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Dożynki gminne

W dniu 05 września na boisku sportowym w Tymieniu odbyły się Dożynki Gminne Gminy Będzino. Mimo wietrznej i deszczowej pogody na
uroczystość święta plonów przyjechali licznie mieszkańcy poszczególnych sołectw z przepięknymi wieńcami, zaproszeni goście oraz delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Britz Chorin-Oderberg w Niemczech.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, którą odprawił proboszcz
Parafii Śmiechów – Ks. Roman Gałka w asyście księży proboszczów
wszystkich parafii gminy Będzino. Starostami święta plonów byli – Teresa Wołyniec i Andrzej Kuśmierski z Śmiechowa.

Święto plonów – to od wieków święto wsi gdzie zachowały sie przepiękne tradycje dzielenia sie chlebem wypieczonym z ziaren tegorocznego zboża, hucznych
zabaw i śpiewów dożynkowych – jednym słowem świętowania i radowania się z
zakończonych zbiorów, to czas podziękowania wszystkim rolnikom i ludzi pracujących w rolnictwie.
Przepięknie powiedział Ks. Gałka w homilii do zebranych „Gdzie jest chleb i woda, to
nie ma głoda – tak mawiali nasi przodkowie”. Bardzo dobrze ocenił przebieg tegorocznych zbiorów zbóż wójt gminy Henryk Broda dziękując rolnikom za trud, pracę na roli
oraz przepiękne wieńce i udział w dożynkach. Do życzeń i podziękowań pod adresem
rolników przyłączyli się senator Piotr Zientarski oraz wicewojewoda
Ryszard Mićko którzy również nie szczędzili słów wdzięczności dla
ludzi pracujących w rolnictwie.
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Jesienne życzenia

Nadeszła jesień. Rolnicy kończą zbiory płodów rolnych, trwają
orki i nowe zasiewy. Powoli dobiega koniec roku 2015.
Dla wielu naszych młodych mieszkańców to początek roku
szkolnego, czas nauki, zdobywania wiedzy i doświadczeń. Rok
marzeń, planów i nowych zadań. Warto przytoczyć w tym miejscu piękne słowa Walta Disney „Jeśli potrafisz o czymś marzyć,
potrafisz także tego dokonać”.
U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim uczniom wiary we własne możliwości. Niech ten rok upłynie na spełnianiu ma-

rzeń. Niech każda mała porażka będzie fundamentem przyszłego
sukcesu i nowym doświadczeniem w życiu.
W 4 szkołach podstawowych gminy Będzino rok szkolny
rozpoczęło 496 uczniów, a w 2 gimnazjach 232. W 2 przedszkolach, 2 punktach przedszkolnych oraz 2 oddziałach „0” w
szkołach podstawowych znalazło miejsce 279 maluchów. W
placówkach oświaty zatrudnionych jest 110 nauczycieli i 55
pracowników obsługi. Budżet gminy przeznaczony na oświatę to suma około 12 449 000 zł. Niech te przybliżone dane
uzmysławiają nam wszystkim, że szkoła to nie tylko instytucja
zdobywania wiedzy i umiejętności, ale również zakład pracy z
wieloma problemami, możliwościami rozwoju i odpowiedzialnością za drugiego człowieka. To także miejsce kształtowania
młodych charakterów, wpływ na ich przyszłość i ukierunkowanie ich umiejętności.
Ciężka i odpowiedzialna praca nauczycieli i wychowawców, którzy poprzez swoje doświadczenie i wiedzę starają się dotrzeć do
każdego ucznia, służyć mu pomocą i radą, być dla niego nauczycielem i wzorem, wielokrotnie drogowskazem jego życia, musi być
poparta szacunkiem i autorytetem nas dorosłych i dzieci, a wtedy
cel i zamierzenia edukacyjne zostaną z pewnością osiągnięte.
Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej wszystkim
Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, entuzjazmu z przekazywania
wiedzy, zrozumienia w oczach uczniów, wiele radości i powodzenia w życiu osobistym.
Wójt gminy Będzino

W gminie Będzino trwa
realizacja trasy pieszo-rowerowej
„Przez łąki i pola do Bałtyku: Będzino, Komory, Będzinko,
Sarbinowo”- tak brzmi nazwa tej inicjatywy. Przypominamy, że projekt realizowany jest w ramach programu Działaj Lokalnie a jego pomysłodawczyniami są mieszkanki
Będzina - Agnieszka i Anna Kwiatkowskie. Obecnie trwają
prace związane z cząstkową naprawą nawierzchni, gdyż z
uwagi na trwające do końca sierpnia prace polowe było to
wcześniej niemożliwe. Zakupione zostały już drewniane
tablice informacyjne a ulotki i plakaty promujące trasę
pachną jeszcze farbą drukarską. Także wszystkie plany
związane z realizacją trasy zbliżają się ku końcowi. „To

doskonała oferta zarówno dla miłośników krótkich, rekreacyjnych wycieczek, jak i pasjonatów dłuższych wypraw.
Zarówno rowerzyści jak i piechurzy z pewnością docenią
zróżnicowanie ukształtowania terenu – i co istotne także
krajobrazu”- mówią zgodnie realizatorki projektu. Trasa
będzie oddana do użytku w październiku br. W planach
jest kontynuacja projektu poprzez m.in. utworzenie na
trasie miejsc do odpoczynku dzięki ustawieniu ławek i
stolików.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod nr tel. 695 524 938.
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Dożynki
gminne
Rolnicy którzy zostali wyróżnieni otrzymali z rąk wicewojewody zachodniopomorskiego – Ryszarda Mićko odznaki honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” nadane
im przez resortowego ministra na wniosek
wójta gminy Będzino. Byli to:
1. WACHOWICZ Anna – Kładno
2. WOŁYNIEC Teresa – Śmiechów
3. SERKOWSKA Kazimiera – Borkowice
4. SONDECKA Krystyna – Tymień
5. KUŚMIERSKA Danuta – Śmiechów
6. SZCZUR Kazimierz – Tymień
7 HAWRAN Piotr – Miłogoszcz
W trakcie dożynek zaprezentowano wyniki
konkursów jakie towarzyszyły tegorocznemu świętu plonów:
– konkurs „Piękna wieś Twoją zasługą”,
w Kategorii „WIEŚ”

I miejsce – Dobrzyca
II miejsce – Dobiesławiec
III miejsce – Będzinko
w kategorii „ZAGRODA WIEJSKA”
I miejsce – ROMECCY Joanna i Rafał z Dobre Małe
II miejsce – TARASEWICZ Witold z Dobiesławca,
III miejsce – SICIAK Irena i Mariusz z Komór
w kategorii „POSESJA”

I miejsce – ZBIEGŁA Janina z Borkowic
II miejsce – JAGODA Marcin z Mścic
III miejsce – nie przyznano
w kategorii „BUDYNEK WIELORODZINNY”
I miejsce – Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Mścicach – Blok nr 13 w Stoisławiu
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – nie przyznano
w konkursie „Najładniejszy wieniec dożynkowy” komisja przyznała:
I miejsce – SOŁECTWU – ŁEKNO
II miejsce – SOŁECTWU – DOBRZYCA
III miejsce – SOŁECTWU – MŚCICE
Pozostałe 20 sołectw otrzymało wyróżnienia
Wieczorem na dożynkowej scenie w Tymieniu wystąpił Zespół Cygański z Białogardu, który wprowadził wszystkich obecnych
w atmosferę rozrywki i dobrej zabawy. Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców
cieszył się także występ zespołu „Country
Family” z niemieckiej gminy partnerskiej,
który zaprezentował choreografię oraz układ
taneczny do muzyki country. Od godz. 20 zaplanowano zabawę taneczną dla wszystkich
uczestników dożynek. Było wesoło, kolorowo
i barwnie. Mimo, że pogoda nie do końca
była łaskawa to wszyscy bawili się świetnie i
dożynki uważamy za udane.
Sponsorami tegorocznych
dożynek byli:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
„KARPOL” z Kotłowa, Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu, Bank
Spółdzielczy w Świdwinie oddz. w Będzinie,
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Będzinie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie, Piekarnia
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„Paczkowscy” z Dobrzycy i Piekarnia Bajgiel z Będzina, Gminny Zarząd PSL w Będzinie, Henryk Broda – Wójt Gminy Będzino, Andrzej Nożykowski – Przewodniczący
Rady Gminy w Będzinie, Elżbieta GóralRadna Powiatu Koszalińskiego, Firma „Parol” z Mścic Franciszek Adamiuk i Barbara
Grudzień – Radni z Tymienia, Sklep KINIA
p. Thadewaldt i Sklep MURENA p. Gałki
z Tymienia, Koło Gospodyń Wiejskich z Tymienia, Małyszewicz Wojciech z Tymienia,
Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” z Będzina,
Pokusa Dorota z Tymienia, Fabryka Zabawek Pluszowych „Kolor Plusz” z Koszalina,
Jerzy Krupiński z Tymienia, Firma HORTU-

LUS I.P. Bigońscy z Dobrzycy, Anna i Piotr
Laskowscy z Gąsek.
Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy, bo to dzięki nim tegoroczne dożynki miały tak odświętny, niecodzienny
przebieg oraz uroczystą i bogatą oprawę.
Podziękowanie
Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej
Nożykowski oraz Wójt gminy Będzino Henryk Broda składają wszystkim uczestnikom
serdeczne podziękowania za udział oraz

zaangażowanie w organizację Dożynek
gminy Będzino – Tymień 2015.
Szczególne życzenia kierujemy do Sołtysów i Rad Sołeckich oraz rolników za liczne
uczestnictwo i prezentację wieńców dożynkowych. Składamy serdeczne życzenia pomyślności rodzinom, życząc dużo nadziei na
przyszłość i wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudów i zmagań. Niech tegoroczne plony będą satysfakcją i nadzieją na dostatek i dobrobyt mieszkańców naszej gminy.

To nie jest robota dla każdego

Może się tak zdarzyć, że ten tekst ukaże się w naszym kwartalniku w okolicach 14 października, który kiedyś był Dniem Nauczyciela, a obecnie Dniem
Edukacji, co jest bardziej pojemne i poprawne. To dobra okazja do paru przemyśleń na temat pedagogów i ich działki – kształcenia dzieci i młodzieży. A tak
się składa, że na oświacie znamy się wszyscy; wystarczy posłać trójkę dzieci
do szkoły, by mieć kwalifikacje na stanowisko ministra edukacji.
Na początku jest miodowo: maluchy są
wpatrzone w Panią, przyjmują i wykonują ochoczo i bezkrytycznie wszystko, co
Pani im poleci. Ona jest najmądrzejsza,
a pochwała z Jej ust ma wymiar biblijny.
Po paru latach coś się zmienia; pojawiają
się krnąbrni, kwestionujący wczorajszą
wyrocznię, ci, który „wiedzą lepiej”. Nie
ma już jednej Pani, pojawiają się różni nauczyciele, z którymi da się dogadać, albo
nie... Gimnazjum przewraca ten kruchy
porządek do góry nogami. Tu już nie ma
taryfy ulgowej. Nauczyciel jest jak saper –
pomyłka grozi utratą powagi i autorytetu,
o ile się go w ogóle posiada. Odrabianie
takich strat jest długotrwałe i obarczone
ryzykiem niepowodzenia. Dzieciaki w lot
wyczuwają wahanie, słabość, nieautentyczność. Nie wolno niczego udawać ani
„ściemniać” - to nie przechodzi. Zadają
mnóstwo pytań, najczęściej nie związanych z przedmiotem. W szkołach ponadgimnazjalnych – mam nadzieję – poważnieją, ale tu kończy się mój podgląd, bo
uczę w gimnazjum. I jeszcze wiadomość
zupełnie świeża: badania polskich szkół
pokazały, że wyższy poziom agresji wyka-

zują dzieci w klasach 4 – 6, niż te z owianych złą sławą gimnazjów!
Kim są dzisiejsi nauczyciele? Kim jesteśmy? Wielką grupą zawodową (ok. 600
tys.), która niechętnie wykorzystuje ten
atut do walki o swoje interesy. Przeważnie
jesteśmy też kobietami, co raczej wpływa na naszą środowiskową łagodność i
wyrozumiałość. Ciągle utrzymujemy się
- tuż po strażakach - w czołówce zawodów obdarzonych największym zaufaniem
społecznym. Jesteśmy też coraz lepiej
wykształceni; bez magisterium nie warto
rozpoczynać kariery pedagoga, a ciągłe
dokształcanie się jest wpisane w nasz zawód. Mamy wakacje, ferie, przerwy świąteczne i urlopy dla poratowania zdrowia.
Te ostatnie są jedną z nielicznych pozostałości po niegdysiejszej Karcie Nauczyciela, bo z naszej branżowej ustawy została
tylko wydmuszka. Bezlitosna demografia
sprawia, że jesteśmy też jako środowisko
zawodowe coraz starsi. Niedobrze! Dzieci
wolą pracować z młodymi nauczycielami,
a skąd ich brać? Zmiana przepisów emerytalnych sprawiła, że jeszcze przez kilka
lat oświata nie będzie zatrudniać młodych

nauczycieli...
Do pracy w szkole przyszedłem na chwilę, rok, góra dwa. Miałem odpowiednie papiery, dostałem mieszkanie i jakoś tak zleciało lat ... trzydzieści cztery. Nie od razu
wiedziałem, że to jest to. Bywały chwile
buntu, zwątpienia, irytacji. Przez te lata
wykonywanie naszego zawodu obrosło papierami i procedurami. Nie da się już robić
imprez na wariackich papierach (czyt. bez
papierów), opartych na zaufaniu rodziców
uczniów do nauczyciela. Wszystko się
zmieniło. Może to i dobrze?
Co takiego jest w naszym zawodzie,
że wchodząc do szkoły mam uśmiech na
twarzy? Pewnie to, że dzieciaki też się do
mnie uśmiechają, że nie przestają mnie
zaskakiwać, że każda z tysięcy przeprowadzonych lekcji jest inna i ciągle czegoś
się uczę. Ich młodość jest zaraźliwa, działa
jak afrodyzjak. Nie ma czasu się zestarzeć,
a czas galopuje; od lat uczę dzieci moich
uczniów.
Kiedyś słuchałem w skupieniu rad starszych koleżanek i kolegów, czyli wszystkich znanych mi nauczycieli. Dzisiaj to ja
jestem tym doświadczonym(?). To ja mam
powiedzieć coś mądrego o naszym powołaniu. Cóż mogę powiedzieć? Róbmy swoje, najlepiej jak potrafimy.
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia
Nauczyciela!
Radosław Siegieda,
Wierzchomino – Mścice, 1981-2015
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Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie
podsumowuje wakacje 2015
Każdego roku w okresie letnim
Gminny Ośrodek Kultury zgodnie
z założeniami statutowymi dba o
zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkańców gminy Będzino. Wraz
z nadejściem wakacji pracownicy
GOK-u starają się organizować jak
najwięcej atrakcji, by każdy mógł
znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Najszersza oferta zajęć i wycieczek jest zawsze kierowana dla dzieci i młodzieży, która w tym czasie
ma przerwę w nauce.
Tradycyjnie wakacje zaczynamy od
dyskoteki, połączonej z wykładem dotyczącym bezpiecznego spędzania czasu
wolnego. Od dwóch lat Gminny Ośrodek
Kultury w Będzinie czynnie uczestniczy
w akcji bezpieczne wakacje pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i prowadzi czynne działania mające na celu
poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W tym roku rozpoczynaliśmy w
Tymieniu prelekcją i zajęciami przeprowadzonymi przez i funkcjonariuszy Straży Gminnej w Będzinie.
W ciągu dwóch miesięcy świetlice zorganizowały pięć wyjazdów do Ustronia
Morskiego, gdzie dzieci mogły znaleźć
troszeczkę ochłody w upalne dni w basenie „Helios”. Odwiedziliśmy również nowy
Park Wodny w Koszalinie, który zrobił na
nas ogromne, pozytywne wrażenie i do
którego chętnie będziemy powracać. W
jednorazowym wyjeździe na basen średnio brało udział około 50 dzieci.
Jednym z trzech dużych przedsięwzięciem, które zorganizowaliśmy dzięki pomocy i wsparciu finansowemu Gminnej
Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była wycieczka do
Parku Dinozaurów w Łebie zorganizowana dla prawie 100 dzieci z naszej Gminy,
które mogły w niej uczestniczyć całkowicie bezpłatnie. W trakcie pobytu w Łebie
spacerowaliśmy ścieżkami edukacyjnymi,
poznaliśmy dziesiątki dinozaurów, skorzystaliśmy z fachowo przeprowadzonych
warsztatów lepienia z gliny, rozegraliśmy
miniturnieje w golfa, mieliśmy również
możliwość odbycia krótkiej podróży samochodem Flinstonów. Na teranie Parku
Dinozaurów zobaczyliśmy krówki zebu,
antylopy, kangury, muflony, daniele, kózki, króliki koniki i osiołki. Odbyły się także
„Pirackie potyczki z Jackiem Sparrowem”,
w trakcie których łowiliśmy ryby i toczyli-

śmy beczki. Na placu zabaw dzieci mogły
przez chwilę poczuć się archeologami,
wykopując szkielet dinozaura.
Dwa razy w ramach akcji bezpieczne
wakacje odwiedziliśmy zaprzyjaźnioną
jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w
Koszalinie. Odwiedziny strażaków były
dla nas bardzo pouczające. Dowiedzieliśmy się jak bezpiecznie postępować w
przypadku powstania pożaru, wypadku
komunikacyjnego lub innego miejscowego
zagrożenia. Zwiedziliśmy całą jednostkę
łącznie z wozami bojowymi. Najwięcej zabawy przyniósł nam rozwinięty wąż gaśniczy, przy pomocy strażaka kierowaliśmy
prąd wodny na ustawione przed nami
słupki. Było mokro i wesoło. Na wycieczkę

przez uczestników naszych wakacyjnych
zajęć. Uczestnicy w zdrowy sposób rywalizują między sobą, ale wszystko odbywa
się przede wszystkim na zasadzie dobrej
zabawy i miłym spędzaniu czasu.
Kolejną dużą wycieczką był wyjazd do
Kołobrzegu w trakcie, którego dzieci mogły się poczuć piratami. W trakcie dwugodzinnej zabawy przeprowadzone zostały
konkurencje i zabawy ściśle związane z
tematyką morską. Odbyły się wyścigi po
plantach, konkurs ciesielski, wyplątywanie z więzów i lekcje fechtunku. Nauczyliśmy się kilku szant i trochę się poruszaliśmy z rytmie muzyki morskiej. Wycieczka
ta zorganizowana była w szczególności
dla dzieci młodszych i przy wsparciu

pojechało z nami około 100 dzieci.
Pięć razy zasiadaliśmy w sali kinowej
Multikina, oglądając premiery bajek i filmów dla młodzieży. Obejrzeliśmy między
innymi „Małego Księcia”, „KokoSmoko”
i „W głowie się nie mieści”. Po udanych
seansach odwiedzaliśmy restaurację
McDonald i korzystaliśmy z miejscowych
atrakcji takich jak automat „TOY STORY”
oraz „FOTO STUDIO”. Jest to jedna z form
spędzania czasu wolnego, która cieszy
się największą popularnością zarówno
wśród rodziców jak i dzieci.
W lipcu dzieci miały okazję zagrać w
kręgle w Galerii Kosmos. Jest to forma
spędzania czasu wolnego bardzo lubiana

Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
By aktywnie spędzać czas świetlice organizowały letnie wycieczki rowerowe. W
sumie odbyło się dziesięć takich wyjazdów. Podróżowaliśmy na dwóch kółkach
np. do Cieszyna, by spędzić trochę czasu
nad jeziorem, lub do zaprzyjaźnionych
świetlic w wioskach ościennych. Nasze
kolumny rowerowe liczyły wielokrotnie po
kilkanaście cyklistów.
Strzałem w dziesiątkę okazał się wyjazd
do Parku Edukacji i Rozrywki w Krupach.
Był to trzecie zorganizowana dla prawie
100 dzieci bezpłatna wakacyjna wycieczka. W trakcie pobytu w Leonardii skorzy-
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staliśmy z blisko stu gier drewnianych
pochodzących z całego świata. Interaktywne modele oparte na wynalazkach
Leonarda da Vinci przeznaczone są do
samodzielnych lub zespołowych zabaw
rozwijających umiejętności manualne i
wyobraźnię przestrzenną. Po kilkugodzinnym szaleństwie dzieci zjadły smaczne
kiełbaski z ogniska i otrzymały napoje i
spokojnie wracały do domów.
W sierpniu wybraliśmy się na przystań
w Podamirowie. Spędzając czas nad wodą,
odbyliśmy rejs „Nową Przygodą”. Wyjazd
miał na celu reklamowanie wodnej przystani naszej gminy i propagowanie bezpiecznego spędzania czasu wolnego nad
wodą. Podczas pobytu w Podamirowie
rozstrzygnięty został konkurs plastyczny
reklamujący przystań. Uczestnicy spotkania nad brzegiem jeziora Jamno, dostrzegli piękną okolicę i wszystkie walory przystani. Przekonali się także, że spędzanie
czasu nad wodą to świetna forma wypoczynku. Tutaj chcielibyśmy bardzo podziękować Panu Leszkowi Lenarcikowi i jego
załodze za zabezpieczenie i zorganizowanie atrakcji dla dzieci w Podamirowie.
W świetlicach Gminnego Ośrodka Kultury organizowane były również zajęcia
kulinarne, w czasie, których dzieci przygotowywały swoje ulubione potrawy. Nie
obyło się bez warsztatów sportowych i
wyjść w plener, podczas których dzieci

mogły bawić się beztrosko na świeżym
powietrzu. Organizowane były wszelkiego rodzaju zabawy zręcznościowe, często
sięgaliśmy po gry planszowe, edukacyjne
i komputerowe.
Dzieci miały możliwość zapoznania się
z nagłaśnianym ostatnio przez media
tematem dopalaczy dzięki pogadance
z Wiktorem Łuczakiem - psychologiem
i terapeutą, który w bardzo przystępny
sposób przedstawił jakim zagrożeniem są
dopalacze i co dzieje się z organizmem po
ich zażyciu. Dzieci były bardzo tematem
zainteresowane i jeszcze długo o nim dyskutowały już z paniami instruktorkami.
Tradycyjnie już w czasie wakacji odbył
się turniej w piłkę nożną na boisku orlik w
Mścicach o Puchar Wójta Gminy Będzino.
Pogoda dopisała nam świetna, dlatego
zabawa na świeżym powietrzu zaliczona była przez dzieci, których na turnieju
było około 100 do bardzo udanych. Bardzo dziękujemy również dyrektor Elżbiecie Nożykowskiej za udostępnienie nam
kuchni do przygotowania pysznych zapiekanek dla uczestników turnieju.
Po raz trzeci Świetlica w Strachominie
brała udział w akcji Pomagamy Pszczołom
w tym roku z sukcesem bo dostaliśmy
wyróżnienie w konkursie. Zwieńczeniem
tej akcji był festyn zorganizowany w Dniu
Pszczół czyli 8 sierpnia. Plac przy świetlicy zamienił się w wielki ul a nasze dzie-

ciaczki poprzebierane z pszczółki uwijały
się w grach i zabawach zorganizowanych
przez panie instruktorki.
W czasie wakacji na terenie naszej Gminy odbyło się 11 festynów, w których pracownicy jak i dzieci brały czynny udział.
Podsumowanie wakacji odbyło się na
placu w Dobrem, gdzie dzieci zostały nagrodzone za czynny udział w wakacjach
organizowanych przez GOK. Jak zwykle
było dużo śmiechu i zdrowej rywalizacji w
konkursach nawet osy, które chciały nam
przeszkodzić w zabawie nie zdołały tego
zrobić. A wezwana Straż pożarna poradziła sobie z problemem szybko i sprawnie a
nasze dzieci były zachwycone działaniem
strażaków w akcji zupełnie niezaplanowanej. Przy okazji na sam koniec powtórzyliśmy sobie zasady bezpieczeństwa.
Mamy nadzieję, że sprostaliśmy oczekiwaniom ze strony dzieci jak i tez rodziców w zabezpieczeniu czasu wolnego.
Zdając sobie sprawę z tego, że zawsze
mogło być lepiej i ciekawiej już dzisiaj zaczynamy zastanawiać się nad atrakcjami
najbliższych ferii zimowych i wakacji bo
to już za rok.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób pomagali nam w
czasie wakacji i mamy nadzieję na dalszą
współpracę za rok.
Dyrektor i pracownicy GOK
w Będzinie
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PIERWSZAKI 2015 –2016

Do Szkoły Podstawowej w Będzinie z
siedzibą w Łeknie pomaszerowały pierwszaki: Alicja Andrzejewska, Dominik
Boczek, Antonina Cisek, Gracjan i Igor
Gała, Michalina Hrymnak, Judyta Ilcewicz, Maksymilian Konopko, Wiktoria i
Wiktor Kosek, Filip Kwiatkowski, Zuzanna
Kwiecień, Filip Łapiczak, Paulina Małyska, Krystian Najdzion, Martyna Serocka,
Wiktoria Strzelczyk, Mikołaj Tyszkiewicz,
Piotr Wolin, Kamila Woźnicka, Alicja Wysocka. Wychowawczynią klasy jest pani
Marzena Jurgo.
Stosunkowo nieliczną, ale jakże sympatyczną klasę pierwszą w Szkole Podstawowej w Dobrzycy tworzą: Rafał Grzeliński,
Jakub Hoffmann, Daniel Leśny, Kinga Picheta, Zuzanna Picheta, Paweł Piotrowski,
Mateusz Rup, Oskar Świętlicki i Marcin
Wiśniak. Ich wychowawczynią została pani
Agnieszka Gajewska.

Pani Jolanta Marchewka otrzymała pod
opiekę znacznie większą gromadkę. W tym
roku do pierwszej klasy w Zespole Szkół
im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu
pomaszerowali: Natalia Augustyniak, Piotk
Banasiak, Paweł Barycki – Snoch, Martyna
Bedus, Michalina Cholewińska, Mateusz
Dorau, Oliwia Grudzień, Robert Jendrych,
Łukasz Kowalczyk, Lena Kowalska, Błażej
Malarewicz, Inka Okuń, Igor Owczarek,
Bartłomiej Roszkowski, Jakub Rup, Szymon Rydel, Tomasz Saramak, Hubert Siwiec, Antoni Stachurski, Michał Stępień,
Zuzanna Wolszczak, Michał Woś, Oliwia
Zagalska, Aleksandra Zarzeczna i Oliwia
Ziembicka. Niewiele brakowało, a byłyby
dwie pierwsze klasy...
Tak właśnie stało się w Zespole Szkół im.
Ludzi Morza w Mścicach. Dzieci z roczników
2008 i 2009 jest tu czerdzieścioro troje. Do
klasy 1a, której wychowawczynią jest pani

Wanda Lenarcik, trafili: Olaf Barski, Michalina Broda, Liliana Bruzda, Hanna Chołuj,
Bartłomiej i Wojciech Domek, Sebastian
Drzażdżewski, Kevin Giziński, Kewin Głód,
Hubert Halama, Nikodem Kasprzak, Weronika Kasprzyk, Szymon Kołodziej, Konrad
Kołodziejczyk, Krzysztof Kukieła, Kacper
Kusyk, Julia Marciniak, Maja Mielczarek,
Kacper Nowak, Ewa Olszyńska, Michał Preissner i Damian Zabłocki.
Klasę 1b utworzyły takie dzieci: Lena Cichoń, Ksawery Domaradzki, Wiktoria Frankowska, Filip Gębura, Natalia Gordel, Antonina Górak, Wiktor Grzeca, Maja Kaczorek,
Błażej Kasprowicz, Kacper Kołek, Michał
Krupa, Dawid Lisowski, Tomasz Łukaszewicz, Ksawery Michalak, Julia Ostaszewska, Kacper Pałacha, Piotr Piliński, Robert
Piotrowski, Filip Radomski, Mateusz Rojek
i Oliwia Todorowska. Ich wychowawczynią
jest pani Magorzata Rodziewicz.
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Biblioteka – to więcej niż myślisz!
Akcja „Czytelnia pod chmurką”

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie czas wakacji był okresem intensywnej pracy. Aby urozmaicić naszą biblioteczną ofertę i bardziej otworzyć się
na lokalną społeczność postanowiliśmy
zaistnieć w szerszej przestrzeni publicznej. Z prawdziwą satysfakcją prezentujemy podsumowanie efektów realizacji
letniej akcji pod hasłem „Czytelnia pod
chmurką”. Połączyliśmy ją z niecodzienną
inicjatywą społeczną „Biblioteka w Mścicach – zróbmy miejsce dla książek!”, mającą na celu pozyskiwanie źródeł wsparcia finansowego na zakup wyposażenia
do filii bibliotecznej w Mścicach. Na cztery popołudnia nasza mobilna biblioteka
przeniosła swoje innowacyjne działania
w plener. Dwa razy do niezwykle gościnnych Mścic, gdzie dzięki uprzejmości
tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej
i Rady Sołeckiej przyłączyliśmy się do II
Rekreacyjnego Festynu Strażackiego oraz
do „Spotkania różnych kultur”, imprezie mającej charakter festynu letniego.
W Będzinie miejsce dla naszego bibliotecznego zakątka udostępnił pan Sylwester Andrzejewski. Dzięki jego życzliwości i otwartości mogliśmy uczestniczyć
w VII Letnim Festynie. Zwieńczeniem naszej letniej akcji „Czytelnia pod chmurką”
było wystawienie bibliotecznego stoiska
podczas Powiatowego Święta Plonów w
Koszalinie. Kolorowy i gwarny zakątek
Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie
przyciągnął i zatrzymał na dłuższą chwilę
wielu dożynkowych gości. Wśród sklepików z rękodziełem, budek z popcornem
i watą cukrową, dmuchanych zamków i
ludowych stoisk poszczególnych gmin,
nasze stoisko niewątpliwie się wyróżniało
– kreatywnością, atmosferą i działaniami
nastawionymi na rozwój intelektualny
i dobrą rozrywkę. Każdy, kto do nas zawitał, mógł wziąć udział w intelektualnej
uczcie z książką jako daniem głównym,
spełnić się artystycznie przy warsztatach
z monotypii, spróbować swoich umiejętności charakteryzatorskich przy wielkim
lustrze i koszu wypełnionym strojami, kapeluszami, piórami… a oprócz tego sesje
zdjęciowe przy fotościance z bajkowym
smokiem lub z komiksowymi chmurkami, malowanie twarzy, kącik zabaw dla
dzieci, książki za symboliczną złotówkę,
balonikowe zwierzaki, kącik z rękodziełem, bańki mydlane w rozmiarze XXL,
kuferek za słodyczami i bajecznie kolorowe zakładki do książek z logo biblioteki - wszystko przygotowane z myślą o

dużych i małych dzieciach. Jednocześnie
bardzo aktywnie promowaliśmy naszą
Gminę Będzino i Powiat Koszaliński rozdając mapki turystyczne z trasami rowerowymi, foldery, plany ogrodów Hortulus z mapą powiatu oraz inne gadżety
z logo gminy. Udzielaliśmy także informacji w rozmowie bezpośredniej osobom zainteresowanym naszą Gminą i
regionem. Zawitało do nas wielu zacnych gości – wójt Gminy Będzino Henryk Broda, dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Ziemiński,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Biesiekierzu Agnieszka Hryniewicz,

sołtys Dobrzycy Andrzej Augustyniak,
Artur Wezgraj – prezes stowarzyszenia Lepszy Koszalin, Weronika Pechman
z Transgranicznego Centrum Edukacji
Ekologicznej w Sarbinowie, Andrzej Krawiec – radny Gminy Będzino, Teresa Dębiec z Urzędu Gminy w Będzinie i wielu
innych. Serdecznie i gorąco dziękujemy
wszystkim za odwiedzenie naszego ma-

gicznego bibliotecznego zakątka! To było
fantastyczne i klimatyczne zakończenie
letniej akcji „Czytelnia pod chmurką”. Jej
atmosferę tworzyli przede wszystkim ludzie - zarówno odwiedzający nas goście, z
których każdy był dla nas wyjątkowy, jak
i osoby zaangażowane w organizację.
Pozytywna atmosfera ma to do siebie,
że udziela się wszystkim bardzo szybko,
pozostawia miłe wspomnienia i daje energię do dalszego działania, a każdy dany
komuś uśmiech i życzliwość wraca do
nas podwójnie. Za stworzenie „Czytelni
pod chmurką”, organizację jej działań na
wyjeździe i niesamowitą atmosferę duże
podziękowania kierujemy do wszystkich
osób, bez których nasz biblioteczny zakątek by nie zaistniał. Przede wszystkim
serdecznie dziękujemy naszym niezastąpionym wolontariuszom: Ani i Agnieszce Kwiatkowskim, Ani Sawickiej, Ani
Fronczak, Hani Kujath, Katarzynie i Indze Czelińskim, Henrykowi Sawickiemu,
Mateuszowi Zarembińskiemu, Adamowi
Gremzie i Sergiuszowi Kowalskiemu oraz
Iwonie Nartowskiej i Kasi Zalewskiej naszym artystycznym bibliotekarkom.
Szczególne podziękowania składamy Radzie Sołeckiej w Mścicach i OSP Mścice, za
chęć współpracy i zrozumienie istoty integracji, za stworzenie przyjaznego klimatu
dla budowania kompetencji kulturowych
społeczności lokalnej, za wielką empatię i
serdeczność. Także szczególne podziękowania składamy Sylwestrowi Andrzejewskiemu. Letnia akcja biblioteki jest dowodem na to, że tak niewielu może zrobić
tak wiele dla tak wielu. Nasz cel został
osiągnięty. Zyskaliśmy nie tylko nowych
przyjaciół i sympatyków, czytelników i
osoby wspierające działania bibliotek, ale
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także wymierne wsparcie finansowe – w
naszej „Czytelni pod chmurką” uzbieraliśmy 1800 zł na wyposażenie filii bibliotecznej w Mścicach! Dziękujemy!
Kwota ta zasili konto pod nazwą „Biblioteka w Mścicach - zróbmy miejsce
dla książek”, na które wpłynęły już wpłaty od pierwszych sponsorów, pozytywnie
odpowiadających na nasze pismo z prośbą o sponsoring. Jest to Salon Sukien
Ślubnych Amelia z Mścic i P.P.H.U. HEAN
Głuszko Pawlak także z Mścic. Serdecznie
dziękujemy! Pisma z prośbą o wsparcie,
w eleganckiej formie i ze słodkim dodatkiem, biblioteka dostarczyła do różnych
firm i osób fizycznych. Do każdego dołączony został załącznik z chronologicznym zestawieniem niektórych działań i
osiągnięć Gminnej Biblioteki Publicznej
w Będzinie. Nadal prosimy o wsparcie ludzi dobrej woli, którym zależy na rozwoju
kultury i czytelnictwa w naszej gminie.

INTEGRACJA w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie
Małe Festiwale „Ty i Ja” to wydarzenia towarzyszące Europejskiemu Festiwalowi Filmowemu Integracja Ty i Ja w
Koszalinie. W tym roku organizowane
były w 29 miejscowościach na terenie
całego kraju - nie zabrakło wśród nich
także Gminnej Biblioteki Publicznej w
Będzinie. Filmowe spotkanie integracyjne odbyło się u nas już po raz czwarty.
Integracja to przede wszystkim wspólne
spędzanie czasu, chęci do lepszego poznania i zrozumienia drugiego człowieka, wzajemna życzliwość i otwarte serce. W czwartkowe popołudnie mogliśmy
to odczuć wyjątkowo mocno. Biblioteka
zapełniła się gośćmi z Będzina i okolic,
odwiedziła nas także pani Agnieszka
Szeląg z podopiecznymi ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w
Warninie. Nasz Mały Festiwal rozpoczęliśmy projekcją filmów, aby później spędzić razem czas przy poczęstunku, rozmowach i warsztatach integracyjnych.
Wobec sztuki wszyscy jesteśmy równi,
tworzenie każdemu daje dużo radości - z
tą myślą zorganizowaliśmy zajęcia plastyczne z monotypii. Przy stolikach z farbą drukarską każdy mógł spróbować tej
techniki plastycznej i, być może, stworzyć dzieło życia dorównujące świet-

nością dziełom największych mistrzów.
Nie zabrakło śmiechu, budujących
i inspirujących rozmów, zabaw z balonami, śmiesznych zdjęć z komiksowymi chmurkami, zabawnych sytuacji i
nowych znajomości. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Małego Festiwalu
Ty i Ja w Będzinie, a także wszystkim,

których mogliśmy tego dnia gościć. To
dzięki Wam atmosfera tego spotkania
była wyjątkowa i bardzo INTEGRACYJNA.
Pokazowi filmów towarzyszyła wystawa pokonkursowa zorganizowana przez
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie i Zachodniopomorskie
Hospicjum Dla dzieci i Młodzieży Filia w
Koszalinie.

Drugi sezon z Akademią

Z nowym rokiem szkolnym powtórnie
rozpoczęła swoją działalność Biblioteczna
Akademia Młodego Artysty. Przed wakacjami, przez pięć miesięcy, w działaniach
Akademii uczestniczyło w sumie 25 osób

- dzieci uczyły się różnych technik plastycznych, kreatywności i twórczego spędzania wolnego czasu. W ramach spotkań
organizowane były także wyjazdy, wystawy i konkursy. W nowym sezonie działania

Akademii będą równie kolorowe i twórcze.
Zachęcamy do udziału!
Danuta Sawicka
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Będzinie
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„Człowiekiem się jest, radnym się bywa”
Rozmowa z Elżbietą Góral, działaczem samorządowym i radną Rady
Powiatu koszalińskiego obecnej kadencji.
• Jak zaczęła się Pani przygoda z samorządnością?
– Przypadkiem. 25 lat temu trafiłam na listę
kandydatów do władz powiatu i było to dość prozaiczne. Zaproponowano mi kandydowanie z listy PSLu, jako sympatykowi. Nie interesowałam
się wcześniej polityką, wolałam aktywne życie
społeczne. I muszę wspomnieć, że pierwsze 8
lat było nauką samorządności.

– Bardzo dobrze układa się współpraca zarządu
powiatu i gminy, czego przykładem jest otwartość
na współpracę w kwestii dróg: Popowo – Wierzchomino, czy Stoisław – Dobre.

• Trudno było ogarnąć działalność samorządu?
– Przez pierwsze lata „raczkowałam”. Wie Pan,
nie było wtedy funduszy unijnych, trzeba było głowić się o środki
inwestycyjne, ustalać zadania. Teraz wygląda to inaczej, ludzie
w powiecie są otwarci na współpracę gminy i powiatu. Można to
mądrze wykorzystać dla wspólnego dobra.

• Otrzymała Pani specjalne wyróżnienie z
okazji 25 lecia samorządu. Myśli Pani już o
kolejnej kadencji?
– Zobaczymy. Zawsze powtarzam, że człowiekiem się jest, a radnym się bywa. Nigdy nikomu nic nie obiecywałam, nie załatwiałam po
znajomości posad, czy opluwałam kogoś, kto
miał inne zdanie niż ja. Od urodzenia mieszkam w Będzinie i uważam, że to co najwazniejsze w naszej
gminie to budowanie i utrwalanie postaw obywatelskich,
zainteresowania gminą, sprawami społecznymi i wzajemną
pomocą.

• Czyli współpraca na linii gmina Będzino - powiat układa
się dobrze?

Rozmawiał:
Tomasz Wojciechowski

Nowa droga w gminie

Zakończyły się prace związane z budową, przebudową i
remontem dróg powiatowych nr 3327Z (Rusowo) na granicy powiatu – Strzepowo – Dobrzyca oraz nr 3341Z Strachomino – granica powiatu (Skoczów).
Inwestycja rozpoczęta pod koniec kwietnia 2015 roku realizowana była przez wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę – firmę SKANSKA S.A. Dzięki realizacji zadania istniejąca droga do miejscowości, na odcinku 7,8km, została
poszerzona do szerokości 5,5m a całość jej nawierzchni została pokryta nowymi warstwami asfaltu. Ponadto wykonane
zostały chodniki z kostki brukowej o łącznej długości 1,5 km
oraz pierwsze w gminie rondo, znajdujące się w miejscowości
Strachomino.
Realizacja zadania znacząco wpłynęła na poprawę połączeń
dróg lokalnych z drogami wyższej kategorii, podniosła parametry

użytkowe przedmiotowej drogi oraz zwiększyła płynność ruchu.
Przebudowa drogi ułatwiła również dostępność komunikacyjną
do położonych wzdłuż niej lokalnych ośrodków gospodarczych
oraz poprawiła dostępność komunikacyjną mieszkańców okolicznych miejscowości, jak również zwiększyła bezpieczeństwo
ruchu.
Całkowita wartość zadania to: 6,8 mln zł brutto, z czego dofinansowanie powiatu wyniosło ok 2 mln zł, gminy około 1 mln
zł. Zadanie współfinansowane jest również z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój – wysokość, w ramach którego przyznane
zostanie dodatkowe 3 mln zł dotacji oraz z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego, na
kwotę 886 tys. zł.
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To już 18 lat

Było to już jakiś czas temu. W czwartek, 7 maja, pożegnaliśmy grupę naszych Przyjaciół. Wzruszenie – jak zawsze, a to
był już osiemnasty raz. Za rok podobna scena – jestem tego
pewny - rozegra się 1800 kilometrów stąd, w Saint Yrieix we
Francji, gdzie będą gościli mieszkańcy naszej gminy.

Co robili u nas? Byli tydzień, a dokładnie sześć pełnych dni,
jeden wieczór i poranek. Wydawać się może, że to sporo, ale w
rzeczywistości zleciało – nie wiedzieć kiedy. W tym roku grupa
była wyjątkowo liczna, bo 56-osobowa. Większość była w Polsce
po raz pierwszy, ale byli i tacy, którzy korzystają z okazji po wielokroć. Szefem w tym roku został Didier Memain, od początku
(1996r.) aktywny w niemającym końca dziele zbliżania Francji
i Polski, Saint Yrieix i Będzina. Program pobytu grupy powstał
już rok temu. Tylko w ten sposób można było uzyskać dofinansowanie z Komisji Europejskiej – i to pod warunkiem, że projekt
uwzględni oczekiwania takie jak zaznaczenie 70. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej, czy dziesięciolecia Polski w Unii
Europejskiej. Teraz rozliczymy koszty wymiany, złożymy raport do
Brukseli, a jak go przyjmą i za parę miesięcy wypłacą dotację,
to połowę oddamy Francuzom na częściowe pokrycie wynajmu
transportu. Tak to działa. Dawniej, jak jechaliśmy do Francji, to
coś zawsze zostawało po odliczeniu kosztów autobusu. Było, minęło. Przeliczniki się pozmieniały, ceny też, trzeba dopłacać z
własnych środków.
Program pobytu jest za każdym razem inny, choć budowany
według stałego schematu. Staramy się pokazać jak najwięcej Polski, Pomorza Środkowego i naszej gminy. Nie muszę dodawać, że
zawsze wybieramy w tym celu „rodzynki”, rzeczy którymi możemy się pochwalić. Dwa punkty się nie zmieniają: uroczyste i

oficjalne powitanie grupy gości i na zakończenie pobytu – wieczór pożegnalny, który jest okazją do pokosztowania prawdziwej,
polskiej (i swojskiej) kuchni i wspólnej zabawy. Jeden dzień jest
w całości spędzany w rodzinach. Każda z nich tworzy tu własną
historię, a goście sobie opowiadają, gdzie kto był, co robił i widział... Polskie rodziny przyjmujące Przyjaciół z Francji pod swój
dach, do swego stołu, łazienki, łóżka... przechodzą w ciągu tygodnia niesamowite i bezcenne przeobrażenie. Od obaw typu:
jak się dogadamy, co będą jedli, czy im się spodoba, czy nasze
warunki będą im odpowiadały, przez zdziwienie – jest w porządku, zero kłopotów, jacy serdeczni i normalni ludzie, aż po smutną
refleksję i łzy pożegnania; tak szybko zleciało! Dodajmy do tego
rzadką okazję, by poznać mieszkańców naszej gminy z innych
miejscowości, podać sobie rękę, porozmawiać, uśmiechnąć się.
To też jest bezcenne. Bez udziału „naszych” wymiany nie dałoby
się zorganizować. Niezmiernie i niezmiennie podziwiam rodziny,
które znajdują odwagę i włączają się do współpracy z Przyjaciółmi
z Saint Yrieix. I nigdy dość powtarzania, że nikt tu nie zarabia ani
grosza; wręcz przeciwnie. Jak się włączyć w przyszłe wymiany?
To proste; wystarczy sygnał do Urzędu Gminy w Będzinie lub Komitetu Gmin Bliźniaczych, a konkretnie do naszego Prezydenta
– Darisza Borduna, a ciąg dalszy na pewno nastąpi.
Komitet jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów i
programu, przeprowadzenie pobytu, rozliczenie kosztów. Bez pomocy naszego samorządu, wójta i Urzędu Gminy nie dalibyśmy
rady. Jest wiele zadań, które biorą na siebie nasi samorządowcy.
Trzeba o tym pamiętać – trwające wiele lat projekty można realizować tylko wspólnie. Sens takiego działania widzimy w tym, że
służy ono mieszkańcom gminy. Tych, którzy jeszcze nie spróbowali – zapraszamy do współpracy!
R.S.
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Dzielnicowy czuwa
Rozmowa z aspirantem Mirosławem Niewińskim,
dzielnicowym gminy Będzino
• Jaki jest zakres obowiazków dzielnicowego w naszej gminie?
– Jest tych zadań kilka. Prowadzenie
rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających
wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego, realizowanie zadań
z zakresu profilaktyki społecznej, w tym
spotkania w szkołach i z mieszkańcami
oraz rozwiązywanie zgłaszanych problemów, realizowanie zadań z zakresu
ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz
przepisów prawa miejscowego. Do zadań
dzielnicowego należy także współpraca z
lokalnymi jednostkami samorządowymi i
placówkami oświatowymi, walka z prze-

mocą domową, osiedlowym chuligaństwem i dbanie o przestrzeganie porządku na osiedlach oraz udzielnie informacji
prawnych. W trakcie rozgrywek drużynowych rolą dzielnicowego jest również
udział w zabezpieczeniu imprezy.
• Jakie główne problemy, zagrożenia
dostrzega Pan w naszej gminie?
– Najczęstsze interwencje dotyczą drobnych kradzieży, ale także związane są z
zakłóceniem porządku i spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych. Czasami
wzywani jesteśmy do rozwiązywania sąsiedzkich nieporozumień.
• Czy Będzino jest gminą bezpieczną?
Zdarza się dużo interwencji?
– Interwencje zdarzają się jak w każdej

innej gminie, są miesiące np. w sezonie
letnim kiedy jest ich więcej. Wtedy najczęściej interweniujemy w związku z dużym natężeniem ruchu, który odbywa się
do miejscowości nadmorskich.
• A jak układa się współpraca z urzędem gminy?
– Współpraca z lokalnymi władzami
układa się na prawidłowym poziomie.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców gminy, pełnimy służby wspólnie z
funkcjonariuszami Straży Gminnej. Takie
mieszane patrole występują kilka razy
w miesiącu. Pozwala to zwiększyć ilość
pełnionych służb i patroli na podległym
gminie terenie.
Rozmawiał:
Tomasz Wojciechowski

Echa udziału mieszkańców gminy
w wydarzeniach rolniczych
Corocznie miesiąc wrzesień to
czas imprez dla mieszkańców obszarów wiejskich, podczas których
uroczyście podsumowuje się całoroczny wysiłek rolników dążących
do uzyskania jak najlepszych zbiorów. Symbolem rolniczego dorobku
jest Święto plonów podczas którego, ważnym akcentem jest konkurs
na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Tym razem podczas Dożynek
Gminnych w Tymieniu 5 września
br najwyżej ocenione zostały wieńce zaprezentowane przez sołectwa:
Łekno, Dobrzyca oraz Mścice.
Wieniec z Łękna został też doceniony przez komisję podczas Powiatowego
Święta Plonów w Koszalinie - 12 września br zdobywając II miejsce. Cieszy też
fakt, że podczas powiatowej imprezy
dożynkowej w konkursie na „Najładniejsze stoisko” – gmina Będzino zdobyła
III miejsce. Od lat w drugi wrześniowy
weekend odbywa się największe wydarzenie rolnicze w województwie zachodniopomorskim - Targi Rolnicze AGRO POMERANIA. Rolnicy z gminy indywidualnie
jak też w zorganizowanej grupie chętnie

odwiedzają targi. Tym razem 45 osobowa grupa 13 września br uczestniczyła
w wyjeździe zorganizowanym w celu
obejrzenia ekspozycji wystawowych
na XXVIII targach. Mieli więc okazję do
przeglądu producentów i dystrybutorów
najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, nawozów, pasz a także
firm z branży ogrodniczej, przetwórstwa
rolno-spożywczego, energii odnawialnej
i budowlanej. Zainteresowani obejrzeli
wystawę zwierząt hodowlanych/bydło
mleczne i mięsne,trzodę chlewną, konie, owce, kozy, drobny inwentarz oraz
wystawę ptaków hodowlanych i ozdobnych.
Dopełnieniem pobytu była możliwość
miłego i interesującego spędzenia czasu, przy dźwiękach muzyki ludowej i
regionalnych potrawach. Mocnym podkreśleniem targów były obchody Święta
Plonów - Dożynki poprzedzone tradycyjnie Mszą Świętą Dziękczynną, po niej
korowód z przepięknymi wieńcami. Tradycyjnie ostatni dzień targowy to czas
na uroczyste podsumowanie wyników
wcześniej ogłaszanych różnych konkursów i wręczania nagród. Miło donieść, iż
w konkursie „Zielone Lato” w kategorii

„Ośrodek turystyczny” nagrodę odebrała za zdobycie III miejsca w woj. zachodniopomorskim mieszkanka gminy – Anna
Sokalska zamieszkała w Popowie za prowadzony ośrodek w Zagajach.
Za nami uroczystości dożynkowe, wystawy rolnicze, targi. Okres jesiennozimowy to czas realizacji różnych form
szkoleniowych. W miesiącach listopad
– grudzień Terenowy Zespół Doradców
w Koszalinie zaprasza rolników i mieszkańców gminy:
• na szkolenia w zakresie: zmian w organizacji rynku mleka, bhp w w gospodarstwie rolnym, PROW 2014-2020- cele
i priorytety
• do udziału w konkursie „Kulinarne
dziedzictwo w potrawach bożonarodzeniowych”
• na warsztaty rękodzielnicze w zakresie tradycji bożonarodzeniowych
Więcej informacji na temat planowanych form zainteresowani uzyskają u
doradcy podczas dyżuru w każdy poniedziałek w Urzędzie gminy w godz.
9,00-13,00 w pokoju nr 14, kontakt telef.
943162530, 609388125.
Krystyna Polańczyk
TZD Koszalin
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Pokrótce o naszej lokalnej historii

Tereny te należały do rodów Gryfitów
i znajdowały się w kasztelanii kołobrzeskiej. W czasach Mieszka I zostały podbite przez plemię Polan, potem niezależne
i znów podbite przez Bolesława Krzywoustego. W 1248 r. książę Barnim I przekazał je biskupom rezydującym w Kamieniu
Pomorskim.
Biskupi kamieńscy zaczęli sprowadzać
na swoje terytorium rycerzy i osadników
niemieckich. W ten sposób powstawały
nowe wsie: Jamno, Będzino, Łabusz, Łekno, Strachomino, Strzepowo, Strzeżenice, Śmiechów, Tymień, Wierzchomino.
Po sekularyzacji dóbr kościelnych w 1534
roku tereny powróciły pod panowanie
rodu Gryfitów (aż do roku 1637, kiedy to
bezpotomnie umarł Bogusław XIV). Na

pas przymorski. powstały folwarki (Dworek, Pleśna) oraz wsie chłopskie (Bedzinko,
Kiszkowo, Słowienkowo, Skrzeszewo). Założono folwarki Podbórz, Wiąże, Żydówko.
W 1816 tereny te weszły w skład rejencji
koszalińskiej, w 1871 w skład II Rzeszy
Niemieckiej, w 1918 były w republice weimarskiej, w 1933 w III Rzeszy Niemieckiej.
Po II wojnie światowej wyburzono część
XIX wiecznych wybudowań: Dołazy, Głeboczyce, Wojciechowo, Kolwale, Liski, Mirogniewie, Malinowo, część przyłączono
do innych wsi: Kępnicy do Tymienia, Łąkoszyna do Będzinka, Pątnowa do Mścic.
Gmina w obecnym kształcie terytorialnym
powstała 9 XII 1972 r. Okres po wkroczenu wojsk sowieckich na te tereny w 1945
roku, dla wielu tu przybyłych osadników

Łękno, Strachomino, Strzeżenice, Śmiechów, Tymień, Wierzchomino. Osadnictwo
na naszym obszarze związane było także
z kolejnymi nadaniami rodom rycerskim
(Borkowice, Łopienica, Miłogoszcz, Wierzchominko) inwestycjami książęcymi (pałac
w Kazimierzu) i miejskimi (folwark Pątnowo - 1550r). Po wojnie 30-letniej, w 1653r
obszar ten znalazł się pod panowaniem
elektorów brandenburskich, a na ziemiach
dawnego biskupstwa utworzono (w 1690r.)
powiat koszaliński. W pierwszej połowie
XIX w. rozpoczął się proces kształtowania
wielkoobszarowej własności szlacheckiej
i regulacji (seperacji) gruntów. Zakładano
nowe folwarki (np. Podbórz, Wiciąże, Żydówko) oraz kolonie i wybudowania chłopskie (np. Barnin, Komory, Uliszki, Zagaje).

i uciekających stąd Niemców pozostanie
czasem obaw i grozy.
Historia osadnictwa na terenie gminy
Będzino sięga okresu wczesnośredniowiecznego i wiąże się ze Słowianami z
tzw. pomorskiej grupy językowej, którzy
zamieszkiwali obszar na wschód od Regi.
Znaczna część wsi na obszarze gm. Będzino zostało założonych w okresie późnośredniowiecznym (XIII-XV w.). Z tego
okresu pochodzą np. Będzino, Łabusz,

Architektura rezydencjonalna jest obecnie
reprezentowana przez 9 obiektów: 6 dworów (Dobiesławiec, Dobre, Dobrzyca, Kładno, Mścice, Śmiechów) i 3 pałace-pałacyki (Dworek, Pleśna , Strzepowo). Po 1949 r
wyburzono obiekty w Kazimierzu Pom., Łasinie Kosz., Łopienicy, Miłogoszczy, Smolnie, Strachominie, Strzeżenicy, Tymieniu,
Wierzchominku i Wierzchominie. Warto poświęcić któreś jesienne popołudnie i ruszyć
śladem wspaniałych zabytków Będzina.

Dworek w Pleśnej
mocy postanowień pokoju westfalskiego
z 1648 r. (kończącego wojnę trzydziestoletnią) przeszły w 1653 r. pod panowanie elektorów brandenburskich. Powstały
wtedy wsie z nadań rycerskich: Borkowice, Łopienica, Miłogoszcz, Wierzchominko. Książę Kazimierz VI zbudował dworek
myśliwski w Kaziemierzu który przetrwał
do XIX wieku. Od 1701 r. weszły w skład
nowopowstałego Królestwa Pruskiego. Od
2 połowy XVIII wieku zaczęto kolonizować

