Nowiny z Gminy
Bezpłatny kwartalnik informacyjny Gminy Będzino
Nr 9. grudzień 2016 - luty 2017

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
- 31 grudnia - Sylwester
w DL w Mścicach
i DK w Dobrzycy
- 15 stycznia - Wielka
Orkiestra Świątecznej
Pomocy
- 17-18 stycznia - Gminny
Przegląd Jasełkowy DK w Będzinie
- 20 stycznia - Gminny
Dzień Babci i Dziadka DK w Będzinie
- 28 stycznia - Bal
parafialny w DK
w Dobrzycy
- 13-26 lutego- Ferie
zimowe
- 14 lutego - Walentynki
w świetlicach wiejskich
- 8 marca - Gminny Dzień
Kobiet - DK w Będzinie
Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do zmiany dat i godzin w ww.
programie z przyczyn losowych.

9 zmiany w oświacie
Czy zdążymy na czas?

Ponadto w numerze m. in.: BUDŻET I FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK, VOICE
OF TYMIEŃ, FIRMY ODZNACZONE MEDALEM "ZASŁUŻONY DLA GMINY BĘDZINO",
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, DZIEŃ SENIORA, STAWKI PODATKÓW NA 2017 ROK

10 szyć każdy może

Ponad 60 mieszkańców gminy
Będzino nauczyło się szyć.

12 RAZEM PRZEŻYLI 50 lAT

Piękne jubileusze małżonków
z naszej gminy.
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Nowy rok, nowe wyzwania
trudną

żłobka

zyskają nowy wygląd elewacji zewnętrznej.

w Mścicach, który jest obecnie w budowie.

decyzję

Jesteśmy na końcowym etapie tworzenia

Dobrze zapowiada się rok 2017. Dzięki

spójnego programu gospodarki ściekami

naszym

K

roku

to

czas

podsumowań,

powstaniu

na

staraniom

projektów,

oniec

o

i

złożeniu

opracowaniu
wniosków

do

to

nam

Tymieniu

gminy. Wymienione najważniejsze zadania

oraz wspólnie ze Starostwem Powiatowym

nie wyczerpują listy naszych zamierzeń,

remontować gruntownie odcinek drogi od

które

Łopienicy do Łasina Koszalińskiego. Będzie

z mieszkańcami, Radami Sołeckimi chcemy

też rozpoczęta inwestycja w ramach ZITu -

współpracować, współtworzyć, wsłuchiwać

przebudowa drogi Borkowice - Śmiechów -

się w potrzeby różnych środowisk. W tych

Pleśna. Wniosek Gminy Będzino do PROW na

szczególnych ostatnich dniach tego roku

budowę sieci kanalizacyjnej w Dobiesławcu,

pragnę wszystkim serdecznie podziękować.

Podamirowie do Strzeżenicy jest wysoko

Chylę czoła w kierunku wszystkich rolników,

na liście rankingowej, kwalifikującej go do

pracodawców,

otrzymania dofinansowania.

pracy,

chcemy

realizować.

pracowników

jednostek

oświaty,

Wspólnie

zakładów

pracowników

samorządowych, służb porządkowych.

2016 to dobry czas dla naszej gminy.

będziemy

Będzinie

w

i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w tej części

W roku 2017 czeka nas reforma oświaty,

w

Umożliwi

oczyszczalni

przebudowywać drogę Tymień – Kładno

bilansów, rozważań, co udało nam się

drogę

gminy.

środków pomocowych w 2018 r. będziemy

zrealizować, wybudować, zorganizować. Rok

Wyremontowaliśmy

terenie

modernizację

musieli

dostosować

naszą

Niech

kończące

rok

Święta

Bożego

sieć szkół do obowiązujących przepisów.

Narodzenia będą dla Państwa szczęśliwe,

Wsłuchując

rodzinne i dostatnie, a nadchodzący rok 2017

się

przy przedszkolu, wybudowaliśmy drogę

mieszkańców

z

stworzymy

w

głosy

rodziców,
że

pełen nadziei i oczekiwań. Niech się spełnią

podstawowe:

wszystkie życzenia, te łatwe i trudne, te duże

w Mścicach – przedłużenie ulicy Spokojnej.

w Łeknie, Dobrzycy, Mścicach i Tymieniu.

i te małe, te mówione głośno i szeptem… ale

Wspólnie

Wspólnie z partnerem prywatnym będziemy

dla każdego osobiste i ważne.

Funduszy
z

Ochrony

Gruntów

powiatem

Rolnych

przebudowaliśmy

gminy
cztery

postanowiliśmy,
szkoły

krótki odcinek drogi od Popowa do Parnowa.

prowadzić

Doposażyliśmy boisko w Tymieniu, które

użyteczności publicznej. Budynki oprócz

dobrze

poprawy

służy

mieszkańcom.

Podjęliśmy

termomodernizację
efektywności

obiektów

energetycznej
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Budżet na 2017 rok
Dochody ogółem

Wydatki

38,5 mln zł

36,8 mln zł

Planowane dochody
SUBWENCJA OGÓLNA

DOTACJE CELOWE
DOCHODY MAJĄTKOWE
ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Z DOTACJI NA INWESTYCJE

PODATKI
PODATEK OD OS. FIZYCZNYCH

PODATEK OD OS. PRAWNYCH

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Planowane większe wydatki
7,6

OŚWIATA I WYCHOWANIE

12,4
mln zł

mln zł

9

POMOC SPOŁECZNA

7,9

mln zł

mln zł

1,7

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

3,6

mln zł

mln zł

1

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

mln zł

647

KULTURA

3,3

mln zł

1,3

mln zł

tys. zł

12,1
mln zł

5,7

mln zł

190
tys. zł

6,5

mln zł

* Ze względów objętościowych podane powyżej
kwoty są zaokrąglone i orientacyjne. Szczegółowy
wykaz znajduje się na stronie BIP UG lub w siedzibie
UG.

Planowane większe inwestycje
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3503Z
Łasin-Łopienica
Przebudowa drogi gminnej nr 100004Z
łączącej Tymień i Kładno

500
tys. zł

1,3

mln zł

Przebudowa drogi od węzła Borkowice na
odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna

140

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej
w Dobrzycy

600

Utworzenie sieci tras rowerowych
woj. zachodniopomorskiego

tys. zł

tys. zł

51

tys. zł
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Przebudowa pętli będzińskiej - 2016 r.

Budowa Żłobka w Mścicach - w trakcie realizacji

Doposażenie boiska w Tymieniu - 2016 r.

Będzie program rewitalizacji
D

ziałania podejmowane przez Gminę Będzino przyczynią
się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia
działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino
do roku 2022, zwanego LPR, umożliwi aplikowanie Gminie
Będzino i innym podmiotom z terenu gminy o środki unijne

Gmina Będzino rozpoczęła prace nad Opracowaniem
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do
roku 2022. Na ten cel pozyskano dofinansowanie ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2022 w wysokości 90% wartości zadania.

na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
na obszarach zdegradowanych. Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała od partycypacji społecznej. W związku
z tym LPR będzie opracowany przy udziale mieszkańców,
środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych dzięki
przeprowadzanym konsultacjom społecznym. Koszt przedsięwzięcia to ponad 31 tys. zł, z czego 28 tys. zł pochodzi ze
środków województwa. (UG)

www.bedzino.pl
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Smaki tradycji
Po raz kolejny z inicjatywy Terenowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Koszalinie ZODR Barzkowice, przy dużym
wsparciu Domu Kultury w Będzinie oraz
pod patronatem Wójta Gminy Będzino
9 grudnia br. odbyła się kolejna edycja gminnego konkursu pn. „Kulinarne
dziedzictwo w potrawach wigilijnych”.

P

rzesłaniem 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 do konkursu zgłoszono rekordową
liczbę potraw i ciast, których receptury są ściśle związa-

Kategoria „Potrawy mączne, z kapusty, zupy, sałatki”:

ne z tradycją Świąt Bożego Narodzenia.

I miejsce – "Koło Ludowe Tymienianki" za Pierogi z kapustą i pieczarkami, II miejsce – Grażyna i Bogdan Kostrzewa za potrawę Barszcz

Kategoria „Potrawy rybne”: I miejsce – Ewa Pachówka za potrawę

czerwony z uszkami, III miejsce – Eugenia Imbiorowska za potrawę

Śledź po kapitańsku, II miejsce – Urszula i Zenon Kober za potrawę

Paszteciki z kapustą i grzybami.

Ryba po grecku, III miejsce – Agnieszka Szeląg za potrawę Śledź
Kategoria „Wypieki świąteczne, desery”

z ziołami.

I miejsce – Ewa Komorowska za potrawę Tort makowy, II miejsce – Be-

Wieczory wigilijne

ata Łanowy za potrawę Jabłecznik, III miejsce – Środowiskowy Dom
Samopomocy za potrawę Sernik. (MD)

z mieszkańcami gminy
Tradycyjnie jak co roku na te-

wigilijne dla seniorów z so-

renie gminy zorganizowano

łectw Strachomino, Strzepo-

spotkania wigilijne z miesz-

wo, Smolne, Wierzchomino

kańcami gminy. Wigilia w Ty-

oraz Dobrzyca. Rozpoczęło

mieniu odbyła się w dniu 14

się od występu najmłodszych

grudnia br. w Domu Ludo-

dzieci z SP w Dobrzycy. Przy-

wym. Na uroczystość przy-

byłym gościom przygrywała

było około 100 osób. Dzieci

kapela ,,Swaty” oraz zespół

z oddziału przedszkolnego ZS

ludowy

w

zaprezentowa-

gilia w Będzinie odbyła się

ły swoje zdolności teatralne

w DK w Będzinie w dniu 16

w Jasełkach Bożonarodzenio-

grudnia 2016 r. Wieczór wi-

wych. Uroczystość uświetnił

gilijny zorganizowany został

występ Oazy z Błotnicy oraz

przez Gminny Ośrodek Pomo-

Zespołu Śpiewaczego Kwiaty

cy

Polskie. Dla wszystkich przy-

Ośrodek Kultury. Zaproszono

byłych gości przygotowano

osoby niepełnosprawne, sa-

słodki upominek. W dniu 15

motne, sędziwe, emerytów

grudnia 2016 r. w WDK w Do-

i rencistów. ( JŁ)

Tymieniu

brzycy odbyło się spotkanie

,,Popowianie”.

Wi-

Społecznej oraz Gminny
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Zasłużone firmy odznaczone!

R

ada Gminy w Będzinie podejmując 16 grudnia 2016 r. stosowną
uchwałę, odznaczyła cztery firmy z terenu gminy Będzino medalem "Zasłużony dla Gminy Będzino". Uroczyste wręczenie odznak odbyło się w dniu 29 grudnia 2016 r. To wielkie wyróżnienie i docenienie
ich zasług dla gminy. Przedstawiamy ich sylwetki.
Firma „HEAN” Opakowania Sp.J.
Głuszko & Pawlak mieści się w Mścicach i funkcjonuje od 1 kwietnia 1991
r. Zatrudnia obecnie około 25 osób.
Firma swoją działalność rozpoczęła
od produkcji opakowań z folii polietylenowej, z czasem rozpoczęto produkcję opakowań z folii próżniowej PA/PE.
Początki nie były łatwe, ale z czasem
rozwój firmy i rozszerzanie działalności
pozwoliło na zdobywanie coraz to no-

Piekarnia Państwa Paczkowskich to
rodzinna firma mająca początek od 1945
roku. I chociaż piekarnia przechodziła
różne koleje losu, to od 1992 r. jej właścicielami są nieprzerwanie Państwo
Eugenia i Tadeusz Paczkowscy, a obecnie funkcję „szefów” sukcesywnie przejmują dzieci. Dziś piekarnia zatrudnia

ponad 25 osób, kilku praktykantów oraz
6 członków rodziny. Wypieka ponad 50
gatunków pieczywa i obsługuje powiaty koszaliński i kołobrzeski, a w sezonie
większość nadmorskich ośrodków wypoczynkowych. Firma cieszy się dobrą
renomą i zyskuje coraz to nowych nabywców.
Firma Parol jest producentem materiałów powlekanych od 1980 roku.
Przedsiębiorstwo prowadzone jest
przez małżonków Lucynę i Kazimierza Parol. Od początku istnienia firma
specjalizuje się w produkcji materiałów skóropodobnych PU dla przemysłu
odzieżowego oraz PCV dla przemysłu
meblarskiego. Produkcja oparta jest na
surowcach i technologii wiodących firm

Bajgiel to piekarnia z ponad 25 letnią
historią w produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych. Zaistniała na ogólnopolskim rynku oferując obwarzanki
wykonywane tradycyjną metodą. Piekarnia BAJGIEL to największy zakład piekarniczy regionu. Na powierzchni około
3000 m2 codziennie produkuje się około
150 różnych asortymentów pieczywa,
jak i wyrobów cukierniczych. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszy-

wych rynków nie tylko krajowych, ale
i zagranicznych. Obecnie firma „HEAN”
posiada oddział handlowy w Łodzi,
a zakład został wyposażony w nowoczesny sprzęt i urządzenia niezbędne
do nowoczesnej produkcji i spełnienia
coraz to nowych wymagań odbiorców.
Wśród klientów ma zaś setki znanych
przedsiębiorstw z kraju i zagranicy,
w tym tak potężne marki jak KFC czy
IKEA.

nowym i technologiami, które umożliwiają utrzymanie jakości produktów
i usług na wysokim poziomie. Posiada
własną flotę transportową, która pozwala na kilkukrotne dostawy świeżego
pieczywa w ciągu dnia.
Pieczywo dostarczane jest do małych
sklepików, ośrodków wypoczynkowych
oraz sieci handlowych: SANO, BIEDRONKA, KAUFLAND, INTERMARCHE, CARREFOUR i inne.

chemicznych w świecie. W zakładzie
wytwarza się także różne rodzaje dzianin stosowane jako podkłady w produkcji materiałów powlekanych. Dziś firma
jest prężnie działającym przedsiębiorstwem zarówno na rynku krajowym
jak i europejskim. Przedsiębiorstwo
posiada certyfikat RZETELNA FIRMA
wydawany przez KRD, który potwierdza
rzetelność i partnerstwo w biznesie.

www.bedzino.pl
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Dzień Edukacji Narodowej
W dniu 12 października
2016 r. o godzinie 13:00
w Domu Kultury w Dobrzycy rozpoczęła się
uroczysta gala z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.

N
Andrzejki
z profilaktyką

Dnia 30.11.2016 r. na
sali widowiskowej
w Wiejskim Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się Gminna Zabawa
Andrzejkowa.

U

i przedszkoli oraz Prezesa Oddziału

Związku

Nauczycielstwa

Polskiego w Będzinie. W trakcie
uroczystości

wręczone

zostały

pracownikom nagrody dyrektorów szkół oraz nagrody Wójta
Gminy Będzino. Podczas wydarzenia wręczono również honorowe
odznaki pn. „Zasłużony dla Gminy

a uroczystości Wójt Gminy

Będzino” – Szkolnemu Związkowi

Będzino

Bro-

Sportowemu Gminy Będzino oraz

da zaprosił wyróżniających się

Pani Danucie Nowakowskiej. Uro-

w swojej pracy nauczycieli i innych

czystość uświetnił występ grupy

pracowników oświaty, przedsta-

uczniów ze Szkoły Podstawowej

wicieli Rady Gminy w Będzinie,

w Dobrzycy pod kierunkiem Pani

Urzędu Gminy Będzino, przewod-

Agnieszki Gajewskiej. (UG)

Pan

Henryk

Mikołajki w Dobrzycy

Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnicy tego spotkania pogłębili
wiedzę dotyczącą środków odurzających i zagrożeń wynikających z ich stosowania. Podczas
zabawy przeprowadzony został

czestnikami tej zabawy były

konkurs wiedzy z zakresu pro-

dzieci i młodzież w wieku

filaktyki dotyczący stosowania

szkolnym z terenu gminy Bę-

używek oraz konkurs plastyczny

dzino. Spotkanie pod hasłem

pt. „Używkom mówimy NIE”. Nie

„Andrzejkowa

zabrakło

profilaktyka

niczących rad rodziców ze szkół

konkurencji

sporto-

W dniu 8.12.2016 r.
w sali widowiskowej
Wiejskiego Domu
Kultury w Dobrzycy
z inicjatywy Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń
Wiejskich oraz Wiejskiego Domu Kultury
w Dobrzycy odbyła się
zabawa Mikołajkowa.

również humory. Oprócz tańców i słodkiego poczęstunku,
przeprowadzone zostały konkursy, a każdy uczestnik otrzymał
wspaniały upominek. Największą
atrakcją tego wieczoru było przybycie Mikołaja, rozdanie paczek
oraz wspólny taniec. Cała impreza przebiegała w bardzo radosnej
i miłej atmosferze. Spotkania
mikołajkowe odbyły się również

w Gminie Będzino” została zor-

wych oraz zabawy integracyjnej

ganizowana dzięki dofinanso-

przy muzyce. Młodzież gimna-

Frekwencja dopisała, w zabawie

ległych

waniu z zakresu profilaktyki

zjalna

uczestniczyło ponad 80 dzieci

Strzepowie, Tymieniu, Będzinie,

zdrowotnej ze środków Gminnej

wróżby andrzejkowe. ( JŁ)

z sołectwa Dobrzyca, dopisały

Dobrem i Mścicach. ( JŁ)

przygotowała

również

we wszystkich placówkach podGOK

–

Strachominie,
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Voice of Tymień
Organizatorkami konkursu były Katarzyna
Stańczak oraz Mariola Drogosz. Komisja
z przewodniczącą Panią Natalią Jastrzębską
na czele wyłoniła w konkursie zwycięzców
w dwóch kategoriach - soliści oraz duety.
Przyznana została również nagroda Grand
Prix Jakubowi Gałce z Zespołu Szkół w Tymieniu, który otrzymał statuetkę Dyrekcji
Zespołu Szkół w Tymieniu. Nagrody dla zwycięzców i uczestników ufundowane zostały

W dniu 6 grudnia 2016 roku
w Zespole Szkół im. Kardynała
Ignacego Jeża w Tymieniu
odbył się IV Powiatowy
Konkurs Piosenki Angielskiej.

D

przez Dyrekcję Szkoły, Radę Rodziców oraz
wydawnictwa językowe takie jak Macmillan, Oxford oraz Pearson. Każda śpiewająca
osoba otrzymała nagrodę oraz dyplom. (RS)

Okrągła rocznica

o udziału w konkursie zgłosili się uczest-

brzycy, Tymieniu, Będzinie, Bobolicach oraz
Ustroniu Morskim, łącznie 35 uczestników.

Tegoroczny Festiwal Szum
rozpoczął się minutą ciszy, aby
uczcić pamięć zmarłego przed
kilkoma dniami pana Wacława
Dąbrowskiego - założyciela
Szkolnego Chóru "Dominanta" oraz kilkukrotnego jurora w poprzednich edycjach
SZUMU.

N

astępnie przystąpiono do konkursu,
który w związku z rekordową liczbą
uczestników trwał bardzo długo. Niełatwe
zadanie miały Panie jurorki, by po trzech
godzinach przesłuchań pierwszej części
Festiwalu wybrać najlepszych wokalistów.
Spośród młodych wykonawców występujących w kategorii wiekowej "szkoła podstawowa" nagrodzono aż 33 uczestników.
Było wiele miejsc ex aequo i wyróżnień.
W drugiej części konkursu - w kategorii "gimnazjum i szkoła średnia" również nie brakowało wrażeń, tym bardziej, że poziom artystyczny był bardzo wysoki i wyrównany.
Znów posypał się grad nagród, tym razem
nagrodzono 20 konkursowiczów. Gratulujemy uczniom pięknych występów, a najlepszym uczestnikom zdobytych miejsc
i wyróżnień. Paniom z jury dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas. (MP) (EW)

W MŚCICACH
Dnia 16 listopada odbył się
II MIĘDZYPRZEDSZKOLNY TURNIEJ SPORTOWY – PRZEDSZKOLADA 2016, zorganizowany przez
Przedszkole Samorządowe
„Promyki Bałtyku” w Mścicach.

nicy ze szkół w Manowie, Mścicach, Do-

XI Szum

Przedszkolada

W dniu 18 listopada 2016 r.
odbyło się wielkie święto 10. rocznica nadania Zespołowi Szkół imienia Ludzi Morza
oraz 70-lecie istnienia Szkoły
Polskiej w Mścicach.

U

roczystość rozpoczęła się złożeniem
kwiatów pod tablicą pamiątkową
w szkole, w obecności wszystkich uczniów
i nauczycieli oraz zaproszonych gości. Następnie odbyła się msza św. w intencji Zespołu Szkół. W DL w Mścicach w obecności
wielu znamienitych gości dyrektor Zespołu
Szkół pan Leszek Lenarcik przedstawił prezentację "10 LAT Z NASZYM PATRONEM",
ukazującą szereg różnorodnych działań
podjętych przez szkołę, a mających na
celu przybliżenie patrona uczniom i społeczności lokalnej. Następnie na scenę zaproszono osoby, które za zaangażowanie
i okazane serce otrzymały tytuł "Przyjaciela Szkoły". Obchody Święta Patrona zwieńczył znakomity występ zespołu "Zejman
& Garkumpel" z lekko szalonym wokalistą
i liderem Mirosławem Kowalewskim, który wciągnął do wspólnej zabawy zarówno
dzieci, młodzież jak i szacownych gości. Na
scenie muzykom towarzyszył szkolny zespół instrumentalny Ad`Libitum oraz chór
Dominanta. (MP) (EW)

W

turnieju wzięło udział 7 drużyn z 6-ciu
przedszkoli (Przedszkole Samorządowe

z Będzina, Przedszkole Samorządowe z Biesiekierza, Przedszkole nr 8 z Koszalina, Przedszkole Integracyjne z Koszalina, Oddział Zerówki
przy SP w Dobrzycy i grupy „Bzyki”, „Biedronki” z Przedszkola Samorządowego „Promyki
Bałtyku” w Mścicach), a także przedstawiciele
władz naszej gminy oraz zaproszeni goście.
Turniej sportowy odbył się na sali gimnastycznej ZS im. Ludzi Morza w Mścicach. Na początku
dzieci rozgrzewały się przy ZUMBIE, poprowadzonej przez instruktorkę p. Martynę Gradus.
Następnie oceniany był taniec każdej z drużyn
i plakat z hasłem. Ogromne emocje wzbudziły
oczywiście konkurencje sportowe, zarówno te
dla dzieci, jak i dla opiekunów. Zmagania zakończył quiz wiedzy o dyscyplinach sportowych,
ideach, symbolach, wartościach olimpijskich
i zdrowym stylu życia.. Wszystkie drużyny zacięcie walczyły zdobywając maksymalną liczbę
punktów. Tym samym nie było przegranych..
Wszystkie drużyny zdobyły I miejsce. Warto
wspomnieć, iż wszystkie działania sprytnie
obserwował „Promyk Bałtyku”, przedszkolna
maskotka gospodarzy imprezy, dodając ducha
walki i wiary młodym zawodnikom. Serdecznie
gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za wspaniałą zabawę oraz wsparcie Starosty
Powiatu Koszalińskiego, Wójta Gminy Będzino,
Piekarni „Bajgiel” i Piekarni z Dobrzycy. (ASZ)
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FELIETON

Wyścig z czasem?

Już starożytni zauważyli, że czasy się zmieniają, a my zmieniamy się
wraz z nimi. Banał? Oczywiście, ale jakże często tracony z oczu. Zmiana
jest stałą składową współczesności.
Jeśli

tak,

to

najtęższych umysłów, by niczego nie prze-

zeszyty ćwiczeń, materiały metodyczne dla

tyle

oczyć, by zmiany miały sens i dawały szan-

nauczyciela i inne często w wersji elektro-

szumu wokół

se na sukces w postaci lepszej szkoły. To

nicznej, pod zbiorczym pojęciem „obudowa

r e f o r m y

naprawdę trudna i odpowiedzialna praca,

dydaktyczna” programu nauczania. To już

oświaty?

a jej powodzenie można ogłosić dopiero po

ostatni etap wprowadzania reformy progra-

wielu latach.

mowej. Chociaż nie; ten ostatni wydarzy się

skąd

Czy

na lekcji. Dobry podręcznik jest jak dobre
nauczycielom, rodzicom i samorządowcom

Jeśli porównać nasz system oświatowy do

rozporządzenie – działa. Ile czasu potrzeba

trudno zrozumieć, że szkoły też muszą

systemu prawa, to szkoła stoi na podstawie

na napisanie i wydrukowanie podręcznika?

się zmieniać, skoro wszystko wokół się

programowej – jak państwo na konstytucji.

zmienia?

temu pisałem

To fundament; musi być solidny, kompletny

Ta przydługa opowieść była mi potrzebna

felieton poświęcony przebudowie systemu

Dokładnie

rok

i nie można zbyt często przy nim grzebać.

do tego, by pokazać na jakim etapie znajdu-

szkolnego zapowiadanej przez wtedy nową

Wszelkie zmiany w podstawie programowej

ją się przygotowania do zmian planowanych

ekipę rządzącą. Mógłbym tamten tekst

pociągają za sobą łańcuch kolejnych zmian.

od 1 września 2017 roku. Jesteśmy, drogi

powtórzyć bez dokonywania poprawek...

Jak już mamy podstawę, to różni autorzy

Czytelniku, w fazie uzgodnień podstawy

niestety. Po roku musi nam wszystkim

tworzą programy nauczania dla poszcze-

programowej. W ostatnim dniu listopada

wystarczyć zapewnienie rządzących, że

gólnych etapów edukacyjnych (nauczanie

minister Zalewska przedstawiła projekt

wszystko jest przemyślane, przygotowane,

wczesnoszkolne, klasy 4 – 8, szkoły średnie

(podobno projekt), który jest konsultowany

policzone i nikt nie straci pracy.

itd.) i z konkretnych przedmiotów. Program

ze stroną społeczną. Można się zatem spo-

nauczania może napisać pojedyncza oso-

dziewać, że zostaną do niego wprowadzone

Większość czytelników naszego pisma ma

ba, ale najczęściej są to zespoły składające

poprawki zgłoszone w toku dyskusji. Zoba-

z oświatą związek luźny; pamiętamy szkol-

się z praktyków i teoretyków (często na-

czymy...

ne czasy, chodziliśmy lub chodzimy na wy-

ukowców) o dużym doświadczeniu. Każdy

wiadówki, wysłuchujemy uwag nauczycieli

program nauczania musiał do niedawna

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie chce

na temat naszych pociech, a czasami uda

przejść skomplikowaną procedurę konsul-

słyszeć o przesunięciu terminu reformy

się wydobyć odpowiedź na pytanie – co tam

tacji naukowych, opiniowania i zatwierdza-

w celu lepszego jej przygotowania. Obietni-

w szkole? Na dobrej oświacie zależy każde-

nia w ministerstwie. Dzisiaj jest to prost-

ce wyborcze są najważniejsze. Na przejście

mu. Chcemy, by szkoły dawały uczniom ka-

sze, bo decyzję o dopuszczeniu programu

drogi: podstawa programowa – programy

pitał potrzebnej w dorosłym życiu wiedzy,

nauczania do pracy w szkole podejmuje jej

nauczania – podręczniki – praca na lekcji,

uczyły umiejętności radzenia sobie w roz-

dyrektor. Nie trzeba dodawać, że programy

pozostało praktycznie osiem miesięcy 2017

maitych sytuacjach i wspierały rodzinę

nauczania muszą zawierać treści zgodne

roku. W razie czego nauczyciele i tak zrobią

w coraz trudniejszym procesie wychowania

z podstawą programową i nie mogą być

co trzeba, żeby było dobrze... Nie pierwszy

dzieci i młodzieży. Chcemy dobrych szkół!

z nią sprzeczne – jak ustawy z konstytu-

raz. Tekst napisałem 9 grudnia. W ponie-

Tylko skąd je wziąć jeśli z tych obecnych nie

cją. Do każdego przedmiotu wydawnictwa

działek 12 grudnia minister Anna Zalewska

jesteśmy zadowoleni? Zmieniać? Ulepszać?

edukacyjne starają się posiadać własny

spotka się w II LO w Koszalinie z dyrektora-

Tak.

program nauczania, tak więc na rynku jest

mi szkół, związkowcami i samorządowca-

ich kilka – do wyboru przez nauczyciela.

mi. Tematem spotkania będzie oczywiście

Oświatę, tak jak inne dziedziny życia spo-

Jak już mamy programy nauczania, to wy-

planowana reforma oświaty, a całość po-

łecznego, można przebudowywać dwojako:

dawnictwa mogą przystąpić do tworzenia

traktowana jako „konsultacje społeczne”.

można zmieniać jej strukturę organizacyjną

podręczników. Czasami piszą je autorzy

Będę tam i chciałbym mieć do dodania coś

(powrót do ośmioklasówek i likwidacja gim-

programów, ale niekoniecznie. Jak długo to

optymistycznego na koniec felietonu. Zoba-

nazjów) szukając tu rozwiązań lepszych dla

trwa? Oj trwa!

czymy...

reformę programową, która jest o niebo

Na samych podręcznikach się zresztą nie

Byłem. Niczego nie dodam. Teraz został już

trudniejsza, wymaga zbiorowego wysiłku

kończy, bo to gigantyczny biznes. Są jeszcze

tylko wyścig z czasem... (RS)

rozwoju dzieci. Można też przeprowadzić
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Szyć każdy może
"Igły nie widły - szyć każdy może – ZRÓB TO SAM", taką nazwę nosił projekt, który był realizowany przez
ostatnie 4 miesiące na terenie Gminy Będzino.

W

arsztaty prowadzono w czterech miejscowościach: Będzinie,
Dobrzycy, Tymieniu i Mścicach. Projekt swoim zasięgiem objął

dwa razy więcej osób niż przewidziano początkowo (60 zamiast 30), co
potwierdziło zdiagnozowaną potrzebę poszerzenia oferty kulturalnej
dla osób dorosłych z terenu gminy. Kurs stanowił około 50 godzin zajęć
warsztatowych obejmujących swoim programem m.in. naukę obsługi
maszyny stębnowej i overlockowej, naukę podstaw kroju i szycia odzieżowego, a w tym m. in. uszycie spódnicy oraz opanowanie wykonania
prostych wykończeń dekoratorskich, ozdób świątecznych czy prostych
zabawek. W projekcie Gminny Ośrodek Kultury pozyskał 7 maszyn do
szycia, które pozostaną na wyposażeniu placówek instytucji i pozwolą
kontynuować działania rozpoczęte przedsięwzięciem. Projekt dofinansowano w ramach Programu Działaj Lokalnie ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego lokalnym operatorem jest Fundacja Nauka dla Środowiska. (PK)

W Tymieniu zorganizowali Dzień Seniora
W dniu 12.11.2016 r.
w Domu Ludowym
w Tymieniu odbyło się
spotkanie dla Seniorów i Kombatantów.

N

Łuczaka oraz Radnych Barbarę
Grudzień i Franciszka Adamiuka.
Spotkaniu towarzyszyły zespoły
śpiewacze: „Zalesie” z Mścic,
„Popowianie” z Popowa, i „Kwiaty Polskie” z Tymienia. Zaproszeni na tę uroczystość seniorzy

a uroczystości goszczono

w miłej atmosferze i przy słod-

Posła na Sejm RP Kawale-

kim

poczęstunku,

dźwiękach

ra Orderu Uśmiechu Stefana

pieśni patriotycznych i ludo-

Romeckiego, Senatora RP Pio-

wych oraz muzyki nowoczesnej

tra

Zientarskiego,

bawili się znakomicie. Dzień ten

Władze Gminy Będzino na cze-

zyskał wielkie uznanie seniorów,

le z Wójtem Henrykiem Brodą,

czego wynikiem będą coroczne

Dyrektora GOK Będzino Jerzego

spotkania. (EP)

Benedykta

www.bedzino.pl
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Biblioteka ciągle na fali
atrakcji

była

imponująca

-

przebieranki

i wróżby andrzejkowe, dyskoteka z bańkami
i wesołe igraszki na Wyspie Zabaw, zdrowy,
domowy poczęstunek. Z żalem, ale w radosnych nastrojach i z prezentami opuszczaliśmy niezwykle ciepłe i przyjazne miejsce.
Rok 2016 to kolejny pomyślny rok dla naszej
biblioteki. Z całą odpowiedzialnością, a także
satysfakcją, możemy stwierdzić, opierając
się na statystyce i własnej obserwacji, że ze
zbiorów, ofert i usług bibliotecznych korzysta naprawdę imponująca liczba mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Najlepszym
tego świadectwem jest zajęcie 168. miejsca
(na 806 zgłoszonych bibliotek) w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek prowadzonym przez
dziennik Rzeczpospolita. To miejsce i inne

B

ogata oferta nowości książkowych i cza-

Nasze spotkania autorskie to nie tylko pro-

sopism, duża dostępność lektur dla dzieci

mocja czytelnictwa. Poruszane są na nich

i młodzieży, stały bezpłatny dostęp do Inter-

problemy uzależnień, kryzysu w rodzinie,

netu i informacji w godzinach otwarcia biblio-

niedostosowania społecznego i samotności.

tek – codziennie dziesięć godzin w Będzinie

Takie tematy są między innymi treścią ksią-

osiągnięcia biblioteki były możliwe także
dzięki dbałości samorządu w zapewnieniu
łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury
i wiedzy oraz kreatywnej pracy bibliotekarzy
i wielu osób wspierających działania biblioteki.
Bi -

i sześć godzin na każdej z filii - to jedna z moc-

żek Anny Onichimowskiej, która spotkała się

nych stron działalności Gminnej Biblioteki

z młodzieżą gimnazjalną w nowej filii w Mści-

Publicznej w Będzinie oraz filii w Dobrzycy,

cach. Dyskutowała z młodzieżą o pierwszych

Mścicach i Tymieniu.

miłościach, nałogach, granicach wolności

Druga mocna strona naszych bibliotek – to

i trudnych życiowych wyborach, jakich musi

bogata oferta kulturalna i edukacyjna - cie-

dokonać każdy z nas.

kawe scenariusze spotkań z przedszkolakami

W andrzejkowy wieczór czytelnicy i uczestni-

i uczniami, filmowe spotkania integracyjne,

cy Bibliotecznej Akademii Młodego Artysty,

kulturalne imprezy wyjazdowe, spotkania

bawili się na imprezie wyjazdowej. Zostali

autorskie, cykliczne akcje - „Głośne czytanie

zaproszeni do „Babakuby” Dziecięcej Strefy

na bibliotecznym dywanie” i „Z książką w wa-

Kreatywnej Zabawy w Kołobrzegu, prowa-

lizce”, inspirujące poniedziałkowe zajęcia

dzonej przez animatorkę poniedziałkowych

w Bibliotecznej Akademii Młodego Artysty,

zajęć Bibliotecznej Akademii, Annę Sawic-

wystawy i konkursy.

ką. Różnorodność i jakość przygotowanych

blioteka po raz szósty będzie wolontariuszem
WOŚP. Zapraszamy wraz ze współorganizatorami na finał Orkiestry w dniu 15.01.2017 r.
w godz. 12.00–16.00. Wśród różnych atrakcji
mocnym akcentem będzie koncert poznańskiego zespołu Jig Reel Maniacs, zaproszonego na Finał WOŚP przez Bibliotekę.
Na Nowy Rok 2017 życzymy wszystkim dużo
pozytywnej energii, samych życzliwych osób
wokół, dystansu do siebie i świata, wielu sukcesów, marzeń godnych spełnienia oraz zwykłego ludzkiego szczęścia. (DS)
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Razem przeżyli ponad 50 lat
W dniu 12 oraz 26 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie odbyły się uroczystości 50-lecia Pożycia
Małżeńskiego. To symbol wierności i miłości rodzinnej,
dowód wzajemnego zrozumienia, skarbnica czynów
małych i wielkich. Wspólny dom, rodzina, dzieci i wnuki. W uroczystościach udział wzięli rodzina i znajomi
Jubilatów oraz władze gminy, które dokonały aktu dekoracji medalami przyznanymi za „Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” w imieniu prezydenta RP. (DK)

Barbara i Czesław Połubokowie - Pan Czesław wraz rodzicami i rodzeństwem przyjechał z Wołkowysk z Białorusi do Elbląga. Pracował jako konserwator w Żegludze Morskiej w Elblągu. Pani Barbara
mieszkała w Zgojewie k. Słupska. Oboje pracowali w POHZ Mścice,
aż do uzyskania emerytury. Państwo Połubokowie mają 3 dzieci:
2 synów i 1 córkę oraz 7 wnucząt.
Halina
i
Andrzej
Koledowie
Pan
Andrzej
do
5 roku życia mieszkał
z dziadkami na Komorach.
Pani
Halina
mieszkała w SzczeINFORMACJA!
cinie w tym
s a m y m
Małżonkowie obchodzący
budynku co Pan
Andrzej.
Jubileusz 50-lecia Pożycia
Uczęszczała
do Liceum
Małżeńskiego w roku 2017, którzy
P e d a g o gicznego
chceliby zostać odznaczeni Medalem
w Szczecinie. za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez W
1969
Prezydenta RP powinni złożyć pisemny
roku zakupili
6 hektawniosek osobiście lub przez członków
rowe gospodarstwo
ich najbliższej rodziny. Miejsce złożenia
rolne w m.
Wierzcho wniosku: Urząd Stanu Cywilnego
w Będzinie pok. Nr 8 tel. 943162538.
minko.
Pan
Andrzej
Termin przyznania medali to ok.
w latach 80tych przez
6 miesięcy do chwili
2 kadencje był
r a d n y m
złożenia wniosku.
GRN z m. Wierzchominko.
Państwo
Koledowie
mają
3
dzieci:
2 córki bliźniaczki, 1 syna
oraz 5 wnucząt.

Państwo Barbara i Czesław Połubokowie z rodziną

Państwo Halina i Andrzej Koledowie z rodziną

Danuta i Zygmunt Węgrzynowie - Pani Danuta od urodzenia jest
mieszkanką Śmiechowa, pracowała m.in. w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Dobrzycy. Pan Zygmunt pracował w Przedsiębiorstwie
Budownictwa Rolniczego w Koszalinie, a następnie w MZK w Koszalinie. Wychowali 2 synów, mają 2 wnuczki, 1 wnuka oraz prawnuczkę.
Romana i Jan Górkowie - Pan Jan przybył do m. Mścice z rodzicami
i rodzeństwem w 1948 r. Pracował w Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Mścicach do roku 1996 do uzyskania emerytury.
Pani Romana pracowała w KAZEL-u w Koszalinie. Państwo Górkowie
mają 4 dzieci: 2 córki i 2 synów oraz 9 wnucząt.

Państwo Danuta i Zygmunt Węgrzynowie z rodziną

Pozostali jubilaci w 2016 r.
Diamentowe Gody – 60-lecie Pożycia Małżeńskiego:
Państwo Marianna i Bogdan
Kramkowie z Mścic, Państwo
Genowefa i Włodzimierz Zapołochowie ze Strzepowa.

Złote Gody 50 – lecie Pożycia Małżeńskiego: Państwo
Zofia i Tadeusz Gilowie z Kazimierza Pomorskiego, Państwo
Stefania i Franciszek Jóźwiakowie z Łekna, Państwo Halina
i Bogdan Wdowczykowie z Dobiesławca, Państwo Krystyna
i Andrzej Wróblowie z Popowa.

Państwo Romana i Jan Górkowie z rodziną

www.bedzino.pl
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Sukces niejedno ma imię
3 grudnia to Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych, zaś 10
grudnia to Dzień Praw Człowieka. Te
dwa dni nieodłącznie powiązane ze
sobą promują idee wartości i równości.

i empatia powoduje, że jesteśmy szczęśliwi

sprawność, jaką ma i prawdopodobnie bę-

i zmotywowani do realizacji kolejnych po-

dzie miał do końca życia. Najważniejsze to

trzeb – odnoszenia sukcesów. Z możliwością

znaleźć potencjał, możliwości i umiejętności,

przyzwolenia sobie na porażkę, ponieważ

które pielęgnowane i utrwalane dają szansę

wiemy, że jeżeli nam coś nie wyjdzie, to wów-

na sukces i poczucie spełnienia. Często na

czas możemy liczyć na wsparcie i pocieszenie

sukces ucznia trzeba czekać bardzo długo.

bliskiej i znaczącej dla nas osoby. Powinien

I tutaj potrzebna jest cierpliwość. Ale za-

W kontekście tych wartości chciałabym na

być to rodzic, ale również w odniesieniu do

wsze powtarzam „warto czekać na nagrodę”.

chwilę skupić uwagę czytelnika na naszych

dzieci nauczyciel.

W mojej pracy największą nagrodą jest ra-

potrzebach. Czasami w rozmowie z drugą

Ze względu na charakter pracy, jaką wyko-

dość i uśmiech mojej uczennicy, ale również

osobą słyszę „jakie on może mieć potrzeby…,

nuję chciałabym zatrzymać się na osobie

jej budząca się ciekawość do otaczającego

przecież ona nie ma takich potrzeb…”. Nic

nauczyciela. Bo to właśnie on odgrywa bar-

świata i ludzi. Pojawiająca się w potrzebie dia-

bardziej mylnego. Każdy CZŁOWIEK – każdy

dzo ważną rolę w edukacji i wychowaniu

logu i byciu z drugim człowiekiem. To bardzo
ważne, szczególnie dla rodziców. Dzisiaj pojawia się uśmiech na ich twarzach. Powód jest
prosty - ich córka chce poznawać świat, ma
kolegów i koleżanki, z którymi spędza czas.
Ma również obowiązki, które wykonuje jak
każdy z nas i dzięki temu czuje się potrzebna.
Aktywnie bierze udział w życiu społeczności
lokalnej uczestnicząc w spotkaniach, konkursach, dzięki temu zaspokaja potrzebę odnoszenia sukcesów. A zapytana, co jej sprawia
największą przyjemność? Odpowiada „kawusia u Pani Basi” (bibliotekarki z biblioteki w Tymieniu). To takie ważne w życiu, by cieszyć się
z drobiazgów i bycia z drugim człowiekiem.
Dla mnie moja praca to najważniejsza lekcja

z nas ma te same potrzeby. Po zaspokojeniu

dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach

pokory. Cieszę się, że widzę w Naszym środo-

głodu, snu, wypoczynku, dbałości o zdrowie

edukacyjnych i terapeutycznych. O sobie

wisku akceptację, otwartość i zrozumienie na

fizyczne najsilniejszą potrzebą, jaka towa-

w kontekście zawodowym zazwyczaj mó-

potrzeby osób, które oczekują od nas towa-

rzyszy nam przez całe życie jest pragnienie

wię, że towarzyszę i pomagam w odkrywaniu

rzyszenia w odkrywaniu swoich możliwości

poczucia bezpieczeństwa. Na początku za-

i poznawaniu świata dzieciom i młodzieży,

i umiejętności. Pamiętajmy o wartościach,

spokajane w najmniejszej i najważniejszej

która jest bardzo wymagająca wobec mnie.

które w dzisiejszym świecie gdzieś się zatra-

grupie społecznej, jaką jest RODZINA. Bez-

Bo tak naprawdę w pracy nauczyciela – tera-

cają. Pamiętajmy o tym, że największą war-

pieczeństwo to również potrzeba akceptacji,

peuty z osobami niepełnosprawnymi chodzi

tością jest Człowiek. Szanujmy się wzajemnie

miłości i szacunku. Kontakt z drugim człowie-

głównie o to, by najpierw dostrzec osobę,

odróżniając DOBRO OD ZŁA.

kiem – jego bliskość, życzliwość, zrozumienie

jej możliwości – potencjał, a krok dalej nie-

(AS)

Duży sukces Adrianny
A

drianna Jęcek jest pierwszą zawodnicz-

wały do rundy finałowej. Adrianna w rundzie

ką Uczniowskiego Klubu Sportowego

finałowej wykonała seienchin kata, niestety

„Karate Kyokushin Kanku Tymień”, która

nie udało się stanąć na podium i ostatecznie

wzięła udział w tak prestiżowej imprezie,

zakończyła rywalizację na miejscu IV. Jest to

jak Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin,

ogromny sukces Ady. Udział w Mistrzostwach

które odbyły się w Holandii. Adrianna wy-

Europy był możliwy dzięki dotacji z Gminy

walczyła trzecie miejsce w kategorii-60kg

Będzino oraz dzięki sponsorowi Ośrodek

juniorów młodszych 16-17 lat i tym samym

Wczasowy „Pod Wydmami” – Sarbinowo. Ser-

zdobyła brązowy medal. O wejście do finału

decznie dziękujemy Wójtowi Gminy Będzino

przegrała z obecną Mistrzynią Europy. Nie-

Panu Henrykowi Brodzie oraz Pani Tamarze

wiele brakowało aby zdobyć drugi medal, w

Rosowskiej za otrzymane wsparcie finan-

kategorii kata. Po pięknym wykonaniu kata w

sowe niezbędne do realizacji tego zadania.

pierwszej turze, cztery zawodniczki awanso-

(PT)
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Dzień Niepodległości

W dniu 11 listopada mieszkańcy
gminy, władze oraz radni
powiatu i gminy wzięli udział
w uroczystościach z okazji
obchodów Dnia Niepodległości.

uczestnicy przemieścili się do Domu Kultury

udział pięć drużyn, a zwyciężyła drużyna

w Będzinie, gdzie wystąpiły dzieci ze Szkoły

z Mścic przed Husarią z Tymienia i Kaszta-

Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie,

nami z Mścic. Dzień wcześniej - 10 listopada

zespół śpiewaczy „Kwiaty polskie” z Tymienia

w Domu Kultury w Będzinie odbył się Gminny

oraz zespół pieśni i tańca „Kalina” z Dobrzy-

Turniej w Szachy i Warcaby oraz drugi - Te-

cy. Z historią i tradycją tego święta zapoznał

nisa Stołowego.12 listopada w Dobrzycy od-

roczystości rozpoczęto mszą świętą

zebranych historyk p. Piotr Frątczak.

był się III Rodzinny Bieg Wolności, a w Domu

w kościele parafialnym w Łeknie cele-

W tym samym dniu na boisku Orlik w Mści-

Ludowym w Tymieniu spotkali się seniorzy,

browaną przez księży proboszczów parafii

cach odbył się Turniej Piłki Nożnej o Pu-

którzy przy wspólnym śpiewaniu pieśni pa-

z terenu gminy Będzino. Po jej zakończeniu

char Wójta Gminy Będzino. Wzięło w nim

triotycznych i ludowych bawili się do późne-

U

www.bedzino.pl
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Fundusz sołecki 2017*
Będzinko:

- Remont przepustu melioracyjnego - 3 600,00
zł
- Budowa oświetlenia ulicznego - 14 500,00 zł
- Remont świetlicy w Barninie oraz doposażenie Sali wiejskiej - 1 185,91 zł

- Zakup garażu - 3 500,00 zł
- Zakup lamp solarnych - 10 000,00 zł

Łekno:

- Zagospodarowanie terenu na tzw. Zakolu 25 976,18 zł

- Zakup kruszywa na drogę - 4 878,96 zł
- Dokończenie budowy chodnika - 10 000,00 zł
- Założenie oprawy oświetleniowej w m. Mączno - 2 500,00 zł
- Wyrównanie terenu wraz z siewem trawy na
placu w Kazimierzu Pomorskim - 4 000,00 zł

Dobiesławiec:

Mścice:

Będzino:

- Zakup kruszywa na drogę - 10 000,00 zł
- Współudział w remoncie dachu na PS Mścice
- 1 000,00 zł
- Zakup i montaż lamp oświetleniowych na
drodze Dobiesławiec-Barninek - 4 500,00 zł

Dobre:
- Zakup namiotów z wyposażeniem (stoły,
ławki) - 7 700,00 zł
- Rozbudowa wiaty gospodarczej + wykonanie
piłkochwytu - 3 500,00 zł
- Remont świetlicy (zakup drzwi i farby) 2 000,00 zł
- Zakup urządzeń rekreacyjnych - 9 248,74 zł

Dobrzyca:
- Zakup tablic informacyjnych - 3 500,00 zł
- Zakup drabin strażackich dla OSP Dobrzyca 8 300,00 zł
- Podnoszenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa - 2 000,00 zł
- Projekt, zakup materiałów oraz montaż oświetlenia dróg gminnych - 20 192,90 zł
- Promocja lokalnej kultury - 1 000,00 zł
- Dzień Niepodległości - 1 000,00 zł
- Renowacja parkietu na świetlicy - 2 000,00 zł

Kiszkowo:
- Wyposażenia świetlicy wiejskiej, toalety, zaplecza kuchennego - 14 300,00 zł
- Renowacja parkietu na świetlicy - 2 000,00 zł

Kładno:
- Ogrodzenie działki, na której znajduje się plac
zabaw - 14 015,93 zł

Komory:
- Zakup kombi systemu - 4 000,00 zł
- Zakup i montaż betonowych ławek i koszy 5 343,95 zł

Łasin- Łopienica:
- Zakup cementu pod garaż - 1 000,00 zł

- Doposażenie placu zabaw - 5 000,00 zł
- Zakup produktów spożywczych na zorganizowanie spotkania noworocznego z seniorami 1 000,00 zł
- Zakup strojów ludowych dla zespołu Zalesie 1 500,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym - 27 875,80 zł
- Zakup strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej - 2 000,00 zł

Popowo:
- Zakup sprzętu nagłaśniającego - 5 000,00 zł
- Remont kotłowni świetlicy wiejskiej w Popowie - 4 000,00 zł
- Remont świetlicy wiejskiej w Popowie 4 829,05 zł

Strzepowo:

- Zakup kosiarki spalinowej - 2 000,00 zł
- Szkolenia mieszkańców z zakresu ochrony
środowiska i pierwszej pomocy przedmedycznej - 3 500,00 zł
- Zakup krzeseł na świetlicę - 4 000,00 zł
- Wymiana przęseł w ogrodzeniu przy świetlicy
wiejskiej - 1 500,00 zł
- Zakup doposażenia kuchni na świetlicy 2 127,26 zł
- Remont świetlicy wiejskiej - 5 000,00 zł

Strzeżenice:
- Zakup tablic informacyjnych - 1 800,00 zł
- Zakup stołów i krzeseł na świetlicę - 6 202,00
zł
- Zakup stołu do piłkarzyków na świetlicę 999,99 zł
- Zakup mebli na świetlicę - 2 745,35 zł
- Opłata za podłączenie gazu na świetlicy 1 800,00 zł

Śmiechów – Borkowice:
- Zakup podkaszarki - 2 500,00 zł
- Budowa placu zabaw - 21 607,39 zł

Tymień:

- Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej - 13
330,04 zł

- Zakup kruszywa na drogę - 5 300,00 zł
- Zakup strojów piłkarskich - 1 500,00 zł
- Zakup strojów dla grupy "KARATE" 1 500,00 zł
- Lampy oświetleniowe uliczne - 12 000,00 zł
- Impreza kulturalno - sportowa dla mieszkańców wsi Tymień - 4 000,00 zł
- Zakup brakujących części strojów ludowych 3 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenów zielonych na
sportowo-rekreacyjne - 10 075,80 zł

Smolne:

Uliszki:

Skrzeszewo:
- Zakup kruszywa na drogę - 1 802,85 zł
- Zakup 2 lamp solarnych wraz z montażem 8 625,00 zł

Słowienkowo:

- Budowa wiaty przy placu zabaw - 12 520,89 zł

Stoisław:
- Zakup gruzu, betonu i piasku do wykonania
podłogi - 1 500,00 zł
- Zakup piasku na plac zabaw - 700,00 zł
- Wykonanie siłowni zewnętrznej - 20 000,00 zł
- Zawody sportowe - 1 982,14 zł

Strachomino:
- Zakup nagród oraz produktów spożywczych
dla dzieci z okazji Wielkiego Dnia Pszczół 1 000,00 zł
- Zakup sprzętu nagłaśniającego - 4 000,00 zł
- Wymiana drzwi w świetlicy - 12 865,63 zł

- Zakup kosiarki rotacyjnej z wałkiem przegubowym - 4 100,00 zł
- Remont dróg gminnych - 1 318,70 zł
- Zakup kosy mechanicznej - 2 400,00 zł
- Zakup grilla gazowego z butlą - 1 600,00 zł

Wierzchominko:
- Remont kuchni - 10 500,00 zł

Wierzchomino:
- Zakup elementów siłowni zewnętrznej 8 000,00 zł
- Zakup namiotów, stołów biesiadnych oraz
ławek - 8 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw - 1 865,63 zł

* Ze względów objętościowych w zestawieniu pominięto wydatki o kwocie
mniejszej niż 700 zł. Pełne zestawienie znajduje się na stronie BIP UG lub w siedzibie UG.

460
tys. zł

przeznaczone
na fundusz
sołecki w 2017 r.

Stawki podatków na 2017 r.
W 2017 r. stawki podatku od
nieruchomości i podatku od
środków transportowych
nie wzrosną w porównaniu
do roku bieżącego. Większość
stawek pozostaje bez zmian.
Wysokość stawek podatku od
nieruchomości wynosić będzie
m.in.:
OD GRUNTÓW:
- związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej
0,85 zł od 1 m2 powierzchni
- pozostałe 0,38 zł od 1 m2
powierzchni
OD BUDYNKÓW LUB ICH
CZĘŚCI:
- mieszkalnych 0,73 zł od 1 m2
pow. użytkowej
- związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej 22 zł
od 1 m2 pow. użytkowej
- pozostałych 7,20 zł od 1 m2
pow. użytkowej.
Wysokość podatku rolnego
w 2017 r. będzie niższa niż

w roku 2016, wyniesie na
terenie naszej gminy
131,10 zł dla gruntów
gospodarstw rolnych od
1 ha przeliczeniowego, dla
gruntów pozostałych 262,20 zł od 1 ha. Podstawą
do ustalenia podatku rolnego
na przyszły rok jest średnia
cena skupu żyta za
11 kwartałów poprzedzających
kwartał poprzedzający
rok podatkowy ogłoszona
w Komunikacie Prezesa GUS.
Średnia cena sprzedaży
drewna, obliczona za pierwsze
trzy kwartały 2016 r. będzie
podstawą do naliczenia
podatku leśnego na 2017,
który będzie wynosić 42,02 zł
od 1 ha fizycznego. Podatek
leśny w porównaniu z 2016 r.
nieznacznie obniży się.
Zmianie ulegną wzory
formularzy podatkowych –
informacji i deklaracji dla
podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego obowiązujące
na terenie gminy, na których
począwszy od 2017 r. należy

składać dane dotyczące
podmiotu i przedmiotu
opodatkowania niezbędne do
wymiaru i poboru podatków.
Podjęte uchwały w sprawie
podatków oraz druki
formularzy wraz z załącznikami
są dostępne na stronie
internetowej Urzędu Gminy
w Będzinie www.bedzino.pl.
Jednocześnie przypominamy
o obowiązku złożenia
informacji o wszystkich
budynkach (mieszkalnych
i niemieszkalnych –
gospodarcze, garaże itp.) nie
zgłoszonych do tej pory do
opodatkowania podatkiem od
nieruchomości, a ujawnionych
w rejestrze ewidencji gruntów
i budynków Starostwa
Powiatowego. Wszelkich
wyjaśnień i informacji w tej
sprawie udzieli Katarzyna
Kubicka w pokoju nr 20 UG
w Będzinie, pod nr telefonu
943162-552 lub emailowo:
k.kubicka@bedzino.pl (KK).

Zbiorniki na ścieki
należy rejestrować
Urząd Gminy Będzino informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy
mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na
nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do
zgłaszania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków do prowadzonej przez gminę ewidencji. Zgłoszenia te należy składać
w Urzędzie Gminy Będzino (informacje pokój nr 1, tel. 943162533). (AK)

