
Nowiny z Gminy

Czas Wielkanocy
Wielkanoc to najważniejsze święto w Kościele Katolickim. Odznacza się szczególną 
radością, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego zwycięstwa 
nad grzechem i śmiercią.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany 
terminów oraz miejsc ww. wydarzeń z przyczyn 
losowych. Bieżące informacje na temat wydarzeń 
otrzymają Państwo pod nr tel. 94 316 25 45.

wywiad z ks. jarosławem rynowieckim - str. 4

Ponadto w numerze m. in.: 

Dzień Kobiet, Powitanie wiosny w Strachominie, Turniej wiedzy pożarniczej,  
Wyniki wyborów w OSP oraz Sukcesy naszych sportowców

Szansa na normalne życie
Chociaż działają zaledwie od końca 
grudnia 2015 roku, w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Będzinie nie ma 
miejsca na nudę.

Program 500+
Najważniejsze informacje na temat 
nowego programu wsparcia dla rodzin

IDZIE WIOSNA EGZAMINY I ...
W tym roku do testów przystąpi łącznie 
ok. 700 tys. uczniów.

nAJBLIŻSZE WYDARZENIA
- 2 kwietnia, godz. 10:00 – Gminny Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
w Będzinie, ZS im. Ludzi Morza w Mścicach
- 12 kwietnia, godz. 10:00 – 11:30 – Spotkanie 
autorskie z Zofią Stanecką, Gminna Biblioteka 
Publiczna (GBP) w Będzinie
- 19 kwietnia, godz. 11:00 – Oficjalne otwarcie 
Biblioteki w Mścicach, Dom Ludowy w Mścicach
- 23 kwietnia, godz. 17:00 – Spektakl teatralny 
Sławomira Mrożka "Policjanci", WDK w Dobrzycy 
- 29 kwietnia, godz. 9:00  – Gminny Przegląd 
Recytatorski dla przedszkolaków „Ludwisie”, 
GBP w Będzinie
- 1 maja  – Turniej o Puchar Wójta Gminy Będzino, 
boisko w Dobrzycy
- 7 maja – VII Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel 
i Zespołów Ludowych, boisko w Dobrzycy
- 08-15 maja  – XIII edycja Tygodnia Bibliotek 
„Biblioteka inspiruje”, GBP w Będzinie
- 12 maja, godz. 8:00 - 9:30 – Spotkanie autorskie 
z Arkadiuszem Niemirskim, GBP w Będzinie
- 13 maja, godz. 9:00  – Gminny Turniej 
Recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”, 
GBP w Będzinie
- 25 maja – Gminny Dzień Matki, WDK w Dobrzycy
- 28 maja – Gminny Dzień Dziecka,  
WDK w Dobrzycy
- 30 maja – Gminny Dzień Działacza Kultury, 
WDK w Dobrzycy
- 11 czerwca – II Ogólnopolski Turniej Karate 
Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Będzino, 
ZS im. Ludzi Morza w Mścicach
- 18 czerwca – XII Festyn Wodny Gminy Będzino, 
przystań wodna w Podamirowie
- 25 czerwca – III Rekracyjny Festyn Strażacki, 
plac przy budynku OSP w Mścicach
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nowiny z gminy

W świąteczno-
wiosennym nastroju
Wszyscy lubimy spędzać czas w  czystym i  miłym 
otoczeniu. Zarówno w pracy, w domu, jak i poza nim 
staramy się, aby było schludnie i przyjemnie.

Dzieje się tak zwłaszcza wiosną, kiedy topnieją 
śniegi i odkrywa się wszystko  to, co pozostało po 
zimie. Po zimie odradza się przyroda, odradzamy 

się my rozważając śmierć na krzyżu Chrystusa i  jego 
zmartwychwstanie. 

Rozpoczyna się czas wiosennych porządków. Czyścimy domy, czyścimy przydomowe obejścia – sprzątamy. Warto 
wówczas przypomnieć sobie o  obowiązku jaki spoczywa na każdym z  nas w  zakresie utrzymania czystości 

terenów przydrożnych, placów zabaw, miejsc parkingowych i  miejsc publicznego użytku – zadbajmy o  czysty 
i schludny wygląd naszej gminy. Przyjmijmy w swoje domostwa należycie i godnie najbardziej optymistyczną porę 
roku – wiosnę, a wraz z nią okres Świąt Wielkanocy. Wielkanoc jest radosnym i kolorowym świętem, które kojarzymy 
sobie z palmami, gaikami, stroikami, pisankami i kraszankami, barankami, kurczętami, jak również z drożdżowymi 
i lukrowanymi babami, mazurkami dekorowanymi migdałami i pętem wędzonych kiełbas. Ta wielobarwność wynika 
z tradycji, która przez wieki jest nieodłącznym elementem tych Świąt. 

W tak piękny czas wiosennej aktywności całego naszego społeczeństwa kieruję do Państwa życzenia pięknych 
Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary w dobro, prawdę i mądrość, spędzonych w pogodnym, wiosennym nastoju, 
w gronie rodziny i przyjaciół. Przygotujmy się na piękne świętowanie, przygotujmy siebie, nasze domostwa tak, aby 
świadczyły one o nas, jak o najlepszych gospodarzach.

CZYTAJ NAS ONLINE!
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Dzień Kobiet za nami
W dniu 8 marca w sali widowiskowej GOK w Bę-
dzinie z inicjatywy Rad Sołeckich Będzina, Łekna, 
Kiszkowa, Uliszek, Śmiechowa–Borkowic, straża-
ków z OSP w Będzinie oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury w Będzinie odbyła się impreza z okazji ob-
chodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, w której 
uczestniczyło około 200 pań z terenu całej gminy.

Uroczystość otworzyła grupa kilku panów 
na czele z Wójtem Gminy Henrykiem Brodą 
i Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem 

Nożykowskim. Składając przybyłym paniom ży-
czenia z okazji ich święta, zaprezentowali kilkana-
ście sentencji i przypowieści podanych w formie żartobliwej, które wzbudziły ogólne zadowolenie i wywoły-
wały brawa, po co trafniejszych prezentacjach. Następnie wspólnie ze strażakami z jednostki OSP w Będzinie 
panowie wręczyli każdej z pań kwiaty, czekolady i laurki wykonane przez dzieci uczestniczące w zajęciach or-
ganizowanych przez placówki kultury. Podzielony został również wspólnie z sołtysami i strażakami olbrzymi, 
piękny i bardzo smaczny tort ufundowany przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie. W trakcie 
spotkania pani Elżbieta Góral - Radna Rady Powiatu ufundowała i przeprowadziła zabawę (loterię), podczas 
której, każda z pań mogła wylosować dla siebie drobny upominek. Dla uczestniczek spotkania przygrywała 
Kapela Ludowa „Swaty” z Będzina oraz Zespół śpiewaczy „Kwiaty Polskie” z Tymienia zabawiając i umilając 
czas wspólnym śpiewem znanych i lubianych piosenek ludowych. Główną jednak atrakcją tego wieczoru był 
występ gwiazd polskiej estrady pani Iwony Niedzielskiej oraz satyryka i „kabareciarza” pana Marka Mality. 
Program artystyczny w ich wykonaniu wzbudził wśród pań tak duży entuzjazm i zachwyt, że po zakończeniu 
występu dziękowano im brawami i owacjami na stojąco. ( JŁ)
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Z proboszczem parafii pw. Trójcy Świętej w Dobrzy-
cy, ks. Jarosławem Rynowieckim rozmawia Tomasz 
Wojciechowski. 

Tomasz Wojciechowski: Co oznacza dla katolika święto 
Wielkanocy i dlaczego jest dla nas takie ważne?

Ks. Jarosław Rynowiecki: Naj- 
pierw chciałbym serdecznie powitać 
Czytelników „Nowiny z  Gminy” 
w  Wielkim Tygodniu i  dziękuję za 
możliwość udzielenia wywiadu 
tak zacnemu gronu. Przechodzę 
do meritum, czyli odpowiadam na 
pytanie. Przeżywamy Wielki Tydzień. 
Za nami Niedziela Palmowa! Przed 
nami Triduum Paschalne – czyli 
wspomnienie wydarzeń Wielkiego 

Czwartku, kiedy   Chrystus   ustanowił    sakramenty    Eucharystii 
i kapłaństwa, Wielkiego Piątku – dnia Męki i śmierci Chry- 
stusa. W  Wielką Sobotę  - w  czasie Wigilii Paschalnej 
trzymając zapalone świece odnowimy przyrzeczenia 
chrzcielne. W  przyszłą niedzielę, Niedzielę 
Zmartwychwstania zgromadzimy się na Rezurekcji, aby 
radować się zwycięstwem Chrystusa. Wprawdzie każda 
niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale 
Niedziela Wielkanocna jest z  nich najbardziej uroczysta, 
jest Niedzielą Niedziel! To w  Wielkanoc pozdrawiamy 
się radosnym zawołaniem: Chrystus zmartwychwstał! 
Prawdziwie zmartwychwstał! Wielkanoc to najważniejsze 
i  najstarsze święto chrześcijańskie upamiętniające 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zachęcam wszystkich 

do głębokiego przeżycia tajemnic Triduum Paschalnego 
poprzez uczestnictwo w liturgii. 

Jak należy się do niego dobrze przygotować?

Przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy dla wielu katoli-
ków jest bardzo ważne. Razem z Chrystusem przeżywają 
owocniej okres Wielkiego Postu, aby jak najpiękniej prze-
żyć święta Wielkiej Nocy. W  środę popielcową przyjmu-
ją szczyptę popiołu na głowę, jako znak  pokuty. Poprzez 
modlitwę, umartwienie, czyny miłosierdzia utożsamiają 
się z  Chrystusem cierpiącym. Wielu katolików uczestni-
czy w  pięknych, starych nabożeństwach Drogi Krzyżowej 
i  Gorzkich Żalach. Wielu też uczestniczy w  rekolekcjach, 
które kończą pojednaniem się z Bogiem w sakramencie po-
kuty i pojednania i uzyskuje odpust zupełny. Wzorce cze-
pią z domu, w którym zostali wychowani. Przyznam, że od 
dziecka bardzo lubiłem nabożeństwa wielkopostne i  dla-
tego bardzo się cieszę, że w Parafii w Dobrzycy tak wielu 
wiernych uczestniczy w tych nabożeństwach.

Czy dziś Wielkanoc jest objawem komercji?

Komercja wkradła sie dzisiaj do wszystkich dziedzin nasze-
go życia. Biznes jest biznesem, kieruje się swoimi prawami, 
ale czy tak być powinno? Sprzedać, zarobić na wszystkim, 
nawet na świętościach, albo ich kosztem. Proszę zauważyć, 
że na kartkach świątecznych, które możemy kupić i potem 
wysyłamy mamy gotowe teksty życzeń np.: „Wesołych 
Świat i obfitego dyngusa”, tylko gdzieś zniknęły po słowach 
„Wesołych Świąt” słowa „Zmartwychwstania Pańskiego”. 
Mało tego możemy podziwiać na kartkach piękne koszycz-
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ki z jajkami, czy też milutkie kurczaczki, tylko gdzieś się za-
gubił wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego. Jesteśmy 
bombardowani mnóstwem reklam przeróżnych produk-
tów w mediach, czy promocjami w marketach nawiązują-
cych do świąt. Komercja wkradła się w nasze życie i nieraz 
podporządkowujemy się jej bez głębszego zastanowienia 
się. Zanim jeszcze coś kupimy, kierując się reklamą czy pro-
mocją świąteczną to pomyślmy...

Czy zmieniły się na przestrzeni wieków zwyczaje wiel-
kanocne w Polsce?

Po Rezurekcji zasiądziemy do uroczystego śniadania wiel-
kanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzie-
leniem się święconką z  koszyczka. Na stołach znajdą się 
jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki. Dawniej święci-
ło się wszystkie potrawy przygotowane na śniadanie wiel-
kanocne. Do bogatych gospodarstw przychodził ksiądz, 
który błogosławił przygotowaną święconkę. Wszyscy do-
mownicy zbierali się przy pięknie nakrytym stole, zasta-
wionym wędlinami, jajkami i  ciastami. Biedni mieszkańcy 
wsi, którzy nie mogli sobie pozwolić na przyjęcie księdza, 
przygotowane jedzenie przynosili do najbogatszych sąsia-
dów. Święcenie odbywało się także na wiejskich placach, 
pod krzyżami i kapliczkami albo na dworskich dziedzińcach 
i gankach. Stary zwyczaj mówił, iż wracając z poświęconym 
koszykiem, należy obejść swój dom trzy razy, zgodnie z ru-
chem wskazówek zegara. Zabieg ten miał wypędzić złe 
moce z  gospodarstwa. Dawniej uważano, że podczas tak 
wielkiego święta, jakim jest Wielkanoc, należy jeść pokarm 
pobłogosławiony. Wierzono także, że spożywanie go w du-
żych ilościach nie zaszkodzi zdrowiu. Życzę Wszystkim obfi-
tego i smacznego śniadania wielkanocnego!

Czy bardzo różni się celebracja tego święta pomiędzy 
naszymi czasami a czasami przeszłymi?

Do XVIII wieku Msze rezurekcyjne odprawiane były o pół-
nocy, potem świętowano Rezurekcję rano (resurectio łac. 
oznacza zmartwychwstanie). Do dnia dzisiejszego w wielu 
parafiach Msze rezurekcyjne są odprawiane o poranku. Za-
powiada ją uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus 
zmartwychwstał. W niektórych parafiach Rezurekcja rozpo-
czyna się po Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. Serdecznie 
zapraszam na Rezurekcję do Dobrzycy, na godzinę 6 rano. 
Tak się składa, iż w tym roku przechodzimy na czas letni, ale 
uważam że dla tak wspaniałego wydarzenia poświęcenie 
jednej godziny snu nie będzie wielkim problemem.

Dlaczego akurat obchodzimy Wielkanoc w  tych kon-
kretnych dniach?

Parafianie pytali, dlaczego w  tym roku Święta Wielka-
nocne obchodzimy tak wcześnie? Odpowiadałem, że na 
początku chrześcijaństwa, podczas soboru nicejskiego 
w  325 r. ustalono, że Wielkanoc będzie się obchodzić po 
pierwszej wiosennej pełni księżyca przypadającej po 21 
marca. Oznacza to, że Wielkanoc wypada pomiędzy 22 
marca, a 25 kwietnia. W tym roku pierwsza wiosenna peł-
nia księżyca przypada tak wcześnie, stąd Święta Wielka-
nocne przeżywamy już w  najbliższą niedzielę 27 marca. 
Mam nadzieję, że to krótkie wyjaśnienie bez zagłębiania się 
w szczegóły jest wystarczające. Wszystkim Drogim Czytelni-
kom „Nowiny z Gminy”, mieszkańcom gminy Będzino życzę we-
sołych, radosnych, pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego. Niech Chrystus Zmartwychwstały darzy nas łaskami na 
każdy dzień. Niech szczególnie w  Świętym Roku Miłosierdzia 
okaże nam swoje nieograniczone miłosierdzie! (TW)
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Mimo, iż marcowa pogoda tego roku nas nie 
rozpieszcza, to sporej grupie dzieci z  terenu 
gminy Będzino udało się pożegnać zimę.

Jak co roku, zabawa miała miejsce na placu przy świe-
tlicy w Strachominie. Cała impreza rozpoczęła się od 
konkursu na Najpiękniejszą Marzannę, oczywiście 
ekologiczną. Jak stara tradycja każe, każda świetlica 
przygotowała swoją kukłę z patyków, słomy, trzciny, 
bibuły i  sznurków, a  jury wybrało tę najciekawszą 
i najbardziej oryginalną. W tym roku tą najpiękniej-
szą okazała się Marzanna wykonana przez dzieci ze 
świetlicy przy Domu Ludowym w Tymieniu. Następ-
nie w długim, barwnym korowodzie z muzyką i śpie-
wem, w strojach ludowych, a także w przebraniach, 
z  pomalowanymi twarzami oraz kukłami symboli-
zującymi marzanny, uczestnicy przemaszerowali 

przez miejscowość Strachomino, wzbudzając żywe 
zainteresowanie wśród mieszkańców i udali się nad 
rzeczkę. Tam po zapoznaniu się z  tradycją „Topie-
nia marzanny” kukły zostały podpalone i utopione 
w  strumieniu, żegnając definitywnie zimę i  witając 
wiosnę. Pomimo chłodnej aury, uczestników roz-
grzał zorganizowany II Wiosenny Turniej Gry w Rin-
go o Puchar Sołtysa Sołectwa Strachomino. Pierw-

sze miejsce zajęła drużyna z Będzina, drugie miejsce 
drużyna z Tymienia, natomiast drużynie gospodarzy 
tym razem przypadło trzecie miejsce. Dzieci, które 
były przebrane, wzięły udział w  konkursie na Miss 
i Mistera Wiosny 2016, Miss Wiosny została Malwi-
na Ciach oraz Martyna Marczak (obie dziewczynki 
ze Strachomina), Misterem Wiosny wybrano Błażeja 

Zielińskiego i  Filipa Marczaka (również ze Stracho-
mina). Z powodu braku zgłoszenia dzieci do starszej 
grupy wiekowej, w  młodszej grupie przyznano po 
dwa pierwsze miejsca. Wszyscy uczestnicy mogli 
sobie upiec kiełbaski w ognisku, a kto chciał, dostał 
kiełbaskę z grilla oraz ciepłą, rozgrzewającą herba-
tę. Dziękujemy sponsorom nagród: pani Krystynie 
Najdzion, radnej wsi Strachomino i Strzepowo, panu 
Andrzejowi Zielińskiemu, sołtysowi wsi Strachomi-
no. Podziękowania kieruję również w stronę panów 
Stefana Wawrzeńczyka i  Adama Zabrockiego za 
przeprowadzenie II Wiosennego Turnieju Gry w Rin-
go, pani Elżbiety Piskorz za poprowadzenie całej za-
bawy, państwa Agnieszki i Pawła Marczak, a  także 
wszystkich rodziców i młodzieży za pomoc w przy-
gotowaniu imprezy oraz w  jej sprawnym przepro-
wadzeniu, któremu towarzyszyła wspaniała atmos-
fera. (MZ)

fot. M
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Już teraz zapraszamy przedszkola-
ków do uczestnictwa w 12. Gminnym 
Przeglądzie Recytatorskim „Ludwisie” 
i uczniów do udziału w 48. Gminnym 
Turnieju Recytatorskim „Ptaki, ptasz-
ki i  ptaszęta polne”. Dużą dawkę do-
znań intelektualnych z  bibliotecznych  
spotkań autorskich z pisarzami, Zofią 
Stanecką i  Arkadiuszem Niemirskim, 
wyniosą na pewno uczniowie naszych 
szkół. W  Tygodniu Bibliotek pod ha-
słem „Biblioteka Inspiruje” będzie mia-
ło miejsce spotkanie z  czytelnikami 
dorosłymi i  osobami sympatyzujący-
mi z biblioteką i wspierającymi jej dzia-
łania. Nasi czytelnicy będą uczestni-
czyć w dziecięcej sesji naukowej „Mity 
starożytnych Greków – podstawą 
kultury europejskiej”, wezmą udział 
w  „Nocy w  bibliotece” oraz w  wyda-
rzeniu kulturalnym jakim jest „Noc 
muzeów”. W  czerwcu odbędzie się 
uroczyste zakończenie Bibliotecznej 
Akademii Młodego Artysty połączone 
z wystawą prac plastycznych uczestni-
ków Akademii. Najważniejszym jednak 
wydarzeniem kulturalnym tej wiosny 
będzie uroczyste otwarcie filii biblio-
tecznej w  Mścicach mieszczącej się 
w  Domu Ludowym. Z  dużą satysfak-
cją informujemy, że nasza inicjatywa 
pod hasłem „Biblioteka w Mścicach – 
zróbmy miejsce dla książek!”, mająca 
na celu pozyskiwanie źródeł wsparcia 
finansowego na zakup wyposażenia 

i  książek do filii bibliotecznej w  Mści-
cach, przyniosła wymierne efekty. 
Pozytywnie na naszą akcję odpowie-
dzieli: Henryk Broda Wójt Gminy Bę-
dzino, Lucyna i  Kazimierz Parol – Fir-
ma PAROL Mścice, sołtys Mścic Aniela 
Antkiewicz wraz z Radą Sołecką, Firma 
P.P.H.U. HEAN Głuszko & Pawlak – 
Mścice, Renata Romanowska – Salon 
Sukien Ślubnych AMELIA – Mścice oraz 
społeczność lokalna, która odwiedziła 
naszą „Czytelnię pod chmurką” pod-
czas letnich kiermaszów. Dziękujemy 
z całego serca! Dziękujemy serdecznie 
także  wszystkim osobom, które po-
darowały książki do biblioteki w Mści-
cach. Już teraz zapraszamy mieszkań-

ców Mścic i okolicznych miejscowości 
do korzystania z  zasobów biblioteki 
od poniedziałku do piątku w  godz. 
10.00 – 18.00. W  ofercie filii: nowości 
książkowe dla czytelników w  każdym 
wieku, bieżące czasopisma, dostęp do 
informacji i  wiedzy, darmowy dostęp 
do Internetu, możliwość skorzystania 
z  komputera. Pomożemy w  wyborze 
literatury, udzielimy informacji i wska-
żemy źródła poszukiwania informacji. 
Chcemy działalność biblioteki w Mści-
cach ukierunkować na potrzeby 
mieszkańców i dostosować się do ich 
zainteresowań. (DS)

Wyjazd do 
Francji

W  dniu 18 kwietnia 46-osobowa 
grupa mieszkańców naszej gminy 
uda się w podróż do zaprzyjaźnio-
nej gminy Saint Yrieix położonej 
w zachodniej części Francji.

W    tym roku, podczas po-
dróży, uczestnicy będą 
mieli możliwość zobaczyć 

Paryż i ogrody w Wersalu, a w trak-
cie pobytu w Saint Yrieix zwiedzać 
okolice i  degustować lokalne po-
trawy i  napoje. Jest to coroczne 
spotkanie rodzin uczestniczących 
w  cyklu wymian partnerskich 
gmin Będzino – Saint Yrieix, od-
bywające się w  ramach unijnego 
programu Europa Dla Obywateli. 
Ideą tego programu jest umożli-
wianie kontaktów międzynarodo-
wych i  integracja społeczeństwa 
wspólnej Europy. Gmina Będzino 
wraz z  partnerami z  Francji nie 
poprzestała na ogólnie rozumia-
nym społeczeństwie, ustalając 
wspólnie formę kontaktów na po-

ziomie rodzin. W efekcie uczestni-
cy wymian goszczą się nawzajem 
w  domach rodzinnych, zarówno 
po stronie polskiej, jak i  francu-
skiej. Ten sposób spędzania czasu 
oraz atrakcyjne programy pobytu 
przygotowywane przez komitety 
wymian zaowocowały dziewiętna-
stoletnią historią współpracy gmin 
partnerskich i  jej mieszkańców. 
Grono rodzin zaangażowanych 
w wymiany jest otwarte i czekamy 
na nowych uczestników. Najlep-
szym na to przykładem jest fakt, iż 
w   tegoroczną podróż udaje się 
liczna grupa osób, które po raz 
pierwszy będą miały możliwość 
odwiedzić rodziny francuskie w ich 
domach. Pozdrawiamy i  życzymy 
„Bon voyage!” (DB)
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Wiosna w bibliotece kulturą stoi
fot. G
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inna Biblioteka Publiczna w
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Chociaż działają zaledwie od końca grudnia 2015 
roku, w  Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS) 
w Będzinie nie ma miejsca na nudę. W ośrodku prze-
bywa obecnie 30 osób. Gotują, sprzątają i uczą się sa-
modzielności.

Mateusz Dębowski: Czym właściwie jest Środowi-
skowy Dom Samopomocy?

Elżbieta Miklis, kierownik ŚDS w  Będzinie: To miej-
sce, którego głównym zadaniem jest przygotowanie 

podopiecznych do samodzielnego życia. W tym celu 
sami układają jadłospisy, robią listę zakupów, przy-
gotowują posiłki. Uczą się codziennych czynności. 
Prócz tego ośrodek oferuje dodatkowe formy pomo-
cy: prowadzimy zajęcia artystyczne, na których przy-
gotowywane są dekoracje okolicznościowe, uczymy 
podstaw obsługi komputera i  Internetu. To miejsce, 
gdzie każdy może zaprezentować swoje talenty. Nie 
brakuje również ćwiczeń fizycznych i rozmów z naszy-
mi opiekunami.

No właśnie, a jacy specjaliści wchodzą w skład ka-
dry obsługującej? 

Prowadzeniem zajęć zajmują się wyszkoleni do tego 
celu terapeuci. Obecnie zatrudniamy 4 osoby. Dodat-
kowo przyjęliśmy jedną, która jest na stażu. To osoby, 
które wiedzą jak pracować z  ludźmi niepełnospraw-
nymi fizycznie i umysłowo. Posiadają kilkuletnie do-
świadczenie w  tym kierunku. Nie mają problemu 
z nawiązywaniem kontaktów i więzi z podopiecznymi. 

To praca wymagająca pokory i cierpliwości.

A  jak w  praktyce wygląda taki codzienny pobyt 
w ŚDS? Jest jakiś harmonogram zajęć, czy każdy 
dzień wygląda podobnie?

Staramy się urozmaicać każdy dzień, a pewne rzeczy 
są rutynowe.  W każdy piątek zbieramy się na spotka-
niu, na którym ustalamy jadłospis i dyżury. Staramy 
się włączać każdego w  proste czynności. Nie mamy 
sprzątaczki, podopieczni sami sprzątają. To samo ty-

czy się gotowania, zmywania naczyń, segregacji śmie-
ci. W międzyczasie odbywają się zajęcia o różnej te-
matyce, ale o tym już wspominałam wcześniej. Warto 
dodać, że ŚDS jest czynny codziennie od godz. 7:00 do 
16:00. W ostatnim czasie z uwagi na dojeżdżających 
przedłużyliśmy godziny otwarcia ośrodka o jedną go-
dzinę.

Dojazd mieszkańców gminy Będzino trzeba za-
pewnić we własnym zakresie?

Nie, każdy z podopiecznych jest dowożony gminnym 
busem, który po kolei zbiera wszystkich z miejscowo-
ści, w których zamieszkują. 

A ile osób aktualnie korzysta z oferty ośrodka?

Z  ośrodka korzysta 30 osób, z  czego 25 zamieszku-
je na terenie gminy Będzino. Pozostałe 5 dojeżdża 
z gminy Mielno w ramach porozumienia. 

Szansa na normalne życie

fot. M
. D

ębow
ski

Pierwsza z lewej - P. Elżbieta Miklis, kierownik ŚDS, trzecia z lewej P. Stanisława Papajewska Hanasz - prezes  Stowarzyszenia Lepsze Jutro wraz z mieszkańcami ŚDS

wywiad
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Załóżmy, że jest osoba, która chce skorzystać z Pań-
stwa pomocy. Co powinna zrobić, aby dostać się do 
ŚDSu? 

Przede wszystkim należy zgłosić się do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Będzinie i odbyć 
rozmowę z  pracownikiem socjalnym, który odwiedzi 
potencjalnego kandydata w  jego miejscu zamieszka-
nia. Następnie pracownik ustala sytuację socjalno-by-
tową takiej osoby. Do kwalifikujących się do obecności 
w ośrodku należą osoby upośledzone umysłowo, cho-
re psychicznie lub mające różnego rodzaju schorzenia 
neurologiczne, prowadzące do tego, iż nie umieją sobie 
poradzić w  wykonywaniu codziennych, prostych czyn-
ności. Jeżeli taka osoba spełnia wszystkie wymagane 
kryteria, GOPS wydaje decyzję o  skierowaniu jej do 
ośrodka, gdzie wpisywana jest na listę oczekujących. 

No cóż, pozostaje mi życzyć powodzenia w  dalszej 
działalności. Dziękuję za rozmowę.

Również dziękuję. Na koniec chciałam dodać, że na 
chwilę obecną w ŚDS mamy komplet podopiecznych, co 
nie znaczy, że nasz ośrodek jest zamknięty dla innych. 
Zapraszamy osoby, które będą chciały zostać przyjęte 
na codzienne zajęcia, w ramach bycia tzw. klubowiczem. 
Drzwi są szeroko otwarte. (MD)

MD: Pani Prezes, Państwa organizacja wygrała 
zorganizowany przez gminę konkurs na prowa-
dzenie ŚDS w Będzinie. Obserwując Państwa do-
tychczasową aktywną działalność w pracy z oso-
bami niepełnosprawnymi to dobra wiadomość.

Stanisława Papajewska-Hanasz, Prezes Sto-
warzyszenia Lepsze Jutro w  Będzinie: Tak, jako 
stowarzyszenie od pewnego czasu zabiega-
liśmy aby taki ośrodek powstał w  gminie. Po 
otrzymaniu przez samorząd funduszy na mo-
dernizację budynku GOPSu i dawnego GZK, gmi-
na zorganizowała konkurs na jego prowadze-
nie, który wygraliśmy i  jest to zadanie zlecone. 

Jak wygląda finansowanie takiej instytucji jak 
ŚDS?

Co miesiąc otrzymujemy dotację z Urzędu Woje-
wódzkiego w  Szczecinie w  wysokości 1268 zł na 
osobę miesięcznie.

Rozumiem, że z tego pokrywają Państwo wszyst-
kie koszty utrzymania?

Tak. Z  dotacji pokrywamy bieżące koszty utrzy-
mania ośrodka, w  tym media, wynagrodzenia 
zatrudnionych osób, zakup produktów spożyw-
czych, przemysłowych i  materiały na zajęcia ar-
tystyczne.

Jakieś plany lub cele na przyszłość?

Oczywiście, na pewno chcielibyśmy móc przyjąć 
więcej osób. Ale nie wszystko od razu. Na chwi-
lę obecną najważniejszym naszym celem jest 
właściwe zarządzanie ŚDSem, bo nie ukrywam, 
że to nasze pierwsze tak duże i odpowiedzialne 
zadanie jako stowarzyszenia. Podstawa to dobór 
odpowiedniej kadry, a ta myślę że jest na bardzo 
wysokim poziomie. Dowodem na to jest uśmiech 
i zadowolenie podopiecznych, którzy zaczęli czuć 
się po prostu normalnymi, potrzebnymi ludźmi. 
Oni naprawdę wspierają się tu nawzajem. A to jest 
dla nas największą nagrodą, powodem do dumy 
i motorem do dalszego działania. (MD)

Słówko prezesa

fot. ŚD
S w

 Będzinie
fot. ŚD

S w
 Będzinie

koszty adaptacji budynku ŚDS

264 083,67 zł całkowity koszt 
(99% dofinansowania)

150 000,00 zł zakup wyposażenia



Klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych

1. Filip Wasiak, SP Dobrzyca, 48 pkt. 
2. Patryk Jaroszewski, SP Dobrzyca, 41 pkt. 
3. Wojciech Formela, ZS Mścice, 15 pkt 
4. Piotr Wierzgasz, ZS Tymień, 10 pkt.  
5. Kacper Cieślak, ZS Mścice, 3 pkt. 
Pozostali uczestnicy: 
Dominik Banasiak, ZS Tymień 
Krzysztof Wojtala, ZS Mścice 
Łukasz Ciubak, ZS Mścice 
Paweł Saramak, ZS Tymień 
Krystian Chamera, ZS Mścice

Klasyfikacja w kategorii szkół gimnazjalnych

1. Adrianna Jęcek, ZS Tymień, 54 pkt. 
2. Mateusz Jęcek, ZS Tymień, 50 pkt. 
3. Aleksandra Cholewicz, ZS Mścice, 32 pkt. 
4. Barbara Borycka, ZS Tymień, 31 pkt. 
5. Jakub Łukaszewski, ZS Tymień, 27 pkt. 
6. Hubert Hcewicz, ZS Mścice, 19 pkt. 
Pozostali uczestnicy: 
Karolina Strzelczyk, ZS Mścice 
Gracjan Kasprowicz, ZS Mścice 
Paweł Rybczyński, ZS Tymień 
Maciej Nowak, ZS Mścice

Turystyczna Dobrzyca
Od dwunastu lat uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Dobrzycy biorą udział 
w  rajdach pieszych organizowanych 
przez Koszaliński Oddział Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno–Krajo-
znawczego. Dla dzieci to duża frajda. 
Poznają nieznane zakątki Pomorza 
Środkowego, zawierają znajomości 
z  rówieśnikami z  innych szkół, łapią 
trochę ruchu i świeżego powietrza po 
dniach spędzonych w szkolnej ławce. 

Wędrują przeciętnie raz w  miesiącu, w  soboty, na 
trasach liczących około 10 kilometrów. Łatwo po-
liczyć, że w  ciągu roku szkolnego taki rajdowicz 

przemierza sto kilometrów, a jak już się zacznie, to na jed-
nym roku się nie kończy. Rekordziści pokonali imponujące 
odległości. Adrianna Woltmann (już absolwentka szkoły) 
przewędrowała na rajdach łącznie 619 km! Jeśli zliczyć cały 
dystans, jaki przeszli przez te lata piechurzy z  Dobrzycy, 
to wyjdzie – uwaga! - około 19 tysięcy kilometrów!!! Jest 
to możliwe dzięki liczebności grup; niemal na każdym raj-
dzie jest trzydziestka, a czasami więcej młodych turystów. 
Opiekunką Koła Turystycznego – od początku jego istnie-
nia – jest pani Hanna Siegieda, odznaczona przez Ministra 
Sportu medalem „Za zasługi dla rozwoju turystyki”. Dzieci 
zdobywają odznaki turystyki kwalifikowanej. Najpierw te 

dla najmłodszych: Siedmiomilowe Buty (srebrne i  złote), 
a  później już „poważną”, dorosłą Odznakę Turystyki Pie-
szej PTTK - popularną i  brązową. Ze zdobyciem srebrnej 
OTP jest kłopot, bo trzeba się wykazać kilkudniowymi wy-
cieczkami pieszymi zorganizowanymi poza własnym wo-
jewództwem. Do tej pory uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Dobrzycy wzięli udział w 90-ciu rajdach i zdobyli łącznie 
345 (!) odznak turystyki pieszej, co stawia ich w czołówce 
Oddziału Koszalińskiego PTTK. Wielu z  nich bierze udział 
w konkursach krajoznawczych i rysunkowych, zdobywając 
nagrody rzeczowe i dyplomy. Warto przy okazji poinformo-
wać, że samorząd naszej gminy wydatnie pomaga młodym 
turystom, gdyż zapewnia transport autobusowy na start 
i  z  mety rajdu. Bez tego wsparcia udział naszych dzieci 
w imprezach PTTK nie byłby możliwy. Dziękujemy! (RS)

Turniej wiedzy pożarniczej 

W  dniu 10 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej w Dobrzycy 
odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. W  turnieju 

wzięło udział 20 uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy Będzino. 
Zmagania rozpoczęły się od testu pisemnego z zakresu wiedzy pożar-
niczej, a  następnie finału ustnego, w  wyniku których w  dwóch kate-
goriach wiekowych zostali wyłonieni zwycięzcy, którzy będą reprezen-
towali gminę Będzino w  eliminacjach powiatowych. Odbędą się one 
2 kwietnia 2016 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Sarbinowie. 
(KS)
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy na Zimowym Rajdzie Pieszym PTTK "Szlakiem nadmorskim" Łazy-Gąski

Fot. SP D
obrzyca



Dnia 6 lutego 2016 r. zespół 
śpiewaczy Kwiaty Polskie 
działający przy Domu Lu-

dowym w Tymieniu pod patrona-
tem Gminnego Ośrodka Kultury 
w Będzinie miał przyjemność wy-
stąpić na koncercie pod hasłem 
„Wznieśmy głosy pod niebiosy”, 
który był zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Śpiewacze Lechi-
ci CK 105 oraz miasto Koszalin.  
Po podsumowaniu wszystkich 
uczestniczących w koncercie ze-
społów, Kwiaty Polskie otrzymały 
wyróżnienie. (EP)

Kwiaty Polskie – koncert w CK 105 w Koszalinie

Wybory OSP
W dniach 13, 20 i 27 lutego 2016 r. w jednostkach Ochotniczych Straż Pożarnych z terenu gminy Będzino 
odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze. W wyniku wyborów zostały wybrane nowe władze na kolejne 
5 lat. Prezentujemy ich wyniki. (KS)

OSP Dobrzyca:
Prezes 
Waldemar Szczur
Wiceprezes i Naczelnik 
Radosław Wasiak
Zastępca Naczelnika 
Sławomir Bryliński
Sekretarz 
Michał Szczur
Członek zarządu  
Jerzy Wasiak

OSP Mścice:
Prezes 
Marek Pacek
Wiceprezes i Naczelnik 
Michał Augustyniak
Wiceprezes 
Bartłomiej Wilk
Zastępca Naczelnika 
Sebastian Myrga
Sekretarz 
Łukasz Lipiński
Skarbnik 
Krzysztof Frankowski
Gospodarz 
Marcin Frankowski
Członek zarządu 
Mariusz Gosławski
Członek zarządu 
Paweł Węglewski

OSP Będzino:
Prezes 
Aleksander Woźnicki
Wiceprezes i Naczelnik 
Bartłomiej Góral
Wiceprezes i Zastępca Naczelnika 
Grzegorz Woźnicki
Sekretarz 
Arkadiusz Madej
Skarbnik 
Artur Siwka
Gospodarz 
Jarosław Góral

W dniu 4 marca 2016 r. odbył się zjazd 
gminny ZOSP RP w Będzinie, na którym 
wybrano nowe władze związkowe. Na 
zjeździe podsumowano 5 letnią działal-
ność, m.in.:
- udział w działaniach ratowniczych (po-
nad 700 razy w latach 2011-2015);
- zakupy inwestycyjne (zakupy dwóch 
nowych samochodów rat.-gaś. W  roku 
2011 do OSP Mścice został zakupio-
ny ciężki pojazd rat.–gaś., natomiast 
w roku 2015 do OSP Będzino zakupiony 
został średni pojazd rat.–gaś.);
- w ramach remontów została rozbudo-
wana remiza OSP Będzino, natomiast 
w  OSP Dobrzyca wyremontowano re-
mizę i  utwardzono plac wewnętrzny. 
W OSP Mścice została wykonana elewa-
cja zewnętrzna;

- organizowany jest turniej wiedzy po-
żarniczej oraz festyn Bezpieczne Waka-
cje, OSP również angażuje się podczas 
finałów WOŚP;
- łącznie w  latach 2011-2015 na ochro-
nę przeciwpożarową w gminie Będzino 
przeznaczono ponad 3 miliony złotych 
pochodzących z budżetu gminy, KGPSP, 
ZWZOSP w Szczecinie, firm ubezpiecze-
niowych, sponsorów.
Podczas spotkania wybrano nowy 
zarząd gminny ZOSP RP w  Będzinie 
w składzie:
Prezes
Aleksander Woźnicki
Wiceprezes
Waldemar Szczur
Wiceprezes
Marek Pacek
Komendant Gminny
Krzysztof Szczur
Sekretarz
Bartłomiej Wilk
Członek
Michał Szczur
Członek
Radosław Wasiak
Członek
Sebastian Myrga
Członek
Bartłomiej Góral
Członek
Grzegorz Woźnicki
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Diamentowe i Złote Gody
W dniu 19 marca 2016 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie obchodzono Jubileusze Pożycia Małżeńskiego. 
Diamentowe Gody Państwa Marianny i Bogdana Kramków z Mścic oraz Państwa Genowefy i Włodzimierza 
Zapołochów ze Strzepowa oraz Złote Gody Państwa Haliny i Bogdana Wdowczyków z Dobiesławca.

To wyjątkowe święto, które obchodzi się po 60 i 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. To symbol 
wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku, to wzór i piękny przykład 
dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Będzino 
Henryk Broda, który w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy udekorował Jubilatów 
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Andrzej Nożykowski Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie 
oraz rodziny i przyjaciele Jubilatów. Wszystkim parom z całego serca gratuluję i życzę następnych jubileuszy. 
Kierownik USC Dorota Kokłowska (DK)

Państwo Marianna i Bogdan Kramkowie związek mał-
żeński zawarli w 1956 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sol-
cu nad Wisłą. Oboje urodzili się w m. Kłudzie obecne woj. 
świętokrzyskie. Pani Marianna ukończyła szkołę krawiec-
ką, a Pan Bogdan po ukończeniu szkoły odbył służbę woj-
skową w kopalni na Śląsku. W 1958 r. przyjechali do Mścic. 
Pani Marianna prowadziła Klub w Mścicach, a Pan Bogdan 
podjął pracę w przedsiębiorstwie PKS Koszalin. W 1972 r. 
Państwo Kramkowie przeprowadzili się do Koszalina, gdzie 
oboje pracowali w PKS, aż do czasu przejścia na emerytu-
rę. W 1992 r. ponownie zamieszkali w Mścicach. Państwo 
Kramkowie mają 2 dzieci, 7 wnuków i 4 prawnuków.

Państwo Genowefa i Włodzimierz Zapołochowie ze Strzepowa 
małżeństwo zawarli w  Urzędzie Stanu Cywilnego w  Gorawinie 
07.01.1956 r. Pani Genowefa urodziła się w m. Sosnówka, w woj. 
lubelskim. Ukończyła Technikum Rachunkowości Rolnej w  Kle-
mentowicach. W  1954 r. podjęła pracę w  Państwowym Gospo-
darstwie Rolnym w  Drozdowie na stanowisku księgowej. Pan 
Włodzimierz urodził się w m. Kupno obecne woj. podkarpackie. 
W 1947 r. rodzina została przesiedlona do Drozdowa. Po odbyciu 
służby wojskowej Pan Włodzimierz podjął pracę w Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym w Drozdowie. W Strzepowie zamieszkują 
od 1959 r., gdzie oboje pracowali w Państwowym Gospodarstwie 
Rolnym. Pani Genowefa jako księgowa, a  Pan Włodzimierz kie-
rowca, aż do czasu otrzymania emerytury. Państwo Zapołocho-
wie mają 5 dzieci, 11 wnuków i 6 prawnuków. 

Państwo Halina i Bogdan Wdowczykowie z Dobiesławca zwią-
zek małżeński zawarli 14 lutego 1966 r. w Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Mścicach. Pani Halina urodziła się w Wielkich Solecznikach 
(obecnie na Litwie). Wraz z rodzicami i rodzeństwem na teren gmi-
ny Będzino przyjechała w roku 1954 do Dobiesławca. Tam uczęsz-
czała do szkoły. Ukończyła kurs krawiecki, a w 1962 r. podjęła 
pracę w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Mścicach. Pan 
Bogdan pochodzi z Gniezna. Tak jak Pani Halina wraz z rodzicami 
i rodzeństwem przyjechał do Dobiesławca w 1947 r. Po ukończe-
niu szkoły w Mścicach pomagał w gospodarstwie rolnym rodzi-
ców. Po odbyciu służby wojskowej podjął pracę w Zakładzie Me-
lioracyjnym w Koszalinie. Od 1972 r. wraz w małżonką prowadzili 
przekazane przez rodziców Pana Bogdana gospodarstwo rolne, 
aż do otrzymania emerytury. Państwo Wdowczykowie mają 
4 córki, 4 wnuków i 5 wnuczek.
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Halowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta

Dnia 3 lutego 2016 r. w sali sportowej Zespołu Szkół 
im. Ludzi Morza w Mścicach rozegrany został Gminny 
Turniej Piłki Halowej młodzieży do lat szesnastu. 

Zgłoszone zespoły podzielono według lat ich uczest-
ników - wystąpiły 2 drużyny szkół podstawowych i 2 
drużyny szkół gimnazjalnych.  W kategorii szkół pod-

stawowych o Puchar Wójta walczyli zawodnicy z miejsco-
wości Dobrzyca i Tymień. Natomiast w grupie gimnazjalnej 
udział wzięli zawodnicy z Tymienia i Strachomina. Po eks-
cytujących meczach zwycięzcami, a co za tym idzie właści-
cielami Pucharu Wójta wśród szkół podstawowych okazali 
się młodzi gracze z Dobrzycy. W grupie gimnazjalnej naj-
lepsi okazali się piłkarze z Tymienia i to oni otrzymali z rąk 
Wójta okazały puchar. Każda z uczestniczących drużyn za 
chęć i sportową rywalizację otrzymała piłki do gry w nogę. 
Wszyscy aktywni uczestnicy turnieju oraz kibice zostali po-
częstowani ciepłymi kiełbaskami i napojami chłodzącymi. 
( JŁ)

Obóz narciarski w Murzasichlu

19 uczniów z Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mści-
cach z nauczycielkami wychowania fizycznego Jolan-
tą Borowską i Kamilą Gronek już po raz 4 wyjecha-
li na obóz narciarsko-snowboardowy na Podhale.  

Z imą w Murzasichlu nigdy nie brakuje śniegu tak mó-
wią mieszkańcy i to już kilka razy sprawdziliśmy. Tra-
sy narciarskie na stokach Budzowy Wierch, Hajduk 

i  Murzasichle są zawsze przygotowane. Łagodne trasy o 
długości 250 - 400 m, są polecane dla początkujących nar-
ciarzy i dobre dla snowboardzistów. Trasy są sztucznie na-
śnieżane, oświetlone i przygotowane przez ratraki. W ubie-
głym roku spróbowaliśmy tutaj też snowtubingu - jest to 
zjazd na specjalnej oponie po wyznaczonym torze. To fan-
tastyczna frajda dla dużych i małych. Można też skorzystać 
z lodowiska na miejscu, ale my tym razem przyjechaliśmy 
pojeździć na nartach i snowboardzie. Lodowisko ,,Alaska” 
mamy przecież w Koszalinie. Przyjazny mikroklimat spra-
wił, że i słońca trochę było. Choć to tylko 10 km od Zakopa-
nego tłum narciarzy był nieco mniejszy. Z Murzasichla jest 
też blisko do ośrodków narciarskich, które odwiedziliśmy 
w Małym Cichym, Bukowinie i w Białce Tatrzańskiej na Ka-
telnicy Białczańskiej (gdzie jest 17 km tras narciarskich). 
Narciarstwo wymaga umiejętności koordynacyjnych, tech-
nicznych i siły mięśniowej, o czym wszyscy się przekonali-
śmy, przygotowując się do jazdy na stokach. ( JL)

Zajęcia FIT
W Dobrzycy i Tymieniu co tydzień odbywają się 
zajęcia FIT.

W zajęciach udział bierze około od 10-15 osób, pa-
nie i panowie, którzy chcą dbać o swoje zdrowie 
fizyczne i wygląd bardzo chętnie w nich uczestni-

czą. W rytmie muzyki można się zrelaksować i zapomnieć 
choć na chwilkę o problemach dnia codziennego. 
Zapraszamy! Rozkład zajęć: 
 
Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy: 
w każdą środę od godz. 18:00 do godz. 20:00 
Dom Ludowy w Tymieniu: 
w każdy wtorek i czwartek od godz. 18:00 do godz. 19:00

Kolejne sukcesy 
karateków

13 marca 2016 r. we Włocławku odbyły się Mistrzostwa 
Makroregionu Zachodniego i Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików. Uczniowski Klub Karate Kanku Tymień 
reprezentowało czworo zawodników, dwoje z nich uplaso-
wało się na III miejscach - Adrianna Jęcek w  kategorii ju-
niorka młodsza (16-17 lat) wywalczyła brązowy medal oraz 
jej tata, Dariusz Jęcek w kategorii Masters (+35 lat) również 
zdobył brązowy medal. (PT)
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Gimnazjada powiatowa 
w piłce siatkowej dziewcząt 
Gimnazjada powiatowa w  piłce siatkowej dziew-
cząt odbyła się 25 lutego 2016 r. w  hali sporto-
wej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w  Mścicach. 

Głównym sponsorem pięknych pucharów oraz 
nagród było Starostwo Powiatowe w  Koszali-
nie, a Dyrekcja Zespołu Szkół udostępniła halę 

sportową. Turniej odbył się systemem pucharowym. 
Mecze odbywały się jednocześnie na dwóch boiskach. 
Zawody sędziowali Panowie z  PZPS - M. Ulatowski 
i  T. Pyrda oraz uczniowie z  projektu edukacyjnego. 
Podziękowania kierujemy dyrekcji Zespołu Szkół im. 
Ludzi Morza w  Mścicach Leszkowi Lenarcikowi oraz 
młodzieży gimnazjalnej zaangażowanej w  organiza-
cję i pomoc w przeprowadzeniu zawodów. ( JP)

Wyniki: 

I miejsce dziewczęta z Gimnazjum w Biesiekierzu 
– najskuteczniejsza zawodniczka zespołu 
K. Stebelska. Opiekun T. Jachnowiec

II miejsce Gimnazjum Tymień – najaktywniejsza 
zawodniczka E. Jaśkiewicz. 
Nauczycielka A. Kaczmarek

III miejsce Gimnazjum Mścice najaktywniejsza 
zawodniczka N. Kwiatkowska. 
Nauczycielka J. Borowska

IV miejsce Gimnazjum Manowo – opiekun 
Wiesław Żamojć. Najlepsza zawodniczka J. Zawadzka

V miejsce Gimnazjum Bobolice – opiekun 
Bogdan Kuropatnicki.

Najlepsza zawodniczka J. Rewkowska

fot. R. Siegieda
fot. Jolanta Leszek

Bal sportowca

Szkolny Związek Sportowy (SZS) 
dla swoich najaktywniejszych 
członków zorganizował uroczy-

ste podsumowanie minionego roku. 
Odbyło się to na tradycyjnym Balu 
Sportowca, którego gospodarzem 
w  tym roku była  szkoła w  Łeknie. 
Bal rozpoczął się od sprawozdania za 
miniony rok, przygotowanego przez 
Sekretarza Zarządu Gminnego SZS 
Jolantę Piekut–Borowską. W  2015 r. 
odbyło się 15 imprez sportowych na 

szczeblu gminnym, z udziałem ponad 
700 uczniów (no może nie do końca, 
bardziej zbliżone do prawdy byłoby 
określenie 700 uczestnictw, bo bardzo 
często ci sami uczniowie brali udział 
w kilku zawodach i właśnie to dla nich 
był bal). Zwycięzcy reprezentowali na-
szą gminę w  zawodach powiatowych, 
regionalnych i  wojewódzkich. W  mi-
nionym roku  największe sukcesy od-
nosili karatecy z Tymienia. Zdobywali 
laury na turniejach regionalnych, wo-
jewódzkich ale i  ogólnopolskich. Po-
dobnie jak w  roku ubiegłym, bardzo 

dobrze radzili sobie także piłkarze 
nożni z  Mścic. Następnym punktem 
programu było wręczenie dyplomów 
i  nagród zwycięzcom plebiscytów na 
najlepszego sportowca w poszczegól-
nych szkołach. Na koniec warto  dodać, 
że SZS w naszej gminie oprócz działal-
ności sportowej, umożliwia uczniom 
uczestnictwo w  różnych formach tu-
rystyki kwalifikowanej, takich jak: tu-
rystyka kolarska, żeglarska, kajakowa 
i  piesza, współpracując na tym polu 
z Koszalińskim Oddziałem PTTK. (BW)
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Idzie wiosna, 
egzaminy 
i sprawdziany..
Pokażcie mi tych, którzy lubią być 
kontrolowani. Nie znam nikogo 
takiego.

Zresztą samo kontrolowanie dla kontrolowania jest bez 
sensu; każda szanująca się kontrola prowadzi nieuchron-
nie do wyciągnięcia wniosków i  wprowadzenia w  życie po-
prawek, a  w  końcu do eliminacji niedoskonałości – krótko: 
poprawiamy jakość! Tyle teoria. Z  mierzeniem jakości nie 
ma problemu tam, gdzie materia jest łatwo mierzalna. Na-
uki ścisłe, przyrodnicze, a  nawet społeczne wypracowały 
szereg metod pomiaru pozwalających na dokonanie 
precyzyjnego opisu zjawiska i  jego dynamicz-
nych zmian. A  jak zmierzyć jakość pracy szkoły? 
Przez lata robiło się to „na oko”, oceniając jaki 
odsetek absolwentów szkół podstawowych 
lub średnich (gimnazjów nie było) zdał egza-
miny wstępne do szkół ponadpodstawowych 
lub na studia wyższe, ilu abiturientów zdało 
maturę, ilu miało się finalistów lub laureatów 
olimpiad przedmiotowych... Oceny pracy po-
szczególnych szkół i próby porównywania z inny-
mi miały bardzo subiektywny charakter, często były 
emocjonalne i opierały się na stwierdzeniu: „mnie się zdaje...”. 
Tak było, ale się skończyło. Teoria jakości wraz ze swoimi in-
strumentami pomiarowymi wdarła się do oświaty wraz z po-
wstaniem gimnazjów; był rok 1999, kiedy utworzono Cen-
tralną Komisję Egzaminacyjną, a  ta powołała Okręgowe KE.
System działa już kilkanaście lat. Jego głównym zadaniem jest 
coroczne przeprowadzenie sprawdzianu po szkole podsta-

wowej, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i  egzaminów 
zawodowych. Nasze województwo, wraz z lubuskim i wielko-
polskim podlega poznańskiej Okręgowej Komisji Egzamina-
cyjnej. W celu sprawnego poprawienia wypełnionych arkuszy 
egzaminacyjnych przeszkolono tysiące nauczycieli – egzami-
natorów, którzy  by zdobyć uprawnienia do poprawiania prac 
uczniów musieli przejść szkolenie i zdać egzamin. Cały system 

jest tak pomyślany, aby zapewnić całkowitą anonimowość 
uczniom i  szkołom. Nasze testy są najczęściej wysyłane do 
poprawienia gdzieś do Wielkopolski, a w Koszalinie poprawia 
się arkusze z – trudno nawet stwierdzić skąd, bo wszystkie in-
formacje są kodowane. O ile od wyniku sprawdzianu nie zale-
ży prawie nic (pojedynczy uczniowie, ci najlepsi, wybierają re-
nomowane gimnazja), o tyle egzamin gimnazjalny jest istotny, 
bo otwiera lub nie ścieżki dalszej edukacji. Niestety, niż de-
mograficzny sprawił, że młodzież, która powinna zasilić szko-
ły zawodowe, jest przyjmowana do licznych liceów ogólno-
kształcących, co dla wielu jest stratą czasu, ślepym zaułkiem.
W  tym roku uczniowie klas szóstych szkół podstawowych 
napiszą sprawdzian 5 kwietnia już po raz ostatni (wg zapew-
nień minister Zalewskiej). Gimnazjaliści będą egzaminowani 
przez trzy dni, począwszy od 18 kwietnia. W  obu przypad-
kach sprawdza się wiedzę i umiejętności z  języka polskiego, 
matematyki i  nowożytnego języka obcego, a  w  gimnazjach 

dodatkowo z przedmiotów przyrodniczych oraz historii 
z wiedzą o społeczeństwie. Co się bada? Tu się za-

czną „mądre” terminy: test sprawdza odbiór wy-
powiedzi i zawartych w nich informacji, analizę 
i  interpretację tekstów kultury, samodzielne 
tworzenie wypowiedzi z zachowaniem zasad 
ortografii i  interpunkcji, rozumowanie i  ar-
gumentację, użycie i  tworzenie strategii, czy 

modelowanie matematyczne. Wymieniłem tu 
tylko małą część wymagań ogólnych (j. polski 

i matematyka) zawartych w podstawie programo-
wej gimnazjów; jest ich dużo więcej! W  podstawów-

kach ocenia się czytanie, pisanie, rozumowanie i wykorzysty-
wanie wiedzy w  praktyce. Biedne dzieci! A  wszystko po to, 
by w efekcie odpowiedzieć na pytanie: jak uczy się w danej 
szkole? Tu pojawia się jeszcze jedna ważna kwestia: po co 
komu analizowanie wyników testów i wyciąganie z nich wnio-
sków, skoro dzieci (młodzież) właśnie kończą daną szkołę 
i  już do niej nie powrócą? Odpowiedź jest prosta: jeśli sła-

bo wypadnie jakaś badana umiejętność, to można z dużym 
prawdopodobieństwem przyjąć, że również w  następnych 
latach będzie słabo i trzeba poświęcić więcej uwagi i energii 
na jej lepsze ukształtowanie. Najlepiej trzymać się średniej, 
ewentualnie lekko powyżej. Jeśli szkoła wypadnie drastycznie 
słabo, czeka ją pisanie programu naprawczego. Nauczyciele 
i dyrektorzy mają masę pracy – najpierw z papierami, następ-

W tym roku do 
testów przystąpi 

łącznie ok. 700 tys. 
uczniów. To wielkie 

zadanie organizacyjne 
i niemałe koszty.
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XXX Rajd 
Rowerowy 
Szkolnego 
Związku 
Sportowego
Rajdy rowerowe SZS to chyba 
najstarsza impreza cykliczna 
w  naszej gminie. W  tym roku 
odbędzie się on już po raz 
trzydziesty. Jak na jubileusz 
przystało zaplanowaliśmy coś 
ekstra.  

Zamierzamy  odwiedzić bar-
dzo ciekawy region naszego 
kraju, w  którym na dodatek 

nas jeszcze do tej pory nie było. 
To Suwalszczyzna. Rajd pojedzie  
chyba  obecnie najbardziej rozre-
klamowaną trasą rowerową na-
szego kraju. Północno-wschodnim 
odcinkiem  – GREEN VELO. Ruszy-
my pod koniec maja. Zaczniemy w  
Węgorzewie. Kolejne miejscowo-
ści  na trasie to Gołdap z nowiut-

kimi tężniami, następnie Stańczyki 
z najsłynniejszymi chyba w Polsce 
mostami kolejowymi, głazowisko 
Bachanowo, Wigry z  pokamedul-
skim zespołem klasztornym, Sej-
ny z  klasztorem Dominikanów, 
Bazyliką Nawiedzenia NMP i Białą 
Synagogą, potem Suwałki, a  za-
kończymy w  słynnym uzdrowisku 
w  Augustowie. Od kilkunastu lat 
nasze rowerowe wyprawy łączymy 
z innymi formami turystyki kwalifi-
kowanej. Nie inaczej będzie w tym 
roku. Planujemy jednodniowy 

spływ kajakowy Czarną Hańczą. 
Będzie to zapewne wisienka na 
torcie naszej imprezy. Ze względu 
na odległość, a także fakt, że nawet 
dla stałej kadry rajdu są to tereny 
niemal zupełnie nowe, tegoroczna 
impreza stanowi spore wyzwa-
nie pod względem logistycznym. 
Zapewne damy radę, a  fakt ob-
cowania z  pięknymi krajobrazami 
m. in. Mazur Garbatych wynagro-
dzi nam trud przygotowań. (BW)

nie z uczniami. W drugą stronę też jest niedobrze. Zbyt wyso-
kie wyniki rodzą podejrzenie, że nie wszystko odbyło się lege 
artis, może „ktoś” udzielał piszącym niedozwolonej pomocy? 
W  takim razie w  następnym roku będziemy mieli tzw. ob-
serwatora zewnętrznego w  osobie pracownika kuratorium.
Gdyby zapytać dyrektorkę (dyrektora) szkoły o wyniki uczniów 
w ostatnim sprawdzianie/egzaminie, to najczęściej usłyszymy 
w odpowiedzi, że wszelkie porównania na tym polu będą nie-
uprawnione. Każda szkoła jest inna (prawda!), grupy uczniow-
skie różnią się od siebie (prawda!), nie da się ocenić pracy szko-
ły przez proste porównanie wyników testów. Często jeden lub 
dwoje uczniów, którzy napiszą test poniżej 10 punktów, ciągną 
całą stawkę mocno w dół. To wszystko prawda, ale rodzic, rad-
ny, wójt czy burmistrz oczekuje prostej i jednoznacznej odpo-
wiedzi bez zagłębiania się w szczegóły. Czy te oczekiwania da 
się w ogóle pogodzić? Gmina Będzino prowadzi cztery szkoły 
podstawowe i dwa gimnazja. No to które są najlepsze? Krótko...
Nie odpowiem na to pytanie. Jeśli rodzic ucznia zechce się do-
wiedzieć, jakie wyniki osiągnęła „jego” szkoła podczas ostat-
niego sprawdzianu / egzaminu, to dyrektor zawsze udzieli mu 
odpowiedzi. Podobnie radny na sesji. Inspektor ds. oświaty 
ma komplet danych na ten temat. Ja ich nie posiadam. Mogę 
tylko napisać o tym, co mi wiadomo z mojej szkoły (Mścice). 
Sprawdzian wypadł bardzo dobrze: dzieciaki udzieliły 69,28% 
poprawnych odpowiedzi (z  j. polskiego, matematyki i  języka 
obcego razem). Średnia dla kraju wynosiła 67%, w  okręgu 
i  województwie było to niemal 65%, w  powiecie koszaliń-
skim 62,6%, w  szkołach wiejskich i  w  gminie Będzino 64%.
W gimnazjum było podobnie. Średnie wyniki szkoły z poszcze-

gólnych części egzaminu kształtowały się powyżej  lub bardzo 
blisko średnich w okręgu (trzy województwa) i w  województwie 
zachodniopomorskim. Za dobrze? Niedobrze... Ale nie mamy 
niczego do ukrycia. Gdyby ktoś mnie spytał o powody dobrych 
wyników a.d. 2015 odpowiem: nie mam pojęcia! Nauczyciele 
pracowali na swoich zwykłych obrotach, programy naucza-
nia się nie zmieniły... Robiliśmy to, co zwykle. Może w  tym 
roku wahadełko przeleci w  drugą stronę? Byłoby smutno.
Anegdotka: przed laty, w dzień egzaminu ujrzałem na szkol-
nym korytarzu ucznia, który powinien właśnie rozwiązy-
wać test. Po dwudziestu minutach on był już po robocie!
- Co tu robisz? - pytam uprzejmie.
- Skończyłem, łatwe było. 
Po dwóch miesiącach (tyle trwa poprawianie i druk zaświad-
czeń) dostał cztery, albo siedem punktów. Oczywiście po-
ciągnął całą grupę. W tym roku do testów przystąpi łącznie 
ok. 700 tys. uczniów. To wielkie zadanie organizacyjne i nie-
małe koszty. Wyniki będą analizowane i wykorzystywane do 
planowania pracy w  następnych latach. Krytycy systemu 
wskazują na okoliczność, że szkoły coraz częściej uczą „pod 
testy”, poświęcając wiele czasu na rozwiązywanie zadań tak, 
by zapunktowały zgodnie z kluczem odpowiedzi. Jeśli to za-
rzut, można nań odpowiedzieć: politycy też nam mówią to, co 
chcemy usłyszeć. Ech, życie, życie...

Wszystkim tegorocznym egzaminowanym życzymy powo-
dzenia! W przyszłym Waszym życiu czeka na Was więcej ta-
kich imprez.

(RS)

fotom
ontaż: Piotr Sadow

ski
OŚWIATA www.bedzino.pl16 Nowiny z Gminy nr  6 / marzec - maj 2016



Obowiązek szkolny dla 
siedmiolatków
23 stycznia 2016 r. weszła w  życie znowelizowana 
ustawa o systemie oświaty, która wprowadziła wiele 
istotnych zmian dotyczących przywrócenia obowiąz-
ku szkolnego dla 7- latków.

W roku szkolnym 2016/2017 w klasie pierwszej szkoły pod-
stawowej naukę rozpoczną:

- dzieci 7-letnie, dla których jest to obowiązek, 
- dzieci 6-letnie na wniosek rodziców pod warunkiem 
że: dziecko odbyło roczne obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne lub rodzic uzyskał opinię poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyję-
cia dziecka do szkoły podstawowej.

Dzieci urodzone w 2009 r., które rozpoczęły naukę w kla-
sie pierwszej, w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na 
wniosek rodziców kontynuować naukę w pierwszej klasie 
szkoły podstawowej w  roku szkolnym 2016/2017. Rodzic 
musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 
31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfika-
cji rocznej, a  tym samym promowaniu do klasy drugiej. 
Również dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku 
szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły 
podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 
br. będą mogły w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować 
naukę w klasie II. Od 1 września 2016 r. obowiązek odbycia 
rocznego przygotowania przedszkolnego obejmie dzieci 
6-letnie, natomiast dla dzieci 5-letnich został on zniesiony. 
Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi można 
odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do koń-
ca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 9 lat. Zachęcając rodziców 6-latków do po-
słania dzieci do szkoły, gmina Będzino proponuje następu-
jące formy wsparcia:

- program adaptacyjny dla dzieci w okresie września i paź-

dziernika 2016 r. 
- świetlica 6:30 – 16:30, 
- półkolonie w okresie ferii i wakacji zorganizowane przez 
przedszkole pełniące dyżur, 
- dodatkowe zajęcia lekcyjne rozwijające zainteresowania 
Państwa dzieci (rodzaj zajęć do uzgodnienia z dyrektorem 
szkoły), 
- pomoc nauczyciela przy odrabianiu pracy domowej, 
- odpłatny posiłek (podobnie jak w przedszkolu), 
- nauczyciel wspomagający, jeżeli liczba uczniów w klasie 
lub grupie będzie wynosić 16 lub więcej.

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 
oddziały zerowe znajdować się będą w: Przedszkolu Sa-
morządowym w  Będzinie, Przedszkolu Samorządowym 
im. Promyków Bałtyku w  Mścicach, Szkole Podstawowej 
w  Dobrzycy, Zespole Szkół im. Ludzi Morza w  Mścicach, 
Zespole Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża w  Tymieniu. 
Młodsze dzieci będą mogły korzystać z  wychowania 
przedszkolnego w  przedszkolach w  Będzinie i  Mścicach 
oraz w  punktach przedszkolnych w  Dobrzycy i  Tymieniu. 

Odpowiedzi na pytania i  wątpliwości dotyczące edu-
kacji dzieci w  roku szkolnym 2016/2017 udziela-
ją dyrektorzy szkół oraz pracownik w  UG Będzino, 
tel.  943162555 (tel. kom. 602373115)

Od 1 stycznia 2016 r. systemem 
gospodarowania odpadami ko-
munalnymi zostały objęte nie-
ruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe (np. domki letniskowe, 
kempingi, pola biwakowe itp.).

Deklarację o  wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi zobowiązani są złożyć do 
Wójta Gminy Będzino właściciele 
wcześniej wymienionych nierucho-
mości, w terminie 14 dni od powsta-
nia na nich odpadów. Opłata ma 

charakter ryczałtowy bez ustalania 
okresu przebywania na danej nieru-
chomości, czy też ustalania faktycz-
nie wytworzonej ilości odpadów. 
Opłata za jeden domek letniskowy 
lub inną nieruchomość wykorzysty-
waną  na cele rekreacyjno – wypo-
czynkowe, w  przypadku odpadów 
segregowanych wynosi 150 zł za rok. 
W  przypadku, gdy odpady nie będą 
segregowane opłata jest podwyższo-
na i wyniesie 250 zł za rok. Dokumen-
tem niezbędnym do wypełnienia de-
klaracji jest dowód osobisty (pesel 
właściciela nieruchomości, pesel, 

data urodzenia małżonka). Opłatę 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi z  nieruchomości wyko-
rzystywanych na cele rekreacyjno 
– wypoczynkowe należy uiszczać do 
30 czerwca za dany rok.

Dodatkowe informacje: 
(94) 3162 – 551 lub adresem 
e – mail:  m.kusyk@bedzino.pl

Odbiór odpadów z domków letniskowych

Darmowa pomoc prawna
Od 1  stycznia 2016 r. na terenie gminy Będzino został 
utworzony zupełnie nowy darmowy punkt pomocy 
prawnej. Tworzenie takich miejsc odbywa się zgodnie 
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255).  

Punkt znajduje się w Gminnym Zakładzie Komunalnym 
w Będzinie (adres: 76-037 Będzino 17) i czynny jest 
w każdą środę i piątek w godzinach od 10 do 14.  
Szczegółowe informacje dotyczące działalności punktu 
dostępne są w miejscu oraz na stronie internetowej www.
bedzino.pl.
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Nabór wniosków na Azbest
Wójt Gminy Będzino zaprasza mieszkańców do składania 
wniosków do programu AZBEST 2016. W ramach programu istnieje 
bezpłatna możliwość demontażu, transportu i utylizacji wyrobów 
zawierających azbest. Wnioski przyjmujemy do 10 czerwca 2016 
roku. Szczegółowe informacje u  p. Agnieszki Kwiatkowskiej 
w  p.1 UG Będzino, pod numerem telefonu 94 3162 535 lub 
adresem email: a.kwiatkowska@bedzino.pl

Wójt Gminy Będzino  informuje, że od dnia 1 stycznia 
2016 roku weszły w  życie zmiany mające wpływ na 
wysokość wymiaru podatków rolnego, leśnego i  od 
nieruchomości.

Najważniejsze zmiany: 
• Nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje 
dotyczące podatków dla osób fizycznych, jeżeli wysokość 
zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy 
określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego 
najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym 
przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie 
to kwota 6,10 zł). W tym przypadku zobowiązanie 
podatkowe  nie powstanie – podatek nie będzie należny. 
• Zmieniono kwestie rat podatków, w przypadku gdy 
kwota podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego 
nie przekroczy 100,00 zł, podatek ten powinien zostać 
uregulowany przez podatnika jednorazowo w terminie 
płatności pierwszej raty. Dla osób fizycznych to 15 marzec 
2016 r. Jeżeli podatek przekroczy wyżej wskazaną kwotę 
to płatny jest jak dotychczas w czterech terminach: 
do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku 
podatkowego.

Zmiany w podatku od nieruchomości: 
• Wprowadzono nową stawkę podatku od nieruchomości 
za 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji. 
• Doprecyzowano pojęcie przedmiotów opodatkowania, 
które nie są i nie mogą być wykorzystywane do 
prowadzenia działalności gospodarczej ze względu 
na ich zły stan techniczny. Warunkiem wykluczenia 
nieruchomości z kategorii „związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej” jest wydanie jednej 
z dwóch decyzji tj. decyzji ostatecznej organu nadzoru 
budowlanego o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego 
lub decyzji ostatecznej organu nadzoru, na podstawie 
której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części 
z użytkowania.

Zmiany w podatku rolnym: 
Nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych do 
podatku rolnego: 
- Grunty rolne zabudowane -> 1 ha fizyczny = 1 ha 
przeliczeniowy, 
- Rowy 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego, 
- Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 
-> 1 ha fizyczny = 0,2 ha przeliczeniowego 
- Grunty pod stawami niezarybionymi ->  1 ha fizyczny = 
0,2 ha przeliczeniowego 
- Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika ->  
1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.

Oznacza to, że zmianie ulegnie liczba hektarów 
przeliczeniowych będących podstawą do naliczania 
podatku rolnego w gospodarstwach rolnych.

Zmiany w podatku leśnym: 
• Zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego dla 
lasów ochronnych. 
• Wprowadzono łączne zobowiązanie pieniężne jako 
formę pobierania zobowiązania podatkowego, dotyczy to 
osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy 
w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie 
podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.

DLA PRZYPOMNIENIA:

Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji/
informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, 
leśnego to:

1. Kupno, sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości; 
2. Postanowienie o nabyciu spadku nieruchomości; 
3. Zmiana klasyfikacji gruntów; 
4. Umowa dzierżawy gruntów, umowa najmu; 
5. Wybudowanie nowego budynku w ramach pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia – należy zgłosić gdy budowa 
została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie 
budynku lub jego części przed ich ostatecznym 
wykończeniem; 
6. Budowa budynków gospodarczych, garaży, rozbudowa 
budynków, zmiana sposobu użytkowania; 
7. Rozpoczęcie i zajęcie nieruchomości na działalność 
gospodarczą, zmiana powierzchni budynków, gruntów, 
wartości budowli, zakończenie działalności gospodarczej; 
8. Prowadzenie sezonowej lub całorocznej działalności 
gospodarczej w zakresie wynajmu pokoi, kwater, itp.;

Na terenie gminy Będzino wprowadzono druk zgłoszenia  
sezonowej działalności gospodarczej –IN-1/K . Zachęcamy 
do przeanalizowania przez Państwa zgłoszonych do 
opodatkowania nieruchomości (powierzchni użytkowej 
budynków, wartości budowli oraz powierzchni gruntów).  
W przypadku stwierdzenia niezgodności zgłoszonych 
do opodatkowania powierzchni ze stanem faktycznym 
nieruchomości konieczne jest złożenie informacji 
w sprawie podatku.  Na terenie gminy Będzino od roku 
2016 r. obowiązują nowe formularze informacji i deklaracji  
w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości 
i leśnego. Druki dostępne są w Urzędzie Gminy Będzino. 
Szczegółowe informacje u p. Katarzyny Kubickiej 
w p. 20 UG Będzino, pod numerem telefonu 94 3162 
552 lub adresem email: k.kubicka@bedzino.pl

Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku
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Program 500+
I. Osoby uprawnione do świadczenia 
Świadczenie wychowawcze przysługuje:

• matce lub ojcu; 
• opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu 
dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

• obywatelom polskim; 
• cudzoziemcom: 
- do których stosuje się przepisy o koordynacji  systemów zabez-
pieczenia społecznego; 
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustron-
nych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym; 
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie zezwolenia na pobyt  czasowy udzielonego w związ-
ku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt 
czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji udzielonego, gdy celem pobytu cudzoziem-
ca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest  wykonywanie 
pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji; 
- posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku 
pracy", jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, 
którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa 
członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, 
obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów 
oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykony-
wania pracy na podstawie wizy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub je-
dyne dziecko ww. osobom, jeżeli dochód rodziny w przelicze-
niu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł natomiast jeżeli 
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadcze-
nie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli do-
chód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
1 200,00 zł. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w  cyklu miesięcznym 
w wysokości 500,00 zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez 
dziecko 18 roku życia. W przypadku urodzenia dziecka lub ukoń-
czenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość 
świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do 
liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

• dziecko pozostaje w związku małżeńskim; 
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej cało-
dobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; 
• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wycho-
wawczego na własne dziecko; 
• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadcze-
nie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, 

chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabez-
pieczeniu społecznym stanowią inaczej; 
• na pierwsze lub jedyne dziecko, w przypadku przekroczenia 
kryterium dochodowego (odpowiednio 800,00 zł lub 1200,00 zł).

II. Wymagane dokumenty: 
Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie 
i kolejne dziecko składają:

• wniosek; 
• akty urodzenia (dzieci); 
• dowody osobiste (rodziców).

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze także na 
pierwsze lub jedyne dziecko (kryterium dochodowe 800 zł/ 
osobę) oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia nastę-
pujących dokumentów: 

• PIT za 2014 r. (do wglądu); 
• dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny; (pełna 
lista dokumentów znajduje się na stronie http://bedzino.pl/pro-
gram-500-plus/ lub w siedzibie GOPS w Będzinie

III. Termin i sposób załatwienia 
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można 
składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie 
od dnia 1 kwietnia 2016 r. Wzór wniosku jest dostępny w sie-
dzibie GOPS oraz pod adresem http://bedzino.pl/program-
500-plus/.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącz-
nie), prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego 
wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku 
złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złoże-
nia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Jeżeli 
w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia 
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnospraw-
ności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, 
prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono 
wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełno-
sprawności. W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowaw-
czego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo 
do świadczenia wychowawczego ustala się na okres, o którym 
mowa powyżej, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na 
czas określony. W tym przypadku prawo do świadczenia wycho-
wawczego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upły-
wa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca 
okresu zasiłkowego. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego będzie można złożyć także w postaci elektro-
nicznej.  
Dodatkowe informacje: (94) 316 23 37 lub adresem e–mail:  
gops_bedzino@zeto.koszalin.pl
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SŁUŻBA ZDROWIA W GMINIE

Będzino Dobrzyca Mścice
Przychodnia Lekarska 
„MASTER–MED” 
w Mścicach 
76-031 Mścice, ul. Rzemieślnicza 4 
tel. 94 316 59 78 
czynna: 
poniedziałek-piątek - 
08:00-18:00

Kadra: 
1. Monika Struglińska-Kurant - 
lekarz specj. medycyny rodzinnej 
2. Małgorzata Krajewska-Błaszczyk - 
lekarz chorób wewnętrznych 
3. Patrycja Gburzyńska-Czudzinowicz - 
lekarz specjalista pediatra

Poradnie komercyjne:  
 
1. Poradnia ginekologiczno-położnicza 
oraz medycyna estetyczna 
Andrzej Czyrniański - lekarz specjalista 
ginekolog-położnik  (gab. nr 02) 
Godziny przyjęć: 
wtorek i czwartek od godziny 15:00 
rejestracja telefoniczna tel. 501 624 
864, www.czyrnianski.pl 
 
2. Poradnia dietetyczna 
"Profesjonalny Dietetyk" 
Roksana Jurczak (gab. nr 06),  
rejestracja telefoniczna: 500 844 684

3. Poradnia Stomatologiczna "Indywidu-
alna Praktyka Stomatologiczna" 
Anita Tomalak-Stermach - 
lekarz dentysta 
rejestracja telefoniczna: 726 420 480

Apteka Kapitańska 
76-031 Mścice, ul. Rzemieślnicza 4 
tel. 94 316 59 75 
czynna: 
poniedziałek-piątek - 
08:30-19:00 
sobota - 10:00-14:00 
Właściciel-Kierownik: 
Katarzyna Świec

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Będzinie - 
Filia w Dobrzycy 
76-038 Dobrzyca 26 
tel. 94 318 12 89 
czynny: 
poniedziałek, środa, piątek -  
08:00-13:00 
wtorek, czwartek - 
11:00-13:00

Kadra: 
1. Jadwiga Bujała-Wikierska - 
lekarz chorób wewnętrznych 
2. Janina Wawrzeńczyk - pielęgniarka 
podstawowej opieki zdrowotnej 
3. Krystyna Łuczak - pielęgniarka 
rodzinno-środowiskowa

Usługi stomatologiczne 
76-038 Dobrzyca 26 
tel. 660 367 651 
czynny: 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 
08:00-13:00 
środa - 13:00-18:00 
Kadra: 
1. Beata Janicka - lekarz stomatolog

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Będzinie 
76-037 Będzino 18 
tel. 94 316 24 20 
czynny:  
poniedziałek, środa, piątek - 
12:00-18:00 
wtorek, czwartek -  
08:00-13:30

Kadra: 
1. Bożena Smolińska - kierownik 
zakładu, lekarz, specjalista pediatra, 
specjalista medycyny rodzinnej 
2. Antoni Bukowiec - lekarz ginekolog, 
położnik 
przyjmuje: poniedziałek i czwartek 
08:00-10:00 
3. Agnieszka Orzechowska 
- pielęgniarka, pielęgniarka 
środowiskowa 
4. Renata Pasik - pielęgniarka 
podstawowej opieki zdrowia

Usługi stomatologiczne 
76-037 Będzino 18 
1. NZOZ „AGADENT” Agata Bojar–
Machowska - Specjalista Stomatologii 
Ogólnej, Ortodoncja, tel. 600 211 158, 
przyjmuje: wtorek 08:00-14:00, 
środa 08:00-11:00, piątek 12:00-18:00 
2. Edyta Częścik - lekarz stomatolog, 
tel. 695 932 036, 
przyjmuje: poniedziałek 12:00-18:00, 
środa 11:00-15:00, 
czwartek 9:00-14:00

Apteka Aspirynka 
76-037 Będzino 18 
tel. 94 316 24 64 
czynna: 
poniedziałek, środa, piątek - 
08:00-18:00 
wtorek, czwartek - 
08:00-15:00 
Właściciel-Kierownik: 
Beata Węgrzynowska-Dawid 


