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Duńska pomoc

Spotkanie noworoczne
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Pod koniec ubiegłego roku oficjalnie otwarto Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Będzinie. W ramach inwestycji utwo-
rzony został dom środowiskowy na pobyt dzienny dla osób 
niepełnosprawnych. Z obiektu będzie korzystać 30 uczestni-
ków, w tym osoby przewlekle psychicznie chore i upośledzo-
ne umysłowo.

Będzino ma 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy

Osoby korzystające z domu środowiskowego mają do dyspozycji: pracownię 
komputerową, gimnastyczną, kulinarną, przestronne pomieszczenia sali ogól-
nej, oraz jadalni z dodatkowym przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów. 
Organizacją prowadzącą obiekt jest wyłonione w ramach konkursu Stowarzysze-
nie Lepsze Jutro w Będzinie. 

Całkowity koszt adaptacji budynku wyniósł 400 553,67 zł. Zadanie realizowa-
ne jest dzięki dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 852 – Pomoc społecz-
na, rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia w wysokości 250 000,00 zł na realizację 
inwestycji (roboty budowlane) oraz 150 000,00 zł na zakup wyposażenia.

W numerze m.in.:
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Rozpoczął się rok 2016. Jak zawsze, składając sobie życze-
nia noworoczne, pragniemy aby był on lepszy, obfitszy w plo-
ny, bogatszy i dla wszystkich szczęśliwy.

Nie zapominajmy o tych dla których zima, to czas przetrwa-
nia. Starajmy się czynić dobro, które – jak mówi stare porze-

Drodzy mieszkańcy naszej gminy
kadło – wróci do nas ze zdwojoną siłą a my będziemy czuć 
się szczęśliwymi i spełnionymi. Nie na próżno mawiano kie-
dyś... Wnieś w progi domów wiele radości a i u ciebie radość 
zagości... Dziel się miłością jak białym opłatkiem a sam jej 
będziesz miał pod dostatkiem...

 Niech te przemyślenia i refleksje będą dla nas cennym dro-
gowskazem przez zimę do wiosny...

Rada Gminy w Będzinie uchwaliła budżet na 2016 rok w 
wersji zaproponowanej przez Wójta Gminy Będzino. Duży 
nacisk położyłem na to, aby był on zbilansowany i zapew-
niał równomierny i zrównoważony rozwój całej gminy. W 
budżecie dużo środków przewidziano na opracowanie pro-
jektów i zadań, na które będziemy składać wnioski o dofinan-
sowanie ze środków Unii Europejskiej.

W domach również planujemy i myślimy – co w nowym roku 
nas czeka? 

Życzę, aby wszystkie te plany były spełnione a zdrowie i 
pogoda ducha nie opuszczały nikogo. 

Wójt Gminy Będzino

Dnia 4 grudnia 2015 r. w Będzinie dokonano uroczyste-
go otwarcia trasy pieszo-rowerowej „Przez łąki i pola do 
Bałtyku: Będzino, Komory, Będzino Kolonia, Będzinko, 
Sarbinowo”.  Celem projektu jest integracja mieszkańców 
gminy i osób ją odwiedzających, propagowanie aktywne-
go wypoczynku na łonie natury oraz promocja walorów 
turystycznych Gminy Będzino i okolic. 

Trasa przebiega przez malownicze tereny pól i łąk naszych wsi 
o charakterze rolniczym a kończy się w nadmorskiej miejscowości 
Sarbinowo. Całkowita długość trasy wynosi 9,9 km. 

Projekt został dofinansowany ze środków „Działaj Lokalnie 
IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na swoje działa-
nia pomysłodawczynie projektu otrzymały 4610 zł dofinanso-
wania z programu Działaj Lokalnie, natomiast całkowita war-
tość projektu wyniosła 6900 zł. „To doskonała oferta zarówno 
dla miłośników krótkich, rekreacyjnych wycieczek, jak i pasjo-
natów dłuższych wypraw. Zarówno rowerzyści jak i piechurzy z 

Ścieżka edukacyjna już otwarta

pewnością docenią zróżnicowanie ukształtowania terenu – i co 
istotne także krajobrazu”- mówią zgodnie realizatorki projektu. 
Projekt powstał przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Będzinie.
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Już po raz 8 z inicjatywy Terenowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Koszalinie ZODR Barzkowice, przy dużym 
wsparciu Domu Kultury w Będzinie 10 grudnia br. odby-
ła się kolejna edycja gminnego konkursu pn. „Kulinarne 
Dziedzictwo w potrawach bożonarodzeniowych”. Przesła-
niem konkursu, ideą która przyświeca organizatorom od 
początku organizacji imprezy jest promowanie tradycji i 
różnorodności dziedzictwa kulturowego, w szczególności 
dziedzictwa kulinarnego regionu w tym wsi będzińskiej.

Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większą przychylnością 
i zainteresowaniem. W tym roku zgłoszono do Konkursu rekordo-
wą liczbę potraw i ciast, których receptury są ściśle związane z 
tradycją Świąt Bożego Narodzenia. 5-cio osobowa komisja pod 
przewodnictwem Sylwii Halamy z UG w Będzinie oceniała je w 3 
kategoriach:

I – potrawy rybne, II – potrawy mączne, zupy, III – wypie-
ki świąteczne

Wysokie walory prezentowanych potraw i ciast spowodowa-
ły, że komisja miała duże trudności z wydaniem jednoznaczne-
go werdyktu. Oceniając, jury brało pod uwagę zarówno walory 
estetyczne jak i smakowe, decydującym czynnikiem była jednak 
zgodność receptur z tradycją Świąt Bożego Narodzenia.

Laureatami konkursu zostali:
Magdalena Tomicka -  z Wierzchominka za łososia zapiekane-

go ze szpinakiem w cieście

Sołectwo Uliszki -  za pierogi z kiszoną kapustą i grzybami
Łucja Tazbir -  z Popowa za ciasto drożdżowe z makiem
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia i nagrody za udział 

w konkursie.
Będzińskie spotkanie upływało w przedświątecznym, radosnym 

nastroju. Zadbały o to działające na terenie gminy zespoły śpie-
wacze i kapele. W repertuarze kolęd i pastorałek prezentowały się 
Kapela „Swaty” z Będzina, „Popowianie” z Popowa, „Zalesianie” z 
Mścic, „Kwiaty Polskie” z Tymienia.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy organizacyjnie i finansowo wsparli naszą imprezę. Fun-
datorami nagród takich jak np. atrakcyjny sprzęt gospodarstwa 
domowego byli: Urząd Gminy w Będzinie, Przewodniczący Rady 
Gminy w Będzinie, Rada Nadzorcza Pomorskiego Banku Spół-
dzielczego Oddział w Będzinie, Elżbieta Góral – radna Rady Po-
wiatu w Koszalinie, ZIR w Szczecinie OT w Koszalinie, Zakłady 
Zbożowe PZZ Stoisław, Lucyna Parol-radna RG w Będzinie, Rady 
Sołeckie z Łekna i Smolnego, sympatycy KG PSL z Będzina. Słod-
ki poczęstunek dla wszystkich uczestników i gości przygotowała 
piekarnia „Bajgiel” z Będzina. Słowa specjalnego podziękowania 
kierujemy również do organizatorów kiermaszu przedświątecz-
nego, z którego dochód przekazano na pomoc w leczeniu małe-
go Frania – mieszkańca gminy Będzino.

Krystyna Polańczyk, Irena Dacko 
ZODR w Barzkowicach – TZD w Koszalinie

Kulinarne Dziedzictwo 
w potrawach bożonarodzeniowych
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W Łeknie, pod koniec 2014 roku po-
jawili się w naszej szkole z sondażową 
wizytą, dwaj panowie z Danii, związani 
z Firmą ORFO z Będzinka. Chcieli się 
zorientować, czy jesteśmy zaintereso-
wani, co prawda używanymi, ale abso-
lutnie przydatnymi do dalszego wyko-
rzystania zestawami komputerowymi. 

Oferowała je nam nieodpłatnie Skander-
borg Order Center for Edukation. Zasta-
nawialiśmy się bardzo krótko, bo te, które 
mieliśmy otrzymać, choć używane, miały 
znacznie lepsze parametry techniczne, od 
stojących w szkolnej pracowni internetowej. 
Przystaliśmy oczywiście na tą propozycję. 
Uroczyste przekazanie 10 zestawów i projek-
tora multimedialnego odbyło się na począt-
ku marca br. z udziałem wójta naszej gminy 
p. Henryka Brody. Jak się okazało to był do-
piero początek. W czasie wakacji dotarła do 
nas kolejna dostawa darów ze Skanderborg. 
Było to 12 zestawów komputerowych, cztery 
tablice interaktywne, rzutnik multimedialny, 
a także krzesła i stoliki uczniowskie z regu-
lowaną wysokością. O ile pierwsze kompu-
tery pan Jurgen Heselbjerg przywiózł do nas 
własnym autem, to do przewiezienia kolej-
nych darów potrzebowaliśmy już ciężarówki. 

Z pomocą przyszedł nam p. Krzysztof 
Stormann, współwłaściciel firmy Vimobilia z 
Trzebiatowa. Dzięki darom z Danii, ale także 
naszym własnym staraniom, śmiało może-

O duńskich darach

my stwierdzić, że nasze dzieci mają warun-
ki do nauki, których mogą im pozazdrościć 
uczniowie z innych szkół. W każdej klasie 
drugiego poziomu edukacyjnego znajdują 
się tablice interaktywne. W listopadzie roz-
poczęliśmy ich instalowanie w klasach edu-
kacji wczesnoszkolnej. Jest realna szansa, że 
do końca tego roku szkolnego będą już we 
wszystkich salach lekcyjnych.

W listopadzie gościliśmy kolejny raz w 
naszej szkole p. Jurgena Hesselbjerga. Tym 
razem towarzyszył mu jego brat. Panowie 
po obejrzeniu szkoły, z uznaniem wypowia-
dali się o sposobie zagospodarowania przez 
nas ofiarowanego wcześniej sprzętu. Nie 
przyjechali jednak z pustymi rękoma. Także 

tym razem przywieźli zestawy komputero-
we. Chęć ich wykorzystania wyraził obecny 
na spotkaniu p. Leszek Lenarcik, dyrektor 
zespołu szkół z sąsiednich Mścic. Tam rów-
nież trafi pokaźna dostawa krzeseł i stolików 
uczniowskich. Na koniec spotkania obecny 
na nim p. wójt ofiarował naszym Gościom w 
dowód wdzięczności drobne upominki zwią-
zane z naszą gminą.

Naszym duńskim darczyńcom i p. 
Krzysztofowi Stormannowi, który za-
deklarował, że i tym razem zupełnie 
nieodpłatnie przywiezie kolejne dary z 
Danii, składamy SERDECZNE PODZIĘ-
KOWANIE !!!

Bogdan Wojsa
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W świat wyobraźni i emocji wprowa-
dził młodych czytelników Tomasz Troja-
nowski - pedagog, dziennikarz telewi-
zyjny, a z zamiłowania pisarz, laureat 
Nagrody Literackiej im. Kornela Maku-
szyńskiego. Był gościem Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Będzinie i popro-
wadził spotkanie autorskie dla uczniów 
klas drugich ze szkół podstawowych 
w Mścicach i Łeknie. Młodzi czytelnicy 
mieli niebywałą okazję poznać twór-
czość pisarza oraz motywy, dla których 
rozpoczął przygodę z pisarstwem. 

Powodem rozpoczęcia pisarskiej drogi 
była chęć dawania innym tego, co teraz 
i w przeszłości sprawiało mu przyjem-
ność. Piszę książki dla dzieci, bo chcę, 
aby dzieciaki rozwijały swoją wyobraźnię. 
Wyobraźnia jest potrzebna, żeby prze-
widzieć skutki naszego działania. Ludzie 
bez wyobraźni są puści jak roboty, nie 
mają duszy. A podstawowym narzędziem 
do rozwijania i kształcenia wyobraźni jest 

Biblioteka, jako nieograniczona 
przestrzeń działań twórczych 

i kształtowania wyobraźni
właśnie KSIĄŻKA! Pisarz w słowach zamy-
ka jakąś cząstkę świata, do której możemy 
wejść czytając właśnie książki. Czytanie 
to rodzaj magii, pielęgnuje wyobraźnię i 
dostarcza fantastycznych emocji – mówił 
pisarz. Tomasz Trojanowski poruszył także 
temat pozytywnych i negatywnych stron 
korzystania z komputera i Internetu. Z 
aktorskim sznytem przeczytał fragment 
swojej książki „Nowe kocie historie”, roz-
dał autografy i oczywiście zachęcał do 
czytania. 

Biblioteka z powodzeniem i dużymi 
osiągnięciami kontynuuje spotkania bi-
blioteczne z przedszkolakami. W ciągu 
miesiąca organizujemy kilka spotkań o 
różnej tematyce, ale książka jest zawsze 
ich głównym bohaterem. Dzieci bawiły 
się w Bibliotece na Światowym Święcie 
Pluszowego Misia, szukały wśród książek 
prezentów od św. Mikołaja, robiły okazałe 
łańcuchy choinkowe, którymi potem stroi-
ły choinkę. A pod tą choinką znowu leżały 
przeznaczone dla nich drobne prezenty. 

Natomiast najmłodsze grupy przedszkol-
ne Biblioteka odwiedza w przedszkolu w 
ramach programu Z książką w walizce. W 
formie zabawy wprowadzamy dzieci w za-
czarowany świat książek, przygotowujemy 
do odbioru ich treści i roli czytelnika. 

Nieobca jest nam także ekologia. W 
ramach 13. edycji ogólnopolskiego pro-
gramu „Święto Drzewa”, tajemnice lasu 
i kulturę przebywania w nim poznała 
grupa przedszkolaków z Przedszkola 
Samorządowego w Będzinie. „Czyta-
my drzewom” to tegoroczne przesłanie 
tej szeroko zakrojonej akcji. Będzińska 
Biblioteka przystąpiła do programu po 
raz pierwszy, we współpracy z Urzędem 
Gminy Będzino i Przedszkolem Samorzą-
dowym w Będzinie. Grupa przedszkola-
ków oraz niemałe grono dorosłych wy-
brało się wspólnie na wyprawę do lasu, 
aby poczytać drzewom wybrane opowie-
ści, a przy okazji, ze szczyptą ekologii, 
poznać znaczenie drzew w świecie przy-
rody. Drzewom i dzieciom czytały „leśne 
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nimfy” pięknie udekorowane jesiennymi 
darami lasu. 

Nasza Biblioteka postawiła na nowoczes-
ną edukację kulturalną, dzięki której dzieci 
i młodzież stają się świadomymi odbiorca-
mi kultury, ale także jej twórcami. Dbamy 
o to, by spotkania z kulturą dały młodym 
możliwość odkrycia swoich talentów, roz-
wijania pasji, poznawania świata, ale tak-
że uczyły wspólnego działania i tworzenia. 
Zmierzyła się z tym Biblioteczna Akademia 
Młodego Artysty. W zajęciach odbywają-
cych się w każdy poniedziałek uczestni-
czy stała grupa dzieci, które korzystając 
z szerokiego wachlarza technik i narzędzi 
plastycznych mają możliwość rozwijać swo-
ją kreatywność i wyobraźnię. Ale nie tylko 
– jest to alternatywny sposób spędzania 
czasu, z dala od komputera i Internetu, 
oraz aktywny odpoczynek od obowiązków. 
Uczestnicy Akademii to bardzo zgrana, 
stała grupa dzieci, które potrafią także 
zrobić coś wspólnie dla dobra innych. Kil-
ka kolejnych spotkań dzieci poświęciły na 
wykonywanie ozdób świątecznych. Zostały 
one sprzedane na kiermaszu bożonarodze-
niowym na stoisku prowadzonym przez Ag-
nieszkę Szeląg, która sprzedawała ozdoby 
zrobione przez podopiecznych ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Warninie oraz uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Dobrzycy. Dochód ze sprzedaży zo-
stał przeznaczony na rzecz małego Franka 

Sobieraja ze Śmiechowa. W okresie przed-
świątecznym Akademia miała także swoją 
Edycję Specjalną - Warsztaty świąteczne 
dla dorosłych. Po czterech spotkaniach 
warsztatowych ich uczestniczki z powo-
dzeniem mogły udekorować swój dom na 
święta własnoręcznie zrobionymi, gustow-
nymi i eleganckimi ozdobami. Część ozdób 
wykonanych podczas tych spotkań również 
trafiła na charytatywny kiermasz na rzecz 
Franka. Bardzo dziękujemy uczestnikom 
Akademii i Warsztatów Świątecznych za 
empatię i wielkie serce!

Ostatnie trzy miesiące roku to także 
czas dobrej zabawy. Na przedświątecznych 
warsztatach niekonwencjonalne i twórcze 
wykorzystanie różnych materiałów pozwo-
liło na stworzenie bardzo ciekawych i ory-
ginalnych prac. Były kukiełkowe czarowni-
ce i świetliste aniołki, brzuchate bałwanki 
na nartach, przeróżne ozdoby choinkowe z 
masy solnej i bambusowe choinki. Ale tak-
że wspólne zabawy - andrzejkowa i miko-
łajkowa - z prezentami, piernikowymi ba-
beczkami i cytrynową lemoniadą własnej 
roboty. Każde nasze działania biblioteczne 
szczególnie odnoszące się do dzieci i mło-
dzieży, ale także i do dorosłych, są ukie-
runkowane na wzmocnienie poczucia ich 
własnej wartości, uświadomienie, że każdy 
ma potencjał twórczy i może być artystą. 
Ważna jest także idea współpracy, umie-
jętność współdziałania na rzecz innych, 

ale także dla dobrej, rozwijającej zabawy.
Biblioteka ponownie przystąpiła do 

Ogólnopolskiej Akcji Biblioteki przyjazne 
sztabom WOŚP i została wolontariuszem 
Orkiestry. Dlatego też grudniowe zajęcia 
w Akademii to także przygotowania do 
24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, gdzie na Kiermaszu książek i in-
nych rzeczy niezwykłych można było kupić 
ozdoby zrobione w ramach zajęć. 

Rok 2015 był dla Biblioteka rokiem po-
myślnym. Bogatym w działania, obfitym 
w czytelników i książki. Obdarzył nas 
wieloma osobami z pozytywną energią, 
życzliwych i serdecznych, bezinteresownie 
wspierających nasze działania. Z całego 
serca DZIĘKUJEMY!

Biblioteka jest dumna z przyznania 
przez Fundację Orange Certyfikatu Biblio-
teka z pasją oraz zajęcia 177. miejsca w 
Ogólnopolskim rankingu bibliotek prowa-
dzonym przez dziennik Rzeczpospolita. 
Osiągnięcia Biblioteki będzińskiej, to efekt 
wspólnych działań biblioteki głównej i filii 
bibliotecznych w Dobrzycy i Tymieniu.

Na Nowy Rok 2016 życzymy wszystkim 
optymizmu ze spokojnym oglądem świata 
i siebie samych. Bądźcie idealistami, ko-
chającymi ludzi, z wielką wiarą w człowie-
ka, sprawiedliwość i dobre wartości!

Danuta Sawicka
Dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Będzinie
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Pod koniec ubiegłego roku w Sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Będzinie odbyło się spotkanie świąteczno – no-
woroczne. Udział w spotkaniu wzięły władze gminy Bę-
dzino oraz zaproszeni księża, przedstawiciele zakładów 
pracy, instytucji, firm z terenu gminy Będzino, oraz kie-
rownicy jednostek gminnych. 

Spotkanie uświetnił występ dzieci z przedszkola samorządowe-
go w Mścicach, a także kapeli SWATY. Przy okazji tej uroczystości 
zostały wręczone Odznaki: Srebrną Odznakę Honorową Gryfa 

Zachodniopomorskiego, Elżbiecie Rzepce – sołtysowi sołectwa 
Popowo wręczył Radny Województwa Zachodniopomorskiego,Jan 
Kuriata. Odznakę Honorową: Zasłużony dla Gminy Będzino, Irenie 
Dondajewskiej – wieloletniemu Skarbnikowi Gminy Będzino – wrę-
czył Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie, Andrzej Nożykowski. 

W dalszej części spotkania Wójt Henryk Broda przedstawił 
multimedialną prezentację dotyczącą wykonanych zamierzeń i 
zadań w 2015 roku. Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia 
i wznieśli toast za pomyślność wszystkich mieszkańców gminy 
Będzino w roku 2016.

Spotkanie noworoczne
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Prezentujemy Państwu młodzież gimnazjalną, która w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęła naukę w 
szkołach w Mścicach i Tymieniu. 

Gimnazjum im. Ludzi Morza w Mścicach

Klasa 1A: Wiktoria Banaszczak, Dawid Bara, Jakub Białek, Patryk Borowik, Sandra Chamera, Nikola Cibińska, Jakub 
Czekaj, Jakub Dąbrowski, Wiktoria Demidowicz, Paulina Domek, Joanna Grycan, Hubert Kowalczyk, Daniel Masian, Wiktor 
Oleśkiewicz, Jakub Pawlicki, Dawid Roch, Zuzanna Rybak, Joanna Symczyk, Patryk Szperlak, Konstancja Świec, Natalia 
Terelak, Radosław Waszak, Jakub Wojtukiewicz, Krystian Żegnałek i Rafał Żyluk. Wychowawczynią klasy jest pani Mag-
dalena Pawlak.

Klasa 1B: Kacper Barski, Roksana Berkan, Emilia Błasiak, Marcin Błasiak, Martyna Bugara, Małgorzata Damijan, Klau-
dia Dziwisińska, Łukasz Karolczuk, Martyna Król, Przemysław Krupa, Natalia Kusyk, Kacper Markowski, Mateusz Matejko, 
Maciej Miernik, Aleksandra Milart, Filip Misztal, Wojciech Nawrocki, Kacper Perz, Marta Pietrzykowska, Paweł Pietrzykow-
ski, Wiktoria Popławska, Jakub Przydalski, Nicole Walczak, Wojciech Waligóra i Krystian Wojsznarowicz. Wychowawczyni 
klasy to pani Renata Skurzyńska.

Gimnazjum im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża ma w tym roku jedną klasę pierwszą. Uczą się w niej: Artur 
Augustyniak, Martyna Augustyniak, Piotr Bachta, Dorota Błażek, Jacek Borowiecki, Łukasz Cacek, Dominika Ciszewska, 
Jakub Cyran, Sara Donajska, Adam Donajski, Krzysztof Fryczkowski, Aleksandra Gil, Karolina Grajper, Anna Kowalczyk, 
Marta Kozub, Radosław Kuczyński, Szymon Majewski, Marlena Papis, Aleksandra Pecyna, Nikola Pytlewska, Eryk Sacha-
ruk, Mariusz Sać, Liliana Sikora, Zuzanna Solnica, Patrycja Stachurska, Kinga Stebelska, Julia Śnieżko, Wiktoria Śnieżko, 
Kornel Wielgus. Wychowawcą klasy jest pan Krzysztof Kraska.

Gimnazjalne pierwszaki

Klasa 1A gimnazjum im. Ludzi Morza w Mścicach
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Klasa 1B gimnazjum im. Ludzi Morza w Mścicach

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża
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„… podobno był tu kiedyś wielki zielony las i nas – drzew 
było dużo, a teraz zostaliśmy tylko my …”  – pod takim ha-
słem w dniu 16.12.2015 r. w Domu Ludowym w Mścicach 
odbyły się 2 spektakle ekologiczne. 

Spektale pt. „O czym szumią drzewa” skierowane były do 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Przedstawienia miały 
formę wesołej, wspólnej zabawy z dziecięcą publicznością. Były 
także konkursy, piosenki, barwne kostiumy. Podczas spektakli 
zostały poruszone ważne tematy jak segregacja odpadów, za-
nieczyszczenie powietrza, niska emisja, czy też problem niszcze-
nia lasów, które w łatwy i przyjemny sposób zostały przekazane 
najmłodszym widzom.

Przedstawienie zostało zrealizowane w ramach partnerskiego 
projektu „System gospodarki odpadami komunalnymi – eduka-
cyjna akcja promocyjna” dofinansowanego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
Dla przeszło 300 dzieci wystąpili aktorzy Krakowskiego Biura Pro-
mocji Kultury.

Spektakl ekologiczny 
„O czym marzą drzewa?”
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No to jak? Idzie nowe, czy wraca stare? Pewnie i jedno 
i drugie. Zapowiedź likwidacji gimnazjów ożywiła nieco 
oświatowe środowisko, ale czy wstrząsnęła? Najpierw – w 
toku kampanii wyborczej do parlamentu – były zdawkowe 
uwagi niedoszłej pani minister edukacji Elżbiety Witek, że 
„społeczeństwo zgłasza postulaty”, że liczne spotkania z 
wyborcami potwierdziły oczekiwania na powrót do stare-
go systemu ośmioklasowej szkoły podstawowej... 

Kto tam był i to słyszał – niech się odezwie. Dzisiaj, realnie 
urzędująca minister edukacji Anna Zalewska zapowiada „sze-
rokie konsultacje społeczne z wszystkimi zainteresowanymi 
stronami”, ale los kolejnej reformy oświatowej wydaje się 
przesądzony. Dlaczego? Odpowiedź jest dość prosta: zmiany 
mają znaczny ciężar gatunkowy, da się je umieścić w szere-
gu sztandarowych reform, z którymi rządząca partia szła do 
wyborów. Kiedy przyjdzie czas rozliczeń i podsumowań – a 
przyjdzie, to będzie jak znalazł: obiecaliśmy i dotrzymaliśmy 
słowa. Świetna reforma, bo ważna społecznie, „wychodząca 
naprzeciw oczekiwaniom” i … prawie bezkosztowa. W porów-
naniu z programem „500+” , podniesieniem kwoty wolnej od 
opodatkowania, czy obniżeniem wieku emerytalnego, to po 
prostu darmocha! Ewentualne koszty wrzuci się samorządowi 
terytorialnemu, bo zawsze tak było. Jakieś tam konsultacje 
się pewnie odbędą, pro forma.

 
Trzeba się jednak spróbować oderwać od polityki, na któ-

rą nie mamy wpływu i spojrzeć na system gimnazjalny chłod-
nym okiem. Kiedy w 1999 roku minister Mirosław Handke (kto 
go jeszcze pamięta?) wprowadzał gimnazja, spotkałem tylko 
jednego nauczyciela popierającego te ideę – zachodniopomor-
skiego kuratora oświaty Pawła Bartnika; pozostali byli przeciw, 
a  rozmawiało się na ten temat niemało. Prawie zapomniałem, 
ale nauczycielska „Solidarność” też popierała wprowadzenie 
gimnazjów, więc dzisiaj jest w niewygodnej pozycji. W toczącej 
się wówczas dyskusji zwracano uwagę na spore koszty budowy 
nowych szkół, lub adaptacji już istniejących, padały argumenty 
o nieuchronnych trudnościach wychowawczych, które pojawią 
się po zgromadzeniu 13 – 16 latków pod jednym dachem. Za-
mieszania dopełniała konieczność stworzenia nowej podstwy 
programowej, napisania programów nauczania i podręczników. 
I co z  tego? Nic! 

Zrobili jak chcieli. Teraz będzie tak samo, tylko prościej, bo 
wystarczy „odkurzyć” stare, trochę zliftingować, dorzucić mod-
nych przypraw, podlać sosem narodowo - patriotycznym i  goto-
we. Z budynkami też jakoś będzie, jakoś – czyli po naszemu. Z 
czterech szkół działających w  gminie Będzino tylko jedna może 
mieć problemy lokalowe z pomieszczeniem dwóch dodatkowych 
roczników uczniów. Dużo ważniejszym jest pytanie o kondycję 
dzisiejszych gimnazjów, o to, jak dają sobie radę z nauczaniem 
i wychowaniem polskiej młodzieży, jak wypadają na tle innych 
europejskich systemów edukacyjnych? Krótko: czy likwidacja 
gimnazjów to ruch w dobrym kierunku?

 
Przyjrzyjmy się faktom. Początki były trudne. Reforma z 1999 

roku przeorała programy szkolne, wcisnęła dodatkowe ogniwo 
pomiedzy szkoły podstawowe i średnie (+ zawodowe). Proces 
docierania się nowego systemu trwał kilka lat, bo uczyli się 
go wszyscy: władze oświatowe, nauczyciele i uczniowie. Ba-
dania jakości kształcenia stawiały polską szkołę daleko w eu-
ropejskiej stawce. Po paru latach wprowadzono „zewnętrzne 

badania jakości nauczania” w postaci sprawdzianu po szkole 
podstawowej i egzaminu po gimnazjum. Uczniowie kończący 
te szkoły pisali (i piszą do dziś) testy sprawdzające stopień 
opanowania wiedzy i umiejętności. Wyniki tych testów dawały 
jakieś pojęcie o pracy szkoły, a zebrane w skali kraju pozwala-
ły na wyciągnięcie ogólnych wniosków i dokonanie szerszych 
porównań. „Zewnętrzność” tych egzaminów polegała na zasto-
sowaniu jednolitego arkusza testowego, anonimowości wypeł-
niających i sprawdzających testy. 

Wykonano naprawdę ogromną pracę, przeszkolono tysiące 
egzaminatorów, sprecyzowano oczekiwania, jakie powinien 
spełnić absolwent szkoły. Efekty nie były natychmiastowe, ale 
w  kolejnych badaniach PISA (Programme for International Stu-
dent Assessment) organizowanych przez OECD, polskie szkoły 
pięły się w górę. Dzisiaj naprawdę nie ma wstydu; w Europie 
wyprzedzają nas jeszcze Finowie (i Estończycy w rozumowaniu 
w naukach przyrodniczych). Gwoli uczciwości dodam, że dalecy 
Azjaci w tych badaniach są niedoścignieni, ale to zupełnie inny 
temat. Dopiero umieszczenie polskich szkół w szerszym ukła-
dzie odniesienia pokazuje, że system jest wydolny, sprawny, 
spełniający wymagania współczesności. Czy niczego nie trzeba 
już poprawiać? Ależ skąd! Trzeba, trzeba.

 
Zjawiska, o których piszę, znajdują potwierdzenie w licznych 

relacjach docierających do kraju od naszych ekonomicznych 
emigrantów rozsianych po Europie (i nie tylko). Oto rdzenni 
Brytyjczycy skarżą się na polskie dzieci, które pomimo bariery 
językowej zawyżają poziom nauczania w ich szkołach i są źród-
łem nieznośnego stresu szkolnego! Albo Polka w amerykańskiej 
rodzinie: obrała ziemniaki, pokroiła i usmażyła frytki! Zdumione 
dzieciaki dowiedziały się, że frytki robi się z ziemniaków! Takich 
przykładów znacie Państwo zapewne więcej.

 
Na koniec poważnie: co na to nauczyciele? Sprawa nie jest 

prosta. Minister Zalewska zanęciła podwyżkami płac w 2016 
roku, likwidacją sprawdzianu po szkole podstawowej (bo egza-
min gimnazjalny sam się zlikwiduje) i tzw. godzin karcianych. 
To duży pakiet i atrakcyjny dla naszej grupy zawodowej – moż-
na się spodziewać pewnego poparcia ze strony pedagogów. 
Obawy związane z możliwością utraty pracy dotyczą nauczy-
cieli gimnazjalnych. W nowych-starych szkołach podstawo-
wych ubędzie jeden rocznik uczniów. Przejdzie on do placówek 
ponadpodstawowych. Nie można mieć nadziei, że dyrektorzy 
tych szkół zatrudnią gimnazjalne „nadwyżki”. Prościej będzie 
dać parę nadgodzin swoim nauczycielom i mieć bezpieczną re-
zerwę na przyszłość.

 
Stanowisko największego, branżowego związku zawodowe-

go w Polsce – Związku Nauczycielstwa Polskiego, który zrzesza 
ponad 300 tysięcy członków, jest jednoznaczne. Przeciw! W 
1999 roku, kiedy wprowadzano gimnazja, też byliśmy przeciwni. 
Choroba zawodowa? Nie, raczej obawa przed zniszczeniem do-
robku, który z takim mozołem wypracowano. Co do problemów 
wychowawczych produkowanych przez gimnazjalistów, to one 
nie znikną wraz z  gimnazjami, bo nie tworzy ich typ szkoły, a 
wiek dojrzewania. Chciałbym się mylić, ale transmisje TV z sali 
sejmowej pokazują determinację obozu rządzącego we wprowa-
dzaniu zapowiedzianych zmian. Po co dyskusje, skoro oni wie-
dzą lepiej jak ma być?

 
Radosław Siegieda

Wszystko już było?
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Trzeciego grudnia 2015 roku w Zespole Szkół im. Kar-
dynała Ignacego Jeża w Tymieniu odbył się III Powiatowy 
Konkurs Piosenki Angielskiej. Do udziału w konkursie zgłosili 
się uczestnicy ze szkół w Manowie, Mścicach, Dobrzycy, Tymie-
niu, Będzinie oraz Ustroniu Morskim, łącznie 35 uczestników. Or-
ganizatorki konkursu: Katarzyna Stańczak oraz Mariola Drogosz 
zaprosiły do Jury: Jerzego Łuczaka - dyrektora Domu Kultury w 
Będzinie, Jadwigę Preyzner - nauczycielkę języka angielskiego, 
oraz Elżbietę Piskorz. Komisja z przewodniczącym - Jerzym Łu-
czakiem na czele, wyłoniła w konkursie zwycięzców w dwóch 
kategoriach - soliści oraz duety. 

W szkołach podstawowych w kategorii soliści zwyciężyli:
1. Maciej Szczeparski ze Szkoły Podstawowej w Łęknie; 
2. Ewelina Matwiejczuk ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy;
3. Marta Ciba z Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim.
Wyróżnienie otrzymała Barbara Stępień z Zespołu Szkół w Tymieniu.
W kategorii duety nagrody zdobyli:
1. Alicja Skrzypczyk i Zuzanna Malich 
    ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy;
2. Zuzanna Cieślik i Kornelia Solecka 
    ze Szkoły Podstawowej w Łeknie; 
3. Sandra Sobieraj i Wiktoria Buchcic 
    z Zespołu Szkół w Tymieniu.
W gimnazjach w kategorii soliści nagrody otrzymali:
1. Natalia Reczkowska z Zespołu Szkół w Mścicach;
2. Jakub Łukaszewski z Zespołu Szkół w Tymieniu;
3. Katarzyna Trzebińska z Zespołu Szkół w Mścicach.
Wyróżnienia otrzymały: Aleksandra Gil z Zespołu Szkół w Ty-

THE VOICE OF TYMIEŃ

mieniu, Aleksandra Cholewicz z Zespołu Szkół w Mścicach, Nikola 
Cibińska z Zespołu Szkół w Mścicach, Kamil Skrzypczyk z Zespołu 
Szkół w Tymieniu. 

W kategorii duety nagrody zdobyli:
1. Wiktoria Połowniak i Klaudia Rogowicz 
    z Gimnazjum w Manowie; 
2. Jakub Łukaszewski i Adrianna Jęcek 
    z Zespołu Szkół w Tymieniu; 
3. Wiktoria i Julia Śnieżko z Zespołu Szkół w Tymieniu. 
Przyznana została również nagroda Grand Prix Adriannie Jęcek 

z Zespołu Szkół w Tymieniu, otrzymała statuetkę Dyrekcji Ze-
społu Szkół w Tymieniu. Nagrody dla zwycięzców i uczestników 
ufundowane zostały przez Dyrekcję Szkoły, Radę Rodziców oraz 
wydawnictwa językowe takie jak Macmillan, Oxford oraz Pearson. 
Każda śpiewająca osoba otrzymała nagrodę oraz dyplom. Łącznie 
w konkursie udział wzięło 35 osób.

Katarzyna Stańczak

Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie zakupiła fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Dotychczas średni wiek pojazdów 
użytkowanych przez OSP Będzino wynosił ok. 26 lat. W większości był to wysłużony i mocno awaryjny tabor. W latach 2010-2014 OSP 
w Będzinie wyjeżdżała do 225 zdarzeń na terenie Powiatu koszalińskiego, w samym roku 2014 OSP w Będzinie wyjeżdżało 56 razy 
do zdarzeń. Wartość zakupionego wozu to 669 708 zł. Na ten cel ochotnicy pozyskali środki z Nadleśnictw: Manowo, Karnieszewice i 
Gościno oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na ten cel przekazana 
została też dotacja z budżetu Gminy Będzino.
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Międzyszkolny chór “Dominanta”, który działa w naszej 
gminie w Zespole Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach, w 
grudniu ubiegłego roku zdobył pierwsze miejsce w ka-
tegorii chórów młodzieżowych, oraz Grand Prix w Finale 
XXVI FESTIWALU PIEŚNI RELIGIJNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II 
„CANTATE DOMINO” w Koszalinie. Oprócz uczniów Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum Samorządowego w Mścicach, 
w chórze znaleźli się także absolwenci tych szkół. Licea-
liści oraz studenci stanęli na scenie, by pomóc młodszym 
kolegom i koleżankom, oraz żeby pokazać, że łącząc siły 
możemy osiągnąć więcej. 

Ten sukces nie jest jedynym, ale jest dla chóru pięknym jego 
zwieńczeniem. „Dominanta” wzięła udział w V Ogólnopolskim 
Konkursie Pieśni Chóralnej “Maryi Matce” w Farze Poznańskiej i 
zajęła II miejsce, ex aequo z Chórem “Solideo” z Poznania. Wcześ-
niej, chór zajął również II miejsce w I Bałtyckim Konkursie Chó-
rów Koszalin – Słupsk “Pomerania Cantat” (ex aequo z Chórem 
“Dysonans” z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszali-

nie). Na tym festiwalu pojawiło się także wielu absolwentów, udo-
wadniając po raz kolejny, że “Dominanta” łączy ludzi. Wspomnę 
jeszcze, że chór zdobył wyróżnienie wśród wielu bardzo dobrych 
zespołów na III Festiwalu Muzyki Chóralnej w Sławie.

Chór cały czas bierze czynny udział w życiu szkoły oraz gmi-
ny. Poza konkursami ogólnopolskimi, członkowie “Dominanty” 
biorą uczestniczą w gminnych przeglądach piosenki w Tymie-
niu, konkursach piosenki angielskiej, czy festiwalu “Szum” w 
ZS w Mścicach. Chór często proszony jest o oprawę muzyczną 
różnych imprez okolicznościowych, takich jak otwarcie i za-
mknięcie sezonu żeglarskiego, oraz świąt państwowych i koś-
cielnych.

W nagrodę za solidną pracę, chórzyści byli  z wycieczką w War-
szawie, gdzie zapewnili oprawę muzyczną mszy w kościele p.w. 
św. Stanisława Kostki – tam byli przy grobie i w muzeum bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. Chórzyści dziękują serdecznie wszystkim, 
którzy pomagają im w nauce i pracy, i życzą wszystkiego najlep-
szego w następnym roku.

Dyrygent chóru Bożena Cienkowska

Grand Prix dla chóru 
„DOMINANTA”
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Wykaz zadań przewidzianych do realizacji 
z funduszu sołeckiego w 2016 roku
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