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Czas decyzji

Gimnazjum zaprasza!  

W roku szkolnym 1999/2000 
weszła w życie reforma oświato-
wa, która wprowadziła 6-letnie 
szkoły podstawowe i 3-letnie 
gimnazja. W gminie Budzyń de-
cyzją ówczesnych władz samo-
rządowych utworzono gimna-
zjum i przystąpiono do budowy 
nowego budynku dla tej szkoły. 
1 września 2003 – pierwszy 
rocznik gimnazjalistów rozpoczy-
na naukę w nowym budynku przy 
ul. Rogozińskiej. W gimnazjum 
uczyło się wtedy 384 uczniów w 
15 oddziałach. W 2003 roku 
szkole nadano imię, a jej patro-
nem zostali Powstańcy Wielko-
polscy. Obecnie do gimnazjum 
uczęszcza 244 uczniów do 11 
oddziałów. 
Gimnazjalista powinien się na-
uczyć dokonywania samodziel-
nych wyborów, bowiem po 

ukończeniu tej szkoły zadecyduje 
o swojej dalszej edukacji. Zada-
niem szkoły jest zatem pomoc 
młodemu człowiekowi w odkry-
waniu jego własnych możliwości 
rozwojowych oraz stworzenie od-
powiednich warunków, które ten 
rozwój ułatwią. 
Aby dziecko umiało zadecydo-
wać o sobie, musi przede wszyst-
kim uwierzyć we własne siły. 
Szkoła powinna wzmacniać w 
nim poczucie własnej wartości 
i stworzyć warunki, w których 
dziecko czułoby się bezpiecznie. 
Niezbędne jest wytworzenie od-
powiedniej rodzinnej atmosfery. 
Dlatego w budzyńskim gimna-
zjum organizowane są imprezy i 
wyjazdy integracyjne. Pod opieką 
wychowawców uczniowie wza-
jemnie się poznają. 

więcej na stronie 12

Okiem fotoreportera
Rozpoczęły się prace związane z kolejnym zadaniem drogowym na te-
renie naszej Gminy, realizowanym przy pomocy środków pozyskanych 
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej. Wykonawcą prac jest firma Redon z Nakła. 

Studio Piosenki GOK

Z piosenką żydowską w świat

więcej na stronie 8
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Gmina Budzyń 

15. sesja Rady Gminy 
Członkowie komisji wysłuchali  

Sprawozdania za 2015 rok 
30 marca odbyła się 15 sesja 
Rady Gminy Budzyń w bieżącej 
kadencji. 
W czasie obrad radni podjęli sze-
reg ważnych uchwał, a ponadto 
odbyło się wręczenie stypendiów 
naukowych ufundowanych dla 
najzdolniejszych uczniów i stu-
dentów z Gminy Budzyń przez fir-
mę EDP Renewables Polska. 
W czasie sesji przedstawionych 
zostało radnym wiele sprawozdań, 
w tym: 
- Komendant OSP złożył spra-
wozdanie dotyczące zakresu bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego 
na terenie Gminy Budzyń za rok 
2015; 
- następnie zostało złożone spra-
wozdanie z realizacji w 2015 roku 
ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej oraz 
gminnego programu wspierania 
rodziny;
- zostało także złożone sprawoz-
danie z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Budzyniu za 2015 rok; 
- na zakończenie tej części obrad 
swoje sprawozdania z pracy w 
2015 roku złożyły komisje Rady 
Gminy - komisja rozwoju go-
spodarczego i finansów, komisja 
statutowo - samorządowa, prawa 
i porządku publicznego, komisja 
zdrowia, oświaty, spraw socjal-
nych sportu i turystyki oraz komi-
sja rewizyjna. 
Następnie radni zajęli się omawia-
niem projektów kolejnych uchwał. 
Między innymi podjęto uchwałę w 
sprawie zmiany planu odnowy wsi 
Sokołowo Budzyńskie oraz planu 
odnowy wsi Podstolice. W uchwa-
łach tych uzupełniono plany zadań 
inwestycyjnych do realizacji do 

2020 roku. Zmiany te pozwolą na 
ubieganie się o środki zewnętrzne 
na realizację przyszłych inwestycji 
w tych miejscowościach. 
Następnie podjęto uchwałę w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Budzyń 
w rejonie ulicy Wągrowieckiej. 
Zmiana ta jest podyktowana ko-
niecznością dostosowania funkcji 
tego terenu do potrzeb zabudowy 
produkcyjno – usługowej. 
W kolejnej uchwale radni doko-
nali zmian w uchwale budżetowej 
na 2016 rok. I tak, po zmianach, 
budżet po stronie dochodów sta-
nowi obecnie kwotę 29 milionów 
433 tysiące 4 złote, natomiast po 
stronie wydatków został ustalony 
na kwotę 30 milionów 602 tysią-
ce 37 złotych 24 grosze. W wyni-
ku zmian deficyt budżetu wynosi 
obecnie 1 milion 269 tysięcy 33 
złote i 24 grosze. Zostanie on sfi-
nansowany przychodami z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredy-
tów.  
Następnie radni podjęli decyzję 
o udzieleniu pomocy finansowej 
Gminie Piła w wysokości 5 tysię-
cy 16 złotych z przeznaczeniem na 
zakup usług w Ośrodku profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Pile w zakresie 
działań profilaktycznych dla prze-
bywających tam osób nietrzeź-
wych z terenu Gminy Budzyń. 
Członkowie Rady Gminy pod-
jęli także uchwałę  o udzieleniu 
pomocy finansowej Powiatowi 
Chodzieskiemu w wysokości 117 
tysięcy złotych z przeznaczeniem 
na współfinansowanie remontu i 
bieżącego utrzymania dróg powia-
towych na terenie Gminy Budzyń.

15 kwietnia kolejne posiedzenie 
odbyła komisja zdrowia, oświa-
ty, spraw socjalnych sportu i 
turystyki. W czasie spotkania 
członkowie komisji wysłuchali 
sprawozdań z działalności:
- Dziennego Domu Pomocy Spo-
łecznej;
- Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej;  
- Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i 
Uzależnień (zarówno w zakresie 
Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych jak i Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Nar-
komanii; 
- swoje sprawozdania złożyły 

również Szkoły Podstawowe w 
Budzyniu i w Wyszynach oraz 
Gimnazjum Publiczne w Budzy-
niu; 
- następnie radni wysłucha-
li sprawozdania z działalności 
Przedszkola Samorządowego w 
Budzyniu oraz w Wyszynach, a 
także sprawozdanie z działalności 
Gminnego Zakładu Oświaty; 
- sprawozdanie złożył także 
Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Biblioteka Publiczna. 
Analizie poddano wykonanie pla-
nu finansowego poszczególnych 
placówek oraz bieżącą działal-
ność za 2015 rok. 
Do złożonych sprawozdań komi-
sja nie wniosła uwag. 

W dniu 8 oraz 25 kwietnia 
swoje posiedzenie miała ko-
misja rewizyjna Rady Gminy 
Budzyń. Komisja ta dokonała 
kontroli wykonania robót przy 
realizowanych  inwestycjach 
oraz kontroli wykorzystania 
środków finansowych z zakre-
su PROW w ramach działania 
„Odnowa i rozwój” w zakresie 
operacji „Budowa świetlicy 
wiejskiej z zapleczem socjal-
nym przy boisku sportowym 
we wsi  Ostrówki”. 
Podczas posiedzeń tych ko-
misja dokonała także anali-
zy dokumentów finansowych 
zgromadzonych w związku z 
koniecznością wydania opinii 

w sprawie wykonania budżetu 
za 2015 rok. W efekcie analizy 
tych dokumentów komisja wy-
dała pozytywną opinię o wy-
konaniu budżetu za 2015 rok i 
podjęła uchwałę w sprawie wy-
stąpienia z wnioskiem do Rady 
Gminny Budzyń o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy 
na 2015 rok. Opinie i wniosek 
komisja przekazała również do 
Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w celu wyrażenia opinii o 
tych dokumentach. Opinia RIO 
jest warunkiem niezbędnym do 
zajęcia się przez Radę Gminy 
wnioskiem o udzielenie absolu-
torium dla Wójta Gminy. 

W ramach realizacji zadań za-
planowanych do wykonania w 
roku bieżącym w najbliższym 
czasie rozpocznie się remont 
kolejnej remizy OSP na tere-
nie naszej gminy, tym razem w 
Podstolicach. 

Podstolice

Kolejna remiza do remontu
Odbył się już przetarg, którego 
celem było wyłonienie wyko-
nawcy tego zadania. Spośród 6 
złożonych ofert najkorzystniejsza 
okazała się oferta firmy Stef-Bud 
Przemysław Stefaniak z Wiele-
nia. Wartość inwestycji opiewa na 

kwotę prawie 260 tysięcy złotych. 
Zakres prac obejmie budowę po-
mieszczeń socjalnych dla stra-
żaków, remont części garażowej 
i pomieszczeń świetlicowych. 
Prace rozpoczną się w maju, a 
planowane zakończenie to trzeci  

kwartał br. Należy dodać że jed-
nostka OSP Podstolice świętuje 
w tym roku 90 lecie istnienia i 
remont świetlicy będzie na pew-
no znakomitym jubileuszowym 
prezentem.  

Z prac komisji rewizyjnej

Radzono nad absolutorium 
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Rekultywacja byłego wysypiska śmieci

W ramach obchodów 
Dnia Ziemi

Sołectwo Budzyń

Nowy plac zabaw

Stypendia dla najzdolniejszych   

EDPR wspiera talenty  

Na terenie naszej gminy powstał kolejny plac zabaw, wybudowa-
ny od podstaw. Stanął w Budzyniu przy ul. Margonińskiej, w  tzw. 
„Olszynkach”. 
Środki na ten cel pochodziły z funduszu wiejskiego wsi Budzyń (26 ty-
sięcy 600 złotych), oraz ze środków Gminy Budzyń 21 tysięcy złotych).  
Wyposażenie placu zabaw dostarczyła Grupa Hydro z Mosiny. Plac ten 
wykonany jest z materiałów nowej generacji (drewna klejonego), które 
według producenta mają zapewnić najmłodszym mieszkańcom naszej 
gminy wiele lat bezpiecznej zabawy. 

W ramach obchodów Dnia Zie-
mi uczniowie klas III naszego 
Gimnazjum wzięli udział w sa-
dzeniu drzew i krzewów na te-
renie byłego wysypiska śmieci 
Budzyń - Łucjanowo.
Młodzież z entuzjazmem zaan-
gażowała się w te prace, w któ-
rych wyniku nasadzono ponad 
2 tysiące sadzonek drzew. Prace 

te są końcowym etapem rekul-
tywacji byłego wysypiska.  Kie-
rownik Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji w Budzyniu Janusz 
Geisler bardzo serdecznie dzię-
kuje uczniom Gimnazjum, wy-
chowawcom oraz dyrekcji tej 
placówki za pomoc i zaangażo-
wanie w te prace.   

Sześć najzdolniejszych uczennic 
z gminy Budzyń skorzystało z 
hojności inwestora planowa-
nej farmy wiatrowej w ramach 
programu stypendialnego Gre-
en Education. Już po raz trze-
ci firma EDPR wsparła młode 
talenty naukowe, przekazując 
stypendia o łącznej puli prze-
kraczającej 25 tysięcy złotych.
Oficjalne wręczenie odbyło się 
w środę, 30 marca podczas sesji 
rady gminy Budzyń, przy udzia-

le wójta Budzynia Marcina So-
kołowskiego, przedstawiciela 
EDPR Marcina Daraża oraz Rady 
Gminy. Oprócz pamiątkowych 
dyplomów, laureatki otrzymały 
też drobne upominki od sponsora. 
Stypendia Green Educationto 
jeden z programów wspierający 
rozwój naukowy wyróżniają-
cych się młodych osób. Inwestor 
wspiera lokalną społeczność w 
przedsięwzięciach kulturalnych i 
edukacyjnych już od 3 lat.  

Informacje o firmie:
EDPRenewables (Euronext: EDPR), z centrum operacyjnym w Ma-
drycie w Hiszpanii, jest światowym liderem w sektorze energii 
odnawialnej. Zajmuje się projektowaniem, budowaniem, urucha-
mianiem i zarządzanie elektrowniami, które produkują energię 
elektryczną z zasobów odnawialnych. Dysponując zrównoważo-
nym planem rozwoju, najwyższej jakości aktywami i jedną z naj-
wyższych na rynku zdolności operacyjnych, EDPR przeszła nie-
bywały rozwój w ostatnich kilku latach. Energias de Portugal, S.A. 
(„Energias de Portugal, S.A. („EDP”), główny udziałowiec EDPR, 
jest firmą o pionowej strukturze organizacyjnej będącą dostawcą 
usług użyteczności publicznej z siedzibą w Lizbonie w Portugalii. 
Poprzez spółki zależne, EDP zajmuje kluczową pozycję w sek-
torach energii elektrycznej i gazu w Europie, Brazylii i Stanach 
Zjednoczonych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych infor-
macji prosimy odwiedzić stronę www.edprenovaveis.com.

Składam ogromne podziękowanie dla p. Jana Kubackiego 
i firmie „Komfort” za bezinteresowne wykonanie bramy 

wjazdowej na plac „Olszynki” w Budzyniu. 
Dziękuję również p. Grzegorzowi Troczyńskiemu za 

pomalowanie tejże bramy. 
Cieszy mnie to bardzo, że zwracając się z prośbą o pomoc do 
naszych budzyniaków zawsze mogę liczyć na ich wsparcie.

Sołtys wsi Budzyń
Maria Jabłońska
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Budzyń – Łucjanowo

Oświetlenie
drogowe 

Plebiscyt „Wspaniali” po raz szósty

Budzyniacy dostrzeżeni

Kolejnym zadaniem realizowanym w drugim pół-
roczu tego roku będzie budowa oświetlenia drogo-
wego w Budzyniu przy ulicy Łucjanowo. Zakres 
prac obejmuje budowę 10 punktów świetlnych. 
Należy dodać że będzie to pierwsze na terenie na-
szej gminy oświetlenie  wykonane w nowoczesnej 
technologii LED.
Wykorzystane w tej technologii źródła światła będą 
zużywały ok. 50 procent mniej energii w stosunku 
do klasycznych lamp przy zachowaniu tych samych 
parametrów. Wykonawcę zadania, firmę PPHU Raga-
ma Leszek Przybyłek z Rogoźna, wyłoniono w dro-
dze przetargu nieograniczonego spośród 6 złożonych 
ofert. Koszt inwestycji to ponad 67 tysięcy złotych. 
To nowe oświetlenie będzie oświetlać obecną drogę, a 
w przyszłości być może ścieżkę rowerową, która ma 
szansę powstać w tym rejonie w najbliższych latach. 

PAPIER DASZ 
DRZEWKO MASZ

WIOSENNA ZBIÓRKA 
MAKULATURY

Dnia 21 maja 2016 roku na terenie 
Zakładu Zagospodarowania  

Odpadów w Toniszewie (wjazd od 
Kopaszyna) od godziny 9.00,

każdy zainteresowany ma 
możliwośćwymiany makulatury na 

drzewka i kwiaty.
Za każde 10 kg można otrzymać 

1 sztukę

                                                 

Międzygminne Składowisko 
Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
Telefony kontaktowe : 67 26 85 118, 
507 193 256

Wspaniali 2015 to szósta już odsłona plebiscytu organizowanego przez Starostwo Powia-
towe w Chodzieży oraz Nasz Tygodnik Chodzieski. Celem plebiscytu było wyłonienie i 
nagrodzenie tych osób oraz firm, instytucji i stowarzyszeń, którym udało się w minionym 
roku odnieść znaczący sukces. 
W tym roku wybierano najlepszych w pięciu kategoriach: Kultura i Oświata, Społecznik Roku, 
Osiągnięcie Gospodarcze Roku, Sportowiec Roku, Talent Ziemi Chodzieskiej. W marcu br. 
czytelnicy Naszego Tygodnika Chodzieskiego wybrali „dziesiątkę wspaniałych kandydatów” w 
każdej kategorii. Następnie specjalnie powołane przez Starostę Chodzieskiego kapituły wybrały 
„Superpiątki” oraz laureatów głównych nagród. Ogłoszenie wyników nastąpiło w czasie specjal-
nej gali zorganizowanej 9 kwietnia w sali widowiskowej Chodzieskiego Domu Kultury.  
Galę rozpoczęto od uhonorowania seniorów z każdej gminy powiatu chodzieskiego; wśród tego 
zacnego grona znalazł się także mieszkaniec naszej gminy Edmund Księżniakiewicz, który ode-
brał statuetkę zasłużonego seniora. 
W kilku kategoriach do głównej nagrody typowani także byli kandydaci z naszej gminy – w 
finale znaleźli się Jan Kubacki i jego Magazyn Wystawowy Motoryzacji Polskiej w kategorii 
„Oświata i kultura”, w kategorii „Osiągnięcia gospodarcze” Dariusz Bielecki, w kategorii „Spo-
łecznik roku” Kazimierz Cembrowicz. Miło nam poinformować, że decyzją kapituły w katego-
rii „Oświata i kultura” jej laureatem został Jan Kubacki. W pozostałych kategoriach laureatami 
zostali: „Talent ziemi chodzieskiej” - Miłosz Ludwikowski, „Sportowiec roku” - Magda Kado, 
„Osiągnięcie gospodarcze” - Elektroterm Marcin Jeleniewski, „Społecznik roku” - Natalia i 
Konrad Rogińscy.  

Makulatura musi być 
powiązana  !!! 

Jedna osoba może 
maksymalnie 

otrzymać 20 szt. 
roślin.

Akcja trwa do 
wyczerpania zapasów.
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Gimnazjum w Budzyniu 

Egzaminy, egzaminy...    
Gimnazjalna Olimpiada Matematyczno - Informatyczna

Sukces uczniów z Budzynia 
W dniach 18-20 kwietnia br. od-
były się w naszej szkole, podobnie 
jak w całym kraju, egzaminy gim-
nazjalne. W poniedziałek trzecio-
klasiści przystąpili do części hu-
manistycznej tego egzaminu- od 
rana rozwiązywali arkusz z zakre-
su historii i WOS-u, a po przerwie 
z języka polskiego. 
Następnego dnia rozwiązywali ar-
kusze z części matematyczno- przy-
rodniczej - najpierw z przedmiotów 
przyrodniczych tj. fizyki, geografii, 
biologii i chemii, a po przerwie z 
matematyki), a w środę z języka ob-
cego nowożytnego. Przystąpienie do 
egzaminu jest warunkiem ukończe-
nia gimnazjum, ale nie określa się 
minimalnego wyniku, jaki zdający 

powinien uzyskać. Każdy zdający 
otrzyma zaświadczenie o szczegóło-
wych wynikach swojego egzaminu. 
Dla każdego z powyższych zakre-
sów będą podane dwie liczby: wy-
nik procentowy oraz wynik centy-
lowy. Wyniki egzaminu decydują o 
dalszej edukacji uczniów, ponieważ 
ilość zdobytych punktów ma wpływ 
na rodzaj szkoły średniej, do której 
absolwent gimnazjum może ubie-
gać się o przyjęcie. Wyniki egza-
minu odzwierciedlają jaki jest po-
ziom wiedzy i umiejętności ucznia 
kończącego 3-letnią naukę w gim-
nazjum.Zakończyły się egzaminy 
gimnazjalne i teraz wszyscy muszą 
uzbroić się w cierpliwość oczekując 
na wyniki. 

22 marca w Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu odbyły się warsztaty 
dla uczniów klas I na temat cy-
berprzemocy. 
Młodzież w czasie trwania warsz-
tatów poznała zasady bezpiecz-
nego poruszania się w Internecie 
oraz sposoby efektywnej ochrony 
przed różnymi formami cyber-
przemocy. Zaznajamiała się z też 
koniecznością ochrony danych 

Gimnazjum w Budzyniu - „Cyberprzemoc”

Warsztaty dla uczniów   
oraz alternatywnymi sposoba-
mi spędzania czasu wolnego. 
Uzyskała wiedzę na temat skali 
zjawiska cyberprzemocy oraz 
potrzebie przeciwdziałania jej na-
stępstwom.
Warsztaty realizowane były przez 
Małopolskie Centrum Profilakty-
ki, a sfinansowane przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych.

Kamila Kuczyńska

APTEKA „RYNKOWA”
ul. Rynkowa 23, 64-840 Budzyń

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek - piątek: godz.  8:00 - 19:00 

Sobota: godz. 8:00 - 13:00

Ogromne gratulacje dla uczniów, 
którzy zajęli najwyższe  lokaty w 
Gimnazjalnej Olimpiadzie Mate-
matyczno - Informatycznej zor-
ganizowanej przez  Gimnazjum 
im. Ignacego Jana Paderewskie-
go w Skórzewie pod patrona-
tem Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty oraz Polskiego Towa-
rzystwa Informatycznego. 
Przed ogłoszeniem wyników za-
proszono uczniów do wspólnej 
zabawy z wykorzystaniem pilo-
tów iVote Interactive. Odbyła się 
też rozprawa sądowa na temat 
cyberprzemocy, przygotowana 
przez gospodarzy. W Olimpia-

dzie wzięło udział około 1000 
uczniów z 40 szkół. Do finału 
zakwalifikowało się 360 uczniów, 
po 120   z każdej kategorii wieko-
wej. Uczniowie z naszego gimna-
zjum okazali się bezkonkurencyj-
ni. Oto wyniki:
Grzegorz Kozłowski kl. 3b - I 
miejsce w kategorii klas III
Wiktor Nowacki kl. 2a - I miej-
sce w kategorii klas II
Dominika Prech kl. 1a - IX miej-
sce w kategorii klas I
Szkolni opiekunowie konkursu  - 
Marlena Oko – Kowalczyk i Ka-
tarzyna Pawlak

Gimnazjalistki z Budzynia za-
kwalifikowały się etapu woje-
wódzkiego  Konkursu Wiedzy o 
Wielkopolsce. 
W poniedziałek  21 marca 2016 
roku w Zespole Szkół Powszech-
nych im. Pierwszych Piastów 
w Damasławku odbył się etap 
rejonowy XX Jubileuszowego 
Konkursu Wiedzy o Wielkopol-
sce. W rywalizacji uczestniczyło 
95 uczniów z powiatu chodzie-
skiego, czarnkowsko – trzcia-
neckiego, pilskiego, wałeckiego, 
wągrowieckiego i złotowskiego. 
Do etapu wojewódzkiego  zakwa-
lifikowało się 293 uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów wo-
jewództwa wielkopolskiego. W 
finale, który odbędzie się 11 maja 

2016r. nasze uczennice muszą 
zdobyć 95% punktów, aby zostać 
laureatkami. Swoje zaintereso-
wania historią i kulturą regionu 
dziewczęta rozwijają pod kierun-
kiem nauczycielki E.Kurkowiak-
Pauszek. 

Zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego 

Konkurs Wiedzy 
o Wielkopolsce   



6

NASZA GMINA

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Uczniowie Gimnazjum z wizytą w firmie Lumag     

Czas podejmowania ważnych decyzji...   
Uczniowie klas III Gimnazjum 
w Budzyniu skorzystali w dniu 
25 kwietnia z zaproszenia jednej 
z najprężniej działających na lo-
kalnym rynku pracy firm – fir-
my Lumag. Podczas tej wizyty 
młodzieży towarzyszyła dyrektor 
Gimnazjum Kinga Buszkiewicz  
oraz szkolny doradca zawodowy 
Żaneta Puweł.
Firma Lumag specjalizuje się w 
produkcji klocków hamulcowych 
Breck. Produkty te powstają w 
oparciu o najnowsze technologie. 
Jednak bardzo ważnym elemen-
tem przedsiębiorstwa jest także jej 
idea - w firmie Lumag nauka jest 
procesem ciągłym. Jak podkreślają 
przedstawiciele firmy - chcąc „być 
przed innymi” i znacząco istnieć na 
konkurencyjnym rynku jesteśmy 
zorientowani na nieustanny roz-
wój. Warunkiem koniecznym do 
osiągania sukcesów jest posiadanie 

najbardziej aktualnej wiedzy, dlate-
go nasza współpraca z uczelniami 
wyższymi, instytucjami badawczy-
mi, przedsiębiorstwami oraz orga-
nizacjami branżowymi często daje 
wyjątkowe możliwości zdobycia 
nowych doświadczeń.
Nowatorskim pomysłem firmy 
jest próba objęcia patronatem kla-
sę technikum w zawodzie – tech-
nik mechanik w Zespole Szkół 
Ponadgimnzjalnych im. Hipolita 
Cegielskiego w Chodzieży w roku 
szkolnym 2016/2017. Dlatego też 
głównym celem naszej wizyty 
było szczegółowe zaprezentowa-
nie  przez przedstawicieli Lumag 
naszych uczniów z tą ofertą. W tym 
miejscu pragniemy złożyć serdecz-
ne podziękowania  osobom, które 
przyczyniły się do zorganizowania 
spotkania. Dzięki temu  nasza mło-
dzież nie tylko dowiedziała się jak 
ma przebiegać nauka w tym zawo-

Międzygimnazjalny Konkurs Języka Niemieckiego  

Sukces uczniów z Budzynia

W piątek, 8 kwietnia 2016 
roku,  w szkole w Ratajach 
odbył się Międzygimnazjal-
ny Konkurs Języka Niemiec-
kiego. Brało w nim udział 26 
uczniów z gimnazjów naszego 
powiatu. 
Nasze gimnazjum reprezento-
wali: Michalina Nowak, Anna 
Kryczka, Wiktoria Zielińska 
oraz Patryk Grochowalski. 
Uczniowie mieli do rozwią-

zania pisemny test leksykal-
no-gramatyczny. Następnie 8 
uczniów z najlepszymi wyni-
kami zakwalifikowało się do 
etapu ustnego. Wśród szczęśli-
wej ósemki była nasza trójka: 
Michalina, Wiktoria i Patryk. 
Konkurs zakończył się dla nas 
sukcesem. Michalina Nowak 
zajęła III miejsce, a Wiktoria i 
Patryk V. Gratulujemy sukcesu 
i czekamy na kolejne!!!

Przedszkole Budzyń

Koncert dla Pani Wiosny
Starszaki z grup „Pszczółki”, 
„Biedronki” i „Żabki” wystąpi-
ły w Domu Kultury dla znamie-
nitych gości w przedstawieniu 
pt. „Koncert dla Pani Wiosny”. 
Dzieci przebrane za pszczółki, 
motylki i biedronki zaprosiły 
Panią Wiosnę i radośnie ją przy-
witały tańcami, wierszami i pio-
senkami. W roli Pani Wiosny wy-
stąpiła Zuzanna Miziołek z grupy 
„Pszczółki”. Pani dyrektor ser-

decznie podziękowała wszystkim 
za przybycie. Salę widowiskową 
zapełnili zaszczytni goście: pra-
cownicy Urzędu Gminy w Budzy-
niu, sponsorzy, współpracujący z 
naszą placówką, byli pracownicy 
Przedszkola Samorządowego, ro-
dzice występujących dzieci oraz 
maluszki. Przedszkolacy zagrali 
jak prawdziwi aktorzy, za co za-
stali nagrodzeni gromkimi brawa-
mi.   

dzie, ale jednocześnie jako jedyni w 
powiecie mieliśmy okazję  zapoznać 
się ze  specyfiką zakładu pracy, jej 
wysokimi standardami oraz zaob-
serwować jak przebiega produkcja 
oraz przez ile działów musi przejść 
produkt, by ostatecznie trafić na 
sklepowe półki. 
Jestem pewna, że uczniowie, którzy 

chcą pojąć wyzwanie na kolejne 
4 lata, interesują się techniką oraz 
z łatwością uczą się przedmiotów 
ścisłych znajdą początkowo jako 
uczniowie a później jako pracow-
nicy miejsce dla siebie w firmie 
Lumag.

Żaneta Puweł
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„ŁomenSzoł”  

Kabaretowy występ
1 kwietnia 2016 r. w Zespole 
Szkół w Margoninie odbył się 
powiatowy etap Ogólnopolskie-
go Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym. Wzięli w 
nim udział drużyny uczniow-
skie ze szkół podstawowych i 
gimnazjalnych naszego powia-
tu. 
Uczestnicy musieli wykazać się 
wiedzą w zakresie bezpiecznego 
poruszania po drogach, udzielić 
pierwszej pomocy poszkodowa-
nemu  w  wypadku oraz jak najle-
piej przejechać rowerem tor prze-
szkód. Organizatorem Turnieju 
jest Wydział Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego  i  Komenda 
Powiatowa Policji w Chodzieży. 
Po zaciętej i wyrównanej walce, 
w kategorii szkół gimnazjalnych, 
nasza drużyna w składzie: Daria 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym   

Etap Powiatowy

Kubanek, Wiktoria Zielińska i 
Wojciech Kaczmarek zdobyła II 
miejsce. Serdeczne gratulacje!

Marlena Oko-Kowalczyk

Natura ludzka i relacje społeczne 
to niewątpliwie niewyczerpywal-
ne źródło inspiracji dla aktorów 
i komików kabaretowych. Rów-
nież młodzież Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Budzyniu, chcąc pokazać jak 
bardzo złożoną i nieodgadnię-
tą postacią jest kobieta, przy-
gotowała pod kierunkiem pani 
Karoliny Małofiej program 
kabaretowy pt. „ŁomenSzoł”. 
Młodzież swoje artystyczne po-
pisy zaprezentowała wcale nie w 
marcu z racji Dnia Kobiet, ale 
w kwietniu…. Budzyńscy kaba-
retowcy przypominają bowiem, że 
w kalendarzu jest wystarczająco 
dużo świąt poświęconych sylwet-
ce kobiety – Dzień Matki, Dzień 
Babci, Dzień Sekretarki, Dzień Te-
ściowej czy też Dzień Pielęgniar-
ki, a to wystarczający powód, by 
w każdym czasie i każdy sposób 
wysławiać kobiecą siłę, mądrość i 
niezależność, a przede wszystkim 
kobiece wdzięki.„Łomenszoł” to 
seria scenek kabaretowych, w któ-
rych to, między innymi, w sposób 

komiczny zostały podkreślone ste-
reotypy dotyczące zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn. Uczniowie długi 
czas przygotowywali się do wy-
stępu, popołudniami spotykając się 
między murami szkoły. Budzyńska 
młodzież po raz kolejny wykazała 
się talentem komicznym, przybie-
rając najróżniejsze role - od barma-
nów po swawolne celebrytki. 
Społeczność szkolna wydawała się 
bardzo zaabsorbowana przedsta-
wieniem. Widzowie mogli poznać 
sposób myślenia kobiet, mogli 
odkryć co myślą tak naprawdę 
kobiety, kiedy mówią, że „nic się 
nie stało” bądź „domyśl się”.  Ca-
łość dopełniły również układy i 
skecze taneczne, jak i przerywni-
ki muzyczne, wykonywane przez 
naszych zdolnych kabaretowców. 
Bez wątpienia można stwierdzić, że 
społeczność uczniowska oraz na-
uczyciele spędzili z kabaretem „Co 
NieCo” przyjemne chwile, które 
wymalowały uśmiechy, a czasem 
nawet łzy (oczywiście ze śmiechu!) 
na ich twarzach! Panie i panowie... 
„ŁOMEN SZOŁ”
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Biblioteka Publiczna w Budzyniu 

Spotkanie z pisarzem

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Karol laureatem

W czwartek, 14 kwietnia w Bi-
bliotece Publicznej w Budzyniu 
już po raz trzeci gościł Roman 
Pankiewicz - autor tryptyku 
zatytułowanego „Trzy żywio-
ły”. Tym razem uczestnicząca 
w spotkaniu młodzież gim-
nazjalna poznała najnowszą 
a zarazem ostatnią część cy-
klu pt. „Niemcy - moja mała 
ojczyzna : drugi żywioł”. 
Poprzednie części to „Islandia - 
trzeci żywioł” wydana w 2012 
roku i „Matuszka Rosija - pierw-
szy żywioł”, która ukazała się 
w 2014 roku. Wszystkie publi-
kacje powstały w oparciu o do-
świadczenia podróżnika w czasie 

10-letniego pobytu w różnych 
krajach. 
Spotkanie to było wyjątkowe i 
niepowtarzalne. Miało charakter 
prelekcji połączonej z multime-
dialną prezentacją. Uczniowie 
zapoznali się z historią Niemiec 
od średniowiecznych Germa-
nów do współczesności. Autor 
przybliżył uczestnikom rów-
nież aktualny problem masowej 
migracji mieszkańców Afryki i 
Azji  do jednego z najbogatszych 
krajów Europy.
Roman Pankiewicz opowie-
dział młodzieży o swoim pierw-
szym wyjeździe w 1976 roku 
do NRD. Następnie o pobycie 

w Berlinie Zachodnim w 1986 
roku  i dwukrotnym pobycie we 
Frankfurcie nad Menem w 1996 
i 2006 roku. Zakończył relacją z 
ostatniego, ubiegłorocznego wy-
jazdu do Niemiec odbytego  w 
celu aktualizacji i uzupełnienia 

materiałów do książki wydanej w 
styczniu 2016 roku. Jego barwne 
opowieści były przeplatane cie-
kawostkami z życia codziennego 
pisarza oraz mieszkańców od-
wiedzanych przez niego miejsc.

XVI edycja turnieju „Z podwórka na stadion” 

O Puchar Tymbarku

Uczniowie naszej szkoły w środę, 
23 marca, wzięli udział w finale 
wielkopolskim XVI edycji tur-
nieju „Z podwórka na stadion o 
Puchar Tymbarku’’. W kategorii  
U-8 (rocznik 2008 i młodsi) wy-
stąpili  następujący uczniowie: 
Oskar Bukowski, Michał Cabel, 
Dawid Janiszewski, Mikołaj Ko-
wol, Miłosz Łuszczki, Milan Sell, 
Ksawery Stachowiak, Eryk Wa-
lerowski, Nikodem Zieliński.
17 zespołów jakie przyjechały, zo-
stały podzielone na 5 grup. Budzyń 
trafił na SP Konojad i SP Racot. 
Wyniki meczów naszej grupy:   
SP Budzyń - SP Konojad 15:0
SP Racot - SP Konojad 20:0

SP Racot - SP Budzyń 0:2
Z pierwszego miejsca w grupie do-
staliśmy się do najlepszej ósemki 
turnieju. W ćwierćfinale trafiliśmy 
na SP 27 Poznań. Niestety, po bar-
dzo ładnym, obfitującym w wiele 
niewykorzystanych okazji z naszej 
strony (szczególnie w pierwszej 
połowie przegranej 1:0), meczu 
ponieśliśmy porażkę. Ostatecznie 
przegraliśmy 3:0 i skończyliśmy 
rozgrywki na miejscach od 5 do 8. 
Dziękujemy chłopcy, za rok będzie 
jeszcze lepiej i przesyłamy gratula-
cje.
Trenerem drużyny jest Mariusz 
Ajchsztet, opiekunem z ramienia 
szkoły Roman Ostradecki.

30 marca 2016r. w Centrum Kon-
gresowo-Dydaktycznym Uniwer-
sytetu Medycznego w Poznaniu 
odbyła się uroczystość wręczenia 
zaświadczeń i nagród laureatom 
tegorocznych konkursów przed-
miotowych dla uczniów szkół 
podstawowych województwa 
wielkopolskiego. 
Powiat chodzieski reprezentował 
tylko jeden uczeń Karol Nowacki ze 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Budzyniu. Miał 
on przyjemność odebrać zaświad-
czenie z rąk Wielkopolskiego  Ku-
ratora Oświaty pani Elżbiety Lesz-
czyńskiej.
Karol znalazł się w gronie 53 mło-
dych, uzdolnionych Laureatów 

Wojewódzkiego Konkursu Mate-
matycznego, co stanowiło 0,45% 
wszystkich uczestników tego kon-
kursu.
Karol Nowacki to bardzo wszech-
stronny uczeń, który uczestniczy w 
wielu konkursach, także z zakresu 
przyrody oraz historii. Reprezentuje 
również szkołę w zawodach spor-
towych. Jest sumienny, pracowity i 
obowiązkowy.
Tytuł laureata oznacza dla niego 
zwolnienie z obowiązku pisania 
pierwszej części polonistyczno- ma-
tematycznej sprawdzianu szósto-
klasisty oraz  uzyskanie z tej części 
maksymalnej ilości punktów. Gratu-
lujemy osiągnięcia tak wspaniałego 
wyniku!  
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Studio Piosenki GOK

Z piosenką żydowską w świat

W niedziele 17 kwietnia 2016 r 
na jeziorze Żoń odbyły się  za-
wody wędkarskie o Mistrzo-
stwo Koła na  sezon 2016.  Po-
goda nie sprzyjała wędkarzom 
od samego rana padał deszcz. 
Pomimo trudnych warunków 
pogodowych zawody zostały 
rozegrane.  Przez trzy godzi-
ny zawodów w tym dwie i pół 
godziny deszczu wędkarze wal-
czyli zacięcie o każdą rybę.  Po 
zakończeniu zawodów  zawo-
dów i podliczeniu punktów 

Z życia Koła PZW 

Mistrzowskie rozgrywki 
okazało się że najskuteczniej-
szym  wędkarzem zawodów był 
Prezes Koła PZW   w Budzyniu 
kol. Rafał Zagórski z wynikiem 
3100 punktów zdobywając  tym 
samym tytuł Mistrza Koła na 
sezon 2016. Drugie miejsce 
zajął kol. Łukasz Miziołek z 
wynikiem 2900 punktów i trze-
cie miejsce zajął  kol. Damian 
Kucharski z wynikiem 2450 
punktów. Po zawodach jak za-
wsze było ognisko i pieczenie 
kiełbasy.

Wokalistki oraz wokaliści Stu-
dia Piosenki GOK, pod kierun-
kiem Krystyny Świniarskiej, 
nie tylko rozwijają walory gło-
sowe i sceniczne. Ważnym ele-
mentem w kształceniu młodych 
artystów jest wszechstronność, 
nawiązywanie dialogu między-
kulturowego, oraz poznawanie 
nowych obszarów muzycznych.
Te założone cele świetnie reali-
zuje uczestnictwo np. w festi-
walach muzyki żydowskiej. W 
marcu tego roku, prężna grupa z 
Budzynia wzięła udział w prze-
słuchaniach do  III edycji Kon-
kursu Piosenki Żydowskiej w Po-
znaniu, organizowanej przez ZS 
Ekonomicznych oraz Filharmonię 
Poznańską. Z 250 osób wybra-
no złotą 10 do drugiego etapu. 
Wśród nich znalazła się Wiktoria 
Habet oraz Jakub Herfort. Spe-
cjalnie dla tej dziesiątki dzień 
przed organizatorzy  przygotowa-
li „Warsztaty sceniczne” prowa-
dzone przez wykładowcę wyższej 
uczelni muzycznej. Po najwyższy 
laur festiwalu sięgnął wokali-
sta z Budzynia – Jakub Herfort, 
który wykonał utwór „Zaśpiewaj 

mi piosenkę”. Jury podkreśliło, 
że poza  niewątpliwym talentem 
wokalnym, Jakub wykazał się też 
dobrą prezentacją sceniczną.
W Wielkopolsce mamy jeszcze 
jeden ważny przegląd muzycz-

ny. Jest to Festiwal Piosenki Ży-
dowskiej i Izraelskiej - Sh–lom w 
Kaliszu. W tegorocznej VI edycji 
budzyńscy wokaliści wypadli 
świetnie. Grand Prix festiwalu 
otrzymał Jakub Herfort za aktor-
skie wykonanie piosenki „Gdzie 
Ty byłeś, jak pieniądze były”. 
Poza tym na muzyczne szczyty 
coraz częściej wspina się Wikto-
ria Habet. Tym razem otrzymała 
od jury festiwalu wyróżnienie 

specjalne. Ponadto Kamila Górna 
i Wiktoria Holka też zostały doce-
nione wyróżnieniem.
Międzykulturowe, festiwalowe 
spotkania dają uczestnikom moż-
liwość współzawodnictwa oparte-
go na wzajemnym poszanowaniu 
i tolerancji. Jeszcze wiele takich 
spotkań muzycznych przed nimi.

Honorata Struzik 
– instruktor WDK Wyszyny

Podziękowania 
Zarząd Koła PZW w Budzyniu składa serdeczne podzięko-
wanie wójtowi Marcinowi Sokołowskiemu oraz Marcinowi 

Skrzypczakowi za pomoc w wykonaniu prac nad jeziorem Żoń.     

Informacja dla członków Koła PZW 

Pierwsze   zawody z cyklu Grand Prix odbędą się 15 maja 
2016r na jeziorze Żoń.
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To już po raz szósty!

Wiosenny Bieg Orlika 2016
Punktualnie o godz. 14.00 na Or-
liku w Budzyniu Wójt Gminy Bu-
dzyń p. Marcin Sokołowski przy-
witał wszystkich biegaczy do VI 
Wiosennego Biegu Orlika 2016. 
Organizatorami wydarzeń byli 
Nadleśnictwo Podanin promują-
ce hasło „Biegam bo lubię Lasy” 
Samorząd Gminny Budzyń, Orlik 
w Budzyniu, OSP, Gminny Ośro-
dek Kultury w Budzyniu oraz bu-
dzyńskie zakłady pracy. 
W VI Wiosennym Biegu udział 
wzięło 194 zawodników w tym 
blisko 40 – przedszkolaków, 100 
uczniów Szkół Podstawowych, 8 
Gimnazjalistów oraz 40 osób doro-
słych. 
Dla uczestników biegu głównego 
przewidziano trasę o długości 4 km, 
gimnazjaliści biegali na dystansie 2 
km, uczniowie szkół podstawowych 
(klasy I – IV) mieli do przebiegnię-
cia 500 m,   natomiast uczniowie 
klas V i VI biegali na dystansie 1 
km,  a przedszkolacy na 200m. 
Oprócz uczestników z Budzynia na 
szlaku biegu gościliśmy także za-
wodników z Podanina, Krystynki, 
Prosny, Stróżewa, Wyszynek, Dzie-
woklucza, Sokołowo Budzyńskie-
go, Chodzieży i Ryczywołu. 
Wyniki Biegu ORLIKA: 
I Kategoria dzieci przedszkolne 
Dziewczynki 3 – 4 latki 
Emilia Antkowiak 
Ola Lewandowska 
Aleksandra Walińska 
Chłopcy 3 – 4 latki 
Mikołaj Szak 
Michał Gołębiowski 

Dziewczynki 5 – 6 latki 
Olga Banach 
Zuzanna Miziołek 
Eliza Kasperczak 
Chłopcy 5 – 6 latki
Wiktor Dajczak
Filip Gniła  
Antoni Goliwąs  
II Kategoria  - Szkoła Podsta-
wowa 
Dziewczynki klasa  I i II 
Eliza Cybulska 
Julia Gruszczyńska 
Maria Staniewska 
Chłopcy klasa I i II 
Nikodem Kossakowski 
Nikodem Krzykawski 
Dawid Janiszewski 
Dziewczynki klasa III i IV 
Weronika Anastaziak 
Izabela Dajczak 

Julia Wardak 
Chłopcy klasa III i IV 
Miłosz Szynkiewicz 
Bartek Krawiec
Wojciech Antkowiak 
Dziewczynki klasa V i VI 
Wiktoria Gruszczyńska 
Martyna Gąsior 
Edyta Gruszczyńska 
Chłopcy klasa V i VI 
Dawid Szpejer 
Szymon Geisler 
Adam Simiński 
III Kategoria – Gimnazjum 
Dziewczyny 
Karolina Szymanowicz 
Julia Marchlewicz 
Katarzyna Szymanowicz 
Chłopcy 
Oskar Wituchowski 
Jan Fryska 
Jakub Błachowicz 
IV Kategoria – seniorzy 
Kobiety 
Wiktoria Marchlewicz 
Marta Cabel 

Julia Ludowicz 
Mężczyźni 
Robert Gehrke 
Jan Hordych 
Błażej Wyka 

Współorganizatorami biegu byli: 
Nadleśnictwo Podanin promujące 
hasło „Biegam bo lubię Lasy” a 
ponadto Wójt Gminy Budzyń, Piotr 
Jankowski przewodniczący Rady 
Powiatu, Gminny Ośrodek Kultury 
w Budzyniu, Bank Spółdzielczy w 
Budzyniu oraz firmy: Kabat, Ma-
riwex p. Świderscy, Tomex AJC 
Tomczyk, Dariusz Bielecki, Maciej 
Rychlik, Marek Wollherr. 
Nagrody i puchary wręczali prze-
wodniczący Rady Powiatu p. Piotr 
Jankowski Przewodniczący Rady 
Gminy p. Zenon Nowicki, Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Podanin Jacek 
Kulpiński. 
Biegi na stałe weszły do programu 
imprez sportowych odbywających 
się w na Orliku w Budzyniu.  
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TELEFONY 
ALARMOWE
998 - w każdym przypadku 
(wypadek, pożar, katastrofa) 
wystarczy zadzwonić pod ten 
numer 
pogotowie ratunkowe        - 999
straż pożarna                      - 998
Ochotnicza Straż Pożarna w
Budzyniu:   
Naczelnik OSP     - 606-730-446
Prezes OSP              -  284-37-15
Policja                                 - 997
Komisariat Policji w Margoni-
nie                        - tel. 281-13-30  
Rewir Dzielnicowych w Budzy-
niu                       - tel. 284-13-40
pomoc drogowa                  - 981  
pogotowie energetyczne     - 991
pogotowie gazowe               - 992

INFORMACJE
informacja PKP Chodzież:
                                   - 282-02-70
dworzec PKP w Budzyniu:        
                                   - 284-31-79
informacja PKS Chodzież:       
                                   - 381-88-88
informacja o numerach telefo-
nicznych                        - 118 912

USŁUGI
szpital w Chodzieży
                                   - 282-05-70
apteka ,,Pod Orłem’’ Budzyń:                    
                                   - 284-31-26
apteka ,,Pod Jarzębinami’’,
Wyszyny                    - 284-38-95

usługi pogrzebowe ,,Bratek’’:    
        - 284-30-20,  0-663-976-785
lecznica weterynaryjna:           
                                   - 284-32-95
Przychodnia Zespołu Lekarzy
Rodzinnych               - 284-31-89
gabinet stomatologiczny:          
                                   - 284-34-13
Poczta Polska, U.P. w Budzyniu - 
naczelnik                   - 284-38-90
- ekspedycja               - 284-33-39
Gminny Ośrodek Kultury,                                
Biblioteka                  - 284-35-75
Bank Spółdzielczy     - 284-33-00
 

URZĘDY
Urząd Gminy w Budzyniu           
centrala:             - 284-32-01                                                      
wójt:                           - 284-33-13
Dom Pomocy Społecznej w Bu-
dzyniu                        - 284-38-50
                                   - 284-38-81
Urząd Stanu Cywilnego w Bu-
dzyniu                        - 284-35-47
Starostwo Powiatowe w Chodzie-
ży                                - 282 28 91
Powiatowy Urząd Pracy w Cho-
dzieży                           - 282-04-65
Sąd Rejonowy w Wągrowcu
                                   - 262-19-26
Prokuratura Rejonowa w Cho-
dzieży                          - 282-03-72
ZUS Inspektorat w Chodzieży           
                           - 282-07-06                                
Terenowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Chodzieży      
     - 282-02-72
Urząd Skarbowy w Chodzieży                         
                                   - 281 26 00
Parafia Rzymskokatolicka w Bu-
dzyniu                        - 284-32-25
Parafia Rzymskokatolicka w Wy-
szynach                      - 284 32 19
Parafia Rzymskokatolicka w Pod-
stolicach                     - 284 38 82

Rozkład jazdy 
PKP Budzyń 

Rozkład jazdy busa
ważny od 29.06.2014 

Budzyń – Chodzież
Kursy od poniedziałku do piątku w dni robocze:
5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:25, 18:35, 19:35, 21:30 

Kursy w soboty:
5:30, 7:15, 9:30, 12:30, 13:35 
 
Tolerancja +/- 3 min.

INFORMATOR

Chodzież przez Podanin
– 08:04 S, 08:25 S, 10:02 S, 
14:10 S 5, 15:20 S 1 2 5, 16:00 
S

Chodzież przez Prosna 
– 07:44 S  

Dziewoklucz
– 12:50 S 5, 12:52 S @, 13:55 
S, 14:36 S, 15:20 S 3 4
 
Grabówka przez Wyszynki
– 14:30 S @ 

Kąkolewice:   
– 12:50 S 5, 13:45 S 5, 
13:45 S @, 14:30 S @

Kąkolewice przez Ostrówki:
– 15:15 S 3 4

Nowe Brzeźno:
– 06:55 S, 13:40 S 

Ostrówki:
 – 15:15 S 3 4

Ostrówki przez Kąkolewice: 
– 12:50 S 5; 13:45 S 5, 
13:45 S @, 14:30 S @

Piła przez Podanin Cho-
dzież:
– 10:02 S

Podstolice przez Kąkolewice, 
Ostrówki:
– 12:50 S 5

Rogoźno:
– 07:21 S

Sokołowo Budzyńskie:
– 12:50 S, 14:25 S 5

Sypniewo przez Dziewo-
klucz:
– 12:52 S @, 13:55 S

Wągrowiec przez Nowe Brzeź-
no:
13:40 S

Wągrowiec przez Kamienica:
– 06:45 S

Wyszyny przez Wyszynki:
– 12:50 S 5 

Zbyszewice:
– 16:30 S

Objaśnienia znaków: 
1 - kursuje w poniedziałki  
2 - kursuje we wtorki
3 - kursuje w środy
4 - kursuje w czwartki
5 - kursuje w piątki
@ - kursuje od poniedziałku do 
czwartku
S - kursuje w dni nauki szkolnej 

Białogard 
– 07:46, 09:53 (1), 13:55, 
15:49, 17:45 (2)
Kołobrzeg
– 07:46, 13:55, 15:49
Koszalin
– 09:53 (1), 17:45 (2)
Piła Główna
– 06:58 (5), 07:46, 09:53 
(6), 11:45, 13:55, 15:49, 
16:37 (5), 17:45, 19:54 (2), 
22:11
Poznań Główny 
– 05:08 (5), 06:05, 07:02 
(3), 08:18, 09:55 (5), 12:15, 
13:56 (5), 15:52 (7), 18:21, 
19:05 (8), 20:23

Szczecinek
– 07:46, 09:53 (1), 11:45 (5), 
13:55, 15:49, 17:45 (2)

Rozkład jazdy 
PKS Budzyń

Objaśnienia znaków:
(1) Kursuje   6  ;
(2) Kursuje  1   -   5   7  ;
(3) Kursuje  1  -  6  ; 
(4) Kursuje  7   
(5) Kursuje  1  -  5       28 III, 3 V, 26 V
(6) Kursuje  1  -  6       28 III, 3 V, 26 V 
(7) Kursuje  1  -  7       28 III, 3 V, 26 V
(8) Kursuje  7         28 III, 3 V, 26 V 
(9) Kursuje  1  -  5  7       28 III, 
                    3 V, 26 V 
       oprócz
       oraz
       w poniedziałki 
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Ciąg dalszy ze str. 1
Wspólne uroczystości szkolne, jak 
rozpoczęcie i zakończenie roku na-
uki, szkolna Wigilia Bożego Naro-
dzenia, Dzień Patrona, uroczystości 
związane ze świętami państwowymi 
i imprezy środowiskowe z udziałem 
rodziców pomagają w ukształtowa-
niu poczucia wspólnoty. W niewiel-
kiej społeczności szkolnej relacje 
międzyludzkie stają się szczególnie 
intensywne i różnorodne. W liczą-
cych do 24 uczniów klasach raczej 
nie grozi uczucie wyobcowania i 
anonimowości w masie.
Praca ucznia, zarówno tego bardziej, 
jak i mniej zdolnego, jego wysiłek, 
starania o jak najlepsze wyniki w 
nauce, są przez szkołę dostrzegane i 
doceniane. Tylko najlepsi otrzymują 
wprawdzie stypendia pieniężne, ale 
na nagrody rzeczowe liczyć mogą 
także ci, którzy osiągnęli znaczne in-
dywidualne postępy dzięki swojemu 
uporowi, systematyczności i pracy. 
Zwiększono tygodniowy wymiar 
zajęć z dwóch języków obcych 
(angielski, niemiecki), matematyki 
oraz języka polskiego. Najnowocze-
śniejsze techniki prezentacji mul-
timedialnych, a także metody inte-
raktywne, znacznie zwiększające 
efektywność nauczania, mogą być 
stosowane bez ograniczeń w odpo-
wiednio wyposażonych salach lek-
cyjnych. Poza zestawem przedmio-
tów obowiązkowych Gimnazjum 
oferuje szereg zajęć nadobowiązko-
wych w trakcie których uczniowie 
przygotowują się do konkursów lub 
nadrabiają zaległości. Gimnazjaliści 
z Budzynia wielokrotnie byli finali-
stami i laureatami konkursów przed-
miotowych. W roku szkolnym 
2015/2016 Wiktor Nowacki został 

dwukrotnym laureatem z fizyki 
(2 laureatów w powiecie chodzie-
skim) i z matematyki jako jedyny 
laureat w powiecie. Są również 
dodatkowe zajęcia ze wszystkich 
przedmiotów, wymiana międzyna-
rodowa oraz zajęcia kabaretowe i 
teatralne. „Tydzień projektów” daje 
uczniom olbrzymie możliwości na 
rozwijanie swoich pasji i talentów. 
W 2015 roku uzyskano certyfikat 
„Dobrze zaprojektowanej szkoły”. 

Wybór należy do ucznia 
Wiele uwagi poświęca się w bu-
dzyńskim gimnazjum rozwojowi 
fizycznemu młodzieży. W 2008 roku 
oddano do użytku pełnowymiarową 
halę sportową, która tętni życiem do 
późnych godzin wieczornych. Du-
cha sportowej rywalizacji budzą w 
uczniach rozmaite zawody sportowe 
szkolne i międzyszkolne.
Misją budzyńskiego gimnazjum jest 
rozbudzać ciekawość uczniów, tak 
by mogli czerpać radość z uczenia się 
przez całe życie.
Przewodnim tematem rozmowy dy-
rektora placówki p. Kingi Buszkie-
wicz z absolwentami budzyńskiego 
gimnazjum było znalezienie odpo-
wiedzi na pytanie - Dlaczego warto 
wybrać Gimnazjum w Budzyniu? 
* Katarzyna Kabat (mgr inż. Poli-
techniki Poznańskiej) - Nauka w bu-
dzyńskim gimnazjum kojarzy mi się z 
dobrze prowadzonymi zajęciami dy-
daktycznymi, szerokim wachlarzem 
możliwości sportowych, językowych 
oraz podróżniczych. Również obec-
nie obserwuję podejmowanie wielu 
inicjatyw, które zdecydowanie po-
winny cieszyć się zainteresowaniem 
przyszłych i obecnych uczniów. War-
to wybrać szkołę, której niewątpliwą 

zaletą jest zaangażowana kadra na-
uczycielska, czego efektem są osią-
gnięcia uczniów w trakcie nauki, jak 
również po jej zakończeniu.
* Adrian Modrzyk (student stoma-
tologii na Uniwersytecie Medycznym 
w Poznaniu )  - Jestem absolwentem 
Gimnazjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Budzyniu (2007-2010) i z 
czystym sumieniem mogę polecić tę 
szkołę! Z perspektywy czasu, mając 
porównanie z nauczaniem na kolej-
nych etapach mojej edukacji mogę 
powiedzieć, że kadra pedagogiczna, 
na którą trafiłem w budzyńskim Gim-
nazjum dba o swoich uczniów. Są 
to pasjonaci, którzy potrafią dosto-
sować program do zainteresowań i 
poziomu nauczanej młodzieży. Kadra 
dba o uzdolnionych podopiecznych 
rozwijając ich talenty i pasje, umoż-
liwia branie udziału w konkursach i 
olimpiadach. Bardzo dobrze wspo-
minam współpracę z nauczycielami 
podczas przygotowań do olimpiad 
z języków obcych i biologii. Okres 
Gimnazjum to także czas rozwoju 
wszechstronnych talentów. Dzięki 
bogatej ofercie kół naukowych, arty-
stycznych oraz projektów odkryłem 
tam zainteresowania, których echa 
odbijają się do dziś, a umiejętności, 
które zdobyłem niewątpliwie poma-
gają mi w życiu! Bardzo dużą zaletą 
Gimnazjum jest możliwość nauki 
wielu języków obcych - był to dla 
mnie pierwszy poważniejszy kontakt 
z nauka języków: rosyjskiego, angiel-
skiego i niemieckiego. Wiedzę, która 
zdobywałem na zajęciach mogłem 
wykorzystać w praktyce podczas 
wymian polsko-niemieckich. Na-
wiasem mówiąc znajomości, które 
zbudowałem podczas zagranicznych 
wyjazdów w Gimnazjum trwają do 
dziś! Mówiąc o wyjazdach, pierw-
szym, najmilszym wspomnieniem są 
wycieczki w góry w ramach projektu 
„Każdy ma swój Everest”, w których 
miałem przyjemność uczestniczyć. To 

w Gimnazjum złapałem bakcyla do 
podróży i cały czas jestem wdzięczny 
opiekunom za zaszczepienie we mnie 
tej pięknej pasji. Po skończeniu Gim-
nazjum nie miałem żadnego proble-
mu by dostać się do bardzo dobrego 
liceum, a dalsze kształcenie w szkole 
średniej przebiegało bez żadnych 
problemów. Mimo tego, że minęło już 
dużo czasu wciąż mile wspominam 
trzyletnią naukę w Gimnazjum i z 
chęcią obserwuję na portalach spo-
łecznościowych jak szkoła rozwija się 
i zmienia na jeszcze lepszą.
* Szymon Łuszczki ( student farma-
cji na Uniwersytecie Medycznym w 
Poznaniu ) - Bardzo się cieszę, że 
wybrałem budzyńskie gimnazjum. 
Standard nauczania jest bardzo wy-
soki i wielu dziedzinach nie odbiega 
od nawet najlepszych gimnazjów w 
Wielkopolsce, co okazało się pod-
czas nauki w poznańskim liceum. 
Nauczyciele oprócz nauczania na 
wysokim poziomie zachęcają też 
i bardzo dobrze przygotowują do 
konkursów przedmiotowych i inter-
dyscyplinarnych. Ale szkoła to nie 
tylko nauka! Z gimnazjum pamiętam 
też liczne wycieczki. Był to zawsze 
czas doskonałej zabawy, zobaczenia 
czegoś nowego i integracji między 
uczniami a nauczycielami. Jako 
absolwent gorąco polecam nasze 
budzyńskie gimnazjum.
* Kinga Romanowska (uczennica 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu profil prawniczy ) -  Wszyst-
kim szczerze polecam budzyńskie 
gimnazjum, w którym nauczyciele 
wspierają uczniów, pomagają im i 
przede wszystkim wymagają. Każdy 
ze szkoły wychodzi uśmiechnięty i z 
głową pełną wiedzy. Atmosfera w 
szkole jest bardzo miła. Uczniowie 
mogą rozwijać swoje zainteresowa-
nia dzięki zajęciom pozalekcyjnym. 
Budynek gimnazjum jest nowocze-
sny, a przy tym przytulny. 

Czas decyzji

Gimnazjum zaprasza!  


