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NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
- 21,24,25 kwietnia spotkania i zajęcia w Domach
Kultury w Będzinie, Dobrzycy
i Mścicach z uczestnikami
wymiany polsko-francuskiej.
- 30 kwietnia, godz. 10:00 –
Gminny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy
Będzino, boisko Orlik
w Mścicach.
- 3 maja, godz.10:00 –
Powiatowy Przegląd Solistów,
Kapel i Zespołów Ludowych,
WDK w Dobrzycy.
- 12 maja – Gminny Festiwal
Piosenki Szkół i Przedszkoli
Gminy Będzino, ZS w Tymieniu
- 15 maja, godz. 18:00
– spektakl teatralny
„Konopielka”, DL w Tymieniu.
- 25 maja, godz. 17:00 –

obchody gminne Dnia Matki,
WDK w Dobrzycy.
Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do zmiany dat i godzin w ww.
programie z przyczyn losowych.

3 GMINA MA NOWY ŻŁOBEK
Z dniem 1 marca zaczął
funkcjonować żłobek

Ponadto w numerze m. in.: dzień kobiet, bal charytatywny, jubileusze
50-lecia pożycia małżeńskiego, grant dla osp w mścicach, krzyżówka
gminna, turnieje sportowe, inwestycje gminne i reforma edukacji

8

GOŁĄB JAK KRÓL STRZELCÓW
Rozpoczynamy nowy cykl ludzie z pasją

10 70 lat koła gospodyń

KGW w Dobrzycy obchodziło
swoje 70-lecie

2
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Mamy wiosnę...

M

amy wiosnę, długo w yczekiwany
czas w ydłużającego się dnia,
świecącego słońca, porządków
i jak co roku przygotowań do Świąt
Wielkanocnych. Pierwszy Dzień Wiosny
od wieków uznawany jest za magiczny
i cudowny. Koniec mroźnej, często srogiej
zimy, która ustępuje właśnie miejsca
budzącej świat do życia przyrodzie. Niesie
to ze sobą nowe nadzieje – na rozwój,
szczęście i powodzenie.

Przez teren Gminy Będzino przeprowadzana
jest długo oczekiwana inwestycja „Budowa
Drogi Ekspresowej S-6”. Jest nadzieja, że
będziemy lepiej skomunikowani z zachodnią
częścią województwa oraz z zachodnim
sąsiadem. Zmieni się całkowicie system
dróg i komunikacji w gminie. Niekiedy
w indy widualnych przypadkach będzie to
utrudnieniem w gospodarstwach, gdzie
grunty będą po dwóch stronach trasy.
Wydłuży to drogę dojazdu do pól. Również
sąsiedztwo drogi dla właścicieli domów w jej
pobliżu może okazać się uciążliwe- zakłócić
ciszę i dotychczasow y spokój. Budowa drogi
ekspresowej na terenie naszej gminy będzie
dla wszystkich mieszkańców pewnym
utrudnieniem, ale efekt końcow y na pewno
zrekompensuje te czasowe niedogodności.
Wszędzie trwają w ytężone prace. W polach
wiosna, widać, ciągniki, maszyny rolnicze.
W gospodarstwach rolnych to okres
zasiewów, w ysiewu nawozów, sadzenia
i prac pielęgnacyjnych. W ogrodach i sadach
– cięcia drzew, prześwietlenia krzewów,
siania i rozsadzenia roślin. W obiektach
turystycznych
trwają
przygotowania
do sezonu, sprzątanie, porządkowanie
pomieszczeń, odświeżanie pokoi, remonty

i modernizacje obejść. W przyrodzie zmian
bez liku - oży wa roślinność, przylatują ptaki,
by zakładać nowe i odtwarzać stare gniazda
dla w ychowania potomstwa, zakwitają
kwiaty, zielenią się drzewa.
A w naszych domach przygotowania do
najważniejszego i najstarszego święta
chrześcijaństwa
obchodzonego
na
pamiątkę Zmartw ychwstania Chrystusa.
Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję.
Są niezw ykle barwne, towarzyszy im wiele
obrzędów. Po wielkim poście – kiedyś
bardzo ściśle przestrzeganym – ludzie
z niecierpliwością czekali na odmianę.
O
wielu
wielkanocnych
obyczajach
pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim
świąteczne dni są bardziej radosne,
ciekawe i niekiedy zaskakujące. Święta to
również okres spotkań rodzinnych, czas
w ytchnienia i relaksu. Niech będzie to
dla wszystkich czas odpoczynku, który
doda Państwu energii do podejmowania
kolejnych
w yzwań,
realizacji
planów
i marzeń zarówno w życiu osobistym jak
i zawodow ym.
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INWESTYCJE

Gmina ma nowy żłobek
Z dniem 1 marca br. w naszej
gminie zaczął funkcjonować żłobek samorządowy w Mścicach.

O

ficjalne otwarcie odbyło się
6 marca 2017 r. W wydarzeniu
udział wzięli Wójt Gminy Będzino Henryk Broda, Przewodniczący Rady
Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski,
Radni i Sołtysi z Gminy Będzino, p.o. dyrektora Żłobka Samorządowego w Mścicach Elżbieta Nożykowska, Dyrektor Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Koszalinie Paweł
Michalak, Poseł na Sejm RP Stefan Romecki, Starosta Powiatu Koszalińskiego
Marian Hermanowicz, ks. Włodzimierz
Milewski oraz przedstawiciele Urzędu
Gminy Będzino wraz z Wykonawcami
i pozostałymi gośćmi. Nie zabrakło także
przedstawicieli rady rodziców oraz lokalnych mediów. (MD)
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INWESTYCJE

Ruszyły prace nad s6
i wagę. Kwota kontraktowa inwestycji to

Parametry techniczne: prędkość projektowa 100 km/h, liczba pasów ruchu 2x2,
szerokość pasa ruchu 3.50 m, szerokość
opasek wewnętrznych 0.50 m, szerokość
pasa awaryjnego 2.50 m. W ramach inwestycji na terenie gminy węzły drogowe

Od

dnia 20.03.2017 na terenie inwestycji trwają prace przygotowawcze tj. roboty saperskie, wycinka drzew i krzewów, przekopy
próbne, prace geodezyjne, przyjmowanie
kruszywa i piasku na składowiska, przygotowanie podłoża pod zaplecze budowy

będą znajdować się w miejscowościach Dobre oraz Borkowice. Przewidywany termin
zakończenia operacji to jesień 2019 roku
(GDDKIA).

UWAGA!
- Biuro głównego wykonawcy - firmy
STRABAG mieści się w Będzinie nad sklepem Mrówka (Będzino 16).
-

Biuro

Inżyniera

Projektu,

którym

jest firma Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych

EKO-INWEST S.A. znaj-

duje się w Domu Kultury w Będzinie
(Będzino 21). Czynne od poniedziałku do piatku od godz. 7:00 do 15:00.
Tel kontaktowy: 604 118 578 (P. Bogdan
Misiura - przedstawiciel GDDKIA).

Nowa ścieżka
rowerowa do Będzina

Pomiędzy miejscowościami Będzino i Łekno został
odnowiony chodnik.

I

nika jest na ukończeniu. Inwestycja
została

sfinansowana

ze

środków

Generalnej Inspekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Całkowita długość chod-

nwestycja

rozpoczęto

w

połowie

O

Ż

O

N

E

ków pozabudżetowych.

Krajowych i Autostrad.

Wykonawcy w dniu 13.03.2017 r.

Ł

środków pochodzących z Unii Europejw dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg

lac budowy protokolarnie przekazano

Z

Gmina Będzino aktywnie podejmuje
starania w celu pozyskiwania środ-

skiej oraz ze środków krajowych będących

P

Kolejne wnioski

dziane do współfinansowania przy udziale

około 437 mln zł. Zamówienie jest przewi-

W dniu 6 marca 2017 r. Wojewoda
Zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na
budowie drogi S-6 na odcinku węzeł „Ustronie Morskie” (bez węzła)
– początek obwodnicy Koszalina
i Sianowa.

www.bedzino.pl

nika

wyniosła

900

m,

szerokość

października, jednak jej wykonanie

2 m. Chodnik ma wytyczoną ścież-

przerwano ze względu na nadcho-

kę rowerową. Całkowity koszt budo-

dzącą zimę. Obecnie budowa chod-

wy wyniósł 240 tys. zł brutto. (MD)

I

tak, w dniu 31.04.2017 r. do Ministerstwa
Sportu i Turystyki złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa boiska sportowego w Dobrzycy". Wartość
inwestycji: 624 tys. zł. W tym samym dniu
z inicjatywy sołtysów Będzina, Łekna, Mścic
i Śmiechowa wspólnie do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego złożono
cztery wnioski w ramach tzw. "grantów sołeckich", pozwalających na szansę uzyskania dofinansowania zadań inwestycyjnych
do kwoty 10 tys. zł na sołectwo. Następnie
w dniu 5.04.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego priorytet 8.01 złożono wniosek pn. "Ośrodki wychowania
przedszkolnego na terenie gminy Będzino
przyjazne dzieciom z niepełnosprawnościami".
W bieżącym roku kalendarzowym są prowadzone zajęcia nauki pływania w szkołach
podstawowych. Obecnie pływają klasy III do
czerwca, a od września do grudnia obecne
klasy II. Zajęcia realizowane są w ramach
Programu powszechnej nauki pływania
'Umiem pływać', dofinansowane w wysokości 30 tys. zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 40 tys. pochodzi z budżetu gminy. Łącznie z zajęć skorzysta 182
uczniów. Prócz powyższych złożono wnioski:
"Modernizacja energetyczna obiektów
użyteczności publicznej w Gminie Będzino", RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna, RPZP.02.05.00 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje zakresem prace termomodernizacyjne w 5 budynkach użyteczności publicznej. (ZS w Tymieniu, GOK Będzino, SP Będzino z s.. w Łeknie,
Przedszkole w Będzinie, WDK w Dobrzycy).
Planuje się realizację projektu przy wykorzystaniu modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Wartość projektu 7 mln 300
tys zł, wnioskowane dofinansowanie – 6mln
222 tys zł
"Zagospodarowanie (wyposażenie) boisk sportowych w miejscowości Stoisław
i Dobre" – wniosek złożony do Marszałka WZ
o dotację Z PRZEZNACZENIEM NA POPRAWĘ
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ w 2017 r.,
wartość inwestycji 40 tys. zł, wnioskowane
dofinansowanie 20 tys.zł
Wnioski w opracowaniu: strefa rekreacji
w Będzinie, Mścicach i Dobrzycy
Czekamy na wyniki powyższych konkursów! (UG)

www.bedzino.pl
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Będą szkolenia
dla mieszkańców

J

uż
wkrótce
rusza
projekt
„E-obywatel nowe umiejętności
cyfrowe” realizowany w ramach
działania 3.1 Działania szkoleniowe na
rzecz Rozwoju kompetencji cyfrowych
osi priorytetowej POPC na lata 20142020. Gmina Będzino jako partner
projektu zaprasza mieszkańców na
szkolenia dot. obsługi komputera,
poruszania się po internecie itp.
Prosimy o śledzenie naszej strony
internetowej www.bedzino.pl. (UG)
Więcej informacji w najbliższym cza
sie. (UG)

INICJATYWY

Kuchnia społeczna dla każdego
W

maju w Domu Kultury w Będzinie odbędzie się po raz pierwszy
Kuchnia społeczna. Co to za impreza?
Kuchnia społeczna to ogólnopolska
akcja, w której dzielenie się wegańskimi albo wegetariańskimi smakami
pozwala przy okazji zbierać pieniądze
na pomoc zwierzętom.
Oczywiście, nie trzeba być weganinem ani wegetarianinem, by wziąć
udział w wegańskich ucztach. Każdy
jest mile widziany. „Biletem wstępu”
jest przygotowanie wegańskiego dania lub wkład finansowy - co najmniej

10 zł. Dla osób, które na co dzień nie
są na warzywno-owocowym sposobie odżywiania, takie spotkanie jest
możliwością poznania nowych smaków. Przy okazji każdego spotkania
kuchni społecznej uczestnicy zbierają
pieniądze na określony cel - tym razem będzie to zbiórka na karmę dla
bezdomnych zwierząt z terenu gminy
Będzino.
Szczegółowe informacje już wkrótce
na stronie internetowej http://bedzino.pl i pod numerem tel. 94 3 162
533. Zapraszamy serdecznie! (AK)

Projekt MDP wystartował

T

rwa realizacja projektu
pn. „Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze na terenie gminy
Będzino”, dofinansowanego ze
środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt jest realizowany przez Ochotnicze
Straże Pożarne w Będzinie, Dobrzycy
i Mścicach. W dniu 17 marca 2017 r.
w czterech szkołach z terenu gminy
Będzino odbyły się Szkolne Eliminacje
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej. W teście wzięło udział ponad

350 dzieci w wieku z klas IV-VI szkół
podstawowych i I-III gimnazjum. Dalszym
etapem
rozgrywek
były
eliminacje
gminne, w ramach których wytypowanych
zostało po 2 dzieci z każdej kategorii.
Zwycięzcy wzięli udział w powiatowym
turnieju wiedzy pożarniczej. Turniej
wygrała Małgorzata Grajper ze Szkoły
Podstawowej w Będzinie z s. w Łeknie.
To nie jedyne z działań które są
realizowane w ramach projektu. Obecnie
cały czas trwa rekrutacja na członków
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Kończy się w dniu 19.04.2017 r. Wybrani

uczestnicy przejdą m.in. 6-miesięczny
cykl szkoleniowo warsztatowy, w ramach
którego odbędzie się kurs wiedzy
pożarniczej oraz kurs pierwszej pomocy
połączone z musztrą i ćwiczeniami
sprawnościowymi.
Do
udziału
w projekcie zapraszamy młodzież w wieku
od 12 do 18 lat zamieszkałą na terenie
gminy Będzino - mówi Paulina Kelm,
koordynatorka projektu. - Do zapisania
się wymagana jest zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego. Udział w projekcie
jest bezpłatny. W sprawach rekrutacji
prosimy o kontakt pod numerem telefonu
94 316 25 45, 604 755 103 lub adresem
email: mdp.bedzino@gmail.com (MD)
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Srebro dla Hortulusa
W piątek 31.03.2017 r. rozstrzygnięty
został trzeci, ostatni etap, ogólnopolskiego
konkursu Tourism Trends Awards 2017.

P

rezentacje finałowe, przedstawione zostały podczas konferencji Nowe Trendy w Turystyce,
odbywającej się w Gdańsku. Nagrody wręczono w 4 kategoriach.
Do województwa zachodniopomorskiego trafiły dwie nagrody
– złoto i srebro. Srebro trafiło do
Dobrzycy.
W kategorii Nowa Oferta Turystyczna, II miejsce zajęły Ogrody
Hortulus Spectabils w Dobrzycy,
prezentujące plenerową zabawę
w największym na świecie labiryncie grabowym – “Labirynt
Mocy”.
Zabawa polega na tym, że gracze przenoszą się w świat bogów
słowiańskich i germańskich. Przy
pomocy mapy, poszukują ukrytych w labiryncie, punktów kasowych zwanych portalami. Ten,
kto pierwszy odbierze bogom
ich atrybuty (czyli skasuje karty) i wydostanie się z labiryntu,

wygrywa zmagania. Gra porusza
wyobraźnię dorosłych i dzieci
oraz promuje zabawę na świeżym powietrzu.
Pierwsze miejsce przypadło również dla naszego województwa.
W kategorii Kampania Produktu
Turystycznego, I miejsce zajęło
Miasto Darłowo i “Kapitan Parawan”.
Wyśmiewane i nazywane „zakałą plaż” parawany stały się symbolem polskiego lata. Arkadiusz
Klimowicz – Burmistrz Darłowa
mianowany “Kapitanem Parawanem”, zaproponował, by na plaży
wprowadzić pewne zmiany. Chodzi o selekcję i podzielenie plaży
na dwie części: dla miłośników
parawanów (plaża zachodnia)
i ich przeciwników (plaża wschodnia). (HORTULUS)

Pozyskali dodatkowe pieniądze na zakup sprzętu
żaków. W szesnastoletniej historii programu
PKN ORLEN przekazał darowizny rzeczowe
i finansowe o wartości ponad 9 mln zł. Tylko w ubiegłym roku łączna wartość środków
i sprzętu otrzymanego przez strażaków wyniosła 900 tys. zł. Na zakup planowanego
sprzętu strażacy z Mścic pozyskali 5000 zł.
Zamierzają zakupić cały zestaw fantomów
Little Family oraz treningowy półautomatyczny defibrylator AED LIFELINE TRAINER.
Komplet trzech wiernie odtworzonych manekinów umożliwi realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób we

W

wszystkich grupach wiekowych. Natomiast
ubiegłym roku zarząd OSP podjął

pomocy strażom pożarnym prowadzonym

ćwiczebne AED będzie wykorzystywane do

skuteczne działania dotyczące pozy-

przez PKN ORLEN i korporacyjną Fundację

nauki skutecznego udzielania pierwszej po-

skania dofinansowania na zakup fantomu do

ORLEN – Dar Serca. Celem realizowanego od

mocy z użyciem nowoczesnych technologii.

szkoleń z pierwszej pomocy oraz defibryla-

2000 r. programu jest poprawa szeroko ro-

Nowe wyposażenie posłuży m.in. do prowa-

tora treningowego. W tym celu przy wspar-

zumianego bezpieczeństwa, kształtowanie

dzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy

ciu Urzędu Gminy przygotowany i złożony

odpowiednich postaw i zachowań oraz wy-

dla osób dorosłych i warsztatów w szkołach

został wniosek aplikacyjny do Programu

rażenie uznania dla niosących pomoc stra-

dla dzieci. (PK)

OŚWIATA
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CO BYŁO I CO BĘDZIE

Co nowego w szkołach?
Dobrzyca. Spory sukces odniosła

płatność uczestnika wyniesie 400

nia estradowego stresu. Czekamy

reprezentacja szkoły w turnieju

złotych. Stałą atrakcją rajdów jest

na występy już odkrytych talentów,

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-

co najmniej jeden dzień spędzony

ale też na nowe...

go. Po raz pierwszy udało się prze-

na kajakach.
Mścice dysponują ostatnimi miej-

łamać hegemonię szkół koszalińskich, które trenując na własnych

Mścice organizują dla uczniów

scami na tegoroczny obóz żeglarski

placach „miasteczka” drogowego

starszych klas szkół podstawowych

– tuż po zakończeniu roku szkolne-

były do tej pory nie do pokonania.

konkurs „Kto pierwszy na Olimpie”,

go. Tym razem jacht „Nowa Przy-

Czteroosobowa drużyna w skła-

który w tym roku zaplanowano na

goda” pojedzie najdalej, jak tylko

dzie: Kasia Pecyna, Adrianna Wal-

drugą połowę maja. Uczestnicy

można w granicach Polski – na Za-

czak, Kacper Naworski i Mateusz

sprawdzą swoją wiedzę ze znajo-

lew Soliński. Żeglowanie po tym

Piertowski rozwiązała bezbłędnie

mości mitów greckich. Przygody

niezwykłym akwenie będzie połą-

część teoretyczną, a po jeździe na

antycznych bogów i bohaterów są

czone z całodniowymi wędrówka-

torze zręcznościowym zajęła osta-

wciąż interesujące, i nie przegry-

mi po Bieszczadach, a całkowita

tecznie trzecie miejsce, zostawiając

wają ze Spidermanami i Superme-

odpłatność

za sobą wyżej notowanych rywali.

nami.

obóz (przejazdy, wyżywienie, pobyt

Gratulujemy.

za

dziesięciodniowy

na campingach itp.) wynosi 750 zł.
Dobrzyca zaprasza 28 kwietnia

Zapraszamy!

Tymień zaprasza na turniej spraw-

na Gminny Miedzyszkolny Konkurs

nościowy „I Ty zostaniesz Mistrzem”

z okazji Dnia Ziemi, w którym biorą

Dobrzyca. Uczennice szóstej klasy,

(termin w uzgodnieniu). Zawody

udział uczniowie klas 4-6. Oprócz

Ola Pet (drugi rok z rzędu) i Kasia

są adresowane do najmłodszych

sprawdzenia

przyrodni-

Pecyna, zagrały w wojewódzkich

uczniów (do trzeciej klasy), i choć

czo – geograficzno – ekologicznej

finałach tenisa stołowego. Turniej

mają charakter zabawy, to zawsze

zaplanowano zadania praktyczne

odbył się 7 kwietnia w Dębnie,

wywołują największe emocje. Za-

i ciekawe kalambury. Tegorocznym

a dziewczęta zajęły w nim siódme

cięta walka trwa do ostatniej kon-

hasłem konkursu jest „Szumi doko-

miejsce na osiem startujących ze-

kurencji, bo każdy chce zostać Mi-

ła las” i – jak zapewnia organizator-

strzem. Nie wystarczy tłumaczenie,

ka Anna Kondaszewska – nie ma tu

że wygrali wszyscy, bo... ruszyli się

aluzji do „lex Szyszko”.

wiedzy

z miejsca. Adrenalina i poczucie bycia w jednej drużynie – bezcenne!

Tymień organizuje 12 maja Gminny Festiwal Piosenki Szkół i Przed-

Łekno w osobach niezawodnych

szkoli

organizatorów

31.

i najmłodsi wokaliści skonfrontują

społów. To niewątpliwy sukces,

Gminny Rajd Rowerowy Szkolne-

swoje umiejętności z rówieśnikami,

zważywszy że większość zawodni-

go Związku Sportowego. Impreza

rywalizując w róznych kategoriach

ków miała przygotowanie niemal

ma się bardzo dobrze – tak jak jej

wiekowych i wykonawczych: soliści,

profesjonalne, trenując na co dzień

szef, Bogdan Wojsa. Na tygodniową

duety, tercety... Będzie okazja do

tę dyscyplinę sportu w klubach. Na

trasę po południowych Kaszubach

wystąpienia przed szerszą publicz-

tym tle nasze amatorki wypadły

rowerzyści wyruszą 27 maja, a od-

nością i choć minimalnego oswoje-

świetnie! Gratulacje! (RS)

zaprasza

na

Gminy

Będzino.

Młodzi
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Ludzie z pasją to nowy cykl artykułów promujących zwykłych-niezwykłych
mieszkańców gminy Będzino mających ciekawe hobby lub zainteresowania.

Gołąb jak król strzelców
Dawid Kilar mieszka w Barninie i od 27 lat zajmuje się hodowlą gołębi. A wszystko zaczęło się niewinnie...
własne szczepy, nazywają je po swojemu,
np. "kino", "kilar". Większość gołębi w Polsce
pochodzi ze szczepów z Belgi i Holandii, które są kolebką tych ptaków. Najsłynniejszym
szczepem jest Jannsen. Ja osobiście mam
bardzo dużo gołębi od De Klaka.
Wśród nich jest jakiś ulubiony?
Mam ich kilka. Natomiast w swojej karierze
lotowej takim spektakularnym gołębiem był
ten, który w naszym oddziale był drugim lotnikiem.
Co to znaczy?
Jeśli chodzi o lotnika, to ja go przyrównuję
do króla strzelców w piłce nożnej - ten, który

Dawid ze swoim najlepszym lotnikiem i częścią pokaźnej kolekcji pucharów.

Mateusz Dębowski: Skąd pasja do gołębi?

we mieszanki, które w zależności od pory

zdobędzie najwięcej bramek w danym sezo-

Jak to się wszystko zaczęło?

roku zawierają różnego rodzaju ziarna zbóż,

nie (w tym przypadku nagród) jest zwycięz-

Dawid Kilar: Od przybłąkanego gołębia, któ-

roślin strączkowych oraz rośliny oleiste.

cą. Nagrodę zdobywa pierwsze 20% gołębi

ry zagościł w naszym rodzinnym domu, gdy

uczestniczących w locie. W 2011 r. na 14 lo-

miałem 7 lat. Tak się z nim zżyłem, że chcia-

Jak przygotowuje się gołębie do

łem aby z nami zawsze był. Niestety uciekł.

pierwszego lotu?

A ja chciałem mieć kolejne. No i można się

Nasza sekcja zaczyna 1 maja.

domyśleć jak to dalej było.

Natomiast wcześniej przygotowujemy gołębie poprzez

tów mój gołąb miał 14 nagród. Był pią-

9 kwietnia

To najczęściej tak jest, że ci którzy interesują

puszczaniu

się gołębiami robią to od dziecka. Zdarzają

domu

się pojedynczy hodowcy, którzy zajmują się

(najczęściej z rana, ja osobiście

tym w późniejszym wieku, bo nie mogli tego

wstaję codziennie o godzinie 4).

wcześniej robić np. z powodów braku miej-

I to jest najważniejsze. Później robimy

sca i warunków do hodowli.

tzw. wywózki - przewozimy gołębie w jakieś

Rok 2016 był obfity w sukce-

hodowcom jak

ptaków wkoło
porze

na zaliczyć go do udanych?

Życzymy wszystkim

treningi. Polega to na wyokreślonej

A jak ubiegły rok? Czy moż-

Dzień Gołębia

Czyli ponad 27 lat temu...

o

ty w Polsce wśród samców.

sy, bo w oddziale z pięciu kla-

najwyższych

syfikacji w trzech wygrałem,

i najdalszych lotów!

w pozostałych byłem trzeci
i drugi. W okręgu byłem wicemi-

strzem.

oddalone miejsce i wypuszczamy je.
Jak wygląda organizacja hodowców w regionie?

Kilka kilometrów dalej?

Mamy zawiązaną sekcję wspólnie z gminą

Zaczynamy od 150 km wzwyż.

Mielno. Jest nas około 23. Podlegamy pod Pol-

W tym roku mamy nawet 960 km - to jest lot

ski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

międzynarodowy, w którym będą uczestni-

oddział Koszalin, który podlega pod okręg

czyć Polacy, Węgrzy, Czesi i Słowacy.

Koszalin, a ten zrzesza Darłowo, Sławno, Białogard, Połczyn Zdrój, Świdwin i Kołobrzeg.

Takie dystanse robią wrażenie.. Dużo jest
ras takich gołębi?

Wiem, że to może zabrzmieć trochę banal-

Rasa jest jedna - gołębie pocztowe. Nato-

Pozostaje mi życzyć dalszych takich suk-

nie, ale czym się żywią gołębie?

miast jest wiele szczepów. Większość hodow-

cesów i samych "królów strzelców".

Jeśli chodzi o karmienie, to stosujemy goto-

ców, którzy hodują powyżej kilku lat posiada

Dziękuję!

(MD)
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JUBILEUSZE

20 lat współpracy
znajomości te przeradzają się w przyjaźnie,

na poziomie lokalnym, jak i europejskim. Oni

a to dorobek bezcenny...

Wymiana – jak

zrezygnowali ze swoich franków, do których

sama nazwa wskazuje,

jest okazją do

byli bardzo przyzw yczajeni. My staliśmy

obcowania i zapoznania się z odmienną

się

kulturą i obyczajami. Kilkadziesiąt rodzin

co 1 maja 2004 roku mogliśmy akurat

z naszej gminy miało okazję przeżycia

bardzo uroczyście zaakcentować podczas

spotkania z autentyczną Francją, nie tą zza

pobytu we Francji. Pojawiły się kolejne

szyb

pokolenia

turystycznych

autokarów

podczas

członkiem

Wspólnoty

uczestników

Europejskiej,

spotkań.

Grono

w ycieczek z biurem podróży. To zupełnie

osób związanych z w ymianą mieszkańców

odmienne doświadczenie, gdy

zaprzyjaźnionych gmin obejmuję zarówno

gości się

w „zw ykłym” domu, spotyka takich jak

rodziny,

my – przeciętnych ludzi, rozmawia z nimi

tę wspólną inicjaty wę, jak i takie, które

o zw ykłych sprawach, wspólnie spoży wa

sukcesy wnie, corocznie do nas dołączają.

tradycyjne posiłki przy tym samym stole.

Dla organizatorów jest to jednoznaczny

Takich w ycieczek – spotkań nie da się kupić

sygnał, że wola spotkań z kulturą francuską

Yrieix Będzie to już dwudzieste spotkanie

w żadnym biurze podróży.

i

w ramach corocznych w ymian mieszkańców

W Saint Yrieix trafiliśmy na niezw ykłych

największa moty wacja do dalszych działań,

partnerskich gmin. Wizyty organizowane są

ludzi. Zdaje się , że oni też nas polubili,

a

przez powołane w tym celu komitety, przy

skoro

już

i dla gminy - ogromny prestiż i powód do

znaczącym wsparciu władz samorządow ych

dwadzieścia lat, i to nie jest nasze ostatnie

dumy. Tegoroczny jubileusz współpracy

i

oświatow ych.

słowo. W tym roku, w yjątkowo, nie będzie

jest najlepszym dowodem jej ży wotności,

Jednak największym wkładem w przebieg

grupy młodzieży, bo okazja w yjątkowa.

a

każdej

Goście

placu przy Domu Kultury w Będzinie – Plac

W
z

dniach 20-27 kwietnia 2017
naszą

gminę

odwiedzi

50-

cio osobowa grupa z Francji

zaprzyjaźnionej

jednostek
z

miejscowości

kulturalno
w ymian

–

jest

Saint

osobiste

nasze

kontakty

przyjadą

w

trwają

najmocniejszym,

dla

wielokrotnie

reprezentantami
całej

nie

społeczności

wspierały

zanika.
lokalnej,

To
jak

upamiętnimy ją przez nadanie nazw y

filary

Saint Yrieix. Że to przesada? Od dziesięciu

niezawodni...

lat nasi przyjaciele mają ulicę „Bedzino”...

zaangażowanie rodzin, które w okresie

„reprezentacyjnym”

składzie;

trwania wizyty goszczą w swoich domach

współpracy,

znajomych z Francji. Po kilku rewizytach

Przez ten czas zmieniało się wiele, zarówno

najw ytrwalsi,

jej

które

(RS)

50 lat pożycia małżeńskiego

25 lutego 2017 r. w Urzędzie Stanu Cywil-

Polskiej Andrzeja Dudę, Pan Andrzej No-

nica czynów małych i wielkich, to dowód

nego w Będzinie Jubileusz 50-lecia Pożycia

żykowski Przewodniczący Rady Gminy w

wzajemnego zrozumienia i istoty związku

Małżeńskiego obchodzili Państwo Zofia i Al-

Będzinie przekazał listy gratulacyjne oraz

małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla

bin Romeccy oraz Państwo Teresa i Edward

upominki. To wyjątkowe święto, które ob-

młodych pokoleń wstępujących w związki

Skrzypińscy. Wójt Gminy Będzino Pan Hen-

chodzi się po 50 latach wspólnego pożycia

małżeńskie". (DK)

ryk Broda udekorował Jubilatów Medalami

małżeńskiego „Nie sztuką pokochać, a sztu-

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyzna-

ką wytrwać w miłości na dobre i złe. To sym-

nymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej

bol wierności i miłości rodzinnej, to skarb-
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70-lat Koła Gospodyń
W dniu 25 lutego 2017 r. w sali Domu Kultury w Dobrzycy, odbyło się jubileuszowe spotkanie
Koła Gospodyń Wiejskich, które liczy już 70 lat!

W wydarzeniu uczestniczyli
przedstawiciele władz, radni
powiatu i radni gminy Będzino,
dyrektorzy instytucji zaprzyjaźnionych i współdziałających
z KGW oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionego koła gospodyń
z Parnowa.

P

rzede wszystkim jednak w imprezie
wzięło udział ponad 70 pań, które
przez te wszystkie lata brały aktywny

udział w życiu KGW, organizowały jego pracę, działały na rzecz społeczności lokalnej
i gminnej, a także reprezentowały naszą gminę na imprezach powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Koło Gospodyń Wiejskich
w Dobrzycy, rozpoczęło swoją działalność

tów swej pracy i z tego, co przez te długie

Sztyrak byłą Przewodniczącą KGW w Do-

w trudnym okresie powojennym, kiedy to

lata one same osiągnęły, a także jak bardzo

brzycy odznaczeniem „Zasłużony dla Po-

zagospodarowywane były tereny zachodniej

pozytywnie zmieniła się Dobrzyca i Polska.

wiatu Koszalińskiego”. Była to też okazja

i północnej Polski. Na bazie działalności Kó-

Za tą długą działalność KGW podziękowania

do odśpiewania gromkiego „sto lat”, wypicia

łek Rolniczych w 1947 r. zawiązane zostało

złożyli przybyli goście i osoby współpracują-

lampki szampana i podzielenia się przepięk-

KGW, które pierwsze swe działania skupiło

ce z paniami, wręczając całe bukiety kwiatów

nym dużym i smacznym tortem.

na integracji ludzi przybyłych z różnych re-

oraz upominki rzeczowe, przydatne w obec-

gionów Polski i kresów wschodnich, pozna-

nej działalności pań.

nia się i szukania wspólnych wartości.

Przewodnicząca koła p. Lila Hanasz podziękowała wszystkim obecnym gościom oraz

Rada Gminy w Będzinie uhonorowała KGW

sponsorom,

Zaproszone panie wspominały najciekaw-

w Dobrzycy odznaczeniem „Zasłużony dla

byłaby bardzo ograniczona a i przygotowa-

sze, czasami smutne, czasami wesołe chwile

Gminy Będzino”, natomiast Rada Powiatu

nie uroczystości z okazji 70-lecia działalności

z działalności koła, ciesząc się jednak z efek-

Koszalińskiego uhonorowała p. Mariannę

nie wypadłaby tak okazale. ( JŁ)

bez których działalność KGW

www.bedzino.pl
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Jesteśmy po to, by być razem, a nie obok siebie
Gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie była Joanna Ławicka – doktor nauk
społecznych, pedagog specjalny, autorka książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół
Aspergera” oraz licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich.
Ławicka. Takiej osoby nie poddajemy terapii, nie modyfikujemy jej osobowości. Takiej
osobie potrzebna jest tylko jak najszybsza
diagnoza, akceptacja i wsparcie.
W spotkaniu, które miało miejsce w Domu
Ludowym w Mścicach uczestniczyło ponad
100 osób. Byli to nauczyciele, pedagodzy
i psycholodzy szkolni oraz rodzice. Tak duża
liczba osób zainteresowanych tematem
spotkania wskazuje na wyraźną potrzebę
dialogu i pogłębiania wiedzy w tej kwestii.
Tego samego dnia, czyli 13 kwietnia 2017 r.,
dr Joanna Ławicka poprowadziła jedno ze
spotkań integracyjnych „Jesteśmy po to, by

S

potkanie poprowadziła Agnieszka Sze-

liczne pytania prowadzącej i publiczności,

ląg – nauczyciel terapeuta Specjalnego

w głównej mierze mówiła o idei zastosowa-

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w War-

nia psychologii poznawczej i rozwojowej we

ninie. Ideą spotkania było pokazanie osób

wspieraniu osób z zespołem Aspergera.

ze spektrum autyzmu w innym, niekoniecz-

Problemy z zarządzaniem emocjami i brak

być razem, a nie obok siebie”. Odbywają się
one cyklicznie w filii bibliotecznej w Tymieniu, gdzie wspólne działania łączą dwie grupy młodzieży – uczniów Zespołu Szkół w Tymieniu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Warninie.
Autorka książki podzieliła się z młodymi
ludźmi swoją wiedzą i doświadczeniem,
które pozwoliły im na lepsze zrozumienie
istoty autyzmu, a w szczególności zespołu
Aspergera. Osobiste doświadczenia pisarki pomogły uświadomić młodym ludziom,
jakie są mocne i słabe strony takich osób.
Spotkanie zakończyło się warsztatami integracyjnymi. Jako, że poprzez sztukę częnie znanym świetle – jako osoby warto-

pewnych

umiejętności

społecznych

nie

ściowe, które mają swoje pasje, przeżycia,

mogą blokować wspaniałych możliwości,

sto łatwiej zrozumieć pewne mechanizmy,
uczniowie

sukcesy i pomysły na życie. Potrzebują tyl-

które wynikają z posiadania tego niezwykłe-

wetek ludzi i kosmitów, aby przekonać się,

ko akceptacji, zrozumienia i wsparcia spo-

go mechanizmu, jakim jest umysł człowieka

że każdy z nas jest inny – co nie oznacza, że

łeczeństwa. Pani Joanna odpowiadając na

z zespołem Aspergra – mówiła dr Joanna

jesteśmy sobie obcy. (AS)

tworzyli formy plastyczne syl-
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SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ NA TEMAT GMINY

Krzyżówka gminna
9
6

8

2
3

5

ROZWIĄZANIE:
1

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

1. Miejscowość, która wygrała
konkurs Piękna Wieś
w 2016 r.
2. Patron szkoły w Tymieniu.
3. Mała wieś należąca do Sołectwa Łekno.
4. Sołtys Strachomina.
5. Święto plonów.
6. Jeden z rodów właścicieli posiadłości na terenie gminy Będzino
w czasach średniowiecznych.
7. Co roku jest tam organizowany
Bieg Wolności.

8. Prezes Stowarzyszenia Sportowego.
9. Pierwszy odznaczony medalem
'Zasłużony dla gminy Będzino'.
10. Przepływa przez Kładno.
11. Jeziorko koło Wierzchomina.
12. Instytucja opieki nad dziećmi
do lat 3.
13. Mają tam klub seniora.
14. Przedsiębiorstwo zajmujące
się m.in. wytwarzaniem sztucznych opakowań.
15. Gminna miejscowość nadmor-

ska.
16. Wiceprzewodniczący Rady
Gminy.
17. Zespół sportowy z Będzina.
18. Nazwa ogrodów w Dobrzycy.
19. Siedziba przedsiębiorstwa
zbożowo-młynarskiego.
20. W herbie gminy.
21. Producent ekoskór z Mścic.
22. Tańczą w Dobrzycy.
23. Zastępca Wójta.
24. Wieś odłączona od gminy
w 2010 r.

Pierwsze 3 osoby, które wyślą rozwiązanie krzyżówki otrzymają upominek!
Odpowiedź należy wysłać na adres email: nowiny@bedzino.pl
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FELIETON

Jest super!
W szkołach zakończyły się przeliczenia stawek wynagrodzeń nauczycielskich,
bo była podwyżka. O ile?

N

auczyciel dyplomowany do-

podpisów około 600 tysięcy (ustawowe minimum 100), a i tak

stanie za jedną lekcję o...

nie wiadomo, czy nie trafią na przemiał, albo do „zamrażarki”

54 grosze więcej, a mianowany

marszałka sejmu.

(taki jak ja) o 34 grosze. Oczywiście
brutto, czyli dostanę 20 groszy na

Swoją drogą, „dobra zmiana” nie powinna się obawiać re-

rekę. A za pięć lekcji zarobię zło-

ferendum, skoro uważa, że zniesienie gimnazjów popiera

tówkę więcej niż teraz. Tak, Czytel-

większość społeczeństwa. Mogliby wreszcie wszystkim na-

niku, to jest podwyżka w oświacie.

rzekaczom zamknąć usta. O jednodniowym strajku 31 mar-

Bez komentarza...

ca „Nowiny” już informowały. Miał on zupełnie inne podłoże,
niż akcja referendalna, bo dotyczył miejsc pracy i płac. Swoją

Współczuję dyrektorom. Co chwilę coś nowego, a pora gorąca,

drogą przedziwna to konstrukcja, to nasze prawo o wcho-

zatwierdza się arkusze organizacyjne szkół na przyszły rok,

dzeniu w spory zbiorowe. Najpierw nauczyciel musi wystą-

liczy godziny. Na papierze wszystko się zgadza; mamy nawet

pić przeciw swojemu dyrektorowi (kierownik zakładu pracy),

sporo godzin, które trzeba wykazywać do kuratorium oświa-

który jedzie na dokładnie tym samym wózku. Później prze-

ty jako wakat, a jak to zadziała w praktyce, to dopiero okaże

ciw bogu ducha winnemu wójtowi, który i tak robi, co może,

się we wrześniu i następnych miesiącach. W każdym razie mi-

żeby w szkołach było jak najlepiej. Dopiero na końcu staje oko

nister Zalewska pokaże tysiące miejsc pracy do obsadzenia

w oko z prawdziwym decydentem – administracją oświatową.

w szkołach. O tym, że będą to pojedyncze godziny związane

Ten etap jest przed nami.

z dojazdem do odległych placówek – to szczegół. Współczuję
dzieciakom z roczników 2003 i 2004, bo 1 września 2019 roku

Odnoszę wrażenie, że w walce z deformą systemu oświaty

spotkają się w tych samych szkołach ponadpodstawowych

jesteśmy spóźnieni o rok. Wtedy wiele kwestii było jeszcze

(ponadgimnazjalnych już nie będzie). Ci z rocznika 2003, po

otwartych, a teraz... Szybkość i konsekwencja w działaniu

gimnazjum, będą dysponować – przynajmniej teoretycznie –

strony rządowej zaskoczyły nasze związki zawodowe. Czy

inną wiedzą, niż rocznik 2004, po siódmej i ósmej klasie szko-

można jeszcze coś zdziałać? Chociaż z drugiej strony – nie

ły podstawowej. Podobno będą się uczyć innymi programa-

robić nic – byłoby znacznie gorzej. Niech ten walec ma pod

mi?Jak to się zorganizuje? Czeski film...

górkę, niech się zmęczy, niech odczuje, że ma do czynienia
z myślącymi ludźmi, dla których dobro uczniów jest nadrzęd-

Zbieraliśmy podpisy pod obywatelską inicjatywą przeprowa-

ne. Tak się nie robi reform, a już na pewno nie reformy oświa-

dzenia referendum w sprawie likwidacji gimnazjów. Jest tych

ty. (RS)
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Bal charytatywny

R

ada Rodziców Szkoły
w Łeknie zorganizowała w sobotę 4 lutego,
w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie bal charytatywny. To impreza
z kilkunastoletnią historią, a tegoroczny bal miał
charakter szczególny, bo
właśnie osiągnął PEŁNOLETNIOŚĆ!
Na przybyłych gości oprócz
tańców i smacznego jedzenia czekały jak zwykle liczne
atrakcje. W przerwach między tańcami organizowane
były konkursy i losowania
fantów.
Przy odrobinie
szczęścia można było wylosować bon na usługi fryzjerskie, kosmetyczne, lub coś
na obiad, np. filety z dorsza wprost z kutra... itp.

Na trzy najhojniejsze pary
czekał w tym roku bonus:
bezpłatna wejściówka na
bal w roku następnym. Bale
organizowane przez rodziców łeknieńskiej podstawówki wypracowały sobie
zasłużoną renomę w środowisku. To z jednej strony
powód do dumy, z drugiej
jednak coroczne zobowiązanie i niepewność, czy uda
się podtrzymać kolejny raz
tak dobrą opinię. Obawy
okazały się jednak absolutnie
nieuzasadnione.
Bowiem także tegoroczna
zabawa udała się wybornie.
Organizatorzy szczególne
podziękowania kierują do
ofiarodawców wszelkiego
rodzaju fantów. (BW)

Ruszył nabór
na płatności
obszarowe
Nabór trwa od
15 marca do
15 maja 2017 r.
Zachodniopomorski
Ośrodek Doradztwa
Rolniczego
w Barzkowicach
zaprasza rolników
do powiatowych
zespołów doradztwa
rolniczego.
Zapraszamy do biura
PZDR w Koszalinie ul.
Przemysłowa 8, 75216 Koszalin tel. (94)
342 79 29, kom. 513
164 897 e-mail:
koszalin.tzd@poczta.
internetdsl.pl

Dzień Kobiet w gminie
W dniu 8 marca w sali widowi-

jąc przybyłym paniom życzenia

skowej GOK w Będzinie z inicja-

z okazji ich święta zaprezento-

tywy Rad Sołeckich Będzina,

wali kilkanaście sentencji i przy-

Łekna, Kiszkowa, Uliszek, Śmie-

powieści podanych w formie

chowa – Borkowic, OSP Będzina

żartobliwej,

oraz Gminnego Ośrodka Kultury

ogólne zadowolenie i wywoły-

w Będzinie odbyła się impreza

wały brawa po co trafniejszych

z okazji obchodów Międzyna-

prezentacjach. Spotkania z oka-

rodowego Dnia Kobiet, w której

zji Dnia Kobiet odbyły się rów-

uczestniczyło około 200 pań

nież w innych miejscowościach

z terenu całej gminy.

naszej gminy i miały charakter

Uroczystość

otworzyła

które

wzbudziły

grupa

kameralny przy kawie, dobrym

panów na czele z Wójtem Gminy

cieście, czasami wspólnym śpie-

p. Henrykiem Brodą i Przewod-

waniu. ( JŁ)

niczącym Rady Gminy

p. An-

drzejem Nożykowskim. Składa-

Trwają prace nad LPR
P

ierwsze
spotkanie
Zespołu
ds.
Rewitalizacji odbyło się 28.02.2017 r.
i
dotyczyło wprowadzenia
uczestników w tematykę odnowy społeczno – gospodarczej terenów zdegradowanych,
zapoznania z obowiązującymi
w zakresie tworzenia Programu przepisami krajowymi i wy-

tycznymi oraz przedstawienia
kolejnych etapów prac nad
projektem. Uczestnicy mieli
okazję pogłębić swoją wiedzę
oraz poznać odpowiedzi na
nurtujące ich pytania związane z procesem rewitalizacji na
terenie naszej gminy. Podczas
szkolenia ustalono również
harmonogram pracy Zespołu

na najbliższe tygodnie. Obecnie trwa analiza danych zebranych od instytucji takich jak
GOPS, PUP, UG, Policja i szkoły.
Niebawem odbędzie się kolejne spotkanie Zespołu ds.
Rewitalizacji, którego tematyka związana będzie z analizą
zgromadzonych danych. (MD)

WIELKANOC Z TRADYCJĄ

W

dniu 7 kwietnia 2017 roku w budynku Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Koszalinie odbył się I Wojewódzki Konkurs Wielkanocny "Wielkanoc z tradycją"
2017. Konkurs miał charakter otwarty
i był rozgrywany w 3 kategoriach. Miło
nam poinformować, iż w kategorii wypiek drugie miejsce zajęła Pani Kazimie-

ra Rama z Mścic za babkę wielkanocną.
Mieszkanki naszej gminy zostały doceniona także w innych kategoriach - II
miejsce za palmę wielkanocną zobyła
Pani Elżbieta Frankowska i Pania Kazimiera Rama ze Mścic. Z kolei w kategorii pisanka wyróżnienie otrzymała Pani
Grażyna Kujaszewska z Tymienia. Gratulujemy! (MD)
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Nagrodzili sportowców
nagrodzeni sportowcy:

W dniu 03.02.2017 r. w Zespole Szkół im. Kardynała
Ignacego Jeża w Tymieniu odbył się Gminny Bal
Sportowca organizowany przez Szkolny Związek
Sportowy w Będzinie.

Z

100

dzieci

wiciele władz gminy, dyrektorzy
szkół oraz zaproszeni goście. Na
balu zostały rozdane nagrody
dla

SP w Tymieniu:
Adrian Poszyler
Diana Bieńkowska
Grzegorz Borowiecki

SP w Mścicach:
Kinga Seweryn
Maja Stefańska
Filip Kondak

SP w Dobrzycy:
Ola Pet
Kasia Pecyna
Kornelia Jaśkiewicz

Gimnazjum w Mścicach:
Wiktor Klemunda
Błażej Szewczyk
Milena Kuriata oraz
Zuzia Stefaniak

najlepszych

sportowców

ufundowane przez Radę Rodziców poszczególnych szkół, oraz

ze

bitniejszego sportowca z każdej

szkół w Tymieniu, Dobrzycy,

szkoły ufundowana przez Wójta

Łeknie oraz Mścic. W imprezie

SP w Łeknie:
Kuba Idzikowski
Mateusz Banasiak
Eryk Koscijański

wzięli udział również przedsta-

nagroda specjalna dla najwyaproszono

Gimnazjum w Tymieniu:
Norbert Przystałowski
Norbert Ziembicki
Natalia Buchcic

Gminy Będzino. (BW)

ZMAGANIA o puchar Wójta

Grali w siatkówkę
Dnia 18 marca 2017 r.
na hali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi
Morza w Mścicach odbył się Gminny Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Będzino.

W

za uczestnictwo w rozgrywkach dostały nagrody w postaci piłek, a zawodnicy ciepły posiłek i napoje. Impreza
przebiegała w bardzo sportowej i przyjaznej atmosferze
mimo, że większość meczy
była bardzo zacięta, a o kolejności zadecydował ostatni
mecz pomiędzy drużynami

imprezie wzięły udział

z Tymienia i Będzina. Uczest-

zespoły

nicy wyrazili chęć dalszego

Będzina,

z

Tymienia,

Wierzchomina

uczestnictwa

i

rywalizacji

i „Zryw” Mścice. Zwycięzcą

w kolejnych turniejach, gdyż

turnieju

drużyna

jest to możliwość utrzyma-

z Będzina przed Tymieniem.

została

nia nie tylko kondycji fizycz-

Za zwycięstwo w zawodach

nej i psychicznej ale również

Będzino otrzymało okazały

spotkania się z przyja-

puchar, a wszystkie drużyny

ciółmi z innych

gimnazjalnych. W kategorii szkół podsta-

gimnazjalnej najlepsi okazali się piłkarze

wowych o Puchar Wójta walczyli zawodnicy

z Mścic przed Legionem Dobrzyca i to oni

z miejscowości: Mścic, Będzina, Stracho-

otrzymali z rąk Wójta okazały puchar. Każ-

mina i Tymienia. Natomiast w grupie gim-

da z uczestniczących drużyn za chęć i spor-

nazjalnej udział wzięli zawodnicy z Mścic,

tową rywalizację otrzymała piłki do gry

Legionu Dobrzyca i Strachomina. Po ekscy-

w nogę. Wszyscy aktywni uczestnicy turnie-

tujących meczach zwycięzcami, a co za tym

ju oraz kibice zostali poczęstowani ciepłymi

głoszone zespoły podzielono według

idzie właścicielami Pucharu Wójta wśród

kiełbaskami i napojami chłodzącymi. ( JŁ)

lat ich uczestników - wystąpiły 4 druży-

szkół podstawowych okazali się młodzi gra-

ny szkół podstawowych i 3 drużyny szkół

cze z Będzina przed Tymieniem. W grupie

W dniu 22.02.2017 r. w sali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza
w Mścicach rozegrany został Gminny Turniej Piłki Halowej młodzieży
do lat szesnastu.

Z

Reforma edukacji w gminie

R

eforma edukacji, w ramach k tórej

go Kuratora Oświat y oraz Związku Na-

wsz ystkich szkó ł w systemie jednozmia-

zmieniona zostanie m.in. struk tu-

ucz ycielst wa Polskiego. Od 1 września

now ym. Podobnie jak obecnie, w szko-

ra szkó ł, rozpocznie się od roku

2017 r. na terenie gminy będą funkcjono-

łach w Tymieniu i Dobrz yc y działać będą

szkolnego 2017/2018. W miejsce obec-

wał y czter y ośmioletnie szko ł y podsta-

punk t y przedszkolne i oddział y zerowe.

nie istniejąc ych w gminie 6 -letnich szkó ł

wowe w dot ychczasow ych siedzibach:

Oddział zerow y planowany jest również

podstawow ych

zostaną

Dobrz yc y, Łeknie, Mścicach i Tymieniu.

w szkole w Mścicach. Wraz z Przedszko-

wprowadzone 8-letnie szko ł y podsta-

Zespó ł Szkó ł im. Ludzi Morza w Mścicach

lem Samorządow ym ,,Promyki Bał t yku”

wowe.

przekształca się z dniem 1 września 2017

w Mścicach i Przedszkolem Samorządo-

Po konsultacjach spo łecznych Rada Gmi-

r. w Szko łę Podstawową im. Ludzi Morza

w ym w Będzinie t worzą one bazę w ycho-

ny w Będzinie na sesji w dniu 10 lutego

w Mścicach, a Zespó ł Szkó ł im. Kardy-

wania przedszkolnego w gminie Będzi-

2017 r. prz yję ła uchwałę w sprawie pro-

nała Ignacego Jeża w Tymieniu w Szko-

no. Na dzień 31 marca 2017 r. planowane

jek tu dostosowania sieci szkó ł podsta-

łę Podstawową im. Kardynała Ignacego

jest podjęcie ostatecznej uchwał y dot y-

wow ych i gimnazjów do nowego ustro-

Jeża w Tymieniu. W t ych dwóch szko łach

czącej sieci szkó ł w kształcie zaopinio-

ju szkolnego, wprowadzonego ustawą

będą działał y do 2019 r. klasy gimnazjal-

wanym

- Prawo oświatowe. Projek t ten uz yskał

ne. Obwody szkó ł nie ulegną zmianie.

Kuratora Oświat y. ( T W )

poz y t y wną opinię Zachodniopomorskie-

Baza lokalowa umożliwi funkcjonowanie

i

gimnazjów

przez

Zachodniopomorskiego

Nauczyciele protestowali

W

dniu 31.03.2017 r. w czterech szkołach na terenie naszej gminy odbył się strajk szkolny. Strajk był wyrazem sprzeciwu
wobec reformy oświaty wprowadzanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i stanowił element
ogólnopolskiej akcji strajkowej

w obronie edukacji oraz nauczycieli, którzy w wyniku tej reformy
mogą stracić pracę. Bezpośrednio
w strajku nie brały udział przedszkola, aby nie stwarzać problemu rodzicom najmłodszych
dzieci. Należy podkreślić, iż akcja
strajkowa nie była wymierzona

Zakaz wypuszczania

drobiu zniesiony
W

związku z poprawą sytuacji epizootycznej minister
Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie uchylające rozporządzenie z 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zarządzenia środków
związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Rozporządzenie uchyla nakaz
odosobnienia drobiu lub innych
ptaków w zamkniętych obiektach
budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie.
Gospodarstwa hodujące drób
dalej będą musiały przestrzegać
środków bioasekuracji, ale tylko
tych ogólnych, a nie tak restrykcyjnych jak przewidywało rozporządzenie z grudnia 2016 roku.
Najważniejsze pozostaje dalej
odseparowanie drobiu od dzikiego ptactwa.
Zgodnie z rozporządzeniem:
• drób ma być utrzymywany
w sposób ograniczający kontakt
z dzikimi ptakami, ale nie oznacza to zamknięcia drobiu w budynkach;

• można będzie wypuszczać drób
na terenie gospodarstwa, gdzie
przebywa człowiek, co w naturalny sposób będzie odstraszało
dzikie ptactwo;
• drób ma być karmiony i pojony
w sposób zabezpieczający paszę
i wodę przed dostępem dzikich
ptaków oraz ich odchodami;
• należy uniemożliwić dostęp
ptakom hodowlanym do zbiorników wodnych, do których dostęp
mają dzikie ptaki;
• maty dezynfekcyjne powinny
być nadal stosowane w obiektach, gdzie drób utrzymywany
jest w systemie bezwybiegowym;
• ściółka dla ptaków ma być przechowywana tak, aby uniemożliwić kontakt z dzikimi ptakami
oraz ich odchodami;
• zalecane będzie również stosowanie ultradźwiękowych odstraszaczy, siatek i innych sposobów
ograniczających do minimum
ryzyko kontaktu z dzikim ptactwem. (AK)

przeciwko władzom samorządowym - wójtowi i radzie gminy,
gdyż te otaczają oświatę w naszej
gminie szczególną troską. Jako
nauczyciele chcielibyśmy złożyć
rodzicom podziękowania za wyrozumiałość w tym dniu. (UG)

Ostatnie dni na AZBEST
Z
zapraszamy mieszkańców do udziału w programie AZBEST 2017. Czas
na złożenie wniosku mija
30 kwietnia 2017 r. W ramach programu istnieje
bezpłatna możliwość demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Szczegółowe
informacje w p. 1 UG Będzino oraz pod numerem

tel. 94 3162533. Warto
podkreślić, iż jest to prawdopodobnie jeden z ostatnich tego typu programów
organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska w Szczecinie,
bowiem w przyszłości jako
organ prowadzący może
nie dofinansowywać już
dalszych tego typu operacji. (AK)

Zdarzenia drogowe

z udziałem zwierząt
P

rosimy o zgłaszanie zdarzeń drogowych i innych
zdarzeń losowych z udziałem zwierząt (w tym dzikich
i wolno-żyjących) w pasach
drogowym
niezwłocznie
na nr
tel. 94-3-162-533
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od
7:00 do 15:00, a w czwartki
od godz: 8:00 do 16:00 lub
pod nr 668-018-155 cało-

dobowo celem weryfikacji
zarządcy drogi gdyż gmina
Będzino bezprzedmiotowo
poniosła koszty za zdarzenia z udziałem zwierząt,
które miały miejsce na drogach zarządców dróg np.
powiatowych w tym, badanie, leczenie, eutanazję
i utylizację padłej zwierzyny. (AK)

