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Wieści z przedszkoli

25-lecie samorządu

Dzień Strażaka
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Dnia 27 maja 2015 r. w godzinach popołudniowych odbyły się obchody 25 
lecia samorządności w Gminie Będzino. Uroczystości rozpoczęła msza dzięk-
czynna celebrowana przez księży wszystkich parafii Gminy Będzino z udziałem 
Chóru „Dominanta”. 

2 maja 2015 r. w Ośrodku Kultywo-
wania Tradycji Lokalnych i Pożarni-
czych w Będzinie odbyły się uroczyste 
obchody Dnia Strażaka. 

W poprzednim numerze znalazła się zapowiedź szerszej informacji na temat 
naszych gminnych przedszkoli. Zacznijmy od próby odpowiedzi na pytanie: jaki 
jest sens posyłania dziecka do przedszkola, jeśli rodzina jest w stanie zapewnić 
np. opiekę babci – dziadka lub niepracującej zarobkowo mamy?
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Drodzy Mieszkańcy!
Przełom maja i czerwca to najpiękniejszy okres w roku, jest 

to czas pełnej wiosny, gdy zieleń jest najbardziej intensywna, a 
przyroda w pełni rozwinięta.

To również okres dla rodziny. 26 maja wszystkim matkom 
okazujemy wdzięczność za trud wychowania, okazywanej mi-
łości i wyrozumiałości. Współczesna kobieta rodzi przecięt-
nie 2-3 dzieci, a jeszcze w XVIII w. liczba ta wynosiła 7-10. 
Jeżeli spojrzymy na przyrost naturalny w wymiarze lokal-
nym, to w gminie Będzino w 2014 roku urodziło się 91 dzieci, 
a przeciętny wiek mam to 25-32 lata.

Dzień Dziecka to święto obchodzone niemal na całym świecie. 
U nas 1 czerwca, dzieci obdarowujemy prezentami, upominka-
mi, spełniamy ich marzenia i przyjemności. W gminie Będzino 
mamy 1655 dzieci wieku do lat 18, w tym 796 dziewczynek i 859 
chłopców.

23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca, święto będące wyrazem 
szacunku dla ojców. Obchodzenie tego święta nie cieszy się aż 
tak wielką popularnością jak Dzień Matki, co nie zmienia faktu, 
że jest to bardzo dobra okazja do wyrażenia uszanowania dla 
swojego taty.

Zbliżający się czas wakacji to nasilenie wspólnych rodzinnych 
spotkań, wyjazdów i pikników. To okres sołeckich festynów, zabaw 
i imprez gminnych. Zapraszamy mieszkańców Gminy Będzino do 
zapoznania się z kalendarzem imprez i czynnego uczestnictwa.

Wszystkim Mamom, Tatom, Dzieciom składam serdeczne ży-
czenia zdrowia, pomyślności, radości wspieranej wzajemną życz-
liwością i miłością.

Wójt Gminy Będzino

Budowa Boiska Orlik w Mścicach – 2009 rok

Budowa Domu Ludowego w Tymieniu – 2010 rok

Budowa Domu Ludowego w Mścicach – 2014 rok
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Dnia 27 maja 2015 r. w godzinach 
popołudniowych odbyły się obchody 
25 lecia samorządności w Gminie Bę-
dzino. Uroczystości rozpoczęła msza 
dziękczynna celebrowana przez księ-
ży wszystkich parafii Gminy Będzino z 
udziałem Chóru „Dominanta”. 

O godzinie 18.00 w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury w Będzinie spotkali się 
samorządowcy zaproszeni przez wójta 
gminy Henryka Brodę, oraz przewodni-
czącego Rady Gminy w Będzinie, Andrzeja 
Nożykowskiego. Obecni byli radni wszyst-
kich kadencji, sołtysi najdłużej sprawujący 
swoją funkcję, a także wybrani na bieżącą 
kadencję goście związani z samorządem– 
pracownicy Urzędu Gminy w Będzinie, 
kierownicy jednostek gminnych, księża, 
dyrektorzy szkół i przedszkoli, osoby uho-
norowane Odznaką „Zasłużony dla Gminy 
Będzino”. 

Spotkanie uświetnił występ Chóru „Do-
minanta” z ZS w Mścicach oraz kapela 
„Swaty”. Rozdane zostały pamiątkowe 
podziękowania oraz kwiaty. Władze Gminy 
Będzino bardzo dziękują wszystkim, którzy 
przyjęli zaproszenie i mogli wziąć udział w 
obchodach 25 – lecia samorządu Gminy 
Będzino.

25 lat samorządności
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W dniu 09.05.2015r. na Hali Miejskiej 
przy ul. Twardowskiego w Szczecinie 
rozegrane zostały Międzynarodowe 
Mistrzostwa Pomorza Kyokushin Kara-
te. Łącznie w rywalizacji udział wzięło 
332 zawodników z 25 ośrodków z te-
renu całego kraju oraz reprezentanci 
Niemiec i Białorusi. 

Nasz klub reprezentowało 23 zawodni-
ków, zdobywając aż 10 medali: 4 złota, 1 
srebro, 5 brązów, co sklasyfikowało nas na 
wysokim 5 miejscu w kategorii drużyno-
wej. Oto nasi medaliści:

- Adrianna Jęcek – I miejsce w kat. mło-
dziczki 14-15 lat,
- Agnieszka Kowalczyk-Jęcek – I miej-
sce w kat. open seniorek „pierwszy krok”,
- Diana Bieńkowska – I miejsce w kat. 
kumite dziewczynek 11 lat -40kg,
- Klaudia Zawadzka – I miejsce w kat. 
kumite kadetek +40kg,
- Adam Stępień – II miejsce w kat. kumite 
bez kontaktu 7 lat,
- Aleksandra Zarzeczna – III miejsce w 
kat. kumite bez kontaktu 6 lat,
- Mateusz Michalak – III miejsce w kat. 
kumite chłopców 9 lat +30kg,

- Julianna Paszkiewicz – III miejsce w 
kat. kumite dziewczynek 9 lat +30kg,
- Monika Saramak – III miejsce w kat. ku-
mite dziewczynek 10 lat -35kg,
- Dariusz Jęcek – III miejsce w kat. ma-
sters +85kg.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
zawodnikom oraz ich rodzicom i dzię-
kujemy za pomoc w opiece nad naszy-
mi najmłodszymi karatekami. Ogromne 
gratulacje należą się również kibicom, 
którzy kolejny raz wygrali nagrodę „naj-
lepszej publiczności”. Tym razem wygra-
liśmy „FORDA”.

Karatecy z Tymienia na zawodach w Szczecinie

• Od jak dawna jest ksiądz probosz-
czem w Mścicach?

Od 12 lat, dokładnie od 28 sierpnia 2003 
roku. Wcześniej pełniłem posługę między 
innymi w Śmiechowie i Koszalinie.

• Jest ksiądz proboszczem w parafii 
wiejskiej, gdzie na pewno niemało 
ludzkich problemów i sporo spraw 
wiernych...

Tak, wierni przychodzą ze swoimi prob-
lemami, chcą porozmawiać. Ale co mnie 
smuci, zauważam trend,że wiernych w 
kościele jest mało. Jest jakiś marazm, obo-

jętność, brak tradycji rodzinnego uczestni-
czenia we mszy świętej. Nie ma przykładu 
rodziców dla dzieci.

• A jak ksiądz ocenia tegoroczną 
Pierwszą Komunię?

Dzieci było w tym roku wyjątkowo 
dużo, aż 26. To cieszy, niestety nierzad-
ko później nie widuje już tych dzieci w 
kościele, pojawiają się bardzo rzadko, 
niektóre nie wytrwają nawet tzw. białego 
tygodnia. 

• Jak więc temu zapobiec?

Duża w tym rola i odpowiedzialnosć ro-
dziców, by nie zapominać o praktycznej 
stronie bycia katolikiem, by uczestniczyć 
w świętach, mszach, procesjach i sakra-
mentach świętych.

• Skoro już mowa o procesjach – za 
nami tegoroczna procesja Bożego 
Ciała. Czy to ważne dla nas święto?

Bardzo ważne, to wyraz zewnętrznej 
wiary i dawanie świadectwa choćby po-
przez dekorację okien. Bardzo cieszy mnie 
to, że co roku na procesjach jest sporo 
wiernych.

Wiara przekazywana jest z pokolenia na pokolenie
Rozmowa z księdzem Włodzimierzem Milewskim, 

proboszczem parafii św. Antoniego Padewskiego w Mścicach.
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W dniach 30.04.2015 – 07.05.2015 na 
terenie Gminy Będzino mieliśmy okazję 
gościć mieszkańców z zaprzyjaźnionej fran-
cuskiej gminy Saint-Yrieix.  Program wizyty 
objął m. in. wizytę w ogrodach Hortulus, 
możliwość uczestniczenia w pikniku na 
boisku w Dobrzycy oraz prezentacji histo-
rycznej w Domu Kultury w Dobrzycy. Drugi 
dzień wizyty to wyjazd do Ustki, zwiedzanie 
bunkrów, winnicy, spacer po porcie oraz 
obiad w tawernie. W poniedziałek odbyło 
się spotkanie w Domu Ludowym w Tymie-
niu, gdzie Wójt Gminy Będzino Henryk Bro-
da przeprowadził dla Francuzów prezenta-
cję na temat zrealizowanych ze środków 
unijnych inicjatyw i inwestycji. Jednocześ-
nie w tym samym czasie młodsi goście z 
Francji mieli okazję zobaczyć Zespół Szkół 
im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu oraz 
Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach. 
Goście z Francji zwiedzili również Ośrodek 
Kultywowania Tradycji Lokalnych i Pożar-
niczych w Będzinie oraz piekarnię Bajgiel. 
Następnie w Domu Ludowym w Mścicach 

Francuzi z wizytą w Tymieniu

2 maja 2015 r. w Ośrodku Kultywo-
wania Tradycji Lokalnych i Pożarni-
czych w Będzinie odbyły się uroczyste 
obchody Dnia Strażaka. 

Głównym punktem uroczystości była 
msza święta odprawiona m.in. w intencji 
strażaków i ich rodzin. Następnie wójt gmi-
ny Będzino Henryk Broda, a także sołtys 
Będzina Adam Śnieżko, złożyli serdecz-
ne życzenia i podziękowania wszystkim 
strażakom. Nie zabrakło również smacz-
nej kiełbasy z grilla i kaszanki, których 

Dzień Strażaka w Będzinie
dopilnował m.in. pan Andrzej Jóźwiak i 
przepysznej grochówki, którą przyrządzi-
ła pani Elżbieta Góral. Pomocną dłoń w 
przygotowaniach wyciągnęła również jak 
zwykle niezastąpiona pani Sabina Snoch. 
Czas upłynął w miłej i przyjemnej atmosfe-
rze. Warto też dodać, że po raz pierwszy 
w ostatnim czasie impreza została zor-
ganizowana z inicjatywy Sołtysa Będzina 
przy współpracy Rady Sołeckiej, Radnych 
Gminy i Radnej Powiatu dla Strażaków – 
w podziękowaniu za wysiłek i trud, który 
wkładają w każdy dzień swojej ciężkiej 

pracy. – W tym roku wyjeżdżaliśmy już 100 
razy – mówi Bartłomiej Góral z OSP Będzi-
no- głównie do wypadków, kolizji drogo-
wych, ale i pożarów. W Będzinie jest ekipa 
złożona z 25 osób czynnych, jest u nas 
jedna kobieta, a dwie kobiety – strażaczki 
są w Mścicach. Aby być strażakiem, trze-
ba mieć odpowiednie badania i skończone 
18 lat, aczkolwiek młodzież też uczy się w 
OSP zawodu strażaka. W naszej gminie są 
trzy komendy OSP: w Będzinie, Mścicach, 
oraz Dobrzycy.

Fotorelacja z wydarzenia na str. 8

mieli możliwość samodzielnego ulepienia 
oraz konsumpcji pierogów. 

We wtorek w Podamirowie zorganizowa-
no pływanie jachtami po Jeziorze Jamno, 
połączone z późniejszymi zabawami i kon-
kurencjami sportowymi. Dzień zakończono 
wieczorem polsko-francuskim, który odbył 
się w sali Domu Kultury w Dobrzycy. Wizy-

tę gości zakończono w czwartek, gdzie o 
godz. 6 nastąpił wyjazd autokaru do Francji.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w realizację projektu za wsparcie. Szcze-
gólne podziękowania kierujemy pod adre-
sem rodzin, które przyjęły pod swój dach 
gości z Francji oraz wszystkim innym, któ-
rzy przyczynili się do powodzenia wizyty.
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Kolejna, już, 29 edycja rajdu, rozpo-
częła się 23 maja 2015 roku. Ciekawie 
przebiegł zwłaszcza pierwszy etap, który 
po raz pierwszy miał formułę zlotu gwiaź-
dzistego. Poszczególne grupy ruszyły ze 
swoich macierzystych szkół i spotkały 
się w Popowie. Stąd już razem udały się 
na pierwszy biwak „ZATOKA” nad J. Haj-
ka, nieopodal Niedalina, zwiedzając po 
drodze architektoniczną perełkę: Pałac 
Bursztynowy w Strzekęcinie. Z „ZATOKI” 
ruszyliśmy poprzez Drężno i Borne Suli-
nowo do Piaseczna koło Czaplinka. Tam, 
29 maja w OW „WAJK” zgodnie z planem 
osiągnęliśmy metę rajdu. Pokonaliśmy wg 
ludzika Google około 160 kilometrów. Fak-
tycznie było ich jednak więcej, bo chcąc 
uniknąć ruchliwych dróg krajowych nr 11 i 
25, wybieraliśmy równoległe drogi grunto-
we i leśne. Było i ładniej, i bezpieczniej. Z 
ostatniego obozu, w czwartek ruszyliśmy 
na spływ kajakowy Drawą z Rzepowa do J. 
Krosino. Trasa krótka, ale nad wyraz urokli-
wa. Specjalnie wybraliśmy ten wariant, bo 
w tym roku więcej niż połowa uczestników 
rajdu to tzw. „nowalijki”, czyli ci, którzy na 
tej imprezie pojawili się po raz pierwszy. 

Udział w rajdzie to szczególna forma na-
grody dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów za całoroczną aktywność spor-
tową. Podczas naszych rajdów, oprócz 
wdrażania młodych ludzi do tzw. turysty-
ki kwalifikowanej, obcowania z przyrodą, 
noclegów pod namiotami, samodzielnego 
przyrządzania posiłków, wieczorów z pio-
senką przy ognisku, staramy się o zapew-

nienie im dodatkowych atrakcji. Organizu-
jemy dla nich spływy kajakowe, turnieje 
piłki siatkowej, gry terenowe, czy całkiem 
poważnie - kursy udzielania pierwszej po-
mocy. Od kilku lat dołączyła na stałe do na-
szej ekipy ... Ania. Tym razem nie o dziew-
czynkę, ani panią jednak chodzi. Takie imię 
rajdowicze nadali fantomowi wykorzysty-
wanemu do uczenia czynności resuscyta-
cyjnych. Pozyskaliśmy go z WOŚP, dzięki 
udziałowi naszych szkół w ogólnopolskiej 
akcji „Ratujemy i uczymy ratować”. 

Żeby sprostać wyzwaniom współczes-
ności, od ubiegłego roku Rajd Rowerowy 
SZS, za sprawą Marcina Subela ma swoją 
oficjalną stronę na Facebooku. Rajd Ro-
werowy Szkolnego Związku Sportowego 
w Będzinie jest imprezą z niemal trzy-
dziestoletnią historią. Przez te wszystkie 
lata jego uczestnicy, około 1250 uczniów, 
przemierzyli na rowerach nie tylko najcie-
kawsze trasy naszego regionu, ale także 
inne zakątki naszego kraju, m.in. Krainę 
Wielkich Jezior Mazurskich, Kujawy, Ka-
szuby, Pojezierze Lubuskie. Przed kilkoma 
laty wędrując po Pojezierzu Myśliborskim, 
wybraliśmy się za Odrę, odwiedzając za-
przyjaźniony z gminą Będzino okręg Britz-
-Chorin w Niemczech. Kiedy mówimy o 
naszym Rajdzie warto cofnąć się do roku 
1986. Wtedy w naszej gminie za sprawą 
Wiesia Subela, któremu udało się skrzyk-
nąć wuefistów, zaczął bardzo prężnie dzia-
łać Szkolny Związek Sportowy. Na jednym 
ze spotkań Zarządu Gminnego SZS padła 
propozycja, by rajdy rowerowe organizo-

wane przez Henryka Harasimowicza w 
szkole w Łeknie przekształcić w imprezę 
gminną. Pomysł został entuzjastycznie 
przyjęty i już w maju następnego roku 
uczestnicy pierwszego rajdu gminnego 
ruszyli w trasę. Niestety kontuzja zakoń-
czona gipsem spowodowała, że Henio 
Harasimowicz, który miał prowadzić im-
prezę został w domu. Koledzy jednogłoś-
nie wyznaczyli mnie na jego zastępcę. No 
i to zastępstwo trwa do dzisiaj. Przez te 
wszystkie lata nawet nie mieliśmy świado-
mości, że robimy coś unikalnego - chyba 
nawet w skali całego kraju. Uzmysławiali 
nam to dopiero różni ludzie, których spo-
tykaliśmy na trasach naszych rowerowych 
wędrówek. Cóż, skoro tak mówili, zupełnie 
od siebie i bez przymusu, to może i coś 
faktycznie jest na rzeczy. Zdaje się to po-
twierdzać opinia pani harcmistrz z bazy 
ZHP w Drężnie, w której obozowaliśmy w 
tym roku przez dwa dni. Obserwowała z 
boku nasz obóz i przy pożegnaniu stwier-
dziła, że współcześni harcerze wiele od 
nas mogliby się nauczyć. Fajne!!! 

Nasze rajdy, to przede wszystkim ludzie. 
Bez nich na pewno tej imprezy by nie było, 
a na pewno nie przetrwałaby do dzisiaj. 
Przewinęło się przez nią wielu, niektórzy 
epizodycznie, inni trwali przy niej przez kil-
ka lat. Jest jednak wąska grupa związana 
z rajdami od początku po dziś dzień: na-
uczyciele w.f.-u: Wiesiek, Leszek i ja oraz 
Piotr (wyjątkowo historyk). Choć dołączył 
do nas później i potem zrobił sobie kilku-
letnią przerwę, jest z racji swoich zdolno-

XXIX Gminny Rajd Rowerowy 
Szkolnego Związku Sportowego
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ści kulinarnych nieodmiennie kojarzony z 
rajdem. Największa nasza radość to jed-
nak ci, którzy brali udział w rajdach będąc 
uczniami (Marcin, Kuba, Robert i Zbyszek), 
a już jako dorośli - nierzadko poważni bi-
znesmeni - do nas wrócili. Wspierają swo-
ich młodszych kolegów - rajdowiczów do-
świadczeniem, a samą imprezę nierzadko 
także finansowo. Przy tym to taki swoisty 
łącznik pokoleniowy. Bywa, że lepiej od 
nas rozumieją, czego oczekują od rajdu ich 
obecni uczestnicy.

Od początku korzystamy ze wsparcia 
gminy Będzino. Jej kolejni włodarze nie 
skąpili grosza, dzięki czemu w rajdach 
biorą udział nie tylko ci uczniowie, których 
na to stać, ale przede wszystkim ci, którzy 
na to zasługują. Nasi niezawodni sojusz-
nicy od lat to również właściciele Piekarni 
„Bajgiel” i Firmy „HEN”. Osobna grupa to 
kierowcy towarzyszących nam na trasie 
samochodów, transportujących sprzęt 
biwakowy. Przewinęło się ich przez te 
wszystkie lata kilku, ale najdłużej z nami 
związany jest Edek. Jeździ swoim STAREM 
przez prawie dwadzieścia lat. Jego cięża-
rówka, choć na pierwszy rzut oka może 
i nie prezentowała się okazale, na trasie 
okazywała się niezawodna. Sama w sobie, 
z ciągniętą na haku wojskową kuchnią po-
lową stawała się sporą atrakcją gdziekol-
wiek się pojawiliśmy. Sam Edek nie jest 
tylko zwykłym usługodawcą. To dobry du-
szek całej imprezy, doskonale czujący jej 
klimat, a przez to stanowiący dla nas nie-
ocenione wsparcie. Kiedy zajdzie potrzeba 
potrafi zaopiekować się młodzieżą, pomóc 
w rozbiciu obozu, naprawić rower, czy na-
miot…. Dzieciaki są w nim po prostu za-
kochane. Przed piętnastoma laty, kiedy w 
szkole w Łeknie pojawiły się za sprawą p. 
Reicherta i Wodeckiego kajaki, zaczęliśmy 
je zabierać ze sobą. Wtedy także wrócił 
do nas Henio. Razem z Edkiem stworzyli 
doskonale uzupełniający się duet. Henio 
co prawda wcześniej rozstał się ze szkolni-
ctwem, ale prowadząc własną działalność, 
towarzyszył nam w kolejnych wyprawach, 
ciągając za nami „kajaczną” przyczepkę. 
Dzieciakom tak się spodobał nasz pomysł 
z organizacją w czasie rajdów mini spły-
wów, że niektóre wręcz deklarowały, że na 
rajdy jeżdżą głównie z tego powodu. 

W przyszłym roku rajdowi „stuknie” 
trzydzieści lat. Są takie przymiarki, by na 
tym zakończyć. Wszystko na to wskazu-
je, że tak się właśnie stanie, chociaż nasi 
wychowankowie deklarują, że do tego nie 
dopuszczą. Cóż - czas pokaże, na ile real-
ne staną się ich deklaracje. Chociaż obser-
wacja zaangażowania Agnieszki i Marcina 
(młodzi nauczyciele wychowania fizyczne-
go) w organizacji kilku ostatnich rajdów 
daje taką nadzieję. 

W dniu 30 maja pomimo pogody, która nie dopisała i uniemożliwiła wykorzy-
stanie boiska sportowego w Dobrzycy, około 100 osobowa grupa dzieci z terenu 
gminy Będzino spędziła dzień pełen wrażeń na sali widowiskowej Wiejskiego 
Domu Kultury w Dobrzycy.

Młodsi uczestnicy wzięli udział w rozgrywkach sportowych, gdzie każdy maluch otrzy-
mał nagrodę, troszkę starsze dzieci mogły sprawdzić się w zapasach z wykorzystaniem 
kul Bumper Ball. Kule cieszyły się ogromnym powodzeniem, nawet pyszne zapiekanki 
przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich  nie były w stanie oderwać od nich 
chętnych do rywalizacji. Odbył się również pokaz sztuki walki Klubu Karate Kyokushin 
Kanku Tymień, który działa przy Zespole Szkół w Tymieniu, uczestnicy mogli z bliska 
zobaczyć, na czym polega trening oraz styl walk karate. Wszystkie dzieci małe czy duże 
otrzymały smaczne lody, które ufundował pan sołtys Andrzej Augustyniak wraz z  radą 
sołecką z Dobrzycy a także drobne prezenty w formie kredek. Na koniec każda ze świet-
lic otrzymała, jak co roku worek pełen niespodzianek ,w którym to znaleźli  np. gry plan-
szowe, piłki, rakietki do tenisa, itp., które będą wykorzystane na zajęciach w świetlicach. 
Ponieważ pogoda nie pozwoliła nam na rozstawienie dmuchanego zamku na boisku ale 
dzielni panowie strażacy z OSP w Dobrzycy znaleźli i na to sposób i ustawili zamek w 
remizie co niezmiernie ucieszyło nasze dzieci. Oprócz dmuchanego zamku przed remizą 
mogliśmy tez podziwiać  stare ciągniki i samochody wystawione przez  Fundację Nowe 
Życie Starych Pojazdów z Dobrego. Po tak wyszukanych atrakcjach wszystkie dzieci wra-
cały do domu zmęczone, ale z uśmiechem na twarzy.

Rzadko zdarza się, by w tej samej rodzinie 
tradycja bycia sołtysem przechodziła z ojca 
na syna, lub z dziadka na wnuka. Tak jest w 
zachodniopomorskim Będzinie, gdzie sołty-
sem wsi od niedawna jest Adam Śnieżko. I 
nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie 
fakt, że wcześniej sołtysem tej samej wsi był 
jego dziadek, Mieczysław Marszałek. – By-
łem sołtysem przez 
30 lat, począwszy od 
lat 70-tych – opowia-
da pan Mieczysław. 
– Gdy przyjechałem 
zaraz po wojnie na 
Pomorze z Kielc, z 
rodziną trafiliśmy 
najpierw do Wierz-
chominka, potem do 
Będzina.W tamtym 
czasie, gdy pełno 
było gospodarstw 
poniemieckich, każ-
dy urządzał się jak 
mógł i kwitł handel 
wymienny. Zbierało 
się szyszki w  lesie 
na wymianę, lub 
handlowało żywnością.  Pan Mieczysław 
zaczynał się urządzać z dwiema krowami 
i małym dobytkiem. Jak opowiada, przez 
cały czas aktywnej pracy na polu dorobił się 
trzech ciągników, ale bez kredytów się nie 
obyło. Chociaż współpracę z naczelnikami 
gminy, później wójtami, wspomina bardzo 
dobrze, to pozycja rolnika na wsi, zwłaszcza 
po upadku PGRów, nie jest taka jak kiedyś.

Dwa pokolenia sołtysów

Wrażenia po Dniu Dziecka 

Dziś rolnik, sprzedający litr mleka za 70 
gr niewiele może zrobić, a nowoczesne 
gospodarstwa muszą być wyspecjalizo-
wane i zmechanizowane. – Jestem rolni-
kiem od zawsze – wyjaśnia sołtys Adam 
Śnieżko – ale obecnie minusem jest brak 
stabilizacji. By wyjść na swoje, muszę 
sprzedać do skupu co najmniej 6 ton 

zboża. Przy cenie 
60 zł w skupie to 
stanowczo za nisko, 
do tego dochodzą 
koszty utrzymania, 
kredyty i dbałość, 
by plony nie znisz-
czyły szkodniki. Czy 
sołtys jest dziś kimś 
istotnym we wsi? 
Chyba tak, skoro 
coraz większego 
znaczenia nabiera-
ją sołestwa i rady 
sołeckie. Chętnych 
do pomocy jest 
dużo, ale i proble-
mów niemało. – Lu-
dzie przede wszyst-

kim chcą z kimś porozmawiać o swoich 
problemach, o problemach z dojazdem, 
zaśmiecaniem, czy drogami. Bardzo to 
miłe, gdy sponsorzy, Rada Sołecka, czy 
strażacy z OSP działają razem, organi-
zując festyny, tworzą inicjatywy. Gdy do 
tego – tak jak w Będzinie – wójt rozumie 
potrzeby mieszkańców, łatwiej się żyje – 
wyjaśnia Adam Śnieżko.
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Fotorelacja z obchodów Dnia Strażaka w Będzinie
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W poprzednim numerze znalazła 
się zapowiedź szerszej informacji na 
temat naszych gminnych przedszko-
li. Zacznijmy od próby odpowiedzi na 
pytanie: jaki jest sens posyłania dzie-
cka do przedszkola, jeśli rodzina jest 
w stanie zapewnić np. opiekę babci – 
dziadka lub niepracującej zarobkowo 
mamy? Po co zadawać sobie trud do-
starczania i odbierania malucha z pla-
cówki i ponoszenia kosztów wyżywie-
nia?  Wiadomo – babcia zrobi to lepiej. 

Poza dyskusją pozostaje ogromne uła-
twienie dla obojga pracujących zawodowo 
rodziców, jeśli można odstawić pociechę 
do przedszkola. Ale to nie wszystko. Na-
uczycielki klas 0 – 3 są zgodne: dzieci po 
przedszkolu są bardziej samodzielne, od-
ważniejsze w kontaktach z rówieśnikami 
i dorosłymi, ich umiejętności manualne 
bardzo przydają się w toku „normalnej” 
nauki. Najukochańsza babcia nie zapewni 
wnukowi kontaktów z całą grupą tak samo 
ciekawskich maluchów. Tylko w grupie 
mogą nauczyć się zachowań społecznych, 
współpracy z innymi, dzielenia się, cierp-
liwości, porządku, wspólnej zabawy i ra-
dości z osiągnięć. Tu kształtuje się system 
wartości, co wolno, a co nie...

Nasza gmina prowadzi dwa przedszkola 
samorządowe: w Będzinie i w Mścicach. 
Dawniej było ich więcej (Dobrzyca, Ty-
mień, Jamno, Dobre), ale czasy się zmie-
niły; dzieci jest o wiele mniej, a rodziny 
dysponują własnymi samochodami i nie 
ma problemu, by dowieźć malucha. W 
Będzinie opieką objętych jest 76 dzieci w 
czterech oddziałach przedszkolnych. Sam 
budynek przechodził różne koleje losu, a 
od 1976 roku pełni obecną funkcję. Wie-
lokrotnie przechodził remonty (ostatni w 
2014 roku), do pierwotnej bryły dostawia-
no dobudówki, przerabiano, adaptowano. 
Po ostatnim remoncie placówka wzboga-
ciła się o salę gimnastyczną (koszt 50 tys. 
złotych). Zatrudnionych jest tu siedem pań 
– nauczycielek i dziewięć osób na stanowi-
skach administracji i obsługi. Oferta edu-
kacyjna robi wrażenie. Prowadzona jest te-
rapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne 
i z psychologiem, gimnastyka korekcyjna, 
nauka tańca „King Dance”, a gmina opłaca 
naukę języka angielskiego dla wszystkich 
dzieci. – Kadra pedagogiczna stale uzu-
pełnia i podnosi swoje kwalifikacje. Dzięki 
temu możemy własnymi siłami stworzyć 

naszym dzieciom tak bogatą ofertę zajęć 
specjalistycznych – informuje Elżbieta Ku-
dełko, od 25 lat dyrektorka Przedszkola w 
Będzinie. 

Od grudnia 2010 roku Mścice mogą się 
cieszyć nowym obiektem, zbudowanym 
specjalnie na potrzeby 120 osobowego 
przedszkola. Kto nie widział – niech tu zaj-
rzy. Wrażenie robi przede wszystkim prze-
strzeń, której nieco brakuje w Będzinie. Tu 
w pięciu oddziałach opiekę znajduje 125 
dzieci. Zajmują się nimi 23 osoby perso-
nelu (nie wszyscy na pełnych etatach), w 
tym 10 zatrudnionych na stanowiskach na-
uczycielskich. Przedszkole prowadzi zajęcia 
rewalidacyjne, logopedyczne, teatralne, 
gimnastykę korekcyjną, rytmikę i taniec 
współczesny. Tylko najmłodsza grupa nie 
korzysta z nauki języka angielskiego. Dużą 
atrakcją są treningi piłki nożnej. Chłopcy 
wprost nie mogą się ich doczekać! Prowa-
dzone są również zajęcia integracji senso-
rycznej – cokolwiek to oznacza. Sąsiedztwo 
Zespołu Szkół im. Ludzi Morza stwarza oka-
zję do korzystania przez przedszkolaki z hali 
sportowej i „Orlika”. Dzieci dwu i pół – trzy-
letnie leżakują, reszta już nie, bo energia 

je rozpiera. – We wrześniu ubiegłego roku 
przedszkole obchodziło 40-lecie istnienia. 
Przed rokiem odeszła na zasłużoną emery-
turę Danuta Nowakowska, nasza długolet-
nia dyrektorka. Mamy młodą kadrę, pełną 
pomysłów i chęci do pracy – mówi Elżbieta 
Nożykowska, pełniąca obowiązki dyrektora 
przedszkola.

Szczególnym i bezcennym kapitałem obu 
placówek – co zgodnie podkreślają panie 
dyrektorki – są rodzice uczęszczających ma-
luchów. Rady rodziców robią wiele dobrego, 
by razem z personelem przedszkoli wyjść 
do społeczności lokalnych, zaproponować 
ciekawe formy wspólnego spędzenia wol-
nego czasu, a przy okazji zarobić parę zło-
tych, które będzie można przeznaczyć na 
uzupełnienie wyposażenia, czy organizację 
różnych uroczystości. Dodajmy, że przy obu 
przedszkolach są tereny zielone wypełnia-
jące potrzebę ruchu na świeżym powietrzu. 
Piaskownica i huśtawka – to tradycyjny ba-
nał. Jest dużo więcej. Przedszkola pracują 
w godzinach 6.30 – 16.00. Całodzienne 
wyżywienie (pierwsze i drugie śniadanie i 
dwudaniowy obiad) kosztuje pięć i pół zło-
tego! Pytanie: jak za takie śmieszne pie-

Na początku długiej drogi, 
czyli o przedszkolach
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niądze wykarmić malucha? Jest to możliwe 
tylko dlatego, że obie placówki dysponują 
dobrze wyposażonymi kuchniami i perso-
nelem, który przygotowuje posiłki „od A do 
Z” własnymi siłami z wyłącznie świeżych 
produktów. Klient wymagający, byle czego 
nie weźmie do ust. Pewnym ułatwieniem 
jest wspólne spożywanie posiłków; wiado-
mo – w grupie smakuje lepiej nawet jeśli 
coś spadnie z widelca.

Pobyt dziecka w przedszkolu do pięciu 
godzin dziennie jest bezpłatny. Za każdą 
następną godzinę rodzic płaci złotówkę. Czy 
te opłaty są barierą? Oceń Czytelniku sam. 
Rekrutacja na nowy rok szkolny jest już w za-
sadzie zakończona. Przedszkole w Mścicach 
ma pełną obsadę; w Będzinie znajdzie się 
jeszcze kilka wolnych miejsc. Pierwszeństwo 
w zapisach dzieci przysługuje mieszkańcom 
naszej gminy, ale tego nie trzeba dodawać.

Muzyka budzi w sercu pragnienie do-
brych czynów (Pitagoras) – takie motto 
towarzyszyło XVIII Festiwalowi Piosen-
ki Szkół i Przedszkoli Gminy Będzino. 
Doniosła uroczystość ze względu na swoją 
pełnoletniość. Z tej okazji organizatorzy 
uhonorowali Przyjaciół Szkoły serdecznymi 
podziękowaniami i „festiwalowym urodzino-
wym tortem”. Organizatorem imprezy była 
Dyrekcja Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego 
Jeża w Tymieniu. Scenografię przygotowały: 
T. Frątczak, E. Gostomczyk, B. Bukowczan i 
J. Piwko . Do zmagań konkursowych przystą-
piło 38 uczestników w czterech kategoriach: 
przedszkola i oddziały przedszkolne, klasy 
I– III szkoły podstawowej, klasy IV–VI szkoły 
podstawowej i klasy I–III gimnazjum. Wokali-
stów oceniała komisja w składzie: przewod-
niczący – Bogumił Gewartowski, członkowie: 
Katarzyna Śron i Arkadiusz Gewartowski. 
Naprawdę było czego posłuchać. Młodzi, 
zdolni soliści popisywali się swoimi umie-
jętnościami, a mieli o co walczyć. Nagrodę 

Refleksje po XVIII Festiwalu Piosenki 
Szkół i Przedszkoli Gminy Będzino – Tymień 22.05. 2015 r.

główną, Grand Prix XVIII Festiwalu ufundo-
wał Wójt Gminy Będzino Henryk Broda, a był 
to tablet, dodatkowo zwycięzca otrzymał 
pamiątkową statuetkę i dyplom oraz zestaw 
upominków. 

Zwycięzcą tegorocznej edycji zosta-
ła uczennica trzeciej klasy gimnazjum 
przy Zespole Szkół im. Kard. Ignace-
go Jeża w Tymieniu – Daria Mamrocha, 
która na festiwalowej scenie sięgnęła 
po najwyższy laur z piosenką Tańczą-
ce Eurydyki. Piękne, wzruszające wykona-
nie poruszyło Komisję i publiczność do tego 
stopnia, że wywołało łzy w oczach widzów. 
Młodą wokalistkę przygotowywała Pani Do-
rota Drozdowska. Swoje nagrody odebrali 
również wykonawcy, którzy zajęli kolejno 
pierwsze, drugie, trzecie miejsce i wyróżnie-
nia w kolejnych kategoriach. I tak w kategorii 
najmłodszych uczestników – przedszkolaków 
i dzieci z oddziałów przedszkolnych I miejsce 
zajęła Oliwia Grudzień z zerówki w Tymieniu, 
II – Maja Kaczorek z oddziału przedszkolnego 

w Mścicach, III – Szymon Kołodziej z Przed-
szkola w Mścicach a wyróżnienie zdobyła Ali-
cja Andrzejewska z Przedszkola z Będzinie. 
W kategorii II: na pierwszym miejscu znala-
zła się Alicja Skrzypczyk z SP w Dobrzycy, tuż 
za nią na II miejscu Martyna Pacek z SP w 
Mścicach, trzecia była Zuzanna Malich z SP 
w Dobrzycy, a wyróżnienie zdobyła Roksana 
Majchrzak z SP w Mścicach. W trzeciej kate-
gorii zwycięzcą została Roksana Skrzypczyk 
z SP w Dobrzycy, drugi był Maciej Szczepar-
ski z SP w Będzinie z siedzibą w Łeknie, III 
miejsce zajęła Ewelina Matwiejczuk z SP w 
Dobrzycy, a wyróżnienie przypadło w udziale 
Nikoli Skowron z SP w Dobrzycy. 

Ostatnia kategoria i wielkie zmagania – tu 
I miejsce zdobyła Maria Szczeparska z Gim-
nazjum w Mścicach, II zajął Kamil Skrzypczyk 
z Gimnazjum w Tymieniu, trzecie Klaudia Za-
błuda z Gimnazjum w Tymieniu, a wyróżnienie 
zdobyła Katarzyna Trzebińska z Gimnazjum w 
Mścicach. Pozostali uczestnicy otrzymali upo-
minki. Dzięki sponsorom, jak co roku, uczest-
nicy Festiwalu otrzymali piękne nagrody. Za I 
miejsce solista otrzymał śpiwór turystyczny, 
II miejsce – namiot na wakacyjne wypady, 
za III miejsce zwycięzca otrzymywał materac 
turystyczny, a za wyróżnienie – matę. Wszy-
scy uczestnicy (zwycięzcy również) otrzymali 
słodkie upominki. Z wielką radością organiza-
torzy gościli wszystkich wykonawców, opie-
kunów i przybyłych gości. Nie zabrakło też 
rodziców, babć i dziadków, którzy razem z 
młodymi solistami przeżywali występy. Szko-
da tylko, że wszystko co dobre, tak szybko się 
kończy. Dziękujemy wszystkim sponsorom, 
opiekunom i instruktorom, którzy przygoto-
wywali tegorocznych wykonawców oraz Pani 
Elżbiecie Piskorz, która gościła nas w Domu 
Ludowym w Tymieniu. Serdecznie zaprasza-
my na kolejną edycję Festiwalu.



www.bedzino.pl 11

Był to trudny okres wymagający roz-
strzygnięć, co do funkcjonowania TPD na 
terenie naszej gminy, gdyż praktycznie 
życie kulturalne w miejscowościach, gdzie 
funkcjonowały te świetlice po godzinie 
17.00 przestawało istnieć. Wszystkie pla-
cówki wymagały gruntownego remontu i 
powoli zaczęliśmy je wykonywać. Remon-
tu kapitalnego doczekała się sala i kuchnia 
WDK w Dobrzycy następnie sala i zaplecze 

DK w Będzinie, pomieszczenia w świetli-
cy w Strachominie i Strzepowie i w roku 
ubiegłym w Wierzchominie. Sukcesyw-
nie remonty bieżące przeprowadziliśmy i 
prowadzimy we  wszystkich świetlicach i 
pomieszczeniach Domów Kultury, w któ-
rych jest to niezbędne. W 2010 roku dzięki 
wcześniejszym uchwałom Rady Gminy w 
Będzinie wzbogaciliśmy się o nową pla-
cówkę kultury – Dom Ludowy w Tymieniu, 
a w roku 2014 Dom Ludowy w Mścicach. 
Tak duża baza obiektów kultury wymaga 
również odpowiedniej osady pracowni-
ków. W obecnej chwili jest to grupa 15 
osób zatrudnionych na podstawie umo-
wy o pracę (dyrektor, główna księgowa, 
kadrowa, instruktorzy, konserwatorzy i 
pracownicy gospodarczy) wykonujących 

kompetentnie swoje obowiązki, przygo-
towanych do pracy w placówkach kultury 
ale co najważniejsze ciągle podwyższają-
cych swoje kwalifikacje zawodowe. Pracu-
ją oni w czterech domach kultury i pięciu 
świetlicach codziennie prowadząc zajęcia 
w zakresie plastyki, muzyki, tańca, sportu 
i rekreacji, zajęć kulinarnych. Są organi-
zatorami wycieczek dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, zabezpieczają czas wolny w 
dni wolne od zajęć szkolnych (ferie letnie 
i zimowe) a także organizują imprezy oko-
licznościowe w tym festyny, spotkania, za-
bawy, wyjazdy do teatru, kina i na baseny. 
Przy placówkach działają różnego rodzaju 
koła zainteresowań jak np. plastyczne, 
przyjaciół pszczół, kulinarne, turystyczne, 
sportowe, internetowe (szczególne atrak-

cyjne w Świetlicy w Strachominie na 10 
komputerów), odbywają  się warsztaty po-
głębiające umiejętności tak pracowników 
jak i osób chętnych w zakresie wykonywa-
nia różnego rodzaju ozdób związanych ze 
Świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy 
czy Wszystkich Świętych. Osoby chętne 
w śpiewaniu mogą się sprawdzać w ze-
społach ludowych i śpiewaczych, których 
mamy pięć: Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” 
z Dobrzycy, Zespół ludowy „Popowianie” z 

Popowa, Zespół ludowy „Zalesie” z Mścic, 
zespół śpiewaczy „Kwiaty Polskie” z Tymie-
nia oraz Kapela Ludowa „SWATY” z Będzi-
na. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie 
jest organizatorem wielu imprez w tym 
również o zasięgu powiatowym: Powiato-
wy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów Lu-
dowych, Dożynki Powiatowe. Ważniejsze 
imprezy gminne to coroczny przegląd ja-
sełkowy, Dzień Dziadka i Babci, Dzień Ko-
biet, Turnieje sportowe w piłkę nożną i pił-
kę siatkową, Dzień Matki, Dzień Dziecka, 
gminny Festyn Wodny w Podamirowie, 
festyny letnie w różnych miejscowościach 
naszej gminy, Spotkanie Różnych Kultur w 
Mścicach, Dożynki Gminne, Obchody Dnia 
Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, kon-
kurs Kulinarny – Smaki Bożonarodzeniowe, 
Wieczory Wigilijne, Sylwestry. 

Wszystkie te imprezy i wcześniej opi-
sane działania realizować możemy tylko 
dzięki przychylności instytucji i osób pry-
watnych w tym: radnym gminy w Będzi-
nie, przewodniczącemu Rady Gminy An-
drzejowi Nożykowskiemu, wójtowi gminy 
Będzino Henrykowi Brodzie, Bankowi Spół-

dzielczemu w Świdwinie oddział w Będzi-
nie, Starostwu Powiatowemu w Koszalinie, 
Piekarni Bajgiel i Piekarni p. Paczkowskich, 
p. Bigońskim z Ogrodów „HORTULUS”, 
gimnazjom, szkołom i przedszkolom z te-
renu gminy, jednostkom straży pożarnej 
w Dobrzycy, Będzinie i Mścicach, kołom 
Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy, Tymieniu 
i Mścicach, Radnej powiatu koszalińskiego 
p. Elżbiecie  Góral, p. Lucynie i Kazimie-
rzowi Parolom oraz wielu innym ludziom, 
którzy swój prywatny czas oraz talent i 
umiejętności przekazują na rzecz drugiego 
człowieka tworząc i rozwijając kulturę  na 
terenie naszej Gminy. 

To prawie 8 lat...
Od 1 września 2007r. rozpoczął swą działalność Gminny Ośrodek Kultury w 

Będzinie. Pierwsze miesiące były to przede wszystkim sprawy organizacyj-
ne związane z funkcjonowaniem placówek kultury na terenie gminy. Działały 
wówczas dwa Domy Kultury – w Będzinie i Dobrzycy, Świetlica Wiejska w Popo-
wie oraz placówki TPD w Strachominie, Strzepowie, Wierzchominie, Dobrem i 
Mścicach. Ponadto przy Domu Kultury w Dobrzycy mieściło się Ognisko Przed-
szkolne skupiające ponad 20 dzieci.
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Jednostki OSP z Gminy Będzino w akcji – fotorelacja
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Uhonorowaniem obchodów Tygodnia 
Bibliotek było uroczyste spotkanie czy-
telników dorosłych i pracowników bi-
blioteki z władzami samorządowymi 
Gminy Będzino – wójtem Henrykiem 
Brodą, przewodniczącym Andrzejem No-
żykowskim, zastępcą przewodniczącego 
Krystyną Najdzion, oraz z zaproszonymi 
gośćmi: Andrzejem Ziemińskim – dyrek-
torem Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, 
Bogusławą Kałużną – przewodniczącą 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
Elżbietą Góral – radną powiatu kosza-
lińskiego, Elżbietą Nożykowską – dyrek-
torką Przedszkola Samorządowego w 
Mścicach, Elżbietą Kudełko – dyrektorką 
Przedszkola Samorządowego w Będzinie, 
Jerzym Łuczakiem – dyrektorem GOK. 
Spotkanie rozpoczęło się występami ar-
tystycznymi i tańcem akrobatycznym  
w wykonaniu grupy przedszkolaków z 
Przedszkola Samorządowego w Mścicach 
pod kierunkiem nauczycielki Iwony For-
meli. Podziękowania za służebną misję 
wobec kultury, nauki i użytkowników bi-
blioteki, wraz z serdecznymi życzeniami 
złożył pracownikom biblioteki Wójt Gminy 
Henryk Broda. Bardzo wyraźnie podkre-
ślił, że biblioteka, to nie tylko pomieszcze-
nia i książki, ale przede wszystkim ludzie, 
którzy ją tworzą. Kompetentni, wykształ-
ceni, życzliwi i otwarci na potrzeby użyt-
kowników. Tacy właśnie są bibliotekarze 
bibliotek będzińskich, bibliotek z „duszą”, 
emanujących pozytywną energią – powie-
dział wójt. Dodał również, że prowadzenie 

biblioteki to nie tylko przewidziany usta-
wą obowiązek – to bardzo ważny obszar 
działania samorządu lokalnego, istotna 
dla mieszkańców instytucja, mająca wie-
le do zaoferowania. Wiele ciepłych słów, 
serdecznych życzeń, drobnych upomin-
ków i kwiatów złożyli bibliotekarzom go-
ście i czytelnicy. Ale największą niespo-
dziankę przygotowali dla nas tajemniczy 
czytelnicy. W trakcie trwania uroczystości 
zawitał do naszej biblioteki z wielkim wo-
rem majowy święty Mikołaj! A w worze 
życzenia i 25 kolorowych poduszek z 
przeznaczeniem dla najmłodszych czy-

telników, którzy uczestniczą w zajęciach 
bibliotecznych! Dziękujemy!!!

Tegoroczne obchody będzińska biblio-
teka zainaugurowała dwoma konkursami 
recytatorskimi. W konkursie „Natalki”, 
skierowanym do przedszkolaków, wiersze 
Natalii Usenko recytowało 40 wykonaw-
ców. Utwory w konkursie „Ptaki, ptaszki i 
ptaszęta polne” zaprezentowało 31 recy-
tatorów ze szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. Komisja kwalifikująca wysoko 
oceniła poziom artystyczny konkursów, 
na który złożyły się zdolności recytator-
skie wykonawców oraz odpowiedni do-
bór utworów. Każdy wykonawca otrzymał 
dyplom i książkę. W konkursach powia-
towych gminę Będzino reprezentowali: 
przedszkolaki – Ariana Kret, Alicja Mamro-
cha i Malwina Ciach oraz uczniowie szkół 
– Martyna Pacek, Jakub Gałka, Roksana 
Skrzypczyk, Maciej Szczeparski, Aleksan-
dra Bujalska i Piotr Formela. Na spotkanie 
autorskie z Magdą Omilianowicz, koszaliń-
ską pisarką i podróżniczką, zostali zapro-
szeni do biblioteki uczniowie gimnazjum 
z ZS im. Ludzi Morza w Mścicach. Było to 
emocjonujące spotkanie z opowieściami o 
niezwykłych ludziach, dalekich podróżach 
i przygodach, uzupełnione interesującym 
pokazem multimedialnym.

W tym szczególnym okresie biblioteka 
główna oraz filie w Dobrzycy i Tymieniu za-
prosiły swoich najmłodszych czytelników. 
Wspólnie z dziećmi odkrywaliśmy uroki Ptaki, ptaszki i ptaszęta. 

Natalki. 

„Wybieram bibliotekę” 
– to hasło ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2015, 

wielkiego, wspólnego święta bibliotekarzy, czytelników i bibliotek
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czytania, tajemnice zamknięte w książ-
kach, magię i moc słowa pisanego. Dzieci 
są wdzięcznymi i chłonnymi czytelnikami. 
Praca z nimi daje nam, bibliotekarzom, 
dużo satysfakcji i poczucie dobrze spełnio-
nej misji.

Z okazji Tygodnia Bibliotek nasi najak-
tywniejsi czytelnicy i „słuchacze” Biblio-
tecznej Akademii Młodego Artysty już 
po raz trzeci uczestniczyli w niezwykłym 
wydarzeniu kulturalnym, jakim była Euro-
pejska Noc Muzeów. Koszalin był jednym z 
miast, którego instytucje kultury udostęp-
niły dla zwiedzających miejsca i zakątki 
dotąd niedostępne. 

Nocną przygodę z kulturą, sztuką i histo-
rią rozpoczęliśmy od odwiedzin w Zespole 
Szkół Plastycznych. Dzieci momentalnie 
wczuły się w atmosferę tego artystycz-
nego świata i z zapałem przystąpiły do 
zgłębiania tajemnic różnych pracowni. 
Próbowały swoich zdolności artystycznych 
w rzeźbie, rysunku i malarstwie, technice 
graficznej - monotypii, miały swoją własną 
sesję fotograficzną. Wzięły udział w loterii, 
w której wygrały wiele nagród w postaci 
prac uczniów Plastyka. Następnym punk-
tem naszej trasy było Muzeum Okręgowe. 
I tu też się działo: poszukiwanie skarbów, 
tworzenie biżuterii, udział w średniowiecz-
nych grach i zabawach, strzelanie z łuku, 
słuchanie starodawnej muzyki, ciekawych 
opowieści i oczywiście zwiedzanie.

Nasze nocne podróżowanie zakończyli-
śmy w Małym Muzeum Fabryki Zabawek. 
I znowu euforia: tyle znanych postaci z 
przeróżnych bajek! Były wspólne zdjęcia i 
zabawy z jaskiniowcami. Malowanie tatu-
aży i oglądanie bajek. Około godziny dwu-
dziestej czwartej, pełni wrażeń i emocji, 
przyjemnie zmęczeni, ale bogatsi o nowe 
doświadczenia i wiedzę, nasi czytelnicy 
powrócili do domów. 

Kwiecień także był „mocno” kultural-
ny. W będzińskiej bibliotece na uczniów 
najmłodszych klas czekał gość specjalny 
- Andrzej Marek Grabowski. Twórca ksią-
żek dla dzieci i programów telewizyjnych 
dla najmłodszych. Pracując od wielu lat z 
dziećmi i dla dzieci, bez problemu nawią-
zał z nimi wspaniały kontakt, pozyskał ich 
sympatię i zainteresowanie. Bardzo ory-
ginalnie i zabawnie, zarazem intrygująco, 
opowiadał o historiach, które pojawiają 
się w jego książkach. W specyficznym dla 
siebie stylu aktorskim, stworzył z dziećmi 
wspólną zabawę w teatr, wykorzystując 
kukiełki, muzykę i piosenki. 

„Co nam zostało z tamtych lat”, to te-
mat przewodni imprezy kulturalnej KBP 
Noc w Bibliotece promującej biblioteki i 
czytelnictwo. W niecodziennym i urokli-
wym klimacie lat dwudziestych i trzydzie-
stych bawili się wyśmienicie również nasi 

Dzień Bibliotekarza.

czytelnicy. Przeszli przyspieszony kurs 
poznawania tajemniczych znaków pisar-
skich. Hieroglify i pismo klinowe przestały 
stanowić dla nich wielką niewiadomą. Z 
udziałem bohaterów książkowych, Plastu-
sia i Koziołka Matołka, zabawom plastycz-
nym nie było końca. Na wirtualną wę-
drówkę po dawnym Koszalinie udaliśmy 
się z jego miłośnikiem, Tomaszem Woj-
ciechowskim, ubranym w elegancki frak i 
cylinder. Po wirtualnym spacerze, „chwila 
w niebie” z pysznym rożkiem lodów. A 
potem do salonu mody, wybór odpowied-
niej kreacji i już byliśmy przygotowani na 
porywające rytmy jazzu i swingu w wyko-
naniu big bandu z Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych. Jeszcze tylko pamiąt-
kowe zdjęcie w stylowym atelier fotogra-
ficznym, i już czas na ostatni, mocny ak-
cent imprezy. Ciemności wokół biblioteki 
rozświetliły płomienie pochodni, którymi 
żonglowali artyści z zespołu Incendi. Roz-
poczęło się wspaniałe Fire Show. 

Kwiecień i maj to miesiące nagród na 
szczeblu powiatowym. W konkursie pla-
stycznym „Ilustrujemy utwory Gracjana 
Bojara Fijałkowskiego” nasi czytelnicy zdo-
byli 11 nagród. W konkursie „Najaktyw-
niejsi czytelnicy” uzyskaliśmy 6 nagród. 
Kontynuowane są zajęcia w Bibliotecznej 
Akademii Młodego Artysty prowadzonej 
w formie wolontariatu, w której „kształcą 
się” artystycznie dzieci w wieku 7- 13 lat. 
Poprzez zajęcia artystyczne i zabawy twór-
cze adepci Akademii rozwijają wyobraź-
nię, mają możliwość twórczego wyrażenia 
siebie, rozwijają talenty i kreatywność. W 
artystyczne działania włączona jest także 
książka - dzieci korzystają ze zbiorów bi-
bliotecznych w poszukiwaniu inspiracji, a 
także słuchają głośnego czytania. Prace 
młodych adeptów sztuki można obejrzeć 
w bibliotecznej galerii.

Biblioteka to organizm żywy, który stara 
się dostosować do zmian zachodzących w 
społeczeństwie, kulturze i nauce. Nasza 
biblioteka to nowoczesne centrum kultury 
i informacji. Jest niezbędnym ogniwem w 
kształtowaniu nowoczesnego, wykształ-
conego społeczeństwa wiedzy. Społeczeń-
stwo bez książek nie zbuduje autostrad, 
nie stworzy systemu emerytalnego. Bez 
wiedzy zawartej w książkach nie powstaną 
wodociągi. Inwestowanie w biblioteki to in-
westowanie w edukację i kształcenie usta-
wiczne. Nie ma bibliotek - nie ma czytania. 
Bez czytania nie ma myślenia. Dziękujemy 
ogromnie naszym wspaniałym czytelni-
kom, małym i dużym, wszystkim osobom 
sympatyzującym i wspierającym bibliote-
kę w jej działaniach. Gorąco zapraszamy 
po ciekawe nowości wydawnicze, bo oczy-
wiście, oprócz wyżej wymienionej działal-
ności, wypożyczamy również książki jak 
każda „normalna” biblioteka. Zapraszamy 
również do odwiedzenia naszej strony na 
Facebooku.
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Ryszard Sawicz 
– mieszkaniec Mścic od 1970 r. Pracę w Urzędzie Gminy rozpoczął 
1 lutego 1973 roku jako instruktor melioracji i łąkarstwa. Za osiąga-
ne wyniki został przeniesiony na funkcję Sekretarza Gminnego Za-
rządu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Będzinie. W 1989 
r. został wybrany na stanowisko naczelnika gminy w Będzinie. 7 
czerwca 1990 roku podczas I sesji Rady Gminy wybrano Pana Ry-
szarda Sawicza na funkcję wójta gminy Będzino, którą pełnił do 
2006 roku. Przez lata swojej działalności dał się poznać, jako do-
skonały organizator pracy Urzędu Gminy. Przy tym 
człowiek życzliwy dla ludzi, pełny wyrozumiałości 
i otwarty na potrzeby innych, znajdujący czas dla 
wszystkich. Szczególną uwagę zwracał na oświatę, 
czego dowodem jest rozbudowa dwóch szkół tj. Ze-
społu Szkół w Mścicach oraz Szkoły Podstawowej w 
Dobrzycy. Przez wiele lat Ryszard Sawicz angażował 
się w prace społeczne na terenie gminy Będzino po-
przez czynną działalność w wielu organizacjach spo-
łecznych, młodzieżowych i środowiskowych.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” 
w Stoisławiu 
– działa od 20 października 1958 roku. Jego rozwój 
nastąpił wraz ze wzrostem towarowości gospodarstw rolnych w 
produkcji zbóż. W latach 1975-1979 wybudowano kompleks ma-
gazynów i młynów w Stoisławiu. Od początku lat 90-tych Przedsię-
biorstwo prowadziło intensywne prace inwestycyjne i moderniza-
cyjne, efektem tego było uzyskanie certyfikatów ISO 9001-2001 
i HACCP. Stoisław jest wytwórcą szerokiej gamy produktów ze 
zbóż, tj. mąk, kasz, płatków, otrąb. Firma ma wielkie znaczenie 
dla rolników produkujących zboże z terenu gminy Będzino.

Ks. Kanonik Tadeusz Nawrot 
– posługę kapłańską zaczął na terenie naszej gminy w 1983 r. 
jako proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Mścicach. Inicjator i 
budowniczy kościoła parafialnego w Mścicach pw. św. Antoniego 
Padewskiego. Do parafii Mścice należał zabytkowy kościół filial-
ny w Jamnie, który również wyremontował i przygotował do uro-
czystego poświęcenia-konsekracji. Będąc proboszczem w parafii 
Mścice ks. Tadeusz obchodził swoje 25-lecie kapłaństwa, piasto-
wał również funkcję Dziekana Dekanatu Mielno. W pierwszych 
trudnych latach budowania samorządu gminy Będzino aktywnie 
uczestniczył w jego tworzeniu. Łączył i integrował naszą gminną 
społeczność. W 2003 roku odszedł z naszej parafii. 

Władysław Husejko 
– w latach 2008-2010 Marszałek Województwa Zachodniopomor-
skiego. W przeszłości pełnił funkcję w-ce Prezydenta Koszalina 
w latach 1990-1997. Był w-ce Wojewodą Koszalińskim w rządzie 
Jerzego Buzka, następnie radnym Sejmiku Zachodniopomorskie-
go z którego zrezygnował zostając w-ce Wojewodą Zachodniopo-
morskim. Wielki przyjaciel naszej gminy, którą wspomagał peł-
niąc odpowiedzialne decydenckie funkcje. 

Jan Krawczuk 
– wójt Gminy Darłowo w latach 1990-1994, Radny Powiatu Sław-
no, następnie wicemarszałek województwa. W gminie Będzino 
wspierał pozyskiwanie środków z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Jego zasłu-
gą jest uzyskanie przez Będzino dofinansowania na budowę sali 
gimnastycznej w Dobrzycy.

Bronisława Radziun
– 52 letni staż pracy jako nauczyciel, a następnie Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Strachominie oraz w Tymieniu. Z inicjatywy Pani 

Radziun została rozbudowana Szkoła Podstawowa w Tymieniu. 
Dwa Domy Nauczyciela również wybudowano z jej inicjatywy 
w tej miejscowości. Pełniła również funkcje Prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze”. Została wybrana radną gminy Będzi-
no i przez trzy kadencje sprawowała swój mandat. W 2008 roku w 
konkursie organizowanym przez Powiat Koszalin otrzymała tytuł 
Kobiety Roku. Wspierała utworzenie w 2010 roku Domu Ludowe-
go w Tymieniu. Postawa i działalność Pani Radziun jest godnym 
wzorcem do naśladowania i najwyższego szacunku. 

Jadwiga Bujała-Wikierska
– długoletni pracownik służby zdrowia. Po kończe-
niu studiów lekarskich pracowała w Ośrodku Zdro-
wia w Bobolicach. Równocześnie odbywała prakty-
kę lekarską w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. 
W 1991 r. uzyskała I stopień specjalizacji w zakre-
sie chorób wewnętrznych. W latach 1985-1998 
pełniła również dyżury w Pogotowiu Ratunkowym 
pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora Ośrodka 
Zdrowia w Dobrzycy. Z Gminą Będzino Pani Jadwi-
ga Bujała-Wikierska związana jest od 1970 roku do 
dnia dzisiejszego. Jest oddanym, cenionym i dla 

wielu niezastąpionym lekarzem. 

Alfreda Szwedek 
– długoletni pracownik służby zdrowia. Po kończeniu Akademii 
Medycznej w Poznaniu  podjęła pracę w w Szpitalu Wojewódzkim 
w Koszalinie jako stażysta. Od stycznia 1970r  do 1972 r praco-
wała jako kierownik Ośrodka Zdrowia w Sarbinowie a następnie 
podjęła pracę w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Będzinie do roku 
2010, kiedy to przeszła na zasłużoną emeryturę. Współpraco-
wała owocnie z naszym samorządem wychodząc z pożyteczny-
mi inicjatywami działań prozdrowotnych na rzecz mieszkańców 
gminy. 

Leon Roszkowski 
– pediatra, o którym mieszkańcy gminy Mielno mówią w samych su-
perlatywach.. niezastąpiony, oddany, nasz lekarz…. znany i nieoce-
niony również dla corocznych turystów gminy Mielno, a przez długie 
lata również dla mieszkańców naszej gminy zwłaszcza dla miesz-
kańców miejscowości Mścice, Strzeżenice, Stoisław i Dobre. Lekarz 
na którym zawsze można polegać. Jego współpraca z samorządem 
gminy Będzino znalazła odzwierciedlenie  w  sprawnej i niezawodnej 
obsłudze naszych mieszkańców w zakresie opieki medycznej. 

Denis Dolimont 
– Mer Saint Yrieix przez cały czas trwania naszych kontaktów, 
człowiek, bez którego pomocy nie byłoby możliwe zainicjowanie 
programu współpracy polsko-francuskiej. Od wielu lat jest oso-
biście zaangażowany w przygotowywanie programowe kolej-
nych wymian oraz ich sprawną realizację. Dzięki jego poparciu 
za projektem gmin bliźniaczych stoi cały samorząd Saint Yrieix, 
a takie wsparcie ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego 
programu. W partnerski sposób współpracuje z Komitetem Gmin 
Bliźniaczych Saint Yrieix – Będzino, szanując i doceniając kre-
atywność osób tam aktywnych i autonomię tego społecznego 
gremium. 

Michel Villesange 
– Prezydent Komitetu Gmin Bliźniaczych Saint Yrieix-Będzino, z 
zawodu nauczyciel – wychowawca przedszkolny. Pracami komi-
tetu kieruje od początku jego istnienia, choć przez pierwsze lata 
formalnie nie pełnił funkcji jego Prezydenta. Na nim spoczywa 

Rada Gminy w Będzinie w dniu 1 marca 2006 r. podjęła uchwałę nr XXXII/265/06 w sprawie ustanowienia odznaki 
„Zasłużony dla Gminy Będzino”. Odznaka jest przyznawana w drodze uchwały przez radę gminy i jest wyrazem po-
dziękowania i uznania za zasługi dla gminy Będzino. Wniosek o jej przyznanie mogą złożyć komisje rady gminy, klub 
radnych, wójt gminy Będzino, instytucje, organizacje społeczne i zawodowe lub jednostki samorządu terytorialnego. 
Może być przyznawana osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. 
Wyróżniony otrzymuje odznakę wraz z legitymacją i aktem przyznania. Oto odznaczone osoby i firmy:

Zasłużeni dla Będzina
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główny ciężar przygotowania dokumentacji wymaganej przez Ko-
misję Europejską, rozliczenia merytorycznego i finansowego zre-
alizowanych działań. Z jego inicjatywy oba komitety zgodziły się 
na jak najszerszy udział w wymianach młodzieży polskiej i francu-
skiej. Michael Villesange był, jest i – mamy nadzieję – pozostanie 
osobą, wokół której skupiają się inni, by wspólnie budować nową, 
europejską świadomość 

Ryszard Bruderek
– to osoba, która przyczyniła się do organizowania wspólnych 
spotkań gminy Będzino z gminą Saint Yrieix. Wkład Pana Ry-
szarda poprzez tłumaczenie i opiekę umożliwił zarówno przy-
gotowanie spotkań jak i ich sprawny przebieg, a jego niekwe-
stionowana znajomość Francji oraz kultury francuskiej ubarwiła 
każdą wizytę. 

Jan Kowalski 
– był najstarszym mieszkańcem gminy Będzino. W 1945 r. la-
tem przyjechał do wsi Smolne z okolic Rzeszowa. Jego praco-
witość i życzliwość do dziś dnia wspomina wielu mieszkańców 
wsi Smolne. Wraz z żoną Anielą dochowali się 9 dzieci – 7 córek 
i dwóch synów bliźniaków. Dzięki pracowitości i samozaparciu, 
miłości i wzajemnemu szanowaniu się, rodzina pokonywała naj-
większe problemy życiowe, trudności i niedogodności losu. Pan 
Jan Kowalski był człowiekiem o wielkim sercu, oddanym pracy 
i rodzinie, wiernym swoim korzeniom i przywiązany do miejsca 
które pozwoliło mu żyć, inwestować i być prawym mieszkań-
cem gminy Będzino. 

Iwona Bigońska 
– właściciel Ogrodów Hortulus w Dobrzycy. W 1990 r. Iwona Bi-
gońska wraz z mężem kupili podupadłe gospodarstwo rolne w 
Dobrzycy. Zaczęli od 9 ha, ale systematycznie dokupowali zie-
mię, dziś ich posiadłość liczy 75 ha. Większość terenu to szkółki 
roślin ozdobnych, a na 4,5 ha rozciągają się ogrody pokazowe. 
Pani Iwona Bigońska jest kobietą z pomysłem, ogromną inwen-
cją twórczą, pracowitą i przedsiębiorczą. To dzięki tym cechom 
charakteru osiągnęła wiele i nie poprzestaje na rozbudowie 
ogrodów, realizując ciągle to nowe pomysły i wprowadzając 
zmiany. Pani Iwona jest laureatką wielu nagród, od regional-
nych wyróżnień poczynając, na europejskich kończąc. Ogrody 
Tematyczne Hortulus są licznie odwiedzane przez turystów, 
młodzież szkolną, wycieczki krajowe i zagraniczne. Rocznie jest 
to ok. 150 tys. osób. W Hortulusie pracuje ok. 100 pracowni-
ków, oraz studenci i młodzież szkolna odbywająca praktyki.

Irena Dondajewska 
– Pani Irena Dondajewska posiada ponad 43 letni staż pracy, a z 
Urzędem Gminy związana jest od roku 1974 pełniąc od począt-
ku funkcję głównego księgowego, następnie Skarbnika Gminy. 
Od 2013 roku pełni funkcję doradcy wójta ds. finansowych i 
budżetu gminy. Pani Dondajewska jest osobą życzliwą, ciepłą, 
otwartą, bardzo obowiązkową i sumienną, o czym świadczy peł-
nione przez tyle lat tak odpowiedzialne stanowisko. Przez trzy 
kadencje była członkiem Zarządu Gminy, gdzie swoim zaanga-
żowaniem i odpowiedzialnością za rozwój Gminy Będzino dała 
się poznać, jako pracownik bardzo kompetentny, budzący za-
ufanie władz Gminy, pracowników oraz Rady Gminy. Przez wiele 
lat udzielała się społecznie organizując m.in. spotkania kobiet z 
okazji różnych jubileuszy i świąt. Bierze udział w akcjach chary-
tatywnych i społecznych. To dzięki jej zaangażowaniu i wspar-
ciu powstało wiele inwestycji gminnych.

Teresa Turkacz 
– Pani Teresa Turkacz od 1979 roku zamieszkała z mężem 
w miejscowości Uliszki gm. Będzino i podjęła pracę w Ban-
ku Spółdzielczym w Będzinie, gdzie pracuje do chwili obec-
nej nieprzerwanie przez 33 lata. W Banku przeszła wszystkie 
szczeble awansu rozpoczynając jako inspektor ds. kredytów, 
kilka lat w Zarządzie BS, a od 2000 r. pełni funkcję Dyrektora 
oddziału w Będzinie. Pani Teresa Turkacz jest oddanym i cenio-
nym pracownikiem, pomocnym w rozwiązywaniu problemów 
finansowych rolników i mieszkańców gminy. Jak nikt inny zna 

ich kłopoty i stara sprostać ich oczekiwaniom. Czynnie uczest-
niczy w życiu społecznym Gminy Będzino oraz Parafii w Do-
brzycy – udziela się w pracach Caritasu i Rady Parafialnej. Bie-
rze udział w akcjach charytatywnych i społecznych. Prywatnie 
wraz z mężem Bogdanem prowadzi 24 ha gospodarstwo rol-
ne w miejscowości Uliszki, specjalizujące się w uprawie zbóż. 
Mają dom, trójkę wspaniałych, dorosłych dzieci – dwie córki i 
syna oraz wnuczkę Rozalkę. Zamiłowaniem Pani Dyrektor jest 
rodzina, praca i ogród oraz wycieczki turystyczne i bezpośred-
ni kontakt z ludźmi. 

Stanisław Kwaśniowski
– na terenie Gminy Będzino znany jest z pełnienia funkcji rad-
nego I, IV oraz V i VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. W mię-
dzyczasie był także sołtysem sołectwa Mścice. Jego społeczne 
działania, pogoda ducha, zaangażowanie w sprawy swojej miej-
scowości oraz Gminy budzą szacunek oraz słowa uznania. Po-
stawa Pana Kwaśniowskiego jest wzorem do naśladowania dla 
wielu młodych ludzi, którzy chcą spełniać się zawodowo oraz 
społecznie. Podczas pełnienia funkcji sołtysa organizował spot-
kania wigilijne dla osób samotnych, emerytów i rencistów ze 
swojej miejscowości, obchody Dnia Dziecka dla najmłodszych, 
angażował się w festyny i okolicznościowe imprezy, jak Dzień 
Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i inne. Przez wiele lat zabiegał o 
budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Mścicach – 
boisko ORLIK zostało wybudowane przez Gminę i oddane do 
użytku w roku 2009. Jest współinicjatorem budowy Przedszko-
la w Mścicach. Postawa społecznika, zaangażowanie w sprawy 
rozwoju swojej miejscowości oraz całej Gminy zasługują na na-
danie mu odznaki honorowej Zasłużony dla Gminy Będzino.

Czesław Szczur
– to człowiek, którego w Gminie Będzino znają prawie wszyscy. 
Od najmłodszych lat związany był z działalnością społeczną na 
rzecz samorządu gminnego. Zawsze miał duszę społecznika, 
udzielał się społecznie, prowadził zespół muzyczny, z łatwoś-
cią zjednywał sobie ludzi, znajomych i przyjaciół. Od młodych 
lat nierozerwalnie związany był z działaniami OSP, pracował w 
Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, 
przez wiele lat pełnił funkcję Komendanta Gminnego Ochrony 
Przeciwpożarowej w Będzinie i szefa Gminnego Centrum Za-
rządzania Kryzysowego Gminy Będzino.Udzielał się społecznie 
- był współtwórcą budowy kościoła w Mścicach, rozbudowy miej-
scowego Zespołu Szkół oraz obiektu OSP w Mścicach. W latach 
1998-2002 był radnym gminy w Będzinie, współorganizatorem 
komitetu Partnerskiego Związku Gminy Saint-Yrieix sur Charan-
te i Gminy Będzino, organizatorem wielu miejscowych imprez i 
festynów. W 1999 r jako Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaś-
niczej nr 1 w Koszalinie w stopniu Starszego Aspiranta Pan Cze-
sław przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Waldemar Szczur 
– mieszkaniec Dobrzycy od urodzenia, prowadzi gospodarstwo 
rolne. Po dziadku i swoim ojcu odziedziczył pasję strażacką. Po 
ukończeniu 18 roku życia stał się czynnym członkiem OSP. Do-
skonalił swoje umiejętności i poszerzał wiedzę dotyczącą ochro-
ny przeciwpożarowej. W 1996 roku został wybrany na Prezesa 
Zarządu OSP w Dobrzycy, którą to funkcję pełni do dnia dzisiej-
szego. Udziela się społecznie i zawodowo pracując jako kierow-
ca w miejscowej piekarni. W latach 1990-2002 Pan Waldemar 
był radnym gminy Będzino. W kadencji 1990-1994 i 1998-2002 
był w Zarządzie gminy. 

Aleksander Woźnicki 
– prywatnie człowiek od lat związany z zawodem stolarza, zna-
ny i ceniony mieszkaniec Będzina. Rradny Gminy Będzino, w 
ciągu dwóch kadencji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a 
obecnie członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Od lat związany z działalnością miejscowej 
OSP, obecnie Prezes jednostki. Zawsze oddany i niezastąpio-
ny w działaniach będzińskiej straży, społecznik i organizator 
festynów i wielu imprez charytatywnych. Mobilizuje młodzież 
do działania. Jego wieloletnim marzeniem była rozbudowa i 
modernizacja pomieszczeń OSP w Będzinie, co znalazło finał 
w 2010 roku.
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