
Kapela Swaty już od 15 lat uprzy-
jemnia mieszkańcom naszej gminy 
życie swoją muzyką. Założycielami 
kapeli są Michał Lewoczko i Zbi-
gniew Polechoński. Podstawowy re-
pertuar jaki grają to muzyka regio-
nu rzeszowskiego i małopolskiego 
- żwawa, taneczna, wesoła.  

Kapela bierze udział w licznych prze-
glądach folklorystycznych, regional-
nych i ogólnopolskich. Ponadto, Swa-

ty biorą udział w różnych imprezach 
okolicznościowych, takich jak dożynki, 
wieczory wigilijne i jubileusze. Kapela 
jest częstym gościem na antenie Radia 
Koszalin i Radia Szczecin. Kapela może 
poszczycić się szeregiem wyróżnień 
i nagród, takich jak np. sześciokrotny 
laureat Wojewódzkiego Przeglądu Ru-
chu Seniorów w Szczecinie, trzykrotne 
Grand Prix na Przeglądzie Zespołów 
Biesiadnych, Folklorystycznych i Ka-
pel Podwórkowych w Debrznie, oraz 

Grand Prix w “Siemionaliach” w Bobo-
licach w 2012 roku. Wymieniać można 
długo, ale warto podkreślić, że kape-
la działa od kilku lat przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Będzinie, gdzie 
wspiera ją dyrektor placówki.  
Uroczystości jubileuszowe odbędą 
się 11 kwietnia w sali widowiskowej 
Domu Kultury w Dobrzycy. Będzie 
mnóstwo gości, przyjaciół zespołu, 
oraz oczywiście śpiew i tańce. 
Zapraszamy!

15 lecie kapeli Swaty.

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie  
zaprasza na cykl imprez.

KALENDARZ IMPREZ:
MARZEC:

24.03
Zajęcia plastyczne, połączone z wykonywa-
niem przedmiotów związanych ze Święta-
mi Wielkanocnymi.

29.03 Jarmark Wielkanocny w Koszalinie.

KWIECIEŃ:

11.04 Obchody 15 lecia działalnosći kapeli Swa-
ty, sala w Dobrzycy

MAJ:

1.05 Turniej Piłki Nożnej o puchar wójta gminy 
Będzino - boisko sportowe w Dobrzycy

2.05 Zabawa ludowa - sala widowiskowa w Do-
brzycy

26.05
Gminne Obchody Dnia Matki. Imprezy  
z tej okazji będą odbywać się także w in-
nych placówkach na terenie naszej gminy.

30.05 Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Ze-
społów Ludowych.

30.05 festyn z okazji Dnia Dziecka - boisko sporto-
we w Dobrzycy

Więcej informacji na : www.gok.bedzino.pl
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Mieszkańcy gminy Będzino mogą skła-
dać wnioski na dofinansowanie związane 

z usuwaniem azbestu. Osoby zaintereso-
wane usunięciem azbestu ze swojej nieru-
chomości mogą zgłaszać się do pok. Nr 1 
Urzędu Gminy, informacje można też uzy-
skać pod nr tel. 94 316 25 33.
    O dofinansowanie mogą ubiegać się oso-
by, których nieruchomości zostały zewiden-

cjonowane w Programie usuwania azbestu, 
oraz wyrobów zawierających azbest na tere-
nie gminy Będzino, oraz dopełniły formalno-
ści związanych z uzyskaniem niezbędnych 
pozwoleń (tj. zgłoszenie robót w Starostwie 
Powiatowym w Koszalinie, uzyskanie pozwo-
lenia na budowę jeśli jest wymagane).

B e Z P ł at N y  K W a r ta L N i K  i N f O r M a c yj N y  G M i N y  B ę d Z i N O

PROGRAM USUWANIA 

AZBESTU
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Przed  Państwem drugi numer kwartalnika „Nowiny z Gminy”. A w nim m.in 
przedstawienie nowych sołtysów i rad sołeckich. Bardzo się cieszę, że miesz-
kańcy gminy licznie wzięli udział w wyborach, frekwencja była o wiele większa 
niż przed czterema laty. Co świadczyć może o coraz większej roli sołtysa i rad 
sołeckich w naszej małej ojczyźnie. Ogólnie w wyborach udział wzięło 1.114 
mieszkańców, co dało 16,14% frekwencję. Osobiście, jako wójt gminy Będzino 
brałem udział w 23 zebraniach wiejskich, miałem okazję wysłuchać opinii,  po-
znać wnioski i pomysły mieszkańców na różne tematy dotyczące spraw całej 
gminy, jak i dotyczących spraw sołeckich. Jest to cenna wiedza, którą postaram 
się wykorzystać w mojej dalszej pracy, w ciągłym podnoszeniu standardów ży-
cia mieszkańców i poprawianiu funkcjonowania instytucji gminnych.

A teraz chciałbym się odnieść do ważnego wydarzenia - 25-lecia pierwszych wolnych wyborów samorządowych, któ-
re odbyły się 27 maja 1990 roku. Jubileusz 25 lat samorządności wiąże się jednocześnie ze Świętem Wolności 4 czerw-
ca, upamiętniającym pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne w roku 1989, które dały początek reformom 
ustrojowym, społecznym i gospodarczym w naszym kraju. Dzięki tym wielkim przemianom, możemy dziś cieszyć się 
wolnością i prawem wyboru, dane jest nam współuczestniczyć i współdecydować o tym, co dotyczy naszych społecz-
ności. „Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm.” – to zdanie wypowiedziane przez Joannę 
Szczepkowską 28 października 1989 roku w Dzienniku Telewizyjnym stało się symbolem zmian, jakie nastąpiły w Polsce 
po wyborach parlamentarnych w 1989 roku, pierwszych częściowo wolnych wyborach od zakończenia II wojny świa-
towej. My, samorządowcy możemy powiedzieć, parafrazując zdanie pani Szczepkowskiej, że dla samorządu komunizm 
skończył się 8 marca 1990 roku, kiedy Sejm kontraktowy uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a konsekwencją 
tego były pierwsze demokratyczne wybory do  rad gmin, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Od tej chwili możemy mó-
wić, że Rzeczpospolita Polska poczyniła ważny krok w kierunku samorządności. Kierunek został obrany i przez ostanie 
25 lat jest konsekwentnie realizowany. Czy samorząd jest sukcesem? Z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że 
TAK. Odpowiedzi na pytanie: dlaczego jest sukcesem? może być tyle, ilu jest samorządowców, czy szerzej – obywateli 
Rzeczypospolitej, bo każdy z nas uczestniczący w życiu swojej gminy jest w pewnym sensie samorządowcem. I to, moim 
zdaniem, pierwszy dowód na to, że samorząd jest sukcesem: udział mieszkańców w życiu osiedla, dzielnicy, gminy czy 
miasta. Dzięki reformie samorządowej w 1990 roku mieszkańcy zyskali możliwość współdecydowania o tym, jak wyglą-
da ich najbliższa okolica, pokazują, jakie są potrzeby i w jaki sposób powinny być dzielone samorządowe pieniądze. Naj-
częściej potrzeb jest więcej niż środków, jakie możemy przeznaczyć na ich realizację, ale to od mądrości lokalnej władzy 
– rady gminy i Wójta zależy ich dystrybucja i wyważenie interesu lokalnej społeczności – sołectw,  w kontekście potrzeb 
całej gminy. To wójt i radni, czyli – co należy bardzo mocno podkreślić – osoby wybrane przez  mieszkańców gminy, 
decydują o kształcie budżetu i o tym, na co pieniądze mieszkańców są wydawane. W naszej gminie od 2011 r. w budże-
cie wyodrębniono fundusz sołecki, który  jest swoistym funduszem obywatelskim. Mieszkańcy decydują jak zostanie 
rozdysponowany, które ich zdaniem inwestycje  są najpilniejsze do realizacji w ich miejscowościach. To demokratyczny 
proces podejmowania decyzji, w którym bezpośrednio uczestniczą mieszkańcy sołectwa, na równych prawach. Ustawa 
o samorządzie gminnym z 1990 roku nałożyła na samorząd ogrom zadań, nazywając je „zaspokajaniem zbiorowych po-
trzeb wspólnoty”.  Minione 25 lat w tym zakresie należy również uznać za sukces, ponieważ poziom życia mieszkańców 
w naszej gminie uległ zdecydowanej poprawie. Dziś nie jest luksusem posiadanie bieżącej wody czy telefonu. Jakość 
dróg w naszej gminie z każdym rokiem się poprawia, gmina  inwestuje w bazę dydaktyczną szkół i placówek oświato-
wych, biblioteki, w kulturę. To jest kierunek rozwoju, który z jednej strony pozwala na zaspokojenie podstawowych po-
trzeb mieszkańców europejskiego kraju XXI wieku, a z drugiej pozwala na zachowanie tradycji, przekazanie młodemu 
pokoleniu wartości, jakimi  kierowali się nasi przodkowie, oraz ochronę naszego dziedzictwa kulturowego. 

Te ćwierć wieku, które minęło od wprowadzenia reformy samorządowej, to dobry czas, by pokusić się o podsumowa-
nia. Przede wszystkim bez wątpienia samorząd jest sukcesem i bardzo dobrze radzi sobie ze swoimi zadaniami. Nie by-
łoby to możliwe bez ludzi, którzy w minionym czasie pracowali jako radni, sołtysi, pracownicy samorządowi. Niektórzy 
już odeszli od nas, inni cieszą się zasłużoną emeryturą, wielu wykorzystuje swoje doświadczenie samorządowe w pracy 
zawodowej. Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom, którzy w przeszłości i obecnie angażują się w sprawy naszej gminy. 
Jeszcze raz dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w zebraniach wiejskich i tym wszystkim, którzy wzięli 
udział w badaniu ankietowym,  stanowiącym podstawę do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Będzino 2015-2020”, 
za składane uwagi i wnioski. Nowo wybranym sołtysom i członkom rad sołeckich życzę wielu sukcesów i satysfakcji  
z pełnienia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.
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Gmina Będzino wprowadziła dla mieszkań-

ców SMS-owe informacje. Każdy mieszkaniec 
może bezpłatnie otrzymywać komunikaty 
na telefon komórkowy. Będą to wiadomości 
dotyczące: ostrzeżeń i zagrożeń (kod O.TAK), 
wydarzeń i informacji (kod W.TAK) oraz przy-

pomnienia o terminach opłat i podatków 
(P.TAK). Każdy kto chciałby otrzymywać ko-
munikaty z danej kategorii powinien wysłać 
SMS z treścią wybranego kodu na na numer 
698 664 841.

3www.bedzino.pl

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do od-
czuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek 
jest mu winien poszanowanie, ochronę i opie-
kę.” – art. 1 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 
856 t. j.). Rada Gminy Będzino zgodnie z Us- 
tawą o ochronie zwierząt corocznie wdraża  
w życie Program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Będzino. Pies od 
zawsze był kompanem  naszego życia, kiedyś 
głównie pełnił funkcję obronną w obejściu,  
aktualnie staje się pełnoprawnym członkiem 
rodziny. Ludzie coraz częściej zaczęli doceniać  
pozytywny wpływ zwierząt na rozwój intelek-
tualny i fizyczny zarówno dzieci jak i dorosłych. 

Za ciepły kąt i miskę ciepłej karmy zwie-
rzęta odwzajemniają się czymś bezcennym 
- miłością, wdzięcznością i przyjacielską łapą. 
Pies to ktoś więcej niż tylko zwierzę domo-
we. Potrafi nieść radość w dobrych chwilach, 
uśmiech w złych, jest niekwestionowanym 
kompanem w naszym życiu. Dlatego chce-
my zwrócić uwagę mieszkańców na problem 
bezdomności zwierząt, a tym samym zachę-
cić i zwiększyć liczbę adopcji psów. Jedno-
cześnie chcemy zaznaczyć, że schroniskowe 
czworonogi nie różnią się niczym od psów 
rasowych i że warto stworzyć im dom. 

Niech los bezdomnych zwierząt nie będzie 
nam obojętny...

Szczegółowych informacji udziela Urząd 
Gminy  Będzino, pokój nr 3, tel. 943162532.

AdOPTUj
cztery łapy

S M S O W E 
I N f O R M A c j E
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alkohol jak wiele innych rzeczy jest to-
warem. Ale rola alkoholu polega na tym, że 
jest on z jednej strony produktem legalnie 
dostępnym, ale z drugiej to substancja psy-
choaktywna i szkodliwa. Dlatego w Polsce, 
podobnie jak w innych krajach europej-
skich, regulacje prawne związane z han-
dlem alkoholem mają charakter reglamen-
tacyjny, czyli ograniczający. Oznacza to, że 
produkcja, sprzedaż i spożywanie alkoholu 
są prawnie dozwolone, ale ze względu na 
szkody, jakie powoduje używanie alkoho-
lu, są stosowane akty prawne, regulujące 
kwestię dostępności, wprowadzając różne 
ograniczenia np. zakazy sprzedaży alkoho-
lu w określonych miejscach, lub dodatkowe 
wymagania np.szczegółowe warunki uzy-
skania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 
W związku z tym, corocznie w Gminie Będzi-
no opracowywany jest i wdrażany Gminny 
Program Rozwiązywania Problemów Uzależ-
nień. Korzystać z niego mogą  osoby dorosłe, 
rodziny, dzieci i młodzież, dla których alkohol 
czy inne używki stały się problemem, lub któ-
rzy zetknęli się z jakimkolwiek uzależnieniem 
i skutkami jego następstw. Uzależnienia to 
dla wielu rodzin gminy Będzino problem nie 
do rozwiązania...a tak wcale być nie musi.

•	 Masz problem zgłoś się do punktu kon-
sultacyjnego w Będzinie, Dom Kultury niski 
parter (obok rehabilitacji) czynny w każdy 
wtorek tygodnia od godz. 15 -16 – specjalista 
ds. uzależnień, terapeuta  Wiktor łuczak po-
może Ci rozwiązać problem.

•	 Poradź się nowo powołanych członków 
komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych:
- Hanna Siegieda - nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej w Dobrzycy
- Jan Chlewicki - działacz AA
- Grażyna Lech - były pracownik GS w Będzi-
nie 
- Aleksander Woźnicki - Prezes OSP w Będzi-
nie.

•	 Skontaktuj się z pracownikiem Urzędu 
Gminy w Będzinie odpowiedzialnym za ca-
łość problemów związanych z uzależnienia-
mi i problemami uzależnień mieszkańców 
Gminy Będzino Teresa Dębiec, tel. 94 3162 
546, pok. nr 16(poniedziałki i wtorki każdego 
tygodnia).
Z pomocy, jaką oferuje samorząd Gminy Bę-
dzino warto i trzeba korzystać. W roku 2014  
dzięki wysiłkom i dużemu wkładowi pracy 
wielu różnych osób i instytucji, zrealizowano:

AlkOhOlIZMOWI MóWIMy
STOP!

Lp. Zadanie Ilość

1. Leczenie z choroby alkoholowej podjęło. 11

2. Wniosków o leczenie złożono. 29

3. O nałożenie obowiązku przez Sąd komisja wystąpiła. 2

4. Na badanie o stopniu uzależnienia skierowano. 1 

5. Z rozmów motywujących  do podjęcia leczenia oraz porad 
w punkcie konsultacyjnym skorzystało.

36 - M
9 - K

6. Wizyty w środowisku. 8

7. Udział w terapii podtrzymującej trzeźwość. 2

8. Komisja wydała opinie do zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 40

9. Posiedzenia komisji ds. RPA. 10

Dane, które przedstawiono poniżej, być może 
nie odzwierciedlają rzeczywistych proble-
mów gminy. Leczenie z choroby alkoholo-
wej jest dobrowolne, wielokierunkowe i nie 
zawsze możliwe jest prowadzenie komplek-
sowych statystyk. Alle jest to niewątpliwie 
sukces wszystkich, którzy przyczynili się do 
pomocy w zdrowieniu i wsparcia na drodze 
do trzeźwienia sporej grupy osób.

Martwi nas fakt, że duży procent mieszkań-
ców naszej gminy nie widzi w „piciu alkoho-
lu” nic złego - a rodzice i rodzina często dają 
społeczne przyzwolenie dzieciom i bliskim 
osobom na nadużywanie alkoholu. Jest to za-
danie pracy na najbliższy rok  nas wszystkich, 
którym nie obojętna jest trzeźwość, bezpie-
czeństwo i szczęście rodzin.

W budżecie gminy na 2015 roku na drogi 
gminne przeznaczono kwotę 405.098,89 zło-
tych, z tego na usługi remontowe;
•	 250.000,00 zł na remonty cząstkowe dróg  
i przepustów,
•	 18.000,00 zł remonty obiektów mostowych 
(Borkowice),
•	 10.000,00 zł wycinka drzew przy drogach,
•	 18.000,00 zł zakup kierunkowskazów i zna-
ków drogowych,
•	 6.000,00 zł przeglądy okresowe dróg,
•	 10.000,00 zł montaż znaków drogowych 
oraz malowanie pasów, 
•	 45.00,00 zł na usuwanie śliskości. 
Wydatki na inwestycje z funduszy sołeckich:
•	 12.389,31zł - kontynuacja budowy chodni-
ka w Kazimierzu Pomorskim - zrealizowano,
•	 23.239,31zł kontynuacja budowy drogi do-
jazdowej w Stoisławiu bud. mieszk. Nr 7 – 9. 
W 2015 roku przeznaczono po 8.000,00 zł 
na zakup i remonty przystanków. Za kwotę 
250.000,00 zł przeznaczoną w budżecie na 
remonty dróg pragniemy wykonać za kwotę:
•	 75.060,00 zł remonty dróg masą bitumicz-
ną na gorąco w Strzeżenicy, Stoisławiu, Mści-
cach, Będzinie, Śmiechowie, Borkowicach, 
Kładnie, Tymieniu, Komorach i Pleśnej.
•	 25.830,00zł remonty dróg gminnych emul-
sją na zimno grysami w m. Komory, Mścice, 
Śmiechów, Borkowice, Tymień, Będzino.
•	 30.269,53zł na remonty dróg gruntowych 
poza obszarami zabudowanymi częściowo 
gruzem, szlaką .
W MEC w Koszalinie gmina ma zamówione 
w pierwszej turze 300 ton szlaki, po preferen-
cyjnej cenie 13 groszy brutto za tonę, wraz 
z ich transportem i dostawą we wskazane 
miejsca na terenie gminy. Gmina chciałaby 
również za środki przeznaczone na remonty 
dróg, zakupić około 800 ton kruszywa drogo-
wego od 0,00-31,5mm z przeznaczeniem na 
remonty dróg w obszarach zabudowanych, 
oraz za kwotę 19.680,00 zł zakupić 20 ton 
mieszanki mineralno-asfaltowej na remonty 
dróg asfaltowych. Ponadto przewidywany 
jest wynajem sprzętu tj. koparko-ładowarki 
za kwotę 18.275,67 zł między innymi do rów-
nania dróg i ciągnik rolniczy z 2 przyczepami 
za kwotę 7.084,00 zł.

Gmina
inwestuje 

w droGi
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Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 
1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mie- 
szkalnych; 
2. Osobom mieszkającym w lokalach miesz-
kalnych, do których przysługuje im spółdziel-
cze prawo do lokalu mieszkalnego; 
3. Osobom mieszkającym w lokalach miesz-
kalnych znajdujących się w budynkach sta-
nowiących ich własność i właścicielom samo-
dzielnych lokali mieszkalnych; 
4. Innym osobom mającym tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu mieszkalnego i pono-
szącym wydatki związane z jego zajmowa-
niem; 
5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez 
tytułu prawnego, oczekującym na przysługu-
jący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom,  
jeżeli średni miesięczny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego w okre-
sie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkanio-
wego nie przekracza 175% kwoty najniższej 
emerytury ( od 01.03.2015 – 880,45 zł) w go-
spodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwo-
ty w gospodarstwie wieloosobowym, obo-
wiązującej w dniu złożenia wniosku.

Normatywna powierzchnia użytkowa loka-
lu mieszkalnego lub budynku mieszkalne-
go, w którym znajduje się tylko jeden lokal 
mieszkalny jednorodzinny), zwana dalej „nor-
matywną powierzchnią”, w przeliczeniu na 
liczbę członków gospodarstwa domowego 
nie może przekraczać: 
1. 35 m2 – dla 1 osoby; 
2. 40 m2 – dla 2 osób; 
3. 45 m2 – dla 3 osób; 
4. 55 m2 – dla 4 osób; 
5.  65 m2 – dla 5 osób; 
6.  70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwa-
nia w lokalu mieszkalnym większej liczby osób 
dla każdej kolejnej osoby zwiększa się norma-
tywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Normatywną powierzchnię powiększa się o 
15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamiesz-
kuje osoba niepełnosprawna poruszająca się 
na wózku lub osoba niepełnosprawna, której 
niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania 
w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszki-
wania w oddzielnym pokoju orzekają powia-
towe zespoły do spraw orzekania o niepełno-
sprawności.
Wydatki na normatywną powierzchnię zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzie-

ląc wydatki za ten lokal przez jego powierzch-
nię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób 
wskaźnik przez normatywną powierzchnię.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy po-
wierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie 
przekracza normatywnej powierzchni o więcej 
niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział 
powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni 
użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi 
różnicę między wydatkami, przypadający-
mi na normatywną powierzchnię użytkową 
zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą 
stanowiącą wydatki poniesione przez osobę 
otrzymującą dodatek w wysokości: 
•	 15% dochodów gospodarstwa domowego 
– w gospodarstwie jednoosobowym;
•	 12% dochodów gospodarstwa domowego 
– w gospodarstwie 2–4-osobowym;
•	 10% dochodów gospodarstwa domowego 
– w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy, lub 
wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury 
w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej 
kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz 
nie przekracza odpowiednich wysokości śred-
nich miesięcznych dochodów, wówczas dla 
celów obliczenia dodatku mieszkaniowego 
przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę 
otrzymującą dodatek w wysokości: 
•	 20% dochodów gospodarstwa domowego 
– w gospodarstwie jednoosobowym; 
•	 15% dochodów gospodarstwa domowego 
– w gospodarstwie 2–4-osobowym;
•	 12% dochodów gospodarstwa domowego 
– w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubie-
gającą się o dodatek mieszkaniowy są świad-
czenia okresowe ponoszone przez gospodar-
stwo domowe w związku z zajmowaniem 
lokalu mieszkalnego. Wydatkami są: 
1. Czynsz; 
2. Opłaty związane z eksploatacją i utrzy-
maniem nieruchomości w częściach przypa-
dających na lokale mieszkalne w spółdzielni 
mieszkaniowej; 
3. Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością 
wspólną; 
4. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez 
tytułu prawnego; 
5. Inne niż wymienione w pkt 1–4 opłaty za 
używanie lokalu mieszkalnego; 
6. Opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór 

nieczystości stałych i płynnych; 
7. Wydatek stanowiący podstawę obliczania 
ryczałtu na zakup opału. 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wnio-
sek osoby uprawnionej do dodatku miesz-
kaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do 
wniosku dołącza się deklarację o dochodach 
gospodarstwa domowego za okres 3 miesię-
cy kalendarzowych poprzedzających dzień 
złożenia wniosku oraz inne niezbędne doku-
menty:
- tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
- faktura za energię elektryczną,
- faktura za wodę,
- faktura za ścieki,
- dokument opłaty za śmieci, itp.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w ter-
minie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, 
zarządcy domu lub osobie uprawnionej do 
pobierania należności za lokal mieszkalny. 
W tym samym terminie wypłaca się ryczałt. 

GOpS BędzinO infOrmuje
- czy możesz starać się o dodatek mieszkaniowy?
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Sołtysi wybrani w 2015 roku

Zakończyły się wybory  do władz lokalnych na terenie gminy Będzino. 
Gmina Będzino ma 24 sołectwa, w których wybrano na nową kadencję sołtysów oraz  rady sołeckie.

WyKAZ SołtySóW oRAZ RAD SołECKICh gMINy BęDZINo

SołECtWo BęDZINKo
Sołtys
Marek Kalicki

Rada Sołecka :  
Andrzej Matuszewski, 
Katarzyna Rutkowska, 
Krystyna Banach, 
Aleksandra Kwiatkowska, 
Katarzyna Kubicka, Mie-
czysław Bereźnicki. 

SołECtWo DoBIESłAWIEC
Sołtys
Czesława Borowik

Rada Sołecka :  
Dorota Witkowska, 
Ryszard Damijan, 
Zbigniew Orłowski, 
Izabela Woś, 
Sylwester Grabowski.

SołECtWo DoBRZyCA
Sołtys
Andrzej Augustyniak

Rada Sołecka :  
Mirosław Lesiak, 
Michał Szczur, 
Agnieszka Szeląg, 
Karolina Szczepańska, 
Krzysztof Specyał.

SołECtWo KłADNo
Sołtys
Teresa Załóg

Rada Sołecka :  
Marcin Koszlak, 
Emilia Rydel, 
Inocenta Wrońska, 
Andrzej Krawiecki, 
Bogdan Mikita, 
Bożena Birycka.

SołECtWo BęDZINo
Sołtys
Adam Śnieżko

Rada Sołecka :  
Jarosław Góral, 
Grzegorz Golusiński, 
Anna Kwiatkowska, 
Ewa Gwizd, 
Monika Falińska – Skinder, 
Waldemar Snoch.

SołECtWo DoBRE
Sołtys
Andrzej Zięba

Rada Sołecka :  
Albin Romecki, 
Dorota Malinowska, 
Stanisław Szostak, 
Kamil Wasiewski, 
Bartosz Tkacz.

SołECtWo KISZKoWo
Sołtys
Katarzyna Andrzejewska

Rada Sołecka :  
Robert Dziaduch, 
Alicja Mydło, 
Stanisław Jaworski, 
Alina Krawczyk, 
Monika Luty.

SołECtWo KoMoRy
Sołtys
Tadeusz Kanas 

Rada Sołecka :  
Anna Włodyka, 
Michał Szcześniak, 
Jarosław Włodyka, 
Hanna Kujath.
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SołECtWo łEKNo
Sołtys
Weronika Bączkowska
Rada Sołecka :  
Władysław Frymus, 
Marian Nowak, 
Stanisław Gromadzki, 
Lech Łozowski , 
Aleksandra Wojciechowska, 
Anna Borowik, 
Agnieszka Świątek.

SołECtWo MśCICE
Sołtys
Aniela Antkiewicz

Rada Sołecka :  
Elżbieta Frankowska, 
Andrzej Nożykowski, 
Celina Jurczak, Leonarda Czopko, 
Andrzej Krawiec, Lucyna Parol, 
Wanda Macki, Kazimiera Rama, 
Tomasz Kelm, Maria Szelest.

SołECtWo SKRZESZEWo
Sołtys
Wioletta Kołpacka

Rada Sołecka :  
Jarosław Pahulak,  
Piotr Kołpacki, 
Mirosław Sywanicz.

SołECtWo SMoLNE
Sołtys
Kazimierz Włoch

Rada Sołecka :  
Janusz Sepioło, 
Waldemar Wiśniewski, 
Ewa Kiewszyniec 
Jerzy Leszczyński.

SołECtWo StRAChoMINo
Sołtys
Andrzej Zieliński

Rada Sołecka :  
Katarzyna Niedźwiecka, 
Paweł Honczar, 
Agnieszka Marczak, 
Grzegorz Król.

SołECtWo łoPIENICA/łASIN 
KoSZALIŃSKI
Sołtys
Bożena Stasiłowska (Świeboda)

Rada Sołecka :  
Edyta Górnowska, 
Piotr Pasterz, 
Agnieszka Górnowska, 
Iwona Sola, 
Sebastian Jędrych.

SołECtWo PoPoWo
Sołtys
Elżbieta Rzepka

Rada Sołecka :  
Tadeusz Majchrzak, 
Dorota Wróbel, 
Wioletta Łozowska, 
Leszek Majchrzak, 
Danuta Kowalska. 

SołECtWo SłoWIENKoWo
Sołtys
Anna Garbalska

Rada Sołecka :  
Tadeusz Stańczak, 
Mariusz Marszałek, 
Andrzej Wierzgacz, 
Danuta Czerwonobroda.

SołECtWo StoISłAW
Sołtys
Eugenia Imbiorowska 
Rada Sołecka :  
Zofia Marszałek, 
Łukasz Nożykowski, 
Irena Kacprzak, 
Marcin Śliwiński, 
Jan Kasprzyk, 
Danuta Wieczorek, 
Elżbieta Kucińska.

SołECtWo StRZEPoWo
Sołtys
Jan Chlewicki 

Rada Sołecka :  
Andrzej Sikora, 
Adam Gołuchowski, 
Justyna Sroczyńska, 
Katarzyna Gołuchowska, 
Wojciech Cyran.
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SołECtWo StRZEżENICE
Sołtys
Krystyna Żakowska – Węgielnik

Rada Sołecka :  
Zdzisław Picheta, 
Krystyna Kuczyńska, 
Sylwester Mackiewicz, 
Jadwiga Mackiewicz, 
Karolina Kozłowska.

SołECtWo tyMIEŃ
Sołtys
Krystyna Sondecka

Rada Sołecka :  
Bogumiła Nowak, 
Kazimierz Kret, 
Edward Krępski, 
Helena Szczur, 
Wiktor Iwan.

SołECtWo WIERZChoMINo
Sołtys
 Anna Grajper

Rada Sołecka :  
Małgorzata Obrembska, 
Michał Jaśkiewicz, 
Donata Jaśkiewicz.

SołECtWo śMIEChóW/
BoRKoWICE
Sołtys
Józef Kupisz 

Rada Sołecka :  
Przemysław Trawicki, 
Krystyna Ordecha, 
Teresa Wołyniec, 
Grzegorz Skrzypczak,  
Halina Michno.

SołECtWo ULISZKI
Sołtys
Bogdan Kostrzewa 

Rada Sołecka :  
Roman Turkacz, 
Urszula Kober, 
Teresa Turkacz, 
Kazimiera Kober.

SołECtWo WIERZChoMINKo
Sołtys
Bogdan Terelak 

Rada Sołecka :  
Jan Małyska, 
Zbigniew Koleda, 
Kinga Stefańska, 
Magdalena Tomicka.

XXI wiek narzucił zmianę wizerunku biblio-
teki. Nasza będzińska biblioteka spełnia te 
kryteria pełniąc ważne funkcje w pięciu ob-
szarach; kultury, animacji, wiedzy, informacji 
i edukacji. Jest instytucją podporządkowaną 
potrzebom użytkownika, otwartą i inspirują-
cą, w której dużo się dzieje.
Na konferencji powiatowej, podsumowującej 
działalność  bibliotek  miejskich i gminnych 
powiatu koszalińskiego w 2014 roku, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Będzinie, w ogólnej 
statystyce, znalazła się na jednej z wyższych 
pozycji. Mając 1173 użytkowników, w tym 
1057 czytelników aktywnie wypożyczających, 
osiągnęła najwyższy wskaźnik wypożyczeń 
na 1 czytelnika. Bibliotekę odwiedziło ogó-
łem 19986 użytkowników. Przeprowadzono 
4 szkolenia biblioteczne dla 67 osób. Z Inter-
netu skorzystało 4289 osób.  W działalność bi-
blioteki są wpisane różnorodne formy pracy, 
których razem z innymi wydarzeniami kultu-
ralnymi było w 2014 roku 117, a uczestniczyło 

w nich 2741 osób. Biblioteka ma opracowa-
ny całoroczny systematyczny cykl spotkań  
z dziećmi, w ramach którego przeprowa-dza-
ne są zajęcia edukacyjne, wychowawcze, in-
formacyjne, poznawcze, czytelnicze, plastycz-
ne i kulturalne. Odbywają się one w for-mie 
zabaw, konkursów, małych przedstawień te-
atralnych i działań praktycznych.
Po raz trzeci biblioteka uczestniczyła w Wiel-
kiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Do-
łączyła do ogólnopolskiej akcji „Biblioteki 
przyjazne sztabom WOŚP”. Za przyczyną 
niezwykłej osoby, aktorki i pisarki, Laury 
łącz, biblioteka dwukrotnie była miejscem, 
gdzie publiczność uczestniczyła w wielkiej 
uczcie kulturalnej. Pani Laura zaprezentowała 
spektakl poetycko-muzyczny „Między mną  
a tobą”, oparty na utworach okresu dwudzie-
stolecia międzywojennego. 
Biblioteka była organizatorem dwóch spo-
tkań autorskich z pisarzami książek dla dzieci 
i młodzieży. joanna Olech spotkała się w bę-

dzińskiej bibliotece z najbardziej oczytanymi 
„osobnikami” z klas 4-6 ze szkół podstawo-
wych. Pisarka czytała własne teksty wzbo-
gacając ich treść grą pacynek lalkowych. 
Zapoznała czytelników z publikacjami pictu-
re books. Są to książki z bardzo małą ilością 
tekstu, w których narracje odbywają się za 
pomocą obrazu. Drugim niezwykłym go-
ściem, który zawitał do będzińskiej biblioteki 
była pisarka, autorka piosenek dla dzieci, sce-
narzystka programów telewizyjnych – ewa 
chotomska. Pisarka mówiła o tym, jak wielkie 
znaczenie ma książka w życiu każdego z nas 
i, że czytanie jest najpotężniejszym mechani-
zmem  w rozwoju człowieka. 
Biblioteka brała udział w Powiatowym  Kon-
kursie Plastycznym pt. ilustrujemy utwory 
janiny Porazińskiej ogłoszonym przez KBP 
z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla 
Dzieci. Nagrodzonych zostało naszych 17 czy-
telników.
W niezwykłej atmosferze i kolorowej scenerii, 

Biblioteka
miejsce czytania, miejsce działania.
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w otoczeni przejętych rodziców i zaangażo-
wanych nauczycieli, dokonał się w będziń-
skiej bibliotece, już po raz dziesiąty, Gminny 
Przegląd recytatorski dla Przedszkolaków 
Małgosie. Pasjonaci dziecięcych horrorów  
i kryminałów bawili się niesamowicie na noc-
nej imprezie w koszalińskiej bibliotece pod 
hasłem O zgrozo! W bibliotece?! Poznali ko-
szalińskie tajemnice na przestrzeni wieków,  
o których w nietuzinkowy sposób, w towarzy-
stwie kata opowiadał Lech Fabiańczyk. Dzień 
8 maja jest niezwykle ważny w kalendarzu 
każdej biblioteki. Data ta wyznacza otwarcie 
Tygodnia Bibliotek i Dzień Bibliotekarza. To 
kolejne ważne wydarzenie, podobnie jak i to: 
film – podróże bez granic. Pod takim hasłem 
odbywał się 11. europejski festiwal filmowy 
integracja Ty i Ja. W ramach tego Festiwalu 
nasza będzińska biblioteka już po raz trzeci 
była organizatorem Małego festiwalu. Poka-
zy filmów zostały przeprowadzone w szko-
łach naszej Gminy i przedyskutowane wśród 
uczniów przy współudziale psychologa, pe-
dagoga i wychowawców.
W corocznym ogólnopolskim rankingu dzien-
nika Rzeczpospolita na najlepsze placówki 
biblioteczne w miejscowościach do 20 tys. 
mieszkańców, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Będzinie, na 800 ocenianych placówek, zo-
stała wymieniona na 199 miejscu. Biblioteka 
uczestniczyła w programie Orange dla biblio-
tek i otrzymała dotację w kwocie 2040,70 zł. 
na edukację oraz popularyzację i zwiększenie 
wykorzystania Internetu przez użytkowników 
i pracowników biblioteki. W ramach progra-
mu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wy-
dawniczych do bibliotek, biblioteka otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 5090 zł. Najnowszy 
sukces to oceniony pozytywnie projekt biblio-
teki w konkursie Tablety w Twojej bibliotece. 
Wartość projektu to 6312,36 zł. Placówka 
otrzymała 3 tablety Apple iPad Air z centralą 
zabezpieczającą i stojakami oraz sprzętem 
pomocniczym.
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- jak ksiądz trafił do Śmiechowa? czemu 
akurat powołanie na tą plebanię?
- Pan Jezus powiedział do Apostołów „idźcie 
i nauczajcie” i te słowa odnoszą się do każde-
go kapłana. W każdej chwili kapłan musi być 
przygotowany na służbę w parafii.  W moim 
życiu kapłańskim dzień 28 sierpnia 2003 r., 
to dzień kiedy z woli Bożej i nominacji ów-
czesnego Biskupa Marian Gołębiewskiego 
zostałem mianowany proboszczem parafii 
pw. Matki Bożej Królowej Polski w Śmiecho-
wie. Jest to moja pierwsza proboszczowska 
parafia. Wcześniej pracowałem jako wikariusz 
w Połczynie Zdroju i w Koszalinie. Dlaczego 
akurat Śmiechów? Trudno jest na to pytanie 
odpowiedzieć. Przyjąłem propozycję nomi-
nacji jako Bożą wolę,  przez cały czas pragnę 
ją pełnić jak najlepiej, dla dobra kościoła i lu-
dzi powierzonych mojej pasterskiej posłudze. 

- co jest najbardziej trudne w byciu pro-
boszczem?
- Rola kapłana w dzisiejszych czasach nie 
jest łatwa, powiedziałbym jest nawet trud-
na. Zmiany zachodzące w społeczeństwie, 
sprawiają, że kościół i wszystko co jest z nim 
związane jest często lekceważone, wyśmie-
wane czy wręcz nawet pogardzane. Od pro-
boszcza wiele się dziś oczekuje. Ma być nie 
tylko duszpasterzem, organizatorem parafial-
nego życia, ale i sprawnym  administratorem. 
Wszystkie wymienione wyżej zadanie są waż-
ne. Osobiście uważam, że powołanie kapłań-
skie i sprawowanie funkcji proboszcza musi 
być związana z szeroko rozumianą służbą. 
To stwierdzenie - że kapłan to sługa – należy 
brać dosłownie. Często mówi się o kapłanie, 
proboszczu,  że jest szafarzem sakramentów, 
liderem wspólnoty, katechetą, organizatorem 
życia parafialnego. To prawda, ale wszystkie 
te zadania powinny być nacechowane służ-

bą. Kapłan jest posłany do parafii aby służyć. 
Ta rola kapłana sługi dla mnie jest najważ-
niejsza a jednocześnie jest ona w dzisiejszych 
czasach chyba najbardziej trudna.  Wydaje 
mi się, że dobre spełnianie podstawowych 
obowiązków kapłańskich jak modlitwa, życie 
duchowe, sprawowanie sakramentów świę-
tych, służenie swoim czasem, radą, szczerą 
rozmową daję radość i satysfakcję. Ponadto 
różnego rodzaju wyjazdy, pielgrzymki, za-
angażowanie społeczne oraz te wszystkie 
dokonania materialne, które pozostają dla 
środowiska, również są powodem satysfakcji 
i zadowolenia. 

- czy dużo wiernych chodzi do kościoła?
- Ogólnopolskie statystyki mówią, że choć 
zdecydowana większość Polaków deklaruje 
się jako katolicy, to z praktyką jest już dużo go-
rzej. Podobnie jest i w mojej parafii. Ostatnie 
liczenie wiernych wykazało, że uczestniczy 
we mszy świętej niedzielnej ok. 18% miesz-
kańców parafii. Jest to dużo poniżej średniej 
krajowej (ok. 40%), jak i naszej diecezji (25%). 
Na tak niską frekwencję składa się wiele czyn-
ników. Zaliczyć do nich można - począwszy 
od niskiej świadomości wiary, także czynniki 
ekonomiczne, bezrobocie czy też zubożenie 
wielu rodzin popegeerowskich, ale też i zwy-
kłe lenistwo. W tym miejscu pragnę podzię-
kować tym, którzy systematycznie niekiedy 
całymi rodzinami uczestniczą w niedzielnych 
Eucharystiach, dając dowód swojej wiary i mi-
łości do Boga i kościoła.   

- co oznacza bycie dziekanem i co jest z tym 
związane?
- Najmniejszą terytorialnie jednostką admini-
stracyjną w Kościele, jako instytucji, jest para-
fia. Parafie łączą się w dekanaty, te zaś wcho-
dzą w skład diecezji, a poszczególne diecezje 

łączą się w metropolie. To krótka charaktery-
styka administracji Kościoła w Polsce. Mówiąc 
o naszej społeczności, to wszystkie parafie 
naszej gminy (są to 4 parafie) jak i 6 innych są-
siadujących z nami, należą do dekanatu Miel-
no. Co pięć lat spośród proboszczów danego 
dekanatu wybierany jest jeden, który będzie 
pełnić funkcję dziekana. Tak się złożyło, że 
wybrano mnie. Obowiązki i prawa dziekana 
zapisane są w Kodeksie Prawa Kanonicznego 
i w naszych synodalnych dokumentach. Trud-
no teraz jest je przytaczać, ale mówiąc bardzo 
ogólnie dziekan to najbliższy współpracow-
nik biskupa. 

- Uważa ksiądz, że żyjemy w czasach kryzy-
su kościoła?
- Odpowiadając na to pytania chciałbym za-
znaczyć, że Kościół założony przez Jezusa 
trwa już ponad 2000 lat. W Jego historii już 
wielokrotnie miały miejsca różnego rodzaju 
kryzysy i trudne czasy – a Jego Kościół nadal 
trwa. Zawsze znajdą się ludzie, którym Bóg, 
Kościół nie będzie odpowiadał. Pamiętaj-
my, że pierwsze przykazanie, które dał nam 
Chrystus, wzywa do adorowania Boga. Na-
szym pierwszym zadaniem jest adorowanie 
i wielbienie Boga w liturgii i w sposobie życia. 
A wtedy wraz z adoracją i miłością do Boga 
rośnie miłość do bliźnich i ubogich. Starajmy 
się to czynić a wszystko przezwyciężymy. 

Rozmowa z proboszczem parafii  
w Śmiechowie, dziekanem deka-
natu Mielno, ks. Romanem Gałką.

BycIE kSiędzem 
TO pOwOłanie
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- Zawód florystki, kwiaciarki, jest na pewno 
ciekawy - mówi  Kinga Stefańska z kwiaciarni 
Fantazja, w Będzinie - ale trzeba lubić kwiaty, 
bibeloty i kompozycje.

Pani Kinga od wielu lat zajmuje się kwiata-
mi, aranżacjami, prowadzi też wypożyczalnię 
dodatków ślubnych. Wspomina też, że w tym 

roku nie będzie wielkich zmian co do kwiato-
wych trendów  na wiosnę.
- Propozycje na Wielkanoc to przewaga koloru 
białego, oczywiście z tradycyjną żółcią i ziele-
nią. Modne są również kolory pastelowe. Coraz 
większą popularnością cieszą się dekoracje 
ręcznie robione indywidualnie pod klienta. 

Ostatnio do łask wracają goździki w różnych 
kolorach.  Mieszane z gerberą , różą czy tuli-
panem. Jeżeli chodzi o kwiaty doniczkowe to 
storczyki w różnych odmianach i kolorach są 
niezastąpione - przyznaje  florystka.

We wsi Strzeżenice, leżącej w naszej gminie 
znajduje się Zakład Przetwórstwa Garma-
żeryjnego prowadzony przez Zbigniewa 
Naszydłowskiego i jego małżonkę. To, co ich 
wyróżnia to ręcznie robione pierogi, dosko-
nałej jakości i w wielu smakach. - W naszych 
mrożonkach nie bedzie chemii, czy sztucznych 
dodatków - wyjaśnia właściciel, Zbigniew 
Naszydłowski - Jeśli pierogi są z mięsem, to 
zawierają wyłącznie mięso wieprzowe i przy-
prawy, żadnych zamienników.
Zakład zatrudnia 9 osób z terenu gminy Bę-
dzino i funkcjonuje od 1996 roku, choć jak 
wspomina właściciel, na samym początku 
zajmował się inną działalnością, związaną 
z usługami transportowymi. Ostatecznie pa-
dło na pierogi, które od wielu lat można na-
być w sklepach w Polsce i za granicą, ale nie 
trafiają one do hipermarketów. Rocznie kilka 
ton pierogów z logiem Naszydłowski opusz-
cza nasz kraj. W prowadzeniu firmy pomaga 
panu Zbigniewowi jego żona, Janina, która 
jak sama mówi - wspiera męża w kwestiach 

organizacyjnych. 
Czy trudno razem prowadzić biznes? - Pra-
ca zostawiana jest za progiem domu i o kwe-
stiach firmy nie rozmawia się podczas wolne-
go czasu - informuje Janina Naszydłowska. 
Wchodząc na halę produkcyjną, nie zasta-
niemy tam mechanicznej taśmy i kompute-
rów, lecz kobiety ręcznie sklejające pierogi. 
Tworzą ich do 500 kg dziennie. - Udało mi 
się kiedyś ulepić nawet jedną, czy dwie sztuki  
- śmieje się pan Zbigniew. 
Jego zakład jest laureatem m.in konkursu 
organizowanego w 2005 r przez koszaliński 
NOT ( Produkt Pomorski- za pierogi ruskie). 
Firma ceni sobie współpracę z władzami na-
szej gminy. - Będzino to gmina przyjazna dla 
biznesu, choć pewnym  problemem jest  zły stan 
drogi dojazdowej do Strzeżenicy - wyjaśnia Zbi-
gniew Naszydłowski. W uznaniu prowadzo-
nej działalności, wójt gminy, Henryk Broda 
w 2007 roku przyznał firmie pana Zbigniewa 
wyróżnienie w konkursie Koszalińskiego De-
nara. 

PIEROGI 
inne niż wszystkie

Jakie ozdoby na Święta?



* Mścice. Prawie od trzydziestu lat imprezy 
sportowe i turystyczno - rekreacyjne są pod-
sumowywane na corocznym ‘’Balu Sportow-
ca’’, organizowanym przez Zarząd Gminny 
Szkolnego Związku Sportowego w Będzinie. 
W tym roku jego gospodarzem był Zespół 
Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach. W walen-
tynkowej aurze, w kolorach czerwieni i złota, 
spotkało się ponad 130 sportowców z wszyst-
kich szkół podstawowych i gimnazjów gminy 
Będzino. Przybyli również właściciele firm 

wspierających Szkolny Związek Sportowy, 
radna powiatu koszalińskiego Elżbieta Góral, 
przedstawiciele rad rodziców, które fundują 
nagrody w plebiscycie na najlepszych spor-
towców szkół. Władze gminy reprezentowali 
wójt Henryk Broda, przewodniczący Rady 
Gminy Andrzej Nożykowski, przewodnicząca 
komisji oświaty  Lucyna Parol i licznie przybyli 
radni gminy.
Bal rozpoczął się od sprawozdania za minio-
ny rok, które przedstawiła sekretarz ZG SZS 

Jolanta Piekut-Borowska. Towarzyszyła temu 
prezentacja multimedialna, dzięki której mło-
dzi sportowcy i ich nauczyciele mogli wrócić 
wspomnieniami do zmagań, gdzie realizo-
wali swoje marzenia i pasje, gdzie były małe i 
duże zwycięstwa (np. IV miejsce SP Tymień w 
półfinałach wojewódzkich chłopców w mini 
siatkówce w Świnoujściu, czy finał wojewódz-
ki chłopców z gimnazjum Mścic w turnieju 
Coca-cola cup 2014 w piłce nożnej). Rok 2014 
był aktywny również na wodzie. Dzięki zaan-
gażowaniu Leszka Lenarcika i pozyskanym 
od sponsorów funduszom, miłośnicy żagli 
- ZS im. Ludzi Morza w Mścicach - otrzymali 
jacht klasy DZ ‘’Nowa Przygoda’’. W wakacje 
młodzież wyjechała na obóz żeglarsko – ro-
werowy, a zimą dzieci i młodzież szusowała 
na obozie narciarsko - snowboardowym na 
Podhalu. Tegoroczny bal był okazją do uho-
norowania pana Bogdana Wojsy za zorgani-
zowanie i przeprowadzenie XXVIII Gminnych 
Rajdów Rowerowych SZS.
Następnym punktem programu było wręcze-
nie dyplomów i nagród najlepszym sportow-
com w poszczególnych szkołach. I tak w :
SP Dobrzyca - Kinga Lizut 
SP Łekno - Marta Pietrzykowska
SP Mścice - Marcel Mąka
SP Tymień – Adam Donajski
Gimnazjum w Tymieniu - Rafał Dziduch
Gimnazjum w Mścicach - Jakub Gałka.

* tymień. Maj tego roku będzie miesiącem 
niemałego wysiłku dla Zespołu Szkół im. kar-
dynała I. Jeża. Odbędzie się tu  osiemnasta (!) 
edycja Festiwalu Piosenki Szkół i Przedszkoli 
Gminy Będzino. Jak ten czas szybko mija; 
niedawno impreza stawiała „pierwsze kro-
ki”, a już jest pełnoletnia... To jeden z dwóch, 
dużych konkursów muzycznych, a właści-
wie śpiewaczych, organizowanych w naszej 
gminie (obok mścickiego „Szumu”, na który 
zapraszamy w listopadzie). Najmłodsi miesz-
kańcy naszej gminy mają rzadką okazję, by 
na prawdziwej scenie - w świetle reflektorów  
i z mikrofonem w ręce sprawdzić własne 
umiejętności wokalne, powalczyć z nieod-
łączną tremą, zdobyć publiczność, albo … 
zająć się czymś innym. Kto ma czas i chęć, 
by posłuchać – niech zajrzy do Tymienia 22 
maja. Zapraszamy - będzie się działo!!!
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co słychać 
w szkołach 
gminy 
Będzino?

Drodzy Czytelnicy!

Wydawca naszego kwartalnika doszedł do 
wniosku, że sprawy związane z funkcjonowa-
niem przedszkoli i szkół zasługują na odrębne 
potraktowanie. Czy przeciętny mieszkaniec 
gminy Będzino orientuje się w działalności 
przedszkoli i szkół? Pewnie tak, bo każdy kie-
dyś chodził do szkoły; w tej dziedzinie jeste-
śmy specjalistami, jak w polityce i zdrowiu... 
Zatem - jeśli znacie – poczytajcie.

W drugim numerze „Nowiny z gminy” przed-
stawimy informacje o ważnych wydarzeniach 
z życia szkół, tych które już się odbyły i tych, 
które w najbliższym czasie nastąpią. W kolej-
nym, wakacyjnym wydaniu, będzie okazja do 
przedstawienia naszych placówek, bo mało 
kto orientuje się w bazie, jaką dysponujemy 
i w ofercie edukacyjnej kierowanej do mło-
dych mieszkańców naszej gminy. Wakacje 
będą też dobrym okresem, by poświęcić wię-
cej uwagi przedszkolom. 
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* dobrzyca. Koło turystyczne działające przy 
Szkole Podstawowej w Dobrzycy obchodzi-
ło w 2014 roku dziesięciolecie działalności. 
Przez te lata uczniowie uczestniczyli w blisko 
stu rajdach pieszych. Rachunek jest prosty: 
Oddział Koszaliński Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno – Krajoznawczego organizuje 
każdego roku 10 imprez, w których niezmien-
nie biorą udział członkowie koła wraz z opie-
kunem – Hanną Siegiedą. Za każdym razem 
są to duże grupy, liczące do trzydziestu osób. 
Na wielu rajdach pojawiają się też absolwenci 
szkoły, rodzice, a nawet babcia młodej wę-
drowniczki. - Przez 10 lat dzieci zdobyły setki 
odznak turystyki pieszej, przemierzyły tysiące 
kilometrów, zdobywały nagrody na konkur-
sach krajoznawczych. Dziękuję samorządowi 
naszej gminy za wsparcie w postaci przejaz-
dów autobusem na imprezy turystyczne. Bez 
tego odpłatność dzieci za udział w rajdzie 
byłaby dla wielu z nich sporą barierą. Nieraz 
organizowaliśmy trasy na terenie naszej gmi-

ny. Jest to doskonała okazja, by pokazać to, 
co mamy najciekawszego. W ostatnim dniu 
lutego szliśmy w grupie 295 osób z Sarbino-
wa do Tymienia. To był rajd „Szlakiem nad-
morskim”. Weszliśmy do pięknego kościoła w 
Śmiechowie, a zakończyliśmy w gościnnym 
Zespole Szkół im. kardynała Ignacego Jeża 
w Tymieniu -mówi Hanna Siegieda, opiekun 
Szkolnego Koła Turystycznego w Dobrzycy. 
Gratulujemy jubileuszu i czekamy na donie-
sienia z rajdowych szlaków.
* łekno. Szkoła otrzymała cenny dar od 
przedstawicieli duńskiej organizacji Skander-
borg Order Center for Edukation, którzy prze-
kazali na potrzeby szkolnej pracowni dziesięć 
zestawów komputerowych wraz z rzutnikiem 
multimedialnym. Sprzęt – choć używany – 
ma dobre parametry techniczne, co pozwoli 
na wykorzystywanie go przez kilka kolejnych 
lat.
* ZS Będzino. W dniach 30 maja – 6 czerwca 
odbędzie się kolejny, już 29. Gminny Rajd Ro-

werowy. Do udziału w nim mogą się zgłaszać 
grupy szkolne, a impreza jest dofinansowy-
wana przez gminę. Organizator rajdu – Bog-
dan Wojsa – informuje: w tym roku planujemy 
powrót na wcześniejsze trasy, dla nas, opieku-
nów, znane, ale dla większości uczestników 
odkrywanie nowego. Sama formuła to także 
powrót do źródeł. Planujemy już z Będzina ru-
szyć na kołach. Rozważam także i taką opcję, 
by pierwszy etap miał formułę gwiaździstą. 
Grupy ruszają ze swoich szkół i jadą osobno, 
by spotkać się dopiero na pierwszym biwaku, 
a kolejne etapy jedziemy już razem.
Trasa (planowana) całego rajdu: Będzino – 
Niedalino – Drężno – Borne Sulinowo – Cza-
plinek. Taki jest plan, a trasę rzeczywistą i tak 
„ułoży” pogoda. Rajdowiczom życzymy słoń-
ca, wspaniałych przeżyć i bezpiecznej jazdy!  
* Mścice. Wiosna w Zespole Szkół im. Ludzi 
Morza w Mścicach to – oprócz ulubionych 
sprawdzianów i egzaminów – przygotowa-
nia do sezonu żeglarskiego. Jest co robić, bo 
na wodę pójdą dwa szkolne jachty klasy DZ: 
stara „Przygoda” i ufundowana w 2014 roku 
przez Dobrych Ludzi „Nowa Przygoda”. Każda 
wymaga nieco innych zabiegów, ale koniecz-
nie – czasu i serca. Starsze klasy już się usta-
wiają w kolejce do pływania po Jamnie, a ma-
luchy z przedszkola w Mścicach też pewnie 
zechcą pożeglować, bo były w zeszłym roku 
i się spodobało. 

Trwa rekrutacja 25 uczestników ósmej edy-
cji „Ludzi Morza na Jeziorach”. Tegoroczny, 
wakacyjny wędrowny obóz żeglarsko – rowe-
rowy rozpoczniemy na Zalewie Wiślanym, we 
Fromborku, by przez Tolkmicko, Elbląg i Kanał 
Elbląski dopłynąć na Jeziorak do Iławy. Tam 
nas jeszcze nie było, a przepiękna trasa to pol-
ski kanon żeglarski. Dziewięć dni aktywnego 
wypoczynku za 550 złotych – to dużo? Ser-
decznie dziękujemy naszym strategicznym.

W dniu 6 marca w sali widowiskowej GOK 
w Będzinie z inicjatywy Rad Sołeckich Będzi-
na, Łekna, Będzinka, Kiszkowa, Komór, Skrze-
szewa, Śmiechowa – Borkowic, OSP Będzina 
oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 
odbyła się impreza z okazji obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Kobiet, w której uczest-
niczyło prawie 200 pań z terenu całej Gminy. 
Podczas uroczystości zastępca wójta, Henryk 
Lubocki złożył życzenia wszystkim kobietom 
podkreślając ich rolę i znaczenie w funkcjono-
waniu społeczeństwa gminy, przede wszyst-
kim jako liderów w swoich środowiskach 
oraz w wychowaniu i nauce dzieci. Wspólnie 
ze strażakami z jednostki OSP w Będzinie, 
jak również radnymi i sołtysami, wręczył 
każdej z pań kwiaty, czekolady i ozdobne 
kwiaty wykonane przez dzieci uczestniczące 
w zajęciach organizowanych przez placówki 
kultury. W trakcie spotkania podzielone zo-

stały piękne i bardzo smaczne torty ufundo-
wane przez przewodniczącego Rady Gminy 
w Będzinie, Andrzeja Nożykowskiego i wójta  
Henryka Brodę. Dla uczestniczek spotkania 
przygrywał zespół muzyczno wokalny „Ja-
nek i przyjaciele” umilając czas występami 
i wspólnym śpiewem, z paniami zgroma-
dzonymi na sali. Również woje umiejętności 
pokazał zespół „Kwiaty polskie” z Tymienia  
i zespół „Zalesie’’ z Mścic.
W tym roku obchody Dnia Kobiet w na-
szej Gminie zostały przedłużone, ponieważ  
w dniu 8 marca około 100 pań uczestniczyło 
w koncercie Krzysztofa Krawczyka ,który od-
był się w hali sportowej w Koszalinie. Można 
było usłyszeć przeboje z całego okresu twór-
czości artysty. Rozprowadzeniem biletów 
oraz transportem uczestniczek imprezy zajął 
się Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie.

dzień kOBiet
w naszej gminie
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