Nowiny z Gminy
Bezpłatny kwartalnik informacyjny Gminy Będzino
Nr 13. grudzień 2017 - luty 2018

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
- 31 grudnia - Sylwester
w świetlicach w Będzinie,
Dobrzycy, Mścicach i Tymieniu

- 9-10 stycznia - Gminny Przegląd
Jasełkowy - DK w Będzinie
- 14 stycznia - Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy SP Będzino, Dobrzyca, Mścice
i Tymień

- 15-28 stycznia - godz. 9-15
placówki GOK - ferie zimowe,
zajęcia dla dzieci, w planie m.in.
zajęcia sportowe, wyjazd na
basen i do kina, bal
- 18 stycznia - Halowy Turniej
o Puchar Wójta Gminy Będzino SP w Mścicach

- 19 stycznia - Gminny Dzień
Babci i Dziadka - WDK w Dobrzycy
- 27 stycznia - Dobroczynny Bal
Karnawałowy - SP w Mścicach

- 10 lutego - Bale charytatywne DK w Będzinie i Dobrzycy
- 14 lutego - Walentynki
w świetlicach

- 17 lutego - Gminny Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Przew. Rady
Gminy w Będzinie SP w Mścicach
- 8 marca - Dzień Kobiet DK w Będzinie

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

Ponadto w numerze m. in.: BUDŻET I FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK, VOICE
OF TYMIEŃ, SZUM W MŚCICACH, DROGA TYMIEŃ-KŁADNO PRZEBUDOWANA, CERTYFIKAT DLA HORTULUSA, USŁUGI OPIEKUŃCZE, CO NOWEGO W BIBLIOTECE, PACHNIAŁO
ŚWIĘTAMI, MŁODZIKI Z BAJGLA, NOWE STREFY REKREACJI, MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY
POŻARNICZE, DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI, STAWKI PODATKÓW NA 2018 ROK

3 budżet i fundusz sołecki 11 upiększyli przestrzeń 15 byki rozwoju
Plan wydatków budżetowych
wraz z funduszem sołeckim.

Młodzież miała okazję wziąć
udział w warsztatach graffiti.

Nowa forma uhonorowania
aktywnych w naszej gminie.
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Rok pełen wyzwań
Pamiętamy o osobach niepełnospraw-

okopowych, warzyw i owoców. Mimo wie-

nych i to dla nich powstał i prężnie działa

lu trudności i potknięć wszyscy przygoto-

Środowiskowy Dom Samopomocy „Ra-

wujemy Święta Bożego Narodzenia, robi-

zem Radośniej” w Będzinie, z którego każ-

my porządki, podsumowania, wysyłamy

dego dnia korzysta ponad 30 osób. Myśli-

życzenia bliskim i znajomym, ubieramy

my o ludziach starszych i samotnych i to

choinki, dekorujemy domy i mamy duże

dla nich planujemy zorganizowanie Klubu

nadzieje na lepszy, obfitszy i szczęśliw-

Seniorów i miejsca spotkań.

szy Nowy 2018 r. Gmina Będzino również

Odwieczną bolączką mieszkańców Gminy

wchodzi w Nowy Rok z planami inwesty-

Będzino i naszą są drogi. W tym roku uda-

cyjnymi, rozwojem i dążeniami do zaspo-

ło nam się w całości zrealizować plan do-

kajania potrzeb mieszkańców.

tyczący inwestycji dróg. Przebudowaliśmy

Największym naszym bogactwem są lu-

gminną drogę gruntową Tymień – Kładno,

dzie i to o nich należy zawsze pamiętać

wspólnie ze Starostwem Powiatowym

i dbać o ich bezpieczeństwo, warunki pra-

w Koszalinie wykonaliśmy gruntowny re-

cy i nauki oraz opiekę zdrowotną .

mont nawierzchni drogi łączącej Łopieni-

W związku z Nadchodzącymi Świętami

cę – Łasin Koszaliński. Dofinansowaliśmy

Bożego Narodzenia pamiętajmy o lu-

naprawę nawierzchni drogi powiatowej

dziach

w Strzeżenicy Zachodniej. Zdajemy sobie

i dzieciach. Jako Wójt Gminy staram się

Za nami rok 2017 i wszyscy zastana-

sprawę z faktu, że wiele dróg gminnych

być zawsze blisko problemów ludzi, znać

wiamy się jaki on był? Dla jednych

wymaga pilnych remontów i napraw lub

ich potrzeby i służyć pomocą i wsparciem.

szczęśliwy, obfitujący w sukcesy,

całkowitych przebudów. Mamy wiele dróg

Koniec roku, to dobry moment aby po-

dla innych mniej dobry, a dla jeszcze

gruntowych, dlatego w 2018 r. za kwotę 1

dziękować wszystkim mieszkańcom, któ-

innych normalny.

mln. złotych zaplanowano budowę dróg

rzy wspierali i wspierają nasze działania

z tzw. płyt jumbo co rozwiąże problem

oraz przysłużyli się do ich realizacji. Pod-

Takie podsumowania na zakończenie każ-

dojazdów w najtrudniejszych miejscach.

sumowując rok dziękuję pracownikom

dego roku robią rodziny, zakłady pracy,

Liczymy również, że po zakończeniu bu-

urzędu gminy, radnym, sołtysom, orga-

samorządy i każdy z nas z osobna. Rok

dowy drogi ekspresowej S6 poprawi się

nizacjom pozarządowym, pracownikom

2017 dla Gminy Będzino jako samorządu

komunikacja i dojazd do wielu miejsc

jednostek podległych, oraz podmiotom

był rokiem wytężonej pracy, podejmo-

w tym rejonie. Na wszystkie te działania

gospodarczym za trud i poświęcenie wno-

wania trudnych decyzji i rozwiązywania

pozyskaliśmy ogółem 8,5 mln złotych.

szone na rzecz rozwoju lokalnego. Dzięku-

wielu problemów. Był rokiem owocnym

W przyszłym roku 2018 planujemy wyko-

ję oświacie, służbie zdrowia, instytucjom

w inwestycje i przedsięwzięcia na rzecz

nać przebudowę drogi Borkowice – Śmie-

dbającym o nasze bezpieczeństwo, za to

mieszkańców.

chów oraz kanalizacji sanitarnej w Do-

wszystko co udało się nam zrobić w 2017

Podołaliśmy wyzwaniom, które zaplano-

biesławcu, Podamirowie i Strzeżenicy

r. To zasługa nas wszystkich.

waliśmy na rok bieżący, jak również upo-

Wschodniej. W wielu działaniach i rozwią-

W związku ze zbliżającymi się świętami

raliśmy się z tymi, które musieliśmy reali-

zywaniu problemów wspierają samorząd

Bożego Narodzenia, a tym samym zakoń-

zować ze względu na zmiany ustawowe.

stowarzyszenia, kluby i organizacje dzia-

czeniem roku życzmy sobie wzajemnie

W wyniku zmian oświatowych stworzyli-

łające na rzecz społeczności lokalnej. To

wszystkiego co najlepsze.

śmy cztery szkoły podstawowe i zapewni-

dla wyróżniających się i prężnie działają-

Ja osobiście przekazuję wszystkim miesz-

liśmy dzieciom i nauczycielom dobre wa-

cych grup i osób postanowiliśmy przyzna-

kańcom gminy najserdeczniejsze życze-

runki pracy i nauki. W Mścicach powstał

wać co roku nagrodę Gminy Będzino tzw.

nia, dużo zdrowia i nadziei na Nowy 2018

nowy żłobek dla 20 maluchów i są potrze-

„Byki Rozwoju” podkreślając ich zasługi,

rok. Niech ten czas Bożego Narodzenia

by na zwiększanie ilości miejsc. Naszą

dokonania i pracę dla dobra nas wszyst-

będzie dla Was wszystkich spokojny, ro-

dumą jest to, że każde dziecko z Gminy

kich.

dzinny, a w naszych domach niech zagości

Będzino ma zapewnioną opiekę w przed-

Kończący się rok 2017 nie najlepiej wspo-

zrozumienie i zgoda.

szkolu lub oddziałach przedszkolnych,

minać będą rolnicy, którym nie dane

chociaż Przedszkole w Będzinie wymaga

było zebrać wszystkich plonów z pól ze

doinwestowania i poprawy warunków po-

względu na długotrwałe i obfite deszcze,

bytu dzieci i pracy personelu.

a jesienią były problemy ze zbiorem zbóż

starszych,

niepełnosprawnych

www.bedzino.pl
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FUNDUSZ SOŁECKI

540

tys. zł
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przeznaczone na fundusz
sołecki w 2018 r.

www.bedzino.pl

SPRAWDŹ NA CO BĘDĄ WYDANE PIENIĄDZE W TWOIM SOŁECTWIE

Fundusz sołecki 2018*
Będzinko:
- zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych
18458,45 zł
- poszerzenie i naprawa drogi przy osuwającym się
rowie w Barninie 4 000,00 zł
Będzino:
- zakup stojaków na rowery i ławki przy GOK Będzino
5 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu na tzw. zakolu 5 500,00 zł
- dofinansowanie straży pożarnej w Będzinie - zakup
wyposażenia 4 000,00 zł
- zakup projektora do GBP w Będzinie 2 000,00 zł
- wykonanie oświetlenia na ZATORZU 7 841,77 zł
- wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie (wspólnie z soł. Łekno) 1 500,00 zł
Dobiesławiec:
- zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku w Dobiesławcu 9 000,00 zł
- montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Podamirowo 6 000,00 zł
- zakup kruszywa na drogę w Dobiesławcu 3 500,00 zł
Dobre:
- położenie polbruku na placu zabaw 12 000,00 zł
- zakup zamykanej tablicy ogłoszeniowej 1 600,00 zł
- dofinansowanie OSP Będzino 1 000,00 zł
- organizacja zawodów sportowych dla dzieci
1 500,00 zł
- organizacja zawodów sportowych dla dzieci
1 500,00 zł
- zakup wyposażenia na boisko sportowe 2 500,00 zł
- zakup farby elewacyjnej i innych niezbędnych materiałów do remontu budynku świetlicy 2 500,00 zł
- zakup kosy spalinowej 2 500,00 zł
- zakup tui do obsadzenia placu zabaw 1 300,00 zł
Dobrzyca:
- projekt, zakup materiałów oraz montaż oświetlenia
dróg gminnych odchodzących od dróg powiatowych
22 754,90 zł
- zakup urządzeń kuchennych dla Koła Gospodyń
Wiejskich w Dobrzycy 7 500,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej 1 500,00 zł
- zakup drabiny strażackiej dla OSP Dobrzyca
6 000,00 zł
- zakup materiałów na potrzeby GBP Filia w Dobrzycy
1 000,00 zł
- zakup książek oraz doposażenie biblioteki Szkoły
Podstawowej w Dobrzycy 1 000,00 zł
Kiszkowo:
- remont i wyposażenie świetlicy w Dworku
19 369,87 zł
Kładno:
- ogrodzenie działki-placu zabaw w Kładnie 16 722,50 zł
Komory:
- zakup pługa do odśnieżania dróg w obrębie sołectwa
10 986,55 zł

Łopienica-Łasin Koszaliński:
- postawienie i montaż lampy solarnej 4 800,00 zł
- zakup przystanku 6 500,00 zł
- renowacja placu zabaw-zakup farb 5 000,00 zł
Łekno:
- wykonanie chodnika w Kazimierzu Pomorskim
9 000,00 zł
- zamontowanie 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach w Mącznie 7 500,00 zł
- szkolenie dla kobiet z zakresu profilaktyki raka szyjki
macicy 1 000,00 zł
- wykonanie prac porządkowych na cmentarzu w Łeknie (wspólnie z soł. Będzino) 1 500,00 zł
- zakup kruszywa w celu utwardzenia dróg gminnych
5 708,11 zł
Mścice:
- zakup przystanków (3 szt.) 21 000,00 zł
- kontynuacja budowy oświetlenia na ul. Parkowej
w Mścicach 18 122,70 zł
- opracowanie projektu technicznego i in. niezbędnych
dokumentów dot. budowy oświetlenia na ul. Rzemieślniczej 5 000,00 zł
Popowo:
- zakup kompletów piwnych ławki + stół 3 000,00 zł
- zakup materiałów na zrobienie sceny estradowej
1 500,00 zł
- doposażenie zespołu ludowego "Popowianie"
3 000,00 zł
- zakup produktów spożywczych na festyn wiejski
w Popowie 1 000,00 zł
- zakup karuzeli i biegacza stacjonarnego na plac zabaw
w Popowie 7 913,00 zł
Skrzeszewo:
- zamontowanie 3 lamp oświetleniowych 10 500,00 zł
- zakup kosy spalinowej 1 720,00 zł
Słowienkowo:
- wkład kominkowy 2 600,00 zł
- instalacja kominka 3 600,00 zł
- nagłośnienie + efekty świetlne na świetlicę wiejską
2 700,00 zł
- meble do kuchni + doposażenie świetlicy wiejskiej
5 051,80 zł
- zakup krzeseł (20 szt.) 1 800,00 zł
Smolne:
- tablice informacyjne (2 szt) 5 000,00 zł
- siłownia napowietrzna przy placu zabaw w Smolnem
6 000,00 zł
- remont toalety przy świetlicy wiejskiej 3 560,49 zł
Stoisław:
- zakup i ułożenie płyt betonowych 4 000,00 zł
- wykonanie osłony przy ławce 2 000,00 zł
- czyszczenie chodnika i prace pielęgnacyjne 4 000,00 zł
- zakup żwiru (kamieni) pod urządzenia siłowni zewnętrznej 2 000,00 zł
- renowacja oświetlenia-wymiana lamp i renowacja
słupów 13 000,00 zł
- szkolenie z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy
(wspólnie z soł. Łekno) 1 000,00 zł

Strachomino:
- zakup i transport kruszywa 5 825,91 zł
- Wielki Dzień Pszczół 1 500,00 zł
- zakup i transport kostki brukowej 4 000,00 zł
- zakup artykułów wyposażenia świetlicy wiejskiej
9 500,00 zł
Strzepowo:
- urządzenie centrum sportowo-rekreacyjnego
18 500,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej 1 400,00 zł
- organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej
1 676,00 zł
Strzeżenice:
- remont przystanku autobusowego w m. Strzeżenice
7 000,00 zł
- turniej sprawności fizycznej dzieci i dorosłych sołectwa 2 000,00 zł
- montaż 2 lamp ledowych 8 000,00 zł
- prace modernizacyjne na świetlicy wiejskiej - wymiana
wykładziny w sali głównej 1 949,25 zł
Śmiechów – Borkowice:
- ogrodzenie placu zabaw w Miłogoszczy 28 194,41 zł
Tymień:
- odwodnienie i utwardzenie drogi przy nowo wybudowanych domach od nr 50-57 w Tymieniu 12 000,00 zł
- wyrównanie i zagospodarowanie terenu zielonego
obok placu zabaw i Domu Ludowego w Tymieniu
8 622,70 zł
- utwardzenie drogi przy nowo wybudowanych domach
nr 4c-4j, oraz 2 lampy uliczne 12 000,00 zł
- lampy uliczne oświetleniowe od nr 16-14 Tymień
"czworaki" 5 000,00 zł
- imprezy integracyjno-kulturalne (dzień babci i dziadka, dzień matki i dziecka, wigilia dla osób samotnych)
4 000,00 zł
- stroje piłkarskie dla seniorów amatorów 2 500,00 zł
Uliszki:
- zakup i montaż 2 lamp solarnych 9 500,00 zł
- zakup znaków informacyjnych 1 500,00 zł
Wierzchominko:
- zakup krzeseł (40 szt.) i stołów (3 szt.) na świetlicę
w Wierzchominku 6 000,00 zł
- zakup kruszywa na częściowe remonty dróg we wsi
oraz wynajęcie niezbędnego sprzętu do wyrównywania
nawierzchni (wraz z robocizną) 6 883,83 zł
Wierzchomino:
- utwardzenie powierzchni przed świetlicą wiejskąpołożenie polbruku, wycinka kolidujących drzew
i krzewów 15 000,00 zł
- zakup bramek do piłki nożnej (2 szt) wraz z montażem
i wyrównaniem terenu 4 000,00 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej (gry edukacyjne, serwis kawowy, zestaw do badmintona) 1 693,55 zł

* Ze względów objętościowych w zestawieniu pominięto wydatki o kwocie mniejszej niż 1000 zł.
Pełne zestawienie znajduje się na stronie BIP UG lub w siedzibie UG.

www.bedzino.pl
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INWESTYCJE

Planowane większe inwestycje w 2018 r.
Przebudowa drogi Smolne-Wierzchomino
Budowa dróg płytowych na terenie gminy
Przebudowa i remont drogi Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna
Utworzenie sieci tras rowerowych (Pleśna-Gąski)
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

600
tys. zł

1

mln zł

6

mln zł

124
tys. zł

10

mln zł

Budowa kanalizacji w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice
wraz z odcinkiem sieci wodociągowej

3,5

Przebudowa dróg osiedlowych w Mścicach

2,5

Budowa boiska przy SP w Dobrzycy

200

Budowa stref rekreacji w Mścicach, Będzinie i Dobrzycy

450

Budowa wodociągu w Pleśnej

100

Inwestycje w ramach funduszów sołeckich

540

mln zł

mln zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł
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Nowe strefy rekreacji

www.bedzino.pl
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Droga Tymień-Kładno przebudowana

W październiku podpisano umowę
o

dofinansowanie

inwestycji

pn.

„Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy”.

Na ten

cel gmina otrzyma blisko 285 tys. dofinansowania ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020.

C

ałkowita wartość iwestycji to 448 tys.
zł. W miejscowości Dobrzyca powstanie

strefa rekreacyjna przy szkole podstawowej

Pod koniec października zakończono

i obejmować będzie strefę sportu, dla której

prace związane z przebudową drogi

przewidziano budowę bieżni sprinterskiej

gminnej

dwutorowej o długości 60 m o nawierzchni

Tymień i Kładno.

poliuretanowej, budowę bieżni –

rozbiegu

do skoku w dal o nawierzchni poliuteranowej wraz z piaszczystą skocznią oraz montaż

cach

– plac zostanie podzielony na dwie

strefy rekreacji – pierwsza dla dzieci – plac

ławek. Ponadto utworzone zostaną strefy

strefy rekreacji: pierwsza – tu zostaną za-

zabaw, druga strefa aktywnego wypoczynku

rekreacji dla dzieci – plac zabaw oraz strefa

montowane urządzenia siłowni zewnętrznej,

dla dorosłych – siłownia zewnętrzna. Realiza-

rekreacyjno – edukacyjna z tablicami infor-

druga strefa z ławeczkami, altaną i pergola-

cja powyższych zadań już w 2018 r. (AP)

macyjnymi i elementami małej architektury.

mi, całość terenu będzie ogrodzona. W miej-

W miejscowości Mścice zagospodarowany zo-

scowości Będzino, przy blokach spółdzielni

stanie teren wokół Domu Ludowego w Mści-

mieszkaniowej „Na Wzgórzu” powstaną dwie

Zapracowali na swój plac zabaw

łączącej

miejscowości

N

a realizację zadania otrzymano
dofinansowanie
z
Programu
rozwoju
gminnej
i
powiatowej
infrastruktury
drogowej
na
lata
2016-2019 w wysokości 647 752,00 zł

przyznane przez Zachodniopomorski
Urząd Wojewódzki w Szczecinie oraz
227 799,22 zł przyznane przez Urząd
Marszałkowski na realizację zadań
określonych w ustawie o ochronie
gruntów rolnych i leśnych. Roboty
budowlane
zrealizowane
zostały
przez
firmę
Domar
Kazimierz
Domaradzki z Tatowa, wyłonioną
w wyniku przetargu nieograniczonego.

Certyfikat turystyczny dla Hortulusa
Ogrody Hortulus Spectabilis zo-

pleks ogrodowy marki Hortulus, który

stały nagrodzone prestiżowym

realizowany jest od 2003 roku. Ogrody

Certyfikatem Polskiej Organiza-

te udostępnione do zwiedzania zosta-

cji Turystycznej!

ły w 2014 roku. Główną atrakcją tego

23 listopada w warszawskim hotelu

labirynt grabowy o powierzchni 1 ha.

Marriott, już po raz 15 przyznane zosta-

W sercu labiryntu znajduje się blisko

nwestycja została współfinansowana ze

ły te najważniejsze nagrody turystyczne

20 m wieża widokowa, z której szczytu

środków przyznanych w ramach Konkur-

w kraju. O Certyfikaty walczyło 45 pro-

podziwiać można piękną okolicę oraz

su Marszałka Województwa Zachodniopo-

duktów turystycznych, wytypowanych

olbrzymie założenia ogrodowe m.in.:

morskiego „Granty Sołeckie 2017”. Na 550

przez regionalne organizacje turystycz-

rosaria, partery bukszpanowe, olbrzy-

złożonych wniosków w konkursie dofinanso-

ne. Ogrody Hortulus Spectabilis stanęły

mie anielskie rabaty bylinowe, kamien-

wanie zostało jedynie 65 projektów, w tym

na podium obok takich atrakcji jak: Cen-

ny krąg, dolmen, ogród 4 pory roku

plac zabaw połączony z siłownią plenerową

trum Nauki Kopernik czy Zoo Safari Bo-

czy nową grupę ogrodów New Design.

w Śmiechowie. Na realizację zadania otrzy-

rysew. Złoty Certyfikat trafił do Żywego

Obecnie udostępnione do zwiedzania

mano 10 tys. zł. Pozostałe koszty w wyso-

Muzeum Piernika. Certyfikaty Polskiej

jest 9 ha z 35 ha planowanych ogrodów.

kości ok. 23 tys. zł pochodzą ze środków

Organizacji Turystycznej stanowią reko-

Do tej pory z woj. zachodniopomorskie-

budżetu gminy przeznaczonych na fundusz

mendację dla turystów z kraju i zagra-

go Certyfikatami POT nagrodzono 6

sołecki Śmiechów / Borkowice. Nowopow-

nicy dając im gwarancję skorzystania

atrakcji turystycznych. W tym roku po

stały teren rekreacyjny składa się z: 5 urzą-

z kompleksowej oferty wysokiej jakości

raz pierwszy nagrodzona została atrak-

dzeń wchodzących w skład placu zabaw, 3

oraz ciekawego spędzenia czasu wolne-

cja z powiatu koszalińskiego – Ogrody

urządzeń siłowni zewnętrznej (w tym dwóch

go. Ogrody Hortulus to wyjątkowe miej-

Hortulus Spectabilis. Ogrody Hortulus

podwójnych) oraz urządzeń uzupełniają-

sce, gdzie połączyć można wypoczynek

otrzymały już 2 wyróżnienia, ale po raz

Zakończono prace przy budowie placu zabaw w Śmiechowie. 7. listopada
odbyło się jego oficjalne otwarcie.

I

wielkopolskim.

Wyrównanie

Całkowity koszt zadania to ponad 1,5
mln zł. W ramach zadania istniejąca
droga gminna na odcinku Tymień –
Kładno o długości ok. 1 km została
przebudowana oraz poszerzona do
szerokości 5,5 m. Prace budowlane
objęły również wybudowanie ponad
600
m
chodników,
przebudowę
zjazdów oraz budowę nowych poboczy.
(AP)

kompleksu jest największy na świecie

cych. Sprzęt wykonany został przez firmę

twie

terenu

środków własnych pozyskanych przez so-

i zabawę z kontaktem z przyrodą. Ogro-

pierwszy zdobyły Certyfikat POT. (hor-

ATUT z miejscowości Mosina w wojewódz-

oraz jego ogrodzenie powstało w całości ze

łectwo oraz wykonane zostało przez miesz-

dy Hortulus Spectabilis to drugi kom-

tulus.com.pl)
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Pachniało świętami

9

Hortiterapia
w ŚDS

nastroju. Zadbały o to działające na terenie
gminy zespoły śpiewacze i kapele. Imprezie towarzyszyła wystawa prac uczestników
projektu „SPRAY’EM PO ŚCIANIE! Wspólnie
na rzecz dobra estetycznej przestrzeni publicznej”, którego realizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie. Pozyskała ona
grant z Programu „Działaj Lokalnie” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Fundacja Nauka
dla Środowiska. (SH)

To już 10. edycja konkursu kulinarne-

nej potrawy jako element dziedzictwa kultu-

go pn. "Kulinarne dziedzictwo w po-

rowego i nawiązanie do tradycji wigilijnych.

trawach wigilijnych". Wydarzenie odbyło się w dniu 8.12.2017 r. w Domu
Kultury w Będzinie. Organizatorami

zwyczajów jakie przetrwały do dziś i przetego też warto je przypominać aby ocalić od

konkursu byli Wójt Gminy Będzino,

zapomnienia, tego co było kiedyś – co goto-

GOK oraz Zachodniopomorski Ośro-

wały i piekły nasze babcie. Jak co roku orga-

dek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oddział terenowy w Koszalinie.

U

Nagrodzone
W kategorii wypiek cukierniczy:

nizatorzy składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy organizacyjnie i finansowo
wsparli wydarzenie. Fundatorami

nagród,

którymi w tym roku był atrakcyjny sprzęt
gospodarstwa domowego byli : Zachodnio-

czestnicy zgłosili potrawy kulinarne w III

pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

kategoriach: wypiek cukierniczy, potrawy

w Barzkowicach, który reprezentował Za-

mączne i potrawy rybne. Konkurs ma uchro-

stępca Dyrektora Pan Krzysztof Duszkiewicz,

nić przed zapomnieniem tradycje kulinarne

Elżbieta Góral – radna Rady Powiatu Koszaliń-

I miejsce – Makowiec orzechowy –
Anna Garbalska
II miejsce – Ciasto marchewkowe
z makiem – Irena Iskrzycka
III miejsce – Sernik z brzoskwinią –
Kwiaty Polskie
W kategorii Potrawy mączne:

firma HEAN z Mścic, Krystyna Najdzion – radna Rady Gminy w Będzinie, Zarząd Gminny
PSL w Będzinie, Pomorski Bank Spółdzielczy

pielęgnacji tradycji wigilijnych. W tym roku

zakupić na stoiskach rękodzieła dekoracje

zgłoszono do Konkursu 33 potrawy. Ocenie

i upominki świąteczne. Mogli także podziwiać

podlegały: składniki, walory smakowe, kom-

pięknie przystrojony przez uczniów Zespo-

pozycje potraw, estetyka wykonania i po-

łu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.

dania, elementy związane z tradycyjnością

W.Witosa w Boninie, stół wigilijny. Będzińskie

i regionalnością, oryginalność przygotowa-

spotkanie upływało w kolędowym, radosnym

ną, w której zajęcia prowadzane będą

otrzyma na ten cel blisko 630 tysięcy

trudnionych przy projekcie przejdzie w jego

metodą hortiterapii.

złotych pozyskanych przez Urząd Gminy

ramach szkolenia i kursy związane z przygo-

z Regionalnego Programu Operacyjnego

towaniem do wykonywanego zawodu.

Województwa

Rekrutację dla beneficjentów za pośrednic-

Pomocy

Zachodniopomorskiego

na

C

o oznacza to trudne słowo? Hortiterapia
to inaczej ogrodoterapia, czyli leczenie

ogrodem, leczenie poprzez zajmowanie się

lata 2014-2020 (priorytet VII). Dzięki projek-

twem rodzin, wśród których są osoby wy-

towi 15 osobom niesamodzielnym, starszym

magające pomocy w zapewnieniu opieki,

roślinami. Przygotowania do otwarcia nowej

i niepełnosprawnym GOPS będzie mógł za-

prowadzić będą pracownicy GOPS. Kryteria-

pracowni rozpoczęto od licznych prac zwią-

proponować świadczenie profesjonalnych

mi branymi pod uwagę w rekrutacji będzie

zanych z zaprojektowaniem oraz zagospoda-

usług opieki dostosowanej do jej odbiorców.

m.in. opinia lekarza rodzinnego/pielęgniar-

rowaniem przestrzeni skweru zieleni, znajdu-

Będzie to pomoc z zaspokojeniu podstawo-

ki środowiskowej dotycząca niesamodziel-

jącego się przy głównej części budynku ŚDS.

wych potrzeb dnia codziennego jak zakupy,

ności określonej w skali Barthel’a (osoby

W tym celu zakupiono 82 sztuki gazonów, 5

utrzymanie higieny, podawanie leków. Asy-

starsze,

orzeczeń

ton gresu oraz inne niezbędne materiały,

stenci pomagać będą z kolei osobom niepeł-

o niepełnosprawności (dotyczy osób nie-

stanowiące podłoże pod nasadzenie roślin.

nosprawnym w umożliwieniu im prowadze-

pełnosprawnych). Szczegółowe informacje

Większą część prac wykonawczych związa-

niesamodzielne)

oraz

mieszkanie treningowe dla 26 osób niepeł-

bedzino.pl. Powyższy projekt realizowany

podłoża i gresu, wykonali pracownicy spo-

II miejsce – Pierogi z kapustą
i grzybami – Krystyna Wielgus

nosprawnych, w którym będą one mogły

będzie w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2020

łecznie użyteczni, za co serdecznie im dzię-

nabywać kompetencje samodzielności m.in.

oraz kontynuowany w okresie poprojek-

kujemy. Wdzięczni jesteśmy również firmie

jak prowadzić budżet domowy, prać, praso-

towym przez kolejne 3 lata. Wkład własny

Hortulus z Dobrzycy, od której otrzymaliśmy

wać, gotować, załatwiać podstawowe spra-

w projekcie wynosi 33 114,38 złotych i po-

część krzewów do zasadzenia na naszym

wy w domu i poza nim. Nabyte umiejętności

chodzi ze środków budżetu Gminy Będzino.

skwerze. Pozostałe rośliny zakupione zo-

mają przygotować osoby do samodzielnego

(PK).

stały z funduszy własnych ŚDS, uzyskanych

ków i gości przygotowała piekarnia „Bajgiel”

mogli sprawdzić swoją wiedzę w quizie oraz

Trzech opiekunów i dwóch asystentów za-

Ośrodek

niem dodatkowego płotu oraz wysypaniem

Chleb wiejski – Urszula Kober

uczestnicy konkursu jak i zaproszeni goście

Społecznej

minny

pojawią się w I kwartale 2018 r. na stronie

Słodki poczęstunek dla wszystkich uczestni-

wać społeczność gminy Będzino w zakresie

rzono nową pracownię terapeutycz-

projektu przy GOPS i ŚDS powstanie także

Wyróżnienie:

potraw wigilijnych, integrować i aktywizo-

leżność i wyuczoną bezradność.

Przy ŚDS „Razem Radośniej” utwo-

nych z rozmieszczeniem gazonów, ustawie-

Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski.

z Będzina. W oczekiwaniu na werdykt jury

obowiązków zwalniane, co pogłębia ich za-

dotyczące naboru beneficjentów pomocy

Będzino Henryk Broda oraz Przewodniczący

wigilijne, promować niepowtarzalne smaki

nów. W domach osoby te są zwykle z tych

a w 2019 usługi asystenckie.

nia normalnego i pełnego życia. W ramach

III miejsce – Wigilijne kluski
z makiem – Zofia Satro

w Świdwinie Oddział w Będzinie, Wójt Gminy

życia np. po śmierci ich obecnych opieku-

ruszą pierwsze usługi opiekuńcze,

I miejsce – Krokiety z kapustą
i grzybami – Lila Hanasz

skiego, Zakłady Zbożowe PZZ Stoisław, firma
Państwa Lucyny i Kazimierza Parol z Mścic,

Na terenie gminy Będzino już w 2018

G

Tradycje kulinarne są wielkim bogactwem
kazywane są z pokolenia na pokolenie. Dla-

Będzie opieka
dla potrzebujących

W kategorii Potrawy rybne:
I miejsce – Rolada z karpia –
Beata Łanowy
II miejsce – Rolada z łososia –
Magdalena Tomicka
III miejsce – Śledź z jabłkiem –
Grażyna Kruk

!

Złożono wnioski do programu Senior+

Gmina Będzino cały czas podejmuje starania by pomóc osobom wykluczonym.
W dniu 22.12.2017 r. do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono
dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji:
Utworzenie w Tymieniu Dziennego Domu Opieki nad Seniorami - wartość projektu
275 tys. zł oraz Utworzenie Klubu Senior+ w Domu Ludowym w Mścicach – wartość
zadania 104 tys. zł. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w lutym 2018 r.

głównie ze sprzedaży ceramicznych wyrobów naszych uczestników. Mimo, iż na efekt
końcowy podjętych działań musimy jeszcze
trochę poczekać, już w chwili obecnej widoczne są rezultaty naszej pracy. Odpowiednie
zagospodarowanie przestrzeni umożliwiło
stworzenie nowego miejsca wypoczynku i rekreacji dla uczestników. (ŚDS)

10

WYDARZENIA

Nowiny z Gminy nr 13 / grudzień - luty 2018

www.bedzino.pl

Nowiny z Gminy nr 13 / grudzień - luty 2018

www.bedzino.pl

INICJATYWY

Upiększyli przestrzeń publiczną

Młodziki w Bajglu

„SPRAY’EM PO ŚCIANIE! Wspólnie na rzecz dobra estetycznej przestrzeni publicznej” – to tytuł projektu,
którego realizatorem była tej jesieni grupa inicjatywna przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie.

Medale dla
karateków

W

sobotę 9 grudnia odbyła się kolejna

edycja

Turnieju

Karate

Ky-

okushin – Challenge w Szczecinie. Jak każdego roku udział w tym turnieju wzięło
ponad 300 dzieci, młodzieży i dorosłych
od 5 roku życia, i jak co roku nie zabrakło
naszych karateków, którzy tym razem zdobyli aż 11 miejsc medalowych. Nasz UKS reprezentowało 16 zawodników w wieku od
7 r. ż. Swój debiut na tym turnieju zaliczyło
dwoje naszych reprezentantów: Bożena Birycka oraz Paweł Borowiec. W pięknym stylu
zdobyli srebrne medale.
Oto wszyscy nasi medaliści:
Złoto – Kamil Paczkowski, Agnieszka Kowalczyk Jęcek, Dariusz Jęcek;
Srebro – Alicja Mamrocha, Aleksandra Za-

Terminarz w 2017 roku dla zespołów
Bajgla Będzino był bardzo napięty, a to dlatego że w naszej gminie

gdzie nasi młodzi piłkarze mogli by rywalizować z takimi zespołami jak FASE Szczecin,
Gwardia Koszalin czy Arkonia Szczecin.

oprócz zespołu seniorów i juniorów

Zespół młodzików rywalizuje w Trzeciej

starszych do swoich rozgrywek do-

grupie młodzika. Są to chłopcy urodzeni

łączyli piłkarze w kategorii młodzik
oraz żak.

R

w przedziale 2005-2008 r., którzy zaczynają
przygodę z piłką. W tej kategorii jest największa grupa trenujących zawodników. Treningi

ywalizacja seniorów na szczeblu Klasy

prowadzone są w Szkole Podstawowej im.

Okręgowej na półmetku zmagań zosta-

Ludzi Morza w Mścicach. W okresie zimo-

ła zakończona na 6 miejscu w tabeli na 15

wym treningi odbywają się w Hali sportowej,

zespołów rywalizujących w lidze, tracąc do

zaś w okresie letnim na boisku Orlik. Dru-

pierwszej trójki niewielką ilość punktów.

żyna Żaków (chłopców urodzonych w 2009

Juniorzy starsi przezimują na 4 miejscu I ligi

r. i młodszych) rywalizuje w turniejach Ligi

okręgowej Juniorów Starszych grupy ko-

Żaków KOZPN. Dotychczas w trzech roze-

szalińskiej, mając stratę trzech punktów do

granych turniejach nasi najmłodsi adepci

lidera rozgrywek Victorii Sianów z którą na

odnieśli same zwycięstwa w swojej grupie,

inaugurację sezonu wygraliśmy 1:0. Mamy

wygrywając turniej kolejno w Sianowie,

również dwa mecze rozegrane mniej (z powo-

Mielnie oraz Bobolicach. Z niecierpliwością

du złych warunków atmosferycznych), które

czekamy na rundę wiosenną. Wszystkich

zostaną rozegrane w rundzie wiosennej.

zainteresowanych grą dla naszego Klubu Baj-

Przed chłopcami stoi historyczna szansa na

giel Będzino prosimy o kontakt z Trenerem

wygranie ligi co wiąże się z meczem barażo-

Mateuszem Wiśniewskim - tel. 510 179 529.

wym o wojewódzką Ligę juniorów starszych,

(MW)
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rzeczna, Mateusz Słotwiński, Paweł Borowiec, Bożena Birycka;
Brąz – Michał Kwiecień, Adam Stępień, Eryk
Bieńkowski. (PT)

Wieczory wigilijne

Tradycyjnie jak co roku na terenie gminy zorganizowano spotkania wigilijne z mieszkańcami
gminy. Wigilia w Tymieniu odbyła
się w dniu 13 grudnia br. w Domu
Ludowym. Na uroczystość przybyło wiele osób. Dzień później,
w Dobrzycy odbyło się spotkanie
wigilijne dla seniorów z sołectw
Strachomino, Strzepowo, Smolne,
Wierzchomino oraz Dobrzyca. Natomiast w Będzinie wigilia odbyła
się w DK w dniu 15 grudnia 2017
r. Wieczory wigilijne zorganizowany zostały przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz Gminny
Ośrodek Kultury. Zaproszono osoby niepełnosprawne, samotne, sędziwe, emerytów i rencistów. ( JŁ)

W

prowadzonych

jektu było przekazanie dzieciom

warsztatów młodzież z ob-

ramach

przesłania dotyczącego zaanga-

szaru gminy uczyła się jak przy

żowania mieszkańców w proces

użyciu farby w spray’u i prostego

poprawy estetyzacji przestrzeni

szablonu korzystnie odmienić wi-

publicznej. Na koniec projektu

zerunek zniszczonych i zdewasto-

dzieci wykonały wspólnie mural

wanych przestrzeni publicznych.

na drzwiach garażowych budyn-

Prowadzącym zajęcia był Tomasz

ku OSP, który ozdobił trwale prze-

Żuk – koszaliński

artysta stre-

strzeń Będzina. Warsztaty odbyły

etartowy znany pod pseudoni-

się dzięki grantowi pozyskanemu

mem Cukin. Podczas warsztatów

z Programu „Działaj Lokalnie” ze

dzieci wykonały prace na brysto-

środków

lach oraz ozdobiły koszulki, a tak-

Fundacji Wolności, którego ope-

że

ratorem jest Fundacja Nauka dla

przygotowały

szablony

do

finałowego muralu. Celem pro-

Polsko-Amerykańskiej

Środowiska. (PK)
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Powstały młodzieżowe drużyny pożarnicze
Po trwającym ponad rok projekcie przyszedł czas na oficjalne ślubowanie i przyjęcie kandydatów do trzech Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powołanych przy Ochotniczych Strażach
Pożarnych na terenie gminy Będzino.

W

dniu 16. grudnia w Domu Ludowym

jania linii gaśniczej. Doskonałym uzupełnie-

wakacje - nie zabrakło czasu na wypoczynek.

w Mścicach jednostki Ochotniczych

niem nabytej podczas obozu wiedzy były wi-

Dzieci w ramach dodatkowych atrakcji od-

Straży Pożarnych zorganizowały spotkanie

zyty w lokalnych i regionalnych jednostkach

wiedziły termy z Szaflarach, Zakopane wraz

podsumowujące, na którym odbyło się uro-

państwowych i ochotniczych straży pożar-

z Gubałówką oraz wzięły udział w spływie

czyste ślubowanie dotychczasowych kandy-

nych pozwalające na wymianę dobrych prak-

Białym Dunajcem. Udział w całym projekcie

datów na członków MDP. Dzieci powtórzyły

tyk. Warte podkreślenia jest to, że młodzież

był dla 76 uczestników całkowicie bezpłatny,

treść roty ślubowania i otrzymały legityma-

uczestniczyła w obozie zaopatrzona w pełne

co było możliwe dzięki współfinansowaniu ze

cje członkowskie. Wydarzenia uświetnili swo-

umundurowanie – tzw. koszarówki, koszulki,

środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polity-

ją obecnością przybyli goście: dumni rodzice

czapeczki i hełmy, co tylko dodawało atrak-

ki Społecznej w ramach Programu Funduszu

i najwyżsi przedstawiciele struktur OSP i PSP

cyjności całemu przedsięwzięciu i budowało

Inicjatyw Obywatelskich 2017 oraz środków

szczebla gminnego, powiatowego. Podczas

poczucie tożsamości z OSP młodych straża-

budżetowych Gminy Będzino i własnych

spotkania nie zabrakło podziękowań, gratula-

ków. Jednym z głównych celów podróży było

OSP. Celem projektu „Młodzieżowe Drużyny

cji i życzeń kontynuacji z dalszymi sukcesami

również zwiedzanie Centrum Edukacji Prze-

Pożarnicze na terenie gminy Będzino” było

przedsięwzięcia. Podsumowano ostatni rok

ciwpożarowej w Chorzowie, w którym dzieci

przeprowadzenie kompleksowej rekrutacji

działań w projekcie oraz podkreślono wagę

dzięki różnego rodzaju instalacjom i symula-

i szkoleń dla nowych członków MDP trzech

pracy, jaką OSP z terenu gminy wykonały

torom mogły poczuć się jak w samym środku

gminnych jednostek OSP w: Będzinie, Do-

w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa

działań ratunkowych. Jednak jak przystało na

brzycy i Mścicach. (PK)

lokalnej dzieci i młodzieży. Dzięki środkom
pozyskanym na ten cel młodzież w wieku 1018 lat uczestniczyła w cyklu szkoleniowym,
podczas którego m.in. dzieci przeszły kurs
pierwszej pomocy, poznały sprzęt ochrony
przeciwpożarowej, zwiedziły komendę Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Nie zabrakło rekreacji w okresie letnim. Temat bezpiecznych zachowań nad jeziorami i morzem
dzieci poznały dzięki uczestnictwu w Festynie
Wodnym. Zorganizowano również pierwszy,
profilowany, mundurowy obóz letni - jedyny
taki na terenie naszego powiatu. Młodzież
przebywała w dniach 15. - 19. lipca w Białym Dunajcu koło Zakopanego, gdzie w góralskiej aurze zdobywała wiedzę niezbędną
z punktu widzenia działalności w strukturach
OSP. Młodzi druhowie i druhny mieli okazję
nauczyć się prawidłowego powiadamiania
o zdarzeniu służb ratunkowych, czy rozwi-

www.bedzino.pl
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Kategoria PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
- Handlowe HEAN Pawlak & Głuszko Sp. j

F
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Do cyklicznych gminnych wydarzeń
w kalendarzu samorządu dołącza
wręczenie statuetek Byków Rozwoju
Gminy Będzino.
Statuetki to nowa forma uhonorowania osób i podmiotów, które swoją pracą i działalnością społeczną przyczyniają się do rozkwitu naszej gminy. Nagrody przyznawane będą z potrzeby podkreślenia roli jaką osoby
i podmioty te odgrywają w rozwoju naszego lokalnego
terenu. Samorząd będzie honorował wybranych Bykami
Rozwoju co roku na jego koniec i wręczymy statuetki wyróżnianym podczas spotkania świąteczno – noworocznego. Inspiracją wzoru i nazwy statuetki był herb gminny.
Jej symbolika jest wymowna i nawiązuje do giełdowych
byków. Hossa oznacza długotrwały wzrost cen akcji. Często mówi się także, że na giełdzie rządzą byki lub jest
rynek byków. Takimi bykami w naszej gminie są osoby
i podmioty wyróżnione, których zasługi i osiągnięcia są
warte upowszechniania, i które dadzą inspirację innym.
Nagrody przyznawane będą w różnych kategoriach w zależności osiągnięć i przedsięwzięć w danym roku godnych
zauważenia. W tym pionierskim 2017 roku będą to: przedsiębiorczość, kultura, produkt turystyczny, inicjatywa
społeczna, filantrop oraz działalność społeczna. Prezentujemy sylwetki tegorocznych nagrodzonych:

irma założona przez Henryka Głuszko i Andrzeja Pawlaka,
a obecnie rozwijana przez synów – Jakuba Głuszko i Michała

Kategoria KULTURA

Pawlaka, których wspierają żony – Joanna i Gabriela oraz mamy
Anna i Barbara. Nagrodę w tej kategorii przyznano za tegoroczny
sukces

pozyskania

przez

przedsiębiorców

dofinansowania

wielkości niemal miliona złotych na wdrożenie innowacji w postaci
wprowadzenia

Obchody Dnia Niepodległości roz-

mszą świętą w kościele parafialnym w Mści-

Były również pyszne i zdrowe ziemniaki z par-

poczęto już

w dniu 10 listopada.

cach celebrowaną przez księży proboszczów

nika oraz wyśmienity Biały barszcz robiony

W Domu Kultury w Będzinie zorgani-

parafii z terenu gminy Będzino. Po jej zakoń-

na własnym zakwasie. Nie zabrakło również

czeniu uczestnicy przemieścili się do Domu

ciepłych i zimnych napojów oraz słodyczy.

Ludowego w Mścicach, gdzie po odśpiewaniu

Organizatorem biegu byli OSP Dobrzyca,

zowano turniej w tenisa stołowego
oraz turniej w szachy i warcaby.

hymnu i przemówieniu Wójta z okoliczno-

Rada Sołecka w Dobrzycy, Szkoła Podstawo-

turnieju w warcaby pierwsze miejsce

ściowym programem artystycznym wystąpi-

wa, Koło Gospodyń Wiejskich, Dom Kultury

zajął Koscijański Eryk przed Weronika

ły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mścicach

oraz Wójt Gminy Będzino. Nie zabrakło rów-

Pieturą i Kamilem Małyską. Zwycięzcą tur-

oraz chór Dominanta. Przygrywał również

nież sponsorów – Państwa Miklasińskich,

nieju szachowego został Tomasz Skonieczny

zespół śpiewaczy „Zalesie” z Mścic. Z historią

Naworskich oraz Mieleńskiej Lokalnej Grupy

z Mścic przed Krzysztofem Małyską. W tenisie

dnia niepodległości w nieszablonowy sposób

Rybackiej. Dzień później, 12 lutego na boisku

stołowym w kategorii kobiet zwyciężyła Emi-

zapoznał zebranych historyk p. Tomasz Sko-

Orlik w Mścicach odbył się turniej Piłki Nożnej

la Gołuchowska przed Sarą Hanasz i Oliwią

nieczny. Następnie w Dobrzycy o godzinie 14

o Puchar Wójta Gminy Będzino. W zawodach

Stańczak, a w kategorii mężczyzn Igor Błażek

odbył się IV Rodzinny Bieg Wolności. Łącznie

zwyciężyła drużyna „69” z Mścic przed ”Husa-

przed Wojtkiem Knieciem i Tomaszem Kró-

w biegu udział wzięło kilkadziesiąt osób. Bieg

rią” z Tymienia i „Kasztanami” z Dobiesławca.

lem. Nagrody i puchary dla zwycięzców wrę-

ma na celu integrację wielopokoleniową, uka-

Zwycięska drużyna otrzymała puchar, a pozo-

czył Wójt Gminy Będzino p. Henryk Broda.

zanie wartości człowieka na każdym etapie

stałe za udział – piłki nożne. W tym samym

W dniu 11 listopada mieszkańcy gminy, wła-

jego życia oraz promowanie zdrowego trybu

dniu o godzinie 15.30 w Dom Ludowym w Ty-

dze oraz radni powiatu i gminy wzięli udział

życia poprzez sport i zdrowe odżywanie. Każ-

mieniu odbyło się spotkanie seniorów. Nie za-

w uroczystościach z okazji obchodów Dnia

dy uczestnik otrzymał pamiątkową przypinkę

brakło poczęstunku, śpiewania, tańców i za-

Niepodległości.

a na mecie jabłko, baton muslii oraz kompot.

bawy do późnych godzin wieczornych. (MD)

W

Uroczystości

rozpoczęto

opakowań

oddychających

produkowanych

z laminatów z nanocząstkami srebra oraz biokomponentów. Proces
wytwarzania towaru wzbogacą również m.in. wytłaczanie pismem
Braille’a dla osób słabowidzących czy oznaczenia informacyjne typu
data przydatności do spożycia, logo firmy oraz znak recyklingu.
Dofinansowanie

pozyskano

w

ramach

naboru

Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020 z I osi Priorytetowej „Gospodarka, Innowacje,
Nowoczesne Technologie”, działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw
wspierające rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji”.

Kategoria FILANTROP
Państwo Lucyna i Kazimierz Parol

N

agrodę w tej kategorii przyznano za hojne wsparcie finansowe
wielu wydarzeń gminnych, dotowanie nagród w konkursach,

Międzyszkolny Chór DOMINANTA z Mścic
pod dyr. Bożeny Cienkowskiej

N

agrodę w tej kategorii przyznano za tegoroczny sukces, który
dyrygentka wraz z młodzieżą odniosła na międzynarodowym

festiwalu III Bałtycki Konkurs Chórów „Pomerania Cantat Koszalin –

wsparcie fantami kiermaszy i loterii oraz organizacyjne zaangażo-

Słupsk 2017, który zorganizowano w koszalińskiej filharmonii. Chór

wanie w przygotowanie imprez lokalnych. Szczególnym osiągnię-

nie tylko był jedynym reprezentantem z naszego województwa na

ciem w tym roku było ufundowanie nowego sztandaru dla Szkoły

tym międzynarodowym wydarzeniu, ale też zdobył Nagrodę Głów-

Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach.

ną - Złoty Dyplom oraz Laur Moniuszkowski w kategorii otwartej
wiekowo za najlepiej wykonany utwór Stanisława Moniuszki.
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Śpiewali po angielsku

agrodę w tej kategorii przyznano za tegoroczne przedsięwzięcie jakim był projekt polegający na utworzeniu i kompleksowej

rekrutacji do młodzieżówek naszych trzech jednostek OSP. Projekt
uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
w wysokości niemal 85 tys. złotych. Przez ostatni rok dzięki temu
przedsięwzięciu dzieci i młodzież z terenu gminy odbyła kurs pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej, a także spędzała aktywnie czas na mundurowym obozie, by finalnie po ślubowaniu zostać
włączona w struktury MDP.

Koło Gospodyń Wiejskich z Dobrzycy

N

agrodę w tej kategorii przyznano z okazji 70-lecia działalności
pracy społecznej na rzecz społeczności lokalnej. Dobrzyckie

Koło jest przykładem jak z pasją łączyć pracę społeczną z życiem
prywatnym i zawodowym oraz z zapałem angażować się w życie
publiczne w gminie wiejskiej. Nagroda ma stanowić uhonorowanie

Kategoria SPORT

zaangażowania, pracy społecznej, poświęcenia czasu i energii na
rzecz dobra wspólnego jakim jest rozwoju kultury, integracja społeczna oraz lokalne dziedzictwo kulinarne. Cechami charakteryzującymi KGW, za które doceniamy jego członkinie są niezawodność,
charytatywność, dobroczynność, pasja i pomoc. Koło Gospodyń
Wiejskich jako nieformalna organizacja od 70 lat przyczynia się do
kultywowania tradycji lokalnych przez przygotowywanie wieńców
dożynkowych, organizację bali sylwestrowych, andrzejkowych,
wesel czy styp, prowadzenia kursów kulinarnych, krawieckich czy
warsztatów

przygotowywania

stroików

bożonarodzeniowych,

Szkoły Podstawowej w Tymieniu, Aleksandra

wej w Ustroniu Morskim, Martyna Michałow-

Gil i Kinga Stebelska ze Szkoły Podstawowej

ska ze Szkoły Podstawowej w Łeknie, Nadia

w Tymieniu. Wyróżnienia otrzymały Ewelina

Szostak ze Szkoły Podstawowej w Mścicach.

Matwiejczuk i Sandra Sobieraj ze Szkoły Pod-

ucznio-

Wyróżnienie otrzymała Nikola Małaszewicz

stawowej w Tymieniu oraz Zuzanna Talacha

wie ze szkół w Tymieniu, Manowie,

ze Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim.

i Agnieszka Kamińska ze Szkoły Podstawo-

Łeknie,

W szkole podstawowej w kategorii duety

wej w Mścicach. Przyznana została również

Ustroniu Morskim oraz Gimnazjum nr 4

nagrody zdobyli: Oliwia Pączek i Anastazja

nagroda Grand Prix, którą otrzymała Lea

w Koszalinie, łącznie 42 uczestników. Śpie-

Olejnik ze Szkoły Podstawowej w Ustroniu

Karbowiak z klasy VI ze Szkoły Podstawowej

wającym uczestnikom towarzyszył przed-

Morskim. Wyróżnienie otrzymali Joanna Gil

w Mścicach. Uczennica otrzymała statuetkę

świąteczny klimat oraz doskonały humor.

oraz Maciej Stachurski ze Szkoły Podstawo-

Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Tymieniu.

Rywalizacja była bardzo zacięta. Uczniowie

wej w Tymieniu. W kategorii VII klasa SP oraz

Nagrodę publiczności przyznano Jakubowi

agrodę w tej kategorii przyznano za tegoroczny sukces jakim

startowali w dwóch grupach wiekowych.

II i III gimnazjum w grupie solistów nagrody

Gałce ze Szkoły Podstawowej w Tymieniu.

jest prestiżowy Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej,

W pierwszej grupie znajdowali się ucznio-

otrzymali: Ewelina Matwiejczuk ze Szkoły

Nagrody dla zwycięzców i uczestników ufun-

który został zdobyty przez firmę za Ogrody Hortulus Spectabilis -

wie z klas 4-6 szkoły podstawowej, Dru-

Podstawowej w Tymieniu, Konstancja Świec

dowane zostały przez Wójta Gminy Będzino

drugi kompleks ogrodowy marki Hortulus, który realizowany jest od

ga zaś obejmowała uczniów klasy 7 oraz

ze Szkoły Podstawowej w Mścicach, Oliwia

pana Henryk Brodę, Przewodniczącego Rady

2003 roku i udostępniony do zwiedzania od 2014 roku. Ponadto fir-

klas 2 i 3 gimnazjum. Wszyscy uczniowie

Fraszczyk ze Szkoły Podstawowej w Rosno-

Gminy Będzino pana Andrzeja Nożykow-

ma wyróżniła się też organizacją cyklicznego wydarzenia jakim była

rzetelnie przygotowali sie do występów,

wie i Wiktoria Banaszczak ze Szkoły Pod-

skiego, Radę Rodziców oraz wydawnictwa

w tym roku już druga edycja Festiwalu Kwiatów Jadalnych, w któ-

a komisja z przewodniczącą panią Sylwią

stawowej z Mścic. Wyróżnienie otrzymała

językowe takie jak Macmillan, Pearson oraz

rym wzięło ponad 8 tysięcy uczestników. Ogrody Hortulus stanowią

Haremzą wyłoniła w konkursie zwycięz-

Franka Karbowiak z Gimnazjum nr 4 w Ko-

Oxford. Każda śpiewająca osoba otrzymała

jedną z głównych atrakcji dla turystów z kraju i zagranicy dając im

ców w 2 kategoriach- soliści oraz duety .

szalinie. W kategorii duety nagrody zdobyli:

nagrodę oraz dyplom.

gwarancję skorzystania z kompleksowej oferty rekreacyjnego oraz

W szkole podstawowej w kategorii soliści

Patrycja Stachurska i Barbara Stępień ze

Czekamy na kolejną edycję konkursu.

z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Będzinie m.in.: Gminnego Dnia
Babci i Dziadka, Dnia Nauczyciela, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, miko-

Uczniowski Klub Sportowy „Karate Kyokushin Kanku Tymień”

N

łajek, finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wielu innych.

Kategoria PRODUKT TURYSTYCZNY

agrodę w tej kategorii przyznano za osiągnięcia sportowe
w roku 2017, którymi są: 3 złote, 5 srebrnych i 3 brązowe me-

dale, które karatecy wywalczyli na turnieju KYOKUSHIN CHALLENGE
w Szczecinie, reprezentacja w 2017 r. w Mistrzostwach Europy, 7 zdobytych przez Klub medali na Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży
w Szczecinku. 2 pierwsze miejsca oraz miejsce II zdobyli zawodnicy
podczas VII Międzynarodowego Turnieju Karate Kyokushin w Limanowej; I miejsce, cztery II i jedno III miejsce zajęły dzieci i młodzież
w Lipnie na Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin. Mistrzostwa
Makroregionu Zachodniego to z kolei jedno I oraz cztery III miejsca
naszych karateków. Warto wspomnieć również o roku 2016, gdzie
na XXX Mistrzostwach Europy w Karate Kyokushin, które odbyły
się w Holandii Adrianna Jęcek zdobyła brązowy medal, a łącznie we
wszystkich zawodach w tym roku zawodnicy Klubu zdobyli ponad
40 medali. Klub od lat prowadzi Sensei Paweł Tomaszewicz 2 Dan.

5 grudnia 2017 roku w Szkole Pod-

zwyciężyli: Oliwia Pączek ze Szkoły Podstawo-

i zadusznych, organizacji wydarzeń kulturalnych we współpracy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
- Handlowe Hortulus Iwona Bigońska

N

ciekawego spędzenia czasu wolnego.

stawowej im. Kardynała Ignacego
Jeża w Tymieniu odbył się V Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej.

W

konkursie

Rosnowie,

udział

Mścicach,

wzięli

Dobrzycy,
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ZaSZUMiało w Mścicach

Co nowego w bibliotece?
XII Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej SZUM został zorganizowany w Szkole Podstawowej im. Ludzi
Morza w Mścicach dnia 18 listopada
2017 r.

K

ażda z kategorii wiekowej była podzielona na kategorie wykonawcze:
soliści, duety i tercety oraz zespoły.
Jurorki oceniały: dobór repertuaru, intonację, dykcję, emisję głosu i ogólny
wyraz artystyczny. Podczas ponad pięciogodzinnych przesłuchań na scenie
pojawiło się około 220 osób, w tym: 34
solistów, 10 duetów lub tercetów oraz
10 zespołów.
Łącznie w części konkursowej wykonano 54 utwory o tematyce żeglarskiej
i turystycznej. Uczestnicy reprezentowali następujące placówki: PSM w Słupsku filia w Sławnie, SP w Dziwnowie,
CK 105 w Koszalinie, Pałac Młodzieży
w Koszalinie, SP nr 10 w Koszalinie, Katolicka SP w Koszalinie, SP w Będzinie
z siedzibą w Łeknie, SP w Dobrzycy, SP
w Sarbinowie, SP w Konikowie, SP w Tymieniu, SP nr 1 w Kołobrzegu, ZS nr 1
w Koszalinie, ZS nr 10 w Koszalinie, II
LO w Koszalinie oraz gospodarzy - SP

w Mścicach. Honorowy patronat nad
Festiwalem objął Zachodniopomorski
Kurator Oświaty.
Do grona licznych sponsorów należeli:
pan Marian Hermanowicz – Starosta
Powiatu Koszalińskiego – patronat, pan
Henryk Broda – Wójt Gminy Będzino –
patronat,
pan Andrzej Nożykowski – Przewodniczący Rady Gminy Będzino – patronat,
państwo Lucyna i Kazimierz Parolowie,
pan Ryszard Bogaczyński,
Firmus Group z Mścic,
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie
PZZ ze Stoisławia,
Hotel Medical Spa UNITRAL z Mielna,
Piekarnia BAJGIEL z Będzina,
Firma Transportowa HEN z Barnina,
Koszaliński Oddział PTTK,
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej SP
Mścice,
Rada Rodziców Gimnazjum SP Mścice.
Patronaty medialne: Radio Koszalin,
Głos Koszaliński, Telewizja Kablowa
MAX i tygodnik MIASTO.
Jak co roku uczestnicy prezentowali
bardzo wysoki poziom artystyczny. Na
szczególną uwagę zasługuje fakt, że
coraz więcej wykonawców śpiewało do

akompaniamentu „na żywo", w bardzo
ciekawych aranżacjach i z szerokim instrumentarium. Panie jurorki miały niełatwe zadanie, stąd wiele było miejsc ex
aequo oraz wyróżnień. Dzięki hojności
sponsorów na najlepszych czekało wiele nagród, m. in.: kubki okolicznościowe, instrumenty muzyczne, słuchawki,
odtwarzacze MP 3, pendrive, sprzęt turystyczny i sportowy (poduszki, kocyki,
worki sportowe, kamizelki odblaskowe,
plecaki, rękawiczki rowerowe, bidony,
termosy i kubki termiczne), piękne albumy książkowe, kuferki na drobiazgi,
ramki do fotografii, albumy na zdjęcia,
ozdobne świeczki, różne gadżety zdobione elementami w morskim klimacie, vouchery do SPA a także dyplomy.
Ponadto każdy z uczestników otrzymał
słodki poczęstunek z piekarni „Bajgiel”
z Będzina. Opiekunowie przygotowujący młodych artystów do występów dostali drobne upominki: "festiwalowy"
plakat oraz kubek, a w przerwie między występami mogli skosztować ciast
upieczonych przez nauczycielki z SP
w Mścicach oraz zasponsorowanych
przez piekarnię „Bajgiel”. Dziękujemy
serdecznie za udział w naszej imprezie
i zapraszamy za rok! (ZS MŚCICE)

Biblioteka w nowej
odsłonie
Kompleksowy remont wypożyczalni i czytelni

Biblioteczna Akademia
Młodego Artysty na
wyjeździe

głównej oraz nowa aranżacja w dobrym gu-

Niestety, z powodu remontu części biblioteki,

ście i stylu, będzie w okresie przedświątecz-

uczestnicy Akademii są niepocieszeni chwi-

nym miłą niespodzianką dla użytkowników

lowym zawieszeniem jej działalności. W ra-

biblioteki będzińskiej. Chcemy, aby czytel-

mach małej rekompensaty za utracone arty-

nicy przekraczający próg naszej biblioteki

styczne poniedziałki, zostali zaproszeni przez

byli witani w przyjaznych dla oka wnętrzach,

Annę Sawicką do „Babakuby”, Dziecięcej

które zachęcą ich do ponownej wizyty. Stare

Strefy Kreatywnej Zabawy w Kołobrzegu na

regały biblioteczne po renowacji, dogodne

wieczór andrzejkowy. Różnorodność i jakość

„Nieznajomość prawa szkodzi” - to temat au-

ustawienie nowych regałów, przyjazny kącik

atrakcji przygotowanych przez animatorkę

torskiego spotkania edukacyjnego z warsz-

czytelniczy dla dzieci i miejsce z fotelami dla

naszych poniedziałkowych zajęć była impo-

tatami, które poprowadził Jakub Skworz,

dorosłych oraz kameralne oświetlenie i - jak

nująca - przebieranki i wróżby andrzejkowe,

młody pisarz książek dla dzieci. Miejscem

zawsze - profesjonalna, miła i kompetentna

dyskoteka i lanie wosku, wesołe igraszki na

spotkania była Biblioteka Publiczna w Mści-

obsługa – to stworzy mieszkańcom dogodne

Wyspie Zabaw, zdrowy, domowy poczęstu-

cach, a uczestniczyli w niej uczniowie klas

warunki i odpowiedni klimat do korzystania

nek. Młodzi artyści z lekkim niedosytem, ale

trzecich Szkoły Podstawowej w Mścicach. Pi-

z bogatego księgozbioru biblioteki i jej in-

w radosnych nastrojach, z prezentami i po-

sarz, bazując na tekstach swoich książeczek

nych ofert. Jednocześnie przepraszamy na-

myślnymi wróżbami na dalsze życie opusz-

i

szych czytelników za wszelkie niedogodności

czali niezwykle ciepłe i przyjazne miejsce.

Z dziećmi o prawie

prezentacji

multimedialnej,

wprowadził

dzieci w świat prawa i podstawowych pojęć

i mało komfortowy dostęp do księgozbioru.

prawnych. Jego książki, które zarazem ba-

Biblioteka zaprasza

wią i uczą, były doskonałym pretekstem do

Małych i dużych czytelników zapraszamy do

dyskusji z dziećmi na temat funkcjonowania

korzystania z naszej bogatej oferty nowości.

prawa w życiu codziennym. Efekt spotkania

Biblioteka, w ramach Narodowego Programu

został oceniony na bieżąco – dzieci bez pro-

Rozwoju Czytelnictwa, otrzymała 7300 zł na

blemów rozwiązały krzyżówkę z trudnymi

zakup książek. Dofinansowanie pochodzi ze

pojęciami prawnymi. Cykl książeczek „Prawie

środków finansowych Ministerstwa Kultu-

bajki” Jakuba Skworza został objęty patrona-

ry i Dziedzictwa Narodowego. Listopad jest

tem honorowym Rzecznika Praw Obywatel-

ostatnim miesiącem tego roku, w którym bi-

skich.

blioteka może kupować książki. (DS)
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Dawno temu...

Tyle wrzawy i co? Jakoś ucichło, a tyle było narzekania! Flagi, plakaty,
zbieranie podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą,
nawet jedniodniowy strajk – i co to zmieniło? Nic? Ano nic. Przed
rokiem pisałem, że nauczyciele i tak zrobią co się da, żeby złagodzić
wszelkie negatywne skutki zmian w oświacie, bo życie musi toczyć się
dalej. Zatem jak się sprawy mają?

Jesteśmy w tzw. „okresie przejściowym”; nie ma już gimnazjów. Od
1 września 2017 roku w naszej gminie
są cztery szkoły podstawowe, ale dwie
(Mścice i Tymień) z oddziałami gimnazjalnymi. Po dwudziestu latach przerwy
pojawiły się klasy siódme, a za rok będą
ósme, które w dwa lata będą próbowały
opanować wiedzę i umiejętności przewidziane dla trzyletniego gimnazjum.
„Starym” programem uczy się jeszcze
obecna piąta i szósta klasa (ma np. przyrodę zamiast biologii, geografii, fizyki
i chemii), a dzisiejsze czwartaki idą już
zreformowanym programem. Po najbliższych wakacjach, w klasie piątej pojawią
się biologia i geografia, a później inne
przedmioty. Można zatem wyliczyć, że
wygaszanie „starego” programu potrwa
jeszcze prawie cztery lata, a ostatni gimnazjaliści opuszczą szkoły w czerwcu
2019 roku. Dwudziestolecie gimnazjalne
1999 – 2019 dobiegnie końca. Dopiero
wtedy, gdy będziemy mieli w naszych
szkołach osiem, a nie dziewięć roczników
uczniów, będzie można ocenić ilość etatów nauczycielskich i zakres ewentualnych zwolnień.
Czy łatwo się w tym rozeznać?
Jeśli się nie pracuje w szkole, to mam
wrażenie, że nie. Lekko licząc kilka roczników naszej młodzieży będzie uczonych
w sposób improwizowany. Jak pogodzić
przeładowane materiałem programy
nauczania (wszystko jest ważne!) z brakiem czasu? Jak przeprowadzać na lekcji
doświadczenia z fizyki czy chemii, jeśli
w szkole nie ma do tych przedmiotów
klasopracowni, ani pomocy naukowych?
Pokazać w Internecie? Bez żartów! Nauczyciele robią co mogą, by te braki „zaszpachlować”, a w telewizorze można zobaczyć panią minister zapewniającą, że
wszystko jest przygotowane i policzone,
na wszystko są „środki”.
Przeciętny czytelnik „Nowin
z Gminy” chodził zapewne jeszcze do

szkoły, gdzie był przedmiot „zajęcia praktyczno – techniczne”, a później „technika”. Piłowało się, wbijało gwoździe,
wierciło, kleiło, szyło, gotowało. Większość z nas to pamięta, choć stopień sentymentu do tych zajęć jest różny. Tamte
lekcje odbywały się w pracowniach z.p.t.,
gdzie były ciężkie stoły warsztatowe,
imadła, młotki, piły i pilniki. Się nabrudziło – się posprzątało, a młody człowiek
nie bał się później wziąć do ręki różnych
narzędzi. Było – minęło. Nie każdy wie, że
takich pracowni od dawna już w szkołach
nie ma. Owszem, jest przedmiot „technika”, ale teraz z majsterkowania robi się
co najwyżej kanapki. Od dawna chciałem
o tym napisać.
Po raz kolejny wrócił ostatnio
temat dyżurny w debatach oświatowych:
zadawanie prac domowych. Większość
dyskutantów postulowała ich zniesienie lub znaczne ograniczenie, zwracając
uwagę na zbytnie obciążenie uczniów zadaniami szkolnymi w czasie teoretycznie
wolnym, przeznaczonym na odpoczynek.
Padł ciekawy argument: jeśli dorosły
wraca po pracy do domu i nagle dostaje wiadomość, że musi do niej wrócić,
bądź wykonać jakąś czynność związaną
z pracą – to jest zły! A dziecko? Wraca po
lekcjach do domu, chwilę odpocznie, zje
obiad i zasiada na wiele godzin do odrabiania prac domowych. I to jest normalne? Czy widzicie tu Państwo analogię?
Przed tygodniem odbył się
w szkole w Mścicach 12 Festiwal Piosenki
Turystycznej i Żeglarskiej „SZUM”. Świetne wydarzenie. Przyjemnie popatrzeć,
a właściwie posłuchać, jak się „SZUM”
rozwija. Imprezy oparte na formule talent
show mają się w Polsce dobrze; i te telewizyjne, i takie pretelewizyjne, jak nasza
w Mścicach. Dzieciaki są fantastycznie
uzdolnione; jak tlenu potrzebują miejsca,
gdzie mogą się zaprezentować innym,
publiczności, posłuchać, jak śpiewają ich
rówieśnicy, stanąć na estradzie w świe-

tle reflektorów, z mikrofonem w dłoni,
ocenić samych siebie i poddać się ocenie
fachowców. Poziom emocji wyskakuje
poza wszelkie skale, trema, adrenalina,
łzy... Młodzi artyści! Naprawdę warto ich
posłuchać, a na widownię może wejść
każdy, prosto z ulicy. Najmłodsi nadrabiają wdziękiem i choreografią, starsi
czarują wokalnymi popisami i akompaniamentem „na żywo”. Chyba nikomu nie
przeszkadza, że niektóre piosenki związane są z turystyką i żeglarstwem dość
luźno. Chwała wszystkim, którzy pomagają w różnej formie w zorganizowaniu
festiwalu.
Na zakończenie tego felietonu
chcę jeszcze wrócić do tematu reformy
edukacji, bo może uda się już do tego nie
wracać. Widzieliście Państwo w Warszawie Pałac Kultury i Nauki? Jasne, każdy
widział. Jak nie w realu, to na filmach itp.
Emblemat stolicy. Niegłupi ludzie (R.Sikorski, M.Morawiecki) mówią: zburzyć,
bo paskudny, bo im. J.W.Stalina, bo symbol zniewolenia, bo podobne „rakiety”
stoją w większości dużych miast dawnego „sojuza”. Szybki sondaż na ten temat
pokazał jednak, że ponad 70% elektoratu
„dobrej zmiany” jest przeciwny wyburzeniu pałacu. Podobnie w grupach o innych preferencjach wyborczych. O czym
to świadczy? Nie jesteśmy głupi: w tym
ogromnym budynku zawarta jest wielka
ilość ludzkiej pracy, energii, materiałów
budowlanych. Skoro już jest, to niech
służy tak długo, jak to będzie możliwe.
A na historię nie można się obrażać, ani
tym bardziej pisać jej na nowo, bo to jest
dopiero głupie.
Co ma pałac do reformy oświaty? Pałac ma więcej szczęścia, bo gimnazja (choć nie były komuszym wynalazkiem, tylko rządu AWS) poszły pod nóż,
a pałac nie. A przecież dwadzieścia lat
ich istnienia jest ważnym dorobkiem polskiej edukacji. Tam też jest ludzka praca,
ogrom pracy. (RS)

… a dokładnie przed stu laty z małym
haczykiem, w wielkopolskim Kaliszu,
bądź w jego pobliżu, żył sobie pewien

cając uwagę na właściwą deklinację i koniu-

takie zachowania nie przyszły im do głowy,

gację. Minęła druga wojna i nasza bohaterka,

bo gdyby tak było, to nie obchodzilibyśmy

już jako młoda, piękna kobieta, rozpoczęła

nawet piątej rocznicy współpracy.

młodzieniec.

pracę w szkole, założyła własną rodzinę,

Takich jak on były tysiące, a kiedy w 1914 roku

wraz z mężem kupiła dom pod Angouleme...

kańców naszej gminy, którzy przez te dwa-

europejskie mocarstwa rozpętały czterolet-

Aż na przełomie wieków dowiedziała się, że

dzieścia lat doświadczyli Francji. Właśnie

nią wojnę – pomaszerował na front. Ściśle

w pobliskim Saint Yrieix są Polacy. Nie było

doświadczyli, bo to przecież nie tylko oglą-

mówiąc pojechał, bo trafił aż na południe Eu-

takiej siły, która mogłaby ją powstrzymać

danie, ale i słuchanie, smakowanie, dotyka-

ropy, do Grecji. Jako poddany kajzera Wilhel-

przed spotkaniem z nami.

nie. Twierdzę od zawsze, że formuła pobytu

Warto

byłoby

policzyć

miesz-

ma II walczył w szeregach niemieckiej armii

Ta historia jest dziurawa. Opo-

w zwykłych domach zwykłych Francuzów

przeciwko … Anglikom! Traf chciał, że dostał

wiedzieć w jednym akapicie losy dwóch po-

daje zupełnie inny krąg doświadczeń, niż

się do niewoli, a że w Grecji miejsca mało, to

koleń, i to takich, które przeżyły dwie wojny

pobyt w hotelu. Tego nie da się kupić. Spo-

Brytyjczycy odesłali go – pewnie z całą masą

światowe i wędrówki ludów z nimi związane

tykamy ludzi, którzy chcą tego spotkania,

innych jeńców – statkiem do Francji. Tu do-

– to zadanie niemożliwe. W przyszłym roku

czekają na nie, przygotowują się. Pobyty na-

czekał końca wojny, którą dzisiaj nazywamy

obchodzić będziemy stulecie odzyskania

szych grup, czy to we Francji, czy w Polsce, są

pierwszą światową. Wrócił w rodzinne stro-

niepodległości. Niech ten szkic da okazję do

czasem niezwykłym nie tylko dla gości, ale

ny i mógł na własne oczy widzieć odradzanie

zastanowienia się nad pokręconymi losami

i dla gospodarzy. Dzięki temu poznałem wie-

się państwa polskiego w 1918 i następnych

Polaków w tamtych arcytrudnych czasach.

lu kapitalnych ludzi z gminy Będzino i bardzo

latach. Coś jednak ciągnęło go w odległe kra-

Taka perspektywa jest nam dzisiaj szczegól-

sobie to cenię, a program gmin bliźniaczych

je; czy to było uczucie, czy praca – tego nie

nie potrzebna.

uważam za doskonałe spoiwo dla naszej spo-

wiem. Pewnego dnia oświadczył rodzinie, że

Nigdy bym nie poznał historii pol-

łeczności. Naszej, polskiej stronie udało się

wraca do Francji i tak zrobił. Założył rodzinę,

skich korzeni pani Janine Nöel, gdyby nie

jeszcze jedno, co dopiero czeka Przyjaciół

urządził się, żył... Jeszcze w początku lat 30-

trwająca od dwudziestu lat współpraca gmin

z Saint Yrieix. Dokonaliśmy pokoleniowej

tych urodziła mu się śliczna dziewczynka,

Saint Yrieix i Będzina. Od 1997 roku wiele się

zmiany wśród osób kierujących Komitetem

której dał na imię Janinka, po francusku Jani-

zmieniło: my jesteśmy członkiem NATO i Unii

Gmin Bliźniaczych. Młodzież nadaje ton:

ne. Zadbał o przekazanie dziecku ojczystego

Europejskiej, oni zrezygnowali z narodowej

Dariusz Bordun z żoną Ewą i ramię w ramię

języka. Do dziś dnia pani Janine mówi po pol-

waluty i musieli zmierzyć się z islamskim ter-

z nimi nasza tłumaczka, Noemi Cieślik, godna

sku bardzo poprawnie, gramatycznie, zwra-

roryzmem. W początkach naszej współpra-

następczyni Ryszarda Bruderka. Trzymam za

cy słyszałem wypowiedzi opiniotwórczych

Was kciuki, bo czuję, że wiele dobrego przed

mieszkańców naszej gminy, że to się nie uda;

nami.

jedna, dwie wymiany i temat zniknie, bo ni-

Kończąc

trzeba

jeszcze

wspo-

komu się nie będzie chciało tego ciągnąć...

mnieć o niezmiennej przychylności władz

Minęło lat dwadzieścia i końca nie widać. Tra-

samorządowych gminy Będzino dla naszej

filiśmy na fantastycznych ludzi: ciekawych

współpracy z Saint Yrieix. Bez niej nie dali-

świata, otwartych na egzotyczne kultury

byśmy sobie rady. I ważna informacja, którą

wschodu (to o nas), nie liczących prywatnego

powtarzam gdzie się da: każdy i zawsze może

czasu i pieniędzy, angażujących się w coraz

zgłosić się do udziału w programie gmin bliź-

to inne działania. Nigdy nie dali nam odczuć,

niaczych. Jesteśmy strukturą otwartą! Czeka-

że są lepsi, bogatsi, bardziej zaawansowani

my! Zapraszamy! (RS)

cywilizacyjnie, czy coś podobnego. Pewnie

22

JUBILEUSZE

Nowiny z Gminy nr 13 / grudzień - luty 2018

www.bedzino.pl

50-lecie wspólnego pożycia
W ostatnich miesiącach odbyły się uroczystości 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. W wydarzeniach udział wzięli Wójt Gminy Będzino
Henryk Broda, który w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dokonał aktu dekoracji Jubilatów Medalami za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Dorota Kokłowska
oraz najbliższa rodzina Jubilatów.
Państwo Elżbieta i Józef Strzelczykowie poznali się w klubokawiarni w Będzinie w 1965
r., po dwóch latach znajomości 13 maja 1967
roku zawarli związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gubinie. Po ślubie zamieszkali w Będzinku, gdzie mieszkają do dziś. Mają
2 synów, 1 córkę oraz 5 wnucząt (czterech wnuków
i jedną wnuczkę).
Państwo Krystyna i Stefan Sondeccy związek małżeński zawarli 15 lipca 1967 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Dobrzycy. Od 1970 r. mieszkają w Tymieniu, mają
2 synów: Tomasza i Mirosława oraz 2 wnuczki Aleksandrę i Annę.

Państwo Elżbieta i Józef Strzelczykowie z rodziną

Nowiny z Gminy nr 13 / grudzień - luty 2018

Od 1 stycznia 2018 r. nieznacznie wzrosną (po trzech
latach
niepodwyższania)
stawki podatków lokalnych
- podatku od nieruchomości i podatku od środków
transportowych. Rada Gminy na podstawie Uchwały Nr XXXV/280/17 z dnia
14.11.2017 r. określiła stawki
podatku od nieruchomości
w następujacych wysokościach:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,88 zł od 1 m2 powierzchni

Państwo Krystyna i Stefan Sondeccy z rodziną

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od
1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni

INFORMACJA
Państwo Danuta i Stefan Kowalscy z rodziną

POZOSTALI JUBILACI W 2017 R.

Złote Gody 50 – lecie Pożycia Małżeńskiego:
Państwo Teresa i Edward Skrzypińscy z Mścic,
Państwo Zofia i Albin Romeccy z Dobrego,
Państwo Barbara i Eugeniusz Sozańscy z Mścic.

KOMUNIKATY
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Stawki podatków na 2018 r.

OD GRUNTÓW:

Państwo Danuta i Stefan Kowalscy poznali się na zabawie wiejskiej w Będzinie, związek małżeński zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobrzycy dnia 18.03.
1967 roku. Po ślubie zamieszkali w Popowie w rodzinnym domu Pana Stefana. W roku 1979 przejęli od rodziców Pana Stefana gospodarstwo rolne, które prowadzili do czasu przejścia na emeryturę, przekazując
najmłodszej córce Marlenie. Mają 3 córki, 5 wnuków,
1 wnuczkę oraz 2 prawnuków. (DK)

Małżonkowie obchodzący Jubileusz 50-lecia Pożycia
Małżeńskiego w roku 2018, którzy chceliby zostać
odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta RP powinni złożyć pisemny
wniosek osobiście lub przez członków ich najbliższej rodziny. Miejsce złożenia wniosku: Urząd Stanu
Cywilnego w Będzinie pok. Nr 8 tel. 943162538. Termin przyznania medali to ok. 6 miesięcy do chwili
złożenia wniosku.
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d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2017
poz. 1023 - 3,04 zł od 1 m2
powierzchni

OD BUDYNKÓW LUB ICH
CZĘŚCI:
a) mieszkalnych - 0,75 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie
działalności
gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) związanych z udzieleniem
świadczeń
zdrowotnych
w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 7,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
OD BUDOWLI
2% ich wartości określonej
na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku od środków
transportowych
ustalono
w Uchwale Nr XXXV/281/17
z dnia 14 listopada 2017 r. W
porównaniu do roku bieżacego stawki wzrosną średnio o 1,9%.
Podstawą naliczenia podatku rolnego i leśnego będą
ogłoszone w Komunikatach Prezesa GUS średnie
ceny: skupu żyta za okres
11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający
rok podatkowy 2018 oraz
średnia cena
sprzedaży
drewna, obliczona według
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały
2017 r.
a) rolny za 1 ha przeliczeniowy gruntów
- 131,23 zł
b) rolny za 1 ha fizyczny
gruntów - 262,45 zł
c) leśny za 1 ha lasów pozostałych - 43,3532 zł
d) leśny za 1 ha lasów
wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 21,68 zł.
Wszelkich informacji na temat wymiaru podatków
udzieli Katarzyna Kubicka
w pokoju nr 20 UG w Będzinie, pod nr telefonu
943162552 lub emailowo:
k.kubicka@bedzino.pl.

