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PROGRAM DOŻYNEK

- godz. 14:30 - 
Uformowanie i przejście korowodu 
na plac przy Domu Ludowym 
w Tymieniu
- godz. 15:00 - 
Msza św. dożynkowa polowa
- godz. 16:00 - 
Powitanie gości, prezentacja 
Starostów Dożynek, wręczenie 
chleba dożynkowego Wójtowi 
Gminy
- godz. 16:15 -
 Wystąpienie Wójta Gminy Będzino 
i zaproszonych gości
- godz. 17:00 - 
Wręczenie odznaczeń, wręczenie 
nagród laureatom konkursu - 
„Piękna Wieś Twoją zasługą”
- godz. 17:30 - 
Część artystyczna - występy 
zespołów, rozstrzygnięcie 
konkursów dożynkowych 
i wręczenie nagród
- godz. 18:00 - 
Występ  zespołu muzycznego 
„Kris Talisman”
- godz. 19:00 -
Zabawa taneczna

Nowiny z Gminy

ATRAKCJE
Zobacz jakie atrakcje czekają na 
Ciebie podczas tegorocznych 
Dożynek Gminnych w Tymieniu!

5STAROŚCI
Życiorysy i sylwetki tegorocznych 
starostów Dożynek Gminnych
w Tymieniu

2

Dożynki Gminne
w Tymieniu

WAKACJE
Wakacje to czas różnorodnych 
wydarzeń w gminie, sprawdźcie
co się działo w gminie

6

wydanie specjalne dożynkowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do zmiany dat i godzin w ww. programie 

z przyczyn losowych.

7 września 2019 r.

zapraszamy na
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Justyna Mróz
Pani Justyna Mróz miesz-
ka w Borkowicach od uro-
dzenia. Rolnictwo obecne 
jest w tej rodzinie od po-
koleń. Wraz z rodzicami 
i przy pomocy narzeczo-
nego Pani Justyna  prowa-
dzi gospodarstwo rolne 
o powierzchni 55 hekta-
rów. Hoduje bydło, które-
go posiada aż 90 sztuk. 

Czas dzieli między pracę 
i opiekę nad swoim sy-
nem, ciekawym świata 
6 latkiem. Pani Justyna 
przyznaje, że bycie rolni-

kiem to ciężki kawałek 
chleba, ale to także praca 
„na swoim” i dla siebie. 
Chociaż nie ma tu waka-
cji, czy wolnych świąt, bo 
trzeba dbać o zwierzęta. 
Jako młody rolnik korzy-
stała także z funduszy 
Unii Europejskiej. – Kobie-
ta - rolnik budzi zdziwie-
nie, ale gdy okazuje się, że 
posiadam nie tylko wiedzę 
praktyczną, ale wykształ-
cenie rolnicze, wielu pa-
nów widzi we mnie partne-
ra do rozmowy - opowiada 
Pani Justyna.

Starościna dożynek

Jacek Sobieraj Starosta dożynek

Pan Jacek Sobieraj (rocz-
nik ’73) rolnictwo ma 
we krwi. To tradycja ro-
dzinna, a miłość do zie-
mi widać już na pierwszy 
rzut oka, podczas wizyty 
w gospodarstwie w Stra-
chominie. Gospodarstwo 
rolne funkcjonuje w obec-
nej formie od 2001 roku. 
Gospodarze sieją pszeni-
cę, rzepak, owies, groch. 
Życie toczy się tu wokół 
siania i zbioru plonów. 
Przy dobrej pogodzie, 
praca na polu może za-
stać gospodarzy nawet do 

późnej nocy, ale też are-
ał jest duży, bo to ponad 
500 hektarów. Pan Jacek 
wraz z rodzicami wspól-
nie podkreśla, że pole 
i rolnictwo trzeba lu-
bić. Przyznaje, że rolnicy 
są często niedoceniani, 
a ich byt zależy od zbiorów 
- pogody, urodzaju, ter-
minowych płatności. Pan 
Jacek ma wykształcenie 
wyższe rolnicze. W pracy 
rolnika wspierają go: żona 
(nauczycielka w SP w Ty-
mieniu) oraz córki Natalia 
(19 lat) i Danuta (8 lat).
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Drodzy mieszkańcy!
Przed nami Dożynki Gminne. 

W tym roku odbędą się one 

w Tymieniu, gdzie oprócz kul-

tywowania tradycji dożynko-

wych, z pewnością wszyscy bę-

dziemy się znakomicie bawić. 

Dożynki to czas niezwykły.  

To docenienie wysiłku rolni-

ków, szacunek dla płodów zie-

mi, ale też wspólna integracja 

sołectw, wszystkich miesz-

kańców gminy Będzino. Tego-

roczne dożynki to nie tylko 

tradycyjnie msza dziękczynna, 

konkurs na wieniec, czy bochen 

chleba. W tym dniu nie zabrak-

nie tańców, śpiewów, poczę-

stunku i rozrywek dla dzieci. 

Będą konkursy z nagrodami 

i każdy z gości znajdzie coś dla 

siebie. Pamiętajmy, że nasza 

gmina to przede wszystkim 

rolnictwo. Dziękuję wszystkim 

tym, którzy swoją ciężką pracą 

i przywiązaniem do ziemi czy-

nią gminę Będzino wyjątko-

wym miejscem.
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Chleb powinien być sza-
nowany, nie tylko ze 

względu na to, ze wchodzi 
w skład wielu naszych co-
dziennych posiłków. 

To owoc ziemi, ale także ciężkiej 

pracy rolników. Symbol dostatku, 

szczęścia i pomyślności, wspól-

noty, a zarazem szacunku dla na-

tury. Dobry chleb to  pachnąca 

i chrupka skórka, oraz pulchny śro-

dek. Chleby dożynkowe zazwyczaj 

są okrągłymi, okazałymi, nawet 

kilkukilogramowymi bochnami. 

Ale, mogą mieć także inne, efek-

towne kształty. Kiedyś na wsiach, 

nie kładło się chleba na odwrotną 

stronę. Według wierzeń, miało to 

bowiem przynieść gospodarstwu 

spore kłopoty. Wyrazem głębokie-

go szacunku, było też całowanie 

kawałka, który spadł na podłogę. 

Bardzo ważnym zwyczajem, który 

przetrwał w wielu rodzinach, jest 

rozpoczęcie krojenia nowego bo-

chenka od symbolicznego zrobie-

nia znaku krzyża.

Chleb dożynkowy

Wieniec jest obok chleba najważniejszym 
symbolem dożynek, wyrazem dumy 

i radości z zebranych plonów. Dożynkowe 
wieńce zgodnie z tradycją mają uosabiać 
urodzaj i dostatek, stąd też obok zbóż 
w wieniec wplatano owoce i warzywa.

Dożynkowe wieńce powstają w wielu 
sołectwach i są dziełem najczęściej 
kilku pań, które w zgodzie z tradycją 
przekazywaną od pokoleń wyplata-
ją prawdziwe dzieła sztuki. Dożyn-
kowy wieniec powstaje poprzez 
oplecenie szkieletu konstrukcyj-
nego wykonanego z wikliny lub 
z giętkich gałązek. Zgodnie z tra-
dycją do przygotowania wieńca nie 
używa się drutów ani metalowych 
konstrukcji. Wszystkie elemen-
ty łączone są ze sobą za pomocą 
lnianych sznurów i nici. Ramiona 
wieńca i inne części konstrukcyjne 
oplatane są kłosami zbóż. Wieniec 
powinien zawierać każde zboże, 
które rośnie na polskiej ziemi. Zbo-
że, które wykorzystane zostanie do 
wykonania wieńca zbiera się gdy 
jest jeszcze niedojrzałe. Ścina się je 
ręcznie, łączy w małe snopki i suszy 
przez kilka tygodni. 

Wyplatanie wieńca jest bardzo czaso-
chłonne, wymaga precyzji i dużej pomysło-
wości. Poszczególne elementy wieńca robione są 
z wysuszonych ziaren zbóż nawleczonych na nici 
oraz przyozdabiane wedle uznania kwiatami, zioła-
mi, owocami, warzywami, wstążkami. Na szczycie 
wieńca mogą pojawić się: krzyż, hostia, monstran-
cja. Początkowo pleciono wieńce w kształcie okręgu, 
z czasem pojawiły się bardziej wyszukane kształty: 
korony, kielichy czy serca. 

Wieńce dożynkowe

Krótko o dożynkach
Święto dożynkowe jest 

ukoronowaniem cało-
rocznego trudu i pracy rol-
ników. 

Po żniwach zawsze następo-
wał krótki czas odpoczynku 
i radosnego świętowania.  Świę-
to Plonów zwykle odbywa się 
w sierpniu lub na początku 
września. Uroczystości dożyn-
kowe mają charakter ludowy 
i religijny. Ceremoniom dożyn-
kowym przewodniczą starosta 
i starościna dożynek, którzy 
wręczają wieniec i bochen 

chleba gospodarzowi dożynek. 
Najczęściej jest nim przedsta-
wiciel lokalnej administracji 
państwowej bądź samorządo-
wej. Uroczystości dożynkowe, 
to nie tylko święto dziękczynie-
nia, lecz również okazja uświa-
domienia sobie jak przemienny 
jest rytm życia, koniec zimy i 
nadejście wiosny, zasiew i zbie-
ranie plonów. Z plonów tych 
cieszyć się mogą jednak ci, któ-
rzy sumiennie wypełniają swe 
obowiązki. Przysłowie ludowe 
mówi, że „kto w żniwa próżno-
wał, będzie w zimie biedował”.

DOŻYNKI 3
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Mieszkańcy naszej gminy z pew-
nością znają doskonale tą wieś. 

Tymień liczy obecnie niemal 850 miesz-
kańców i  leży przy drodze nr 11. Stanowi 
jedną z największych aglomeracji w Gmi-
nie Będzino. 

W Tymieniu znajduje się Dom Ludowy, oraz 
Szkoła Podstawowa im. kard. Ignacego Jeża 
- miejsce, które wielu z mieszkańców, rodzi-
ców i absolwentów wspomina z sentymen-
tem. Jest tu także Dom Seniora, gdzie starsi 
ludzie mogą aktywnie spędzać swój czas. 

I taka ciekawostka - Tymień w średniowie-
czu był wsią kolonizacyjną w dobrach Bol-
ka II, kasztelana kołobrzeskiego. Do 1945 
roku  wieś nosiła nazwę Timmenhagen.  
W XIX w. Tymień należał do rodzin von Ar-
nim i von Wedel. Tymień to wieś, która łapie 
pomyślny wiatr! 

Tymień - 
gospodarz 
dożynek

Warto trenować karate!
Uczniowski Klub Sportowy „Karate 

Kyokushin Kanku Tymień” od sa-
mego początku funkcjonuje przy Szkole 
Podstawowej im. Kardynała Ignacego 
Jeża w Tymieniu. Celem klubu, jest pla-
nowanie i organizowanie pozalekcyjne-
go życia sportowego dzieci i młodzieży 
z gminy Będzino. Dlaczego karate?

Treningi karate przyczyniają się do po-
prawy, nie tylko sprawności fizycznej, ale 
również samopoczucia i koncentracji, co 
przekłada się na postawę społeczną oraz 

efekty szkolne. Dzieci, które trenują w klu-
bie poprawiły 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 za-
wodów, 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.” Zapraszamy na wspólne treningi!
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Kris Talisman
Gwiazdą wieczoru będzie Kris Tali-
sman - finalista I edycji programu 
Disco Star w Polo TV, wielokrotny 
laureat wielu festiwali muzyki ta-
necznej. W duecie z Magdą Durec-
ką  uczestniczył w preselekcjach 
do Eurowizji 2017.

Konkursy sołeckie
Turniej sołectw o Puchar Wój-
ta Gminy Będzino - wezmą w 
nim udział drużyny reprezen-
tujące sołectwa i będą zmagać 
się w dwóch kategoriach: kon-
kurencjach sportowych, oraz 
w quizie na temat wiedzy o gmi-
nie Będzino. Zadania spraw-
nościowe będą wymagały od 
uczestników nie lada zręczności, 
a pytania wcale nie okażą się ba-
nalne! Na zwycięzców czekają za 
to nagrody i uznanie!

Kraina Malucha
Pałace dmuchane, zabawy i atrak-
cje dla młodszych i  starszych 
z  pewnością ucieszą niejednego 
malucha oraz rodzica. To wszyst-
ko w krainie Malucha!

zobacz jakie niespodzianki na Ciebie czekają!

Konkurs „Najsmaczniejszy 
domowy chleb”

Upiecz najsmaczniejszy domowy 
chleb i wygraj konkurs. Rozstrzy-
gnięcie nastąpi podczas tegorocz-
nych Dożynek Gminnych. Liczy się 
smak, wygląd i przede wszystkim- 
serce do pieczenia!  Celem kon-
kursu jest kultywowanie wiedzy 
o polskiej tradycji wypieku chle-
ba. Uczestnicy powinni wykazać 
się znajomością w przygotowaniu 
oryginalnych wypieków w opar-
ciu o polskie tradycje. 

Loteria z nagrodami
Kilkaset losów i wiele nagród do 
wygrania… Sprawdź, czy Twój los 
okaże się szczęśliwy!

Atrakcje na tegorocznych dożynkach w Tymieniu

Bufet obficie zaopatrzony
Kiełbaski, karkówka z grilla, cia-
sta i inne smakołyki przygotowy-
wane specjalnie dla Was!

- Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka - Sarbinowo
- Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Będzinie
- VAN PUR O/Koszalin, browar BROK
- FIRMUS Group - Mścice
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie
- Zbigniew Naszydłowski Produkcja Żywności – Mrożonki, Strzeżenice
- Piekarnia i Sklep Tadeusz Paczkowski i Wspólnicy Spółka jawna - Dobrzyca
- Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „,PZZ w Stoisławiu S.A.” - Stoisław
- ‚‚Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. w Mścicach
- Lody GraboVskie - Sarbinowo
- Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Ogrzewania Marian Bąbel - Koszalin
- Pan Zbigniew Piliński

Organizatorzy Dożynek 
Gminnych w Tymieniu 
serdecznie dziękują 

sponsorom, którzy wsparli 
nasze przedsięwzięcie. 

Dziękujemy szczególnie:
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Świetnie bawiono się w Borkowicach, 
pod hasłem “Łap lato”. Były atrak-

cje dla najmłodszych, dmuchany zamek 
i zjeżdżalnia, występy artystyczne, coś słod-
kiego dla każdego.

W festynie uczestniczyli też policjanci, którzy 
instruowali dzieci na temat bezpieczeństwa. 
W imprezie nie mogło zabraknąć także na-
szych strażaków. Był także akcent zdrowotny. 
Mieszkańcy naszej gminy zapoznani zostali 
z ofertą przeprowadzanych badań kolonoskopii 
w ramach projektu “Wiem, badam się, zapobie-
gam…”, realizowanego przez Powiat Koszaliński. 
Kilka osób skorzystało z możliwości wypełnie-
nia odpowiednich dokumentów na miejscu, 
by jak najszybciej być przebadanym. Do zoba-
czenia w Borkowicach na kolejnej imprezie! 
(TOMASZ WOJCIECHOWSKI)

Łap lato!

Gdy za oknem robi się coraz cieplej 
i czuć nadchodzące lato, rozpoczyna 

się sezon na festyny. Tak też było u nas 
w Będzinie. Festyn odbył się w sobotę 
15 czerwca. Dzięki współpracy Sołectw 
Będzina, Będzinka, Kiszkowa i Łekna, 
mieszkańcy mogli wspólnie spędzić to so-
botnie popołudnie.

Festyn rozpoczął Dyrektor Gminnego Ośrod-

ka Kultury, Jerzy Łuczak. Następnie pojawiły się  

przedszkolaki z Będzina i inni najmłodsi mieszkań-

cy gminy, którzy swoimi występami rozbawili pu-

bliczność. Recytowane wiersze, śpiewane piosenki 

sprawiły wszystkim wiele radości. Po przedstawie-

niach na dzieci czekało wiele atrakcji i konkursów 

prowadzonych przez klaunów. Malowanie twarzy, 

tworzenie obrazów za pomocą szklanej kuli, ani-

macje z chustą, modelowane balony,  masa solna, 

tatuaże, dmuchany zamek, czy przejazd ciuchcią, 

to tylko część, z tego co było przygotowane dla naj-

młodszych. Organizatorzy nie zapomnieli także 

o starszych mieszkańcach gminy. Specjalnie dla 

nich zorganizowana była wystawa starych samo-

chodów, czy loteria fantowa przygotowana przez 

Radną Powiatu Koszalińskiego, Elżbietę Góral. 

Imprezę uwieczniła orkiestra przy której wszy-

scy, mimo gorszej pogody świetnie się bawili. 

Choć przy akompaniamencie burzy, festyn moż-

na uznać za udany. Mieszkańcy dopisali, licznie 

stawiając się na sobotniej imprezie. Warto tutaj 

wspomnieć także o tych, bez których Festyn nie 

doszedłby do skutku. Dziękujemy wszystkim fun-

datorom nagród i sponsorom, a mianowicie: Wój-

towi Gminy Będzino Mariuszowi Jaroniewskiemu, 

Sołtysowi Adamowi Śnieżko i Radzie Sołeckiej 

z Będzina, sympatykom Polskiego Stronnictwa 

Ludowego z Będzina, Bankowi Spółdzielczemu 

w Będzinie, Piekarni Bajgiel, Agnieszce i Mariuszo-

wi Kwiatkowskim (Sklep „Mrówka”), Magdalenie 

i Markowi Gizińskim (Sklep „Lewiatan”). 

(MAREK WYKA)

Pełnia lata w Będzinie
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Odbył się 15 Festyn Wodny Gminy Bę-
dzino, połączony z regatami o Puchar 

Wójta. Impreza miała miejsce jak zawsze, 
na przystani wodnej w Podamirowie. 

Nie zabrakło licznie przybyłych amatorów że-
glarstwa, członków załóg i mieszkańców Gmi-
ny Będzino.

Chór “Dominanta” z SP w Mścicach pod dyrek-
cją Bożeny Cienkowskiej, umilał czas morskimi 
szantami, wójt Mariusz Jaroniewski gotował 
dla wszystkich grochówkę, a na głodnych cze-
kały tez ciepłe kiełbaski. Były słodkości dla 
dzieci, rowery wodne, oraz wymarzona pogo-
da do żeglowania. Wiatr sprzyjał i wszyscy do-
skonale się bawili! (TOMASZ WOJCIECHOWSKI)

W morskim klimacie

W Popowie z humorem

W Popowie odbyło się X Spotkanie 
Zespołów Ludowych z Piosenką 

Żartobliwo- Humorystyczną.
Jak co roku, festyn wiejski organizowany 

był przez sołectwo Popowo, przy wydatnym 

wsparciu sponsorów. W Festynie udział wzięli 

senator RP Piotr Zientarski, Wójt Gminy Bę-

dzino Mariusz Jaroniewski, sołtys Popowa Elż-

bieta Rzepka, oraz członkowie rady sołeckiej. 

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców całej naszej gminy. Nie zabrakło 

loterii fantowej, pysznego jedzenia i napojów. 

Było gwarno i wesoło, a po występach zespo-

łów przyszedł czas na tańce i wspólną zabawę 

do białego rana. (TOMASZ WOJCIECHOWSKI)

 
Klasa DZ:

– 1 miejsce - Nowa Przygoda
– 2 miejsce - Przygoda
- 3 miejsce - Akademik
-4 miejsce - Corweta
Klasa do 7 metrów:
– 1 miejsce - Mona

– 2 miejsce - Zawrat
– 3 miejsce - Calmos
Klasa do 8 metrów:
– 1 miejsce - Młody

– 2 miejsce - Zawrat II
– 3 miejsce - Karo

Klasa powyżej 8 metrów:
– 1 miejsce - Ściepka
– 2 miejsce - Temacik

Reprezentanci Jachtklubu 
Koszalin:

Klasa Optymist:
-Wojtek Gronek

– Szymon Rubanowicz
– Anna Gronwald

Klasa Europa:
– Marcin Kozieł
– Marta Kozieł

– Hanna Gronek
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Nowy wóz dla OSP
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzy-

cy pod koniec ubiegłego roku złoży-
ła wniosek o dofinansowanie w naborze 
z działania 3.4 ogłoszonym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014-2020. 

W wyniku podjętych wysiłków jednostka 
szczęśliwie znalazła się na liście rankingowej 
i została wskazana do otrzymania dofinan-
sowania. W miniony poniedziałek, 22. lipca 
2019 r. wicemarszałek województwa Jaro-
sław Rzepa podpisał umowę o dofinansowa-
nie przeznaczając na projekt ponad 1,2 mln zł 
dofinansowania unijnego stanowiące aż 85% 
całości inwestycji. Pozostałe 15% wkładu 
własnego dołoży do jej realizacji z własnych 
budżetów Gmina Będzino oraz OSP. 
  Dzięki dotacji, jednostka zakupi nowy samo-
chód ratowniczo – gaśniczy wyposażony w in-
nowacyjną na naszym terenie funkcję poda-
wania suchej piany (tzw. CAFS). Poza wozem 
druhowie nabędą także kamerę termowizyj-

ną i dron wyposażony w dwie kamery – ter-
mowizyjną oraz przekazującą obraz w czasie 
rzeczywistym w trakcie lotu. OSP w Dobrzy-
cy otrzymało finansowe wsparcie z działania 
3.4 Adaptacja do zmian klimatu, stąd zarów-
no zakup wozu, jak i dodatkowego wyposa-
żenia, posłuży głównie do walki z efektami 
zmian klimatu (m.in. wichury, wiatrołomy, 
podtopienia, susze), ale również do akcji po-
szukiwawczych. Jak podkreślił podczas pod-
pisywania umowy wicemarszałek „to długo 
wyczekiwany i pierwszy w historii OSP Do-
brzyca nowy wóz ratowniczo – gaśniczy”. 
W tym samym naborze  wsparcie otrzyma-
ło łącznie 14 OSP z terenu województwa 
zachodniopomorskiego. W naszym po-
wiecie na dofinansowanie załapał się jesz-
cze tylko OSP Świeszyno i OSP Mielenko. 
W ramach wszystkich prowadzonych pro-
jektów zakupione zostaną m.in. trzynaście 
nowych wozów strażackich, trzy łodzie ra-
tunkowe, pięć dronów, quad i inne sprzę-
ty służące ochronie przeciwpożarowej. 
(MICHAŁ SZCZUR)

GRANTY dla sołectw
Odbyło się uroczyste podpisanie umów 
na realizację działań w ramach “Gran-
tów Sołeckich edycja 2019”. Dzięki 
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, 
w Tymieniu powstanie plac zabaw dla dzie-
ci, natomiast w Strzepowie dokończona 
zostanie realizacja strefy wypoczynkowo- 
rekreacyjnej. Kwota dofinansowania na 
każdy z projektów to 10.000 zł. Pozostała 
część pochodzi z funduszy sołeckich. 

Nowy sołtys 
w Będzinie

Nowym sołtysem sołectwa Będzino 
został Konrad Przybylski. 
Ma 24 lata, prowadzi z rodziną gospodar-
stwo rolne i mieszka w Będzinie od uro-
dzenia. Interesuje się motoryzacją, oraz 
technologią rolniczą. Jako sołtys sołectwa 
Będzino chciałby zadbać o większą inte-
grację mieszkańców, oraz rozwój lokalny. 
Konrad Przybylski zastąpił na stanowisku 
sołtysa Adama Śnieżko.

Czyste powietrze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
i mając na uwadze poprawę dostęp-

ności funduszy zewnętrznych dla naszych 
mieszkańców, nawiązano współpracę 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

Po trwających rozmowach i wspólnych usta-
leniach, w lipcu 2019 r. Wójt Gminy Będzino, 
Mariusz Jaroniewski podpisał z Prezesem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Pawłem 
Mirowskim porozumienie o wspólnej  realizacji 
programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy 
Będzino. Miło nam również poinformować, że 
Gmina Będzino,  jako jedyna z naszego powia-
tu przystąpiła do podpisania tego porozumie-
nia. Na jego mocy, mieszkańcy gminy Będzino 
zainteresowani skorzystaniem ze środków 
w ramach programu „Czyste Powietrze” będą 
mogli większość formalności z tym związanych 
dopełnić w Urzędzie Gminy Będzino.

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI

W dniu 13 września w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Będzino odbyło się spotka-
nie władz naszej gminy z zaproszonymi 
sołtysami. Rozmawiano o problemach so-
łectw, ich rozwoju, bieżącej pracy sołty-
sów. Omawiano też kwestię współpracy 
z Urzędem Gminy.
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Tajemnicza przeszłość łekna i kazimierza
Na obszarze gminy Będzino wiele jest 

miejsc niezwykłych, tajemniczych, 
stanowiących gratkę dla miłośników 
historii. Warto wymienić dwie miejsco-
wości: Łekno, oraz Kazimierz Pomor-
ski. Na terenach tych, nadal przeszłość 
miesza się z teraźniejszością.

Przez długi czas ziemie te zamieszkiwali 
Niemcy, po których pozostał między innymi 
cmentarz w Łeknie, który znajduje się nie-
daleko szkoły- po drugiej stronie drogi, na 
przeciw zabytkowego kościoła. Sam kościół 
to bardzo ciekawy obiekt. Wzniesiony na 
stromo opadającej w jednym miejscu skar-
pie, otoczony jest grobami poprzednich, 
jeszcze niemieckich protestanckich dusz-
pasterzy nosi imię św. Jana Chrzciciela. Ko-
ściół powstał w XV wieku, aczkolwiek część 
budowli przechodziła różne modernizacje. 
Czym urzeka? To, co rzuca się w oczy, wcho-
dząc do wnętrza, to autentyczne, surowe 
cegły gotyckie wsparte w paru miejscach 
głazami, sklepienia sufitowe, oraz piękna 
zabytkowa ambona i chrzcielnica. Ołtarz 
kiedyś ozdabiała scena sądu ostateczne-
go, obecnie znajdują się tam figury zamon-
towane w 1951r, całość uzupełnia wielka 
figura Jezusa na krzyżu i droga krzyżowa 
wykonana farbami na szkle. Warto zwró-
cić uwagę na wysoką, majestatyczną wieżę 
świątyni. Ciekawostką jest legenda, opo-
wiadanie, jakie krąży wśród miejscowych, 
jakoby pod kościołem był zasypany, lub 
zalany tunel, który łączył kiedyś świątynię 
z nie istniejącym już pałacem w Kazimie-

rzu Pomorskim. Gdyby tunel taki był, wej-
ście do niego znajdowałoby się najpewniej 
w okolicy ołtarza. Jednak do tej pory nicze-
go tam nie znaleziono i zapewne cała ta 
legenda pozostaje w sferze fantazji. - Ko-
ściół nie ma fundamentów jako takich, nie 
jest podpiwniczony - wyjaśnia miejscowy 
proboszcz - więc podziemi czy tunelu tam 
nie ma. Jeden z poprzednich proboszczy 
natomiast próbował podjąć prace właśnie 
w miejscu ołtarza. Dokopał się do szczątków 

szkieletu i fragmentów trumny. Tymczasem, 
wspomniany już cmentarz w Łeknie oprócz 
polskich grobów posiada utworzone  lapi-
darium, upamiętniające pochowanych tam 
Niemców. Zgromadzono w jednym miejscu 
pozostałości płyt cmentarnych i umieszczo-
no na najlepiej zachowanej z nich tablicy 
z napisem: „Pamięci dawnych mieszkańców 
parafii Łekno”.  Tablicę tą ufundowało nie-
mieckie małżeństwo, związane z tym tere-
nem, a przyjeżdżające do Łekna od wielu 
lat. Dieter Brandenburg i Inge Schramm 
mieszkają na co dzień we wschodnich Niem-
czech, oboje są już wiekowi i na emeryturze 
(on pracował jako geodeta w kolejnictwie, 
ona była sekretarką) lecz w świetnej formie 
i tryskają humorem. Co łączy ich z tym re-
jonem? Ojczym Dietera mieszkał i pracował 
w Kazimierzu Pomorskim (wieś za czasów 
niemieckich nazywała się Kasimisburg). 
Była to wieś zamożna, bogata, handel kwitł 
na tyle, że według opowieści Ditera - sprze-
dawano płody rolne nawet do Irlandii. Nie-
stety wraz ze zbliżaniem się w 1945 roku 
frontu okres prosperity minął i majątek 
ziemski w Kazimierzu Pomorskim znacz-
nie opustoszał, a Dieter wraz z ojczymem 
3 marca 1945 roku wsiedli na wóz zaprzężo-
ny w konia i zbierając po drodze sąsiadów 
z dobytkiem, udali się na wschód. Pasją 
Dietera Brandenburga jest dotarcie do 
wszelkich możliwych materiałów dotyczą-
cych niemieckiej przeszłości tego terenu. 
Zgromadził mapy, na własną rękę ustalił też 
dane niemal wszystkich Niemców mieszka-

jących w Łeknie i Kazmimierzu Pomorskim 
przed II wojną światową. - Znam na przykład 
historię pracowników gospodarstw rolnych 
w Łeknie, zakończoną smutnym finałem. 
Anna Nyszke pracowała dla rolnika Gutzke, 
Franz Podlewski - dla gospodarza Zandera. 
W grudniu 1941 roku Anna i Franz chcieli 
się pobrać. Niestety, Franz zmarł na kilka 
dni przed ślubem zmożony ciężką choro-
bą. Jego grób wciąż znajduje się cmentarzu 
w Łeknie - opowiada Dieter Brandenburg.
Z Kazimierzem Pomorskim łączy się też nie-
rozerwalnie historia pałacu i parku pałaco-
wego. W średniowieczu, polski biskup i ksią-
żę Kazimierz miał tu swój pałacyk myśliwski, 
który w późniejszych wiekach spłonął. Do 
1945 roku mniej więcej w tym samym miej-
scu stał dwór właściciela, lub zarządcy ma-
jątku wchodzącego w skład niemieckiego już 
Kazimierza Pomorskiego. W tutejszych opo-
wieściach mówiło się o tym, że był to wręcz 
pałac właściciela folwarku, mającego pod 
sobą kilkuset pracowników, w tym przymu-
sowych, oraz znaczny majątek. Właścicie-
le jakoby mieli go nabyć i sami przebywać 
w Berlinie, a na miejscu miał zostać zarząd-
ca z żoną. Gdy w 1945 roku wkraczała tu Ar-
mia Czerwona, zarządcę wraz z żoną miano 
zastrzelić, ciała pochowano zaś na terenie 
parku pałacowego. Sam budynek miał pójść 
z dymem, gdy Rosjanie podczas pijackich 
ćwiczeń artyleryjskich trafili w wieżę zega-
rową (ponoć widoczną z daleka i pozłaca-
ną). Pozostałości – cegły, materiał budow-
lany, elementy wnętrz - miano wywieźć do 

Zdjęcie nie istniejącego już dworku (pałacyku)
w miejscowości Kazimierz Pomorski
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Wielki Dzień Pszczół jest inicjaty-
wą, mającą na celu promowanie 

ochrony pszczołowatych oraz podkre-
ślenie ich roli w środowisku. Przypada 
ona na dzień 8 sierpnia, a w Polsce za-
inaugurowana została przez Akademię 
Przyjaciół Pszczół w roku 2013.

W Strachominie święto pszczół jest już nie-
mal tradycją, a w tym roku jego organizacja 
przypadła na dzień 10 sierpnia. Jak co roku, 
odwiedziły nas pszczółki z całej gminy, aby 
razem z nami uczcić Wielki Dzień Pszczół. 
Pośród zapewnionych atrakcji znalazły się 
przejażdżki na kucykach, dmuchane zam-

ki, pchli targ oraz pszczelarskie stoisko ob-
sadzone przez zaprzyjaźnionego z nami 
pszczelarza, pana Piotra Hawrana, jednak 
tym, co cieszyło się największym zaintere-
sowaniem, były konkursy zorganizowane 
z myślą o najmłodszych. Poza drobnymi 
konkurencjami sportowo-zręcznościowy-
mi, dużą rolę odegrały wybory Miss i Mi-
stera Ula 2019. Tytuł zdobyli Roksana La-
sek z Dobrzycy i Wiktor Dłutek z Tymienia. 
Ponadto, każda ze świetlic miała okazję 
wziąć udział w konkursie na Portret Królo-
wej Pszczół. Nasze dzieło zagwarantowało 
nam trzecie miejsce, a przed nami znala-
zły się świetlice z Tymienia (pierwsze miej-

sce) i Dobrzycy (drugie miejsce). Pojawiła 
się także konkursowa nowość, jaką było 
ozdabianie pierników kolorowym lukrem. 
Mistrzem została Inka Okuń z Tymienia, 
drugie miejsce zajęła Maja Naszydłowska 
z Barnina, a na trzecim miejscu uplasowała 
się Danusia Sobieraj ze Strachomina. Dzieci 
miały zapewniony ciepły posiłek w postaci 
hot-dogów, dzięki czemu mogły dołado-
wać baterie przed kolejnymi konkurencja-
mi, później czerpiąc radość ze wspaniałych 
nagród. Jak co roku, zabawa była przednia, 
a po jej zakończeniu wszystkie pszczółki 
wróciły do domów w wyśmienitych humo-
rach. (MONIKA ZIELIŃSKA)

Wielki Dzień Pszczół w Strachominie

odbudowy Warszawy. Ile w tym prawdy? 
Park pałacowy (a właściwie to, co z niego zo-
stało - gęste zarośla, stare drzewa, poroz-
rzucane kamienie pośród masy śmieci i od-
padów) objęty jest opieką konserwatorską. 
Trudno w nim dziś zlokalizować pozostało-
ści po fundamentach, czy groby. W sprawie 
morderstwa niemieckich mieszkańców ma-
jątku śledztwo prowadził prokurator IPN 
w Koszalinie, Krzysztof Bukowski. Jednak 
bez rezultatu. Najciekawsze jednak jest to, 
że nigdzie nie udało się znaleźć jakiegoś 
zdjęcia, lub grafiki przedstawiającej ten za-
gadkowy dworek, lub pałac. O ile większość 
zabytkowych budowli w gminie Będzino 
była w jakiś sposób utrwalona, choćby 
w pracach grafika Zygfryda Barza, to posia-
dłość w Kazimierzu Pomorskim była niezna-
na. Do czasu. Dieter Brandenburg w swych 
zbiorach ma sporo fotografii Kazimierza 
Pomorskiego jeszcze z 1945 roku. Na kilku z 
nich widać ten budynek („Pałac, to za dużo 
u nas powiedziane, chociaż był okazały”- 
wspomniał podczas naszej rozmowy Dieter). 

Widzimy na nim okazałą budowlę istotnie po-
siadającą wieżę - choć nie tak okazałą jak głosi 
opowieść. Czyli jednak pozostał jakiś ślad tego 

miejsca. Warto poznawać to co dookoła nas 
i odkrywać historyczne, zapomniane przez 
ludzi tajemnice… (TOMASZ WOJCIECHOWSKI)

Jedna z zachowanych tablic poniemieckich na cmentarzu w Łeknie
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Kolejne wydarzenie pod patronatem 
Gminy Będzino odniosło ogromny 

sukces. Ponad 9 000 gości odwiedziło 
Ogrody Hortulus podczas IV Kulinarnego 
Festiwalu Kwiatów Jadalnych. Podczas 
wydarzenia odbyły się warsztaty, pre-
lekcje i pokazy z zakresu ogrodnictwa, 
dietetyki, gastronomii, kosmetyki, flo-
rystyki, a nawet carvingu.

O to aby zjedzone zostały tylko kwiaty jadalne 

dbała dr biochemii Małgorzata Kalemba-Droż-

dż - autorka książek o kwiatach jadalnych. Pod-

czas jej prelekcji można było m.in.: dowiedzieć 

się które kwiaty są jadalne, które są szkodliwe, 

a które przynoszą korzyści dla zdrowia.

Podczas tegorocznej edycji dla gości festiwalu 

gotowali Szef Kuchni Mariusz Siwak oraz restau-

ratorka i znawczyni kwiatowej kuchni Grażyna 

Uścińska. W menu pojawiły się kwiatowe sałat-

ki, tajska zupa z liliowcami, risotto z aksamitką 

i pysznogłówką czy domowy makaron zagnia-

tany z kwiatami. Dodatkowo podczas pokazów 

na scenie restauratorka przygotowała kwiatowe 

lody na bazie ciekłego azotu.

W czasie wydarzenia odbył się III konkurs ku-

linarny Cały Ogród na Talerzu. Drużyny: Kre-

atywni w Wierciszewie, Paradne Gosposie, 

Babki z Jajem oraz Gminny Ośrodek Kultury 

w Będzinie zmagały się, walcząc o nagrodę jury 

oraz nagrodę publiczności. 

W sobotę jury oceniało przystawkę, danie głów-

ne oraz deser, przyrządzone z użyciem kwiatów 

jadalnych. Poziom konkursu był niezwykle wy-

soki i wyrównany. Po burzliwych obradach na-

groda główna - Kwiatowy widelec, powędrowała 

do drużyny Kreatywni w Wierciszewie. Drugie-

go dnia festiwalu zespoły walczyły o głosy pu-

bliczności oraz kutą statuetkę – Kwiatową Łyżkę 

Smaku. Faworytem okazała się drużyna Parad-

nych Gosposi z Popowa, serwująca kwiatowy 

makaron! Kute statuetki - widelec oraz łyżkę, 

ufundowała ZIR. Drużyny otrzymały również 

sprzęt gastronomiczny oraz rośliny. Fundato-

rami nagród rzeczowych byli: Fiskars, Klimatex, 

Ogrody Hortulus oraz Gmina Będzino.  

Podczas festiwalu prezentowane były również 

tajniki uprawy i pielęgnacji kwiatów jadalnych. 

Kierownik Katedry Roślin Ozdobnych poznań-

skiego Uniwersytetu Przyrodniczego - dr hab. 

Agnieszka Krzymińska prowadziła plenerowe 

prelekcje w Lawendowym Ogrodzie, Warzyw-

niku kwiatowym oraz powstałym specjalnie na 

tą edycję festiwalu, Ogrodzie w smaku lila-róż. 

Pokazy i prelekcje odbywały się również na sce-

nie głównej. Krakowska Hodowla i Nasiennictwo 

Ogrodnicze Polan podpowiadała m.in.: jak wy-

siać kwiaty jadalne, jak pielęgnować i hodować 

zioła czy kiełki. 

W tajniki kuchni kosmetycznej gości wydarzenia 

wprowadziła Katarzyna Majewska. Specjalist-

ka naturalnej i jadalnej kosmetyki opowiadała 

o pielęgnacji skóry olejami oraz pokazywała 

jak zrobić myjący peeling. Do tegorocznych 

prelegentów dołączyli mistrz świata i polski 

w carvingu Grzegorz Gniech oraz Stowarzysze-

nie Carving Team Poland. Grupa carvingowców 

wprowadzała gości festiwalu w świat rzeźb 

w owocach i warzywach. 

Nowością tegorocznej edycji był konkurs f lory-

styczny. W sobotę podziwiać można było sto-

ły udekorowane zgodnie z tematem Przyjęcie 

w ogrodzie w smaku lila-róż. Dekoracje stołów 

wykonane przez absolwentki kierunku f lory-

styka, Policealnej Szkoły Cosinus Plus ocenia-

ła publiczność. Głosem większości zwyciężyła 

Justyna Went. W niedzielę komisja konkursowa 

oceniła Bukiety w smaku lila-róż. Przewodni-

cząca komisji, międzynarodowy sędzia f loryst-

ki Agnieszka Krzymińska wręczyła 2 główne 

nagrody: Paulinie Roża oraz Justynie Went. Wy-

różniona została również Alina Sępień za „Wy-

jątkowo słodką kompozycję”.  

Ponad 40 wystawców wzięło udział w tegorocz-

nej edycji wydarzenia. W sprzedaży pojawiły się 

naturalne kosmetyki, aromatyczne miody, kwia-

towe przetwory - nalewki,  konfitury, kwiatowe 

wody czy octy. Do tegorocznej edycji ponownie 

dołączył Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

z programem Polska Smakuje. 

Tradycyjnie przyznano również nagrodę za naj-

lepsze stoisko handlowe. Komisja konkursowa 

w składzie Danuta Lebioda (Zastępca Dyrektora 

ZIR) oraz Krzysztof Nieckarz (dyrektor KOWR OT 

Koszalin) oceniła estetykę stoisk, prezentację 

produktów oraz obsługę stoiska. Tegorocznym 

zwycięzcą okazała się Manufaktura Lawenda. 

(ANNA TRĄTNOWIECKA)

  

Zapraszamy na kolejną edycję tego wydarzenia.

V Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych

odbędzie się 11-12 lipca 2020 r. 

IV Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych
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50-lat wspólnego pożycia
Państwo Teresa i Tadeusz Skrzypczyko-

wie ze Smolnego w dniu 20 lipca 2019 
r. obchodzili w Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Będzinie Jubileusz 50-lecia Pożycia 
Małżeńskiego.

W uroczystości udział wzięli najbliższa rodzina Jubi-

latów, Wójt Gminy Będzino Pan Mariusz Jaroniewski, 

który w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej Andrzeja Dudy odznaczył Jubilatów medalami 

za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, Przewodniczą-

ca Rady Gminy w Będzinie Pani Barbara Grudzień 

oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Dorota 

Kokłowska. Miłość, szacunek, poświęcenie, liczne 

kompromisy. Chwile dobre i złe. Wspólny dom, ro-

dzina, dzieci i wnuki. Tylko nieliczni mogą pochwalić 

się tak długim stażem małżeńskim, dlatego też pro-

simy raz jeszcze przyjąć od przedstawicieli władz 

samorządowych gminy Będzino, najserdeczniejsze 

gratulacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, 

wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam 

osób, by przeżyte wspólnie lata niosły ze sobą tylko 

dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały 

spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze. 

Wasze długoletnie pożycie małżeńskie dowodzi, że 

mimo upływu czasu, ciągłych zmian zachodzących 

w otaczającym nas świecie, sukcesów i porażek, ja-

kie spotykają nas w życiu rodzina jest najważniejszą 

przystanią i ostoją, do której zawsze powinniśmy 

powracać. (DOROTA KOKŁOWSKA)

Wójt Gminy Będzino uprzejmie przypomi-
na, o zbliżającym się terminie płatności III 
raty: podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego, podatku leśnego oraz łącznego 
zobowiązania pieniężnego. Termin za-
płaty zobowiązań podatkowych upływa 
15 września 2019 r. Wszystkie powyższe zo-
bowiązania można wpłacać u inkasentów – 
sołtysów lub na rachunek bankowy Gminy 
Będzino w: PBS o/ Będzino nr : 09 8581 1014 
0200 0143 2000 0001.  

WAŻNE!
Należność niewpłacona w terminie staje 
się zaległością, od której będą pobiera-
ne odsetki od zaległości podatkowych. 
W przypadku braku wpłaty zostanie wy-
stawione upomnienie, które dodatkowo 
obciąży zobowiązanego kosztami upo-
mnienia.  Koszt upomnienia to 11,60 zł.

Termin zapłaty podatku

Małżonkowie obchodzący Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w roku 
2020, którzy chceliby zostać odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Mał-

żeńskie przez Prezydenta RP powinni złożyć pisemny  wniosek osobiście lub 
przez członków  ich najbliższej rodziny. Miejsce złożenia wniosku: Urząd Sta-
nu Cywilnego w Będzinie pok. Nr 8 tel. 943162538. Termin przyznania medali 

to ok. 6 miesięcy do chwili złożenia wniosku.

INFORMACJA
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Kobieta aktywna

Rolnicy odznaczeni medalem 
Zasłużony dla rolnictwa

Od urodzenia związana jest z wsią, z pra-
cą na roli. Najpierw praca w rodzinnym 
domu, a następnie wraz z mężem Stefa-
nem od roku 1982 prowadzi własne go-
spodarstwo rolne, o powierzchni ok. 20 
ha. Gospodarstwo, w 1979 roku, po ro-
dzicach przejął Pan Stefan wraz z bratem, 
a następnie całość gospodarstwa prze-
szła na własność Pani Teresy i Pana Stefa-
na, którzy od 37 lat uprawiają rośliny oko-
powe, zboża oraz hodują bydło, obecnie 
w ilości 19 sztuk.  W 1985 roku Państwo 
Załóg przeżyli pożar swojego budynku 
mieszkalnego, który udało się odbudować 
dość szybko mimo różnych przeciwności.  
W 2014 roku kolejna tragedia, wy-
buchł pożar obory. Ponowny wysiłek 
przy odbudowie, ale Państwo Załóg 
się nie poddali, bo ziemia i gospodar-
stwo, to wszystko, co mają. Znani 
są wśród okolicznych mieszkańców 
z uprawy smacznych warzyw, mleka, jaj. 
W chwili obecnej, w gospodarstwie poma-
ga dorosły już syn Seweryn, który chciał-

by w przyszłości przejąć gospodarstwo po 
rodzicach, więc już dzisiaj Państwo Załóg 
są zainteresowani powiększeniem swoje-
go areału i stają do przetargów na wykup 
czy dzierżawę ziemi z ANR. Pani Teresa da-
rzona jest szacunkiem i zaufaniem swoich 
mieszkańców, o czym świadczy fakt, że od 
12 lat pełni funkcję sołtysa sołectwa Kład-
no. Zawsze służy pomocą i radą, zaanga-
żowana w sprawy sołectwa. Z inicjatywy 
m.in. Pani Teresy miejscowość Kładno jest 
gazyfikowana, remontowane są drogi, po-
wstał plac zabaw dla dzieci. Pani Teresa 
bierze aktywny udział w sesjach Rady Gmi-
ny, na których zgłasza problemy miesz-
kańców swojego sołectwa. Podczas co-
rocznych obchodów Święta Plonów, Pani 
Sołtys ze swoimi mieszkańcami prezen-
tuje piękny wieniec, do zrobienia którego 
Pani Teresa aktywizuje swoje mieszkanki. 
Troska Pani Teresy, jako mieszkanki, rolni-
ka i sołtysa, o estetykę sołectwa i o dobro 
jego mieszkańców zasługuje na uznanie 
i wyróżnienie. Pani Teresa Wołyniec została kan-

dydatką naszej gminy do tytułu 
Kobieta Aktywna Powiatu Koszaliń-
skiego. Nic w tym dziwnego, bo jest 
to osoba niezwykle miła, energiczna 
i pracowita. Od urodzenia mieszka 
w Śmiechowie, a  jej rodzice przybyli 
na te tereny w 1947 roku. Pani Teresa 
jest mamą trzech córek i babcią dla 
dwóch wnuków. Sama podkreśla że 
nie boi się pracy, także tej fizycznej. 
Prowadzi wraz z mężem od wielu lat 
agroturystykę, a jej wysiłki docenia 
liczne grono gości z Polski i zza grani-
cy, którzy chętnie wpisują się do księ-
gi pamiątkowej. Jak sama przyznaje, 
prowadzenie tego typu działalności 
nie jest proste, bo trzeba lubić ludzi, 
kontakt z nimi, stwarzać im ciepły kli-
mat podczas pobytu. Warto dodać, że 
Pani Teresa za prowadzenie agrotury-
styki otrzymała dwukrotnie nagrodę 
Starosty Koszalińskiego. Jak sama 
twierdzi, jest optymistką (w przeci-
wieństwie do męża), co czyni życie 
prostszym i łatwiejszym. Wolny czas 
spędza na podróżach, jeździe rowe-
rem i czytaniu książek. 

Od urodzenia mieszka w miejscowości 
Śmiechów gm. Będzino, gdzie rodzice pro-
wadzili gospodarstwo rolne, w którym Pan 
Arkadiusz dorastał i uczył się pracy na roli. 
Podstawą utrzymania gospodarstwa było 
gospodarstwo wielokierunkowe. W 2014 
roku Pan Arkadiusz dokupił trochę ziemi 
i w 2015 roku rodzice przepisali gospodar-
stwo na syna. Od tego momentu Pan Ar-
kadiusz jest gospodarzem, który stawia na 
nowoczesność i ekologię w swoim gospo-
darstwie. Posiada własny areał o pow. 22 
ha oraz od KOWR dzierżawi 130 ha. Łącz-
nie gospodarzy na 150 ha. Gospodarstwo 
nastawione jest na hodowlę bydła głównie 
mięsnego (w ilości 80 szt. bydło mięsne 
i ok. 20 sztuk bydło mieszane). Bydło pa-
sie się swobodnie na pastwiskach i łąkach. 
Cała uprawa roślinna z gospodarstwa,  
przeznaczona jest na potrzeby własne 
czyli paszę dla bydła na zimę. Gospodar-
stwo posiada własny park maszynowy, co 

świadczy o zaradności młodego gospoda-
rza. Jest samowystarczalne.  W gospodar-
stwie pomagają rodzice Pana Arka, którego 
zagroda stanowi wzór dla innych rolników 
w zakresie dbałości, o czystość i estety-
kę. Pan Arkadiusz, jako młody gospodarz 
chętny do pomocy sąsiedzkiej, służący 
radą wzbudził na tyle zaufanie mieszkań-
ców, że w 2002 roku został wybrany soł-
tysem sołectwa Śmiechów/Borkowice. 
Funkcje pełnił do roku 2006. Obecnie Pan 
Arkadiusz cały czas usprawnia swoje go-
spodarstwo, bierze udział w spotkaniach 
i szkoleniach dla rolników, chętnie udzie-
la się społecznie biorąc udział w pracach 
społecznych np. przy zagospodarowaniu 
placu zabaw dla dzieci, służąc pomocą 
i sprzętem. Postawa Pana Arkadiusza, jako 
mieszkańca, gospodarza, rolnika, których 
jest coraz mniej w tutejszym regionie, za-
sługuje na wyróżnienie odznaką honorową 
„Zasłużony dla rolnictwa”.  

Arkadiusz Kowalski

Teresa Załóg
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Organizatorem konkursu jest Rada 
Gminy i Wójt Gminy w Będzinie. Ce-

lem konkursu jest poprawa wyglądu es-
tetycznego wsi poprzez podejmowanie 
prac służących upiększaniu poszczegól-
nych zagród wiejskich i  obiektów uży-
teczności publicznej. Organizując ten 
konkurs gmina liczy na szeroki udział 
w  nim mieszkańców, ich duże zaanga-
żowanie w  upiększaniu własnych sie-
dlisk oraz dużą aktywność społeczności 
wiejskich. Tegoroczna edycja to ponad 
40 zgłoszeń z różnych zakątków gminy.

Kategoria „WIEŚ”

I miejsce – Dobrzyca 
II miejsce – Mścice 
III miejsce – Popowo

Kategoria „POSESJA”

I miejsce – Tomasz Skonieczny, Mścice 
II miejsce – Czesława Stępień, 
Miłogoszcz 
III miejsce – Anna Sędzicka, 
Strzeżenice

Kategoria „BUDYNEK 
WIELORODZINNY” 

I miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa - 
Stoisław 14 
II miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa 
– Mścice, ul. Koszalińska 75 
III miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa 
Tymień 26, 
III miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa 
Dobrzyca 24

Oceny dokonała komisja w składzie: 
- KUSYK Mariola - przewodnicząca 
- WOŁUJEWICZ Gabriela - sekretarz 
- WIELGUS Agnieszka - członek

Piękna Wieś - wyniki konkursu

I miejsce w kategorii WIEŚ -
Dobrzyca



I miejsce w kategorii POSESJA - Tomasz Skonieczny, Mścice

I miejsce w kategorii BUDYNEK WIELORODZINNY -
Wspólnota Mieszkaniowa Stoisław 14

II miejsce w kategorii POSESJA -
Czesława Stępień, Miłogoszcz




