Nowiny z Gminy
Wydanie specjalne dożynkowe

PROgRAM DOŻYNEK
godz. 13:00 - Msza św.
dożynkowa w kościele pw.
Trójcy Świętej w Dobrzycy,
godz. 14:00 - Przejście
korowodu dożynkowego
z kościoła na boisko,

I miejsce w kategorii "WIEŚ" - Dobrzyca

I miejsce w kategorii "ZAGRODA" Grażyna i Bogdan Kostrzewa, Uliszki

Ogłoszenie
Uprzejmie informujemy, że wyjazd na Targi Rolne do Barzkowic dla chętnych mieszkańców Gminy Będzino odbędzie
się w dniu 9 września 2017
r. o godz. 8:00 z placu Domu
Kultury w Będzinie. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem tel: 609 388 125,
94 3162 546, lub w Urzędzie
Gminy w pokoju nr 16.

godz. 14:15 - Powitanie
gości i rolników, prezentacja
Starostów Dożynek,
przekazanie chleba
dożynkowego Wójtowi Gminy
Będzino, wystąpienie Wójta,
dzielenie chleba, wręczenie
odznaczeń, wręczanie nagród
laureatom konkursu „Piękna
Wieś - Twoją zasługą”
godz. 15:15 - Część
artystyczna - występy
zespołów, rozstrzygnięcie
konkursów dożynkowych
i wręczenie nagród,
godz. 18:30 - Występ gwiazdy
wieczoru - zespół
Andreo & Karina
godz. 19:30 - Zabawa
taneczna z zespołem Lobo
Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do zmiany godzin w ww.
programie z przyczyn losowych.

Dożynki w Dobrzycy
Tegoroczne dożynki odbędą się 2 września 2017 r. na boisku sportowym w Dobrzycy.

Ponadto w numerze m. in.: organizacje, przedsiębiorcy i instytucje
w dobrzycy, rajd po byku, społecznicy w pleśnej, wyniki konkursu
Piękna wieś.

I miejsce w kategorii "BUDYNEK WIELORODZINNY"
- Wspólnota Mieszkaniowa Stoisław 9
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Sylwetki tegorocznych
Starostów dożynek.

5 dobrzyca GOSPODARZEM
Informacje na temat
tegorocznego gospodarza.
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Opisy zasłużonych
dla rolnictwa.
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W przerwach między deszczem

Lila Hanasz

starościna dożynek

Mieli rację ci rolnicy, którzy w czerwcu ciesząc się z dobrego wyglądu zbóż, z ostrożności w tym czasie mówili… że wszystko okaże się w żniwa jaki plon zbiorą.

nomii i prac społecznych. Za-

KGW w Dobrzycy, zbieramy wiele

wsze

pomagania,

pochwał, dyplomów i wyróżnień

wspierania potrzebujących i od-

w konkursach i pracach na rzecz

dana rodzinie. Lila Hanasz jest

środowiska lokalnego i nie tylko.

osobą

życzliwą

Za prace społeczne, obywatelską

i pomocną. Lubi wieś, ludzi, jest

postawę na rzecz wsi oraz osią-

otwarta na współpracę z insty-

gnięcia zawodowe Lila Hanasz

tucjami lokalnymi i spoza gminy.

w 2007 r. została odznaczona

Od młodych lat była członkiem

odznaką „Zasłużony dla Rolnic-

Zespołu

„Kalina”,

twa”. Obecnie pracuje zawodowo

udzielała się w Kole Gospodyń

w Domu Kultury w Dobrzycy, jest

Wiejskich, które w tym roku ob-

dobrą gospodynią, żoną i matką,

chodziło Jubileusz – 70 lecie ist-

ma rodzinę; męża Juliana i dwie

nienia. Rada Gminy w Będzinie

córki. Obecnie cieszy się szczę-

uhonorowała KGW w Dobrzycy

ściem 3 wnucząt, które każdy

odznaczeniem

dla

wolny czas spędzają u dziadków

Gminy Będzino”. To chluba Pani

w Dobrzycy… bo tu jest najfaj-

Lila Hanasz od dziecka związa-

Hanasz która od 12 lat pełni funk-

niej… twierdzą. Życzymy Pani Lili

na była z Dobrzycą, tu kończyła

cję szefowej koła. W rozmowie nie

dużo zdrowia i sił, aby jej zapał

szkołę podstawową, poznawa-

szczędzi również ciepłych słów

i pomysły służyły jak najdłużej

ła ludzi i środowisko, rozwijała

pod adresem członkiń KGW. To

mieszkańcom Dobrzycy, gminie

swoje zamiłowanie do gastro-

dzięki nim i ich oddaniu na rzecz

i wielu potrzebującym. (TD)

R

zeczywiście wygląd upraw w czerwcu i na początku lipca był bardzo obiecujący. Niestety przyszły
żniwa mokre, jeszcze rzepak udało się zebrać
w miarę sprawnie, ale plony nie rewelacyjne. Gdy przyszło zbierać zboża zaczęło padać, żniwa były kradzione
w przerwach między opadami. Zbierano ziarno mokre,
gorszej jakości. Przyszedł dzień 22 sierpnia – prawdziwe
oberwanie chmury. Zalało pola, łąki, pastwiska, budynki, piwnice. Strażacy z naszych OSP z Będzina, Dobrzycy i Mścic z pełną ofiarnością ratowali zalany dobytek.
Wiele zbóż powaliło, przygniotło do ziemi, podobnie
z grochami i wyką. Mimo tak dramatycznej sytuacji rolnicy tegoroczne zbiory oceniają lepiej niż w roku ubiegłym. Zwłaszcza, że
ceny zbóż są trochę wyższe niż rok temu, oraz że wiosną nie było konieczności przesiewania rzepaku i zbóż ozimych z powodu
wymarznięcia. Dożynki tradycyjnie robi się po zbiorach plonów. Jednakże w gminie planuje się je dużo wcześniej z powodów
organizacyjnych: zamawianie zespołów, zakontraktowanie występów estradowych, aby przebieg uroczystości dożynkowych dla
mieszkańców gminy był atrakcyjny. Zaplanowany został występ zespołu z Niemiec ”Country Family”, który będzie gościł w Gminie
Będzino wraz z delegacją z Niemiec z zaprzyjaźnionym urzędem Britz Chorin Oderbrg. Goście przebywać będą u nas na własny
koszt w ramach pozyskanych środków Euroregionu Pomerania na współpracę przygraniczną. Niech nasze wspólne dziękowanie
za zbiory oraz doświadczenia z tegorocznych żniw plonują w następnych latach. Dziękuję rolnikom i ich rodzinom za pracę i zaangażowanie się w zbiory tegorocznych plonów. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeszcze dzisiaj są na polu niezebrane zboża i rośliny
motylkowe. Dziękuję wszystkim za wyrozumiałość i przychylność dla tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Jej rodzice w 1951 r. przywędrowali do Dobrzycy...
i tu znaleźli dla siebie i rodziny miejsce na całe życie.
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chętna

nader

do

ciepłą,

Ludowego

„Zasłużony

Adam Gołuchowski

staroSTA dożynek

wprowadzanym w uprawach rol-

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY BĘDZINO WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI POWOŁAŁ GMINNĄ KOMISJĘ DO SZACOWANIA STRAT
W ROLNICTWIE. ROLNICY, KTÓRZY UCIERPIELI W WYNIKU NAWALNEGO DESZCZU I PONIEŚLI STRATY MOGĄ SKŁADAĆ PODANIA
O OSZACOWANIE SZKÓD W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY BĘDZINO.
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Mateusz Dębowski

Mateusz Dębowski (MD)
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WYDAWCA
Gmina Będzino, 76-037 Będzino 19
NIP: 4990535735
Telefon: 94 316 25 45
Fax: 94 316 23 07

CZYTAJ NAS ONLINE!

Pan Adam jest znanym
i cenionym gospodarzem
wsi Strzepowo. Od dziecka
wyrastał i poznawał tajniki
tego warsztatu. Rodzice
p. Adama byli pracownikami byłego PGR, a dziadek
miał swoje gospodarstwo
rolne, które w 1988 r. przekazał wnukowi – Adamowi.

nych. Rodzina Pana Adama to:
żona Edyta, syn Paweł i Krzysztof
oraz córka Agnieszka. Dzieci zawsze pomagały w gospodarstwie,
a obecnie bacznie przyglądają się
nowym metodom technologicznym, postępowi

i mechanizacji

w rolnictwie oraz osiąganym dochodom, by w przyszłości móc
zdecydować o objęciu dobrze
prosperującego

gospodarstwa

DRUK

Pan Adam po ukończeniu szkoły

po rodzicach.

Polska Press Sp. z o.o.

zawodowej - mechanicznej i obję-

zawodowo zawsze są blisko ro-

ciu gospodarstwa wiedział, że nie

dziców, by wspierać ich w nawale

będzie łatwo… założył rodzinę.

prac. Dziadkowie są nie do zastą-

Żona Edyta zawsze była wspar-

pienia w pomocy wychowywania

ciem i doradcą w wielu trudnych

3 wnucząt, które są ich pociechą

decyzjach gospodarza. Obecnie

i radością życia. Pan Adam jako

gospodarstwo

55

ceniony rolnik w latach 1994-1998

ha, głownie produkcja roślinna.

pełnił zaszczytną funkcję sołtysa

Wcześniej gospodarze zajmowali

wsi Strzepowo, a za rozwój i po-

się hodowlą świń i bydła.

Park

większanie gospodarstwa oraz

maszynowy chociaż nie najnow-

osiąganie dobrych wyników w rol-

Oby to znaczące

wyróżnienie

stępców było kierunkowskazem

szy, ale spełnia zadania stawiane

nictwie w 2007 r. otrzymał odzna-

było nagrodą dla całej rodziny,

w wyborze przyszłej drogi życio-

coraz to nowszym technologiom

czenie „Zasłużony dla Rolnictwa”.

a dla dzieci jako przyszłych na-

wej. (TD)

Oddział Poligrafia
Drukarnia w Koszalinie
Ul. Słowiańska 3a
75-846 Koszalin

NAKŁAD
1000 egzamplarzy

liczy

około

I chociaż pracują
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Piekarnia z tradycją

5

O DOBRZYCY

Nowiny z Gminy - Wydanie specjalne dożynkowe

www.bedzino.pl

Dobrzyca gospodarzem

karni jest sklep spożywczy, w którym zawsze
można kupić świeże wypieki i to najbardziej
chwalą sobie mieszkańcy Dobrzycy. Właściciele piekarni to ludzie, którzy nigdy nie odmówili nikomu pomocy, a pracownicy mówią
o nich jako szefach w samych superlatywach.
Dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia bez chleba, a jego różnorodność przyprawia o zawrót
głowy. Każdy może wybrać coś dla siebie, nie
zdając sobie niejednokrotnie sprawy z faktu
poniesionego wysiłku i ogromu nakładu pracy w celu jego posiadania. Ten trud rolników
sprzedawany jest w postaci dorodnych bochnów chleba i za to jesteśmy im wdzięczni.

Tegoroczny chleb dożynkowy upiekła Piekarnia Państwa Paczkowskich
z Dobrzycy, którym serdecznie dziękujemy.

Tegorocznym gospodarzem Dożynek Gminnych jest miejscowość Dobrzyca. To najdłuższa, licząca ponad
3 km długości wieś, będąca jedną
z najbardziej licznych pod względem
zaludnienia miejscowości w gminie
Będzino (768 mieszkańców).

Należą do nich m.in. Piekarnia Paczkowscy,

cjonuje Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło

Baw-Stone i ALPA. Na oddzielną uwagę za-

Gospodyń Wiejskich, które są główną siłą na-

sługują Ogrody Hortulus, które dzięki swojej

pędową Dobrzycy, działając na rzecz środo-

ofercie są największym pracodawcą w Do-

wiska lokalnego. Przez Dobrzycę w kierunku

brzycy, prócz tego stanowią świetną wizytów-

Strzepowa i Strachomina wiedzie najsłynniej-

kę gminy, gwarantując możliwość zwiedzania

szy pielgrzymkowy szlak europejski - Szlak Św.

swoich ogrodów tysiącom turystów.

Jakuba. Szlak wiedzie przez wiele państw jak:

Państwo Paczkowscy. Od początku wiedzieli,

Najpierw przygotowali glebę, zasiali, zebrali,

że będzie tu piekarnia i kolejno przywracali

dostarczyli nasiona do młynów, z których

pomieszczenia do dawnej świetności. Oboje

uzyskano mąkę, dostarczono do piekarni,

pochodzą z Kujaw, ale piekarnictwo zawsze

gdzie po wnikliwej obróbce i zastosowaniu

Znajdują się tu Wiejski Dom Kultury, ośrodek

W Dobrzycy nie sposób pominąć dobrze

zachód aż do Santiago de Compostela w za-

było ich domeną, a Pani Genowefa przez 17

odpowiednich procedur, wypieczono dla nas

zdrowia, kościół parafialny. To również miej-

działającej Szkoły Podstawowej, przy której

chodniej Hiszpanii, gdzie wg tradycji znajduje

Od 1992 r. Państwo Geonwefa i Tadeusz Pacz-

lat pracowała w piekarni w Borkowicach, po-

chleb. Nie policzymy ludzi, czasu, wkładu

sce działalności dużych przedsiębiorców, za-

wkrótce znajdzie się boisko sportowe z peł-

się grób św. Jakuba Apostoła. (MD)

kowscy stali się właścicielami pomieszczeń,

znając tajniki wypieku dobrego chleba. Obec-

pracy, trudu i zachodu ile kosztuje ten jeden

pewniających pracę pobliskim mieszkańcom.

nym wyposażeniem. W miejscowości funk-

w których od czasów przedwojennych wy-

nie Piekarnia „Paczkowscy” to zakład rodzinny

dorodny bochen chleba. I przez to należy mu

piekało się chleb. Pierwszym właścicielem

w którym obok syna, synowej i córki z mężem,

się poszanowanie, a rolnikom i ludziom mają-

piekarni był wuj Pana Tadeusza. Obowiązu-

pracę znajduje ponad 20 osób miejscowych

cym wkład w jego powstanie - podziękowanie

jące wówczas przepisy i akty prawne spra-

i z okolicy. Firma obsługuje teren nadmorski

i uznanie. (TD)

wiły, że pomieszczenia na wiele lat przeszły

od Kołobrzegu po Koszalin. Zakład wyposa-

na własność państwa, gminnej spółdzielni,

żony jest w nowoczesne maszyny, urządzenia

"Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich

a następnie gminy od której budynek odkupili

i samochody do przewozu pieczywa. Przy pie-

leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie

Łotwa, Estonia, Polska, Niemcy, Francja na
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Gość specjalny Dożynek
Zespół Country Family
został założony w 2003
roku jako klub non-profit. Liczył wówczas 16
członków (10 dorosłych
i 6 dzieci).
Dziś do klubu należy 36
członków (24 dorosłych i 12
dzieci) - 24 czynnych tancerzy. Misją przewodnią
jest zamiłowanie do "Line
Dancing", najczęściej tańczą do muzyki country, ale
coraz częściej do innych
stylów muzycznych. Zespół
Country Family jest człon-

kiem Stowarzyszenia Sportu Brandenburgii - od 2001
“Line Dancing” jest oficjalnym sportem. Kostiumy
każdego członka kosztują
około 400 - 500 euro i są zazwyczaj finansowane przez
samego członka. Zespół
Country Family występuje
na imprezach w Niemczech
(Brandenburgia) oraz w Polsce (Szczecin, Kołobrzeg,
Myślibórz,
Marianowo,
Mieszkowice). Zespół będzie
można zobaczyć podczas tegorocznych dożynek w Dobrzycy. (MD)

Budowa drogi Dobrzyca-Strzepowo-Strachomino

budowa drogi ułatwiła również dostępność komunikacyjną do położo-

Inwestycja została rozpoczęta pod koniec kwietnia 2015 roku i realizo-

nych wzdłuż niej lokalnych ośrodków gospodarczych oraz poprawiła

wana była przez wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę - firmę

dostępność komunikacyjną mieszkańców okolicznych miejscowości,

SKANSKA S.A. Dzięki realizacji zadania istniejąca droga do miejscowo-

jak również zwiększyła bezpieczeństwo ruchu. Całkowita wartość za-

ści, na odcinku 7,8 km, została poszerzona do szerokości 5,5 m a ca-

dania to: 6,8 mln zł brutto, z czego dofinansowanie powiatu wyniosło

łość jej nawierzchni została pokryta nowymi warstwami asfaltu. Po-

ok. 2 mln zł, gminy około 1 mln zł. Zadanie współfinansowane jest

nadto wykonane zostały chodniki z kostki brukowej o łącznej długości

również z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap

1,5 km oraz pierwsze w gminie rondo, znajdujące się w miejscowości

II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – wysokość, w ramach któ-

Strachomino. Realizacja zadania znacząco wpłynęła na poprawę połą-

rego przyznane zostanie dodatkowe 3 mln zł dotacji oraz z Funduszu

czeń dróg lokalnych z drogami wyższej kategorii, podniosła parametry

Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego, na

użytkowe przedmiotowej drogi oraz zwiększyła płynność ruchu. Prze-

kwotę 886 tys. zł. (AP)
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Inwestycja pozwoliła mieszkańcom i dzieciom na bezpieczne i swobodne poruszanie się po miejscowości, co wpłynęło na poprawę
jakości życia mieszkańców. Dobrzyca podczas sezonu wakacyjnego

Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy
działa prężnie od ponad 70 lat. W skład
Koła wchodzą rolniczki, nauczycielki,
reprezentantki różnych zawodów, które połączyła wspólna aktywność społeczna.

to również popularny skrót łączący drogi krajowe nr 6 i nr 11. Wówczas nasila się poziom ruchu, co przy braku ciągu pieszego w części
miejscowości narażało mieszkańców na niebezpieczeństwo. Również
turyści odwiedzający Dobrzycę, a także mieszkańcy mogą teraz swobodnie poruszać się po miejscowości zwiedzając zabytkowy Kościół
lub kompleks ogrodniczy "Hortulus". Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 1 mln zł, z czego ok. 700 tys. dofinansowania pochodziło
z Programu Operacyjnego Ryby. (AP)

Utworzenie stref rekreacji
w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy
Na realizację projektu otrzymano dofinansowanie w wysokości 284 929,00
zł w ramach naboru „Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość
inwestycji to 447 791,78 zł. W 2017 r.
koszty zostały poniesione związane
z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla trzech stref
rekreacji. Realizacja zadania planowana
jest na 2018 r.
W miejscowości Dobrzyca projektowana
strefa rekreacyjna obejmować będzie
strefę sportu, dla której przewidziano
budowę bieżni sprinterskiej dwutorowej
o długości 60 m o nawierzchni poliuretanowej, budowę bieżni - rozbiegu do
skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej wraz z piaszczystą skocznią oraz
montaż ławek wzdłuż projektowanego
boiska. Ponadto utworzone zostaną
strefy rekreacji dla dzieci – plac zabaw
oraz strefa rekreacyjno–edukacyjna
z tablicami informacyjnymi i elementami małej architektury.

Budowa boiska przy szkole podstawowej w Dobrzycy - 2018 r.
Gmina Będzino w marcu br. złożyła
wniosek o dofinansowanie inwestycji

z Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Niestety
nie udało się uzyskać dofinansowania.
W związku z powyższym gmina planuje zrealizować inwestycję z własnych
środków w 2018 r. Dotychczas w 2017 r.
poniesione zostały nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Szacunkowy koszt budowy
boiska to około 625 tys. zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie boiska
o nawierzchni z trawy sztucznej o wymiarach 66 x 44 m, piłkochwytu o wysokości 4 m od strony sąsiedniej działki,
ogrodzenia terenu działki wysokości 1,5
m z siatki na słupkach stalowych, wyposażenie boiska w bramki do piłki nożnej.

Gwiazda dożynek

Karina i Andrzej poznali się na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Międzyrzeczu gdzie brali
udział w konkursie rywalizując między sobą.
Rok później już jako duet wzięli udział w kolejnym Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żołnierskiej gdzie zostali głównym Laureatem.
Pod koniec 1999 r. narodził się pomysł założenia duetu z repertuarem Al Bano & Romina
Power. Andrzej przybrał pseudonim An Dreo,
a Karina została przy swoim imieniu i tak
zaczęła się przygoda z piosenką i językiem

Przebudowa drogi Borkowice-Dobrzyca - 2018 r.

włoskim. Aranżacją płyt zajął się Andrzej lecz
teksty do swoich kompozycji pisali wspólnie
z Kariną. W 2007 r. duet nagrał dwa utwory

W porozumieniu z Powiatem Koszalińskim, który będzie pełnił funkcję lidera
projektu, planowane jest zrealizowanie
inwestycji polegających na przebudowie
dróg powiatowych 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. Obecnie przygotowywane są dokumenty formalne oraz
dokumentacja projektowa. Na realizację
zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania z RPO. (AP)
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Kuchnia jak u mamy

Budowa drugiej części chodnika w Dobrzycy wraz
z infrastrukturą towarzyszącą

Planowane inwestycje

www.bedzino.pl

"Felicita" w nowej wersji i jedną własną kompozycje "Una luna, una notte" która ukazała
się na singlu a do utworu "Felicita" został nakręcony klip. Gościli w wielu programach telewizyjnych m.in: "Pytanie na śniadanie" TVP 2
,"Kawa czy Herbata" TVP 1,"Złote Tarasy" TVN,
"Lub czasopisma" TELE 5 i wielu innych. Są jedynym popowym duetem w Europie wykonującym w oryginalnych tonacjach największe
przeboje Al Bano & Romina Power. Koncertom
towarzyszą nieograniczone pokłady energii
w oparciu o pełny profesjonalizm, a wszystko to dzięki dużemu ich doświadczeniu.
źródło: http://andreokarina.muzzo.pl/

Wiele z nich udzielało się w zespołach
ludowych, a na co dzień stara się podkreślać tożsamość wsi będzińskiej.
W ramach współpracy i wymiany doświadczeń Panie mają kontakty z innymi Kołami Gospodyń Wiejskich z Polski. Na przestrzeni tych wszystkich lat
działalności koła, w struktury tej organizacji wchodziły trzy pokolenia kobiet.
Członkinie dzięki zapałowi i dobrej organizacji pracy swojej przewodniczącej
są obecne na niemal każdym gminnym
wydarzeniu, festynach, balach, biorą udział w konkursach, szkoleniach
i spotkaniach towarzyskich. Panie nie
stoją w miejscu. Wspólnie z powiatem
wydały książkę ze zdrowymi przepisami. Menu wykonywanych potraw jest
bardzo szerokie i potrafią zadowolić
nawet najbardziej wybrednego konsumenta. W lutym 2017 r. hucznie obchodziły swoje 70-lecie działalności. (MD)

8

OSP DOBRZYCA
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Ochotnicy z historią i suksesami
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dobrzycy powstała w 1948 roku.
Wówczas strażacy dysponowali ręczną
pompą na żelazno – drewnianych kołach
ciągniętą przez konie, a napędzaną
przez sześć osób.

www.bedzino.pl
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Od lat tańczą i śpiewają

Strażnica znajdowała się wtedy w budynku obok
dzisiejszego Wiejskiego Domu Kultury. Do dziś widać zamurowane drzwi wjazdowe. Członkowie OSP
byli i nadal są ,,pogotowiem” gminnym do organizowania rozlicznych gminnych imprez, chociażby
takich jak tegoroczne dożynki. Osiągają liczne
sukcesy w rywalizacji pomiędzy jednostkami OSP,
w tym roku zajęli pierwsze miejsce w zawodach
powiatowych. W OSP Dobrzyca jest 25 czynnych
członków biorących udział w akcjach ratowniczych.
Warte uwagi jest to, że 5 ochotników z załogi jest
funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej.
1 druh posiada wykształcenie ratownika medycznego i pracuje w pogotowiu ratunkowym. Jednostka
aktywnie współpracuje z miejscowymi placówkami
oświatowymi oraz posiada wiele zaprzyjaźnionych
jednostek z terenu całej Polski. W 2015 r. wyremontowano budynek OSP – ocieplono oraz wykonano
elewacje zewnętrzną. Obecnie trwa remont gara-

Zespół ludowy „Kalina” powstał
w 1974 r. z inicjatywy Ośrodka Nowoczesnej Gospodyni w Dobrzycy.
W pierwszym okresie działalności
skupiał wyłącznie kobiety śpiewające piosenki z różnych regionów
Polski.

żu. Koszty materiałow pokrywa gmina, natomiast

pów ważnych dla zespołu skład zasilany jest

z powiatem Demminin. W roku 2012 został

przez starszych jego członków, którzy na co

zwycięzcą „Siemionali” w Bobolicach w kate-

dzień nie biorą udziału w próbach (ze względu

gorii zespoły pieśni i tańca. Swoje umiejętno-

na naukę, pracę, wychowanie dzieci, wyjaz-

ści i dorobek artystyczny zespół prezentuje

dy poza teren miejscowości). Na Przeglądzie

na imprezach środowiskowych, gminnych,

Folkloru w Drawsku Pomorskim w lipcu 2009

powiatowych, na terenie kraju i poza jego gra-

„KALINA” zdobyła Złotą Malwę i nagrodę pie-

nicami.

niężną. W latach 2010, 2011, 2012, 2013 zespół

Podjęte zostały próby poszerzenia zespołu

strażacy sami wykonali już następujące prace: zbili

W dwa lata później w zespole byli już mężczyź-

zdobywał I miejsce w Powiatowych Przeglą-

o grupę dziecięcą przy Świetlicy Wiejskiej

tynki i starą podłogę, wykonali odwodnienie fun-

ni i pełny skład kapeli: akordeon, skrzypce,

dach Solistów, Kapel i zespołów Ludowych

w Strachominie oraz WDK w Dobrzycy. Od

damentów, wymienili instalacje elektryczną, poło-

kontrabas, diabelskie skrzypce i bęben. Od

w Dobrzycy. W 2011 roku zespół „Kalina” brał

kilku lat „Kalina” bierze udział w przeglądach

żyli nowe tynki, pomalowali i przygotowali podłoże

roku 1980 zespół zaczął zmieniać swoje obli-

udział w „14 Święcie Światła”, imprezie która

zespołów ludowych w Czarnym i Debrznie

do wylania betonu. (MD)

cze skupiając się na repertuarze kaszubskim

odbyła się w dniach 29-31 lipca w Niemczech

(województwo pomorskie) za każdym razem

oraz wprowadzając taniec.

w ramach współpracy powiatu koszalińskiego

zajmując miejsce w pierwszej trójce. (RED)

W latach dziewięćdziesiątych przy pomocy Działu Etnograficznego Koszalińskiego
Muzeum Okręgowego zaczął propagować
folklor jamieński. Etnograf tego muzeum
p. Lija Szadkowska opracowała dla zespołu
widowisko „Wesele jamieńskie” prezentowane na festiwalach i przeglądach w Polsce oraz
w Niemczech i Francji. W czasie swojej działalności zespół wziął udział w 28 wojewódzkich
przeglądach zespołów ludowych (Mielno,
Koszalin, Połczyn Zdrój, Darłowo i Drawsko),
zdobywając ponad 20 razy Złote Malwy. Trzykrotnie brał udział w międzynarodowym festiwalu w Hanowerze oraz „bawił” gościnnie
we Francji. Obecnie zespół liczy 20 osób wraz
z kapelą. Są to młodzi ludzie w wieku od 13
do 18 lat. Przy okazji wyjazdów oraz wystę-

10
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Wizytówka turystyczna gminy
Ogrody Tematyczne Hortulus
to blisko 30 różnych ogrodów,
wśród których są te, związane ściśle z rodzajem środowiska – między innymi ogród
skalny, ogród leśny, jak i te,
w których dominuje architektura i styl związany ze sztuką
i kulturą narodową, jak np.:
ogród japoński, francuski czy
śródziemnomorski.
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Szkoła Podstawowa w Dobrzycy

i ogrodu. Udostępnione do zwiedza-

Kultury. Uczniowie mają możliwość nauki

nia w czerwcu 2014 roku Ogrody Hor-

dwóch języków zachodnioeuropejskich (język

tulus Spectabilis, to autorski projekt

angielski i niemiecki) oraz uczestnictwa w za-

zespołu ogrodów o różnej stylistyce,

jęciach pozalekcyjnych (np. między innymi

w założeniu mającego pełnić rolę ory-

SKS, kół: ekologicznego, turystyczno-krajo-

ginalnego, jedynego takiego w Polsce

znawczego, muzyczno-wokalnego, informa-

miejsca wypoczynku i rekreacji. Cen-

tycznego).

tralnym jego punktem jest największy
w świecie labirynt grabowy, który powstał z 18 tysięcy sztuk sadzonek tego
drzewa. W jego sercu znajduje się 20
metrowa wieża widokowa, z której

Założycielami ogrodów są Państwo

www.bedzino.pl

można podziwiać okolicę. (RED)

Iwona i Piotr Bigońscy. Obecnie gospodarstwo znane jest nie tylko
w kraju, ale i poza jego granicami.

Prowadzona jest systematyczna współpraca

Struktura organizacyjna szkoły
obejmuje kl. I-VIII oraz oddział „0”.
W skład obwodu szkoły wchodzą
następujące miejscowości: Dobrzyca, Wierzchomino, Wierzchominko, Smolne, Podbórz, Strachomino,
Strzepowo.

Szkoła funkcjonuje w nowo rozbudowanym

w godzinach popołudniowych z Ogniskiem

obiekcie

dydaktycznym,

Muzycznym w Koszalinie, dzięki której na

w następnym etapie rozbudowy powstanie

terenie szkoły powstała filia tego ogniska,

sala gimnastyczna wraz z pracownią informa-

a uczestnikami są uczniowie tej placówki. Do

tyczną i biblioteką szkolną z czytelnią.

wyłącznej dyspozycji placówki jest autobus

Aktualnie w realizacji zajęć wychowania fi-

szkolny, który umożliwia bezpieczny dowóz

zycznego placówka współpracuje z Domem

nie tylko na zajęcia obowiązkowe. (RED)

służącym

celom

Odwiedzają go liczne wycieczki i de-

Wiejski Dom Kultury - centrum wydarzeń

legacje. Stanowi nie lada atrakcję
turystyczną i zdobywa

najwyższe

nagrody i wyróżnienia w konkur-

To obiekt przedwojenny, spełniający
od początku różne funkcje społeczno-użyteczne, połączony z salą widowiskową

sach ogólnopolskich. W Ogrodach
Tematycznych
się

również

Hortulus
Centrum

znajduje

Ogrodnicze

z marketem „Ogród i Galeria”, gdzie
najwybredniejsze gusta hobbystów

wisku, współpracy z zakładami pracy instytucjami, kościołem i szkołą (w latach siedemdziesiątych w kilku pomieszczeniach odbywały się
zajęcia szkolne). W placówce działa również
biblioteka. Obecnie w WDK jest zatrudnionych

i koneserów zaspokoi 3,5 tysiąca, po-

Odbywały się tu wszelkie uroczystości wiej-

kilku instruktorów, którzy prowadzą zajęcia

chodzących z własnej szkółki odmian

skie, gminne, powiatowe i wojewódzkie, zaba-

w zakresie muzyki, tańca ludowego, plastyki,

i gatunków roślin, a także wiele innych

wy taneczne i imprezy indywidualne (wesela,

zajęć sportowych i rekreacyjnych, aerobiku,

pięknych

chrzciny, komunie, stypy). Po wojnie w latach

zajęć na siłowni, wycieczek plenerowych,

sześćdziesiątych w całości przeznaczony do

zajęć kulinarnych. Wspólnie z organizacjami

stałej działalności kulturalnej. Było i jest to

społecznymi organizowane są tu imprezy dla

miejsce integracji społeczeństwa, różnych

dzieci, młodzieży , dorosłych i starszego poko-

organizacji społecznych działających w środo-

lenia naszego społeczeństwa. ( JŁ)

przedmiotów

dla

domu

Kamieniars t wo
z tradycją
"Baw-Stone" Barbara i Wiesław DODZIAN - to Zakład Kamieniarski w Dobrzycy znany
niemal w całym województwie zachodniopomorskim.

Sebastian prowadzi oddział Zakładu

Kamieniarskiego

w Kołobrzegu

i Sławnie, córka Arleta jest menadżerem całej firmy rodzinnej, a najmłodszy syn Wojtek skończył studia na

Nie tylko chlebem człowiek żyje
Mimo, że jest tylko filią od lat daje
się poznać jako nieoceniona placówka kulturalna dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.

kierunku wzornictwo i jest pracowni-

Biblioteka uczestniczy w Programie Rozwoju
Bibliotek i w programie Akademia Orange dla
Bibliotek. Posiada katalog on-line, do którego
systematycznie wprowadzany jest księgozbiór. Użytkownicy mogą liczyć na profesjo-

Działa od 1978 r. i zajmuje się wy-

kiem firmy - projektuje nagrobki i inne

Biblioteka w Dobrzycy działa od 1949 roku.

nalną pomoc przy wyborze literatury, spo-

robem nagrobków oraz kamieniar-

wyroby. Zakład Baw-Stone zatrudnia

Od 1985 roku do chwili obecnej działalność

rządzaniu bibliografii, wyszukiwaniu źródeł

stwem budowlanym. Posiada punkt

obecnie ponad 10 osób. Mimo wielu

biblioteczną prowadzi Pani Barbara Palińska.

i informacji, a także mogą korzystać z bezpłat-

sprzedaży i montażu w Koszalinie.

trudności i problemów, które niekiedy

Jako zakład rodzinny ma swoje osią-

zniechęcają zakład rozwija się, uno-

W 2009 roku biblioteka została całkowicie

szkołą organizując spotkania autorskie, zaję-

gnięcia i bogaty dorobek, z którego

wocześnia i powiększa produkcję oraz

zmodernizowana, otrzymała nowe wyposa-

cia z edukacji czytelniczej, spotkania z książką

właściciele są

wzbogaca jej różnorodność. (TD)

żenie biblioteczne, dwa komputery, ksero-

oraz konkursy. Angażuje się także w organiza-

kopiarkę oraz urządzenie wielofunkcyjne.

cję imprez środowiskowych. (RED)

dumni, tym bardziej

że w firmie pracuje cała rodzina. Syn

nego Internetu. Biblioteka współpracuje ze

12
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Połączyli przyjemne z pożytecznym
Zajęcia zorganizowano w ramach projektu

tem obozu stała się wizyta gości z Danii, któ-

wana, wieżowa bez zaznaczonej nekropoli

„Podróżuj. Śnij. Odkrywaj.” realizowanego

rzy powiedzieli uczniom ciekawostki o swoim

przykościelnej. Neogotycka świątynia o pier-

w szkole w Mścicach przez panią Annę Szym-

kraju. Wieczorami nie zabrakło zabaw i gier ję-

wotnej formie i wystroju wybudowana na

czak. Tym samym mogła pogłębiać swoją

zykowych oraz śpiewów karaoke po angielsku.

wzniesieniu, obecnie otoczona drzewami

wiedzę o świecie, w szczególności o krajach

Nie obyło się też bez zabaw na plaży. Dzieci

i zielenią.

anglojęzycznych,

jednocześnie

wróciły do domu pełne pozytywnych wrażeń

w Wierzchominie

swoje umiejętności komunikacyjne. Poprzez

i zmotywowane do rozwijania znajomości

pod wezwaniem Piotra i Pawła, zbudowany

poznawanie kultury innych krajów uczniowie

języka angielskiego. Projekt „Podróżuj. Śnij.

w 1784 r, położony jest w północnej części

uczyli się szacunku i otwartości w stosunku

Odkrywaj.” realizowany był w ramach Progra-

wsi, po zachodniej stronie drogi, na niewiel-

do różnorodności oraz hamowania wszelkich

mu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

objawów ksenofobii. Na obozie, w sposób

ENGLISH TEACHING, którego krajowym ope-

przyjazny i bezstresowy, zaspokajali swoją

ratorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

ciekawość o świecie. W towarzystwie języka

(AS)

angielskiego poznawali angielskie zamki, two-

Po Byku w Będzinku

Służy mieszkańcom Strzepowa

i Strachomina. Kościół

kim wzgórzu. Była to świątynia orientowana,
wieżowa. Obok kościoła cmentarz ewangelicki z pocz. XX w – dzisiaj otoczony drzewami
i krzewami jest cennym miejscem przeznaczonym do zwiedzania. (RED)

W Sarbinowie na obozie językowym
grupa uczniów z klas IV-VI Zespołu
Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach
miała okazję 20-30 lipca uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego.

rozwijając

rzyli do nich legendy. Grali też w rugby, smażyli kanadyjskie „pancakes”, robili australijską
Pavlovą, maoryskie maski. Dodatkowym atu-

Parafia Dobrzyca powstała w październiku 1948 r. Piękny kościół pod
wezwaniem Św. Trójcy, wybudowany został w 1867 r.

ście kościoła, jak również teren miejscowego

SPOŁECZNICY w Pleśnej

cmentarza, to zasługa obecnego proboszcza
ks. Jarosława Rynowieckiego, który funkcję tę
pełni od 1 lipca 2009 r. W skład parafii Dobrzyca wchodzą kościoły w Strzepowie i Wierz-

Obok znajduje się plebania. Budowla znaj-

chominie. Kościół w Strzepowie pod wezwa-

duje się pośrodku wsi, po północnej stronie

niem Św. Andrzeja Boboli, zbudowany został

placu, w obrębie zwartej zabudowy wiejskiej.

w 1784 r., wzniesiony pośrodku wsi, po pół-

Wg. XIX-wiecznych przekazów kartograficz-

nocnej stronie drogi, wybudowany - praw-

nych, był to kościół orientowany, wieżowy.

dopodobnie – na miejscu wcześniejszego

Obok kościoła cmentarz – regularny w kształ-

obiektu. Według XIX–wiecznych przekazów

cie wydłużonego prostokąta. Zadbane obej-

kartograficznych była to świątynia oriento-

Zdrowie to podstawa
Ośrodek Zdrowia w Dobrzycy jest
placówką podległą pod NZOZ w Będzinie. Od lat służy mieszkańcom
Dobrzycy i okolicznych wsi, a o jego
dobre imię zabiega stały personel medyczny wraz z lekarzem
rodzinnym Panią Jadwigą Bujała –
Wikierską, która z gminą Będzino
związana jest od 1970 roku do dnia
dzisiejszego.
Jest oddanym, cenionym, a dla
wielu ludzi niezastąpionym lekarzem. W 2012 r. Pani Jadwiga Bujała
– Wikierska otrzymała najwyższe

odznaczenie w Gminie „Zasłużony
dla Gminy Będzino”. To za jej kadencji placówka w Dobrzycy przeszła
generalny remont, uzyskała nowe
doposażenie w sprzęt, a w 2013
r. w ośrodku zdrowia zmienione
zostało ogrzewanie – z tradycyjnego na gazowe. Ośrodek Zdrowia
w Dobrzycy w 1994 r zajął I miejsce
w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Wiejskich Ośrodków Zdrowia
organizowanym przez Instytut Wsi
w Lublinie. (RED)

Właśnie zakończył się tematyczny rekrutacyjny obóz strażacki
w Pleśnej dla kandydatów do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Podczas obozu w dniach 25.-27.
sierpnia 29 dzieci i młodzieży
w z terenu gminy Będzino szkoliło
się w sprawnościach związanych
z ochroną przeciwpożarową.

zabrakło czasu nazwiedzanie latarni i lody
w Gąskach. Obóz zakończono uroczystym
wręczeniem

certyfikatów

i

W dniu 12 sierpnia 2017 r. odbyła
się pierwsza edycja „Rajdu Po Byku
o Puchar Wójta Gminy Będzino Henryka Brody”.

prezentów

w postaci apteczek. Pogoda szczęśliwie

Rallysprint to połączenie rajdu i wyścigu.

dopisała obozowiczom. Niniejszy obóz jest

Wszystko dzieje się w jednym miejscu. Nowi-

działaniem

cjusz i amator rywalizuje tu z Mistrzem Polski

projektowym

realizowanym

w ramach Programu SPOŁECZNIK

dofi-

w wyścigach lub rajdach. W obu cyklach star-

nansowanym przez Urząd Marszałkowski

tują dawni lub obecni zawodnicy Rajdowych

Województwa

Mistrzostw

Zachodniopomorskiego.

Polski,

Wyścigów,

Rallycrossu

Projekt skalkulowano na 7922,00 zł, a po-

oraz amatorzy z całej Polski. Pogoda dopisała,

W programie było m.in. rozwinięcie linii

ziom jego dofinansowania wyniósł niemal

w rajdzie wzięło udział 38 sportowych samo-

gaśniczej, bezpieczeństwo nad zbiornika-

3000,00 zł. W ramach projektu zakupiono

chodów z całej Polski. Organizatorem rajdu

mi wodnymi, kurs pierwszej pomocy, gra

wyżywienie, usługę noclegową i ubezpie-

był Automobilklub Bydgoski, Automobilklub

terenowa czy musztra. Nie zabrakło zajęć

czenie dla uczestników. Do przygotowania

Koszaliński, Gmina Będzino oraz GOK w Będzi-

plastycznych i integracyjnych przy których

obozu zaangażowanych zostało wielu wo-

nie. Przygotowania do rajdu rozpoczęły się już

dzieci poznawały się bliżej. Dzięki uprzej-

lontariuszy: 12 druhów, druhen – opieku-

dzień wcześniej. W drugim dniu odbył się rajd

mości Miasta i Gminy Mielno oraz zespołu

nów obozu, wolontariuszy, animatorów,

(na 3 kilometrowej trasie Będzinko-Kiszkowo

piłkarskiego Fala Hen zajęcia częściowo

koordynator. (PK)

oraz Kiszkowo-Będzinko). W zabezpieczeniu

zorganizowano na boisku w Gąskach. Nie

imprezy pomagała policja, OSP w Będzinie
oraz służby medyczne. Park maszynowy znajdował się na terenie byłego SKR w Będzinie
(koło boiska). Najlepsi zwycięzcy otrzymali nagrody Grand Prix Wójta Gminy Będzino, a pozostali puchary i nagrody. (MD)
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Rolnicy odznaczeni medalem
za zasługi dla rolnictwa
Paweł Hawran - wraz z rodziną
mieszka w miejscowości Miłogoszcz,
gm. Będzino. Najmłodszy pszczelarz
na terenie gminy. Pan Paweł kultywuje długoletnią tradycję rodzinną związaną z pszczelarstwem. Od
5 lat jest właścicielem 500 uli. Jest
producentem miodów o różnych
smakach. Słynie z wprowadzania
na rynek nowych produktów na bazie miody, gdyż jak twierdzi - ludzie
są ciekawi nowych smaków. Pan
Paweł założył stronę internetową
sklep.pasiekazpasja.pl. Pan Hawran
jest osobą życzliwą i otwartą, dzielącą się chętnie swoimi doświadczeniami w zakresie hodowli pszczół.
Krzysztof Jachowicz - wraz z rodziną mieszka w Dobrzycy. Wraz
z ojcem Jerzym prowadzi pasiekę
znaną w całej okolicy z nowatorskich
metod pszczelarskich. Pasieka produkuje miody smakowe z selekcjonowanych pożytków. Rzetelna praca
na rzecz środowiska, otwartość oraz
życzliwość Pana Krzysztofa zasługuje na wyróżnienie.
Andrzej Koleda - wraz z rodziną
mieszka w miejscowości Wierzchominko. Pan Andrzej przez wiele lat
prowadził wzorcowe gospodarstwo
rolne, które następnie przepisał na
syna Zbigniewa. Jednak do dnia dzisiejszego pomaga synowi, dzieląc
się swoim doświadczeniem i wspólnie prowadzą hodowlę świń oraz
produkcję roślinną. Gospodarstwo
posiada dobrze wyposażony park
maszynowy. Postawa i doświadczenie oraz aktywna działalność
na rzecz swojej miejscowości budzi
powszechny szacunek dla Pana Andrzeja.

Kazimierz Włoch - mieszka wraz
z rodziną w Smolnem, gdzie prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni prawie 11 ha. Specjalizuje
się w produkcji roślinnej, a w szczególności w uprawie ziemniaka. Zanngażowanie w życie wsi sprawiło,
że Pan Kazimierz został wybrany na
sołtysa obecnej kadencji.
Marek Malarczyk - prowadzi własne gospodarstwo rolne w Dobrzycy. Gospodaruje na ponad 18
ha. Specjalizuje się w produkcji roślinnej. Gospodarstwo dysponuje dobrze wyposażonym parkiem
maszynowym. Pan Malarczyk jest
doświadczonym rolnikiem, a swoimi
doświadczeniami chętnie dzieli się
z młodymi rolnikami. Dbałość o ład,
porządek i estetykę na terenie swojego gospodarstwa stanowi przykład dla innych.

do naśladowania innych mieszkańców.
Ariel Sopieło - wraz z rodziną mieszka w Smolnem, gdzie prowadzi 28
ha gospodarstwo, specjalizując się
w produkcji roślinnej. Pan Ariel jest
zaanażowany w życie wsi, zawsze
chętny do niesienia pomocy i dbałość o estetykę obejścia, stanowi
wzór dla młodych rolników i sąsiadów.
Krystyna Szczepańska - przez trzy
kadencje pełniła funkcję Sołtysa
sołectwa Strzepowo, gdzie też wraz
z rodziną mieszka. Podczas pełnienia tej funkcji wykazała się zaradnością i pomysłowością. Jej działania
na rzecz lokalnej społeczności zasługują na wyróżnienie.

Jan Małyska - mieszka wraz z rodziną w Wierzchominku. Posiada 12
ha gospodarstwo rolne, które specjalizuje się w produkcji roślinnej
oraz bydła mlecznego. Przez dwie
kadencje pełnił funkcje sołtysa swojego sołectwa. Do dnia dzisiejszego
bardzo zaangażowany w życie swojej miejscowości, Pan Jan chętnie też
dzieli się swoimi doświadczeniami
z młodymi rolnikami, czym budzi
uznanie i szacunek.

Leokadia Szumczyk - wraz z rodziną mieszka w Dobrzycy. Jest od 21
lat pracownikiem firmy ogrodniczej
"Hortulus" w Dobrzycy. Zajmuje
się między innymi oprowadzaniem
zwiedzających ogrody. Swoim zaangażowaniem, umiejętnością przekazywania swojej wiedzy na temat
roślin zdobywa ciągle sympatię
odwiedzających "Hortulus". Swoim
doświadczeniem chętnie dzieli się
z innymi. Piękne obejście i estetyka
domu zachęcają innych do naśladowania.

Teresa Naworska - wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne
o powierzchni około 16 ha. Mieszka
w Wierzchominie. Jako jedni z niewielu rolników naszego regionu
specjalizują się w sadownictwie,
wdrażając nowatorskie technologie
upraw sadowniczych. Ład i estetyka
wokół domu i obejścia jest zasługą
Pani Naworskiej, która jest wzorem

Ryszard Wojtala - Wraz z żoną w
Słowienkowie prowadzi 5 ha gospodarstwo rolne, które jest gospodarstwem tradycyjnym. Ponadto zajmuje się ekologiczną uprawą jabłek.
Postawa i doświadczenie, którym
chętnie dzieli się z sąsiadami oraz
aktywna dziełalność na rzecz swojej miejscowości budzi powszechny
szacunek dla Pana Ryszarda.
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wyniki konkursu

Piękna Wieś - Twoją zasługą!
rganizatorem konkursu jest Rada Gminy i Wójt
Gminy w Będzinie, a jego celem jest poprawa
wyglądu estetycznego wsi poprzez podejmowanie prac służących upiększaniu poszczególnych zagród
wiejskich i obiektów użyteczności publicznej. Organi-

O

zując ten konkurs gmina liczy na szeroki udział w nim
mieszkańców, ich duże zaangażowanie w upiększaniu
własnych siedlisk oraz dużą aktywność samorządów
wiejskich. (MD)

Kategoria „WIEŚ”

Kategoria „BUDYNEK WIELORODZINNY”

I miejsce – Dobrzyca
II miejsce – Dobiesławiec
III miejsce – Skrzeszewo

I miejsce – Stoisław 9
II miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa Mścice,
ul. Koszalińska 75
III miejsce – Stoisław 7

Kategoria „ZAGRODA WIEJSKA”
I miejsce – Grażyna i Bogdan Kostrzewa, Uliszki
II miejsce – Sławomir Pecyna, Dobrzyca
III miejsce – Irena i Stanisław Gromadzcy, Mączno

Kategoria „POSESJA”
I miejsce – Michalina i Zdzisław Jodłowscy,
Kazimierz Pomorski
II miejsce – Leokadia i Grzegorz Szumczyk, Dobrzyca
III miejsce – Henryka i Zbigniew Podgórscy, Dobrzyca

Obradowała komisja w składzie:
- DĘBOWSKI Mateusz - przewodniczący
- JARONIEWSKA Ewa - sekretarz
- KWIATKOWSKA Agnieszka - członek
- PIETKOWSKA Anna - członek
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich
chętnych do udziału za rok.

I miejsce w kategorii "POSESJA" - Michalina i Zdzisław Jodłowscy, Kazimierz Pomorski

