
Nowiny z Gminy

Sezon wakacyjny rozpoczęty
Miesiąc maj, czerwiec i lipiec to czas zajęć i festynów integracyjnych dla mieszkańców

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do zmiany terminów oraz miejsc ww. 
wydarzeń z przyczyn losowych.

Ponadto w numerze m. in.:  PLANY NA WAKACJE, WOLONTARIAT W TYMIENIU, RE-
LACJA Z WIZYTY WE FRANCJI, wykonanie budżetu za 2015 rok, TURNIEJ KARATE, 
RAJD ROWEROWY I INNE

fotorelacja z festynu wodnego i FESTYNU STRAŻACKIEGO - str. 10-11

będzie żłobek
Do końca roku w gminie
powstanie pierwszy żłobek.8 podkowa na szczęście

W Dobrzycy otworzyli nowy
plac zabaw.18podsumowanie roku 

Garść statystyk z listą
uczniów z terenu gminy.

nAJBLIŻSZE WYDARZENIA
- 9 lipca - Festyny wakacyjne 
w Tymieniu i Popowie,
- 12 lipca - Wycieczka do 
Nadmorskiego Parku Miniatur 
w Dziwnowie,
- 16 lipca - festyn w Kazimierzu 
Pomorskim,
- 20 lipca - Gminny Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Będzino (boisko Orlik 
w Mścicach),
- 7 sierpnia - rodzinny piknik 
trzeźwościowy (boisko 
w Dobrzycy),
- 9 sierpnia - Wycieczka dzieci 
do Gdyni do Centrum Nauki 
Eksperyment,
- 13 sierpnia - Dzień Pszczół
w Strachominie (plac koło 
świetlicy), festyn w Dobrem,
- 20 sierpnia - Spotkanie 
Różnych Kultur (lasek 
w Mścicach), Festyn rodzinny 
w Strzepowie
- 3 września - Dożynki Gminne 
(plac na boisku w Będzinie).
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nowiny z gminy

Udanych wakacji!
Już za nami Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca 
– święta, o których pamiętamy i do których co roku 
z przyjemnością wracamy. 

O takich dniach pamiętają nie tylko dzieci i rodzice, 
ale również samorząd gminny, instytucje oświaty 
i ośrodki kultury organizując spotkania i występy, 

na których są życzenia, podziękowania i  gratulacje. 
To miłe, że w  tak ważnych dla nas chwilach potrafimy 
o  sobie pamiętać, być dla siebie miłym i  życzliwym. 
Ważnym zadaniem gminy jest oświata i  wychowanie, 
zapewnienie na miarę naszych możliwości dobrych 
warunków opieki, nauki i rozwoju dla dzieci i młodzieży. 
Na ten cel przeznaczamy ponad 12 milionów złotych 
rocznie tj. ponad 40% budżetu gminy. Aby pomóc 
rodzinom do końca tego roku zostanie zorganizowany 
jednooddziałowy żłobek. Będzie się on mieścił 
w  Mścicach przy Przedszkolu Samorządowym, gdyż 
ta lokalizacja okazała się najtańsza w  realizacji. Przed 
nami wakacje, na które czekają dzieci i  nauczyciele. To 

wyzwanie nie tylko dla rodziców, ale również dla naszych świetlic wiejskich, domów kultury oraz instytucji organizujących 
wyjazdy kolonijne dla dzieci i młodzieży. Przed dużym wyzwaniem staje również samorząd gminy, organizując najmłodszym 
wyjazdy na kolonie, zapewniając atrakcyjne programy wakacyjne w świetlicach wiejskich i domach kultury. Mam nadzieję, 
że każdy znajdzie coś ciekawego i  atrakcyjnego dla siebie. Moim pragnieniem jest, aby tegoroczne wakacje były dla 
wszystkich bezpieczne i szczęśliwe, aby wracając we wrześniu do swoich dotychczasowych lub nowych szkół, pozostało 
miłe i ciepłe wspomnienie o tegorocznym, letnim wypoczynku. Wakacje to również czas pracy dla ludzi zajmujących się 
obsługą turystów. Ta dziedzina gospodarki ma coraz większe znaczenie dla gminy. Wszystkim mieszkańcom gminy Będzino 
oraz wczasowiczom i gościom przebywającym na terenie naszej gminy życzę dużo słońca, wypoczynku i  zadowolenia 
z tegorocznego lata.

CZYTAJ NAS ONLINE!
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Wakacje z GOK

Gminny Ośrodek Kultury w  Będzinie działalność dla 
dzieci i  młodzieży w  okresie wakacyjnym prowadzić 

będzie w Domu Kultury w Będzinie, Wiejskim Domu Kultu-
ry w Dobrzycy, Domu Ludowym w Tymieniu, Domu Ludo-
wym w Mścicach oraz w świetlicach wiejskich w Strachomi-
nie, Strzepowie, Wierzchominie, Popowie i Dobrem. Będą 
to głównie zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczne, kul-
turystyczne, praca na komputerach i  umiejętność korzy-
stania z internetu. Na dzieci czekają też wyjazdy na basen, 
wycieczki rowerowe nad jezioro i morze, warsztaty kroju 
i szycia, rozgrywki w gry planszowe, zajęcia kulinarne, ogni-
ska. Dodatkowo poszczególne placówki planują wspólny 
wyjazd do Sierakowa Sławieńskiego do Wioski Hobbitów 
oraz wyjazdy do Multikina i Parku Wodnego w Koszalinie.  
Przeprowadzone zostaną pogadanki nt. uzależnień. Każda 
z placówek robi też oddzielne podsumowanie wakacji dla 
swoich uczestników. Szczegółowe harmonogramy zajęć 
dostępne są na stronie internetowej Gminnego Ośrodka 
Kultury pod adresem www.kultura-bedzino.pl ( JŁ)

Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Będzinie będą realizować dwa pro-
jekty z corocznie organizowanego programu „Działaj 
Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce.

Pierwszy projekt napisany przez panie Renatę Sku-
rzyńską i Ewę Waszkiewicz z pomocą pana Radosława 
Siegiedy oraz dyrektora szkoły Leszka Lenarcika nosi 

nazwę "Potyczki z  logiką". Dotacja wynosi 5000 zł i wspo-
może organizację różnorodnych zajęć ukazujących mate-
matykę "z  ludzką twarzą". Projekt będzie realizowany od 
września do grudnia 2016 roku, a  jego uczestnikami będą 
uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz ich rodziny. 
Natomiast drugi projekt pn. „Igły nie widły - szyć każdy 
może – Zrób To Sam” powstał z połączenia pasji do szycia 
i  potrzeb zawodowych mieszkanek gminy Będzino. Wnio-
sek opracowała pani Paulina Kelm. Projekt polega na zorga-
nizowaniu kilku krótkich kursów krawieckich pozwalających 
zdobyć nowe umiejętności w zakresie kroju i szycia odzieży 
damskiej, męskiej i  dziecięcej. Dodatkowymi atrakcjami 
w  projekcie będą warsztaty dekoratorstwa domowego 
i okazjonalnego (poszewki, obrusy, zasłony) oraz warsztaty 
rękodzieła prezentowego „Zrób To Sam”. Całość przedsię-

wzięcia zostanie podsumowana organizacją targów ręko-
dzieła wykonanego przez uczestników projektu. W celu re-
alizacji wszystkich planowanych działań z dofinansowania 
zostaną zakupione wieloczynnościowe maszyny do szycia, 
które po projekcie będą służyć jako nowe zaplecze do pro-
wadzenia kolejnych zajęć krawieckich w świetlicach na te-
renie gminy. Realizacja projektu przypada od września do 
grudnia bieżącego roku. W sierpniu ruszy rekrutacja. Miej-
sca organizacji kursów zależeć będą od zgłoszeń uczestni-
ków. Do udziału w projekcie zapraszamy przede wszystkim 
osoby dorosłe z terenu gminy. Dofinansowanie w wysoko-
ści 3500 zł Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Będzinie prze-
każe Fundacja Nauka dla Środowiska. (red)
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Mścice rozpoczną MegaMisję
Zespół Szkół im. Ludzi Mo-
rza w  Mścicach jest jedną 
z  trzystu szkół podstawo-
wych, zakwalifikowanych 
do nowej edycji programu 
organizowanego przez 
Fundację Orange pn. „Me-
gaMisja”. Szkoła została 

zakwalifikowana dzięki krótkiemu filmowi nakręcone-
mu przez Aleksandrę Gil – opiekuna świetlicy szkolnej. 
Dzieci z chęcią pomaszerują do szkolnych świetlic, gdzie 
czeka je całoroczna mega przygoda z Julką, Kubą i Psot-
nikiem – bohaterami edukacyjnej zabawy w  cyfrowe 
laboratorium. W trakcie zajęć pozalekcyjnych w świetli-
cach uczniowie – dobrze się bawiąc – będą poznawać 
zasady bezpiecznego korzystania z  internetu i  rozważ-
nego korzystania z  technologii. Dzieci dowiedzą się 
m.in.: jak unikać niebezpieczeństw i dbać o swoją anoni-
mowość w sieci, jak kulturalnie się w niej zachowywać, 
czy też jak odróżniać treści wiarygodne od niewiarygod-
nych. Za wykonanie kolejnych zadań świetlice otrzymają 
od fundacji nagrody, m.in. sprzęt multimedialny, książki, 
materiały plastyczne, gry, zabawki. (MD)

Będą działać lokalnie
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Szkoła Podstawowa w Dobrzycy

Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach
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Podsumowanie roku szkolnego

Prymusi w gminie Będzino

Świadectwo otrzymało 496 uczniów szkół podstawowych i 232 gimnazjalistów

Szkoły ukończyło 72 uczniów szkół podstawowych i 73 gimnazjalistów

Szkoła Podstawowa w Będzinie z s. w Łeknie

Prymus – Kornelia Solecka, średnia ocen 5,5 i wzorowe zachowanie.

Prymus – Filip Wasiak, średnia ocen 4,75 i wzorowe zachowanie.

Prymus – Kacper Kamiński, średnia ocen 5,2 i wzorowe zachowanie.

Szkoła podstawowa

Prymus – Karolina Strzelczyk, średnia ocen 5,67 i wzorowe zachowanie.

Gimnazjum

,,Najlepszy humanista” – Piotr Formela, średnia ocen 5,16 i wzorowe zachowanie.

,,Najlepszy z przedmiotów mat. – przyr.” – Kornela Baran, średnia ocen 5,44 i wzorowe zachowanie.

Zespół Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu

Prymus – Wiktoria Bedus, średnia ocen 5,64 i wzorowe zachowanie;

Szkoła podstawowa

,,Najlepszy humanista” – Martyna Pikulska, średnia ocen 5,4 i wzorowe zachowanie.

Gimnazjum

,,Najlepszy z przedmiotów mat. – przyr.” – Mateusz  Jęcek, średnia ocen 5,06 i wzorowe zachowanie.

Najlepsi uczniowie otrzymają jednorazowe stypendia motywacyjne za wyniki w nauce 
i osiągnięcia sportowe. Takich uczniów jest 59, a 20 uczniów klas III gimnazjum otrzyma 
nagrody specjalne Wójta Gminy Będzino.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

OŚWIATA
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Zakończenie roku szkolnego w szkołach

OŚWIATA
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Dzień 20 maja był dla Przedszkola Samorządowego 
w  Mścicach dniem niezwykłym. Odtąd ta szacow-
na placówka opiekuńczo – wychowawcza zwie się 

„Promyki Bałtyku”. Nadanie imienia miało uroczysty cha-
rakter i  było ważnym wydarzeniem w  życiu społeczności 
Mścic. Skąd pomysł na takiego patrona? To efekt konkursu, 
w którym wzięło udział ok. 50 rodziców dzieci uczęszczają-
cych do przedszkola. Autorem zwycięskiej propozycji jest 
Krzysztof Kopiec, a nowe logo placówki opracował Hubert 
Stenzel. Obaj panowie są oczywiście związani z  placówką 
poprzez osoby swych pociech. Przyjęcie patrona jest ak-
tem zobowiązującym do uwzględnienia treści z nim związa-
nych w dalszej pracy wychowawczej przedszkola czy szkoły. 
W tym wypadku decydującym okazało się, że sąsiadujący 
z przedszkolem zespół szkół nosi imię „Ludzi Morza”. Treści 
wychowania morskiego, z którymi dzieci zetkną się w „Pro-
mykach Bałtyku”, znajdą swoją naturalną kontynuację pod-
czas nauki w  „Ludziach Morza”. Uroczystość poprzedziły 
wielomiesięczne przygotowania, w  których uczestniczyły 
nie tylko pracownice przedszkola, ale również dzieci i  ich 
rodziny. Na część oficjalną złożyły się wystąpienia naszych 
władz samorządowych i gości z zaprzyjaźnionych placówek 
oświatowych. Jednak największe emocje zaczęły się wraz 
z  występem przedszkolaków, które popisały się niemały-

mi zdolnościami wokalnymi, recytatorskimi i  aktorskimi. 
Program artystyczny opracowany przez Zygmunta Króla-
ka bardzo spodobał się wszystkim widzom. Ten odświętny 
dzień zakończył się Festynem Rodzinnym „Spotkanie Po-
koleń”, wspólną zabawą dzieci, ich rodziców i kadry przed-
szkola. Trzeba jeszcze wspomnieć o całkiem nowym graffiti, 
które ozdobiło frontową ścianę budynku. Wykonane przez 
Tomasza Cukina, a  sfinansowane przez 28 osób prywat-
nych i firm, wita codziennie maluchy bajkowymi motywami 
marynistycznymi. Dyrektor przedszkola Elżbieta Nożykow-
ska jeszcze raz serdecznie dziękuje wszystkim osobom i fir-
mom, które pomogły w nadaniu imienia „Promyki Bałtyku” 
przedszkolu w Mścicach, a my życzymy dobrej pracy z no-
wym patronem. (RS)

Nowe imię dla przedszkola 

"Bezpieczeństwo wokół mnie"

W dniu 15 kwietnia 2016 r. w Przedszkolu Samorzą-
dowym w  Będzinie odbył się pierwszy Gminny 
Konkurs „Bezpieczeństwo wokół mnie”. Udział 

w konkursie wzięło dwanaścioro dzieci wraz z nauczycie-
lami i rodzicami. Uczestnikami były przedszkolaki z Mścic, 
Tymienia, Dobrzycy i Będzina. Konkurs był przeznaczony 
dla dzieci pięcio i  sześcioletnich, a  jego celem było upo-
wszechnianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakre-

su bezpiecznego poruszania się w przestrzeni publicznej, 
m.in. zachowania się na drodze, czy znajomości najczęściej 
spotykanych znaków drogowych. Zaproszenie do udziału 
w konkursie przyjął pan Henryk Broda - Wójt Gminy Będzi-
no i pani Sylwia Halama z Urzędu Gminy w Będzinie. Nad 
całością imprezy czuwała pani Elżbieta Kudełko, Dyrektor 
Przedszkola Samorządowego w Będzinie, a przygotowanie 
zadań konkursowych i ocena ich zrealizowania należała do 
pani Agnieszki Hołdy, funkcjonariuszki z Drugiej Komendy 
Miejskiej Policji w  Koszalinie. Rada Rodziców przedszko-
la w  Będzinie, reprezentowana przez panią Magdalenę 
Baczyńską, wsparła organizatorów konkursu, fundując 
upominki dla jego uczestników. Wyłonienie zwycięzców 
okazało się trudne, gdyż poziom rozwiązywania zadań był 
bardzo wysoki. W tej sytuacji komisja oceniająca przyznała 
wszystkim startującym zespołom pierwsze miejsce, a pan 
wójt Henryk Broda wręczył dzieciom pamiątkowe dyplo-
my. Gratulujemy zwycięzcom sukcesu i życzymy skutecz-
nego wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce. 
Konkurs zorganizowały nauczycielki Przedszkola Samo-
rządowego w  Będzinie, panie Magdalena Tomaszewicz 
i  Agnieszka Szewczyk, które zapowiadają wprowadzenie 
na stałe do gminnego kalendarza imprez przedszkolnych 
konkursu „Bezpieczeństwo wokół mnie”. (RS)
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Kochają pomagać

Wolontariat w Zespole Szkół w Tymieniu pod opieką 
nauczycielki Iwony Sobieraj działa niecały rok. Impul-
sem było spotkanie z  Agnieszką Szeląg, na którym 
opowiadała o  swoim wolontariacie w  Zachodniopo-
morskim Hospicjum dla Dorosłych i Dzieci. 

Po krótkim czasie grupa młodzieży zadeklarowała „tak, 
my chcemy pomagać…”. I  tak też się dzieje. Są zaan-
gażowani w  wiele inicjatyw na rzecz dzieci i  rodzin 

z hospicjum. Wolontariusze do akcji zachęcają społeczność 
szkolną, swoje rodziny, znajomych. Wykazują się wrażliwo-
ścią, dostrzegają potrzeby innych, stają się bardzo reflek-
syjni. Głośno o tym rozmawiają. Od niedawna ich nowym 
doświadczeniem jest wolontariat w  Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym w  Warninie dla dzieci z  nie-
pełnosprawnością intelektualną. Na początku byli pełni 
obaw czy będą potrafili się odnaleźć. Uczniowie z ośrodka 
przywitali ich z wielką radością, ponieważ znani są ze swo-
jej otwartości i  gościnności, a  wolontariusze nie pozosta-
li im dłużni. Pomagali podczas pleneru malarskiego oraz 
w trakcie Dnia Otwartego w tejże placówce. Efektem tych 
spotkań są nowe znajomości i przede wszystkim pozbycie 
się lęku przed niewiadomą. Cytując słowa Iwony Sobieraj 
 „to była wspaniała lekcja dla wszystkich wolontariuszy…”. 
A oni sami zarażeni postawą niesienia pomocy mówią „Ko-
chamy pomagać…”. Więcej o wolontariacie na stronie zs-ty-
mien.pl. (AS)

Zwiedzili HeidePark
Grupa uczniów i absolwentów ZS im. Ludzi Morza - jak 

co roku – wyruszyła na jedniodniową wyprawę do 
największego parku rozrywki w Niemczech. Impreza 

bardzo męcząca, bo od granicy trzeba jeszcze jechać ponad 
400 km, ale czego się nie robi, by kilka godzin poszaleć na 
huśtawkach, karuzelach, zjeżdżalniach, kolejkach i innych 
cudach na kiju! Magia Heide Parku przyciąga liczne grupy 
turystów z połowy Europy. Wymęczone, ale szczęśliwe 
i pełne wspomnień dzieciaki wróciły cało do domów. Wy-
jazd zorganizowała Jolanta Leszek, a opiekę pedagogiczną 
sprawowały Anna Szymczak i Aleksandra Gil. (RS)

fot.: ZS im
. Kard. Ignacego Jeża w

 Tym
ieniu

OŚWIATA

fo
t.

: Z
S 

im
. L

ud
zi

 M
or

za
 w

 M
śi

ca
ch



Do końca grudnia 2016 roku zostanie oddany do użyt-
ku pierwszy w gminie samorządowy żłobek.  

W ramach inwestycji planuje się rozbudowę budynku Przed-
szkola Samorządowego w  Mścicach, co pozwoli na wyko-
rzystanie istniejącej już infrastruktury. Prace mają rozpo-
cząć się pod koniec sierpnia tego roku. Część przeznaczona 
na potrzeby żłobka będzie miała powierzchnię zabudowy 
około 320 m2 i kubaturę ok. 1120 m3. Łączna powierzchnia 
użytkowa wszystkich pomieszczeń wynosić będzie około 
280 m2. Ponadto planuje się utworzenie 10 miejsc parkin-
gowych oraz chodnika dla potrzeb komunikacji ze żłobkiem 
w  ilości około 200 m2 oraz ogrodzenie terenu. Dojazd do 

żłobka odbywać się będzie poprzez istniejące drogi dojaz-
dowe. Wewnątrz obiektu planuje się wydzielenie pomiesz-
czeń przeznaczonych do zabawy i prowadzenia zajęć oraz 
pomieszczenie zapewniające możliwość odpoczynku. Po-
nadto w  budynku znajdą się pomieszczenia socjalne dla 
zatrudnionego personelu, pomieszczenia magazynowe, 
szatnia oraz sanitariaty. W  żłobku zostanie utworzony je-
den oddział, w  którym opiekę znajdzie 20 dzieci w  wieku 
do lat 3. Doborowi lokalizacji towarzyszyły wielkie emocje. 
W pierwszej kolejności gmina rozważała możliwość umiesz-
czenia żłobka przy Przedszkolu Samorządowym w  Będzi-
nie. Jednak ze względów technicznych, wydolności kuchni, 
która będzie musiała przygotowywać dodatkowe posiłki 
oraz konieczności uruchomienia żłobka jeszcze w tym roku, 
znajdzie się on w  Mścicach. Warunkiem otrzymania 372 
tys. zł z  programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i  Polityki 
Społecznej "Maluch" za pośrednictwem wojewody zachod-
niopomorskiego jest uruchomienie obiektu najpóźniej 31 
grudnia 2016 roku. (MD)

Zakończono prace budowlane związane z przebu-
dową drogi gminnej przy przedszkolu w Będzinie. 
Wykonawca robót, koszalińska firma Infrabud, w nie-
spełna miesiąc zrealizowała zakres robót objętych 
inwestycją.  Przedsięwzięcie polegało na przebudowie 
drogi gminnej, która od wielu lat znajdowała się w złym 
stanie technicznym. Istniejąca nawierzchnia została sfre-
zowana a następnie zastąpiona dwoma warstwami betonu 
asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Zakres 
zadania obejmował odcinek jezdni szerokości 4 m o dłu-
gości łącznej 340 m z utwardzonymi poboczami szerokości 
0,75 m oraz budowę nowego chodnika przy ochotniczej 
straży pożarnej. (AT)

280 m2

powierzchni 
użytkowej 
pomieszczeń

20 dzieci
w wieku do lat 3 
znajdzie opiekę
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W gminie powstanie żłobek

Nowa nawierzchnia przy przedszkolu
Przed inwestycją

Po inwestycji

INWESTYCJE



Z czym kojarzy nam się wiosna? Z cie-
płem, kwiatami, młodymi listkami na 
drzewach… Nam dodatkowo kojarzy 
się z Francją. Już od 19 lat, w kwietniu 
spotykamy się z naszymi przyjaciółmi 
z  Francji. Nie zawsze u  nas. Jednego 
roku to oni przyjeżdżają do Polski po 
to, aby za rok zrewanżować się swoją 
gościnnością u  siebie. Nie są to zwy-
czajne wizyty. Uczestnicy wymian są 
zakwaterowani na terenie naszej gmi-
ny u  rodzin, które zapraszają je pod 
swój dach i  zapewniają im gościnę 
podczas tygodniowego pobytu. By-
najmniej nie wymaga to specjalnych 
warunków ani hotelowych gwiazdek, 

wręcz przeciwnie. Chodzi o  to, aby 
pokazać naszym gościom jak napraw-
dę żyjemy i co robimy na co dzień. Jak 
wygląda nasz normalny dzień tygo-
dnia, co jemy i co lubimy robić. Na po-
czątku zawsze jest trudno, bo bariera 
językowa, bo obcy ludzie w domu, bo 
wciąż duże kompleksy Polaków. Już 
po pierwszych godzinach wątpliwości 
mijają, a po tygodniu wspólnych spo-
tkań zawsze są łzy przy rozstaniach 
i  ciężko zamknąć drzwi odjeżdżające-
go autokaru, bo jeszcze ktoś chce coś 
powiedzieć, podziękować lub chociaż 
uściskać się na do widzenia. Musimy 
wiedzieć, że po stronie francuskiej są 
takie same obawy. Mimo, że z niecier-
pliwością oczekują naszego przyjazdu, 
też nie wiedzą jak to będzie i czy spro-
stają naszym oczekiwaniom. Ale za-
wsze się udaje, na koniec zawsze poja-
wiają się łzy wzruszenia i brakuje słów 
mogących opisać na szybko wrażenia 
z pobytu. I ta chwila ciszy kiedy auto-
kar wyrusza w drogę powrotną, każdy 
się zastanawia czy to naprawdę już ko-

niec, tak szybko minęło i  tak było faj-
nie. Wszyscy zapominają o  obawach, 
które mieli na początku. Do Polski wra-
ca uśmiechnięta, wypoczęta i  wzbo-
gacona kulturowo wesoła drużyna. 
Jeszcze przez długi czas uczestnicy 
wyjazdu wspominają wspólne zwie-
dzanie, spotkania i poznane zwyczaje.

Te wszystkie lata pokazują, że możliwe 
są przyjaźnie na odległość, że niezna-
jomość języka i  obcej kultury nie jest 
przeszkodą w  utrzymywaniu przyja-
znych relacji i  bliskich kontaktów. Za 
rok będziemy obchodzić 20-lecie na-
szych wspólnych wymian. Chyba nikt 
na początku nawet nie marzył, że tyle 
to potrwa i że nasza gmina będzie 
mogła się pochwalić tak wspaniałą 
wieloletnią tradycją, bo jest się czym 
chwalić. Po tylu latach możemy śmiało 
powiedzieć, że naprawdę staliśmy się 
przyjaciółmi Francji i  odwrotnie. Wie-

lu mieszkańców naszej gminy poznało 
się dzięki wymianom. Tu też powsta-
ły wieloletnie przyjaźnie. Te wspólne 
spotkania to okazja do wymiany do-
świadczeń i miejmy nadzieję zachęca-
nia coraz to nowych mieszkańców na-
szego terenu do uczestnictwa w takiej 
formie integracji. Jedno trzeba powie-
dzieć: bez pomocy samorządowców 
i wsparcia wójta nic byśmy nie zrobili. 
Takie projekty mogą być realizowa-
ne tylko wspólnie. Nikt tu nie zarabia 
i niczego nie dostaje w zamian, może 
poza doznaniami duchowymi i  kultu-
rowymi. Chcemy nadal realizować ten 
projekt i angażować w te wspólne spo-
tkania coraz większą liczbę mieszkań-

ców. Zapraszamy wszystkich chętnych 
do włączenia się w  nasze wspólne 
działania w budowaniu tradycji polsko
-francuskiej w naszej gminie. (DB)
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Dochody ogółem zostały zreali-
zowane w  99,76%. W  strukturze 
dochodów największą pozycję sta-
nowią dotacje celowe stanowiące 
34,89%, podatki i  opłaty lokalne 
21,34%, subwencja ogólna 18,58%. 
Za zrealizowane zadania inwesty-
cyjne gmina otrzymała w  2015 r. 
zwrot środków w  wysokości 8,5 
mln zł. Subwencja oświatowa wy-
nosiła 6,4 mln zł, a  wydatki na 
oświatę 12,6 mln zł.

Większe zrealizowane inwestycje 
w 2015 r:
- przebudowa i remont dróg 
powiatowych nr 3327Z (Rusowo) 
granica powiatu - Strzepowo - Do-
brzyca oraz nr 3341Z Strachomino 
- granica powiatu (Skoczów),
- budowa Środowiskowego Domu 
Samopomocy typu AC,
- budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Dobre – Stoisław,
- budowa boiska sportowego 
w Tymieniu,
- budowa infrastruktury spor-
towej i rekreacyjnej na terenie 
gminy Będzino,
- budowa oświetlenia 
hybrydowego,
- inwestycje z funduszu 
sołeckiego.
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Wykonanie budżetu w 2015 r. 
DOCHODY wydatki

Radni Rady Gminy w Będzinie na sesji 16 czerwca udzielili wójtowi abso-
lutorium i zaakceptowali wykonanie budżetu za poprzedni rok. Tym sa-
mym potwierdzili, że wójt zrealizował budżet zgodnie z obowiązującym 
prawem wydatkowania publicznych pieniędzy na zasadach gospodarno-
ści, celowości i legalności. 
Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 14 radnych przy 1 nieobec-
nym. Wcześniej pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania 
budżetu wystawiła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyj-
na. Wójt podziękował za udzielone zaufanie, zaznaczył, że jest to wspólny 

sukces radnych, sołtysów, pracowników urzędu i jednostek podległych. 
Podziękował radnym za mądre  i gospodarne podejście do zarządzania 
Gminą, sołtysom za życzliwość i pomoc. Zrealizowane dochody budżetu 
za 2015 r. to kwota blisko 42 mln zł, natomiast wydatki – 40,5 mln zł. Po-
nadto budżet Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1,4 mln zł. Zreali-
zowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 10,5 mln zł, co stanowi 26 
% ogólnych wydatków budżetowych. Dochody bieżące zrealizowano na 
kwotę ponad 32 mln zł, natomiast dochody majątkowe stanowią ponad 
9,8 mln zł. Wydatki bieżące to 29,9 mln zł. (red)

Absolutorium dla Wójta



Fundusz sołecki został wprowadzony po raz pierwszy w 2013 roku. -
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Wykonanie funduszu sołeckiego w 2015 r.

ŁĄCZNIE: 416 688,91 zł



fotorelacja

W sobotę 18 czerwca 2016 r. w Podamirowie po raz 
dwunasty odbył się Festyn Wodny Gminy Będzino. Im-
prezę rozpoczęto o godzinie 12:00 podniesieniem ban-
dery na jachcie Nowa Przygoda i przywitaniem przyby-
łych uczestników festynu i żeglarzy przez Wójta Gminy 
Henryka Brodę. 

W imprezie wzięły udział m.in. dzieci ze szkół z terenu gminy 
Będzino oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. O godz. 
12:30 przy wspaniałej żeglarskiej pogodzie rozpoczęły się re-
gaty jachtów, w których wzięło udział 12 jednostek w trzech 
klasach żeglarskich. Pozostali uczestnicy rywalizowali ze 
sobą w zawodach rekreacyjno-sportowych, mogli popływać 
kajakami i rowerami wodnymi. Mieli też okazję wziąć udział 
w pokazie ratownictwa medycznego zorganizowanego przez 
WOPR. Uczestnicy festynu i regat zaproszeni zostali na gorą-
cą kiełbaskę i grochówkę z kuchni polowej oraz napoje zimne 
i gorące. Zwycięzcy regat otrzymali ufundowane przez spon-
sorów nagrody rzeczowe i dyplomy.  W atmosferę i klimat re-
gat żeglarskich wprowadzał wszystkich uczestników występ 
Grupy Śpiewaczej pod kierownictwem p. Bożeny Cienkow-
skiej z Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach ze specjal-
nie przygotowanym repertuarem piosenki szantowej. Mu-
zyka ta spowodowała, że szczególnie żeglarze spędzili wiele 
godzin przy wspólnej biesiadzie. ( JŁ)

fotorelacja: M
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III Rekreacyjny 
Festyn 
W sobotę 25 czerwca 2016 r. odbył się III Rekreacyjny 
Festyn Strażacki w Mścicach. W jego organizację zaan-
gażowane było wiele instytucji gminnych m.in. Ochot-
nicza Straż Pożarna w Mścicach, Wójt Gminy Będzino, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie, Rada Sołec-
ka w Mścicach i Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. 

Mimo wiszących nad głowami ciężkich chmur at-
mosfera była fantastyczna, nie zabrakło atrak-
cji dla każdego. Mieszkańcy Mścic i okolic też 

dopisali. Na miejscu pojawił się symulator dachowania 
z WORD w Szczecinie oraz symulator zderzeń z ZORD 
w Koszalinie. Imprezę uatrakcyjnili OSP Mielenko oraz 
Koszaliński Sztab Ratownictwa wspólnym pokazem 
ratowniczo – gaśniczym. Swój sprzęt zaprezentowali 
płetwonurkowie Państwowej Straży Pożarnej z  Ko-
szalina. Dla dzieci przygotowane były liczne konkursy 
i  zabawa na dmuchanych zamkach. Przy bibliotecz-
nym stoisku oprócz kramu z książkami i różnościami 
można było zrobić sobie brokatowy tatuaż i pomalo-
wać twarz. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w organizację imprezy! (MD)

fotorelacja

WYDARZENIA



Dnia 28 maja 2016 r. na boisku sportowym w Do-
brzycy przy wspaniałej pogodzie odbyła się impreza 
z okazji Dnia Dziecka zorganizowana przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Będzinie, Koło Gospodyń Wiej-
skich, jednostkę OSP i Radę Sołecką w Dobrzycy. 

W  jej trakcie przeprowadzone zostały zawody dla domów 
kultury i świetlic wiejskich w różnego rodzaju grach, zaba-
wach i konkursach (m. in. sztafeta strażacka, strzelanie do 
bramek, żonglerka piłką siatkową i nożną, rzuty do kosza, 
rzut woreczkiem do celu i  inne). Po zaciętej rywalizacji, 
w  której wzięło udział 8 świetlic środowiskowych zwycię-
żyła drużyna z Wierzchomina. Wszystkie zespoły otrzyma-
ły nagrody wręczone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Będzinie Jerzego Łuczaka, a  zwycięska drużyna 
z  Wierzchomina odebrała Puchar Przechodni Dyrektora 
GOK. Dzieci obecne na festynie otrzymały gorący posiłek 
w  postaci kiełbasek i  frytek. Mogły skorzystać z  darmo-

wych atrakcji jak zabawy w dmuchanych kulach, strzelanie 
do tarczy z  łuku. Miały możliwość udziału w  warsztatach 
plastycznych oraz mogły zapoznać się ze sprzętem stra-
żackim. Nie brakowało też dzieci, które chętnie skorzystały 
z pomalowania twarzy, rąk czy też nóg. Jak się okazało du-
żym zainteresowaniem cieszyło się malowanie kolorowy-
mi farbami płyt, z których zbudowane są wiaty przy placu 
zabaw i boisku sportowym w Dobrzycy. Efekt tej radosnej 
twórczości przekroczył nasze oczekiwania i  jest do oglą-
dania i podziwiania codziennie. Po zawodach sportowych 
dla placówek przeprowadzone zostały konkursy sprawno-
ściowe dla wszystkich chętnych. Rada Sołecka w Dobrzycy 
na czele z  jej sołtysem Andrzejem Augustyniakiem ufun-
dowała dla wszystkich dzieci przybyłych na imprezę lody. 
Dziękujemy władzom gminy, wójtowi Henrykowi Brodzie za 
sfinansowanie części przeprowadzonych atrakcji i za życze-
nia skierowane do najmłodszego pokolenia mieszkańców 
naszej gminy. ( JŁ)

Święto naszych mam

W  dniu 25 maja 2016 r. w  sali widowiskowej Domu Kultury 
w Dobrzycy odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Mat-
ki wspólnie zorganizowana przez szkołę podstawową, koło 
gospodyń wiejskich oraz Wiejski Dom Kultury w  Dobrzycy. 
Imprezę uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w  Dobrzycy z  okolicznościowymi wierszami i  piosenkami. 
Przybyłe na imprezę mamy i tatusiowie poczęstowani zosta-
li swojskimi wypiekami, kawą i herbatą przygotowaną przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy. Po występach 
wszystkie mamy i  ojcowie otrzymali laurki wykonane przez 
dzieci ze Szkoły Podstawowej z  Dobrzycy oraz pięknie wy-
konane własnoręcznie kwiaty od dzieci i młodzieży z Domu 
Kultury w  Dobrzycy. Tegoroczną imprezę uświetnił występ 
zespołu kameralnego Filharmonii Koszalińskiej Con Brio. ( JŁ)

W dniu 24 czerwca 2016 r. świetlica w Strzepowie gościła 
wszystkie świetlice z gminy na Nocy Kupały. Przed wrzuce-
niem wianków na wodę odbył się konkurs na najpiękniej-
szy wianek. Pierwsze miejsce zajęła kompozycja wykonana 
przez dzieci z Domu Ludowego w Tymieniu. Po ceremonii 
puszczania wianków uczestnicy przeszli na teren świetli-
cy w  Strzepowie, gdzie można było zjeść kiełbaski z  gril-
la i  wziąć udział w  konkursach. Największą atrakcją była 
jednak przygotowana przez strażaków kąpieli w  strugach 
wody ze strażackiego węża. Dzieci bawiły się świetnie tym 
bardziej, że zakończyły rok szkolny i mając już świadectwa 
mogły beztrosko spędzić resztę dnia na zabawie. (GOK)

fotorelacja: G
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Gminny Dzień Dziecka w Dobrzycy

Noc Kupały w Strzepowie
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Dnia 30 maja 2016 r. w sali Domu Kultury w Będzinie 
odbyło się spotkanie z  działaczami i  pracownikami 
kultury z całej gminy. 

Dyrektor GOK zapoznał przybyłych z  działalnością Gmin-
nego Ośrodka Kultury w  Będzinie w  roku 2015. Opierała 
się ona głównie na naszych placówkach: Domu Kultury 
w  Będzinie, Wiejskiego Domu Kultury w  Dobrzycy, Domu 
Ludowym w Tymieniu i Mścicach oraz świetlicach wiejskich 
w Strachominie, Strzepowie, Wierzchominie, Popowie i Do-
brem. W ciągu roku prowadzone były zajęcia sportowo-re-
kreacyjne, plastyczne i teatralne, taneczne, aerobiku, kultu-
rystyczne, nauka gry na instrumentach muzycznych, praca 
na komputerach i umiejętność korzystania z Internetu, wy-
jazdy na basen. Była kultywowana tradycja ludowa poprzez 
wspieranie zespołów ludowych: „Kalina” w Dobrzycy, „Po-
powianie” z Popowa, „Zalesie” z Mścic, Kapeli „Swaty” z Bę-
dzina oraz zespołu „Kwiaty polskie” z Tymienia. Pozostałe 
formy były mniej liczne ale wszystkie one miały na celu roz-
wój osobisty korzystających z  tych zajęć, nabycie nowych 
umiejętności, zdolność współżycia w grupie. W placówkach 
odbywały się także spotkania cykliczne dla wszystkich grup 
wiekowych związane z  różnego rodzaju warsztatami m. 
in. kwiatowymi, pokazem ozdób i wyrobów na Wielkanoc 
i Boże Narodzenie. Stałą formą, którą bardzo mocno wspie-
ra GOK są festyny letnie organizowane w różnych miejsco-
wościach naszej gminy. W miesiącach zimowych odbywają 
się zajęcia aerobiku (Będzino, Tymień, Dobrzyca). Nawiąza-
liśmy również współpracę ze szkołami w Tymieniu i Dobrzy-
cy i  tam za obopólnym porozumieniem nasi instruktorzy 
prowadzą dwa razy w tygodniu zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne dla różnych grup wiekowych z nastawieniem na podno-
szenie umiejętności gry w piłkę siatkową i piłkę nożną. Na-

stępnie dyrektor wręczył podziękowania wyróżniającym się 
osobom, które społecznie w  szczególnie aktywny sposób 
pomagają w  działalności świetlic i  domów kultury na na-
szym terenie. Swoje podziękowania wręczył pracownikom 
kultury Wójt Gminy Będzino Henryk Broda oraz Przewodni-
czący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski. Do ży-
czeń przyłączyli się przedstawiciele szkół i przedszkoli, rad 
sołeckich oraz innych instytucji i zakładów działających na 
terenie gminy. 

Po tej części z rąk Dyrektora GOK nagrody i podziękowania 
otrzymali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury. Imprezę 
uświetnił występ dziecięcej grupy teatralnej działającej przy 
świetlicy w  Strachominie oraz śpiewaków - solistek i  soli-
sty z Domu Ludowego w Tymieniu. Poszczególne świetlice 
i domy kultury uhonorowały swoich działaczy i  instytucje 
współpracujące dyplomami i podziękowaniami – należą do 
nich: Rada i Urząd Gminy w Będzinie, Starostwo Powiatowe 
w  Koszalinie, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i  Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, szkoły i przedszkola, rady 
sołeckie i  sołtysi, jednostki OSP, koła gospodyń wiejskich, 
policja i  straż gminna oraz proboszczowie zarządzający 
parafiami na naszym terenie. Nasze działania wspierały 
również firmy i zakłady pracy: „HORTULUS” z Dobrzycy, pie-
karnia „Bajgiel” z Będzina i piekarnia p. Paczkowskich z Do-
brzycy, Bank Spółdzielczy z Będzina, Gminna Spółdzielnia 
„SCH” z Będzina, firma „Parol” z Mścic, Zarząd Gminny PSL 
w Będzinie, Radna Powiatu Koszalińskiego p. Elżbieta Góral 
oraz bardzo wiele osób indywidualnych, którzy są miesz-
kańcami naszej gminy i  chcą aktywnie uczestniczyć w  jej 
życiu. Dziękujemy im za to serdecznie, gdyż ich wsparcie 
znaczne ułatwia nam prowadzenie działalności kulturalnej 
i uatrakcyjnia ofertę naszej instytucji. ( JŁ)

fot.: G
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Wyróżnienie w Konkursie „Biblioteka Roku” 

Nasza biblioteka znalazła się w gronie czterech bibliotek wy-
różnionych w Konkursie „BIBLIOTEKA ROKU” na najlepszą 
bibliotekę publiczną województwa zachodniopomorskiego 
w  2015 r. Bibliotekę będzińską do konkursu wytypowała 
Książnica Pomorska w Szczecinie oceniając zarówno jej co-
dzienną pracę, wysoką kulturę organizacyjną, osiągnięcia 
w  czytelnictwie, jak i  promocję czytelnictwa prowadzoną 
poprzez organizowanie różnych działań kulturalnych. Pra-
cownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie odebra-
li wyróżnienie podczas uroczystości, która miała miejsce 
w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie przy okazji inauguracji 
XIIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w obecności Mar-
szałka Województwa Zachodniopomorskiego, Dyrektora 
Książnicy, Wójta Gminy Będzino oraz pozostałych gości. 

Spotkania, konkursy, nocne wycieczki, nagrody

W  naszym artykule zamieszczonym w  poprzednim wyda-
niu Nowin z Gminy pisaliśmy, że wiosna w bibliotece kultu-
rą stoi. I tak rzeczywiście było, w maju obchodziliśmy Ogól-
nopolski Tydzień Bibliotek i  Dzień Bibliotekarza. Podczas 
uroczystego spotkania z udziałem władz gminy gościliśmy 
w  naszej bibliotece czytelników, sympatyków oraz osoby 
wspierające działania biblioteki i  jej przyjaciół. Coroczne 
spotkanie z  okazji Dnia Bibliotekarza zawsze jest dla nas 
świętem, serdecznie dziękujemy za wszystkie życzenia! 
Podczas spotkań autorskich z  pisarzami, Zofią Stanecką 
i Arkadiuszem Niemirskim, dzieci i młodzież przeżyły real-

ną przygodę z literaturą. Spotkania poprowadzone w stylu 
stand-up pozwoliły nawiązać doskonały kontakt z uczestni-
kami. Ludzie pióra przekonywali, że warto mieć marzenia 
i pasje, zachęcali do czytania. Czytajmy dzieciom, czytajmy 
z  dziećmi, rozmawiajmy  z  dziećmi o  książkach, kiedy już 
czytają same – to ich przesłanie do wszystkich dorosłych.

Zainteresowanie czytaniem, poszerzenie horyzontów 
myślowych i  kręgu zainteresowań dzieci i  młodzieży  po-
przez poszukiwanie wartościowej literatury, propagowanie 
wśród nich piękna i kultury języka polskiego, to główne cele 
konkursów recytatorskich. W  konkursie Ludwisie uczest-
niczyło 38 przedszkolaków. Wyróżnieni  zostali: Alicja Pa-
rol, Ania Fryczkowska, Iga Matejek, Ala Mamrocha i Borys 
Bedus. Nagrodzeni: Malwina Ciach, Martyna Knieć i Arka-
diusz Proskura reprezentowali gminę Będzino na konkursie 
powiatowym. Do konkursu Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne 
przystąpiło 31 wykonawców. Do eliminacji powiatowych 
zakwalifikowali się: Bartłomiej Domek, Dawid Siedlecki, 
Agnieszka Kamińska, Maciej Szczepański, Piotr Formela 
i Piotr Szlichta. 

Nasi czytelnicy uczestniczyli w  Powiatowej Dziecięcej Se-
sji Naukowej organizowanej przez Koszalińską Bibliotekę 
Publiczną. Sesji zawsze towarzyszy konkurs plastyczny. 
W tegorocznym konkursie, pod hasłem Mity starożytnych 
Greków podstawą kultury europejskiej, nagrodzono czte-
ry uczestniczki Bibliotecznej Akademii Młodego Artysty, 
a jednocześnie czytelniczki biblioteki będzińskiej: Agniesz-
kę Andrzejewską, Patrycję Biegańską, Karolinę Orzechow-
ską i Klaudię Strzelczyk. Wśród nagrodzonych byli również 
czytelnicy filii bibliotecznych w Tymieniu i Dobrzycy: Natalia 
Marczak, Marysia Dyngus, Kasia Pecyna i Nikola Skowron. 
Nasi czytelnicy zawsze biorą czynny udział w każdej sesji, 
której celem jest zachęcanie do czytania i  rozwijania wy-
obraźni, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie 
wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz umoż-
liwianie dzieciom zaprezentowania swojego talentu. Po 
każdej sesji wracamy do domu z nagrodami i dyplomami, 

fotorelacja: G
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 Będzinie
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a także zyskujemy nowych przyjaciół oraz  radość i uśmie-
chy naszych pozytywnie nastawionych do świata, młodych 
czytelników. Niesamowitych  wrażeń (jak co roku, ale co 
roku innych) doświadczyli  nasi czytelnicy uczestniczący 
w Fantastycznej Nocy w bibliotece oraz w 10. Europejskiej 
Nocy Muzeów. Te niezwykłe wydarzenia kulturalne obfi-
towały w moc atrakcji i niespodzianek, które przyprawiały 
o totalny zawrót głowy. Pełni wrażeń wróciliśmy do domu 
głęboką nocą, a „powoził” nas, w ramach prezentu z okazji 
Tygodnia Bibliotek, Pan Zbigniew Krasowski. Dziękujemy!

Biblioteka na Święcie Niezapominajki – spotkanie 
na rzecz hospicjum

Na zaproszenie Pani Agnieszki Szeląg uczestniczyliśmy 
w  plenerowym spotkaniu „A  moż(rz)e niezapominajka”, 
zorganizowanym przez Fundację Zachodniopomorskiego 
Hospicjum dla Dzieci i  Dorosłych filia Koszalin. Kapryśna 
aura sprawiła, że nie wszystkie przewidziane przez organi-
zatora i bibliotekę atrakcje mogły dojść do skutku, ale wiel-
kie, bezinteresowne zaangażowanie osób uczestniczących 
w tym wydarzeniu przyniosło wspaniałe efekty. Organiza-
tor i współorganizatorzy osiągnęli zamierzony cel. Pogoda 
w  tym dniu nie była wymarzona na tego typu plenerowe 
spotkania, ale... było ciepło! Tym jednym, szczególnym ro-
dzajem ciepła, jakie można dostać od ludzi - życzliwych, po-
godnych, rozśpiewanych, z wielkim sercem!

35 poniedziałków z Biblioteczną Akademią Młode-
go Artysty

Dla małych studentów drugiej już edycji Bibliotecznej Aka-
demii Młodego Artysty, poniedziałek 13 czerwca 2016 roku 
był dniem wyczekiwanym z niecierpliwością i dużym zacie-
kawieniem. Zostali bowiem zaproszeni na uroczyste zakoń-
czenie Akademii zwieńczające ich całoroczne zmagania ar-
tystyczne. Na tle wystawy prac plastycznych, w obecności 
rodziców i  w  podniosłej atmosferze rozdaliśmy dyplomy 
i drobne prezenty. Dyplomy ukończenia Akademii z wyróż-
nieniem otrzymało aż 13. jej uczestników, najbardziej za-
angażowanych i aktywnych. Dyplomy ukończenia Akademii 
otrzymały 4 osoby, a dyplomy uczestnictwa w Akademii 5 
osób. To był fantastyczny rok! Powstało wiele wyjątkowych 
prac, braliśmy udział w konkursach, wyjeżdżaliśmy razem, 

świętowaliśmy. Tegoroczne albumy z  Akademii to ponad 
2000 zdjęć! Wszyscy bezapelacyjnie posiadają zacięcie 
artystyczne i  twórczą pasję – cieszymy się i bardzo doce-
niamy, że znajdujecie czas i chęci na cotygodniowe spotka-
nia. Podziękowania należą się również rodzicom, którzy co 
poniedziałek przyprowadzają dzieci na zajęcia i wybaczają 
nam (mamy nadzieję) te pobrudzone na kolorowo dziecięce 
ubrania. Zakończenie Akademii było takie, jak 35 poprzed-
nich poniedziałków: miłe, kolorowe, ze śmiechem i zabawą 
w tle. Świeżo wyciskany sok z arbuza i cytrusów, domowe 
babeczki z  malinami i  kawa pozwoliły na przeciągnięcie 
w  czasie tego miłego spotkania, na wspominki i  rozmo-
wy. Bardzo dziękujemy za przepiękne kwiaty i miłe słowa! 
Szczególne podziękowania składam prowadzącej charyta-
tywnie Akademię Annie Sawickiej, za nietuzinkowe pomy-
sły, ogromne zaangażowanie i  pasję włożoną w  edukację 
swoich „studentów”. Zrobiliście razem dużo fajnych rzeczy, 
a bibliotece przybyło czytelników. Dziękuję również spon-
sorom, bez wsparcia których nie udałoby się przeprowa-
dzić tylu ciekawych zajęć. 

Biblioteka ponownie na festynie strażackim

Po raz drugi Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie miała 
przyjemność uczestniczyć w festynie organizowanym przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Mścicach. Atmosfera była rów-
nie gorąca, jak temperatura powietrza. Przy bibliotecznym 
stoisku można było znaleźć książkę na wakacje, pomalować 
buzię, zrobić sobie brokatowy tatuaż lub afroamerykań-
skie warkoczyki. Nie zabrakło mydlanych baniek w rozmia-
rze XXL, balonów i pojedynku na bomby wodne. Serdecz-
nie dziękujemy OSP Mścice, Radzie Sołeckiej z Mścic oraz 
wszystkim naszym pomocnikom: Iwonie Nartowskiej, Ka-
tarzynie Zalewskiej, Ani i  Agnieszce Kwiatkowskim, Oliwii 
Kalkowskiej. Gdyby nie pogoda, która ostatecznie postawi-
ła kres naszym poczynaniom, bawilibyśmy się z dziećmi do 
nocy!  

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie pierwsze pół-
rocze 2016 było wyjątkowe: bogate w wydarzenia, czytelni-
ków i książki. Obdarzyło nas wieloma osobami z pozytywną 
energią, życzliwych i serdecznych, bezinteresownie wspie-
rających nasze działania i  podzielających naszą bibliote-
karską pasję. Dziękujemy za to z całego serca. Serdecznie 
dziękujemy za zaproszenie nas na uroczystości zakończe-
nia roku szkolnego i przedszkolnego. Są to dla nas ważne 
i wzruszające chwile, które pokazują, że biblioteka ma swo-
ją niepodważalną rolę w kulturalnej przestrzeni publicznej 
naszej gminy, i że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Po 
trudach roku szkolnego nadszedł czas wakacji i pora na od-
poczynek. Odpoczywajcie zatem – życzymy Wam pięknych, 
słonecznych wakacji, kolorowych przygód, kreatywnych 
pomysłów, wspaniałych przyjaźni! Nie zapominajcie jednak 
o bibliotece, jesteśmy dla Was także podczas wakacji, i za-
chęcamy do korzystania również z intelektualnej rozrywki! 
(DS)
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Dnia 4 czerwca w  Szkole Podstawowej w  Dobrzy-
cy odbył się Piknik Rodzinny, któremu towarzyszyło 
uroczyste otwarcie długo wyczekiwanego przez dzie-
ci Placu Zabaw „Podkowa”. 

Miejsce to powstało z inicjatywy rodziców, którzy z wielkim 
zapałem i nadzieją pracowali przy jego powstawaniu. Plac 
zabaw został sfinansowany częściowo z  budżetu szkoły, 
przez Radę Sołecką w Dobrzycy, radę rodziców oraz spon-
sorów. Pomysł na nazwę nie jest przypadkowy, ponieważ 
w trakcie przygotowywania terenu na środku placu została 
wykopana z  ziemi podkowa. To symbol szczęścia dla nas 
wszystkich, ale przede wszystkim dla naszych dzieci. Bo 
przecież ruch i  zabawa to najlepsze metody edukacyjne. 
Inicjatywa ta, miała bardzo pozytywny walor społeczny. 
Przyczyniła się do integracji, co widać było w  trakcie Pik-
niku Rodzinnego, gdzie wszyscy świetnie się bawiliśmy. 
Z okazji zbliżających się wakacji życzę wszystkim dzieciom 
aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu i  zapra-
szam na Plac Zabaw „Podkowa”.  (AS)

fotorelacja: H
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Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sporto-
wy Karate Kyokushin Kanku Tymień, funkcjonujący 
przy Zespole Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża w Ty-

mieniu. W  Turnieju wzięło udział 9 klubów z  województwa 
zachodniopomorskiego. Sędzią Głównym turnieju był sensei 
Andrzej Kłujszo – prezes Zachodniopomorskiego Okręgowe-
go Związku Karate. Na macie stanęło ponad 120 karateków 
w wieku 6-13 lat, którzy rywalizowali w konkurencji kumite 
bez kontaktu, kumie w  lekkim kontakcie oraz kata. Turniej 
otworzył Wójt Gminy Będzino pan Henryk Broda. Nasz 
Uczniowski Klub Sportowy reprezentowało 12 zawodników, 
z  których aż ośmioro zdobyło medale. Oprócz rywalizacji 
sportowej, ważnym wydarzeniem była zbiórka pieniędzy na 
koszalińskie hospicjum. Wszyscy włączyliśmy się w tę akcję, 
sprzedając kawę, herbatę i  ciasto. Z  samej sprzedaży ciast 
uzbieraliśmy ponad 620 zł. Chcę serdecznie podziękować za 
pomoc przy organizacji tego turnieju. Dziękuję władzom gmi-
ny oraz sponsorom za wsparcie finansowe, panu Henrykowi 
Brodzie – Wójtowi Gminy Będzino, panu Wiesławowi Gniade-
mu oraz Robertowi Gniademu - Firma Gniady & Gniady, panu 
Tomaszowi Paczkowskiemu – Piekarnia Dobrzyca, państwu 
Agnieszce i  Dariuszowi Jęcek, panu Piotrowi Frątczakowi – 
Prezesowi Oddziału ZNP w Będzinie. Dziękujemy serdecznie 
wszystkim rodzicom oraz wolontariuszom, którzy byli zaan-
gażowani w przygotowanie turnieju. Bez Was ten turniej nie 
miałby takiego oddźwięku, współpraca z Wami to dla mnie 
przyjemność. Osu! (PT)

II Turniej Karate Kyokushin 
o Puchar Wójta Gminy Będzino

Słówko o organizatorze
Klub UKS „Karate Kyokushin Kanku Tymień” został oficjalnie wpisany do ewidencji uczniowskich klubów 
sportowych w 2013 roku. Powstał z  inicjatywy Pawła Tomaszewicza. Obecnie w stowarzyszeniu trenuje 
25 osób w dwóch grupach wiekowych. Treningi odbywają się od poniedziałku do czwartku. Grupa dzieci 
trenuje dwa razy w tygodniu po 1 godzinie, natomiast grupa starsza trenuje trzy razy w tygodniu po 1,5 go-
dziny. 2015 rok to kolejny rok, który zaliczyć należy do udanych i ważnych dla klubu, ponieważ widać zaan-
gażowanie osób uczestniczących w treningach, co przekłada się na to, iż podnoszą oni swoje umiejętności, 
sprawność oraz stopnie szkoleniowe, co z kolei owocuje zdobytymi medalami na turniejach sportowych. 

Dnia 11 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół im. Ludzi Mo-
rza w  Mścicach odbył się II Turniej Karate Kyokushin 
o Puchar Wójta Gminy Będzino. 

złotych

medale w roku 2015/2016

9
srebrnych8

brązowe24

SPORT
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Osiem dni na przełomie maja i czerwca było dla 47 dzieci 
i młodzieży oraz 9 osób dorosłych (opiekunowie i kierowcy 
aut) czasem niezwykłym. Po raz trzydziesty odbył się Gmin-
ny Rajd Rowerowy SZS, najstarsza w naszej gminie (i zapew-
ne w dalszej okolicy też) impreza sportowo – turystyczna. 

Jak przystało na jubileuszową edycję, trasa rajdu była 
bardzo atrakcyjna: Gołdap, Stańczyki, Wigry, Maćkowa 
Ruda, Augustów. Grupa pokonała fragment tak ostatnio 

reklamowanej trasy „Green Velo”, przebiegającej przez pięć 
województw, wzdłuż północnej i wschodniej granicy Polski. 
Fragment - dodajmy - szczególnie malowniczy, lecz wyma-

gający dobrej kondycji fizycznej, bo sama nazwa dużo mówi: 
Mazury Garbate! Uczniowie szkół z Łekna, Mścic i Tymienia 
wrócili z imprezy pełni wrażeń. Towarzyskie życie obozowe, 
śpiewane ogniska, spływ kajakowy Czarną Hańczą, osobli-
wości przyrodnicze i  historyczne spotykane na trasie po-
konywanej niemałym wysiłkiem, a nade wszystko rewela-
cyjna pogoda – to złożyło się na niewątpliwy sukces rajdu.  
Odpłatność uczestników pokryła około połowy kosztów, 
na resztę złożyło się dofinansowanie od samorządu naszej 
gminy (sport szkolny), a także wsparcie przyjaciół imprezy: 
Banku Spółdzielczego w Będzinie, Piekarni „Bajgiel” i Roma-
na Janusa z Mścic. Gdy rodzice jednego z uczestników zna-
leźli się niespodziewanie w bardzo trudnej sytuacji finanso-
wej, pojawiło się wsparcie od po prostu dobrego człowieka, 
który zastrzegając sobie anonimowość sfinansował wyjazd 
dziecka. Tak działają wspomnienia z  rajdów rowerowych, 
które zabrali ze sobą emigranci opuszczający „za chlebem” 
nasz kraj.Trzon kadry programowej nie zmienia się od lat. 
Szefem jest Bogdan Wojsa, wspierają go Jolanta Borowska, 
Leszek Lenarcik, Piotr Frątczak, Wiesław i Marcin Subelowie 
i  Henryk Harasimowicz. Często zdarza się, że niegdysiejsi 
uczestnicy imprezy posyłają teraz swoje dzieci, bo wiedzą, 
że warto! Wśród rekordzistów trzeba wymienić Kasię Be-
reźnicką, która wzięła udział w  dziesięciu rajdach! Kadrze 
gratulujemy pięknego jubileuszu, podziwiamy i czekamy na 
następne edycje! Powodzenia! (RS)

Sporym sukcesem zakończyli sezon rozgrywek 
uczniowie gimnazjum Zespołu Szkół im. Ludzi 
Morza w Mścicach. Wiosną zdobyli mistrzostwo 

powiatu koszalińskiego w piłce siatkowej chłopców, 
a  w  czerwcu wzięli udział w  międzygimnazjalnym 
i klubowym turnieju, w którym spotkały się druży-
ny z  dawnego województwa koszalińskiego. Choć 
nasza drużyna zajęła ostatecznie piąte miejsce, to 
za sukces należy uznać pokonanie dobrych drużyn 
siatkarskich z Gimnazjum w Biesiekierzu, „Stoczni” 
Darłowo, czy OPP Kołobrzeg. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został Błażej Szewczyk, który uczy się 
dobrze (u sportowców różnie z tym bywa) i właśnie 
przeszedł do trzeciej klasy gimnazjum. Warunki do 
treningu, stworzone przez gminny samorząd i dy-
rekcję szkoły, dały doskonałe efekty i perspektywy 
na przyszłość. Drużynie i trenerowi – Piotrowi Frąt-
czakowi - składamy gratulacje! (RS)

Sukces siatkarzy

XXX Gminny Rajd Rowerowy 
Szkolnego Związku Sportowego 
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O tym co zrobić, by chciało nam się chcieć.

Wina za obecny stan rzeczy tkwi głównie w bolesnej histo-
rii XX wieku naszego kraju. Przez dekady sytuacja geopoli-
tyczna budowała w kolejnych pokoleniach Polaków strach, 
nieufność, poczucie wykorzystania i  niższości społecznej 
spowodowane drastycznymi doświadczeniami wojennej 
przemocy, śmierci, biedy, powojennej komuny, niemal per-
manentnego braku poczucia bezpieczeństwa, ogranicza-
nych praw obywatelskich itp. Moje pokolenie choć już tego 
okrucieństwa szczęśliwie nie doświadczyło, również na-
siąka emocjami poprzez naukę historii, opowieści naszych 
dziadków i rodziców. I słusznie, gdyż jest to potrzebne do 
kształtowania naszych umysłów i charakterów jako po pro-
stu ludzi, Polek i Polaków. W tym jednym przypadku czas 
jednak działa na naszą korzyść. W XXI wieku, musimy być 
nadal świadomi i  uświadamiać kolejne pokolenia, ponie-
waż wiedza ta buduje tożsamość narodową. Jednak w miej-
sce ciężaru doświadczeń poprzednich pokoleń musimy po-
zwolić wejść do naszych umysłów wolności, chęci pomocy, 
bezinteresowności. Zaufać, obdarowywać, działać, poma-
gać… Bez tego nie zaczniemy zmierzać ku lepszemu jako 
społeczeństwo. Oczywistym jest, że daleko nam do wyso-
korozwiniętych krajów powszechnego dobrobytu, bo to 
niestety dobrobyt obywateli wciąż decyduje o „być czy nie 
być” naszej dobroczynności, działalności społecznej, bezin-
teresowności i wolontariacie. Wystawanie w kolejkach po 
podstawowe produkty i walka o wolność słowa skutecznie 
plewiły w ludziach poczucie bezpieczeństwa. Piramida po-
trzeb Masłowa* doskonale tłumaczy i obrazuje skutki tych 
przeszłych zjawisk. Dopóki nie mamy co jeść i gdzie spać, 
dopóty w sferze naszych zainteresowań nie będzie realiza-
cji potrzeb wyższego rzędu (spełnienie, samorealizacja). Na 
szczęście to już historia. Mamy teraz doskonałą okazję, by 
odmienić historycznie uwarunkowaną bierność społeczną 
– zaufać, zaangażować się, nie myśleć o tym, że wszystko 
co robimy musi nam się opłacać. Według definicji z Ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 239) wolontariuszem 

jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonu-
je świadczenia z  których korzystają podmioty działające 
nie dla zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, społeczne 
podmioty wyznaniowe, jednostki sektora publicznego lub 
spółdzielnie socjalne, kluby sportowe i  podmioty pro-
wadzące działalność leczniczą (zgodnie z  art. 2 pkt. 3 tej 
Ustawy). Obok wolontariatu należy wyróżnić jeszcze tzw. 
pracę niezarobkową poza gospodarstwem domowym - 
czyli świadczenie wszelkich czynności już niekoniecznie 
dla podmiotu, a  człowieka, zwykle niesformalizowane, co 
nazywamy potocznie pracą społeczną. Wolontariat oraz 
właśnie praca społeczna to zjawiska niesamowicie po-
pularne i  cieszące się szacunkiem i uznaniem na świecie. 
W  Polsce jeszcze, zamiast być traktowane według właści-
wej pozytywnej definicji - jako dobroczynność, niesienie 
pomocy, szerzenie dobra, nabieranie doświadczenia za-
wodowego itd. - wciąż muszą zmagać się z podkreślanymi 
przez złośliwych negatywami: wykorzystywanie czy praca 
za darmo. Każda praca uszlachetnia. A wolontariat poprzez 
brak materialnego wynagrodzenia, czyni to podwójnie.
W mojej opinii, na co dzień wszyscy jesteśmy wolontariu-
szami, do momentu, aż sobie tego nie uświadomimy, nie za-
czniemy rozróżniać ludzi na tych których znamy oraz tych, 
których jeszcze nie znamy. Bo czym różni się pomoc mamie 
w robieniu zakupów od pomocy w sklepie czy na ulicy ob-
cej, starszej kobiecie. Tylko anonimowością. Anonimowość 
tłumaczy nas z naszej bierności, gdyż w Polsce wciąż po-
kutuje ogromne znaczenie znajomości w każdym aspekcie 
życia. Dlaczego nadmiernie dbamy o swój interes. Przecież 
ostatecznie każda dodatkowo poświęcona na pracę minuta 
przekuje się i tak w bilans na naszą korzyść. Mamy tenden-
cję do separowania rzeczy obowiązkowych od dobrowol-
nych, płatnych od bezpłatnych itd. Nie jesteśmy elastyczni 
w  swoich codziennych działaniach przez co usztywniamy 
naszą sporadyczną chęć działania. Uwolnienie się z takie-
go myślenia otwiera naprawdę wiele nowych możliwości...
Czemu sukcesy zarówno znajomych, jaki i  ludzi obcych 
nas aż tak nie cieszą? Dlaczego sukces jest wart uczczenia 
dopiero kiedy jest nasz własny? Przecież każde kolejne po-
zytywne wydarzenie, bez względu czy to duża inwestycja 
czy piątka w szkole, buduje tzw. dobro wspólne – podnosi 
samoocenę, daje radość, stwarza jakieś nowe możliwości…  
Nie możemy kierować się osobistą pamięcią historyczną 
i antypatiami w swojej codziennej działalności, bo nigdy nie 
„wyjdziemy z butów” naszych dziadków. Kalkulacja każde-
go działania, dbanie jedynie o  własny interes oraz częste 
wypalenie zawodowe zniechęcające do innej, dodatkowej 
pracy skutkują utrzymaniem społecznego status quo. A jak 
mówi potoczne powiedzenie „kto stoi w  miejscu, ten się 
cofa”. Musimy więc, w zakresie naszych obywatelskich po-
staw, nieco odważniej pójść naprzód, by dać sobie nawza-
jem i naszym dzieciom społecznie lepszą przyszłość. (PK)

*Piramida Potrzeb Masłowa – hierarchia potrzeb – se-
kwencja potrzeb od najbardziej podstawowych (wynika-
jących z  funkcji życiowych) do potrzeb wyższego rzędu, 
które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych.

Dlaczego nie działamy 

społecznie?

FELIETON
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50 lat razem na dobre i na złe

25 czerwca 2016 r. w  Urzędzie 
Stanu Cywilnego w  Będzinie Ju-
bileusz 50-lecia Pożycia Małżeń-
skiego obchodzili Państwo Ste-
fania i  Franciszek Jóźwiakowie. 

W uroczystości udział wzięli Wójt Gmi-
ny Będzino Pan Henryk Broda, który 
w  imieniu Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Andrzeja Dudy udekorował 
Jubilatów Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, Pani Krystyna 
Najdzion Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy w  Będzinie oraz najbliższa ro-
dzina Jubilatów. Te wspólne 50 lat 

Pożycia Małżeńskiego to symbol wier-
ności i miłości rodzinnej, dowód wza-
jemnego zrozumienia i  istoty związku 
małżeńskiego. To wzór i  piękny przy-
kład dla młodych pokoleń wstępują-
cych w  związki małżeńskie. Państwo 
Stefania i  Franciszek Jóźwiakowie 
z  Łekna związek małżeński zawarli 
25.06.1966 r. w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Będzinie. 

Pani Stefania urodziła się w  Kosza-
linie. Po ukończeniu szkoły podjęła 
pracę na stanowisku księgowej w Kół-
ku Rolniczym w  Będzinie. Pan Franci-

szek wraz z  rodzicami i  rodzeństwem 
na teren Gminy Będzino przyjechał 
w  1952 r. z  Wincentowa obecne woj. 
kujawsko-pomorskie. Po ukończeniu 
szkoły podjął pracę zawodową w  Za-
kładzie Melioracyjnym w  Koszalinie. 
Państwo Jóźwiakowie przejęli go-
spodarstwo rolne po rodzicach Pana 
Franciszka i  prowadzili do uzyskania 
emerytury, przekazując je najmłod-
szej córce Weronice, która obecnie 
jest sołtysem m. Łekno. Państwo 
Jóźwiakowie mają 6 dzieci, 22 wnuków, 
2 prawnuków. Z całego serca gratuluje-
my i życzymy dalszych jubileuszy. (DK)
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Zadbaj o swoje zwierzaki podczas upałów!
Okres letni to czas, kiedy powinniśmy w szczególny 
sposób zadbać o nasze zwierzęta. Przestrzeganie 
kilku podstawowych zasad postępowania pozwoli 
nam oraz naszym pupilom przetrwać upalną porę 
roku: 
• zapewnijmy naszym podopiecznym dostęp do czy-
stej, świeżej wody, 
• każde zwierzę powinno mieć możliwość schronienia 
się w zacienionym, chłodnym miejscu, 
• w żadnym wypadku nie wolno podczas upału zosta-
wiać zwierzęcia w samochodzie. Działa on jak piekar-
nik – temperatura wewnątrz pojazdu rośnie bardzo 
szybko, nawet jeżeli okna są uchylone.

Wójt Gminy Będzino przypomina o  obowiązku 
złożenia informacji w zakresie podatku od nie-
ruchomości przez podatników, którzy w okresie 
letnim wynajmują nieruchomości dla turystów, 
w tym: pokoje w budynkach mieszkalnych, kwa-
tery, domki letniskowe itp. oraz gdy grunty są 
związane z działalnością gospodarczą w zakre-
sie wynajmu pod pole namiotowe, parkingi itp. 
Zgłoszenia należy dokonać w  siedzibie Urzędu 
Gminy Będzino. Wszelkich informacji w tej spra-
wie uzyskać można w pokoju nr 20 Urzędu Gmi-
ny, pod nr telefonu (94) 3162 – 552 lub adresem 
e-mail: k.kubicka@bedzino.pl. (KK)

OPODATKOWANIE PODATKIEM 
OD NIERUCHOMOŚCI SEZONOWEJ 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE 
WYNAJMU TURYSTOM POKOI I DOMKÓW 

LETNISKOWYCH

Podczas upalnych dni warto pomyśleć o swoich zwierzętach ze szczególna troską. Nasze psy i koty nie przepadają za 
upałami. Podobnie na intensywne słońce reagują inne zwierzątka, w tym również gospodarskie, o czym powinni pa-
miętać rolnicy. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek niepokojące objawy u swojego pupila, mogące świadczyć o przegrzaniu 
(np. nadmierne dyszenie, osłabienie, utrata przytomności) natychmiast udaj się do lekarza weterynarii. Zachęcamy 
mieszkańców Gminy Będzino do przyłączenia się do akcji Karma dla zwierzaka ze Schroniska „Leśny Zakątek”, do 
którego trafiają bezdomne zwierzaki z naszej gminy. Podczas sezonu letniego spotykamy się z okazji wielu imprez 
okolicznościowych, zamiast kwiatków i innych form wdzięczności możemy podarować karmę, którą przekażemy do 
Schroniska. Zwierzaki z pewnością będą bardzo wdzięczne. Dodatkowe informacje: (94) 3162 – 533 lub pod adresem 
e-mail: a.kwiatkowska@bedzino.pl. (AK)

WŁAŚCICIELE DOMKÓW LETNISKOWYCH
Od 1 stycznia 2016 r. systemem gospodarowania odpadami komunalny-
mi zostały objęte także nieruchomości wykorzystywane na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe (np. domki letniskowe, kempingi, pola biwakowe 
itp.). Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi zobowiązani są złożyć właściciele wcześniej wymienionych 
nieruchomości w terminie 14 dni od powstania na nich odpadów. Opła-
ta ma charakter ryczałtowy bez ustalania okresu przebywania na danej 
nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania  odpadów na niej, czy 
ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów. Opłata za jeden do-
mek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną  na cele rekre-
acyjno – wypoczynkowe, w przypadku odpadów segregowanych wynosi 
150 zł za rok. W przypadku gdy odpady nie będą segregowane opłata 
jest podwyższona i wyniesie 250 zł za rok. Dokumentem niezbędnym 
do wypełnienia deklaracji jest dowód osobisty (pesel właściciela nieru-
chomości, pesel, data urodzenia małżonka) . Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z  nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe należy uiszczać do 30 czerwca za dany 
rok. Dodatkowe informacje: (94) 3162 – 551 lub adres e–mail:  m.kusyk@
bedzino.pl. (MK)

Urząd Gminy Będzino 
76-037 Będzino 19 
94 31 62 307, ug@bedzino.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie 
76-037 Będzino 21, II piętro 
94 31 62 016, 94 31 62 003, gok@bedzino.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie 
76-037 Będzino 21, I piętro 
94 31 62 335, bibliobe@wp.pl

Gminny Zakład Komunalny w Będzinie 
76-037 Będzino 17 
94 31 62 303, a.nowak@bedzino.pl

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Będzinie 
76-037 Będzino 56 
94 31 62 337, 
gops_bedzino@zeto.koszalin.pl
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