. Kłos Budzyń
5. Nielba Wągrowiec
Do półfinałów awansowały z grupy 
A z 1 Zawisza I Bydgoszcz i z 2 No-
tecianka II Pakość, a z grupy B z 1 
Kłos Budzyń i z 2 Notecianka I Pa-
kość. W drodze do finału nasza dru-
żyna wygrała trzy mecze w grupie 
(w tym 1:0 z Zawiszą II Bydgoszcz) i 
zremisowała z późniejszym zwycięz-
cą turnieju Notecianka I Pakość 0:0. 
W półfinale pokonaliśmy Notecianka 
II Pakość 2:1, niestety w finale po 
dobrej grze ulegliśmy 0:3 drużynie 
Notecianka I Pakość. W meczu o 3 
miejsce wygrał faworyt Zawisza I 
Bydgoszcz. Najlepszym strzelcem 
(z najpiękniejszymi bramkami) tur-
nieju został nasz zawodnik Wiktor 
Antoniewicz. Musimy też pochwalić 
się najlepszymi kibicami, którzy byli 
najgłośniej słyszani na trybunach.

Mistrzostwa Gminy Budzyń

Tenis stołowy
W niedzielę, 19 lutego 2017 roku, w 
hali widowiskowo-sportowej przy 
Gimnazjum w Budzyniu odbyły 
się Mistrzostwa Gminy Budzyń w 
tenisie stołowym. 
Organizatorami byli: Gminne Zrze-
szenie LZS w Budzyniu, Gminny 
Ośrodek Kultury w Budzyniu, Wiej-
ski  Dom Kultury w Wyszynach, 
Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. 
w Budzyniu. Otwarcia mistrzostw 
dokonał Roman Schlabs, przewodni-
czący Gminnego Zrzeszenia LZS w 
Budzyniu.
Mistrzostwa rozegrano w 5 katego-
riach wiekowych kobiet i mężczyzn. 
Ogółem zgłosiło się 9 drużyn  - 91 za-
wodników i zawodniczek.  Mistrzo-
stwa rozegrano bardzo sprawnie i w 
miłej i sportowej atmosferze.
Zwycięzcami w poszczególnych ka-
tegoriach zostali :
Mężczyżni - 
kategoria młodzik: 
1. Szurpit Igor – LZS Sokołowo
2. Szynkiewicz Miłosz – LZS Soko-
łowo
3. Antoniewicz Wiktor – LZS Soko-
łowo                                     
kategoria kadet:   
1. Nowacki Karol  –  GOK Budzyń
2. Przybyła Fabian – WDK Wyszyny 
3. Kamiński Marcin – LZS Dziewo-
klucz
kategoria junior:
1. Rozpłochowski Eryk – LZS So-
kołowo
2. Świergosz Maciej – GOK Budzyń
3. Świstara Oskar – LZS Sokołowo
kategoria senior:
1. Postek Wojciech – LZS Ostrówki
2. Postek Piotr – LZS Ostrówki
3. Ksycki Robert – LZS Prosna.

kategoria oldboy:
1. Przywarczak Waldemar – Budzyń
2. Piosik Marek – Budzyń
3. Morański Leszek –Budzyn
Kobiety - 
kategoria młodzik:
1. Nogalska  Maja – WDK Wyszyny
2. Bondecka Zuzanna – WDK Wy-
szyny
3. Graczyk Sandra – WDK Wyszyny.
kategoria kadet:
1. Nowicka Nikola – LZS Sokołowo
2. Prech Dominika – LZS Sokołowo 
kategoria junior:
1. Polowa Wiktoria – LZS Prosna
2. Ludowicz Angelika – LZS Prosna
3. Niemiro Emilia – LZS Ostrówki
kategoria senior:
1. Jeska Patrycja – LZS Sokołowo
2. Stachera Sanda – LZS Kąkolewice
3. Prech karolina – LZS Sokołowo 
kategoria oldboy:
1. Duda Marlena – LZS Wyszynki
Zwycięzcom medale wręczali: Ze-
non Nowicki, przewodniczący  Rady 
Gminy w Budzyniu oraz Roman 
Schlabs, przewodniczący Gminnego 
Zrzeszenia LZS w Budzyniu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
współorganizatorom mistrzostw: 
Kołom LZS Prosna, LZS Dziewo-
klucz i LZS Budzyń oraz komisji 
sędziowskiej – Robertowi Ksyckie-
mu, i Jakubowi Wachowskiemu oraz 
Irenie  Jankowskiej i  Aleksandrze 
Krajewskiej.
Najlepsi będą reprezentować naszą 
gminę i powiat chodzieski na Wiel-
kopolskich Mistrzostwach LZS w 
tenisie stołowym w Kożminie Wlkp.

Gminne Zrzeszenie LZS 
w Budzyniu  

Rozgrywki Bośka-Kop

Turniej o puchar „Elkar”
W niedzielę, 19 lutego 2017 r., w 
Gminny Ośrodku Kultury w Bu-
dzyniu  odbył się szósty turniej gry 
Bośka –Kop o puchar firmy Elkar 
- A. Rychlika. 
W tej rozgrywce najlepsze 
wyniki osiągnęli: B. Ka-
miński (548 pkt.), J. Polowy 
(540 pkt.), A. Wysocki (524 
pkt.)
Po sześciu rundach czołowe 
miejsca zajmują:   
1 . B. Kamiński – 2870 pkt.
2. W. Wierzbiński – 2780 
pkt.
3. A. Rudnicki – 2719 pkt.
4. J. Rudzki – 2599pkt.
5. A. Wysocki – 2555 pkt.

6. R. Starosielec – 2554 pkt.
Następny turniej rozegrany zostanie 
5 marca 2017 r. o godz. 9.00 w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Budzyniu. 
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W piątek 10 lutego 2017 roku w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Bu-
dzyniu w ramach ferii zimowych 
rozegrano turniej szachowy. Gra-
no systemem „każdy z każdym”, 
do dwóch wygranych partii.
Pierwsze miejsca zajęli: Karol No-
wacki uczeń I klasy Gimnazjum w 
Budzyniu i Mikołaj Uszko uczeń II 
klasy Szkoły Podstawowej w Bu-

dzyniu. Drugie miejsce Michał Ca-
bel, trzecie Dawid Janiszewski oraz 
najlepszą z dziewcząt była Blanka 
Bukowska, wszyscy to uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Budzyniu.
Nagrody rzeczowe i dyplomy wrę-
czył zwycięzcom Roman Schlabs 
opiekun sekcji szachowo-warcabo-
wej przy GOK w Budzyniu.

R.S.

Turniej w ramach ferii

Małe bitwy - szachy

W piątek 3 lutego 2017 roku w 
Gminnym Ośrodku Kultury w 
Budzyniu w ramach Ferii Zi-
mowych zorganizowano Turniej 
Warcabów 64-polowych.
Zawodnicy rozgrywali swe partie 
systemem każdy z każdym i do 
dwóch wygranych partii. Zabawa 
była wyśmienita a umysły praco-
wały na najwyższych obrotach. 
Najlepszym był i pierwsze miejsce 
zajął: Karol Nowacki uczeń  I kla-
sy Gimnazjum w Budzyniu, dru-
gie miejsce zajął Mikołaj  Uszko 
uczeń  II klasy Szkoły Podstawo-

wej w Budzyniu, trzecie miejsce 
wywalczył Dawid Janiszewski  
uczeń III klasy Szkoły Podstawo-
wej w Budzyniu.
Zwycięzcom nagrody rzeczowe 
i dyplomy pamiątkowe wręczył 
Roman Schlabs opiekun sekcji  
szachowo-warcabowej przy GOK 
w Budzyniu. Życzył im dalszych 
sukcesów i zaprosił do udziału w 
Gminnych Mistrzostwach War-
cabów 64-polowych organizowa-
nych przez Gminne Zrzeszenie 
LZS w Budzyniu.

R.S.

Turniej w ramach ferii

Walczyli na planszach

Bal karnawałowy w Przedszkolu

grupa Krasnale

grupa Motyle

grupa Żabki

grupa Misiaki

grupa Słoneczka
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Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu

Święto patrona

16 lutego 2017 roku 
w Gimnazjum im. 
Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu 
odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Patrona. 
Program artystyczny 
„Ku chwale Ojczyzny” 
przygotowali ucznio-
wie i wychowawcy klas 
drugich.
Obchody rozpoczęto uroczystą 
mszą odprawioną przez księdza 
proboszcza Marka Piosika. Zło-
żono wiązanki na grobach i przy 
pomnikach. W czasie szkolnej uro-
czystości uhonorowano tych, który 
zostali wyróżnieni i odznaczeni za 
działalność upamiętniającą dzie-
dzictwo „Małej Ojczyzny”. Dorota 
Marciniak i Wójt Gminy Marcin 
Sokołowski zostali odznaczeni 
Kombatanckimi Krzyżami Zwy-
cięstwa. 
Odznakami za Zasługi dla upamięt-
niania tradycji kombatanckich i 
patriotycznych wyróżniono nastę-
pujących działaczy: Krystynę Świ-
niarską oraz Ryszarda Cybulskiego, 
Andrzeja Dastycha, Piotra Jankow-
skiego, Mirosława Juraszka, Jana 
Kubackiego i Stanisława Ornocha.  

„Wszystkim Tym, którym w sercach
Nie wygasła miłość Ojczyzny – 

Wszystkim Tym – co nie dali się zwieść
Tym – co odnieśli krwawe blizny – 

I tym – co polegli … Cześć !”
                                             

J. Ratajczak W: „Krople wrzącej krwi”

Aktu wręczenia odznaczeń doko-
nali: Mirosław Grzędowski –  Wi-
ceprezes Wielkopolskiego Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych 
i Marian Wróblewski – Prezes Za-
rządu Koła w Chodzieży.
Zarząd Główny Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego wyróżnił 
przedstawicieli naszej społeczności 
Odznaką Honorową „Wierni Tra-
dycji”, którą otrzymali: Hanna Da-
nielewicz i  Ewa Kabat oraz Marian 
Wróblewski i Antoni Nowak. Od-
znaczenia wręczyli: pan Tadeusz 
Musiał – Prezes Zarządu Główne-
go Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego i pan Roman 

Grewling – Wiceprezes Oddziału 
Wielkopolskiego Towarzystwa Pa-
mięci Powstania Wielkopolskiego. 
W czasie uroczystości odczytano 
także list od posłanki na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej Małgorzaty 
Janyska, skierowany do wszystkich 
obecnych na uroczystości.
Uroczystość uświetnili swoją obec-
nością zaproszeni goście: Mirosław 
Juraszek, Marcin Sokołowski, Piotr 
Jankowski, Zenon Nowicki, Kin-
ga Buszkiewicz, Maria Jabłońska; 
przedstawiciele  Towarzystwa Pa-
mięci Powstania Wielkopolskiego: 
Tadeusz Musiał i Roman Grew-
ling. Uroczystość uświetnili także 
przedstawiciele Wielkopolskiego 
Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu 

Koła w Chodzieży Związku Kom-
batantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych: 
Mirosław Grzędowski, Marian 
Wróblewski, z-ca Komendanta 
Powiatowej Policji – Przemysław 
Frydrych i z-ca Komendanta Po-
wiatowej Straży    Pożarnej Leszek 
Naranowicz.
Obecni również byli przedstawi-
ciele budzyńskiej społeczności 
dbający o pamięć historyczną, 
dyrektorzy gminnych szkół i 
przedszkoli: Donata Kędzierska 
i Dariusz Dudziak oraz Iwona  
Repczyńska, twórcy repliki nie-
mieckiego pancernika: Stanisław 
Ornoch, Jan Kubacki, Bogdan 
Łasecki, Andrzej Dastych. Obecni 
byli także byli dyrektorzy szkół, 
członkowie Towarzystwa Pamię-
ci Powstania Wielkopolskiego i 
członkinie Stowarzyszenia Razem 
dla Budzyniu.

*  *   * 
Wielkopolanie sami wywalczyli 
sobie niepodległość. Pamiętamy 
o tych, którzy stanęli do walki, by 
odzyskać upragnioną wolność dla 
wszystkich.
Szanujemy tych, którzy pielęgnu-
ją tę pamięć.

Zofia Wieczorek


