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NAJBLIŻSZE
WYDARZENIA
- 24 maja, godz. 17:00 - Gminne Obchody
Dnia Matki, sala WDK w Dobrzycy.
Imprezy z tej okazji odbywać się będą
również w innych placówkach na terenie
naszej gminy,
- 31 maja - Festyn w Przedszkolu
„Promyki Bałtyku” w Mścicach
- 1 czerwca, godz. 11:00 Dzień Dziecka, boisko w Dobrzycy,
- 14 czerwca - Festyn w Przedszkolu
w Będzinie
- 15 czerwca, godz. 10:00 Festyn Wodny, przystań w Podamirowie,
- 15 czerwca, godz. 15:00 - Festyn
rodzinny w Będzinie, plac obok Domu
Kultury,
- 20 czerwca – Festyn Parafialny
w Tymieniu,
- 21 czerwca - Noc Kupały - powitanie
lata, Ogrody Hortulus Spectabilis,
- 22 czerwca - Festyn w Strzepowie,
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany dat
i godzin w ww. programie z przyczyn losowych.
- 25 czerwca
- początek wakacji,
Dom Ludowy w Tymieniu,
- 29 czerwca - Festyn w Borkowicach
- 13-14 lipca - Kulinarny Festiwal Kwiatów
Jadalnych, Ogrody Hortulus Spectabilis.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do zmiany dat i godzin w ww. programie
z przyczyn losowych.
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NOWI SOŁTYSI

Zobacz nowych sołtysów oraz
wywiad z Panią Sołtys Tymienia

DZIEJE SIĘ

W GMINIE BĘDZINO!
w numerze m. in.: WYWIAD Z PANIĄ SOŁTYS STRZEŻENICY, W CZYM POMOŻE RADNy,
SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH, DOPOSAŻENIE SZKÓŁ, REMONT DRÓG OSIEDLOWYCH,
WIZYTA PRZYJACIÓŁ Z FRANCJI, BIZNES W GMINIE, KARATE Z TYMIENIA, FUNDUSZ SOŁECKI 2019.
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REHABILITACJA
NA WAGĘ ZŁOTA

Najważniejsze informacje na temat
nowej rehabilitacji

13

NOWE STAWKI
ZA ODPADY

Najważniejsze informacje
na temat nadchodzących zmian

WYWIAD
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Gmina Będzino to nasze wspólne dobro
Rozmowa z Wójtem Gminy Będzino, Mariuszem Jaroniewskim

takie jak drogi gminne, infrastruktura, ale też re-

lometr. Oczywiście, staram się pamiętać o drogach

monty, modernizacje - choćby remont przystan-

do mniejszych miejscowości, gdzie będzie utwar-

ku w Dworku, naprawa chodnika w Będzinie, czy

dzana nawierzchnia. Kwestia dróg to temat bar-

dziury w jezdni. Za nami wybory sołeckie i kilka

dzo trudny, wymagający ustalenia planu działania

osób zostało po raz pierwszy sołtysami, tym bar-

z radą gminy na kolejne lata. Chcę, by drogi w gmi-

dziej gratuluję im i życzę wytrwałości. Niestety, nie

nie były realizowane może w mniejszej ilości, ale

da się wszystkiego zrealizować w krótkim czasie,

kompleksowo - w całości, a nie po kawałku. Gmina

chociaż oczywiście chciałbym, by było to możli-

ma na pewno duże potrzeby w zakresie rozbudo-

we. W kwestii współpracy z radą gminy, dodam

wy sieci kanalizacyjnej i potrzebne jest rozwią-

że cenię sobie zaangażowanie młodych radnych

zanie tematu oczyszczalni ścieków, gdyż Tymień

i doświadczenie osób, które są już w Radzie Gminy

i Jamno mogą nie zabezpieczyć naszych potrzeb.

Będzino kolejną kadencję, jak Pan Andrzej Jóźwiak,

Infrastruktura, taka jak drogi, kanalizacja, gazyfi-

Pani Lucyna Parol i inni. Co prawda nieraz zdarzają

kacja, to podstawa rozwoju. Bez tego nie staniemy

się nam punkty sporne, ale wszyscy przecież pra-

się w pełni nowoczesną gminą - a mamy naprawdę

cujemy dla dobra naszej gminy.

spory potencjał.

- A co może Pan powiedzieć na temat swoich

- Wspomniał Pan o gazyfikacji. Co to oznacza dla

konkretnych działań?

mieszkańców gminy?

w urzędzie, rozmawiam z sołtysami, radnymi, pra-

- Chyba największa inwestycja drogowa w gminie,

- Najprościej mówiąc, możliwość zmiany źródła

cownikami instytucji podległych, przedsiębiorca-

realizowana we współpracy z powiatem koszaliń-

ogrzewania, duże ułatwienie pod kątem codzien-

mi, wójtami, burmistrzami ościennych gmin. Z jed-

skim to dokończenie drogi Borkowice - Popowo.

nego funkcjonowania. Odbyłem szereg spotkań

nej strony staram się dbać o to, by gmina Będzino

Robiona będzie także droga z płyt w Wierzchomin-

z Zarządem Polskiej Spółki Gazowniczej, które

nie była miejscem, które jest zapomniane wśród

ku. To kilka przykładów, do tego dochodzą oczy-

dotyczyły rozbudowy sieci gazociągów na terenie

samorządowców i osób z zewnątrz. Z drugiej stro-

wiście roboty związane z drogą S-11. Staramy się

naszej gminy w latach 2019-2021. Pierwsze miało

ny, zależy mi na zrównoważonym rozwoju gminy,

na bieżąco wykonywać remonty dróg, planować

miejsce jeszcze w grudniu ubiegłego roku, krót-

wypracowaniu sprawnego i dobrego schematu

inwestycje, bo drogi niestety w naszej gminie są

ko po objęciu przeze mnie urzędu. Obecnie trwa

współpracy z sołtysami i radnymi gminy.

w opłakanym stanie. Dlatego cieszę się, że staro-

budowa kilku sieci, między innymi w Barninie - to

sta Marian Hermanowicz widzi potrzebę współ-

końcowa faza realizacji, w Pleśnej. Trwa projek-

pracy w zakresie sieci dróg. Tegoroczny budżet

towanie sieci dla Barninka i Dobiesławca, prze-

nie pozwala na wiele, jest to budżet który prze-

widywana realizacja to połowa 2020 roku. Mamy

- Według mnie, dobrze. Sołtysi gminy Będzino

jąłem po poprzedniej władzy, uchwalony przez

w planach tez gazyfikację wsi Borkowice. Łącznie

zgłaszają swoje pomysły, inicjatywy. Rozmawiamy

Radę Gminy w Będzinie w 2018 roku. Co prawda

planowane jest wybudowanie kilkunastu kilome-

o problemach sołectw i staramy się razem z moim

są tam pewne zmiany, ale koszty robót drogowych

trów sieci gazowej w najbliższych latach. Oczywi-

zastępcą i pracownikami urzędu gminy rozwiązy-

są niedoszacowane, obecnie okazuje się że koszt

ście, nie będzie to mieszkańców gminy Będzino nic

wać te tematy, co wymaga też czasu. Są to sprawy

budowy drogi asfaltowej to aż 2,5 miliona zł za ki-

kosztować. (TOMASZ WOJCIECHOWSKI)
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- Jest Pan włodarzem gminy już od kilku miesięcy. Jak podsumowałby Pan swoją działalność
przez ten okres?
- Na pewno aktywnie. Spotykam się z mieszkańcami naszej gminy w terenie i podczas dyżurów

- A jak ta współpraca się układa?

nowiny z gminy
WYDAWCA
Gmina Będzino, 76-037 Będzino 19
NIP: 4990535735
Telefon: 94 316 25 45
Fax: 94 316 23 07

CZYTAJ NAS ONLINE!

NAKŁAD
2000 egzemplarzy

NASZ SAMORZĄD
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VII Sesja Rady Gminy

W

dniu 26.04.2019 r. odbyła się VII
sesja Rady Gminy w Będzinie, podczas której obecnych było 14 radnych.
Po wolnej trybunie Rada Gminy w Będzinie podjęła uchwały w sprawie:

W czym pomoże radny?
A

by
przypomnieć
mieszkańcom,
czym zajmuje się radny gminy,
oraz co wchodzi w skład jego obowiązków, przygotowaliśmy dla Państwa
zbiór ciekawych i ważnych informacji.
Więc w czym pomoże radny gminy?
Radny w wykonywaniu swoich zadań kieruje się interesem publicznym i dobrem
społeczności lokalnej, którą reprezentuje.
Ponadto wykonuje swoje zadania rzetelnie
i z należytą starannością. Mądry radny gminy jest: praworządny, bezstronny, obiektywny, rzetelny, dbający o interes mieszkańców.
Radny to wzór i przykład do naśladowania jest reprezentantem mieszkańców. Ślubując
rzetelne sprawowanie swoich obowiązków
zobowiązuje się do sumiennego i aktywnego działania, nie tylko w samych obradach
rady i komisji, ale i poza nią.
Bycie radnym gminnym to niewątpliwy
prestiż. Ale też ciężka praca, która wymaga
wiedzy. Dlaczego? Ponieważ radny powinien
za każdym razem szczegółowo analizować
wszystkie podejmowane decyzje. Działania radnego powinny być na tyle klarowne,
jasne, aby mógł być z nich rozliczany. Powinien działać w sposób jawny, publicznie
przedstawiać swoje plany i zawsze być gotowym ponieść konsekwencje swoich działań.
Radny wykonuje swoje obowiązki z myślą
o mieszkańcach i wspólnocie samorządowej. Istotna jest konstruktywna współpraca

z wójtem, aktywność podczas prac w komisjach, obecność na sesjach rady i składanie
interpelacji.
Radny składa interpelację w oparciu o sygnały od mieszkańców. Interpelacja ta, złożona w formie pisemnej na ręce przewodniczącej rady gminy, trafia następnie do
wójta. Co ważne, mieszkańcy mogą przychodzić na posiedzenia poszczególnych komisji
rady gminy. Sesje rady gminy są jawne, oraz
transmitowane na żywo poprzez internet.
Informacje z sesji dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP) dostępnym na
stronie internetowej gminy.
Radny rzecz jasna zna potrzeby mieszkańców i utrzymuje stałe relacje z sołtysami
gminy. Radny orientuje się, jaki jest status
mieszkańców, jakie mają plany i oczekiwania wobec gminy, co stanowi ich największy
problem. Radny przekazuje, komisjom, radzie, wójtowi wnioski i postulaty, które uzna
za zgodne z interesem wszystkich mieszkańców gminy.
Wiedzę taką radny zdobywa będąc na bieżąco z mieszkańcami - na przykład podczas
cyklicznych dyżurów radnego. Mieszkańcy zapewne oczekują od radnego nie tylko
szybkiej informacji i efektywnego działania,
ale także składania sprawozdań z jego pracy.
Pamiętajmy, że radni są fundamentem samorządu gminnego i ważnym ogniwem pomiędzy wójtem, lokalną społecznością i sołtysami. (TOMASZ WOJCIECHOWSKI)

Wydarzenia, ostrzeżenia, zagrożenia,
informacje i terminy w Twoim telefonie
Szanowni mieszkańcy Gminy Będzino!
Informujemy, że w Gminie Będzino istnieje możliwość otrzymywania bezpłatnych
komunikatów SMS na telefon komórkowy.
Są to wiadomości dotyczące:
– ostrzeżeń i zagrożeń,
– wydarzeń i informacji,
Aby otrzymywać komunikaty z danej kategorii
– przypomnienia o terminach opłat należy wysłać SMS na numer: 698 664 841 o treści
i podatków.
wybranego kodu z tabeli powyżej.

1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy
Będzino na rok 2019;
2) uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019
– 2028;
3) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino;
4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu
pn. “Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych na terenie Związku
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”;
5) określenia wzorów deklaracji o wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino;
6) określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
7) określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz
nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
8) ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz
maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka
w Żłobku Samorządowym w Mścicach;
9) zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr
VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr
3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr
3523Z na odcinku Popowo – Dobre”;
10) udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego;
11) zarządzenia poboru od osób fizycznych
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
12) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino;
13) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. (MATEUSZ DĘBOWSKI)

LUDZIE
I PASJE
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nowy cykl

w roli sołtysa

Rozmowa z Wiesławą Dyngus,
nową sołtys sołectwa Tymień.

Sołtysem
jest się
każdego
dnia
Rozmowa z Krystyną Żakowską
-Węgielnik, sołtys Strzeżenic.

- Bycie sołtysem to według Pani wielkie wyzwanie?

się też oświetlenie. Na pewno remontu wymaga

- Nie wiem jak ludzie postrzegają sołtysa i jakie

przystanek busów w centrum osiedla oraz przy-

mają wyobrażenie o tej funkcji, ale z mojego punk-

stanek autobusowy przy głównej drodze krajowej,

tu widzenia mogę stwierdzić, że sołtys to społecz-

który jest w tragicznym stanie. I te śmieci, które

- Jest Pani sołtysem już po raz trzeci. Dla-

nik, który nie ma określonych godzin pracy, ma

mimo posprzątania znowu się pojawiają.

czego ta funkcja jest tak potrzebna mieszkańcom sołectw, wsi?

sporo obowiązków i zobowiązań, o których wcześniej nie miałam pojęcia. Jestem dopiero na po-

- A jak układa się Pani współpraca z wójtem?

- Sołtys to przede wszystkim osoba, do któ-

czątku drogi sołtysa i codziennie dowiaduję się, co

- Jeśli chodzi o współpracę z obecnym wójtem

rej zwracają się ludzie z problemami, szuka-

robić, jak postępować, by być dobrym sołtysem.

i urzędem gminy to mogę stwierdzić, że na obec-

jący pomocy, porady, wsparcia. Sołtysem się

Chciałabym, aby ludzie którzy na mnie zagłosowa-

nym etapie nasza współpraca jest zadowalająca.

jest 24 godziny na dobę, a nie bywa się nim

li nie żałowali swego wyboru i nie bali się opowie-

Uczę się jak być sołtysem, a wójt i pracownicy

od święta. To funkcja potrzebna w małych

dzieć mi o swoich sugestiach, propozycjach, pro-

urzędu są pomocni. Korzystam z pomocy kilku

miejscowościach, pozwalająca przedstawić

blemach. Potrzebuję wsparcia mieszkańców, bo

pań, które cierpliwie znoszą moje telefony i do-

potrzeby mieszkańców. Często, dzięki dzia-

to dla nich jestem, ale równocześnie potrzebuję

ciekliwe pytania. Udzielono mi już pomocy, aby

łaniu sołtysa udaje się przyspieszyć bieg

zrozumienia, cierpliwości.

pozbyć się sporej ilości zalegających śmieci. Wójt

spraw.

na moją prośbę wraz ze swoim zastępcą odwiedził

- Co jest w tej chwili najważniejszą rzeczą

- Co jest w tej funkcji najtrudniejsze?

nasz Tymień i obejrzał miejsca, które wymagają in-

dla Pani sołectwa?

- Osobiście, trudne jest to, że jestem dość młodym

terwencji i działań. Mam nadzieję, że przynajmniej

- Na pewno najbardziej potrzebny w tej

sołtysem i nie mam żadnego doświadczenia. Moja

niektóre z tych problemów uda się nam wspólnie

chwili jest plac rekreacyjny. Mamy plac za-

poprzedniczka sprawowała ten urząd 14 lat i dla

rozwiązać. Patrzę optymistycznie w przyszłość

baw, ale brakuje miejsca, gdzie można się

mnie objęcie tego stanowiska to wielkie wyzwanie.

i życzyłabym sobie, aby nasza współpraca układa-

spotkać, urządzić pieczenie kiełbasek, zin-

Chciałabym postępować tak, aby sprostać ocze-

ła się pomyślnie. (TOMASZ WOJCIECHOWSKI)

tegrować się, porozmawiać. To będzie dobre

kiwaniom wszystkich mieszkańców, tych małych
i tych dużych. Może wyda się to śmieszne, ale dla

miejsce także dla młodzieży. Oczywiście, są

Sołtysi w nowej kadencji:

jeszcze inne ważne tematy, które staramy

z dzieciństwa. Urodziłam się w Tymieniu i do dzi-

Sołectwo Będzinko Aleksandra Gałka–Kopera

- Sołtys to niewdzięczna funkcja?

siejszego dnia jestem jego mieszkanką. Pamiętam

mnie taką inspiracją do działań są wspomnienia

jak Tymień na przełomie lat się zmieniał, to będzie
blisko 40 lat. Ale podobnie jak większość mieszkańców pamiętam czasy, kiedy to nasz Tymień był
dobrze prosperującym PGR-em. Te przycięte drzewa i krzewy, wyczyszczone chodniki, pobielone
krawężniki, panował ład i porządek. Chciałabym
choć w niewielkim stopniu ruszyć w tym właśnie

Sołectwo Będzino - Adam Śnieżko
Sołectwo Dobiesławiec - Czesława Borowik
Sołectwo Dobre - Mariusz Zalewski
Sołectwo Dobrzyca - Michał Szczur
Sołectwo Kiszkowo - Monika Luty
Sołectwo Kładno - Teresa Załóg
Sołectwo Komory - Tadeusz Kanas

kierunku.

Sołectwo Łekno - Weronika Bączkowska

- Jakie wyzwania stoją przed Panią? Co chce

Bożena Stasiłowska

Pani zmienić w sołectwie?
- Tymień to rozległe sołectwo. Mam wrażenie, że
to trzy małe sołectwa: Tymień osiedle, Tymienica,
Tymień Czworaki - nikogo nie chcę obrazić, bo to
takie nasze własne nazwy. W każdym z tych miejsc
ludzie mają inne problemy, oczekiwania. Na pewno muszę się skupić na rozwiązaniu problemów
z pozostawionymi ruinami po nieistniejącej stacji

Sołectwo Łopienica/ Łasin Koszaliński Sołectwo Mścice - Aniela Antkiewicz
Sołectwo Strachomino - Renata Łuczak
Sołectwo Strzepowo - Agnieszka Nowaczyk
Sołectwo Popowo - Elżbieta Rzepka
Sołectwo Skrzeszewo - Wioletta Kołpacka
Sołectwo Słowienkowo - Anna Garbalska
Sołectwo Smolne - Sylwester Specyał
Sołectwo Stoisław - Eugenia Imbiorowska

paliw i innymi budynkami tego właściciela. Tere-

Sołectwo Strzeżenice - Krystyna Żakowska

ny te są opuszczone, niezabezpieczone, straszą

– Węgielnik

swoim wyglądem i stanowią zagrożenie. Ponadto

Sołectwo Śmiechów/Borkowice -

dyskwalifikuje nas to w udziale w jakichkolwiek

Józef Kupisz

konkursach i nie zachęca do odwiedzin naszej
miejscowości. Problemem też są drogi, chodniki,
istniejąca kanalizacja, działająca jeszcze oczyszczalnia ścieków. W pewnych miejscach przydałoby

Sołectwo Tymień - Wiesława Dyngus
Sołectwo Uliszki - Teresa Turkacz
Sołectwo Wierzchominko - Bogdan Terelak
Sołectwo Wierzchomino - Anna Drawc

się realizować.
- Jest takie powiedzenie: „Jeszcze się taki nie
narodził, co by wszystkim dogodził”. Niekiedy ludzie są mało aktywni, trudno zorganizować coś wspólnie, brakuje rozmów. Ale
z drugiej strony mamy codzienność, dzień
mija na zasadzie: praca-dom. Zdarza się, że
mieszkańcy nie znajdują czasu i rozmawiają
ze mną „w biegu”, w danej chwili, na przykład
w sklepie.
- Jak ocenia Pani współpracę z władzami
gminy?
- Prowadzę z gminą rozmowy na temat rzeczy takich jak drogi gminne, czy oświetlenie
niektórych miejsc. Klimat do współpracy
jest bardzo przyjazny, widać że wójt i jego
zastępca są dla ludzi, w każdej chwili można
przyjść i porozmawiać. Nie kończy się tylko
na rozmowach, ale są konkrety.
- W naszej gminie w większości to kobiety
są sołtysami. Jak Pani myśli, dlaczego?
- Bo kobiety mają bystre oko, potrafią zgrabnie dzielić fundusz sołecki na rzeczy naprawdę potrzebne. To dobre organizatorki, silne
i prężne. Kobiety pomimo pracy i obowiązków domowych znajdują czas, by spotykać
z mieszkańcami, rozmawiać o różnych kwestiach. (TOMASZ WOJCIECHOWSKI)
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Gmina stawia na doposażenie szkół

F

abryka Kompetencji to program opracowany przez partnerstwo kilkudziesięciu samorządów skupionych wokół
Koszalina.
Jego celem jest współpraca samorządów
na rzecz podnoszenia jakości edukacji na
obszarze
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF). Gmina Będzino jest jednym z partnerów tej cennej i ważnej inicjatywy.
W Urzędzie Miejskim w Koszalinie przedstawiciele samorządów, biorących udział
w projekcie podpisali oficjalne porozumienie o partnerstwie. Naszą gminę reprezentował Wójt Mariusz Jaroniewski. Jeśli
wniosek przejdzie ocenę pozytywnie, to na
pewno zyskają na tym nasze szkoły podstawowe w Dobrzycy i w Tymieniu. W ramach
projektu planowane są zajęcia dodatkowe
oraz modernizacja pracowni komputerowych w tych placówkach oświatowych.
(TOMASZ WOJCIECHOWSKI)

Będzie remont
dróg osiedlowych

Wizyta przyjaciół z Francji
W
P

odpisana pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą, a Wójtem
Gminy Będzino Mariuszem Jaroniewskim
umowa o dofinansowanie pozwoli na
przebudowę osiedlowych dróg gminnych
w miejscowości Mścice.
Inwestycja ta znacznie poprawi komfort
jazdy i bezpieczeństwo mieszkańców. Łącznie zostaną przebudowane niemal 2 km
drogi przy ulicach: Południowej, Gerberowej, Tulipanowej, Różanej i Północnej.
(TOMASZ WOJCIECHOWSKI)

ymiana rodzin pomiędzy Gminą
Będzino, a francuskim Saint-Yrieix
to już tradycja, sięgająca ponad 20 lat
wstecz. Ta cenna inicjatywa pozwala na
wzajemną integrację, ale przede wszystkim na wymianę kulturową.
Organizacją pobytu zajmuje się niezmiennie
Komitet Gmin Bliźniaczych Będzino – Saint
Yrieix, któremu przewodzi Dariusz Bordun.
Także i w tym roku do naszej gminy zawitała
spora grupa gości z Francji. Jak zawsze zostali
ciepło przyjęci, dodatkowo czeka ich nie lada
przeżycie - czas ich pobytu to także celebracja Wielkanocy, która w Polsce ma szczególny
charakter. Po uroczystym powitaniu w sali
GOK, w którym wziął udział Wójt Gminy Bę-

dzino Mariusz Jaroniewski, razem z zastępcą,
nadszedł moment wymiany podarunków.
Każdy z francuskich gości otrzymał także
miły upominek związany z naszą gminą. Słowa podziękowania i zapewnienie o dalszej
współpracy popłynęły od Didiera Memain,
także Dariusz Bordun i Wójt Mariusz Jaroniewski, w swoich wystąpieniach podkreślili
wagę kontaktów polsko - francuskich. Francuzi wzięli już udział w warsztatach z ceramiki, szycia i z gotowania, zorganizowanych
przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Będzinie. Czekała ich jeszcze moc atrakcji
- choćby wizyta w ogrodach Hortulus, wyjazd
nad morze, spotkania integracyjne. Na pewno miło wspominali wizytę w Gminie Będzino! (TOMASZ WOJCIECHOWSKI)
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Wsparcie dla maratończyków
J

uż po raz szósty odbył się kołobrzeski
maraton. Imprezę objęli patronatem:
Prezydent Kołobrzegu Anna Miecznikowska, Starosta Powiatu Kołobrzeskiego
Tomasz Tamborski, oraz Janusz GromekCzłonek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Bieg miał miejsce 28 kwietnia b.r. Trasa
prowadziła od latarni morskiej w Kołobrzegu, do latarni morskiej w Gąskach i z powrotem (42,19 km).
Władze Kołobrzegu zwróciły się do Wójta
Gminy Będzino o pomoc w zabezpieczeniu
trasy maratonu. Na granicy Gminy Będzino
z Gminą Ustronie Morskie, tj. most na Rzece

Czerwonej, ekipa Gminy Będzino ustawiła
stoliki z przekazanymi napojami izotonicznymi, wodą oraz słodyczami dla biorących
udział w biegu. Każdemu chętnemu podawane były kubeczki z napojami, czasem w tempie równie szybkim, jak bieg maratończyków.
Na trasie od mostu do latarni w Gąskach
rozstawili się strażacy z OSP w Dobrzycy,
którzy pilnowali bezpieczeństwa uczestników, za co Wójt Gminy składa serdeczne podziękowanie.
Pogoda sprzyjała do biegania. W maratonie
zarejestrowanych było 220 biegaczy. Mamy
nadzieję, że wszyscy ukończyli bieg, a za rok
uczestników będzie jeszcze więcej.
(TOMASZ WOJCIECHOWSKI)

Dzień Strażaka w gminie Będzino - fotorelacja
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Grali o Puchar Wójta
W

pierwszych dniach maja, na boisku „Orlik” w Mścicach odbył się
coroczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Będzino.
W zawodach wzięło udział 6 drużyn – z Będzina, Tymienia, Strachomina i trzy drużyny
z Mścic, w których występowali również zawodnicy z sąsiednich miejscowości. Pogoda
dopisała, choć było trochę chłodno, ale atmosfera imprezy była bardzo gorąca. Mimo
to, rywalizacja choć zacięta przebiegała spo-

kojnie. W jej wyniku zwyciężyła drużyna Bajgiel Będzino. Zwycięski zespół otrzymał z rąk
Wójta Gminy Będzino, Mariusza Jaroniewskiego piękny puchar, a pozostałe drużyny
za udział – piłki nożne. Wszyscy uczestnicy
imprezy poczęstowani zostali kiełbaskami
na gorąco, kawą, herbatą i napojami. Dziękujemy wszystkich przybyłym na „Orlika”
zawodnikom i kibicom za udział i uhonorowanie świątecznych dni majowych (Święta
Pracy, Dnia Flagi i rocznicy uchwalenia Konstytucji). Do zobaczenia za rok. (GOK)

Warto trenować karate!

U

czniowski Klub Sportowy „Karate
Kyokushin Kanku Tymień” od samego początku funkcjonuje przy Szkole
Podstawowej im. Kardynała Ignacego
Jeża w Tymieniu. Celem klubu, jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży,
która uczęszcza do nas, praktycznie ze
wszystkich szkół naszej gminy.
Od nowego półrocza dołączyły do nas
nowe osoby, nie tylko młodzież szkolna, ale
również dorośli. Przybywa nam w klubie
również instruktorów. Obecnie Adrianna
Jęcek kończy kurs instruktora sportu o specjalności karate, organizowany przez TKKF
TONUS w Szczecinie. U trenujących widać

chęć i duży zapał do ćwiczeń, co mam nadzieję, zaowocuje w przyszłości w postaci
osiągnięć sportowych, szkolnych oraz zdrowotnych. Należy tutaj nadmienić, że treningi
karate przyczyniają się do poprawy, nie tylko sprawności fizycznej, ale również poprawia się nasze samopoczucie, koncentracja,
skupienie uwagi, co przekłada się na naszą
sylwetkę, postawę społeczną oraz efekty
szkolne. Duża część dzieci, które trenują
u mnie w klubie poprawiła swoje osiągnięcia szkolne, a niektórzy uzyskują stypendia za wyniki w nauce. Ważnym aspektem
w trenowaniu dzieci jest to, że karate ma
swoją etykietę dojo, czyli system wartości
i zachowań nie tylko na macie, podczas treningów czy zawodów, lecz również w życiu

codziennym. Twórca stylu Kyokushin, wielki
Masutatsu Oyama, mawiał, że „Droga karate zaczyna się i kończy na uprzejmości.
Bądź zatem należycie i szczerze uprzejmy
przez cały czas.”
Do wakacji czeka nas jeszcze kilka turniejów sportowych dla różnych grup wiekowych. Najbliższe zawody odbędą się w Lipnie, będą to 46. MISTRZOSTWA POLSKI
SENIORÓW, jest to najważniejsza impreza
sportowa w Polsce dla dorosłych karateków, nasz klub będzie reprezentował Mateusz Jęcek, który będzie walczył w kategorii
wagowej do 65kg. Jest to jego pierwszy start
na tej randze zawodów. Kolejny turniej to
WOJEWÓDZK A OLIMPIADA MŁODZIEŻY, która odbędzie się w Drawsku Pomorskim, są
to zawody dla dzieci i młodzieży do 15 roku
życia. Przed wakacjami wystartujemy jeszcze w kolejnym dużym turnieju w Szczecinie
na K YOKUSHIN CHALLENGE, na którym co
roku przyjeżdżają zawodnicy nie tylko z Polski, lecz również z Rosji, Norwegii oraz z Niemiec. Po zakończeniu szkoły część zawodników weźmie udział w obozie sportowym
w Karpaczu. Od kilku lat uczestniczymy
w obozach organizowanych wspólnie z klubami z naszego województwa, które zrzeszone są w ZOZK. W tym roku będzie nas
wszystkich około 140 osób. Po obozie dzieci
i młodzież będzie mogła odpocząć i cieszyć
się wakacjami. (PAWEŁ TOMASZEWICZ)

4
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Szacowanie
szkód łowieckich

W

związku z nowelizacją ustawy informujemy, że podmiotem właściwym do przyjmowania
wniosków o szacowanie szkód jest
obecnie Koło Łowieckie właściwe
ze względu na obszar wystąpienia
szkody.
W myśl ustawy art. 46 szacowanie szkód
oraz ustalenie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
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Godne warunki dla zwierząt

K

ażdy posiadacz zwierząt musi być
świadomy obowiązków wynikających z utrzymywania czworonogów. Na
właścicielach - opiekunach zwierząt ciążą obowiązki, a jednym z nich jest zapewnienie swojemu pupilowi właściwych
warunków bytowania.
Przepis ten określa odpowiednie dostosowanie pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałem oraz opadami atmosferycznymi. Następnym obowiązkiem jest należyte
zapewnienie dostępu do światła dziennego
oraz swobody. Niedozwolone jest trzymanie zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż
12 godzin w ciągu doby lub, powodowanie
u nich uszkodzenia ciała oraz braku możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi
nie może być krótsza niż 3 m. Każdy właściciel psa powinien również pamiętać o obo-

wiązkowych szczepieniach ochronnych.
Prawo nakłada konieczność szczepień przeciwko wściekliźnie. Powinno ono nastąpić
najpóźniej 30 dni po ukończeniu przez psa
3 miesiąca życia i powinno być powtarzane
każdego roku. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny. Przypomnieć
należy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za zachowanie naszego psa. Zgodnie
z ustawą o ochronie zwierząt zabrania się
puszczania psów bez możliwości ich kontroli
i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten
jednak nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli jest on ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Ponadto informujemy,
że w gminie Będzinie planowane są działania kontrolne warunków bytowania zwierząt
oraz wskaźnika liczebności zwierząt.
(AGNIESZK A KWIATKOWSK A)

przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka
doradztwa

rolniczego,

przedstawiciela

dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda. Całość procedur związanych
z komunikacją personalną oraz obiegiem
dokumentów w procedurze szacowania
szkód spoczywa na organach zarządcy obwodu łowieckiego, właściwego na miejsce wystąpienia szkody.
• O terminie dokonania oględzin przedstawiciel koła łowieckiego zawiadamia
właściciela albo posiadacza gruntów,
przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka
doradztwa rolniczego, nie później niż
przed upływem 3 dni od dnia otrzymania
wniosku.
• Oględzin dokonuje się niezwłocznie,
nie później niż w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku.
• Po zakończeniu szacowania szkody
sporządza się protokół, każdy z członków zespołu do szacowania szkód ma
prawo wnieść zastrzeżenia do treści
protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informacje o braku
zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach.
• Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda
oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu
łowieckiego przysługuje odwołanie do

Wzorowa postawa maluchów
S
taramy się pomagać zwierzętom
i dbać o nie. W naszym ostatnim
działaniu wzięły udział dwie placówki
oświatowe. Pierwszą było przedszkole
„Promyki Bałtyku” w Mścicach (gdzie gościem honorowym było Stowarzyszenie
Husosky z Dobrzycy z podopiecznym, pieskiem Bakusiem).

Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia
szkody. Odwołanie wnosi się w terminie
7 dni od dnia podpisania protokołu szacowania szkód.
(AGNIESZK A K WIATKOWSK A)

Do akcji włączyło się także Przedszkole
Samorządowe w Będzinie z zaproszonym
gościem ze Schroniska „Reks” w Kołobrzegu
- z pieskiem Gają. Patronem akcji był Wójt
Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski.

W efekcie naszych wspólnych starań zebraliśmy karmę mokrą i suchą, ponadto
udało się zgromadzić kilka zabawek dla
zwierzaków oraz koce. Dziękujemy! Rzeczy
te trafią do potrzebujących troski czworonogów. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi
z ogromnego zaangażowania dzieci i rodziców podczas akcji. Takie przedsięwzięcia
uczą wrażliwości na los naszych najmniejszych przyjaciół, a także kształtują opiekuńczą postawę wobec zwierząt. Chcielibyśmy
kontynuować tego typu akcje w kolejnych
latach wśród lokalnych szkół i przedszkoli.
(AGNIESZK A KWIATKOWSK A)

ZDROWIE
I POMOC SPOŁECZNA
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Rehabilitacja na wagę złota
no stworzyliśmy atrakcyjną ofertę cenową
dla emerytów, mieszkających na terenie
gminy. Te osoby, na podstawie skierowanie
od lekarza mają większość zabiegów dwa
razy w roku, bezpłatnie: elektroterapia,
ultradźwięki, fonoforeza, magnetoterapia,
laseroterapia, ćwiczenia w UGUL-u. Pozostałe zabiegi płatne są w cenach promocyjnych.

M

ieszkańcy Gminy Będzino mogą korzystać z profesjonalnego gabinetu
rehabilitacji, który mieści się w budynku GOK w Będzinie. O tym, jak ważna
jest rehabilitacja rozmawiamy z mgr
Małgorzatą Gasińską, zarządzającą gabinetem.
- Jakie zabiegi oferuje gabinet rehabilitacji
w Będzinie?
- Gabinet fizjoterapeutyczny w Będzinie
oferuje szeroką gamę zabiegów fizykalnych
w tym: galwanizacja, jonoforeza, diadynamic,
prądy Traberta, prądy tens, prądy interferencyjne, elektrostymulacja, światłoterapia,
ultradźwięki, fonoforeza, magnetoterapia.
Rozszerzyliśmy ofertę o laseroterapię i krioterapię, wyposażając gabinet w nowoczesny
sprzęt. Oznacza to, że pacjenci mają możliwość skorzystać z fizykoterapii ze wszystkich, z wyjątkiem hydroterapii, zleconych
przez lekarza, bądź fizjoterapeutę zabiegów.
Do dyspozycji pacjentów jest dobrze wyposażona sala gimnastyczna z możliwością ćwiczeń na UGUL-u. W ofercie mamy również Terapię KINESIOLOGY TAPING, to sensoryczne
oddziaływanie specjalnie skonstruowanego
plastra na organizm, w celu wykorzystania
możliwości kompensacyjnych organizmu.
Jest ona niezwykle pomocna w terapii bólu,
korekcji układu powięziowego, reedukowaniu czynności ruchowych.
- A do kogo skierowane są te zabiegi?
- Zabiegi fizjoterapeutyczne właściwie skierowane są dla wszystkich, nie tylko tych, którzy w danym momencie odczuwają ból, bo
najczęściej wtedy korzystamy z pomocy lekarza czy tez fizjoterapeuty. Wiele zabiegów
proponuję profilaktycznie. Dlatego zachowawczo te osoby, które miały problemy z np.
bólami stawów, kręgosłupa lub mają choroby
przewlekłe, zwłaszcza narządu ruchu lub też
nie mogą wyeliminować przyczyny powinny
korzystać z fizjoterapii, kinezyterapii przynajmniej dwa razy w roku. Wszystkie osoby,
bez względu na wiek i miejsce zamieszkania,
mogą skorzystać z usług gabinetu fizjoterapeutycznego w Będzinie. Niemniej jednak
przy współpracy gabinetu z Gminą Będzi-

- Czy długo czeka się w kolejce?
- Gabinet jest do dyspozycji mieszkańców
Gminy Będzino, którzy potrzebują pomocy
fizjoterapeutycznej, więc godziny, w których
wykonywane są zabiegi będą dostosowywane do potrzeb. W chwili obecnej gabinet
jest otwarty od godziny 8:00 - 13:00, niemniej jednak zauważając potrzebę również
popołudniowych zabiegów jest możliwość
skorzystania w godzinach 10:00 - 17:00. Czas
oczekiwania zależy od rodzaju zabiegów i ilości pacjentów, ale staramy się umawiać właściwie „od ręki”. Należy wziąć pod uwagę, że
cykl terapeutyczny trwa min. dwa tygodnie,
więc pacjenci zmieniają się co 14 dni, może
mieć to wpływ na czas oczekiwania. Jeżeli zauważymy potrzebę wydłużenia czasu pracy
gabinetu, to tak się stanie. Na razie wszyscy
pacjenci uzyskali pomoc i umawiani są w sugerowanych terminach, nie ma problemu
z czasem oczekiwania. Rejestracja na zabiegi
jest telefoniczna: 662 084 108.
- Czy potrzebne jest skierowanie?
- Wymagamy skierowania od lekarza na zabiegi. W niektórych przypadkach możliwa
jest konsultacja fizjoterapeutyczna, na podstawie, której ustalamy program terapii. Na
taką wizytę należy się umówić, rejestrując się
telefonicznie.
- Gabinet cieszy się zainteresowaniem
mieszkańców?
- Tak, gabinet był potrzebny. Obecność gabinetu w Będzinie jest profitem dla mieszkańców, nie tylko biorąc pod uwagę terminy ale
i koszty. W Koszalinie na zabiegi, które powinny być dostępne bezpłatnie dla wszystkich osób ubezpieczonych, czeka się w placówkach mających kontrakt z NFZ około
roku. Można oczywiście skorzystać szybciej,
ale należy zapłacić z własnej kieszeni około
10,00-15,00 zł / zabieg. W gabinecie w Będzinie oczekiwanie na zabiegi jest krótkie (pomimo braku kontraktu z NFZ), ceny natomiast
są na poziomie 50% w porównaniu z cenami w innych gabinetach. Tak więc sumując
mieszkańcy Gminy Będzino maja zabiegi:
profesjonalnie, szybko, tanio i na miejscu.
(TOMASZ WOJCIECHOWSKI)

www.bedzino.pl

Konferencja
o pomocy
społecznej

Ś

rodowiskowy Dom Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie wspólnie z Wydziałem Zdrowia
i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie był organizatorem corocznej konferencji kierowników
ŚDS woj. zachodniopomorskiego.
Konferencja odbyła się w dniach
25-26 kwietnia 2019 r. w ośrodku wypoczynkowym „Jawor” w Sarbinowie.
W pierwszym dniu spotkania szkolenie poprowadziły Panie Ewa Golińczak
i Małgorzata Kruszewska ze Szczecina. Tematem prelekcji było omówienie
zmian w ustawie o pomocy społecznej
oraz rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy, jak
też analiza zaleceń pokontrolnych na
podstawie przeprowadzonych dotychczas kontroli w placówkach. Przedstawiono również planowane zmiany
w budżecie na 2019 rok i perspektywy
środków na następne lata.
W drugim dniu szkolenia panel szkoleniowy prowadzony był przez pracowników Szpitala Psychiatrycznego Medison
w Koszalinie. Tematem był realizowany
projekt „Dezinstytucjonalizacja drogą
do zmiany”, między innymi przedstawiono realizowane zadania związane
z profilaktyką i szkoleniem pracowników różnych grup zawodowych. Następnie pracownicy zespołu mobilnego
przedstawili założenia i efekty wykonywanej pracy w środowiskach. Kolejne
wykłady dotyczyły prowadzenia działań
wspierających to jest między innymi
wsparcia psychologicznego i wsparcia grup społecznych. Przedstawiono
działalność klubów samopomocy oraz
korzyści wynikające z pobytu w mieszkaniu chronionym. Najbardziej emocjonalnym wystąpieniem było przedstawienie swojej drogi życiowej i obecnie
zawodowej asystentów zdrowienia,
których nagrodzono owacjami na stojąco za ich zaangażowanie i profesjonalne
podejście do osób w kryzysie psychicznym. Bardzo dziękujemy Dyrektorowi
MEDiSON Sp. z o.o. Pani Izabeli Ciuńczyk za możliwość współpracy i podzielenie się bardzo znaczącymi efektami
realizowanego projektu.
(STANISŁAWA PAPAJEWSK A-HANASZ)

GMINNY
OŚRODEK
KULTURY
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Przegląd po raz dziesiąty
W

Swaty w Łobzie
W

niedzielę wielkanocną, 14 kwietnia 2019 r. w Łobzie odbył się Wojewódzki Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych.
Jak co roku, po mszy świętej odbył się korowód prowadzony przez zespoły ludowe
i orkiestrę dętą. Na hali sportowo-widowiskowej i przed nią działało wiele straganów
oraz różnych stoisk z wypiekami, wyrobami
wędliniarskimi, nalewkami i wyrobami artystycznymi, związanymi ze Świętami Wielkanocnymi. W tym roku zaprezentowały się
zespoły pieśni i tańca, kapele, zespoły śpiewacze i soliści z Ukrainy, Białorusi, Niemiec,
Polski, Rosji. W tym doborowym towarzystwie kapela ludowa „SWATY” z GOK w Będzinie zajęła II miejsce. Gratulujemy! (GOK)

sali Domu Kultury w Dobrzycy pod
patronatem Starosty Koszalińskiego Mariana Hermanowicza i Wójta Gminy
Będzino Mariusza Jaroniewskiego odbył
się X Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel
i Zespołów Ludowych.
Imprezę otworzyli, życząc przyjemnego spędzenia czasu i owocnej rywalizacji, oraz przypominając o ważności dnia 1 maja nie tylko
jako Święta Pracy, ale również jako 15 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Wójt
Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie
Jerzy Łuczak. W rywalizacji w poszczególnych kategoriach uczestniczyło 11 solistów,
1 kapela ludowa, 28 zespołów śpiewaczych
i 1 zespół pieśni i tańca. W efekcie tych zmagań jury wraz z przewodniczącym komisji
Winfredem Wojtanem wytypowało najlepszych wykonawców.
W kategorii soliści:
I miejsce – Andrzej Sroka, I miejsce – Stokrocki
Ryszard
II miejsce – Polańska Halina
W kategorii kapele ludowe :
I miejsce – Kapela Ludowa „SWATY”
z Będzina,
W kategorii zespoły śpiewacze:
I miejsce – Zespół Śpiewaczy Bursztyny z Sianowa
II miejsce – Zespół ludowy „Przepiórki” z Sarbinowa
III miejsce – Zespół Śpiewaczy „Nestor” z Rosnowa
W kategorii zespoły pieśni i tańca:

I miejsce – Zespół Ziemia Bobolicka z Bobolic. Nagrodę Grand Prix przeglądu ufundowaną przez Wójta Gminy Będzino otrzymał
„Zespół Wojtana” z Koszalina. Wójt Gminy
Będzino Mariusz Jaroniewski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak, oraz członkowie komisji konkursowej:
Winfred Wojtan i Zbigniew Dubiella wręczyli
zwycięzcom poszczególnych kategorii nagrody ufundowane przez Powiat Koszaliński
oraz nagrody przekazane przez państwa Lucynę i Kazimierza Parol, prowadzących firmę w Mścicach. Zdobywcy nagród głównych
w poszczególnych kategoriach reprezentować będą powiat koszaliński w przyszłorocznym przeglądzie wojewódzkim, który odbędzie się w Niedzielę Palmową w Łobzie.
Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy
i upominki w postaci roślin ozdobnych ufundowanych przez sponsora imprezy państwa
Iwonę i Piotra Bigońskich „OGRODY HORTULUS” oraz drobne upominki ufundowane
przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie.
W trakcie trwania przeglądu tradycyjnie już
wykonawcy i zespoły miały możliwość darmowego zwiedzania ogrodów HORTULUS,
zrobienia sobie zdjęć w przepięknej scenerii
roślin ozdobnych, czy też zaprezentowania
swoich umiejętności artystycznych.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg przeglądu,
w tym przede wszystkim paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy za przygotowanie bardzo smacznych ciast i posiłków oraz
pracownikom GOK za sprawne przeprowadzenie imprezy. ( JERZY ŁUCZAK)

BIBLIOTEKA
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Biblioteka na wyjeździe

G

rupa czytelników Gminnej Biblioteki
Publicznej w Będzinie uczestniczyła
w wydarzeniu kulturalnym Koszalińskiej
Biblioteki Publicznej pod hasłem „Włoska Noc w Bibliotece”.
Aura pogodowa, jak na zamówienie, była
iście włoska, czyli maksymalnie gorąca. Impreza, z bardzo mocnym akcentem kulturalnym, przebiegała w radosnym klimacie
piknikowo-rozrywkowym. Nasi czytelnicy
doświadczyli mnóstwo artystycznych doznań. Skorzystali z rozmaitych atrakcji, których wybór był imponujący.
W rzymskich klimatach toczyli walki gladiatorów, przeciągali sznur przez usta prawdy,
odwiedzili atelier Leonarda da Vinci i drewutnię Geppetta, uczestniczyli w sesji zdjęciowej we włoskim salonie mody oraz różnych
warsztatach artystycznych. Ale najważniejszym punktem był odbiór dyplomów i nagród

otrzymanych w konkursie plastycznym „Viva
Italia”. Nagrodzeni i wyróżnieni zostali „studenci” z naszej Bibliotecznej Akademii: Dominika Strojnowska, Patrycja Włodyka, Klaudia
Strzelczyk, Maciej Gajec i Oliwier Łazuka. Zaś
wyróżnionych zostało 12 osób. Gratulujemy!

Pełen wrażeń wieczór został zakończony
mocnym akcentem nocnym, czyli wspaniałym pokazem tańca z ogniem. Dzieci były zachwycone. Wróciliśmy około północy, mocno
zmęczeni, ale pełni pozytywnych emocji i dobrej energii, „nasyceni”. (DANUTA SAWICKA)

Wielka recytacja w bibliotece

D

o zmaganiach recytatorskich w 51.
Gminnym Turnieju Recytatorskim
„Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne” przystąpiło 30 uczestników.

Główne cele konkursu to przede wszystkim
zainteresowanie czytaniem, poszerzenie horyzontów myślowych i kręgu zainteresowań
dzieci i młodzieży poprzez poszukiwanie wartościowej literatury, propagowanie wśród nich
piękna i kultury języka polskiego. Jury, bardzo

profesjonalne, w osobach: Elżbieta Nożykowska - dyrektorka przedszkola w Mścicach,
Anna Wieczorek – bibliotekarka KBP i polonistka, Marcin Borchardt – aktor BTD w Koszalinie
i prezes stowarzyszenia „Aktorzy po godzinach”, wysoko oceniło poziom przygotowania
uczniów. Dziękujemy za to nauczycielom i rodzicom. Dyplomy i książki otrzymali wszyscy
wykonawcy, a do dalszego etapu konkursu,
czyli turnieju powiatowego, zostali zakwalifikowani: Lena Stenzel, Malwina Ciach, Adam

Mirski, Maja Kwiatkowska, Gabriela Bugara
i Agnieszka Kamińska. Wyróżnienia otrzymali: Nikodem Barna, Nikola Zimnicka, Dominik
Chudziak, Maciej Krzywicki, Maciej Śnieżko,
Alicja Andrzejewska, Igor Owczarek, Kornelia Jaśkiewicz, Roksana Łukaszewska, Alicja
Skrzypczyk. Gratulujemy wszystkim recytatorom, a tym najlepszym życzymy powodzenia
w następnym etapie. Dziękujemy jury za pracę
nad trudnym wyborem najlepiej wykonanych
recytacji. (DANUTA SAWICKA)

ZAPOWIEDZI
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IV Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych
T

egoroczna edycja tego wydarzenia
odbędzie się w dniach 13-14 lipca
w Ogrodach Hortulus Spectabilis. Już po
raz kolejny połączymy świat kuchni ze
światem ogrodów.

IV festiwal odbędzie się pod hasłem: Kwiaty w smaku lila-róż. Oznacza to, że na Waszych talerzach zagoszczą m.in.: lawendy,
pysznogłówki, róże, fuksje oraz inne kwiaty
występujące w tej kolorystyce… i nie tylko.
Podczas festiwalu poznacie pełną gamę
kwiatów jadalnych: od delikatnych smaków
kwiatów dyni, po intensywne i pikantne
smaki np. nasturcji.
Za sterami kwiatowej kuchni ponownie stanie Mariusz Siwak. W tegorocznym
menu nie zabraknie: risotta, zup, sałatek
czy serków, oczywiście z kwiatami jadalnymi. Dania serwowane przez Szefa Mariusza,
będzie można degustować. Przepisy na wybrane potrawy „w smaku lila-róż” będziecie
mogli zabrać ze sobą do domu.
Każda edycja inspiruje nas do powstania nowego ogrodu. Do tej pory mogliście
już zobaczyć Warzywnik Kwiatowy i Ogród
Lawendowy w stylu prowansalskim. Teraz
przyszedł czas na Ogród w smaku lila-róż.
Ten romantyczny zakątek nie tylko pokaże
Wam, jakie kwiaty w kolorach lila-róż są jadalne, ale również pozwoli odpocząć wśród
ich słodkich zapachów.
Podczas festiwalu o poszerzenie wiedzy
ogrodniczej zadba Krakowska Hodowla
i Nasiennictwo Ogrodnicze Polan. W czasie
pokazów i wykładów opowiedzą o tym, jak
hodować i pielęgnować kwiaty jadalne. Możecie również liczyć na porady ogrodnicze.
Specjaliści z firmy Polan rozwieją Wasze
ogrodnicze wątpliwości i odpowiedzą na
wszystkie pytania.
Plenerowe prelekcje w Warzywniku Kwiatowym, Ogrodzie Lawendowym oraz Ogrodzie w Smaku lila-róż poprowadzi dr hab.

Agnieszka Krzemińska – kierownik Katedry
Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dr Agnieszka Krzemińska
jest międzynarodowym sędzią florystyki,
swoją wiedzą uświetni również pokazy florystyczne. Tematyka florystyki kulinarnej
będzie towarzyszyła nam podczas całego
festiwalu w dekoracjach stołów czy talerzy.
Dodatkowo dla pasjonatów i miłośników
florystyki przygotujemy warsztaty z plecenia wianków. Festiwal to również okazja do
spotkania z Małgorzatą Kalembą-Drożdż,
autorką książek Pyszne Chwasty czy Kwiaty Jadalne. Dr biochemii tradycyjnie będzie
czuwała nad tym, aby zjedzone zostały tylko

kwiaty jadalne. Dodatkowo poprowadzi wykłady o kwiatach jadalnych - ich właściwościach, czy sposobach wykorzystania.
Katarzyna Majewska razem ze swoją Kuchnią Kosmetyczną pokaże Wam jak przygotować naturalne kosmetyki, które Uwaga!
Można też zjeść!
Do tegorocznych prelegentów dołączy
Grażyna Uścińska - pasjonatka kwiatów jadalnych, autorka książki „Zdrowie w Smaku.
Niezwykłe dania z niezwykłych roślin.” Podczas pokazów kulinarnych zaprezentuje, jakie zwykłe i niezwykłe dania można wyczarować z kwiatów jadalnych.
(ANNA TRĄTNOWIECK A)

Zapraszamy na Noc Kupały

W dniu 21 czerwca w Ogrodach Hortulus

poszukiwanie. Goście w ydarzenia będą mogli

Spectabilis obchodzić będziemy Noc Kupały.

również wziąć udział zabawach ruchow ych,

W klimat kupalnocki gości wprowadzi maska-

przygotowanych w słowiańskim stylu przez

rada tematyczna: Elf y, wróżki, gnomy i inne

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. Podczas

stwory i potwory. Każdy kto tego dnia do Ogro-

imprezy nie zabraknie ogniska – symbolizują-

dów Hortulus Spectabilis przyjdzie w przebra-

cego wiedzy ogień. Goście w ydarzenia będą

niu mieszczącym się w tej tematyce zwiedzi

mogli dowiedzieć się również ciekawostek

je za darmo.

o dawnych Słowianach, ich życiu i wierzeniach.

Na gości ogrodów czekać będzie kuchnia księ-

Tradycyjna Noc Kupały wiąże się z pleceniem

życowa, na czele której stanie sam Wójt Gminy

wianków, tego niezabranie również w Ogro-

Będzino – Mariusz Jaroniewski. W menu pojawi

dach Hortulus Spectabilis. Podczas warsztaty

się zupa z pokrzy w y, magiczne lemoniady czy

będziemy pletli wianki z ziół, gałązek drzew

księżycowa grochówka. Dawni Słowianie wie-

oraz kwiatów. Wydarzenie zakończy koloro-

rzyli w mityczny kwiat paproci. Podczas Nocy

w y przemarsz przebierańców oraz puszczenie

Kupały my również w ybierzemy się na jego

wianków na wodę. (ANNA TR ĄTNOWIECK A)
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Nowe stawki za odpady

W dniu 26 kwietnia br. Rada Gminy w Będzinie uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca mieszkańcy będą uiszczać opłatę za śmieci od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Stawka opłaty będzie wynosiła 17 zł od osoby w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny
i 26 zł od osoby w przypadku deklarowania braku segregacji. Zmiana metody naliczania opłaty
jest związana z obowiązkiem złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Taką deklarację każdy mieszkaniec naszej gminy musi złożyć w terminie od 1 do 15 lipca 2019 r.
Deklarację można pobrać ze strony internetowej www.bedzino.pl/odpady

Co w zamian za opłatę?
Zgodnie z art. 6 r Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, opłata pobierana od mieszkańców musi w pełni pokryć koszty związane z całą gospodarką
odpadami. Ustawodawca przewidział, że za
uiszczaną przez mieszkańców opłatę należy pokryć między innymi koszty odbierania,
transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czy obsługę
administracyjną tego systemu. Stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
w naszej gminie nie zmieniały się od 2013 r.

Utrzymywanie stawki w niezmienionej wysokości przez tak długi okres czasu spowodowało, że w ubiegłym roku do systemu dołożono prawie 65 tys. złotych. Nie zapominajmy
też o obowiązku ustawowym gmin, jakim
jest tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
gdzie mieszkańcy mogliby zawozić określone
rodzaje odpadów, często zalegające latami
w gospodarstwie. Obecnie gmina jest w trakcie realizacji programu partnerskiego, pozwalającego pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK).

2013 r.
ostatnia podwyżka
opłat za śmieci

Dlaczego koszty rosną?

1,5 mln zł - 953 tys. zł

roczny koszt systemu
gospodarowania odpadami

prognozowane roczne
opłaty mieszkańców

= 547 tys. zł

prognozowany roczny
deficyt w budżecie gminy
przy obecnych stawkach

Ilość odpadów zebranych z terenu Gminy Będzino
w latach 2013 - 2018 w tonach

Lepiej segregujemy, mniej płacimy
Za odpady zmieszane i ulegające biodegradacji płacimy
od tony oddanych odpadów.
Jak przedstawiono na wykresie z roku na rok wytwarzamy
coraz więcej odpadów zmieszanych. Niestety, rosnący
trend wytwarzania odpadów
zmieszanych nie pokrywa się
z tym, co deklarują miesz-

kańcy. Dlatego zwracamy się
z prośbą o dokładniejszą segregację. Większa dbałość
o to, co wrzucamy do śmietnika pozwoli nam na obniżenie
kosztów, a także stopniowe
„przyzwyczajanie się” do nadchodzących zmian w postaci
obowiązku segregacji.
(opr. MARIOLA KUSYK)

Od wielu lat branża odpadowa przeżywa
istną rewolucję. Unijna polityka ekologiczna wymusiła szereg zmian w polskim prawodawstwie, co doprowadziło do wzrostu
kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami. Przedsiębiorstwa funkcjonujące na
rynku musiały dostosować się do wymogów,
przerzucając poniekąd koszty na gminy i ich
mieszkańców. Gminy boleśnie odczuwają te
zmiany. Roczny koszt wywozu i zagospodarowania odpadów to blisko 1,3 mln zł.
Całkowity, roczny koszt systemu gospodarowania odpadami to blisko 1,5 mln złotych, co daje deficyt około 547 tysięcy zł
przy obecnych stawkach. Na chwilę obecną,
gmina z opłat mieszkańców nie jest po prostu
w stanie regulować bieżących zobowiązań.

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

BIZNES

nowy cykl

14

Nowiny z Gminy nr 1/2019 (17) / kwiecień - czerwiec 2019

www.bedzino.pl

Biznes w gminie Będzino

Lewiatan
Gdzie w Będzinie można zrobić kompleksowe zakupy? W sklepie „Mikrus” oczywiście.

Studio Fryzur
Dorota Gizińska prowadzi w Będzinie swoje Studio Fryzur od wielu lat
i jak sama podkreśla, fryzjerstwo jej
wielką życiową pasją.
– Zaczęło się od czesania, układania fryzur
członków rodziny - opowiada pani Dorota.
Dziś ma prężnie działający zakład fryzjerski,
terminarz pełen klientów i klientek i renomę. Studio fryzjerskie jest przestronne, profesjonalnie wyposażone i chce się tam wra-

cać. O swoje fryzury dbają nie tylko panie,
ale i panowie, chociaż ci akurat spędzają na
fotelu fryzjerskim relatywnie mniej czasu
niż kobiety. – Czesanie, farbowanie włosów,
do tego zabiegi pielęgnacyjne, to średnio
4-5 godzin w moim zakładzie przez klientkę. – mówi Dorota Gizińska. Ale jak sama
podkreśla, rekordzistka spędziła u niej aż
6 godzin. W salonie oczywiście można zasięgnąć fachowych porad, ale też dobrać fryzurę zgodnie z obecnie panującymi trendami.

Z małego, wiejskiego sklepiku, po remoncie który odbył się w zeszłym roku, sklep
rozrósł się do rozmiarów średniej wielkości marketu. Znaleźć tam można dosłownie
wszystko. Godziny otwarcia także sprzyjają
klientom, a całość uzupełnia uśmiechnięta
i gotowa do pomocy w zakupach obsługa
sklepu. – Sklep prowadzę razem z mężem
i synem, zespół to 13 osób - opowiada sympatyczna Magdalena Gizińska - „Mikrus” to
nazwa wymyślona przez moją mamę i tak
już zostało. Działamy od ponad 16 lat i staramy się rozwijać, nawiązaliśmy współpracę
z siecią „Lewiatan”. Ruch jest spory, zwłaszcza w sezonie. Jak widać, sklepy na wsi mają
rację bytu. Asortymentem i jakością obsługi nie ustępują też sklepom miejskim. Więc
i „Mikrus” może być wielkim sklepem…

Mrówka
„Mrówka” w Będzinie działa od 2014
roku i jak twierdzi Mariusz Kwiatkowski, jego właściciel, to sklep który ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom
różnych klientów. Pracuje tu ponad
20 osób z terenu naszej gminy.

– Mamy około 30 tys. sztuk różnego asortymentu. Do tego rozbudowujemy się, by niebawem powiększyć powierzchnię sklepu aż
trzykrotnie - informuje.
Czy pomysł z lokalizacją i uruchomieniem
sklepu się sprawdził? Z pewnością, bo parking przed „Mrówką” jest niemal zawsze pełen aut, a przez drzwi wejściowe wychodzą

nierzadko klienci objuczeni materiałami budowlanymi.
– Gmina Będzino to dobre miejsce do życia,
posiadania rodziny, do pracy. Jak się chce,
można tu także coś zrobić, otworzyć własną firmę. Także Urząd Gminy jest przyjazny
przedsiębiorcom i mieszkańcom - mówi Mariusz Kwiatkowski.
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Zabytki, po których ślad zaginął...

Wąwóz w Mącznie na rzece Strzeżenica,
dawniej w ykorzysty wany do działania młyna

Lokalizacja młyna, któr y obecnie nie istnieje

W

iele zabytków istnieje do dzisiaj
i są odwiedzane przez miliony turystów z Polski i zza granicy. Jednak są
też i takie miejsca, o których już dawno
zapomniano. Duża część obiektów mających ciekawą przeszłość historyczną
znajduje się w naszej gminie i o wielu
z nich warto wspomnieć.
Zacznijmy od Czerwonego Zamku w Łasinie Koszalińskim. Zamek został zbudowany
na początku XVIII wieku. Stał na łagodnym
wzniesieniu, nieopodal plaży. Miał jaskrawą,
czerwoną barwę, od której wzięła się jego
nazwa. Był on dość dobrze widoczny z daleka, dzięki czemu służył rybakom jako punkt
orientacji. Jako ciekawostkę można wspomnieć historię o ustaleniu prawa własności
do plaży. Właściciel zamku uważał, że część
plaży leżąca obok zamku należała tylko do
niego, co doprowadziło do procesu z królem
Prus. Spór dotyczył statku znajdującego się
na spornej części plaży. Ostatecznie spór ten
rozstrzygnięto na korzyść właściciela zamku,
po czym i tak oddał on statek królowi. W zamian za to otrzymał lufy z dział znajdujących
się na statku. Po zniszczeniu dokonanym
w 1945 roku przez wojska radzieckie, pałac
ostatecznie rozebrano w latach 50-tych XX
wieku. W Łasinie Koszalińskim znajdował się
również piękny zabytkowy kościół z tradycjami rybackimi, o którym poinformujemy w jednym z następnych numerów Nowin z Gminy.
Kolejnym zabytkiem jest Kamień Pokutny,
który stał pomiędzy Strachominem i Rusowem. Miał on 1,5 m wysokości i około 0,5 m
szerokości. Znajdowały się na nim inskrypcje

Słynny kamień pokutny ze Strachomina

opisujące śmierć Petera Kameke, który został
zamordowany w 1605 roku przez Christofa
Damitza. Powodem tego zajścia była podobno kłótnia pomiędzy tymi dwoma mężczyznami podczas chrzcin. Gdy wracali do domu,
zaczęli się bić w wyniku czego Kameke zginął.
Osierocił małe dziecko. Nad inskrypcją znajdował się herb rodziny Kameke, którym była
głowa kozła. Obecnie nie wiadomo co się sta-

ło z Kamieniem Pokutnym, prawdopodobnie
około 1972 roku na polecenie władz ówczesnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego
w Rusowie został rozebrany.
Warto także wspomnieć, o tych miejscach,
po których nie ma prawie żadnego śladu,
prócz wspomnień mieszkańców. Jednym z takich miejsc jest Młyn wodny w Mącznie. Od
niego właśnie wzięła się nazwa miejscowości. Początkowo brzmiała ona Muhlen Wald,
gdzie „Muhle” znaczyło młyn, a „Wald” las.
Kilka lat po II wojnie światowej zmieniono
niemiecką nazwę na polską, która pozostała do dziś. Wspomniany młyn istniał jeszcze
w XX wieku. Zbudowany był koło wodospadu
na rzece, która obecnie nosi nazwę Strzeżenica. Jednak, w momencie, gdy w Polsce zaczął rządzić komunizm, przestano dbać o to
miejsce, które z czasem popadło w ruinę.
Obecnie nie ma po nim praktycznie żadnego
śladu, może prócz paru cegiełek porozrzucanych w jego okolicy.
Wiele miejsc, które kiedyś istniało i stanowiło ważne punkty dawnej kultury, zostało
zniszczone. Szkoda, bowiem były one częścią
naszej lokalnej historii. Teraz po niektórych
pozostały zdjęcia, po innych tylko wspomnienia. Natomiast są też takie miejsca, które pójdą w zapomnienie. Zastąpione przez nowe,
niby lepsze, ale czy na pewno? Warto sobie
zadać to pytanie i zadbać o historię. Bo może
następne pokolenia zapomną o nas i nic po
nas nie zostanie?
Jeżeli ktoś zna ciekawą historię o takich
miejscach to zapraszamy do kontaktu z redakcją Nowin z Gminy, aby się nią z nami podzielić. (MAREK WYKA)
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przeznaczone na fundusz
sołecki w 2019 r.

SPRAWDŹ NA CO BĘDĄ WYDANE PIENIĄDZE W TWOIM SOŁECTWIE

Fundusz sołecki 2019*
Będzinko:
- Naprawa przepustu przy osuwającej
się drodze gminnej 2 000,00 zł
- Montaż lampy oświetleniowej przy Sali Wiejskiej
w Barninie 5 500,00 zł
- Postawienie i montaż lamp oświetleniowych
7 409,22 zł
- Montaż lamp oświetleniowych na istniejących
słupach energetycznych 8 100,00 zł
Będzino:
- Remont dróg gminnych 5 000,00 zł
- Zakup przystanku autobusowego 6 500,00 zł
- Zakup urządzeń sportowych na plac zabaw
4 000,00 zł
- Przekazanie dotacji na cele statutowe
dla OSP Będzino 5 000,00 zł
- Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie
bezpieczeństwa w gosp. domowym 4 000,00 zł
- Dalsze zagospodarowanie terenu tzw. Zakola
6 572,26 zł
Dobiesławiec:
- Zakup lamp solarnych 13 500,00 zł
- Zakup tablicy informacyjnej 3 000,00 zł
- Oznakowanie skrzyżowania w Dobiesławcu
2 000,00 zł
Dobre:
- Spotkania integracyjne 2 500,00 zł
- Utwardzenie terenu przy urządzeniach wokół
placu zabaw 3 000,00 zł
- Montaż lamp oświetleniowych 10 000,00 zł
- Montaż i renowacja przystanku tymczasowego
1 200,00 zł
- Odświeżanie i remont salki dla dzieci 1 000,00 zł
- Montaż nowych urządzeń na placu zabaw
9 454,06 zł
Dobrzyca:
- Zakup sprzętu dla OSP Dobrzyca 9 000,00 zł
- Kruszywo na drogi 19 820,32 zł
- Opracowanie dokumentacji oświetlenia
na drodze gminnej do posesji 99-102 5 600,00 zł
- Organizacja spotkań i imprez integracyjnych
dla mieszkańców 3 000,00 zł
- Zakup projektora i ekranu 3 500,00 zł
- Zakup materiałów na potrzeby
GBP Filia w Dobrzycy 1 000,00 zł
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
2 000,00 zł
Kiszkowo:
- Doposażenie świetlicy w Dworku 1 363,21 zł
- Zakup altany ogrodowej 10 000,00 zł
- Zakup urządzeń-siłownia fitness 8 000,00 zł
Kładno:
- Zakup i montaż progów zwalniających
12 000,00 zł
- Wykonanie ogrodzenia 5 449,67 zł
Komory:
- Zakup nowego dachu do namiotu 1 500,00 zł
- Zakup dwóch metalowych skrzyń na namioty
2 000,00 zł
- Zakup drobnego kruszywa do remontu dróg
wewnętrznych 7 844,56 zł

Łopienica-Łasin Koszaliński:
- Zakup kosiarki 1 500,00 zł
- Piasek na plac zabaw 1 000,00 zł
- Kostka brukowa na plac 2 500,00 zł
- Zakup lamp solarnych 11 267,43 zł
- Zakup wyposażenia na plac zabaw w Tymieniu
1 000,00 zł
Łekno:
- Dofinansowanie zakupu projektora
do SP w Łeknie 1 500,00 zł
- Wykonanie chodnika w Kazimierzu Pomorskim
9 000,00 zł
- Zakup kruszywa w celu utwardzenia dróg
gminnych w sołectwie Łekno 6 287,24 zł
- Organizacja Dnia Kobiet 1 500,00 zł
- Zakup kruszywa wraz z pracami drogowymi
7 000,00 zł
Mścice:
- Ogrodzenie placu zabaw na ul. Dworcowej
5 000,00 zł
- Zakup tablic ogłoszeniowych 3 600,00 zł
- Dotacja dla OSP na zakup materiałów
budowlanych 6 000,00 zł
- Dalszy montaż oświetlenia na ul. Rzemieślniczej
14 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu
im. „Promyki Bałtyku w Mścicach” 4 000,00 zł
- Szkolenie mieszkańców sołectwa w zakresie profilaktyki zdrowia i zdrowego trybu życia 3 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę
oświetlenia na ul. Świerkowej, Ul. Brzozowej,
Ul. Akacjowej, ul. Jarzębinowej 5 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę
odwodnienia ul. Malinowej 4 960,50 zł
Popowo:
- Zakup kruszywa na drogi gminne 13 000,00 zł
- Organizacja zawodów sportowych
dla mieszkańców 3 766,26 zł
Skrzeszewo:
- Postawienie lamp solarnych 10 800,00 zł
- Zakup kruszywa na drogę 2 002,50 zł
Słowienkowo:
- Zakup lamp solarnych 16 173,98 zł
Smolne:
- Zakup polbruku na plac zabaw 9 000,00 zł
- Montaż lamp oświetleniowych 5 852,72 zł
Stoisław:
- Szkolenia mieszkańców 3 500,00 zł
- Szkolenie dzieci 1 000,00 zł
- Wykonanie chodnika 7 000,00 zł
- Zakup tablic informacyjnych 3 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw w przedszkolu
w Mścicach 2 000,00 zł
- Zakup kruszywa na drogi 3 000,00 zł
- Czyszczenie rowu 1 500,00 zł
- Malowanie przystanku 1 000,00 zł
- Zakup grilla gazowego i namiotu 2 000,00 zł
- Czyszczenie i naprawa chodnika 4 201,95 zł

Strachomino:
- Zakup i montaż lamp przy drodze 10 000,00 zł
- Modernizacja chodnika przy drodze gminnej
5 000,00 zł
- Dokupienie i ułożenie kostki brukowej 2 000,00 zł
- Zakup nagród oraz produktów spożywczych na
Wielki Dzień Pszczół 2 500,00 zł
- Doposażenie świetlicy 1 503,39 zł
Strzepowo:
- Zagospodarowanie terenu na działce nr 56/1 i
56/2 obręb Strzepowo, stanowiącej własność Gminy Będzino i urządzenie centrum
sportowo-rekreacyjnego
18 500,00 zł
- Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej
2 551,28 zł
Strzeżenice:
- Prace przy przystanku 1 000,00 zł
- Zakup przystanku 10 000,00 zł
- Reaktywowanie placu zabaw konserwacja
urządzeń 9 000,00 zł
Śmiechów – Borkowice:
- Zakup pomieszczenia gospodarczego 20 000,00 zł
- Dwa urządzenia do ćwiczeń zewnętrznych
4 000,00 zł
- Tablica ogłoszeń zamykana 1 500,00 zł
- Naprawa urządzeń na placu zabaw 1 567,60 zł
- Kruszywo na drogę Śmiechów 2 000,00 zł
Tymień:
- Naprawa i uzupełnienie sprzętu na placu zabaw
12 560,50 zł
- Uzupełnienie siłowni zewnętrznej 5 000,00 zł
- Lampa oświetleniowa uliczna 10 000,00 zł
- Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych
przy SP w Tymieniu 7 000,00 zł
- Projektor z ekranem dla DL w Tymieniu
2 000,00 zł
- Cele integracyjno-kulturalne 4 000,00 zł
- Wyrównanie drogi, wysypanie grysem
lub wyłożenie płytkami 5 000,00 zł
Uliszki:
- Remont zabytkowego Kościoła Trójcy ś.w.
w Dobrzycy 8 000,00 zł
- Remont dróg gminnych na terenie sołectwa
3 435,69 zł
Wierzchominko:
- Wyczyszczenie stawu w Wierzchominku
8 000,00 zł
- Zakup kruszywa na remont dróg
w m. Wierzchominko 5 258,11 zł
Wierzchomino:
- Zakup tablic ogłoszeniowych 1 200,00 zł
- Założenie lamp oświetleniowych 12 000,00 zł
- Remont dróg gminnych 6 100,00 zł

* Ze względów objętościowych w zestawieniu
pominięto wydatki o kwocie mniejszej niż 1000 zł.
Pełne zestawienie znajduje się na stronie
BIP UG lub w siedzibie UG.

