
Nowiny z Gminy

Dożynki w Będzinie
Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do zmiany godzin w ww. 

programie z przyczyn losowych.

Ponadto w numerze m. in.:  Spotkanie z kulturą, dzień pszczół, rolnicza 
ruletka, wyniki konkursu piękna wieś, sylwetki instytucji i przedsię-
biorstw z będzina i okolic

Tegoroczne dożynki odbędą się 3 września 2016 r. na boisku sportowym w Będzinie.

STAROSTOWIE DOŻYNEK 
Sylwetki tegorocznych 
Starostów dożynek.

PROgRAM DOŻYNEK
- godz. 14:00 - Msza św. 
dożynkowa polowa na placu 
dożynkowym 
(boisko w Będzinie)
- godz. 15:00 - Powitanie 
gości, prezentacja 
Starostów Dożynek,
przekazanie chleba 
dożynkowego 
Wójtowi Gminy Będzino
- godz. 15:10 - Wystąpienie 
Wójta Gminy Będzino - 
dzielenie chleba, wręczenie 
odznaczeń, wręczenie 
nagród laureatom konkursu 
„Piękna Wieś Twoją zasługą”
- godz. 15:45 - Część 
artystyczna: występy 
zespołów, rozstrzygnięcie 
konkursów dożynkowych 
i wręczenie nagród
- godz. 18:30 - Występ 
gwiazdy wieczoru - 
zespół Blue Box
- godz. 19:30 - Zabawa 
taneczna

NAGRODZENI
Lista nagrodzonych za zasługi 
dla rolnictwa.

5 Będzino GOSPODARZEM
Informacje na temat 
tegorocznego gospodarza.
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Pani Barbara Kanas jest mieszkanką Komor i  tam 
wraz z mężem Tadeuszem i synem Szymonem pro-
wadzą gospodarstwo rolne o obszarze ponad 130 

ha. Gospodarstwo przejęli po rodzicach męża i począt-
kowo nastawili się na hodowlę trzody chlewnej w cyklu 
zamkniętym. W związku z wątpliwą opłacalnością i du-
żym nakładem pracy po kilku latach zrezygnowali z ho-
dowli trzody chlewnej i nastawili się na uprawę  roślin 
zbożowych. Zakupili nowoczesny sprzęt maszynowy, 
przeorganizowali gospodarstwo i zajęli się uprawą psze-
nicy, rzepaku,  jęczmienia. Dzisiaj nie żałują podjętej de-
cyzji i chociaż pracy mają dużo, to jest i satysfakcja. Pani 
Barbara zajmuje się domem i obejściem. Zadbane i czy-
ste otoczenie świadczą o gospodarności i pracowitości 
gospodyni i  jej rodziny. Pani Barbara mimo wielu obo-
wiązków domowych znajduje czas  na prace społeczne 
i pomoc sąsiedzką. Jest zawsze pełna pomysłów i chęci 
do ich wdrażania we własnym gospodarstwie, sołectwie 
i gminie. Jest żoną sołtysa, który swoją funkcję pełni już 
5 kadencję. W sołectwie jest osobą znaną, lubianą i ce-
nioną.  Gospodarstwo p. Barbary to jedno z najlepiej pro-
sperujących w  gminie i  osiągające zadawalające plony, 

wielokrotnie wyróżniane w konkursie gminnym „Piękna 
Wieś-Twoją Zasługą”. Marzeniem Pani Barbary jest być 
zdrową i mieć wiele sił do pracy. Pani Starościna tego-
rocznych dożynek wraz z mężem cieszą się szczęściem 
swoim, 2 dzieci, 4 wnuczek i  jednego wnuka, upatrując 
kolejnego, godnego następcę rodu Kanasów. Pani Basia 
to zasłużona kandydatka do bycia Starościną Dożynek 
Gminnych Będzino 2016. (TD)

Barbara Kanas

WSTĘP STAROSTOWIE DOŻYNEK

starościna dożynek

Wiesław Reichert staroSTA dożynek

Pan Wiesław Reichert jest od lat znanym i  cenio-
nym przedsiębiorcą specjalizującym się w  branży 
piekarniczej. Warsztat pracy tworzył w  latach 90 

i do dnia dzisiejszego trwa jego modernizacja. Piekarnię 
założył wspólnie z Janem Wodeckim. Obecnie przedsię-
biorstwo zmienia nastawienie produkcji, ulepsza tech-
nologię, zmienia i dostosowuje do potrzeb rynku rodza-
je i smaki produktów. Dzisiaj Piekarnia Bajgiel to zakład 
znany nie tylko w  powiecie koszalińskim, ale w  wielu 
województwach Polski Północnej i  za granicą kraju. 

Dla Pana Wiesława zawsze liczyli się ludzie, bo to oni są 
współtwórcami jego osiągnięć i codziennych sukcesów. 
Firma zatrudnia dzisiaj ponad 100 osób, ma urozmaico-
ną bazę transportową, zmodernizowane i  nowoczesne 
linie technologiczne, a  wszystko po to, aby praca była 
lżejsza, przyjemniejsza i bardziej wydajna. Obecnie, kie-
dy zaczyna brakować rąk do pracy, starania o komfort 
każdego stanowiska stają się uzasadnione. Pan Wiesław 
zna swoją załogę zwłaszcza jej trzon, czyli ludzi pracują-
cych tu od początku powstania firmy. Stara się rozumieć 
każdego osobiste problemy, zna ich słabości i potrzeby. 
I chociaż jest wymagającym szefem załoga darzy go sza-
cunkiem, uznaniem i autorytetem. Od kilku lat w piekar-
ni Bajgiel ster produkcji i  zarządzania przejmują dzieci 
właścicieli i  ich rodziny i  tak piekarnia Bajgiel staje się 
powoli zakładem rodzinnym. Mimo wielu zmian podą-
żających za wymogami rynku krajowego i europejskiego 
dla Pana Wiesława zawsze na pierwszym miejscu jest 
człowiek i  jego potrzeby. Jego sumienność, obowiązko-
wość, pracowitość, kreatywność i  ludzkie podejście do 
wielu spraw przyczyniło się, że wśród kilku propozycji 
kandydatur został uznany za osobę najbardziej godną 
piastowania stanowiska Starosty Dożynek Gminnych 
Będzino 2016. (TD)
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nowiny z gminy

Każde żniwa są inne i mają swoja 
specyfikę. W tym roku przebieg 
pogody był dla nas wyjątkowo 
niekorzystny. 

Zima  na przełomie roku była 
bezśnieżna, ciepła z  kilkoma 
styczniowymi dniami mrozu, 

z  temperaturą poniżej -10˚C z  zimnym 
wiatrem. Taka pogoda sprawiła, że część 
upraw rzepaku, jęczmienia i  pszenicy 
ozimej wymarzła. Uprawy te potrzeba 
było przesiewać roślinami wiosennymi. 
Wiosna przyszła późno, była zimna 
i  sucha. Nasiona wysiane miały ciężkie 

wschody, a  brak wody i  zimno opóźniały rozkrzewienie i  wzrost roślin. Deszcze przyszły w  połowie czerwca 
i  z  niewielkimi przerwami trwały do trzeciej dekady sierpnia. Żniwa typowo kradzione. Rolnicy wykorzystywali 
każde kilka godzin pogody, aby zebrać plon, a plony były niższe w naszej okolicy niż rok temu. Plony rzepaku były 
w granicach 2-3 ton z hektara, jęczmienia ozimego 4 tony z hektara, pszenicy ozimej około 6 ton z hektara, a te 
bardzo złej jakości,  większości z przeznaczeniem paszowym ze względu na rozpoczęte procesy kiełkowania, zbyt 
niski tzw. opad i porost ziaren. To dotyczy także żyta i pszenżyta. Zboża jare plonowały na poziomie lat ubiegłych. 
Sytuacja w  cenach również nie była korzystna dla producentów zbóż, kolejny rok są niższe od roku ubiegłego 
o około 20 %. Jedynie ceny rzepaku były wyższe niż w roku poprzednim. Zastanawialiśmy się w gronie rolników, czy 
w ogóle organizować dożynki? Przeważyło zdanie, że poniesiono zbyt wiele trudu organizacyjnego: rady sołeckie 
przygotowały wieńce dożynkowe, zaangażowali się sponsorzy i Rada Sołecka w Będzinie. W związku z tym dożynki 
mimo wyjątkowej sytuacji odbędą się zgodnie z tradycją.

CZYTAJ NAS ONLINE!

Drodzy rolnicy!
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Rolnicy odznaczeni medalem 
za zasługi dla rolnictwa
Weronika Bączkowska - Pani Weronika 

mieszka w Łeknie i wraz z mężem Tomaszem 

prowadzą gospodarstwo rolne o  pow. 14,15 

ha, które przejęli po rodzicach pani Wero-

niki. Pani Weronika po ukończeniu studiów 

rolniczych w Bydgoszczy, postanowiła z zami-

łowania pozostać na wsi rodzinnej i  tą pasją 

zaraziła męża. Chociaż są młodymi rolnikami 

to przed nimi przyszłość. Zajęli się hodowlą 

drobiu - kur niosek. Stado liczy obecnie ponad 

300 szt. karmionych paszą i  zielonką z  wła-

snego gospodarstwa. Ze sprzedażą jajek nie 

ma problemu – odbierane są z  miejsca. Pani 

Weronika od niedawna jest sołtysem wsi Łek-

no, udziela się społecznie, organizuje festyny, 

spotkania i  stara się integrować społeczeń-

stwo. Zyskuje zaufanie i  sympatię ludzi. Ma 

troje dzieci w wieku 12, 10 i 5 lat i  zapewnia, 

że któreś z dzieci na pewno podzieli jej pasję 

i zamiłowanie do pracy w gospodarstwie.

 

Agnieszka Bereźnicka - Pani Agnieszka jest 

mieszkanką gm. Będzino. Wraz z mężem Mie-

czysławem prowadzą gospodarstwo rolne 

o powierzchni ponad 56 ha. Część dzierżawią, 

ale jak nadarza się okazja, to dokupują ziemię 

powiększając swój areał. Są dobrymi i znany-

mi rolnikami w gminie i powiecie koszalińskim. 

Pani Agnieszka zajmuje się domem i  obej-

ściem. Stara się mieć dobre relacje ze społecz-

nością sołecką, zawsze chętna do współpracy 

i  realizacji pomysłów dla dobra ogółu. Jest 

wsparciem dla męża w różnych trudnych spra-

wach i rozwiązywaniu problemów. Jest dobrą 

matką, żoną i  gospodynią, cenioną rolniczką. 

Wychowała, wykształciła i  stara się usamo-

dzielniać 3 dzieci - Grzegorza (28), Łukasza (26) 

i  Katarzynę (20).Wszyscy lubią wieś i  pracę 

na gospodarstwie i  już zabiegają o  założenie 

własnych gospodarstw. "…To dobry znak, że 

z  pewnością będą następcy życiowego do-

robku rodziców…” podsumowała z dumą Pani 

Agnieszka.

 

Urszula Bochniarz - Pani Urszula wraz z mę-

żem Stanisławem przez całe życie zajmowali 

się gospodarstwem rolnym o  pow. 7,46 ha, 

które było ich warsztatem pracy. Pani Urszula 

zawsze udzielała się społecznie – w  Kole Go-

spodyń Wiejskich, organizacji przyjęć i  oko-

licznościowych imprez. Zawsze chętna do 

pracy i  pomocy. Aktualnie przeszła na zasłu-

żoną emeryturę, a  gospodarstwo przekazała 

córce Monice. Pani Urszula obecnie cieszy się 

szczęściem pięciorga wnucząt i osiągnięciami 

dwóch córek – Moniki i Sylwii. 

Piotr Buchowiecki - Pan Piotr po ukończe-

niu Technikum Rolniczego w  Tychowie wrócił 

w  swoje rodzinne strony i  podjął staż, a  na-

stępnie pracę zawodową w  Państwowym 

Ośrodku Hodowli Zarodowej w  Mścicach, 

gdzie pracuje do dzisiaj. Jest długoletnim, 

cenionym pracownikiem. Jako traktorzysta, 

mechanik i pracownik produkcji sprawdza się 

na wszystkich szczeblach produkcji. Zna swo-

ją pracę, jak nikt inny i  jest z niej dumny. Ma 

rodzinę – żonę Renatę i  dwoje dzieci - Annę 

(17) i Michała (27). Pan Piotr docenia to co ma 

– pracę i rodzinę, to jego największy dorobek 

życia.

 

Barbara Hojdeczko - Pani Barbara przez wie-

le lat była nauczycielem. Po wnikliwych prze-

myśleniach z mężem Gerardem podjęli decy-

zję o kupnie własnego gospodarstwa i wybrali 

Gminę Będzino. Nabyli w  Będzinie 16,81 ha 

ziemi i od początku nastawili się na sadownic-

two. Obecnie mają nasadzenia jabłoni, grusz, 

czereśni i śliw. Wybudowali chłodnię na miarę 

swoich  potrzeb, zakupili sprzęt, wyremonto-

wali stary dom, upiększyli obejście i czują się 

szczęśliwi. Całością  gospodarstwa zajmuje się 

Pani Barbara, bo mąż na co dzień przebywa 

w Holandii. Gospodyni nie ukrywa, że jest to 

ciężka praca i  nigdy nie wiadomo co się uro-

dzi, czy się sprzeda i jaka będzie cena, ale jest 

też satysfakcja. Gospodarstwo Pani Barbary, 

to jedno z niewielu w gminie z nowym dobo-

rem odmian i gatunków. Gospodyni pomaga-

ją dzieci – córka Joanna (13) i syn Aleksander 

(11), a na pytanie – czy zostaną sadownikami? 

- wzruszają ramionami.

 

Piotr Kołpacki - Pan Piotr wraz z  żoną Wio-

lettą gospodarstwo rolne o  powierzchni 16 

ha przejęli w  latach 90. po rodzicach Piotra. 

Zakupili nowy sprzęt, unowocześnili, zmoder-

nizowali i obecnie zajmują się hodowlą bydła. 

Na dzień dzisiejszy stado liczy ponad 70 szt. 

Areał gospodarstwa obsiewają zbożem i  po-

plonami. Pan Piotr w  wolnym czasie zajmuje 

się usługowymi  pracami budowlanymi. Jest 

uczynny, pracowity i pomocny wielu rolnikom 

i sąsiadom. Ma 3 dzieci – dwie córki już pracują 

zawodowo, a syn Marek (21) pomaga w gospo-

darstwie i  stara się powoli przejmować jego 

ster – jako przyszły następca. 

Marian Kulczycki - Pan Marian wraz z żoną 

Jadwigą przejął po swoich rodzicach gospo-

darstwo rolne o pow. 6,66 ha, którym głównie 

zajmowała się żona. Pan Marian po ukończe-

niu szkoły podjął pracę zawodową w miejsco-

wej Spółdzielni Kółek Rolniczych, gdzie pra-

cuje do dnia dzisiejszego. Sumienny, oddany 

pracy, obowiązkowy i  dobry fachowiec - tak 

określają Pana Mariana współpracownicy. Pan 

Marian służył pomocą żonie w gospodarstwie 

rolnym, pomagał miejscowym rolnikom, był 

dobrym mechanikiem, znanym i  cenionym 

człowiekiem. Wraz z żoną dochowali się dwoje 

dzieci Marcina (34) i Joanny (31) i cieszą się ich 

szczęściem.

Krystyna Lamparska - Pani Lamparska Kry-

styna jest rodowitą będzinianką i wraz z mę-

żem Zenonem po ślubie (w latach 70) kupili go-

spodarstwo rolne o powierzchni 22 ha. Zajęli 

się hodowlą trzody chlewnej - 30 macior, pro-

siaki, warchlaki. Rocznie odstawiali do Zakła-

dów mięsnych ponad 300 szt. świń. Obecnie 

gospodarstwo rolne jest własnością córki Mo-

niki, a  godnym następcą dorobku dziadków 

jest 20 letni wnuk Konrad. Ukończył średnią 

szkołę rolniczą i zajmuje się produkcją i sprze-

dażą warzyw gruntowych. Pani Krystyna jest 

obecnie na rencie chorobowej, ale zawsze słu-

ży pomocą, radą i wsparciem. Obecnie remon-

tują dom i budynki gospodarskie, starając się 

zmienić profil i nastawienie produkcji.

Chleb dożynkowy

Chleb - to wypiek znany od co najmniej 10 – 
11 tysięcy lat. Od lat stanowi główne źródło 
pożywienia ludzi i jest składnikiem wielu diet.
O  chlebie wspomina Stary Testament, gdzie odgrywa 
rolę kulturowo – symboliczną. W ciągu wieków zmienia-
ły się techniki przyrządzania i wypieku chleba. Pierwsze 
pieczone w popiele w postaci placków, na rozgrzanych 
kamieniach, później na rusztach, blachach, koszykach.
Przez lata doskonalono wypiek chleba zwiększa-
jąc jego pulchność poprzez fermentację, gdzie 
chleb stawał się smaczniejszy i  bardziej strawny.
Dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia bez chleba, a  jego 
różnorodność przyprawia o  zawrót głowy. Każdy 
może wybrać coś dla siebie, nie zdając sobie nie-
jednokrotnie sprawy z  faktu poniesionego wysił-
ku i  ogromu nakładu pracy w  celu jego posiadania.
To trud rolników jest sprzedawany w postaci dorodnych 

bochnów chleba i za to jesteśmy im wdzięczni. Najpierw 
przygotowali glebę, zasiali, zebrali, dostarczyli nasio-
na do młynów, z których uzyskano mąkę, dostarczono 
do piekarni, gdzie po wnikliwej obróbce i  zastosowa-
niu odpowiednich procedur, wypieczono dla nas chleb.

Nie policzymy ludzi, czasu, wkładu pracy, trudu i zacho-
du ile kosztuje ten jeden dorodny bochen chleba. I przez 
to należy mu się poszanowanie, a  rolnikom i  ludziom 
mającym wkład w  jego powstanie - podziękowanie 
i uznanie. Niech słowa wiersza pisanego ręką pracy na 
roli będą urzeczywistnieniem powyższych słów… (TD)

"Niech każdy na własnej skórze doświadczy, że Chleb na 
półce sklepowej nie rośnie. Chociaż raz weźmie udział 
w żniwach, tak będzie najprościej. Bo, gdy coś łatwo przy-
chodzi, lub bez naszej pomocy powstaje, Uważamy, że to 
takie proste, ale tak nam się tylko wydaje." 

Ciekawostki z piekarni "Bajgiel"

45' tyle minut piecze się bochen 
chleba, stygnie w ponad 3 h 30 tyle rodzajów chleba znajduje 

się w ofercie piekarni

14t tyle ton mąki dziennie 
przerabia piekarnia 146 tyle osób zatrudnia piekarnia 

w sezonie 

300 w tylu miejscach w kraju można 
znaleźć pieczywo z Bajgla 4,5 tys. tyle bułek jest 

produkowa- 
nych dziennie



www.bedzino.plNowiny z Gminy - Wydanie specjalne dożynkowe www.bedzino.pl Nowiny z Gminy - Wydanie specjalne dożynkowe 76 ODZNACZENI GOSPODARZ DOŻYNEK

Będzino - stolica gminy

Tegorocznym gospodarzem Dożynek Gminnych jest miejscowość Będzino. Będzino jest głównym ośrodkiem życia 
administracyjnego, kulturalnego i usługowo-handlowego w gminie. 

We wsi swoją siedzibę mają obiekty użyteczności publicznej takie jak: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Gminny Zakład Komunalny, Gminna Biblioteka 
Publiczna, Przedszkole Samorządowe, ośrodek zdrowia, apteka, bank, gabinet rehabilitacji, kwiaciarnia, piekarnia, 
zakład fryzjerski i CPN. Jest tu nowoczesny plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe z pełnym wyposażeniem. 
Przy boisku działa zespół piłkarski „Bajgiel Będzino”.

W miejscowości funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie oraz Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” – które jest 
organizacją pozarządową, działającą na rzecz środowiska lokalnego. (MD)

Większe inwestycje zrealizowane w Będzinie w ostatnich latach
- Budowa Ośrodka Kultywowania Tradycji Lokalnych 
i Pożarniczych w Będzinie,

- Budowa placu zabaw w Będzinie, budowa ogrodzenia,

- Zagospodarowanie boiska sportowego w Będzinie,

- Remont sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie,

- Modernizacja drogi wewnętrznej (tzw. pętla będzińska),

- Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy,

- Wyposażenie Biblioteki Gminnej w Będzinie.

W najbliższym czasie planuje się termomodernizację budynków użyteczności 
publicznej: Ośrodka zdrowia w  Będzinie, Przedszkola Samorządowego 
w  Będzinie, Urzędu Gminy w  Będzinie oraz Gminnego Ośrodka Kultury 
w Będzinie.

Agnieszka Łazuka - W 2005 r. Pani Agnieszka 

przejęła gospodarstwo rolne po swoich rodzi-

cach o pow. 17,86 ha. Jest to tradycyjne gospo-

darstwo rolne z hodowlą bydła, drobiu, trzody 

chlewnej. W gospodarstwie pomagają rodzice, 

a  Pani Agnieszka pracuje jako pielęgniarka 

w  Szpitalu Powiatowym w  Koszalinie (SOR). 

Mimo swojej pracy zawodowej kocha wieś, rol-

nictwo i to co ją otacza. Ma w przyszłości plany 

co do swojego gospodarstwa ale nie chce na 

razie zdradzać… 

 

Zofia Stańczak - Pani Zofia Stańczak gospo-

darstwo rolne 3,85 ha i  11,00 ha dzierżawy 

przejęła po swoich rodzicach. Wraz z mężem 

Stanisławem wprowadzali innowacyjności, 

zajmowali się uprawą zbóż i roślin okopowych. 

Pracowali też zawodowo. Pani Zofia po ukoń-

czeniu szkoły średniej podjęła pracę w Banku 

Spółdzielczym w  Będzinie, gdzie pracuje do 

dnia dzisiejszego. Zna środowisko miejsco-

wych rolników, jak nikt inny, pomaga rolnikom 

w otrzymaniu preferencyjnych  kredytów, ro-

zumie ich problemy i potrzeby. Obecnie Pani 

Zofia obsiewa zbożami areał 3,85 ha, pracuje 

zawodowo  oczekując na zasłużoną emerytu-

rę i udziela się społecznie na rzecz miejscowej 

społeczności. W  pracy w  gospodarstwie  po-

maga dorosła córka Karolina. 

 

Bogdan Terelak - Pan Terelak jest sołtysem 

wsi i właścicielem gospodarstwa o pow. 6,80 

ha. Z żoną Krystyną w 1976 r. przejęli gospo-

darstwo rolne po rodzicach Pana Bogdana. 

Mieszkają w  Wierzchominku gm. Będzino. 

Starają się zawsze postępować zgodnie z wła-

snym sumieniem, by nikogo nie skrzywdzić. 

Ciężką pracą, zaradnością i  uporem przeżyli 

wiele trudnych chwil, by teraz u schyłku życia 

móc z czystym sumieniem powiedzieć …że nie 

jest źle. Cały areał gospodarstwa obsiewają 

zbożem i  sprzedają w  najbliższych zakładach 

zbożowych. Wychowali 8 dzieci - najstarszy 

syn Tomasz ma 39 lat a najmłodsze z dzieci 21 

lat. Ubolewają, że nie ma następcy ale wszyscy 

chętnie wspierają rodziców pracach polowych 

i  są wdzięczni za ich wychowanie – to cieszy 

najbardziej i to największy mój dorobek życia 

– podkreśla Pan Bogdan.

Jan Wodecki - Pan Jan jest współwłaścicie-

lem piekarni Bajgiel w Będzinie. Człowiekiem, 

którego znają wszyscy w  Będzinie i  powiecie 

koszalińskim. Pracowity, uczynny, pomocny 

wielu ludziom i  instytucjom. Jest pracodawcą 

o  którym mówi się że jest wymagający, ale 

sprawiedliwy i  pomocny w  wielu sprawach. 

To dzięki niemu piekarnia Bajgiel rozwija się 

zwiększa produkcję i  zatrudnienie. Obecnie 

piekarnia Bajgiel jest jednym z  największych 

zakładów piekarniczych w  powiecie koszaliń-

skim. Na trzech zmianach produkcyjnych pra-

cuje łącznie ponad 100 osób. (TD)

Kobieta Aktywna - Katarzyna Andrzejewska
Pani Katarzyna Andrzejewska jest mieszkanką gm. Będzino od uro-
dzenia. Dzieciństwo i lata młodości spędziła wraz z rodzicami w Będzi-
nie. Do Kiszkowa „powędrowała” za mężem Łukaszem w 2003 r. i tam 
zaczęła swoją karierę dorosłego życia. 

Ukończyła średnią Szkołę Handlową w  Koszalinie i  Szkołę Policealną 
o profilu informatycznym. Ta wiedza i umiejętności bardzo przydały się 
Pani Katarzynie w otwarciu i prowadzeniu wraz z mężem działalności go-
spodarczej – usług komunalno- transportowych dla gmin Będzino i Miel-
no. Pani Kasia jest żoną i matką dwóch córek - Amelki lat 12 i Alicji lat 7. 
To jej największe po mężu szczęścia życiowe. Lubi i interesuje się rolnic-
twem. Od kilku lat prowadzi wraz z mężem gospodarstwo rolne o pow. 
ponad 8 ha. Ma zamiar powiększać jego areał i udoskonalać produkcję. 

Kasia - jak mówią znajomi - to dusza społecznika. Drugą kadencję jest 
sołtysem sołectwa Kiszkowo, ponad 8 lat była Przewodniczącą Rady Ro-
dziców Przedszkola Samorządowego w Będzinie i członkiem RR w Szkole 
Podstawowej w Będzinie z s. w Łeknie. Od niedawna jest członkiem Po-
wiatowego Forum Sołtysów. Wszędzie dała się poznać jako osoba otwar-

ta, chętna do współpracy, pomagania ludziom, oddana działalności społecznej. Jak wielu z nas ma swoje marzenia i plany 
życiowe, które stara się realizować. Pragnie zawsze mieszkać w Kiszkowie, mieć własne duże gospodarstwo rolne, poma-
gać dzieciom w usamodzielnianiu się i zdobyciu wykształcenia oraz być osobą lubianą i cenioną w środowisku i to jest 
najtrudniejsze zadanie do zrealizowania. O osiągnięciach w środowisku Pani Kasia niechętnie mówi, ale przy współpracy 
z Samorządem Gminy udało się wiele zdziałać. Plac zabaw w Dworku, remont dróg osiedlowych, oraz remont świetlicy 
w Dworku, obchody Dnia Dziecka i organizacja innych imprez integracyjnych na rzecz środowiska lokalnego oraz dobre 
relacje z mieszkańcami sołectwa pretendują Panią Kasię do tak zaszczytnego  wyróżnienia - Tytułu Honorowego „Kobieta 
Aktywna Powiatu Koszalińskiego”. (TD)



www.bedzino.plNowiny z Gminy - Wydanie specjalne dożynkowe www.bedzino.pl Nowiny z Gminy - Wydanie specjalne dożynkowe 98 LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY

Kwiaciarnia "Fantazja"

Prowadzi swoją działalność od 69 lat. Ma swoją historię i tra-
dycje. Dzisiaj GS w  Będzinie ma 12 sklepów, własny trans-
port i oddaną załogę. Prezesem spółdzielni jest Pani Elżbieta 
Góral. Zatrudnionych jest 19 osób. Spółdzielnia zrzesza 36 
członków, uczestniczy w życiu społecznym gminy i w miarę 
możliwości wspomaga i aktywnie bierze udział w festynach 
wiejskich, dożynkach gminnych i innych uroczystościach. 

W roku 2009 Pani Kinga Stefańska, mieszkanka Będzina zna-
lazła dla siebie sposób na życie. Otworzyła kwiaciarnię wynaj-
mując pomieszczenie po sklepie GS. Dzisiaj zatrudnia jedną 
osobę i czuje się spełniona ….robi to co kocha i umie najbar-
dziej…. Wykonuje dekoracje ślubne i  komunijne, prowadzi 
wystrój florystyczny wnętrz. Jej praca to świadczenie usług 
mieszkańcom, gościom przebywającym na terenie naszej 
gminy oraz osobom przejeżdżającym w kierunku Kołobrzegu 
i Koszalina. 

Gminna Spółdzielnia w Będzinie

Bank działa od 1950 r. Do 1999 r. był samodzielną placówką. 
W grudniu 1999 r., aby osiągnąć wymagane fundusze własne 
narzucone przez BBP, Bank Spółdzielczy w Będzinie połączył 
się z Bankiem Spółdzielczym w Świdwinie, Czaplinku, Bornym 
Sulinowie, Rymaniu i Gościnie, tworząc Pomorski Bank Spół-
dzielczy z siedzibą w Świdwinie oraz oddziały w połączonych 
Bankach Spółdzielczych. Bank jest placówką świadczącą usłu-
gi dla miejscowych rolników, są to między innymi: prowadze-
nie rachunków bieżących oraz lokat terminowych, kredytów 
obrotowych, inwestycyjnych i preferencyjnych z  dopłatami 
ARiMR. Dyrektorem banku jest Pan Arkadiusz Stasiorek.

Pomorski Bank Spółdzielczy

Firma "ORFO" Spółka z  o.o. została założona w  1994 roku 
i jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła uprawę na po-
wierzchni 100 hektarów jodły kaukaskiej przeznaczonej na 
drzewka bożonarodzeniowe. Firma dzięki stałej współpracy 
z  duńskimi partnerami uzyskuje bardzo dobrą jakość upra-
wianych drzewek, które sprzedaje jako choinki cięte, w  do-
niczkach oraz z  owiniętą bryłą korzeniową. Sprzedaż roślin 
prowadzona jest nie tylko w kraju ale i za granicą.

ORFO

Przedsiębiorstwa i instytucje z Będzina
Mimo, iż Gmina Będzino posiada typowo rolniczy charakter, na jej terenie występują liczne przed-
siębiorstwa i instytucje odznaczające się prężną działalnością zarówno w zakresie gospodarczym, 
jak i społecznym i kulturalnym. 
Właściciele firm stale podejmują się nowych inwestycji, które wpływają na efektywność produk-
cji i  polepszają warunki pracy osób zatrudnionych w  przedsiębiorstwie. Instytucje gminne zaś 
niezmiennie dbają o  jak najlepszą jakość życia mieszkańców poprzez organizację różnego typu 
przedsięwzięć o znaczeniu lokalnym i wychodzącym poza granice gminy. 
To dzięki zaangażowaniu wielu ludzi: przedsiębiorców i  ich pracowników, osób zarządzających 
i pracujących w gminnych placówkach i ich podopiecznych, Gmina Będzino może cieszyć się sta-
łym rozwojem w wielu dziedzinach. (MD)

Zakład Fryzjerski „Studio Fryzur”

Przydrożny sklep spożywczy z  ogólnopolskiej sieci „LEWIA-
TAN” oferuje wszelkie artykuły spożywcze dla każdego. Dzięki 
dużej różnorodności towaru i możliwości samoobsługi chęt-
nie zaopatrują się tu mieszkańcy Będzina i okolic, pracownicy 
jadący do pracy, przyjezdni turyści i goście. To pomysł i pasja 
życiowa Pani Seweryny Kwiatkowskiej. Dzisiaj sklepem zaj-
mują się jej dzieci i rodzina. Sklep zatrudnia w sumie 11 osób 
i  jest jedną z najlepiej zaopatrzonych placówek handlowych 
na terenie Gminy Będzino.

Na „tyłach budynku” Domu Kultury w  Będzinie funkcjonuje 
i dobrze prosperuje zakład fryzjerski Pani Doroty Gizińskiej. 
I chociaż Będzino to wieś, to ilość osób korzystających z usług 
wzrasta. To pocieszająca wiadomość, że zwłaszcza kobiety, 
rolniczki i pracownicy zakładów pracy dbają o swój wygląd, 
a potrzeba istnienia takiej działalności staje się uzasadniona. 
Stąd każda kobieta i mężczyzna wychodzą młodsi i ładniejsi – 
twierdzi właścicielka zakładu Pani Dorota.

Sklep spożywczo-przemysłowy 
Lewiatan

W 2014 r. z inicjatywy Pana Mariusza Kwiatkowskiego – wła-
ściciela placówki, powstał duży i  niezmiernie potrzebny dla 
mieszkańców gminy i  okolic sklep przemysłowy ogólnopol-
skiej sieci „Mrówka”. Sklep wraz z placem zajmuje około 6400 
m². To teren po byłym sklepie i magazynach Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska w Będzinie. W sklepie znalazło 
zatrudnienie 10 osób. „Mrówka” ciągle się rozrasta, przyby-
wa materiałów i  działów sprzedaży i  można przypuszczać, 
że w przyszłości zwiększy się też zatrudnienie. Obecnie wła-
ściciel Mrówki przeszkolił kadrę i wydzielił pomieszczenie na 
mieszalnik farb i  lakierów. „Mrówka” jest czynna codziennie 
od godz. 7 do 19, a w niedziele od godz. 9 do godz. 16. Zapra-
szamy do korzystania z jej usług.

PSB Mrówka

Spółdzielnia powstała w 1976 r. z inicjatywy mieszkańców 
Będzina. Trzy budynki 12 rodzinne miały zaspokoić porzeby 
mieszkaniowe pracowników miejscowych zakładów pracy. 
Dzisiaj bloki są odnowione, a mieszkańcy dbają o estetykę 
obejść i ogródków działkowych. Mają podłączony gaz ziem-
ny, a standard mieszkań nie odbiega od standardu w mieście. 
Prezesem Spółdzielni jest Pani Ewa Gwizd.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Wzgórzu"
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Przedszkole istnieje od 1978 r., a  dyrektorem od 26 lat jest 
Pani Elżbieta Kudełko. To niewątpliwie ważna i  niezbęd-
na dla Gminy Będzino instytucja, która zatrudnia obecnie 
16 pracowników i opiekuje się 81 dziećmi. W ostatnich latach w placów-
ce wyremontowano sale gimnastyczną, sale dydaktyczne oraz zakupio-
no nowe wyposażenie.

Przedszkole Samorządowe

Szkoła dysponuje: salą gimnastyczną, świetlicą szkolną, biblioteką 
szkolną wraz z czytelnią, pracownią informatyczną oraz boiskiem szkol-
nym z bieżnią okólną. Kładzie nacisk na wdrażanie uczniów do aktyw-
nych form wypoczynku, w szczególności turystyki kwalifikowanej takiej 
jak kajakarstwo i rajdy rowerowe. Jest głównym organizatorem mię-
dzyszkolnych corocznych rajdów rowerowych. Dyrektorem placówki 
jest Pan Bogdan Wojsa.

SP w Będzinie z s. w Łeknie

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej jest Pani Joanna 
Żurawska. GOPS jest placówką nieodzowną i niezbędną dla wielu ludzi 
znajdujących się w potrzebie. Pracownicy socjalni pomagają rodzinom 
załatwić wiele spraw, wspomagają finansowo, przekazują najuboższym 
żywność lub odzież. 

GOPS w Będzinie

Kierownikiem Gminnego Zakładu Komunalnego jest Pan Andrzej No-
wak. Zakład prowadzi bieżące sprawy związane z zapewnieniem miesz-
kańcom gminy wody. Zarządza również infrastrukturą wodociągowo
-kanalizacyjną stanowiącą mienie gminy, wydaje warunki techniczne 
przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

GZK w Będzinie

Środowiskowy Dom Samopomocy to nowa jednostka utworzona pod 
koniec 2015 r. W ośrodku przebywa obecnie 30 osób. Podopieczni gotu-
ją, sprzątają i uczą się samodzielności. Prowadzeniem ośrodka zajmuje 
się Stowarzyszenie Lepsze Jutro, a kierownikiem ŚDS jest Pani Elżbieta 
Miklis.

ŚDS w Będzinie

Gminny Ośrodek Kultury w  Będzinie prowadzi działalność 
w 9 świetlicach. Dyrektorem ośrodka jest Pan Jerzy Łuczak. Do zadań 
GOK należy w  szczególności: prowadzenie działalności kulturalno - 
oświatowej, opieka nad działalnością zespołów artystycznych, opieka 
nad świetlicami wiejskimi, prowadzenie pracy środowiskowej i organi-
zowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych.

GOK w Będzinie

Dyrektorem placówki jest Pani Danuta Sawicka, która dba o to aby każ-
dy znalazł tu coś ciekawego dla siebie. Biblioteka wraz z jej 3 filiami jest 
miejscem ogólnie dostępnym dla wszystkich, którzy chcą przejrzeć pra-
sę, wypożyczyć książkę, przejrzeć internet. Biblioteka również czynnie 
angażuje się w organizowanie wydarzeń i spotkań literackich.

GBP w Będzinie

10 INSTYTUCJE

Jakie było tegoroczne lato? 
Takie jak zwykle, zmienne, 
czasem słońce, czasem 
deszcz... Zapowiadało 
się rewelacyjnie: ciepła 
końcówka czerwca, 
lipcowe upały, a  potem 
fale deszczów, ochłodzenie 
i  znów ciepło – słowem 
normalka.

Obłożenie ośrodków wczasowych i  kwater prywat-
nych niemal stuprocentowe, chociaż mój uczeń 
zatrudniony już drugi sezon w  „Świecie lodów” 
w  Sarbinowie twierdził, że rok temu ludzi było jak-
by więcej. Polityczne niepokoje nękające  kraje ba-
senu Morza Śródziemnego sprawiły, że Polacy cze-
ściej wybierali wypoczynek nad Bałtykiem. Tylko 
się cieszyć – wszak pieniądz zostaje w kraju, a  to że 
w Mścicach pięć minut czeka się na wyjazd  w  lewo 
na „krajówkę”, a  to, że korek na wjazd do Koszalina 
sięgał czasami do Łekna – to mało znaczący szcze-
gół. Można rzec - „koszty uzyskania przychodu”.
Wakacyjny czas przyniósł też od dawna wyczeki-
waną wiadomość: nie będzie elektrowni atomo-
wej w  Gąskach – to już pewne! Kolejna: rząd czyni 
wszystko, by polski węgiel lepiej się sprzedawał i nie 
trzeba było zamykać kopalń, a  skutkiem ubocznym 
jest wyhamowanie wszelkich inwestycji w  instala-
cje energii odnawialnej. Przyszłość planowanych 
w  naszej gminie turbin wiatrowych stoi pod zna-
kiem zapytania. W  pierwszy dzień wakacji minister 
edukacji uchyliła rąbka tajemnicy co do planowa-
nej „reformy” oświaty, ale o  tym – pozwólcie Czy-
telnicy – napiszę w  kolejnym numerze „Nowin”.
Wrzesień to dobry czas, aby poświęcić parę refleksji 
pracy rolników. Będą dożynki, przemówienia, gratu-
lacje, uściski spracowanych dłoni, może nawet odzna-
czenia, wieńce, tańce i  muzyka. Będzie zadowolenie 
z zebranych plonów, które zapewnią nam wszystkim 
żywność na kolejny rok. Chociaż z  tym zadowole-
niem bywa różnie. Dzisiaj każdy rolnik, oprócz wie-
dzy o  uprawach roślinnych, czy hodowli zwierząt, 
musi być także ekonomistą, a  nawet musi posiadać 
żyłkę hazardzisty, a  jeszcze lepiej zdolności jasnowi-
dza. Musi podejmować decyzje „w ciemno”, nie ma-
jąc możliwości przewidzenia szeregu najważniejszych 
czynników, które wpłyną na ostateczy wynik jego 
pracy. Te najważniejsze to pogoda i ceny skupu pło-
dów rolnych. Na pogodę – wiadomo, nie ma mocnych, 
jaka będzie, taka będzie. Jak nie popada w  okresie 
wzrostu ziemniaków, to nie urosną i na jesieni będą 

drogie. Jak będzie za dużo wody, to dopadnie je zgni-
lizna i  inne choroby, i  też będą drogie. To samo ze 
zbożami. Albo żniwa w  deszczu – koszmar rolnika.
Przewidzieć cenę skupu – to dopiero jest sztuka! Jak 
jednego roku jest dobra – na drugi spada na łeb, na 
szyję... Zanim na nasz stół trafi chleb z  tegoroczne-
go ziarna, wiele podmiotów ekonomicznych się nim 
pożywi: rolnik – dostanie jakieś minimum, by w ogóle 
sprzedał ziarno. Pośrednicy podyktują taką cenę, by 
zarobić jak najwięcej, w myśl prastarej zasady: kupić 
tanio, sprzedać drogo. Dodajmy tu wpływ rynków 
europejskich, a nawet światowych na nasze ceny, bo 
polska gospodarka jest coraz silniej związana z han-
dlem globalnym. Co posiać, co posadzić, by chociaż 
trochę zarobić? Oto jest pytanie! Jak się tak głębiej 
zastanowić, to nie wiadomo, czy się cieszyć z urodza-
ju, bo jak się urodzi, to ceny skupu robią się marne, 
a jak jest nieurodzaj, to mniej się człowiek narobi z ze-
braniem, za to cena jest lepsza i na jedno wychodzi...
Narzekanie to nasza specjalność? Nic podobnego. 
Eksport polskiej żywności rośnie rok do roku, po-
mimo zamknięcia dostępu do rynku rosyjskiego. To 
wielki sukces, za którym stoi jakość! Nasze produkty 
żywnościowe są po prostu doskonałe i  chętnie ku-
powane za granicą. Ogromny potencjał rozwojowy 
kryje się w rynku tzw. ekologicznej żywności, produ-
kowanej tradycyjnymi metodami, bez środków che-
micznych. Szybko rośnie grupa ludzi poszukujących 
takich produktów, czytających etykietki na towarach, 
świadomych wpływu żywności na zdrowie człowie-
ka. Gdyby jeszcze polscy rolnicy konkurowali ze swo-
imi kolegami z  Niemiec, Danii, Francji, Holandii itd. 
na równych zasadach, to dopiero pokazaliby klasę 
i stać by ich było na wszelkie inwestycje. Marzenie...
Kiedy pytam swoich uczniów, która rodzina posia-
da ziemię rolną i  żyje z  jej uprawy, to podnosi się 
w  klasie średnio 1/3 rąk. A  gdy dopytam o  rodziny 
utrzymujące się wyłącznie z  pracy na roli, pozosta-
je dwoje, czasem troje w  klasie. Nie bardzo wiem, 
jak się to ma do „rolniczego charakteru gminy Bę-
dzino”, ale widzę, że uczniowie z  takich rodzin nie 
mają kłopotów z wyposażeniem szkolnym, zakupem 
podręczników, wyjazdem na szkolną wycieczkę, czy 
z drugim śniadaniem w plecaku. Te czasy – na szczę-
ście – minęły, i  mam nadzieję, że na zawsze. Ciężka 
praca rolnika – świątek, piątek, czy niedziela – zasłu-
guje na godziwe wynagrodzenie i  możliwość utrzy-
mania rodziny na przyzwoitym poziomie. Życzę tego 
szczerze wszystkim rolnikom w  tym wrześniowym, 
dożynkowym czasie. Niech pogoda Wam sprzy-
ja, maszyny, paliwa i  środki chemiczne nie drożeją, 
a  ceny w  skupach będą źródłem zadowolenia! (RS)

Rolnicza ruletka...
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Spotkanie z kulturą

20. sierpnia w sobotnie popołu-
dnie mieszkańcy Gminy Będzi-
no mieli okazję do świętowania 
podczas corocznego plenerowe-
go wydarzenia pn. „Spotkanie 
różnych kultur” zorganizowane-
go przy Domu Ludowym w Mści-
cach.

To cykliczne wydarzenie ma na celu 
promocję i integrację ludowej kultu-
ry polskiej i kultur innych regionów 
Polski, a  także mniejszości narodo-
wych z  terenu Pomorza Środkowe-
go. W tym roku organizatorami spo-
tkania była Rada Sołectwa Mścice, 
Gminny Ośrodek Kultury w  Będzi-
nie, Gmina Będzino, Powiat Kosza-
liński i  Ochotnicza Straż Pożarna 
z  Mścic. Wśród atrakcji w  tegorocz-
nym repertuarze nie zabrakło tych 
dla dzieci, jak dmuchane zamki, pro-
fesjonalne tańce animacyjne, malo-
wanie twarzy, klockowy kącik, kon-
kursy, gry i zabawy z konkurencjami. 
Dorośli mieszkańcy gminy Będzino 
mieli z  kolei niepowtarzalną okazję 
do zbadania zdrowia pod kątem za-
chorowalności na nowotwory płuc, 
prostaty i  jelita grubego. Gmina 
Będzino jest jednym z  uczestników 
projektu dofinansowanego z  Nor-

weskiego Mechanizmu Finansowego 
2009-2014 „Zwalczamy nowotwory 
– program profilaktyki nowotworo-
wej w  powiecie koszalińskim”, któ-
ry koordynuje Starostwo Powiatu 
Koszalińskiego i  w  ramach którego 

w minioną sobotę w Mścicach udo-
stępniono punkt konsultacyjny. 
Imprezę plenerową urozmaicił rów-
nież pchli targ zorganizowany przez 
radę sołecką, na którym można 
było nabyć wiele ciekawych gadże-
tów. Nie zabrakło także pysznych 
potraw  w  bogatym wytrawnym 
bufecie przygotowanym przez Radę 
Sołecką oraz słodkim poczęstunku 
Przedszkola Samorządowego Pro-
myki Bałtyku z  Mścic. Sponsorami 
tegorocznego spotkania kultur byli: 
Zarząd Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego w Będzinie, Wójt Gminy Będzi-
no Henryk Broda, Przewodniczący 
Rady Gminy Będzino Andrzej Noży-

kowski, Zachodniopomorska Izba 
Rolnicza, właściciele przedsiębior-
stwa produkującego ekoskórę Pań-
stwo Lucyna i Kazimierz Parol, Rada 
Sołectwa Mścice, Radny i  Członek 
Zarządu Rady Powiatu Koszalińskie-
go Bartłomiej Wilk, Piekarnia Bajgiel 
z  Będzina, Pan Marcin Jurczak, Pan 
Arkadiusz Jurczak, Pan Piotr Górka,  
Pan Andrzej Górka, Pani Karolina Ja-
remowicz, Pan Jarosław Maga,  Pan 
Grzegorz Klemunda, Studio Fryzjer-
skie Juliette Pani Pauliny Barteczko 
z Mścic, Salon Fryzjerski Pani Joanny 
Dżugi oraz Pan Grzegorz Podolski 
z firmy FourTech. 

Część artystyczna sobotniego wy-
darzenia była bogata w występy ze-
społów ludowych naszego regionu. 
Uczestnicy Spotkania kultur mogli 
posłuchać m.in. zespołu Swaty z Bę-
dzina, Zalesie z Mścic, Jagody z Nie-

dalina, Kwiaty Polskie z  Tymienia, 
Popowianie z  Popowa, Ostrowianie 
z  Ostrowca, Bursztyn z  Mielna czy 
Ballada z  Mścic. Zespoły zaprezen-
towały w  swoim repertuarze liczne 
piosenki o  charakterze ludowym, 
regionalnym oraz patriotycznym, 
a  także w  ramach ciekawostki nie-
które znane z popkultury.

W godzinach od 20:00 do 2:00 wszy-
scy chętni mieli okazję bawić się 
podczas zabawy tanecznej przy mu-
zyce na żywo w  Domu Ludowym. 
Dziękujemy za obecność i  już teraz 
zapraszamy za rok na kolejne Spo-
tkanie różnych kultur! (PK)

Pamiętali o pszczołach
Wielki Dzień Pszczół, który przypa-

da 8 sierpnia powstał, aby przypomi-

nać o  niezastąpionej roli, jaką zapyla-

cze pełnią w  całym środowisku oraz 

o  tym, że są zagrożone wyginięciem. 

W  Strachominie 13 sierpnia odbył się festyn 

rodzinny, który miał na celu zmianę postaw 

społeczeństwa lokalnego, a  także dzieci z  te-

renu całej Gminy Będzino i promocji pozytyw-

nych działań związanych z ochroną przyrody, 

w  szczególności z  ochrony pszczół. Wszyscy 

młodsi uczestnicy mogli wziąć udział w  róż-

nych konkursach, a dzięki dobrej woli sponso-

rów nagrody były bardzo bogate. Dzieci mogły 

wykazać się swoim talentem w  konkursach 

takich jak plastyczny pod tytułem; „Świat 

pszczół”, „Miss i  Mister Ula 2016”. Ponadto, 

każda ze świetlic miała za zadanie przygoto-

wanie ula dla pszczołowatych do konkursu 

„Ul 3D”. Poza konkursami dzieci miały wypeł-

niony czas na zabawie: można było bawić się 

na zamkach dmuchanych, jeździć na kucy-

kach, oraz skorzystać ze stoiska z zabawkami. 

W  przerwie pomiędzy konkursami wszystkie 

dzieci ze świetlic podlegających pod GOK 

w Będzinie miały zagwarantowany ciepły posi-

łek i napoje. Nie zabrakło losowania, w którym 

nagrodą główną był rower ufundowany przez 

sympatyków PSL w Będzinie. Serdeczne po-

dziękowania kierujemy w  stronę sponsorów. 

Dziękujemy także osobom, które przekazały 

ciasta na sprzedaż. (MZ)

Wakacje, wakacje i po wakacjach..

Wakacje, wakacje i po wakacjach... Na ko-

lejne przyjdzie czekać długie miesiące, 

ale nadejdą, spoko! Z  letnim wypoczyn-

kiem naszych milusińskich bywa różnie.  

Spora część nigdzie się nie ruszyła; może „ni-

gdzie” to niewłaściwe określenie, bo były ro-

werowe wypady nad jezioro, albo nad morze, 

wyjazd na kilka dni do babci, cioci, znajomych. 

Kiedyś, za słusznie minionej epoki, jeździło się 

na kolonie lub obozy i  były to wyjazdy mini-

mum na dwa tygodnie, a  najczęściej na trzy. 

Płaciło się niewiele, bo zawsze były jakieś do-

finansowania. Dzisiaj letni wypoczynek dzieci 

i młodzieży jest zwykłym towarem rynkowym. 

Rodzice mogą wykupić miejsce dla swoich po-

ciech na kolonii w dowolnie wybranym miejscu 

w Polsce, czy za granicą. Organizatorzy prze-

ścigają się w wymyślaniu atrakcyjnych formuł: 

można pojechać na obóz językowy, sportowy, 

z  programem odchudzania, albo nauką „cza-

rowania”. Wszystko oczywiście za odpowied-

nią opłatą, która czyni całą imprezę mocno 

rentowną. Kogo na to stać? Biorąc powyższe 

pod uwagę budujemy samodzielnie ofertę 

letniego wypoczynku dla naszych uczniów. 

Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach już 

po raz dziewiąty zorganizował wędrowny 

obóz żeglarsko – rowerowy, który w  szkolnej 

tradycji jest znany pod nazwą „Ludzie Morza” 

na Jeziorach. Do tej pory trzykrotnie opłynę-

liśmy Mazury (2008, 2009 i 2012), dwukrotnie 

Kaszuby (2010 i  2011), Zalew Szczeciński (Ka-

mień Pomorski – Wolin – Trzebież – Szczecin 

2013), Jezioro Drawsko (2014) i Zalew Wiślany 

z Kanałem Elbląskim (Frombork – Iława 2015). 

W tym roku wybraliśmy się na pogranicze 

Kujaw i Wielkopolski. Obóz rozpoczął się w hi-

storycznej Kruszwicy, pod Mysią Wieżą nad 

Jeziorem Gopło, a zakończył kilkadziesiąt kilo-

metrów na południe, rzut beretem od Liche-

nia. Program zawsze układamy tak, by było coś 

dla duszy i ciała: oprócz zwiedzania unikalnych 

zabytków Strzelna i Kruszwicy wysłuchaliśmy 

koncertu organowego w  bazylice licheńskiej. 

Były rejsy „Nową Przygodą” po Gople, kanale 

i jeziorze Ślesińskim i Mikorzyńskim, wycieczki 

rowerowe do Piotrkowa Kujawskiego, czy na 

przeprawę promową przez Gopło. Programu 

dopełniały długie mecze siatkówki plażowej, 

kąpiele w jeziorze, wspólne szykowanie posił-

ków i  wieczorne, śpiewane ogniska. Impreza 

ma od lat wypróbowanych przyjaciół/sponso-

rów: radę rodziców naszego gimnazjum, pie-

karnię Bajgiel z  Będzina, LKW Krane z  Mścic, 

HEN Henryk Stępień z  Barnina, Vimobilia 

z  Trzebiatowa. Bez ich pomocy odpłatność 

uczestników musiałaby wzrosnąć co najmniej 

dwukrotnie. Sześcioosobowa kadra (dwie oso-

by na jacht, dwie do grupy rowerowej, dwie na 

samochód)  także pracowała społecznie: Le-

szek Lenarcik (szef), Bogdan Wojsa (rowery), 

Piotr Frątczak i Wiesław Subel (auto, kuchnia), 

Krzysztof Stormann (jacht) i  Radosław Sie-

gieda (wg potrzeb). O  naszych „dzieciakach” 

mógłbym pisać długo. Najmłodszy uczestnik 

obozu rozpocznie we wrześniu naukę w gim-

nazjum; najstarsza będzie na czwartym roku 

studiów!  Przez lata grupa absolwentów nie-

pomiernie się rozrosła. Co więcej, nie chcą sły-

szeć o takiej sytuacji, że powiemy im: państwu 

już dziękujemy! Nie mamy miejsc. Pierwszeń-

stwo mają uczniowie gimnazjum „w  służbie 

czynnej”, a  nie „w  stanie spoczynku”. Na ra-

zie się to udaje, ale jak będzie za rok? Przed 

laty umówiliśmy się na dziesięć edycji obozu. 

Ta w 2017 roku będzie ostatnia. Tłumaczymy 

„dzieciom”, że panowie są już trochę starsi, że 

poranne wychodzenie z  namiotu trwa coraz 

dłużej i jest coraz boleśniejsze... Nie chcą słu-

chać, nie wierzą. Ostatni obóz ma być z przy-

tupem: Solina i  Bieszczady. Wiem, że daleko, 

ale jak nie teraz, to kiedy? Jak nie my – to kto? 

Zamierzamy żeglować po Zalewie Solińskim 

i wędrować pieszo po połoninach bieszczadz-

kich (rowery odpadają). Póki co pomysł dojrze-

wa, nabiera mocy. Będzie pięknie – jak zawsze. 

Do zobaczenia za rok! (RS)
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Piękna Wieś - Twoją zasługą!
wyniki konkursu

Kategoria „WIEŚ”

I miejsce – Łekno 
II miejsce – Podamirowo 
III miejsce – Komory

Kategoria „ZAGRODA WIEJSKA”

I miejsce – brak 
II miejsce – Marzena i Andrzej Jóźwiak – Łekno 
oraz Anna Borowik – Mączno 
III miejsce – Michał Szcześniak – Komory

Kategoria „POSESJA”

I miejsce – Hanna, Paweł Kujath – Komory 
II miejsce – Damian Schröder – Strzepowo 
oraz Elżbieta i Piotr Kościjańscy – Będzino 
III miejsce – Zbigniew Wieczorek – Będzino

Kategoria „BUDYNEK  WIELORODZINNY” 

I miejsce – Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko-Własnościowa „Bratek" – Dobrzyca 
II miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa – Stoisław 12 
III miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Koszalińska 81

Obradowała komisja w składzie:

- POLAŃCZYK Krystyna - przewodnicząca 
- KWIATKOWSKA Agnieszka - członek 
- JARONIEWSKA Ewa - członek 
- DĘBOWSKI Mateusz - sekretarz

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału za rok.

I miejsce w kategorii "POSESJA" Hanna i Paweł Kujath - Komory

Organizatorem konkursu jest Rada Gminy i Wójt 
Gminy w Będzinie, a jego celem jest poprawa 
wyglądu estetycznego wsi poprzez podejmowa-

nie prac służących upiększaniu poszczególnych zagród 
wiejskich i obiektów użyteczności publicznej. Organi-

zując ten konkurs gmina liczy na szeroki udział w nim 
mieszkańców, ich duże zaangażowanie w upiększaniu 
własnych siedlisk oraz dużą aktywność samorządów 
wiejskich. Tegoroczna edycja to ponad 40 zgłoszeń z róż-
nych zakątków gminy. (MD)

I miejsce w kategorii "WIEŚ" - Łekno

I miejsce w kategorii "BUDYNEK WIELORODZINNY" 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bratek”- Dobrzyca

II miejsce w kategorii "ZAGRODA" - Anna Borowik

II miejsce w kategorii "ZAGRODA" 
Marzena i Andrzej Jóźwiak - Łekno


