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Wakacje czas start!
Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do zmiany dat i godzin w ww. 
programie z przyczyn losowych.

w numerze m. in.:  NOWE INWESTYCJE, FESTYN STRAŻACKI, gotowali społecz-
nie, absolutorium dla wójta, plany goku i biblioteki na wakacje, dzień 
dziecka w tymieniu, festiwal piosenki w tymieniu, najlepsi uczniowie 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

PRACOWICI JAK PSZCZOŁY 
Sylwetki dwóch pszczelarzy 
z terenu gminy Będzino

- 13 lipca, godz. 15:00 - 
Przedstawienie teatralne dla 
dzieci „Doktor Dzięcioł”, 
sala GOK w Będzinie

- 15-16 lipca – II Kulinarny 
Festiwal Kwiatów Jadalnych, 
Ogrody Hortulus w Dobrzycy,

- Festyn w Kazimierzu 
Pomorskim, plac koło GS

- 20 lipca, godz.10:00 –  
Gminny Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy 
Będzino, boisko Orlik 
w Mścicach

- 12 sierpnia  – Festiwal 
Pszczół, plac obok świetlicy 
w Strachominie

- 19 sierpnia - Spotkanie 
Różnych Kultur, 
lasek w Mścicach

- 2 września - Dożynki Gminne 
w Dobrzycy, boisko sportowe

ODNAWIAJĄ DROGĘ 
na trasie Łopienica - Łasin 
Koszaliński

3 FESTYN WODNY
Relacja z trzynastego Festynu 
Wodnego w Podamirowie
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nowiny z gminy

R ozpoczęło się lato, czas urlopów 
osób zatrudnionych w  różnych za-
kładach pracy, okres wspólnych 

wyjazdów rodzin, spędzania więcej czasu 
z  dziećmi i  najbliższymi. Lato poświęca-
my na odnowienie znajomości, przyjaźni 
i  wspomnień. To wszystko pozwala nam 
zebrać siły, "naładować akumulatory", by 
móc spokojniej i wydajniej pracować przez 
kolejne miesiące. Dla wielu osób to rów-
nież czas wytężonej pracy i  mobilizacji. 

Położenie gminy Będzino sprawia, że wie-
lu naszych mieszkańców pracuje w ośrod-
kach wypoczynkowych, prowadzi osobi-
ście agroturystykę, zajmuje się obsługą 
turystów. Wakacje są ulubionym okresem 
między innymi dla uczniów i  nauczycieli. 
Dla nich to czas odpoczynku, regeneracji 
si ł na kolejny okres roku szkolnego. Część 
uczniów wyjedzie na kolonie i obozy, nie-
którzy zaplanowali pobyt u  rodziny i  zna-
jomych, ale wielu uczniów spędzi wakacje 

w  domu dorabiając przy zbiorze truska-
wek, jagód i innych pracach. 
Lato to czas festynów wiejskich, wspólnej 
zabawy, integracji mieszkańców, czas na 
wspólne spotkania. Dziękuję wszystkim 
organizatorom i uczestnikom tych imprez, 
które budują więź, poczucie wspólnoty 
wioskowej, sołeckiej i gminnej.
W gminie Będzino przeprowadza się obec-
nie przebudowę dwóch ważnych dróg 
w kierunku wybrzeża morskiego. Wspól-
nie ze Starostwem Powiatowym w  Kosza-
linie gruntownie modernizujemy drogę 
w  Łopienicy do skrzyżowania z  drogą S11 
oraz drogę gminną Tymień – Kładno.

Cieszmy się z okresu lata, które służy nam 
wszystkim nie tylko do regeneracji si ł i od-
poczynku, ale również do zbioru efektów 
całorocznej pracy, realizacji planów i ma-
rzeń. Gorąco pozdrawiam na okres lata 
wszystkich mieszkańców gminy Będzino 
oraz wypoczywających tutaj i odwiedzają-
cych nią turystów.

CZYTAJ NAS ONLINE!

Cieszmy się z lata
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Droga wspólnie z powiatem
Trwają prace związane z przebu-

dową drogi powiatowej nr 3503Z 
Łasin - Łopienica - droga nr 11.

Podstawowy zakres robót obejmuje wykona-

nie nowej konstrukcji jezdni na odcinku o dłu-

gości 1320 m wraz z jej poszerzeniem do sze-

rokości 5,5 m i  6 m poprzez ułożenie dwóch 

warstw betonu asfaltowego na podbudowie 

oraz warstwie ulepszonego podłoża. Oprócz 

tego wybudowany zostanie m.in. ciąg pieszy, 

przejścia oraz wyspy dzielące na jezdni. Robo-

ty budowlane realizowane są przez firmę DO-

MAR Kazimierz Domaradzki z  Tatowa, wyło-

nioną w  wyniku przetargu nieograniczonego 

z kwotą 1 894 200 zł. Inwestycja realizowana 

jest przez Powiat Koszaliński w ramach poro-

zumienia z Gminą Będzino. Roboty budowla-

ne wykonywane są od początku czerwca br., 

a ich zakończenie planowane jest na sierpień 

tego roku. Na realizację zadania otrzymano 

dofinansowanie z  Programu Rozwoju Gmin-

nej i  Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 

lata 2016-2019 w wysokości 947 100,00 zł. (AP)

Przebudowa drogi Tymień-Kładno

Dnia 9.05.2017 r. podpisano umo-
wę na realizację robót budow-
lanych związanych z  inwesty-

cją pn.: „Przebudowa drogi gminnej 
nr 100004Z łączącej miejscowości Ty-
mień i Kładno”. 

Wykonawcą zadania jest wyłoniona 
w  wyniku przetargu nieograniczonego 
firma DOMAR Kazimierz Domaradzki 
z Tatowa. 
Przewidywany zakres przedsięwzięcia 
obejmuje w  szczególności: przebudowę 

i  wzmocnienie istniejącej konstrukcji 
jezdni o długości ok. 1 km łącznie z po-
szerzeniem jezdni do szerokości 5,5 m, 
przebudowę istniejącego skrzyżowania 
z  drogą gminną, budowę chodników 
o szerokości 2,0 m o długości łącznej ok 
600 m, wykonanie 2 peronów na przy-
stankach autobusowych, przebudowę 
istniejących zjazdów, wykonanie, uzu-
pełnienie oraz regulację poboczy. War-
tość robót budowlanych wynosi 1 494 
960,27 zł. 

Na realizację zadania Gmina Będzino 
pozyskała dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Gminnej i  Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016-2019 
w  wysokości 647 752,00 zł przyznane 
przez Zachodniopomorski Urząd Woje-
wódzki w Szczecinie oraz z budżetu wo-
jewództwa zachodniopomorskiego na 
realizację zadań określonych w  ustawie 
o  ochronie gruntów rolnych i  leśnych 
w  wysokości 90 813,10 zł, przyznane 
przez Urząd Marszałkowski w  Szczeci-
nie. (AP)

Rozbudują kanalizację
W  dniu 25 maja 

podpisano umo-
wę o dofinansowanie 
zadania: Budowa ka-
nalizacji sanitarnej 
w  miejscowościach 
Dobiesławiec, Podami-
rowo, Strzeżenice wraz 
z  odcinkiem sieci wo-
dociągowej.

Przedsięwzięcie obejmuje 

swoim zakresem budowę 

sieci kanalizacji grawita-

cyjnej oraz ciśnieniowej 

odprowadzającej ścieki 

bytowo-gospodarcze z  ist-

niejącej zabudowy zlokali-

zowanej w miejscowościach 

Dobiesławiec i Podamirowo 

oraz doprowadzenie sieci 

w  kierunku miejscowości 

Strzeżenice (wschodnie). 

Wykonany zostanie również 

odcinek sieci wodociągowej 

w  Podamirowie. Inwestycja 

będzie realizowana w  sys-

temie „zaprojektuj i  wy-

buduj” przez Wykonawcę 

wyłonionego w  wyniku 

przetargu nieograniczone-

go. Na realizację zadania 

gmina pozyskała dofinan-

sowanie z  Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa 

Zachodniopomorskiego na 

operacje typu „Gospodar-

ka wodno-ściekowa” objęte 

Programem Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 

2014 – 2020. Pozyskana do-

tacja wynosi blisko 2 mln zł 

i  stanowi 63,63% wartości 

kosztów kwalifikowalnych 

inwestycji. (AP)

Piknik w Tymieniu

Dnia 3 czerwca przy Domu 
Ludowym w  Tymieniu od-

był się „Piknik z  okazji Dnia 
Dziecka”. Radość naszych 
milusińskich oraz rodziców 
i  opiekunów sięgała” zenitu. 
„Zespół animacji dla dzieci Eli-
gatka” Pani Katarzyny Grun-
wald ze Stargardu, wspólnie 
z instruktorami DL w Tymieniu 
poprowadził gry, zabawy, kon-
kursy z nagrodami.

Animatorzy zaprezentowali się 

w pięknych, barwnych cyrkowych ko-

stiumach. Swoim profesjonalizmem 

malarskim wzbudził zachwyt wszyst-

kich dzieci artysta, który malował 

na buźkach dzieci postaci z  bajek. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła 

się ciuchcia, która każdorazowo dla 

każdej grupy objeżdżała wyznaczoną 

trasę dwa razy. Pani Basia Grudzień, 

wcieliła się w rolę „zawiadowcy” oraz 

wodzireja piosenki „jedzie pociąg”. 

Jak na piknik przystało była, kieł-

baska z  grilla, wata cukrowa, pop-

corn, lody, pączki, napoje, słodycze. 

Wszystkim grom, zabawom, towa-

rzyszyły specjalnie na tę okazję przy-

gotowane utwory muzyczne, z myślą 

o dzieciach w różnym przedziale wie-

kowym. Składamy serdeczne podzię-

kowanie dla wszystkich sponsorów 

oraz tych, którzy zaangażowali się 

w przygotowanie festynu. (EP)

Wianki w Strzepowie

Świetlica w  Strzepo-
wie gościła wszyst-

kie świetlice z  gminy 
na Nocy Kupały. 

Przed wrzuceniem wianków 

na wodę odbył się konkurs 

na najpiękniejszy wianek. 

Pierwsze miejsce zajęła 

kompozycja wykonana 

przez dzieci z  Domu Ludo-

wego w  Mścicach. Po cere-

monii puszczania wianków 

uczestnicy przeszli na te-

ren świetlicy w Strzepowie, 

gdzie można było zjeść kieł-

baski z  grilla i  wziąć udział 

w  konkursach. Największą 

atrakcją była jednak przy-

gotowana przez strażaków 

kąpiel w  strugach wody ze 

strażackiego węża. Dzie-

ci bawiły się świetnie tym 

bardziej, że zakończyły rok 

szkolny i mając już świadec-

twa mogły beztrosko spę-

dzić resztę dnia na zabawie 

na festynie sołeckim. (GOK)
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Budowa placu zabaw połączonego 
z miejscem rekreacji dla dorosłych 
w miejscowości Śmiechów, Gmina 
Będzino 

Otrzymano dofinansowanie 
w ramach programu „Granty 
Sołeckie 2017”

2017Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw dla 
dzieci oraz miejsca rekreacji w postaci siłowni 
zewnętrznej dla dorosłych.

Modernizacja energetyczna 
obiektów użyteczności publicznej Trwa ocena wniosku o 

dofinansowanie. 2019
Inwestycja zakłada modernizację energetyczną 
obiektów: urzędu gminy, przedszkola w Będzinie, 
ośrodków kultury w Będzinie oraz Dobrzycy, 
ośrodków zdrowia w Będzinie oraz Dobrzycy, 
zespołu szkół w Tymieniu, szkoły w Łeknie.

Utworzenie sieci tras rowerowych 
Pomorza Zachodniego 

Opracowana została koncepcja 
projektowa, a obecnie trwa 
opracowanie szczegółowej 
dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej.

2018
W ramach inwestycji na terenie gminy wykonana 
zostanie ścieżka rowerowa Pleśna – Gąski 
stanowiąca część międzynarodowego szlaku R10.

Urządzenie pola namiotowo-
kempingowego w nadmorskiej 
miejscowości Pleśna

Opracowano projekt 
budowlany oraz studium 
wykonalności.

2020
W ramach inwestycji planuje się budowę pola 
namiotowo-kempingowego na działce gminnej w 
miejscowości Pleśna wraz z zapleczem socjalno-
technicznym.

Zagospodarowanie terenu przy 
przystani w Podamirowie 

W drugiej połowie bieżącego 
roku planowane jest 
opracowanie dokumentacji 
projektowej.

2018
W ramach zadania zmodernizowane zostanie 
istniejące nabrzeże oraz wykonane zostaną nowe 
pomosty. 

Przebudowa dróg powiatowych 
na odcinku Borkowice – 
Dobrzyca oraz Popowo – Dobre

Obecnie przygotowywane 
są dokumenty formalne oraz 
dokumentacja projektowa.

2019
Przebudowa na odcinkach Borkowice – Dobrzyca 
długości 3,4 km oraz Popowo – Dobre o długości 2,5 
km z dowiązaniem tych dróg do realizowanej drogi 
ekspresowej S6.

INWESTYCJE

Modernizacja oczyszczalni

ścieków w Tymieniu

Najbliższe planowane inwestycje*

* Realizacja części inwestycji będzie możliwa w zależności od płynności finansowej gminy oraz pozyskanych środków zewnętrznych

Nazwa inwestycji Stan obecny Zakończenie

Gotowa koncepcja, otrzymano 
pozwolenie wodnoprawne 
i decyzję środowiskową. 2020

Opis

Celem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa 
istniejącej oczyszczalni ścieków, która wymaga 
modernizacji. Ponadto planuje się późniejsze 
skanalizowanie zachodniej części gminy. 

Przebudowa dróg osiedlowych w 
Mścicach - Południowa, Północna, 
Tulipanowa, Różana, Gerberowa

Planuje się uzyskanie projektu 
budowlanego do końca sierpnia 
2017 r.

2018
Projekt obejmuje przebudowę wraz z poszerzeniem 
istniejących dróg osiedlowych w Mścicach. 
Planowane jest pozyskanie dofinansowanie 
z programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej.

Utworzenie stref rekreacji w 
Mścicach, Będzinie i Dobrzycy

Pozyskano dofinansowanie 
na realizację.  Opracowano 
dokumentację projektowo-
kosztorysową.

2018
W Dobrzycy przewidziano budowę bieżni 
sprinterskiej, montaż ławek oraz plac zabaw. W 
Mścicach wokół DL będą urządzenia siłowni 
zewnętrznej oraz ławeczki, altana i pergole. W 
miejscowości Będzino powstanie plac zabaw i 
siłownia zewnętrzna.

Budowa boiska w Dobrzycy
Opracowano dokumentacje 
projektowo-kosztorysową, 
trwa ocena wniosku o 
dofinansowanie.

2018
W ramach zadania planowane jest wykonanie 
boiska z bramkami o nawierzchni z trawy 
sztucznej o wymiarach 66 x 44 m, piłkochwytu 
o wysokości 4 m od strony sąsiedniej działki, 
ogrodzenia terenu działki o wysokości 1,5 m 
z siatki na słupkach stalowych.

Remont drogi powiatowej nr 
3507Z na odcinku Kazimierz 
Pomorski – Strzeżenice o długości 
około 2,7 km

Roboty zostały rozpoczęte. 2017
W ramach zadania droga na odcinku Kazimierz 
Pomorski - Strzeżenice zostanie wyremontowana 
poprzez zastosowanie powierzchniowego 
utwardzenia drogi emulsją asfaltową 
modyfikowaną i grysem asfaltowym na odcinku o 
długości ok. 2,7 km.

Zagospodarowanie boisk 
sportowych w miejscowości 
Stoisław i Dobre 

Pozyskano dofinansowanie na 
realizację. 2017

Istniejące w Dobrym i Stoisławiu boiska 
wyposażone zostaną w urządzenia zewnętrzne 
do uprawiania aktywności fizycznej, planuje 
się zakup po min. 5 urządzeń na miejscowość, 
tablicy regulaminowej oraz wykonanie prac 
montażowych.

Złoto dla Tymienia

W  dniu 1 lipca br. na 
stadionie sportowym 
w  Biesiekierzu odby-

ły się zawody sportowo-pożar-
nicze OSP szczebla gminnego 
i powiatowego dla grup A-męż-
czyzn oraz C-kobiet. Organi-
zatorem zawodów gminnych 
był ZG ZOSP PR, powiatowych 
był ZOP ZOSP RP w Koszalinie, 
Komenda Miejska PSP w  Ko-
szalinie oraz Zarząd Gminny 

ZOSP RP Biesiekierz.  W  zawo-
dach gminnych wzięły udział 
4 drużyny męskie i  2 drużyny 
kobiece, a  w  zawodach powia-
towych wzięło udział 6 drużyn 
męskich oraz 4 drużyny kobie-
ce. Ochotnicza Straż Pożarna 
w  Dobrzycy zajęła I  miejsce 
w  grupie kobiet oraz I  miejsce 
w grupie mężczyzn! Nie zawie-
dli również ochotnicy z  Będzi-
na, zajmując drugie miejsce.  

OSP Dobrzyca najlepsza

W  sobotę 27 maja br. 

odbył się kolejny tur-

niej karate w  Resku. 

W  tym roku rozszerzono go 

o zawodników z Niemiec, Estonii 

i Rosji. Łącznie w turnieju udział 

wzięło blisko 400 zawodników, 

dzieci, młodzieży i  dorosłych. 

Nasi karatecy z  Tymienia przy-

wieźli 5 medali. Adrianna Jęcek 

zdobyła dwa złote medale, jeden 

w  kata i  jeden w  kumite. Mate-

usz Jęcek nie chciał być gorszy 

od siostry i  również zdobył dwa 

złote medale, w kata i w kumite. 

Zuzanna Zarzeczna stanęła na 

miejscu III i  przywiozła brązowy 

medal w kategorii kumite. (PT)

Swaty zwyciężyły w Łobzie

W  niedzielę wielkanocną, 16 

kwietnia 2017 r. w  Łobzie odbył 

się Wojewódzki Przegląd Kapel 

i Zespołów Ludowych. Jak w każ-

dym roku, po mszy świętej odbył 

się korowód prowadzony przez 

zespoły ludowe. Na hali spor-

towo-widowiskowej i  przed nią 

znajdowało się dużo straganów 

oraz różnych stoisk z wypiekami, 

wyrobami wędliniarskimi, nalew-

kami…. W  tym roku zaprezento-

wały się zespoły pieśni i  tańca, 

kapele, zespoły śpiewacze i  so-

liści z  Belgii, Białorusi, Niemiec, 

Polski, Rosji… W tym doborowym 

towarzystwie 1 miejsce w  kate-

gorii kapel ludowych zdobyła 

kapela „SWATY” z   GOK Będzino. 

Gratulujemy! ( JŁ)

Gmina Będzino przy-
gotowała szeroką 

ofertę zajęć dla dzieci 
i młodzieży podczas 
wakacji. 
Zajęcia organizowane przez 

Gminny Ośrodek Kultury 

prowadzone są w Domu Kul-

tury w  Będzinie, Wiejskim 

Domu Kultury w  Dobrzy-

cy, Domu Ludowym w  Ty-

mieniu, Domu Ludowym 

w  Mścicach oraz w  świetli-

cach wiejskich w Strachomi-

nie, Strzepowie i Wierzcho-

minie. Są to głównie zajęcia 

s p o r t o w o - r e k r e a c y j n e , 

plastyczne, kulturystycz-

ne, praca na komputerach 

i  umiejętność korzystania 

z  internetu. Na dzieci cze-

kają też wyjazdy na basen, 

wycieczki rowerowe nad 

jezioro i  morze, warszta-

ty kroju i  szycia, rozgrywki 

w gry planszowe, zajęcia ku-

linarne, ogniska. Dodatko-

wo poszczególne placówki 

planują wspólny wyjazd do 

Sierakowa Sławieńskiego do 

Wioski Hobbitów, a także do 

Multikina i  Parku Wodnego 

w  Koszalinie.  Szczegółowe 

harmonogramy zajęć do-

stępne są na stronie inter-

netowej Gminnego Ośrodka 

Kultury pod adresem www.

kultura-bedzino.pl (GOK)

Plany na wakacje

- Kolonia letnia - organizo-

wana przez Gminę Będzi-

no - od 24.07-20.08.2017 

r. - w Ełku, z kolonii skorzy-

sta 50 dzieci z terenu gmi-

ny Będzino, koszt kolonii:  

32 800,00 zł (w tym 25 000,00 

zł dofinansowania z gminy

- Obóz letni dla kandyda-

tów do Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych - od 

15.07-19.07.2017 r. - w Białym 

Dunajcu, z obozu skorzystają 

32 osoby, koszt: 20 642,00 zł 

(obóz bezpłatny, finansowa-

ny ze środków projektowych  

FIO w ramach Młodzieżo-

wych Drużyn Pożarniczych.

- Obóz letni dla kandyda-

tów do Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych - uzu-

pełniający - od 25.08-28.08 - 

to działanie uzupełniające do 

obecnie prowadzonego ww. 

projektu - OSP Dobrzyca po-

zyskała dodatkowe środki na 

zorganizowanie obozu z Pro-

gramu Społecznik w wysoko-

ści 3 000,00 zł. W obozie weź-

mie udział 40 dzieci, Obóz 

jest bezpłatny dla uczestni-

ków. (UG)

Kolonie i obozy dla dzieci
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GOTOWALI SPOŁECZNIE

6 maja 2017 r. w  Domu Kul-
tury w  Będzinie odbyła się 

pierwsza Kuchnia Społeczna 
w naszej gminie.

Ideą  tej imprezy, oprócz dzielenia 

się potrawami, wymianą przepisów 

i rozmów o zdrowym stylu życia była 

również zbiórka pieniędzy.  Zebrana 

kwota (aż 250 zł!) została przezna-

czona na zakup suchej karmy dla 

bezdomnych zwierząt z terenu gminy 

Będzino oraz trzech budek lęgowych, 

które zostały przekazane Przed-

szkolu Samorządowemu w  Będzinie, 

Szkole Podstawowej w Będzinie z sie-

dzibą w Łeknie  oraz Urzędowi Gminy 

(budka zawiśnie w okolicach Ośrodka 

Zdrowia w Będzinie). (AK)

W  dniu 21 kwiet-
nia w  Domu Kul-

tury w  Będzinie odbył 
się wieczór powital-
ny z  okazji XX-lecia 
współpracy polsko-
-francuskiej.  Wójt 
Gminy Będzino Henryk 
Broda wraz z Przewod-
niczącym Rady Gminy 
w  Będzinie Andrzejem 
Nożykowskim wręczy-
li Panu Didier Memain 
medal „Zasłużony dla 
gminy Będzino”.

Spotkanie było częścią 7 

dniowej wizyty, która trwa-

ła od 20 do 27 kwietnia 

2017. Gmina gościła 50-cio 

osobową grupę z  Francji 

z  zaprzyjaźnionej miejsco-

wości Saint Yrieix. Wszystko 

możliwe było dzięki gościn-

ności mieszkańców, którzy 

na ten czas udostępnili 

swoje mieszkania. Było to 

już dwudzieste spotkanie 

w  ramach corocznych wy-

mian mieszkańców part-

nerskich gmin. Tegoroczny 

jubileusz współpracy jest  

najlepszym dowodem jej 

żywotności, a   upamiętnili-

śmy ją przez nadanie nazwy 

placu przy Domu Kultury 

w  Będzinie –  Plac Saint 

Yrieix. (MD)

Ugościliśmy Francuzów

Absolutorium dla Wójta
Radni Rady Gminy w  Będzi-

nie wszystkimi głosami za 
(przy nieobecności 3 radnych) 
udzielili absolutorium Wójtowi 
Henrykowi Brodzie za wykona-
nie ubiegłorocznego budżetu. 

Głosowanie nad udzieleniem abso-

lutorium Wójtowi to jedno z ważniej-

szych zadań organu stanowiącego, 

czyli Rady Gminy. Głosowanie odbyło 

się podczas XXX Sesji, 26 maja br.

Przed przystąpieniem do głosowa-

nia radnym zostało przedstawione 

sprawozdanie z  wykonania budżetu 

gminy za 2016 rok, pozytywna opi-

nia o  sprawozdaniu Regionalnej Izby 

Rachunkowej oraz wniosek komisji 

rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

Zrealizowane dochody budżetu za 

2016 r. to kwota 39.829.764,61 zł, na-

tomiast wydatki – 37.894.771,94 zł. 

Ponadto budżet Gminy zamknął się 

nadwyżką w kwocie 1.934.992,67 zł.

Wójt podziękował za udzielone zaufa-

nie i zaznaczył, że jest to wspólny suk-

ces radnych, sołtysów i pracowników 

urzędu.  (MD)

W  dniu 30 kwiet-
nia od godziny 

10.00 na boisku „Orlik” 
w  Mścicach odbywał 
się coroczny turniej 
Piłki Nożnej o  Puchar 
Wójta Gminy Będzino. 

W  tym roku turniej został 

przeniesiony z  dużego bo-

iska sportowego w Dobrzy-

cy do Mścic na „Orlika”. 

W  zawodach wzięło udział 

5 drużyn a  zwyciężyła dru-

żyna z  Mścic  przed druży-

ną ze Strzepowa i  ”Husa-

rią” z  Tymienia. Zwycięska 

drużyna otrzymała puchar 

z rąk Wójta Gminy p. Henry-

ka Brody, a  pozostałe dru-

żyny za udział – piłki nożne. 

Był poczęstunek,  kiełbaski 

na gorąco, kawa, herbata 

i napoje. ( JŁ)

Grali o puchar Wójta

LUDZIE Z PASJĄ

Najpierw trafiam do Miłogoszczy, gdzie swoją 

pasiekę ma 28-letni Paweł Hawran.

Mateusz Dębowski: Jesteś jednym z  naj-

młodszych pszczelarzy na terenie gminy, 

do tego wykształconym w  tym kierunku, 

jak do tego doszło?

Paweł Hawran: Tata mnie tym zaraził. Zaczę-

ło się od wspólnej pracy przy ulach, już jako 

dziecko miałem swoje obowiązki. Na począt-

ku robiłem to niechętnie. Z  czasem stało 

się to moją pasją. Początki pszczelarstwa 

w  naszej rodzinie sięgają czasów przedwo-

jennych, kiedy to Antoni Patoka – mój pra-

prapraprzodek podjął się pszczelarstwa. Po 

latach rozwoju przekazano ją mojemu tacie, 

Piotrowi. Wówczas było to około 120 rodzin 

pszczelich. Rozwinął ją do ponad 200. Nato-

miast ja od 5 lat jestem właścicielem pasieki.

 

I ile obecnie masz uli?

Ponad 500. W  każdym z  uli jest średnio po 

50-60 tys. pszczół. Co daje nam liczbę ok. 30 

mln. Nie liczę ulików "weselnych" (dla mło-

dych pszczół), których też mam około 120.

To imponująca liczba. Jak sobie z  tym ra-

dzisz?

Bycie pszczelarzem to nie jest łatwa pra-

ca. Trzeba mieć wiedzę z wielu dziedzin. Od 

stolarki i spawania, po umiejętność robienia 

uli. To wymaga dużo czasu i  poświęcenia. 

Pszczoły są wymagające. To żywy organizm, 

który za dobre się odwdzięcza, a za złe karze. 

Przykład?

To nie jest tak, jak niektórzy myślą, że wy-

starczy postawić ul i jest to nie kończąca się 

fabryka miodu. Przeglądając pszczoły i  pra-

cując przy nich obserwuje się je, poznaje 

się ich zwyczaje. Na tej podstawie możemy 

zapobiegać wielu zdarzeniom, np. chorobie, 

wyrojeniu się, czy głodowi wśród pszczół. 

Ważne jest też obserwowanie pogody oraz 

cykliczne przeglądy uli. Pszczoły, gdy są źle 

traktowane potrafią być kąśliwe, a gdy praca 

w  ulu idzie sprawnie, potrafią odprowadzić 

człowieka do samego domu. No i oczywiście 

więcej miodu zostaje dla pszczelarza. Nie 

wspomnę już o  ich sposobie porozumiewa-

nia się poprzez zapach czy tańce. 

A w porównaniu do poprzednich lat, jak to 

jest z pszczelarstwem? Tyle mówi się teraz 

o masowym wymieraniu pszczół.

Są nowe przepisy odnośnie stosowania opry-

sków, które są szkodliwe dla ludzi i pszczół. 

Co prawda nie można teraz pryskać kwitną-

cych plantacji w określonych porach dnia. Ale 

za to robi się to etapami, co i tak doprowadza 

do osłabienia pszczół, problemami z  odpor-

nością i mikroflorą jelit. Są po prostu poraża-

ne łagodniej, a środki są tak dostosowane by 

nie było widać objawów klinicznych, a  żeby 

działo się to powoli, co i tak w konsekwencji 

prowadzi do osłabienia rodzin, a  nawet do 

ich wymierania. Ale główną winę za to pono-

szą zarówno pszczelarze, jak i rolnicy. Powin-

no przeprowadzać się wspólny rekonesans 

i  wzajemnie informować o  trasach przelotu 

pszczół oraz planowanych opryskach. A tego 

przepływu informacji zazwyczaj nie ma. Więc 

wina leży pośrodku.

Jakie miody macie w ofercie?

Wszystkie miody są inne w smaku. W zależ-

ności od warunków pogodowych oraz warun-

ków rozwoju rodziny pszczelej każdy miód 

smakuje inaczej. W  swojej ofercie mamy 

głównie miód wielokwiatowy, rzepakowy, 

lipowy, gryczany, akacjowy, wrzosowy spa-

dziowy iglasty, wiosenny, klonowo wierzbo-

wy i miody kremowe. 

Skąd taką różnorodność smaków? 

W tym celu organizujemy tzw. przejazdy. Gdy 

nadchodzi wieczór zamykamy ule i  przewo-

zimy w  dane miejsca, pola, gdzie występuje 

interesujący nas pożytek. Następnie rano 

wypuszczamy pszczoły. Te zbierają wszelkie 

dobroci i znoszą go do ula.

A najbardziej smakuje ...?

Najbardziej smakuje to czego jest najmniej 

i  najrzadziej występuje. Spadziowy iglasty, 

wrzosowy. Dobre są miody wiosenne – klo-

nowe, wierzbowe. Ostatnio miałem okazję 

robić miód kremowy z maliną suszoną.

Czyli można powiedzieć, że nie stoisz 

w miejscu..

Trzeba wprowadzać na rynek nowe produk-

ty. Ludzie są ciekawi nowych smaków za 

nimi przyjeżdżają z całej Polski jak I z okolicy. 

Wychodząc  na przeciw wymaganiom klien-

tów powstała strona i sklep internetowy, w 

którym można poznać i zamówić do domu 

wszystkie produkty jakie daje moja pasieka. 

Zapraszam serdecznie na sklep.pasiekazpa-

sja.pl

Pracowici jak pszczoły
LUDZIE Z PASJĄ

W pracy pszczelarza liczy się zarówno wiedza, doświadczenie jak i ogrom pracy włożony w opiekę nad 
pasieką. W gminie Będzino jest ich kilkanastu. Rozmawiałem z dwoma z nich. 

28-letni Paweł Hawran w swojej pasiece w Miłogoszczy.
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109 LUDZIE Z PASJĄ FESTYN WODNY

Pan Bartczak pokazuje matecznik, z którego "wygryzła się" nowa matka rodziny pszczelej.

Pszczołami zajmuje się również Pan Henryk 

Bartczak z Kładna. Od 17 lat. Na przywitanie od 

razu prowadzi mnie do swojej pasieki. Stoi tutaj 

około 60 samodzielnie zrobionych uli. Wszech-

obecna zieleń i duża ilość cienia wydają się być 

idealnym miejscem dla jego pszczół. 

Mateusz Dębowski: Pana pszczoły dobrze 

się tu czują? Ogrom wykonanej pracy robi 

wrażenie.

Henryk Bartczak: (śmiech) Trzeba by było 

je o  to spytać. Nie ukrywam, że włożyłem 

mnóstwo trudu w tą pasiekę. Mam problemy 

z  kręgosłupem i  ule musiałem dostosować 

w  ten sposób, aby wygodnie mi było przy 

nich pracować.

Wśród naszych pszczelarzy jest Pan praw-

dziwym weteranem, swoją drogą Pana 

nazwisko też kojarzy mi się ze pszczelar-

stwem, od słowa "barć". Przypadek?

Pszczołami zajmował się mój ojciec, a  na-

stępnie brat. Nie były to jakieś duże liczby uli. 

Ja sam z początku się tym nie interesowałem.  

Zaczynałem z dwiema pasiekami, które prze-

kazał mi brat. Wtedy powiedział "rób sobie 

co chcesz, bo tak ojciec kazał i  koniec". No 

i tak zacząłem. 

Ile średnio miodu można pozyskać z ula?

Wszystko zależy od tego ile pszczół się 

przechowa, jaki był dany rok pod względem 

warunków zarówno atmosferycznych jak 

i wzrostu roślinności. Ale można przyjąć, że 

średnio z  jednego ula można uzyskać 10 kg 

miodu. Ten rok był bardzo trudny. Wiosną 

dużo pszczół padło. Mrozy przy końcu kwiet-

nia zrobiły swoje. Kwitł mniszek. Pszczoły 

lotne przynosiły dla swoich młodych pyłek, 

z tego pyłku robiły pierzgę. A ten był przem-

rożony. To skutkowało tym, że te dostawały 

biegunki. Wylatywały na wypróżnienie się. 

I nie wracały. 

Mówił Pan o  pszczołach lotnych. Jakie 

jeszcze znajdują się w ulu?

Mamy matkę, trutnie i  pszczoły. Pszczoły 

dzielą się m. in. na robotnice, włoszczarki, 

wartowniczki, opiekunki do matki i  pszczół. 

Tam jest kilka hierarchii.  Pszczoły mają pięć 

oczu. Dwoje głównych i trzy przyoczka. Poro-

zumiewają się za pomocą dotyku, zapachu.

Dlaczego pszczoła umiera jak użądli?

To wynika z  budowy żądła. W  przeciwień-

stwie do osy, której żądło jest gładkie, żądło 

pszczoły ma ostki podobne jak na haczyku 

na ryby. Jest ono ściśle po-

ł ą c z o n e z  jelitem. 

P r o - b l e m 

j e s t , gdy użą-

dli krę- g o w c a , 

k t ó r y ma ciało 

w ł ó k - n i s t e . 

Przez to p s z c z o ł a 

nie jest w  stanie wyciągnąć żądła. 

Wyrywa je więc razem ze swoimi wnętrzno-

ściami.

Czyli bezkręgowców mogą żądlić bezkar-

nie?

Tak. Zdarza się nawet, że pszczoły zabijają 

się nawzajem. Rywalizują o  żywność, napa-

dają na siebie. Wtedy wiele z nich ginie.

To chyba ich ciemniejsza strona..

To naturalne, jak każde zwierzęta rywalizu-

ją ze sobą. Ale przede wszystkim są praco-

wite. I  pożyteczne. Między innymi to dzięki 

nim plony rolników są o 30% większe. A gdy 

pszczoły wyginą, to czeka nas nieciekawy 

los.. Dbajmy więc o nie, jak o wspólne dobro.

Dziękuję za rozmowę.

Ja również, zapraszam do swojej pasieki! 

(MD)

Hawran Pasieka z Pasją 
Miłogoszcz 1/2 
76–038 Dobrzyca

Henryk Bartczak 
Kładno 11/4 
76–038 Dobrzyca

Piotr Małyska 
Wierzchominko 26 
76-038 Dobrzyca

Pasieka Jachowicz 
Dobrzyca 114 
76-038 Dobrzyca

Pasieka Bzzz Józef Solecki 
Popowo 6 
76–038 Dobrzyca

Andrzej Mączkowski 
Ul. Klonowa 16 
76-031 Mścice

Pasieka pod Dębem 
Zdzisława i Józef Marchal 
Łasin Koszaliński 3/1 
76–038 Dobrzyca

Stanisław Gromadzki 
Mączno 11 
76-037 Będzino

* Powyższy wykaz nie obejmuje wszystkich 
pszczelarzy w gminie Będzino. Jeśli posiadają 
Państwo pasiekę zachęcamy do zgłaszania jej 
do redakcji.

Rój pszczeli u Pana Bartczaka.

12 sierpnia
Festiwal Pszczół 
w Strachominie

13. Festyn Wodny

W  sobotę 17 czerwca 2017 r. 
na przystani wodnej w Po-

damirowie po raz trzynasty odbył 
się Festyn Wodny Gminy Będzino.

Impreza rozpoczęła się o godzinie 11.30 
podniesieniem bandery na jachcie 
Nowa Przygoda i  przywitaniem przy-
byłych uczestników festynu i  żeglarzy 
przez Wójta Gminy Henryka Brodę.

Tegoroczny festyn był wyjątkowy, po-
nieważ był połączony z pokazem sprzę-
tu ratownictwa wodno-nurkowego oraz 
innymi działaniami edukacyjnymi w za-
kresie bezpieczeństwa nad wodą, któ-
re były realizowane w ramach projektu 
pn. „Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
w  gminie Będzino”, dofinansowanego 
z  programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich. W  wydarzeniu wzięły udział 
dzieci uczestniczące w  projekcie oraz 
okoliczni mieszkańcy. Następnie roz-
poczęły się regaty jachtów, w  których 
wzięły udział jednostki w  czterech kla-
sach żeglarskich. Pozostali uczestni-
cy mogli popływać kajakami, łódkami 
i  rowerami wodnymi. Dla głodnych 
i  spragnionych nie zabrakło ciepłych 

i  zimnych napojów, grochówki, frytek 
i  pysznych kiełbasek. W  atmosferę 
i  klimat regat żeglarskich wprowadzał 
wszystkich uczestników występ Gru-
py Śpiewaczej pod kierownictwem p. 
Bożeny Cienkowskiej z  Zespołu Szkół 
im. Ludzi Morza w Mścicach z repertu-
arem piosenki szantowej. Impreza za-
kończyła się w późnych godzinach noc-
nych wspólną biesiadą.  (MD)

fotorelacja
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Złote Gody Państwa Sozańskich

Dnia 22 kwietnia 2017 r. 
w Urzędzie Stanu Cywil-

nego w  Będzinie odbyła się 
uroczystość 50-lecia Poży-
cia Małżeńskiego. Jubileusz 
obchodzili Państwo Barba-
ra i   Eugeniusz Soznańscy 
z Mścic.

W uroczystości udział wzięli: ro-

dzina i znajomi Jubilatów, Wójt 

Gminy Będzino dokonał aktu de-

koracji medalami przyznanymi 

za „Długoletnie Pożycie Małżeń-

skie” w  imieniu Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej Andrzeja 

Dudy.Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy w  Będzinie Pan Adam 

Gołębiewski, przekazał list gra-

tulacyjny oraz upominek. Skła-

dam Państwu jeszcze raz najser-

deczniejsze gratulacje i życzenia 

wielu lat w  zdrowiu i w miłości.  

(DK)

W  Strachominie, Ty-
mieniu, Wierzchomi-

nie i Wierzchominku odby-
ły się spotkania w sprawie 
Lokalnego Programu Rewi-
talizacji dla Gminy Będzi-
no do roku 2022.

Prowadził je przedstawiciel fir-

my 4CS, który we współpracy 

z gminą tworzy ten program. 

Mieszkańcy z przedstawili swo-

je pomysły i potrzeby. Obecnie 

przygotowywana jest ostatecz-

na wersjia programu. Na lipiec 

planowane są konsultacje spo-

łeczne gotowego dokumen-

tu za pośrednictwem strony  

www.bedzino.pl/Ipr/.

Na opracowanie LPR pozyska-

no 29 tys. zł dofinansowania 

ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyj-

nego Pomoc Techniczna Wo-

jewództwa Zachodniopomor-

skiego 2014-2022, stanowiące 

90 proc. wartości zadania. (MD)

Trwają prace nad rewitalizacją

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ NA TEMAT GMINY

Zgadnij gdzie to jest?

Zdjęcia przedstawiają jedno miejsce. Pierwsze 3 osoby, które wyślą 
odpowiedź koło jakiej miejscowości znajduje się to miejsce, otrzymają 
upominek! Odpowiedź należy wysłać na adres email: nowiny@bedzi-

no.pl. Regulamin konkursu dostępny w siedzibie UG.

W poprzednim numerze nagrody za 
rozwiązaną krzyżówkę otrzymali: Anna 
Kondaszewska z Dobrzycy, Karolina 
Stańczak z Będzina i Anna Grajper z 
Wierzchomina. Gratulujemy!

11 WYDARZENIA
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Festiwal piosenki w Tymieniu

Zespół Szkół im. Kard. Ignacego Jeża 
w Tymieniu w dniu 31 maja 2017 r. 

zorganizował Jubileuszowy 20 Festi-
wal Piosenki Szkół i Przedszkoli Gminy 
Będzino.

Wśród przedszkolaków i  oddziałów przed-

szkolnych I  miejsce zajęła Nikola Ziemnic-

ka z  SP w  Dobrzycy, II miejsce Lena Trąbka 

z  Przedszkola w  Mścicach, III miejsce Lena 

Mastalerz z  SP w  Tymieniu, a  wyróżnienie 

wyśpiewała Lena Wiśniewska z  Przedszkola 

w  Będzinie. W  II kategorii najlepsza okazała 

się Zuzanna Kuzia z SP w Dobrzycy, II miejsce 

zajęła Maja Gołuchowska z SP w Dobrzycy, III 

miejsce zdobyła Amelia Szocik z  SP w  Tymie-

niu i wyróżniona została Gabriela Bugała z SP 

w Mścicach. Wśród uczniów klas IV – VI szkoły 

podstawowej I  miejsca Komisja nie wyłoniła, 

natomiast II miejsce zdobyła Zuzanna Talacha 

z  SP w  Mścicach,  III miejsce Zuzanna Malich 

z  SP w  Dobrzycy, a  wyróżnienie przypadło 

w udziale Martynie Michałowskiej z SP Łekno. 

Wśród uczniów gimnazjum na I  miejscu zna-

leźli się Wiktoria Banaszczak i  Paweł Szlichta 

z  Mścic, II miejsce zajęła Ewelina Matwiej-

czuk z Tymienia, III miejsce Konstancja Siwiec 

z  Mścic i  wyróżnienie wyśpiewała Roksana 

Berkan, również z  gimnazjum w  Mścicach. 

Wyjątkowe wykonanie piosenki „Jak płatki 

śniegu”, które poruszyło całą widownię i  Ko-

misję, zaprezentowała przygotowywana przez 

Panią Agnieszkę Gajewską Nikola Skowron 

z SP w Dobrzycy i  to ona zdobyła Grand Prix 

Jubileuszowego 20 Festiwalu Piosenki Szkół 

i Przedszkoli Gminy Będzino. 

 (MG)

Najzdolniejsi uczniowie w gminie
W dniu 23 czerwca 2017 r. w gmi-

nie Będzino świadectwo otrzy-
mało 473 uczniów szkół podstawo-
wych i 207 gimnazjalistów.

Gimnazja ukończyło 70 uczniów. Ucznio-
wie klas szóstych szkół podstawowych 
zgodnie z  reformą systemu oświaty 
zostali promowani do klasy siódmej. 
Wyróżniający się uczniowie zostali uho-
norowani tytułami ,,Prymusa Szkoły” 
(gimnazja) i  ,,Najlepszego Ucznia” (szko-
ły podstawowe). Ponadto w gimnazjach 
przyznano tytuły ,,Najlepszego humani-
sty” i  ,,Najlepszy z  przedmiotów mate-
matyczno – przyrodniczych”

1. Szkoła Podstawowa w Będzinie z  sie-
dzibą w Łeknie:
Najlepszy Uczeń – Małgorzata Grajper, 
średnia ocen 5,3 i wzorowe zachowanie.

2. Szkoła Podstawowa w Dobrzycy:
Najlepszy Uczeń – Nikola Skowron, 
średnia ocen  5,41 i  wzorowe zachowa-
nie.
3. Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mści-
cach:
a) Szkoła Podstawowa:
Najlepszy Uczeń – Martyna Górka, 
średnia ocen 5,7 i wzorowe zachowanie;
b) Gimnazjum:
Prymus – Katarzyna Dżuga, średnia 
ocen 5,1 i wzorowe zachowanie,
,,Najlepszy humanista” – Natalia Śliwiń-
ska, średnia ocen 4,9 i wzorowe zacho-
wanie
,,Najlepszy z przedmiotów matematycz-
no – przyrodniczych” – Adrian Żegna-
łek, średnia ocen 5,1 i  wzorowe zacho-
wanie.
4. Zespół Szkół im. Kard. Ignacego Jeża 
w Tymieniu:

a) Szkoła Podstawowa:
Najlepszy Uczeń – Zuzanna Todorow-
ska, średnia ocen 5,25 i wzorowe zacho-
wanie;
b) Gimnazjum:
Prymus – Norbert Przystałowski, śred-
nia ocen 5,72 i wzorowe zachowanie.
Norbert Przystałowski uhonorowany zo-
stał również nagrodą dla ,,Najlepszego 
humanisty”. 
,,Najlepszy z przedmiotów matematycz-
no – przyrodniczych” – Grzegorz Kupisz, 
średnia ocen 5,55 i  wzorowe zachowa-
nie.

Najlepsi uczniowie otrzymają jednora-
zowe stypendia motywacyjne za wyniki 
w  nauce i  osiągnięcia sportowe. Takich 
osób jest 53, a 16 uczniów klas III gimna-
zjum otrzyma nagrody specjalne Wójta 
Gminy Będzino. (TW)

Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych
To był już VIII Powiatowy Przegląd 

Solistów, Kapel i Zespołów Ludo-
wych. Wydarzenie odbyło się w dniu 
3 maja w  sali widowiskowej Domu 
Kultury w Dobrzycy pod patronatem 
Wójta Gminy Będzino i  Starosty Ko-
szalińskiego.

W rywalizacji w poszczególnych katego-
riach uczestniczyło 9 solistów, 1 kapela 
ludowa, 26 zespołów śpiewaczych i  3 
zespoły pieśni i tańca. 
W kategorii soliści:
I miejsce – RYSZARD PRZYBYLSKI – Jam-

no

W kategorii kapele ludowe :
I  miejsce – Kapela Ludowa „SWATY” 
z Będzina,

W kategorii zespoły śpiewacze :
I miejsce – Zespół Śpiewaczy „JARZĘBI-
NY”  ze Świeszyna

W kategorii zespoły pieśni i tańca :
I  miejsce – Zespół Tańca Ludowego 
„BAŁTYK” z Koszalina.
Nagrodę Grand Prix przeglądu ufundo-

waną przez Wójta Gminy Będzino otrzy-
mał zespół „SKARPIANIE” z  Koszalina. 
Dziękujemy wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w  przygotowanie i  przebieg 
przeglądu, w tym przede wszystkim pa-
niom z Koła Gospodyń Wiejskich w Do-
brzycy za przygotowanie bardzo smacz-
nych ciast i  posiłków, sponsorom oraz 
pracownikom GOK za sprawne przepro-
wadzenie imprezy.
(GOK)

Festyn w Mścicach po strażacku

W  sobotę, 1 lipca odbył się IV 
Rekreacyjny Festyn Strażacki 

w Mścicach. Z powodu warunków po-
godowych wydarzenie zostało prze-
niesione z placu przy remizie OSP do 
hali sportowej Zespołu Szkół im. Lu-
dzi Morza w Mścicach.

Mimo wiszących nad głowami ciężkich chmur 

atmosfera była fantastyczna, nie zabrakło 

atrakcji dla każdego. Mieszkańcy Mścic i oko-

lic też dopisali. Wydarzenie uatrakcyjniły 

m.in. pokazy ratownictwa oraz prezentacja 

sprzętu nurków z  OSP ORW Mares z  Kosza-

lina. Dla dzieci przeprowadzone zostały kon-

kursy nt. bezpiecznych zachowań na drodze, 

nad wodą i w okresie letnim. Najmłodsi mieli 

z kolei szaloną zabawę na zamkach dmucha-

nych. Przy bibliotecznym stoisku, oprócz kra-

mu z książkami i czytelni pod chmurką, dzieci 

mogły zrobić sobie brokatowy tatuaż, czy po-

malować twarz. Bibilioteka przeprowadziła 

również rebusy i  zagadki z  nagrodami oraz 

warsztaty artystyczne z  wykorzystaniem 

masy solnej. Nie zabrakło waty cukrowej 

oraz bezpłatnych napojów i  poczęstunku: 

kiełbasek z grilla, pysznej grochówki oraz lo-

dów. Festyn został zorganizowany w ramach 

projektu „Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 

w  gminie Będzino”, dofinansowanego w  ra-

mach Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-

telskich.

Dopisali również liczni sponsorzy, bez któ-

rych nie byłoby możliwe zorganizowanie 

wydarzenia:   Wójt Gminy Będzino, Firma 

Parol z  Mścic, PPHU Hean Głuszko & Paw-

lak z  Mścic, Firmus Markets Sp. z  o.o. Stein 

Knutsen, Gminna Biblioteka Publiczna w Bę-

dzinie, Piekarnia Bajgiel z Będzina, PZZ w Sto-

isławiu, OHZ Mścice, PPUH Czopko, sympaty-

cy PSL z Będzina, Bank Pocztowy o. Koszalin, 

Allfood, Tomasz i Krystian Kelm.

W  organizację wydarzenia zaangażowanych 

było wielu partnerów m.in. członków i rodzi-

ny Ochotniczej Straży Pożarnej w  Mścicach, 

kandydaci do Młodzieżowej Drużyny Pożar-

niczej z  Mścic, pracownicy Urzędu Gminy 

w Będzinie, komendant gminny ochrony 

przeciwpożarowej, Straż Miejska w  Koszali-

nie, Komenda Policji w Koszalinie, Komenda 

Miejska Państwowej Straży Pożarnej w  Ko-

szalinie, pracownicy Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w  Będzinie, pracownicy Gminnego 

Ośrodka Kultury w Będzinie, członkowie OSP 

ORW „Mares”, ratownicy medyczni z Koszali-

na, Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach, 

członkowie OSP z  Dobrzycy, wolontariusze 

oraz firmy prywatne. 

Wszystkim zaangażowanym w  organiza-

cję składamy serdeczne podziękowania za 

obecność, wkład finansowy i  rzeczowy oraz 

ogromne zaangażowanie społeczne. (MD)
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Wakacje z biblioteką

Spotkania biblioteczne 
i  autorskie, zajęcia edu-
kacyjne i  warsztatowe, 

konkursy i  podsumowanie 
trzeciego „roku akademickie-
go” już za nami. 

Nagrody, dyplomy i podziękowania 
zostały wręczone. Otrzymali je naj-
lepsi  czytelnicy  oraz osoby wspie-
rające działania bibliotek. Okres 
wakacyjny dla naszych bibliotek to 
czas na przeprowadzenie skontrum 
i  porządkowanie księgozbioru, to 
okres statystyk i  wewnętrznych 
prac bibliotecznych.  Co nie znaczy, 
że pozbawiamy naszych czytelni-
ków dostępu do książek i   radości 
z  czytania. Wypożyczanie książek 
(podstawowa działalność statuto-
wa biblioteki) będzie jak najbardziej 
możliwe, a  wręcz pożądane.  Na-
sza wakacyjna oferta nowości czy-
telniczych jest atrakcyjna, bogata 
i  różnorodna. Każdy znajdzie coś 
dla siebie niezależnie od upodobań 
czytelniczych.  Najnowsze krymina-
ły i  sensacje R. Mroza, CH. Link, P. 
Hawkinsa, K. Puzyńskiej, K. Bondy 
i L. Hermana polecamy nie tylko dla 
mężczyzn. Powieści obyczajowe E. 
Cielesz, J. Jax , M. Kordel, K. Mirek 
i  wiele innych tytułów z  literatury 
polskiej i obcej na pewno zaspokoją 
gusta literackie czytelniczek. Jeżeli 
mamy długi urlop i chcemy dowar-
tościować się literacko, to możemy 

sięgnąć po książkę O. Tokarczuk „Ja-
kubowe księgi” – pozycję ambitną  
i niezwykle interesującą. Polecamy 
literaturę faktu, podróżniczą i  bio-
grafie. Młodzież może zrelaksować 
się  przy książkach takich pisarzy 
jak C. Hoover, A. After, E. Nowak czy 
też powrócić do serii „Zwiadowców” 
J. Flanaga albo książek C. Zafóna. 
Najmłodszy miłośnikom czytania 
polecamy serie  „Marysia”, „Franek 
Samochodzik” i wiele, wiele innych 
pozycji, pięknie wydanych, kolo-
rowych i  z dobrą czcionką. Starsze 
dzieci na pewno zainteresuje seria 
A. Maleszki „Magiczne drzewo” lub 
„Przygody Mikołajka” czy „Tomek 
Łebski”. Nasz księgozbiór można 
przeglądać w  bibliotecznym kata-
logu on-line MAK+. Dla osób, któ-
re czytają książki w  formie elek-
tronicznej i  lubią nowości czytać 
„na pniu”, mamy ofertę specjalną. 
Jest to aplikacja Legimi dostępna 
w Google Play, którą można pobrać 
bezpłatnie. Należy tylko wejść na 
stronę www.legimi.pl/kbp, założyć 
darmowe konto, wziąć z  naszej bi-
blioteki kod, zalogować się i czytać 
ebooki bez ograniczeń. A  czytając, 
możesz zdobyć nagrodę. Biblioteka 
zaprasza do wzięcia udziału w wa-
kacyjnym konkursie fotograficznym 
pod hasłem „Z  książką mi do twa-
rzy”. Wystarczy zrobić zdjęcie, które 
w atrakcyjny sposób będzie prezen-
tować hasło konkursu. Uwaga! Li-

czy się pomysłowość i atrakcyjność 
zarówno wykonania fotografii, jak 
i przekazywanej treści. Prace moż-
na nadsyłać do 27 sierpnia 2017 
r. pod adres mailowy bibliobe@
wp.pl. W wiadomości należy podać 
swoje dane (imię i nazwisko, nr te-
lefonu) oraz tytuł zdjęcia. Rozstrzy-
gnięcie konkursu odbędzie się we 
wrześniu 2017 r. Regulamin kon-
kursu będzie dostępny w bibliotece 
i na Facebooku. Miłośników wycie-
czek rowerowych i  piechurów za-
praszamy o przybycie do biblioteki 
w Mścicach 15 lipca 2017 r. na godz. 
11:00. Można też przyjechać samo-
chodem, motocyklem lub na rol-
kach. W tym dniu będziemy gościć 
uczestników wycieczki rowerowej 
„Tour de książka”. Przyjadą do nas 
miłośnicy książek i aktywnego wy-
poczynku - członkowie Stowarzy-
szenia Bibliotekarzy Polskich Koło 
w  Koszalinie (główny organizator) 
oraz bibliotekarze i  pracownicy 
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. 
Będzie można u nas odpocząć, zre-
generować siły przy zimnej lemo-
niadzie i  napoju z  czarnego bzu 
oraz atrakcyjnie spędzić czas. Bi-
blioteka w Mścicach w godz. 13:00 – 
15:00 zaprasza dzieci na wakacyjne 
zajęcia biblioteczne z  nagrodami. 
Tematem będą - „Wakacyjne spo-
tkania z legendą”. Więcej informacji 
o  zajęciach na Facebooku bibliote-
ki. Już teraz zapraszamy do wzięcia 
udziału w wydarzeniach, które od-
będą się w  bibliotece we wrześniu 
2017 r. Będzie to „Narodowe czyta-
nie” i pokaz filmów w ramach Małe-
go Festiwalu „Integracja Ty i Ja”. 
Życzymy wspaniałych wakacji, peł-
nych radości i optymizmu oraz ak-
tywnego wypoczynku, zarówno fi-
zycznego jak i intelektualnego.
(DS)

Przetarg na odpady rozstrzygnięty

Poczekalnia - poczytalnia
Zdarzyło Ci się czekać w  ko-

lejce do lekarza albo fryzje-
ra i  z  nudów nie mogłaś/łeś 

wysiedzieć? ? Mamy na to sposób! 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich Koło nr 1 w Koszalinie wspól-
nie z Gminną Biblioteką Publiczną 

w  Będzinie przystąpiło do akcji 
„Poczekalnia – Poczytalnia”.  We 
wskazanych punktach w  naszej 
miejscowości pojawią się oznaczo-
ne skrzynki bądź kartony z  książ-
kami, w  których znaleźć będzie 
można interesujące lektury. Chce-

my w   niekonwencjonalny sposób  
promować czytelnictwo w naszym 
regionie i mocno wierzymy, że na-
wet przypadkowy kontakt z książ-
ką może choć trochę obudzić 
w każdym aktywność czytelniczą! 
Od lipca w Będzinie będzie można 

Szanowni mieszkańcy, informuje-
my, iż w  przeprowadzonym po-

stępowaniu na odbiór  i  zagospoda-
rowanie odpadów z  nieruchomości 
na terenie Gminy Będzino wyłoniono 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej Sp. zo.o  w  Koszalinie jako wy-
konawcę usługi. Koszt usługi (18 mie-
sięcy) to 42 120, 00 zł za miesiąc. 

W  nowym harmonogramie, zwięk-
szono częstotliwość wywozu odpa-

dów zmieszanych z  nieruchomości 
wielolokalowych w  miesiącach li-
piec i  sierpień.  Wywóz odpadów 
wielkogabarytowych będzie odby-
wał się cztery razy do roku. Dodat-
kowo wprowadzono wywóz odpa-
dów budowlanych z  częstotliwością 
dwa razy do roku. Harmonogramy 
dostępne są w siedzibie Urzędu 
Gminy w Będzinie oraz na stronie 
www.bedzino.pl/odpady/. Dodatko-
we informacje pod numerem telefo-

Wójt Gminy Będzino przypomina o obowiązku złożenia 
informacji w zakresie podatku od nieruchomości przez 
podatników, którzy w  okresie letnim wynajmują nie-
ruchomości dla turystów, w  tym: pokoje w  budynkach 
mieszkalnych, kwatery, domki letniskowe itp. oraz gdy 
grunty są związane z działalnością gospodarczą w zakre-
sie wynajmu pod pole namiotowe, parkingi itp. Zgłosze-
nia należy dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Będzino. 
Wszelkich informacji w tej sprawie uzyskać można w po-
koju nr 20 Urzędu Gminy, pod nr telefonu (94) 3162 – 552 
lub adresem e-mail: k.kubicka@bedzino.pl. (KK)

OPODATKOWANIE PODATKIEM OD 
NIERUCHOMOŚCI SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYNAJMU 
TURYSTOM POKOI I DOMKÓW LETNISKOWYCH

Urząd Gminy Będzino 
76-037 Będzino 19 
94 31 62 307, ug@bedzino.pl

Gminny Ośrodek Kultury 
w Będzinie 
76-037 Będzino 21, II piętro 
94 31 62 016, 94 31 62 003, 
gok@bedzino.pl

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Będzinie 
76-037 Będzino 21, I piętro 
94 31 62 335, bibliobe@wp.pl

Gminny Zakład Komunalny 
w Będzinie 
76-037 Będzino 17 
94 31 62 303, a.nowak@bedzino.pl

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Będzinie 
76-037 Będzino 56 
94 31 62 337, 
gops_bedzino@zeto.koszalin.pl

INStYTUCJE gminNE

Przystań w Podamirowie

W miesiącu lipcu i  sierpniu Gminna Przystań Wodna 
w Podamirowie jest otwarta cały tydzień z wyjątkiem 
poniedziałków w godzinach od 11 do 17 (przy sprzy-
jających warunkach atmosferycznych). Na miejscu 
stacjonuje bosman. Można tu bezpłatnie wypożyczyć 
rower wodny. (MD)

APEL WÓJTA GMINY 
BĘDZINO

Lampiony unosząc się 
na dużą wysokość sta-

nowią realne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa ruchu 
lotniczego, mogą być przy-
czyną pożaru domostw, 
łąk, lasów lub upraw. Prze-
strzegamy i  apelujemy 
o  nieużywanie lampionów. 
Nie wiadomo, czy lampion 
nie spadnie wcześniej, nim 
zdąży się wypalić.


