
www.bedzino.plNowiny z Gminy nr 14 / marzec - maj 2018 www.bedzino.pl Nowiny z Gminy nr 14 / marzec - maj 2018 2WSTĘPNowiny z Gminy

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

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

DOBRY ROK DLA SENIORÓW 
Usługi opiekuńcze, Dzienny 
Dom Seniora i Klub Seniora

NOWY ODDZIAŁ ŻŁOBKA 
Gmina pozyskała pieniądze na 
dodatkowe miejsca

FUNDAMENT WIARY 
Wywiad z ks. Wojciechem 
Szulczewskim1253

- 10 kwietnia - I ty zostaniesz mistrzem 
– zawody gminne dla uczniów kl. I-III SP, 
SP w Tymieniu,
- 23 kwietnia - Konkurs recytatorski dla 
przedszkolaków "Joanki", 
GBP w Będzinie,
- 27 kwietnia - konkurs recytatorski 
"Ptaki, ptaszki, ptaszęta polne", 
GBP w Będzinie,
- 3 maja - Powiatowy Przegląd Solistów, 
Kapel i Zespołów Ludowych,  WDK 
w Dobrzycy,
- 5 maja – Gminne obchody Dnia 
Strażaka w Mścicach,
- 6 maja – Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Będzino, Orlik w Mścicach
- 11 maja - spotkanie autorskie dla 
młodzieży z Grzegorzem Kasdepke,  
GBP w Będzinie,
- 11-12 maja - warsztaty WenDo dla 
dziewcząt w wieku 13-18 lat w ramach 
projektu "Inspiring Women", 
GBP w Będzinie,
- 15 maja - spotkanie podróżnicze 
z Magdaleną Omilianowicz, 
GBP w Będzinie,
- 25 maja - Gminny Dzień Matki, 
WDK w Dobrzycy,
- 26 maja - Bal charytatywny, 
WDK w Dobrzycy,
- 30 maja - Gminny Festiwal Piosenki, 
SP w Tymieniu,
- 2 czerwca - Gminny Dzień Dziecka, 
boisko w Dobrzycy,
- 9 czerwca - Noc bibliotek,
- 16 czerwca - Festyn Wodny Gminy 
Będzino, Przystań w Podamirowie,
- 16 czerwca -  Festyn rodzinny 
 Borkowicach, plac zabaw,
- 18 czerwca - Biblioteczna Akademia 
Młodego Artysty - uroczyste 
zakończenie połączone z wystawą prac.,
- 21 czerwca – Noc Kupały - Maskarada 
w Labiryncie, Ogrody Hortulus 
Spectabilis w Dobrzycy,
- 22 czerwca – „Sobótka” - puszczanie 
wianków w Strzepowie,
- 24 czerwca - Rekreacyjny Festyn 
Strażacki w Mścicach,
- 30 czerwca - Festyn Rodzinny 
w Będzinie.

Bezpłatny kwartalnik informacyjny Gminy Będzino

Nr 14. marzec 2018 - maj 2018

Okres Wielkanocy to czas zadumy, 
zastanowienia się i  zauważania 

ludzi słabszych, starszych, samot-
nych, niepełnosprawnych, którzy po-
trzebują pomocy. Co dla tych miesz-
kańców możemy zrobić, ulepszyć? 
Jak pomóc dzieciom i rodzinom, by ży-
cie ich było łatwiejsze?

   Wspólnie z Radą Gminy w Będzinie wyszli-

śmy naprzeciw oczekiwaniom i przeznaczyli-

śmy w  budżecie środki finansowe, które ze 

środkami pozyskanymi z zewnątrz pozwalają 

na zaspokajanie chociaż części tych potrzeb. 

   W  wyniku tych przemyśleń w  2015 roku 

rozpoczął działalność Środowiskowy Dom 

Samopomocy „Razem Radośniej”, do które-

go uczęszcza każdego dnia ponad 30 osób 

niepełnosprawnych. To tu odnajdują swój 

dom, miejsce spotkań, uczą się, gotują, 

sprzątają, wykonują proste czynności dnia 

codziennego. Z  dnia na dzień stają się bar-

dziej ufni, pewni siebie, zaradni, potrzebni 

i  samodzielni. Ich bliscy w  tym czasie mają 

chwilę wytchnienia i czas dla siebie. 

   W  tym roku planujemy powstanie Dzien-

nego Domu Seniora, który będzie zajmował 

część pomieszczeń Szkoły Podstawowej 

w  Tymieniu. Wyposażony zostanie w  salę 

spotkań, kuchnię, salę gimnastyczną, pokój 

zabiegowo – pielęgniarski, pomieszczenia 

do odpoczynku. Znajdą tu miejsce i  opiekę 

ludzie starsi, schorowani, potrzebujący bli-

skości i  kontaktu. W  Mścicach w  pomiesz-

czeniach Domu Ludowego utworzony będzie 

Klub Seniora, w  którym spotykać się będą 

ludzie starsi, emeryci i renciści, tworząc gru-

pę wsparcia i  wzajemnej pomocy. To dobre 

rozwiązanie i  możliwości kulturalnego spę-

dzania czasu i bycia w  towarzystwie, rozwi-

jania własnych zainteresowań i  hobby ludzi 

starszych – często samotnych, zamkniętych 

w „czterech ścianach” swoich domów.

   Trwa nabór na organizację „usług opie-

kuńczych” dla osób niepełnosprawnych 

i niesamodzielnych, którzy są zależni od ro-

dziny i  sąsiadów. To dla nich będzie pomoc 

i  wsparcie, a  dla rodzin odciążenie od cało-

dobowej opieki. 

   Od ponad roku w Mścicach działa Żłobek 

Samorządowy, który cieszy się dużym powo-

dzeniem. Codziennie przebywa to 30 malu-

chów z całej gminy i dzięki temu rozwiązaniu 

rodzice mogą spokojnie pracować i zarabiać 

na utrzymanie swoich rodzin, realizować się 

zawodowo. Gmina Będzino wspiera działal-

ność Stowarzyszenia „Lepsze Jutro”, które 

realizuje wiele projektów i  zadań, jakimi są 

pozyskiwanie i dystrybucja produktów żyw-

nościowych z „Banków Żywności”, organizo-

wanie zbiórek na rzecz osób najuboższych, 

pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym, w tym pomocy rodzinom i oso-

bom w  trudnej sytuacji życiowej, ochronie 

i  promocji zdrowia, działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych, organizowanie warsz-

tatów terapeutycznych dla rodzin, dzieci 

i młodzieży oraz pozaszkolnych form eduka-

cji. Działania te czynnie wspierają wolonta-

riusze. 

   Dla osób, które mają problemy z  nad-

używaniem środków psychoaktywnych 

i  osób uzależnionych od różnych czynności 

behawioralnych wspiera i  pomaga Punkt 

Konsultacyjny, prowadzony przez specjali-

stę ds. uzależnień oraz Grupę AA. Ze  środ-

ków pochodzących ze sprzedaży napojów 

alkoholowych gmina organizuje kolonie let-

nie dla dzieci z rodzin najuboższych, progra-

my edukacyjne w szkołach, świetlicach i do-

mach kultury.  

   Od lat wspomagamy ochronę zdrowia, 

szczepiąc przeciwko grypie osoby powyżej 

65 roku życia oraz dzieci w  wieku przed-

szkolnym. Wspieramy rodziny dziewczynek 

13-letnich szczepieniami HPV - przeciwko 

rakowi szyjki macicy. To kosztowne szcze-

pienia, jednak bardzo potrzebne i  nie każ-

dą rodzinę stać na taki wydatek. Uczniowie 

niepełnosprawni z  orzeczeniami korzystają 

z  bezpłatnego dowozu do szkół, dedyko-

wanym dla nich autokarem gminnym. Za-

daniem Gminy obok realizacji projektów 

infrastrukturalnych jest oferowanie usług 

społecznych, co w  gminie realizujemy. Pra-

gniemy zaspokajać różne potrzeby i bolączki 

naszych mieszkańców, w tym również nie za-

pominamy o ludziach najsłabszych, chorych 

i  najbiedniejszych oraz o  wszystkich tych, 

którzy takiej pomocy potrzebują i  na taką 

pomoc liczą. 

   Niech ten czas Świąt Wielkanocnych przy-

czyni się do refleksji, przemyślenia i podsu-

mowania dobrych uczynków każdego z nas, 

na rzecz swoich rodzin, bliskich, znajomych, 

sąsiadów i  własnego środowiska. Ja osobi-

ście i w imieniu Rady Gminy składam wszyst-

kim naszym mieszkańcom serdeczne ży-

czenia. Niech Wasze oczekiwania i potrzeby 

znajdą potwierdzenie w  realizacji i  pomocy 

samorządu. Życzę spełnienia marzeń i  sa-

tysfakcji, dużo zdrowia i  wytrwałości w  dą-

żeniu do celu. Niech zbliżające się Święta 

Wielkanocy będą chwilą odpoczynku, bycia 

z  rodziną i  bliskimi, czasem pojednania, 

odnowy i  radości. Tego życzę Wam Drodzy 

mieszkańcy, z całego serca.

Z myślą o potrzebujących
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Budują wodociągi i kanalizację 
W dniu 6 lutego podpisano umo-

wę  na realizację zadania pn.: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowościach Dobiesławiec, 
Podamirowo, Strzeżenice wraz z  od-
cinkiem sieci wodociągowej”. 

   Wykonawcą jest firma TECH-KAN S.C. Bar-

tłomiej Jabłoński, Paweł Jajeczko. Wartość 

inwestycji to 3 068 493,01 zł, z  czego dofi-

nansowanie 1 994 800,00 zł. Odprowadzenie 

ścieków odbywać się będzie z  wewnętrz-

nych instalacji kanalizacyjnych do przyłą-

czy, a  następnie do projektowanej sieci ka-

nalizacyjnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej 

biegnącej przy drodze powiatowej oraz przy 

drogach gminnych publicznych oraz we-

wnętrznych.

   Ścieki doprowadzone zostaną do istnie-

jącej przepompowni z  punktem zlewnym 

zlokalizowanej w  Mścicach i  stamtąd po-

wędrują do mechaniczno – biologicznej 

oczyszczalni Jamno w  Koszalinie. Działania 

z zakresu budowy sieci wodociągowej będą 

dotyczyć głównie miejscowości Podamiro-

wo. Umowny termin zakończenia prac to ko-

niec października 2018 r.  Inwestycja otrzy-

mała dofinansowanie na realizację operacji 

typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w  ra-

mach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z  tworzeniem, ulepszaniem lub 

rozbudową wszystkich rodzajów małej in-

frastruktury, w tym inwestycji w energię od-

nawialną i w oszczędzanie energii” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. (MD)

Zachodniopomorskie Karty Rodziny i Seniora 

Gmina Będzino przystąpiła do 
Programu Zachodniopomorska 

Karta Rodziny i  Zachodniopomorska 
Karta Seniora.

   Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Se-

niora objęte są osoby starsze zamieszkałe na 

terenie województwa zachodniopomorskie-

go. Karta umożliwia korzystanie, na preferen-

cyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, 

edukacji, rekreacji, transportu i innych usług 

oferowanych przez partnerów Programu. 

O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą 

ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. 

  Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Ro-

dziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem 

dzieci, z terenu województwa zachodniopo-

morskiego. Program Zachodniopomorskich 

Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji 

rodzin. Karta, podobnie jak Karta Seniora 

umożliwia korzystanie, na preferencyjnych 

warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, 

rekreacji, transportu i innych usług oferowa-

nych przez partnerów Programu.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty 

Rodziny mogą ubiegać się: 

 a) małżonkowie prowadzący wspólne gospo-

darstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci 

oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia 

w przypadku kontynuowania nauki, dożywot-

nio w przypadku dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności); 

b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspól-

nym adresem; 

c) rodzinne domy dziecka.

   Karty wydawane są bezpłatnie.  Dodatkowe  

informacje dostępne są w Regulaminie 

wydawania i użytkowania Zachodniopo-

morskiej Karty Rodziny. Wnioski o wy-

danie karty można składać w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie.  

Wnioski rozpatrywane są w terminie 

30 dni od daty jego złożenia. Odbio-

ru Karty dokonuje się osobiście w miej-

scu złożenia wniosku o wydanie Karty.  

(MD)

Umowa podpisana

Podpisano umowę  na realizację 
zadania pn.: „Przebudowa i  re-

mont drogi od węzła Borkowice na 
odcinkach Borkowice – Śmiechów – 
Kładno – Pleśna w zakresie powiąza-
nia z  istniejącą drogą krajową nr 11 
oraz planowaną drogą ekspresową 
S6 – etap I: przebudowa drogi Borko-
wice, Śmiechów”.

   Inwestycja obejmuje przebudowę drogi 

gminnej nr 100004Z od drogi krajowej nr 

11 w  m. Borkowice do skrzyżowania z  dro-

gą powiatową nr 3504Z w  m. Śmiechów 

o  długości odcinka ok 3.6 km. Początek 

drogi gminnej nr 100004Z zlokalizowano 

w m. Borkowice, na skrzyżowaniu przedmio-

towej drogi z drogą krajową nr 11 oraz reali-

zowaną aktualnie drogą ekspresową S6, ko-

niec natomiast przewidziany jest na granicy 

z drogą powiatową nr 3504Z.  Przewidywany 

zakres przedsięwzięcia obejmuje w szczegól-

ności:  przebudowę i wzmocnienie istniejącej 

konstrukcji jezdni, w tym jej poszerzenie, bu-

dowę chodników, przebudowę skrzyżowań, 

zjazdów, zatok autobusowych, oczyszczenie 

rowów przydrożnych, odwodnienie drogi, 

przebudowę i zabezpieczenie kolidującej sie-

ci uzbrojenia terenu, przebudowę przejazdu 

kolejowego. Planowany termin zakończenia 

inwestycji to końcówka 2019 roku. Szacunko-

wy koszt to około 6,1 mln zł, z czego dofinan-

sowanie z RPO wyniesie około 3,5 mln. (MD)

Otwarcie nowego oddziału Żłobka w Mścicach

Żłobek Samorządowy w Mścicach 
ma nowy oddział. W  dniu 7 mar-

ca odbyło się jego oficjalne otwarcie. 
Placówka okazała się być trafioną in-
westycją i cieszy się dużym zaintere-
sowaniem wśród rodziców. 

   Jej powstanie jest skutkiem złożenia wniosku 

o zwiększenie ilości miejsc. Do tej pory było 

ich 20, a gmina chciała zwiększyć je o 50 pro-

cent, czyli do trzydziestu. Udało się zdobyć 

dofinansowanie. Na ten cel samorząd otrzy-

mał ponad 58 tys. zł z rządowego programu 

MALUCH+. Za 48 tys. zł sfinansowano zakup 

zabawek, mebli oraz dostosowano pomiesz-

czenia, a 10 tys. zł przeznaczono na dopłatę 

do wynagrodzeń personelu. (MD)

Żłobek rozpoczął działalność w dniu 
1.03.2017 r. Na budowę, której 
koszt wyniósł około 1 mln zł Gmi-
na Będzino pozyskała dofinan-
sowanie w  wysokości 539 109,00 
zł w  ramach programu „Maluch 
– edycja 2016”. Obecnie zatrudnia 
4 opiekunki, 2 pracowników admi-
nistracji, sprzątaczkę, kucharkę 
i  pielęgniarkę. Wewnątrz znajdują 
się pomieszczenia przeznaczone do 
zabawy i  prowadzenia zajęć oraz 
pomieszczenie zapewniające moż-
liwość odpoczynku. Ponadto w  bu-
dynku jest zaplecze socjalne, po-
mieszczenia magazynowe, szatnia 
oraz sanitariaty. (MD)

O żłobku
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DLA BABĆ I DZIADKÓW

Dnia 19 stycznia w  Domu 
Kultury w  Dobrzycy odby-

ła się gminna impreza z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. 

  Imprezę uświetniły występy dzieci 

ze świetlicy w Strachominie, prezen-

tując w  zabawny sposób konkurs 

„Familiada” oraz dziewczęta z Domu 

Ludowego w  Tymieniu z  koncertem 

piosenek popularnych, budzących 

wspomnienia i  śpiewanych wspól-

nie przez uczestników uroczysto-

ści. W podziękowaniu za ich występ 

słodki upominek ufundował i  wrę-

czył sołtys Dobrzycy p. Andrzej Au-

gustyniak. Wszystkim przybyłym 

gościom życzenia złożył Z-ca Wójta 

Gminy Będzino Henryk Lubocki i Dy-

rektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Jerzy Łuczak. Po występach dzieci 

ze Strachomina i Tymienia odbył się 

quiz, w którym uczestniczyły druży-

ny złożone z  kilku babć i  dziadków. 

Rywalizacja przebiegała w  sposób 

zabawny, wywołując salwy śmiechu 

i  żartobliwych komentarzy. W  trak-

cie uroczystości prezentował się 

również zespół „Kwiaty Polskie” z Ty-

mienia, wprowadzając obecnych na 

sali w nastrój spokoju i radości – bo 

to święto ma na celu pokazanie, jak 

ważną rolę w życiu każdego człowie-

ka pełni babcia i dziadek. Po wystę-

pach wszyscy przybyli dziadkowie 

i babcie otrzymali drobne upominki 

w  postaci serduszek przygotowa-

nych przez dzieci. Na uroczystości 

nie zabrakło owoców i napojów oraz 

pysznych ciast. ( JŁ)

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
znów zagrała w gminie Będzino. 

Zebraliśmy blisko 44 tys. złotych - 
to ponad 4 tys. więcej niż podczas 
XXV finału WOŚP w naszej gminie.

Dziękujemy przedsiębiorcom, instytucjom oraz 

mieszkańcom gminy Będzino za aktywny udział 

oraz ofiarne wsparcie XXVI Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 

14 stycznia 2018 roku w Będzinie, Mścicach, 

Dobrzycy i Tymieniu. (MD)

Zagraliśmy z pompą

Ferie z niespodzianką
W dniu 15 stycznia w Domu 

Kultury w Będzinie odby-
ła się zabawa noworoczna, zor-
ganizowana przy współpracy 
Wójta Gminy Będzino i  kosza-
lińskiej fundacji zaSTOPuj”.

  Rozdano blisko 150 bogatych paczek 

dla dzieci z  przedszkola w  Będzinie, 

oddziału przedszkolnego w Dobrzycy 

i Tymieniu. Zabawę dla dzieci prowa-

dzili aktorzy z Fundacji oraz wolonta-

riusze przebrani za znane dzieciom 

postacie bajkowe Misia, Myszkę Miki 

oraz Minionki.

  Wójt Gminy Będzino składa serdecz-

ne podziękowania na ręce Prezesa 

Fundacji Pana Daniela Harasym, Pani 

Dyrektor Przedszkola w  Będzinie 

oraz opiekunom grup za organizację 

i przygotowanie bogatego i wesołego 

rozpoczęcia ferii zimowych, a  rodzi-

com za aktywne uczestnictwo w  za-

bawach ze swoimi pociechami. ( JŁ)

Już po raz 16. w  dniach 9-10 stycznia swoje 
występy w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Bę-

dzinie zaprezentowały dzieci z  przedszkoli oraz 
szkół z terenu gminy Będzino.

  Jasełka dla przedszkoli odbyły się w pięknej inscenizacji. 

Wykonawcy ku uciesze swoich rodziców, w pięknych stro-

jach przedstawili historię narodzin Dzieciątka Jezus. Nie 

zabrakło kolęd, pastorałek i śpiewanych przez dzieci piose-

nek. Mali aktorzy zaprezentowali się wspaniale, otrzymali 

gromkie brawa. Komisja konkursowa nagrodę główną (ra-

diomagnetofon) przyznała dzieciom z Wiejskiego Ogniska 

Przedszkolnego w  Dobrzycy. W  imprezie dla szkół zapre-

zentowały się grupy jasełkowo-kolędnicze ze Szkoły Pod-

stawowej im. Ludzi Morza w Mścicach oraz Szkoły Podsta-

wowej im. Kard. Ignacego Jeża z Tymienia. Komisja główną 

nagrodę przyznała młodym artystom ze szkoły z  Mścic 

przed wykonawcami z  Tymienia. Pozostali otrzymali wy-

różnienia i słodki poczęstunek. ( JŁ)

Jasełka po raz 16-ty

W gminie powstaną Dom i Klub Seniora
Gmina Będzino otrzymała dofi-

nansowanie na realizację dwóch 
projektów w  ramach programu Se-
nior+.
  Pierwsze zadanie polega na utworzeniu 

i  wyposażeniu Dziennego Domu „Senior+” 

w budynku Szkoły Podstawowej w Tymieniu. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w okre-

sie 1.03 - 31.12.2018 r. Dzienny Dom Senio-

ra będzie wyposażony m.in. w salę spotkań, 

kuchnię, salę gimnastyczną, pokój zabiego-

wo – pielęgniarski, pomieszczenie klubowe 

z  biblioteczką i  prasą, pomieszczenie do 

odpoczynku z  miejscami do leżenia, sprzęt 

RTV, komputer z  dostępem do Internetu, 

kanapę i  fotele. W  ramach projektu zosta-

nie zatrudniona kadra w postaci kierownika 

domu i  animatora. Łączny koszt zadania to 

275 000,00 zł, z czego 220 000,00 zł to dofi-

nansowanie z programu.

  Drugi projekt zakłada utworzenie Klu-

bu Senior+ w  budynku Domu Ludowego 

w Mścicach. W ramach zadania obecna sala 

główna zostanie podzielona na 2 pomiesz-

czenia poprzez zastosowanie ruchomej, 

przesuwnej ścianki działowej co pozwoli na 

organizowanie zajęć dla seniorów o  różnej 

tematyce. Prócz tych działań planuje się od-

świeżenie ścian oraz drobne prace remonto-

wo-naprawcze. Zakupione zostanie wyposa-

żenie – sprzęt rtv, meble, sprzęt do ćwiczeń 

oraz kuchni. Całkowity koszt projektu to 

130 000,00 zł z czego 104 000,00 zł to dotacja 

z  ministerstwa. Ukończenie zadania plano-

wane jest na listopad br. (MD)

Rusza rekrutacja do usług opiekuńczych
Właśnie rozpoczął się nabór 

do projektu pn. „Usługi opie-
kuńcze i  asystenckie oraz trening 
samodzielności w gminie Będzino”. 

   Jego celem jest uruchomienie pomocy 
dla osób niesamodzielnych i  niepełno-
sprawnych, które są zależne od rodziny 
i   przyjaciół. Obecnie trwa rekrutacja 
skierowana do osób zainteresowanych 
pracą w  zawodzie  opiekuna osoby 
niesamodzielnej i  asystenta osoby nie-
pełnosprawnej. Usługi asystenckie 
polegają na ułatwieniu osobie niepeł-
nosprawnej wykonywania czynności 
dnia codziennego, pomocy w  uzyska-
niu jak największej samodzielności 
oraz współpracy z  instytucjami i  or-
ganizacjami w  celu zapewnienia opty-
malnych warunków  do samodzielnego 
funkcjonowania.  Z  kolei istotą pracy 
zawodowej opiekuna osoby niesamo-
dzielnej  jest świadczenie usług opie-

kuńczo-wspierających takiej osobie. 
Opiekun pomaga podopiecznym w  co-
dziennych czynnościach domowych, 
planowaniu i organizacji gospodarstwa 
domowego, wykonuje czynności pielę-
gnacyjne i  higieniczne u  osób chorych 
i  niesamodzielnych, udziela pierwszej 
pomocy w  przypadkach zagrożenia 
zdrowia i  życia, mobilizuje osobę pod-
opieczną do aktywnego spędzania cza-
su wolnego, rozwijania zainteresowań 
i  zwiększania samodzielności życiowej. 
Kandydaci na opiekunów i  asystentów 
w ramach wsparcia otrzymanego w pro-
jekcie mogą liczyć na przeszkolenie oraz 
otrzymanie pracy w ww. zawodach. Po-
żądane cechy u  kandydata/ki to m.in.: 
samodzielność, mobilność, dyspozycyj-
ność.
   Ponadto trwa też rekrutacja osób po-
trzebujących usług opiekuńczych i asy-
stenckich. Jeśli w  Państwa środowisku 
na terenie gminy Będzino są osoby 

starsze, schorowane, samotne, niepeł-
nosprawne, które wymagają codziennej 
opieki, prosimy o  przekazywanie infor-
macji i zachęcanie do zgłoszenia. 
Każdy uczestnik projektu musi posiadać 
jedną z  cech wykluczenia społecznego 
oraz jego dochód nie może przekroczyć  
150 %  kryterium dochodowego określo-
nego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 
951 zł (osoba samotnie gospodarująca) 
lub osoba w rodzinie 771 zł.
   Szczegółowych informacji dotyczących 
udziału w  projekcie udziela koordyna-
torka Marta Nowak: 602 556 126,uslu-
giopiekunczebedzino@gmail .com . 
Biuro projektu: Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w  Będzinie, Będzino 56, 
76-037 Będzino.
   Projekt  jest dofinansowany  ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego na lata 2014-2020. (PK)
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Kryształowy Orzeł dla festiwalu

W piątek, 23 lutego we wro-
cławskiej Hali Stulecia 

rozpoczęła się 10. edycja Mię-
dzynarodowych Targów Tury-
stycznych, podczas której roz-
dano Kryształowe Orły.

 Nagrody przyznane zostały 

w 5 kategoriach: osobowość i firma/

instytucja roku, produkt regionalny, 

wydarzenie cykliczne, projekt/pro-

gram imprezy/usługi turystycznej, 

atrakcja turystyczna. Zachodniopo-

morski Kulinarny Festiwal Kwiatów 

Jadalnych zwyciężył w kategorii wy-

darzenie cykliczne. Festiwal pokonał 

m.in.: Festiwal Śląskie Smaki oraz 

Teatry Uliczne Jelenia Góra. Ubiegło-

roczna – II edycja Kulinarnego Festi-

walu Kwiatów Jadalnych zgromadziła 

ponad 8 tys. gości. Tematem prze-

wodnim wydarzenia była: Róża – kró-

lowa smaku i zapachu. Poza szere-

giem atrakcji, goście festiwalu mogli 

zwiedzić nowy kompleks ogrodowy 

– Ogrody Hortulus Spectabilis z wie-

żą i labiryntem oraz ogrodami róża-

nymi. To już druga nagroda dla tego 

wyjątkowego wydarzenia. Podczas 

VII Forum Branży Ogrodniczej, od-

bywającego się w ramach Kongresu 

Dystrybucji i Handlu, Festiwal został 

nagrodzony Złotą Strelicją. Nagro-

da przyznana została przez Biznes 

Ogrodniczy za niekomercyjne podej-

ście do biznesu. (HORTULUS)

W czwartek, 14 marca w Pałacu 
Bursztynowym w Strzekęcinie 

wręczono nagrody przyznawane przez 
Głos Koszaliński zwycięzcom drugiej 
edycji plebiscytu "Osobowość roku".

   W wyniku głosowania czytelników wyłoniono 

wybitne postacie w czterech kategoriach: biz-

nes, kultura i sport, samorządność i społecz-

ność lokalna, działalność charytatywna i spo-

łeczna. W ostatniej kategorii zwyciężyła Pani 

Lucyna Parol, przedsiębiorca z Mścic, zdoby-

wając 314 głosów. Pani Lucyna została nomino-

wana za zdobycie nagrody Byk Rozwoju Gminy 

Będzino w kategorii Filantrop oraz hojne wspar-

cie wielu gminnych inicjatyw. Gratulujemy! (MD) 

Osobowość roku

W   dniu 11 marca w  Bobo -
licach odbył się X Jubi-

leuszowy Powiatowy Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Ochot-
niczych Straży Pożarnych. 
Członkowie naszych jedno -
stek zmobilizowali się, by 
wziąć w nim aktywny udział.

  Gminę Będzino reprezentował na-

stępujący skład: druhowie z  OSP 

Dobrzyca – Radosław Wasiak, Szy-

mon Wasiak, Sławek Bryliński, Artur 

Kopacz oraz druhowie z OSP Mścice 

– Bartłomiej Wilk, Krystian Kelm, 

Adam Wojciechowski. W  turnieju 

wzięło odział 7 reprezentacji z gmin 

powiatu koszalińskiego, spośród 

których nasza drużyna była bez-

konkurencyjnie najlepsza. Druhów 

z  gminy Będzino do I  miejsca oraz 

wspaniałego Pucharu Burmistrza 

Bobolic doprowadziły cztery wy-

grane mecze i  dwa remisy. Ponadto 

druh Radosław Wasiak z  Dobrzy-

cy został Królem Strzelców, a  druh 

Adam Wojciechowski – członek OSP 

Mścice – najlepszym bramkarzem 

turnieju. To kolejny dowód na dosko -

nałą kondycję i  sprawność f izyczną 

członków OSP naszych jednostek nie 

tylko w zawodach strażackich. (PK)

Wywalczyli zwycięstwo

fot. Głos Koszaliński (gk24.pl)

Urząd Gminy Będzino zajął 
II miejsce w  konkursie "Or-

ganizacja odpowiedzialna spo-
łecznie", w kategorii "Instytucje 
publiczne, państwowe i  orga-
nizacje", organizowanym przez 
Starostwo Powiatowe w  Kosza-
linie.

Celem konkursu było wyłonienie 

pracodawców wyróżniających się 

oraz dbających o  zdrowie swoich 

pracowników, organizując m.in. ak-

cje profilaktyczne i szczepienia. Wy-

graliśmy, pokonując m.in. Samorzą-

dowe Centrum Kultury w Sarbinowie 

i Urząd Miejski w Mielnie. (MD)

Organizacja odpowiedzialna społecznie

Gala z okazji Dnia Kobiet

Coroczna gala z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Kobiet odbyła 

się w sali Domu Kultury w Będzinie. 
Były kwiaty, życzenia, toasty, wspa-
niały tort, upominki i  podziękowa-
nia dla wszystkich pań. Spotkanie 
przebiegło w uroczystej atmosferze 
i przy dużej frekwencji.

  Uroczystość otworzyła grupa panów, na 

czele z  Wójtem Gminy Henrykiem Brodą 

i  Przewodniczącym Rady Gminy Andrze-

jem Nożykowskim. Składając przybyłym 

paniom życzenia z  okazji ich święta, za-

prezentowali kilkanaście sentencji i  przy-

powieści podanych w  formie żartobliwej, 

które wzbudziły ogólne zadowolenie i  wy-

woływały brawa po co trafniejszych pre-

zentacjach. Następnie wspólnie z  sołtysa-

mi i strażakami podzielony został olbrzymi, 

piękny i  bardzo smaczny tort ufundowany 

przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gmi-

ny.

   Po konsumpcji tych słodkości panowie 

wspólnie ze strażakami z  jednostki OSP 

wręczyli każdej z  pań kwiaty, czekolady 

i laurki, wykonane przez dzieci uczestniczą-

ce w  zajęciach organizowanych przez pla-

cówki kultury. Pani Elżbieta Góral – Radna 

Rady Powiatu Koszalińskiego ufundowała 

i  przeprowadziła zabawę, podczas której 

każda z  pań mogła wylosować dla siebie 

drobny upominek. W trakcie spotkania swój 

debiutancki występ zaprezentował kabaret 

powstały pod kierownictwem inst. Elżbie-

ty Piskorz z  Domu Ludowego w  Tymieniu. 

Udział w  scenkach wzięły: Marcysia – Elż-

bieta Piskorz, Ludwisia – Lila Hanasz, Reha-

bilitantka i solistka – Klaudia Zabłuda, cie-

sząc publiczność swoimi nowo odkrytymi 

talentami. Wystąpiły także: grupa teatralna 

ze Świetlicy w Strachominie, przygotowana 

przez instruktorkę Panią Monikę Zielińską, 

zespół „Kwiaty Polskie” z  Tymienia, kapela 

„Swaty” z Będzina, umilając wspólne popo-

łudnie śpiewem znanych i lubianych piose-

nek ludowych i biesiadnych. 

  Dziękuję wszystkim osobom, które przy-

czyniły się do zorganizowania i sprawnego 

przebiegu imprezy, a w szczególności – Wój-

towi Gminy Będzino – Panu Henrykowi Bro-

dzie i Przewodniczącemu Rady Gminy w Bę-

dzinie – Panu Andrzejowi Nożykowskiemu, 

radnym gminnym: Łekna – Panu Andrze-

jowi Jóźwiakowi, Będzina –  Panu Kazimie-

rzowi Białkowi, Kiszkowa – Panu Bogdano-

wi Staniakowi i  Borkowic – Panu Adamowi 

Gołębiewskiemu, Radnej Powiatu Kosza-

lińskiego Pani Elżbiecie Góral, członkom 

jednostki OSP w  Będzinie oraz członkom 

Rad Sołeckich – Będzina, Będzinka, Kisz-

kowa, Słowienkowa, Uliszek, Łekna, Mścic, 

Borkowic, Strzepowa, Tymienia i  Dobrzycy 

za przygotowanie bardzo smacznych ciast, 

dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultu-

ry w Będzinie za przygotowanie i przebieg 

organizacyjny wydarzenia. Drogie Panie 

życzę Wam kobiecego piękna w  życiu, siły, 

wytrwałości, uśmiechu, a  przede wszyst-

kim pełni zdrowia i  miłości, by cieszyć się 

każdym dniem. Życzę Wam również, by jak 

najczęściej okazywano Wam serdeczność 

i czułość, a w pracy czy w domu byście były 

Panie doceniane za to, co robicie. ( JŁ)  

Z wizytą w ŚDS

Wójt Gminy Będzino Henryk 
Broda oraz Zastępca Wój-

ta Henryk Lubocki odwiedzili filię 
Domu Miłosierdzia Bożego w  Ulisz-
kach oraz Środowiskowy Dom Samo-
pomocy „Razem Radośniej” w Będzi-
nie. 
 Mieszkanki były mile zaskoczo-

ne wizytą z  okazji Dnia Kobiet. Pa-

niom  wręczono  kwiatki i  słodycze. 

Życzenia równie otrzymały kobiety 

w   pozostałych jednostkach pomocniczych 

i  organizacyjnych gminy oraz podopieczne 

ŚDS. (SP)
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Puchar dla młodzików Bajgla

Dnia 18 stycznia 
w  sali sportowej 

Szkoły Podstawowej im. 
Ludzi Morza w Mścicach 
rozegrany został Gmin-
ny Turniej Piłki Halowej 
młodzieży do lat szesna-
stu. 

 Zgłoszone zespoły podzie-

lono według wieku – wystą-

piły 4 drużyny szkół podsta-

wowych (grupa młodsza) 

i 3 drużyny szkół podstawo-

wych i  gimnazjalnych (gru-

pa starsza). W grupie młod-

szej o Puchar Wójta walczyli 

zawodnicy z  miejscowości: 

Strachomino, Tymień i dwie 

drużyny „Bajgiel” Będzino, 

skupiające dzieci z  różnych 

miejscowości naszej gmi-

ny. W grupie starszej udział 

wzięli zawodnicy z  Dobrzy-

cy, Mścic i  Tymienia. Po 

ekscytujących i  zaciętych 

meczach zwycięzcami, a  co 

za tym idzie właścicielami 

Pucharu Wójta wśród szkół 

podstawowych okazali się 

młodzi gracze z „Bajgiel” Bę-

dzino przed Strachominem. 

W  grupie starszej najlepsi 

okazali się piłkarze z Tymie-

nia przed Mścicami i  to oni 

otrzymali z  rąk Z-cy Wójta 

Henryka Lubockiego pu-

char. Każda z  uczestniczą-

cych drużyn za chęć i  spor-

tową rywalizację otrzymała 

piłki do gry w „nogę”. Wszy-

scy uczestnicy turnieju oraz 

kibice zostali poczęstowani 

kiełbaskami i napojami. ( JŁ)

Turniej sołectw

Naszych reprezen-
tantów nie zabra-

kło w 3. edycji Halowego 
Turnieju Piłkarskiego So-
łectw i  Osiedli Powiatu 
Koszalińskiego o  Puchar 
Starosty Koszalińskiego, 
który odbył się w dniu 11. 
marca.

  Gminę Będzino reprezento-

wało sołectwo Dobiesławiec 

w składzie: Łukasz Woś, Paweł 

Lech, Paweł Mirski, Bartłomiej 

Mural, Robert Siniarski, Ad-

rian Strojnowski i  Radosław 

Witkowski. Chłopcy zajęli IV 

miejsce.  Zespoły z  miejsc 

II-VIII otrzymały okoliczno-

ściowe puchary ufundowane 

przez Powiatowe Forum Soł-

tysów w Koszalinie, a zwycięz-

cy imprezy: Puchar Starosty 

Koszalińskiego. Gratulujemy 

i  dziękujemy, że reprezento-

waliście naszą gminę! (MD)

Grali w "siatkę" Aerobik
dla każdego

W   Tymieniu regularnie 
odbywają się ćwi-

czenia aerobowe. Korzyści 
z  takiego sposobu ćwiczeń 
jest wiele: Wpływają one 
nie tylko na kondycję i wy-
trzymałość mięśni, ale  na 
elastyczność i gibkość całe-
go ciała.

   Trening aerobowy chroni serce 

i układ krążenia. Intensywne ćwi-

czenia fizyczne wyzwalają w  or-

ganizmie produkcję tak zwanych 

endorfin, czyli hormonów szczę-

ścia, które korzystnie wpływają 

na nasze samopoczucie i  spra-

wiają, że nawet  po intensyw-

nym, męczącym dniu, ćwiczenia 

fitness stają się niezwykle relak-

sujące dla całego ciała. Dlatego 

grupa ćwicząca w  Domu Ludo-

wym w  Tymieniu już ósmy rok, 

dba o  swoje  zdrowie fizyczne, 

ćwicząc pod okiem profesjonal-

nego instruktora. Zapraszamy 

w każdą środę od  godz. 18:00 do 

19:00.  (EP)

Dnia 24 lutego na hali 
sportowej Szkoły 

Podstawowej im. Ludzi 
Morza w  Mścicach od -
był się Gminny Turniej 
Piłki Siatkowej o  Pu -
char Przewodniczącego 
Rady Gminy Będzino.

  W  imprezie wzię ły udział 

zespoły z  Tymienia, Mścic, 

Śmiechowa, Będzina, Do -

brzycy oraz zespół „Bajgiel ” 

Będzino. Zw ycięzcą turnie -

ju została drużyna „Bajgiel ” 

Będzino przed Będzinem 

i  Śmiechowem. Za zw ycię -

stwo w  zawodach zw ycięska 

drużyna otrzymała okazały 

puchar. Wszyscy zawodni-

cy mieli zapewniony ciepły 

posi łek i  napoje. Dodatko -

we nagrody dla uczestników 

zawodów w  postaci pi łek, 

medali i  pucharu ufundowa -

ła f irma Decathlon. Impreza 

przebiegała w  bardzo spor-

towej i  przyjaznej atmos-

ferze mimo, że większość 

meczy była bardzo zacięta, 

a  o  kolejności zadecydowa -

ł y ostatnie mecze pomiędzy 

drużynami. Uczestnicy w yra -

zili chęć dalszego uczestnic-

twa i r y walizacji w kolejnych 

turniejach, gdyż jest to moż-

l iwość utrzymania nie tylko 

kondycji f izycznej i psychicz-

nej ale również spotkania się 

z przyjació łmi z  innych miej-

scowości. Dziękujemy Prze -

wodniczącemu Rady Gminy 

w Będzinie Andrzejowi Noży-

kowskiemu i  Wójtowi Gminy 

Będzino Henrykowi Brodzie 

za wsparcie f inansowe tur-

nieju oraz pomoc organiza -

cyjną. ( JŁ)

Zdobyli ponad 100 medaliSukces 
siatkarzy

Walne 
stowarzyszenia

W  dniu 21 lutego odbyło się wal-
ne zebranie członków Stowa-

rzyszenia Sportowego Gminy Będzi-
no. 

  W  zebraniu uczestniczyli członkowie sto-

warzyszenia i  zaproszeni goście. Zarząd 

Stowarzyszenia po zaprezentowaniu ob-

szernego sprawozdania za rok 2017 oraz 

wspólnej dyskusji otrzymał absolutorium. 

Ze względów zdrowotnych odwołano dwóch 

nieaktywnych członków zarządu oraz po-

wołano nowych – Leszka Lenarcika oraz 

Krystiana Kelm. Prowadzony przez stowa-

rzyszenie Bajgiel Będzino skończył sezon 

z dobrym wynikiem na miejscu 6 tabeli kla-

sy okręgowej gr. Koszalin Płn. (MD)

Drużyna zbudowana na bazie 
chłopców – uczniów klas gim-

nazjalnych Szkoły Podstawowej 
w  Mścicach – najpierw wygrała 
turniej powiatowy, a  rozgryw-
kach rejonowych, po zaciętej wal-
ce, nasi siatkarze zajęli drugie 
miejsce, co dało im kwalifikacje 
do półfinału wojewódzkiego.

Co będzie dalej – zobaczymy… Tre-

ner reprezentacji Piotr Frątczak jest 

umiarkowanym optymistą.  Już dziś 

możemy zaprosić wszystkie osoby 

dysponujące wolnym czasem 10 kwiet-

nia do kibicowania naszym, bo zawody 

zostaną rozegrane w  sali sportowej 

szkoły w Mścicach, gdzie o wejście do 

finału będą walczyć cztery zespoły. 

(RS) Dnia 10 lutego odbyły się uroczy-
ste 5 urodziny Uczniowskiego 

Klubu Sportowego „Karate Kyoku-
shin Kanku Tymień”. W wydarzeniu 
wzięli udział niemal wszyscy człon-
kowie klubu wraz z  rodzicami oraz 
władzami gminy. 

  Inicjatorami tej wspaniałej uroczystości 

byli rodzice trenujących dzieci. Imprezę 

otworzył prezes UKS „Karate Kyokushin 

Kanku Tymień” – sensei Paweł Tomasze-

wicz, witając wszystkich gości, podsu-

mowując dotychczasowe działania, jakie 

zostały zrealizowane podczas tych 5 lat. 

Następnie wręczył pamiątkowe podzię-

kowania zaproszonym gościom. Wójt oraz 

Dyrektor wręczyli prezesowi Listy Gratu-

lacyjne za dotychczasową pracę w klubie. 

   Uczniowski Klub Sportowy „Karate Ky-

okushin Kanku Tymień” od samego począt-

ku funkcjonuje przy Szkole Podstawowej 

im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu.

  Zajęcia karate prowadzone są od paź-

dziernika 2012 roku. Następne lata to 

kolejne starty i  nowe doświadczenia. 

W  sumie wystartowaliśmy w  turniejach 

i  zawodach takich jak: Turnieje mikołaj-

kowe, Mistrzostwa Pomorza; Wojewódzka 

Olimpiada Młodzieży; Mistrzostwa Ma-

kroregionu Zachodniego; Międzywoje-

wódzkie Mistrzostwa Młodzików; Między-

narodowe Turnieje w  Resku, Szczecinie, 

Świnoujściu, Sieradzu, Limanowej, Lipnie, 

Lubinie; Mistrzostwa Polski, Pucharze Pol-

ski oraz dwukrotnie Mistrzostwa Europy. 

Na słowa uznania zasługują praktycznie 

wszyscy nasi karatecy, bo prawie każdy 

z  trenujących zawodników zdobył medal 

rywalizując na matach różnego szczebla. 

W sumie zdobyliśmy dużo ponad 100 me-

dali. Niewątpliwie największym sukcesem 

jest zdobycie III miejsca na Mistrzostwach 

Europy w  Holandii przez Adriannę Jęcek. 

Jako klub zorganizowaliśmy dwa wspa-

niałe Turnieje Karate Kyokushin o  Puchar 

Wójta Gminy Będzino, w  których starto-

wało niespełna 200 zawodników w  wieku 

6-15 lat. Nasze turnieje były wysoko oce-

niane przez inne kluby z  województwa, 

nie tylko ze względów sportowych, ale 

również organizacyjnych. 

  Obecnie w  klubie trenuje 32 karateków: 

17 dziewcząt i  15 chłopców. Treningi pro-

wadzi dwóch instruktorów: Paweł Toma-

szewicz 2 dan oraz Dariusz Jęcek 1 dan. 

Zajęcia prowadzone są w  dwóch grupach 

wiekowych. Grupa I to dzieci w wieku 6-10 

lat, trenująca dwa razy w tygodniu, grupa 

II to młodzież i dorośli od 11 r.ż. trenująca 

3 razy w tygodniu. Od tego roku dodatko-

wo prowadzone są treningi w  soboty dla 

wszystkich chętnych.

(PT)



Mateusz Dębowski: Jak to się sta-
ło, że ksiądz trafił do Śmiechowa?

Ks. Wojciech Szulczewski: W  mo-
mencie święceń kapłańskich zobo-
wiązujemy się do posłuszeństwa 
w wielu aspektach życia. W kościele 
jest tak, że o przeniesieniu decydu-
je biskup, mając wizję całej diecezji 
i wypisuje w tym celu dekret. Gene-
ralnie co jakiś czas w  parafiach są 
rotacje. Mój poprzednik, ks. Roman 
Gałka został wysłany do Szczeglina, 
natomiast ja przyjechałem z  Poł-
czyna Zdroju i otrzymałem Parafię 
w Śmiechowie, co cieszy mnie nie-
zmiernie. Pochodzę z  Kołobrzegu, 
czyli jak to mówią niedaleko pada 
jabłko od jabłoni..

Jaką ma ksiądz wizję przyszłości 
dla parafii?

Działalność parafii dzieli się na 
trzy rodzaje zadań: duszpaster-

skie, ekonomiczne oraz społecz-
ne. W duszpasterstwie, czyli pracy 
z  ludźmi, najpierw trzeba zdiagno-
zować problemy, przyjrzeć się im 
z bliska. Mogę mieć swoją wizję na 
początku ale trzeba ją skonfron-
tować z  rzeczywistością. W  parafii 
jestem półtora roku, przyglądam 
się i  już wyciągam wnioski. Tutejsi 
mieszkańcy lubią być zaangażowa-
ni w życie swojej społeczności. Re-
alizują różne zadania, wybudowali 
m.in. wspólnymi siłami plac zabaw 
w  Śmiechowie. Miałem przyjem-
ność poświęcić to miejsce. Prócz 
tego ksiądz Henryk Romanik z Osiek 
(gm. Sianów – dop. red.), chciałby 
z  nami zrealizować projekt, któ-
ry zrzeszałby trzy miejscowości – 
Iwięcino, Osieki (gm. Sianów – dop. 
red.) i Śmiechów. Łączy je to, że ko-
ścioły pochodzą mniej więcej z tego 
samego okresu. Mamy piękną po-
lichromię kwiatową, którą planu-
je się odnowić i  opisać. Natomiast 

jednym z najważniejszych prioryte-
tów dla mnie jako proboszcza jest 
praca z  młodzieżą i  dziećmi. Mam 
na myśli pewien projekt dotyczący 
skautów, który zaczynamy realizo-
wać. Na tegorocznych rekolekcjach 
był ojciec Rafał - benedyktyn, który 
w diecezji odpowiada za ruch skau-
towski. Mieliśmy ostatnio spotka-
nie z rodzicami, a nad samym pro-
jektem pracujemy już od pół roku. 

Na czym polega skauting?

Między innymi harcerstwo jest 
skautingiem. To rodzaj survivalu, 
umiejętność radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach. To jest nauka po-
słuszeństwa, a  później kierowania 
innymi. Ale sam skauting różni się 
tym od harcerstwa, że angażujemy 
do niego rodziców. Bardzo często 
dzieci prowadzą ojcowie i  mamy. 
Nie ma tu trwałej struktury i hierar-
chii. 

Fundament wiary
Czym dla katolika powinny być Święta Wielkanocne oraz o swoich planach, co do parafii 
opowiada ks. Wojciech Szulczewski z Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Śmiechowie.
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Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Nowe plany

Mija trzeci miesiąc od ślubowania naszych nowopowsta-
łych drużyn MDP. Zakończył się projekt, lecz to abso-

lutnie nie koniec przygody do jakiej dzieci i młodzież z tere-
nu naszej gminy zaprosili druhowie OSP. 

Jest nowy rok, są nowe plany. Ich głównym pomysłodawcą 
jest Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Krzysz-
tof Szczur. Po projekcie przejął koordynację działań i  współ-
pracuje z  jednostkami OSP w  zakresie MDP. Początek roku 
przyniósł już pierwsze spotkania poświęcone przygotowa-
niu podopiecznych OSP do eliminacji środowiskowych, a  na-
stępnie gminnych i  powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. Zbiórki odbyły się 20. lutego w  Będzinie, 
23. lutego w  Mścicach oraz 24. lutego w  Dobrzycy. Następnie 
26. lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbył 
się etap gminny Turnieju. Obecnie czekamy na spotkanie szcze-
bla powiatowego, na którym naszą gminę reprezentować będą: 
Katarzyna Pecyna, Paweł Halama, Patryk Jaroszewski i Aleksan-
dra Pecyna. Dodatkowo kilku naszych członków MDP uczęszcza-
jących do szkół koszalińskich zostało zgłoszonych do eliminacji 
miejskich. Są nimi Maciej Karwecki, Filip Wasiak, Paweł Szczur, 
Krzysztof Kaczorek i Krystian Imioła. 

Spotkania w OSP to również prawdziwa lekcja z działalności cha-
rytatywnej. MDP z Dobrzycy i Będzina włączyły się w styczniu 
w  zbiórkę organizowaną dla WOŚP. Z  kolei w  Mścicach dzieci 
pomagały w uporządkowaniu i przetransportowaniu odzieży do 
przekazania dla potrzebujących podopiecznych Towarzystwa 
św. Brata Alberta w Koszalinie. 

Nie zabrakło także zimowej rekreacji. Druhowie z  OSP w  Do-
brzycy zorganizowali wraz z  radą sołecką i  kołem gospodyń 
wiejskich kulig z ogniskiem. 3. marca w strażnicy w Mścicach od-
było się także pierwsze wspólne spotkanie dla MDP dla wszyst-
kich jednostek. W  trakcie zajęć m.in. wybrano radę MDP, na 
czele której dowódcą został Filip Wasiak z Dobrzycy oraz jego 
zastępca Jakub Przydalski z Mścic. Na wyłonienie trzeciego re-
prezentanta z Będzina czeka jeszcze jedno miejsce. 

Członkowie MDP uczestniczyli także w  walnych zebraniach 
sprawozdawczych w  każdej z  jednostek. Wprowadzono przy 
tej okazji m. in. zmiany w  statucie dotyczące obniżenia wieku 
członkostwa w MDP. Natomiast już 7. kwietnia członkowie MDP 
wybiorą się na wycieczkę do Muzeum Obrony Przeciwlotniczej 
w Koszalinie. W planach na kolejne miesiące jest m.in. kolejne 
ślubowanie dla nowych członków podczas obchodów Dnia Stra-
żaka. 

Zapraszamy do śledzenia aktualności na fanpage’u MDP: 
https://www.facebook.com/mdpgb/ 
(PK)

Działają po projekcie



W wybrane piątki jak co 
roku na terenie gminy 

odbędą się drogi krzyżowe.

W Dobrzycy odbędzie się 
ona w  dniu 30 marca 2018 r., 
o g. 18:30 i  swoją trasą obejmie 
główną drogę wsi. Podobne pro-
cesje odbywają się w pozostałych 
parafiach gminy Będzino.
(MD)

Skauci Europy to ruch wycho-
wawczy dla dzieci i  młodzieży 
w  wieku od 8 do 18 lat, prowa-
dzony przez kadrę wychowawczą, 
którą stanowią młodzi w  wieku 
18-26 lat i więcej wraz z udziałem 
dorosłych oraz rodziców. Ruch 
czerpie z  bogatej tradycji przed-
wojennego harcerstwa polskiego. 
Dostarcza każdemu młodemu 
człowiekowi możliwości osobiste-
go rozwoju w pięciu dziedzinach: 
zdrowie i  sprawność fizyczna, 
zmysł praktyczny, kształcenie 
charakteru, zmysł służby, życie 
religijne. Skauci Europy dzielą się 
na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), 
harcerki i  harcerze (12-17 lat), 
przewodniczki i wędrownicy (po-
wyżej 17 lat). Ruch istnieje w  20 
krajach Europy, skupia organi-
zacje katolickie, protestanckie 
i prawosławne. W Polsce są uzna-
ni przez Konferencję Episkopatu 
Polski. (skauci-europy.pl)

O Skautach
Europy

Uliczne drogi krzyżowe

Skąd ten pomysł?

Byłem latem w  lasach niedaleko 
Sławna z wizytą u Skautów Europy 
– Stowarzyszenia Harcerstwa Ka-
tolickiego Zawisza, które należy do 
Federacji Skautingu Europejskiego. 
Budują oni tam swoje obozowisko, 
i  robią to sami – m.in. bez użycia 
gwoździ i  podobnych udogodnień. 
Są to domy na drzewach, kaplice, 
kuchnie. Próbują życia w  takich 
warunkach, mają różne zadania, 
prowadzą gry terenowe, uczą się 
działania zespołowego. Nazwał-
bym to nawet programem wycho-
wawczym. W ten sposób tworzy się 
pewnego rodzaju elita fachowców, 
którzy w  dorosłym życiu potrafią 
sobie poradzić w  różnych dziedzi-
nach. 

Wracając do tematu parafii, 
wspomniał ksiądz przed rozpo-
częciem wywiadu że jest specy-
ficzna. Dlaczego?

Na ostatnim spotkaniu z grupą sy-
nodalną w parafii, stwierdziliśmy że 
Parafia w  Śmiechowie to pewnego 
rodzaju mikrodiecezja, co oznacza 
że swoim zasięgiem obejmuje miej-
scowości o  różnorodnej specyfice 
– z jednej strony Gąski – część nad-
morska, miejscowość zajmująca się 
turystyką, potem mamy Śmiechów 
i  Kładno, gdzie większość zajmują 
rolnicy i  Tymień, który jest wioską 
postpeegerowską. Oprócz tego do-
syć bliska odległość od miast spra-
wia, że bardzo dużo osób pracuje 
w Koszalinie i Kołobrzegu. 

Odnośnie Tymienia - rozpoczęli-
ście tam budowę kościoła, jak idą 
postępy?

Cały czas pozyskujemy środki na re-
alizację tego przedsięwzięcia, m.in. 
poprzez zaangażowanie parafian 
w  festyny, z  których cały dochód 
przeznaczany jest na kontynuowa-
nie budowy. Podsumowując, sporo 
pracy przed nami ale dużo też zre-
alizowaliśmy.

Za chwilę Święta Wielkanocne, 
czym dla katolika powinny być?

To największa uroczystość w  ko-
ściele katolickim. W  skrócie – to 
świętowanie zmartwychwstania 
Pana Jezusa. To życie, które pokona-
ło śmierć. Przygotowujemy się do 
tego przez Wielki Post, przez reko-
lekcje. Wielkanoc to również szereg 
różnego rodzaju tradycji - Niedziela 
Palmowa, święconka, zajączek. Ona 
jest ważna i bardzo piękna, bo inte-
gruje ludzi. Na przykład w zeszłym 
roku mieszkańcy Śmiechowa i Łasi-
na zrobili piękne palmy. To jedno-
czy, bo żeby je zrobić – muszą się 
umówić, spotkać i zrobić to razem, 
później ją dowieźć na poświęcenie. 
Każda uroczystość w  Kościele ma 
swoją sferę kulturalną i religijną. Ale 
istotą Wielkanocy jest to, żeby kon-
kretny człowiek – pan czy ja uwie-
rzył w prawdę, że Jezus zmartwych-
wstał dla mnie. Żeby doświadczył 
tego przeżycia osobiście. Dlatego 
mamy Triduum Paschalne, poprze-
dzające same święta, czyli Wielki 
Czwartek, Wielki Piątek i  Wielką 
Sobotę, żeby człowiek mógł w  tą 
tajemnicę wejść, przez nią przejść 
i nią żyć. To umocnienie wiary musi 
mieć odbicie w  naszym życiu. Dla-
tego co roku jest to tak samo waż-
ne dla każdego chrześcijanina. Na 
tym opiera się nasza wiara. Z  tego 
rodzi się nadzieja, że nasze życie po 
śmierci trwa dalej. 

A  czy nie jest tak, że to właśnie 
Święta Bożego Narodzenia są 
bardziej obchodzone?

One mają swój charakter. Jak pa-
trzymy na święta warstwowo, np. 
pod względem klimatu. Boże Naro-
dzenie – choinka, kolędy, czasami 
śnieg – teraz już coraz rzadziej. Pod 
tym względem Wielkanoc jest może 
trochę mniej klimatyczna, a dla lu-
dzi prócz duchowości ważna jest 
ta otoczka kulturowa. Natomiast 
istotą oraz głębią życia religijnego 
są właśnie Święta Wielkanocne. To 
fundament naszej wiary. (MD)
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Warsztaty wielkanocne w Domach Kultury

Od połowy marca w  świetlicach 
z  terenu gminy Będzino spo-

tykali się mali i  więksi mieszkańcy 
okolicznych miejscowości. Warsztaty 
organizowano m.in. w Będzinie, Stra-
chominie, Strzepowie, Tymieniu, Do-
brzycy i Mścicach. 

  Zajęcia odbywały się cyklicznie, wszyscy 

uczestnicy z  wielkim zaangażowaniem pra-

cowali nad niespotykanymi ozdobami świą-

tecznymi jak i  tymi tradycyjnymi. Nie za-

brakło pisanek, palm, kolorowych kwiatów 

i stroików. ( JŁ)

Jak tradycja głosi jajo króluje na 
wielkanocnym stole, jest ono 

symbolem życia i  odrodzenia. Tra-
dycja  pisanek i  dzielenia się świę-
conym jajkiem sięga daleko w prze-
szłość.

Czerwone pisanki mają ponoć moc ma-

giczną i odpędzają  złe uroki. Są symbolem 

serca i  miłości.  W  Polsce wielkie zdobie-

nie jajek odbywa się przed Świętami Wiel-

kanocnymi, jedni malują je specjalnymi 

farbkami, inni gotują w  łupinach cebuli 

i  potem „kraszą”, czyli skrobią nożykiem, 

tworząc na skorupkach rozmaite wzory, 

również  popularna od lat jest metoda 

zdobienia woskiem. Specjalnie wybrane 

jaja o  bialutkich skorupkach znaczy się 

woskiem w  wymyślne wzory, a  dopie-

ro potem wkłada do barwnej kąpieli. Po 

usunięciu wosku zostają na skorupkach  

białe dekoracje. Wyroby wykonane róż-

norodnymi technikami dają niesamowicie 

urokliwy efekt.

Polskie tradycje w potrawach
Tradycje towarzyszące wielkanocy, najważ-

niejszemu wydarzeniu w  chrześcijańskim 

kalendarzu, są nieco inne w każdym kraju. 

Na polskim stole wielkanocnym królują  

jaja, pieczony schab, polędwica, boczek, 

biała kiełbasa, pasztety i  oczywiście biały 

barszcz lub żurek - wszystko to, czego nie 

jadło się od czasu karnawału, podczas dłu-

giego postu, trwającego od środy popiel-

cowej. Tłustemu i ciężkiemu jedzeniu musi 

towarzyszyć świeżo utarty chrzan. Podaje 

się go ze słodką śmietaną, zakwaszoną jed-

nocześnie tradycyjną ćwikłą. Przyprawa ta 

pomaga w lepszym trawieniu potraw.

Stół wielkanocny
Stół wielkanocny przygotowuje się w  for-

mie zimnego bufetu. Wszystkie potrawy 

ustawia się przeważnie od razu na na-

krytym białym obrusem stole, na którym 

króluje Wielkanocny Baranek (symbol 

ofiary Chrystusa) w  otoczeniu bab droż-

dżowych i  piaskowych. Wielkanocne śnia-

danie odbywa się po Rezurekcji. Życzenia 

wielkanocne połączone są z dzieleniem się 

„święconym”, w  tym przede wszystkim - 

święconym jajkiem.

Wielkanocne mazurki
Prawdziwą specjalnością i  wyróżnieniem 

polskiego wielkanocnego stołu są mazur-

ki. Do tych specjałów używane są: daktyle, 

rodzynki, migdały i f igi, a także inne suszo-

ne owoce.

(EP)

Wielkanocne tradycje

Barszcz wielkanocny Jurka
1. Przygotowanie zakwasu: do 
pół litra ciepłej wody (40-50 
stopni C) wsypać cztery czubate 
łyżki mąki żytniej, dodać skórkę 
chleba, ząbek czosnku i  postawić 
w  ciepłym miejscu. Zakwas można 
robić w  zwykłym słoiku szklanym, 
ale najlepiej mieć garczek gliniany, 
niepolewany w  środku. Zaczyn 
powinien dojrzewać dwa – trzy dni 
w zależności od temperatury. Dobrze 
jest przynajmniej raz dziennie 
mieszać drewnianym koziołkiem.

2. Przygotowany już zakwas powinien 
starczyć na ok. 3-4 litry barszczu, 

w zależności od tego, jak gęsty chcemy 
go mieć. Zanim zalejemy wodę 
zakwasem, gotujemy w  niej białą 
kiełbasę, szynkę lub inną wędzonkę, 
dodajemy kilka ziarenek ziela 
angielskiego, duży liść laurowy, dwa 
ząbki czosnku, sól (czubatą łyżkę). 
Po zagotowaniu  wyjmujemy wędliny, 
wlewamy zakwas i doprowadzamy do 
zagotowania. Doprawiamy do smaku 
solą i pieprzem prawdziwym.

3. Podajemy na talerzach z  jajkiem 
na twardo, z wcześniej ugotowanymi 
wędlinami,  chlebem lub ziemniakami 
w skórkach. ( JŁ)



Rozpoczęto remont wieży kościoła
Na początku marca tego roku roz-

począł się remont wieży kościoła 
pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy. 

   W 2010 r. przez Dobrzycę przeszła wichura, któ-

ra poczyniła wiele szkód, między innymi została 

uszkodzona wieża kościoła. Z  uwagi na wartość 

obiektu oraz ze względu na jego zły stan tech-

niczny wg. opinii konserwatora zabytków nale-

żało w  trybie pilnym wykonać niezbędne prace, 

w celu zapobiegnięcia dalszej degradacji obiektu. 

Przeprowadzenie prac ma na celu przywrócenie 

właściwego stanu technicznego, poprawę estetyki 

kościoła, zapewnienie bezpieczeństwa korzysta-

jącym. Umożliwi to otwarcie świątyni dla turystów 

chcących podziwiać wyposażenie obiektu i  sam 

obiekt. Dobrzyca znajduje się na projektowanym 

szlaku św. Jakuba. Jest to najsłynniejszy szlak piel-

grzymkowy o charakterze religijnym, ale również 

jest to szlak kulturalny, czy treningowy dostępny 

dla wszystkich bez względu na wyznanie.

   Realizacja remontu wieży kościoła w  Dobrzycy 

ma istotne znaczenie dla promowania obiektu 

w  Europie. Projekt będzie jednym z  etapów prac 

mających na celu wyeksponowanie bogatej histo-

rii kościoła. Całkowity koszt remontu wieży ko-

ścioła wynosi 992 tys. zł. Prace będą podzielone 

na poszczególne etapy. Koszt pierwszego etapu 

wynosi 273 tys. zł.  Rozpoczęcie realizacji przed-

sięwzięcia było w  dużej mierze możliwe dzięki 

wsparciu parafian, szczególnie podczas ostatnie-

go balu charytatywnego. Parafia otrzymała rów-

nież dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego 

w Koszalinie. Obecnie czeka jeszcze na ostateczne 

decyzje o  dofinansowaniu od Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

i Gminy Będzino. Osoby, które chciałyby wesprzeć 

budowę mogą przelewać środki na Pomorski Bank 

Spółdzielczy O/Będzino, nr konta: 26 8581 1014 

0208 7450 2000 0001. Zakończenie pierwszego 

etapu remontu planowane jest na maj 2018 r. 

( JR)(MD)
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Przy herbacie i słodkościach
Na przełomie lutego i  marca 

w  Domu Kultury w  Będzinie od-
bywały się integracyjne spotkania 
dla mieszkanek i  mieszkańców Bę-
dzina, podczas których powstawały 
bardzo ciekawe ozdoby wielkanocno-
-wiosenne. 

  W  miłej atmosferze, przy rozgrzewającej 

herbacie z  cytryną i  goździkami oraz słod-

kim poczęstunku spotykały się różne poko-

lenia pań, tworząc m.in. wianki wielkanocne, 

kury na styropianowych stożkach, czy kwiaty 

z krepiny. - Takie spotkania są dla nas bardzo 

ważne, żeby wyjść z domu, porozmawiać, szcze-

gólnie teraz, kiedy nie ma jeszcze prac polowych 

a  wieczory są długie – jednogłośnie mówią 

uczestniczki warsztatów. - Możemy wymienić 

się przepisami, dowiedzieć się o tradycjach wiel-

kanocnych pielęgnowanych w naszych domach, 

oderwać się choć na chwilę od otaczających na 

obowiązków. Chętne panie mogły również 

skorzystać z  akcji boockcrossingowej, która 

polegała na wymianie książek, przeważały 

książki kucharskie, ale nie tylko, dzięki czemu 

każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W uczest-

niczkach drzemały ogromne pokłady ukry-

tego talentu i  chęci, ponieważ postanowiły 

wspólnie wykonać palmę wielkanocną na 

II Wojewódzki Konkurs Wielkanocny „Wielka-

noc z  tradycją”. Koszt materiałów plastycz-

nych został pokryty z  funduszu sołeckiego 

Będzina. Palma zajęła II miejsce! 

   Z  uwagi na zainteresowanie spotkaniami, 

jest plan, aby zaktywizować również panów. 

Szczegóły już wkrótce! Zapraszamy do ko-

rzystania z  zajęć, zachęcamy do aktywnego 

udziału i  dzielenia się swoimi pomysłami 

oraz wiedzą. Pokażmy, że chcemy zrobić coś 

dla siebie i innych oraz czynnie działać i mieć 

wpływ na otaczający nas świat.

 (ANK)

Wielkanocna 
integracja

Dnia 15 marca Środowiskowy Dom 
Samopomocy "Razem Radośniej" 

w Będzinie odwiedził zaprzyjaźniony 
ośrodek "Szansa" z Sianowa. 

  Spotkanie przyjęło formę warsztatów, na 

których uczestnicy mieli możliwość wykony-

wania ozdób Wielkanocnych, między innymi 

kartek świątecznych, pluszowych zająców 

oraz baranków. Stworzone dzieła przyniosły 

dużą satysfakcję zarówno podopiecznym 

ŚDS Będzino, jak i gościom, a owoce wspólnej 

pracy można nabyć bezpośrednio w siedzibie 

ŚDS "Razem Radośniej", Będzino 56. (SP)

Jedna z najlepszych palm
Zachodniopomorski Ośrodek Do-

radztwa Rolniczego zorganizował 
w dniu 15 marca imprezę pn. II Woje-
wódzki Konkurs Wielkanocny „Wiel-
kanoc z Tradycją”.

 Celem tego wydarzenia było pobudzenie in-

wencji i  aktywności twórczej, kultywowanie 

zwyczajów świąt wielkanocnych jako jed-

nych z najstarszych obrzędów zachowanych 

w polskiej tradycji. Było okazją do zaprezen-

towania własnych pomysłów i technik wyko-

nywania palm wielkanocnych, zdobienia jaj 

oraz świątecznych wypieków. Na imprezie 

nie zabrakło zespołów ludowych z  terenu 

gminy - Zalesia z Mścic i  Kapeli Swaty z Bę-

dzina. Swoje stoisko zaprezentował również 

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. Miesz-

kanki naszej gminy przygotowały ciasta, 

a grupy z Mścic i Będzina piękne palmy. Na-

grodzona została m.in. ta z  Będzina, która 

zdobyła II miejsce. Gratulujemy! (MD)
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Od kilku lat staramy się w  ra-
mach działalności Stowarzysze-

nia Sportowego Gminy Będzino pro-
mować żeglarstwo. 

  Obiektywnie rzecz biorąc mamy do tego 

warunki niemal idealne: nasza gmina po-

siada dostęp do Jeziora Jamno, gdzie wody 

multum, a wieje równo i prawie zawsze. Do 

2010 roku mieliśmy – jako gmina – znacznie 

więcej, bo oprócz Podamirowa w  naszych 

granicach było jeszcze Jamno i  Łabusz. No 

cóż – duży może więcej! Pewnie się nie po-

mylę, gdy wyrażę przypuszczenie, że więk-

szość mieszkańców gminy Będzino w  życiu 

nie zajrzało do Podamirowa, a  szkoda, bo 

to miejsce urokliwe i  o  wielkim potencjale 

rozwojowym. Parę lat temu nasz samorząd 

wybudował tu wielofunkcyjny obiekt, któ-

ry pozwala żeglarzom, kajakarzom, moto-

rowodniakom i  innym korzystać w  bardzo 

dobrym standardzie z  wypoczynku nad 

wodą. Jest woda, kuchnia z  wyposażeniem, 

WC,  świetlica, pomieszczenie magazyno-

we, hangar na sprzęt wodny. I  to wszystko 

nasze, gminne, do wykorzystania... Plany na 

najbliższe lata obejmują pogłębienie i  po-

szerzenie toru wodnego do kei, budowę sli-

pu do wodowania jachtów i przebudowę po-

mostów do cumowania. Potrzeba na to tylko 

„worka” pieniędzy...

  Jamneńscy żeglarze bardzo lubią zawijać 

do Podamirowa. Dwa razy w roku dosłownie 

nie ma gdzie wcisnąć nawet kajaczka. Póżną 

wiosną organizujemy (głównie Gminny Ośro-

dek Kultury) Festyn Wodny Gminy Będzino, 

a pod koniec września finał regat „O Błękit-

ną Wstęgę Jeziora Jamno”. Ta druga impreza 

jest organizowana przez grupę przyjaciół 

„Ściepka Team”, a  obie znajdują wsparcie 

Stowarzyszenia Sportowego Gminy Będzino. 

To prawdziwe święto żeglarzy jamneńskich, 

a okazji do takich spotkań na naszym akwe-

nie nie ma zbyt wiele. W  sezonie z  obiektu 

korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej 

im. Ludzi Morza w Mścicach. W pogodne so-

boty żeglują na swym szkolnym jachcie klasy 

DZ - „Nowa Przygoda”, a  gdy jest taka po-

trzeba, to ruszają też na starej, drewnianej 

„Przygodzie” i dopiero jest pięknie!

(RS)

NOWY CYKL - SPORT W GMINIE

Zeglarstwo w gminie
.

    

Jak poznawać ciekawe zakątki 
świata, inne kultury, religie, barw-

ne historie ludzi nie angażując się 
finansowo? Oczywiście przychodząc 
do biblioteki.

  Gminna Biblioteka Publiczna w  Będzinie 

była organizatorem cyklu spotkań podróż-

niczych.   Wielkim marzeniem osób wierzą-

cych jest odwiedzenie Ziemi Świętej z sercem 

w  Jerozolimie. Ten niezwykły obszar świata, 

obecnie podzielony między Palestynę i  Izra-

el, czczony jako miejsce wydarzeń opisanych  

w Starym i Nowym Testamencie, stanowi cel 

pielgrzymek przede wszystkim wyznawców 

chrześcijaństwa, judaizmu i  islamu. W  tą 

niezwykłą „Medytacyjną podróż do Ziemi 

Świętej”, oczywiście w wymiarze wirtualnym, 

zabrał nas  Jan Wyrwas – podróżnik, poeta, 

filozof. Swoje wrażenia  z półrocznej podróży 

po Palestynie, zawierające zarówno elemen-

ty duchowe z  powściągliwym nawiązaniem 

do biblii, kulturalne, historyczne i geograficz-

ne, uzupełniał pokazem odpowiednio dobra-

nych slajdów oraz krótkim filmem. Uczestni-

kami tej „podróży”  byli dorośli mieszkańcy 

gminy, a zarazem nasi wierni czytelnicy.

„Kobiety na trzech kontynentach” - to kolej-

ny temat spotkania podróżniczego dla doro-

słych. Piotr Kowalczyk, geograf i  geolog, ale 

przede wszystkim  podróżnik, przedstawił 

historię trzech kobiet z  trzech odmiennych 

kulturowo rejonów świata – Pakistanu, Mau-

retanii i Kambodży.

  Mauretania znana jest z  największego 

złomowiska okrętów, najdłuższego pocią-

gu świata, zaminowanych obszarów oraz 

niewolnictwa.   Pomimo, że niewolnictwo 

w  Mauretanii zniesiono oficjalnie  w  1981 

roku, a  w  2007 roku uznano je za przestęp-

stwo, nadal jest ono w  tym kraju częstym 

zjawiskiem, i  żadne przepisy karne nie eg-

zekwują zakazu. Niewolnicy są dziedzicze-

ni, a  właściciele nie potrzebują ich zakuwać 

w łańcuchy, wystarczy utrwalony przez wieki 

system społeczny. Podróżnik zobrazował to 

historią dwóch kobiet – niewolnicy i jej pani, 

mieszkających w  mieście pośrodku niczego, 

czyli w samym sercu Sahary.

  Pakistański świat islamu jest krajem wielu 

sprzeczności. Można tu spotkać milionerów 

i  żebraków, dziewczynki zmuszane do mał-

żeństwa i kobiety na stanowiskach kierowni-

czych, Talibów i nowoczesną, otwartą na za-

chód elitę. Jednak rola kobiet w  tamtejszym 

społeczeństwie zaczyna się powoli zmieniać. 

Poznajemy historię jednej z  nich, studentkę 

geologii na uczelni w  Norwegii. Zdobytą za 

granicą wiedzę i pewność siebie chce wyko-

rzystać w  Pakistanie, aby zmienić podejście 

mieszkańców swojego kraju do kwestii roli 

kobiety w społeczeństwie i przełamać trady-

cyjne  stereotypy.

  Ostatni temat spotkania to Kambodża i hi-

storia kobiety z kambodżańskiej dżungli. Za-

pewnia ona byt rodzinie, sprzedając lokalny 

przysmak, czyli smażone tarantule, które 

łapie jej małoletni syn. Piotr Kowalczyk w re-

porterskim ujęciu przedstawił relację z  wy-

prawy do Egiptu, Sudanu, Etiopii i  Kenii, in-

spirowanej powieścią Henryka Sienkiewicza 

„W pustyni i w puszczy”. Podczas dwóch spo-

tkań w bibliotekach w Tymieniu i w Mścicach 

uczniowie klas 4, 5 i  6 z  tamtejszych szkół 

„przeszli” trasą wędrówki Stasia i Nel, ale we 

współczesnej rzeczywistości. Zobaczyli ob-

raz Afryki kolonialnej i współczesnej, poznali 

życie swoich rówieśników, tak inne niż ich. 

Piotr Kowalczyk podzielił się z  nami opisem 

świata. Mówił, że świata nie można oceniać 

jednoznacznie, kierować się medialnymi ste-

reotypami. Pokazał to w prezentacji multime-

dialnej i filmach. Motywował do podróżowa-

nia  i poznawania interesujących miejsc. (DS)

O wielkich podróżach

W   Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w  Będzinie prze-

prowadzono kompleksowy re-
mont wypożyczalni  z czytelnią 
główną. 

   Zostały odnowione ściany, wy-

mieniono podłogę i  instalację elek-

tryczną. Zmieniono lampy oświe-

tleniowe i  drzwi. Część starych 

regałów bibliotecznych poddano re-

nowacji. Nowe regały i meble biuro-

we zostały dobrane tak, aby dobrze 

komponowały się ze starymi. Nową 

aranżację wnętrza uzupełniają fo-

tele, przyjazny  kącik dla dzieci, 

profesjonalny stojak na czasopi-

sma i  kwiaty. Aranżacja w  dobrym 

guście i  stylu  oraz profesjonalna, 

miła i  kompetentna obsługa stwa-

rza naszym użytkownikom dogodne 

warunki i odpowiedni klimat do ko-

rzystania  z  bogatego księgozbioru 

biblioteki i  innych  ofert kultural-

nych. Serdecznie zapraszamy. (DS)

W nowej aranżacji



Przeżyli razem ponad 50 lat

Państwo Regina i Roman Szuleccy z Tymienia

Małżonkowie obchodzący Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w roku 2018, którzy chcieliby 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.

W  dniu 16 marca Jubileusz 50 – 
lecia  Pożycia Małżeńskiego  

obchodzili Państwo  Regina i Roman 
Szuleccy z  Tymienia  oraz Państwo 
Irena i Władysław Pezdanowie. 

Państwo Regina i Roman Szuleccy  

z Tymienia

Uroczystość odbyła się w  Urzędzie Stanu 

Cywilnego w Będzinie. Wójt Gminy Będzino 

Henryk Broda w imieniu prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dokonał 

aktu dekoracji przyznawanymi medalami za 

„Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, V-ce Prze-

wodniczący Rady Gminy w  Będzinie Adam 

Gołębiewski przekazał list gratulacyjny. 

Pani Regina urodziła się w  Gąskach w  gm. 

Mielno. Po ukończeniu szkoły podstawowej 

wyjechała do Pabianic, tam ukończyła kurs 

krawiecki. Pan Roman urodził się w  Alek-

sandrowie Kujawskim. Wraz z  rodzicami 

i  rodzeństwem w  roku 1945 przyjechał do 

miejscowości Sianorzęty w gminie Ustronie 

Morskie. Ukończył szkołę przysposabiają-

cą do zawodu betoniarz-zbrojarz. W  latach 

1964-1965 pracował w  kopalni „Jastrzębie”.  

Po powrocie ze Śląska podjął pracę na bu-

dowie  ośrodka, przy latarni w Gąskach jako 

murarz. Państwo Szuleccy poznali się przy la-

tarni w Gąskach w 1966 roku, a 23.12.1967 r. 

zawarli związek małżeński w Urzędzie Stanu 

Cywilnego w Dobrzycy. Po ślubie zamieszka-

li z rodzicami Pani Reginy w Gąskach. W 1969 

roku przeprowadzili się do Tymienia. Pani 

Regina pracowała na suszarni  do roku 1981, 

a następnie jako stróż  w Rejonie Budynków 

PKP w  Koszalinie do uzyskania emerytury. 

Pan Roman pracował w  grupie remontowo 

- budowlanej w  Kombinacie w  Tymieniu do 

1989 r. do uzyskania emerytury. Państwo 

Szuleccy  mają: 4 dzieci,  2 synów i 2 córki, 

6 wnuków  i 1 prawnuka.

Państwo Irena i Władysław Pezdan

Uroczystość Jubileuszowa Państwa Ireny 

i  Władysława Pezdanów odbyła się w  Stra-

chominie, na którą licznie przybyła rodzina 

Jubilatów. Małżonkowie zostali udekorowa-

ni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeń-

skie przez Wójta Gminy Będzino Henryka 

Brodę, a  list gratulacyjny w  imieniu Prze-

wodniczącego Rady Gminy w Będzinie  prze-

kazała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Krystyna Najdzion.   

Pani Irena Pezdan urodziła sie w  Warninie, 

gm. Biesiekierz. Na teren gminy Będzino 

wraz rodzicami i  rodzeństwem przybyła do 

miejscowości Smolne w  listopadzie 1953 

roku. Po ukończeniu szkoły pomagała w go-

spodarstwie rolnym swoich rodziców.

Pan Władysław od urodzenia jest mieszkań-

cem gminy Będzino - miejscowości Smolne. 

W 1965 roku podjął pracę w Ośrodku maszy-

nowym w Dobrzycy. Od 1979 roku pracował 

w Nadleśnictwie w Gościnie, a w roku 1990 

otworzył własną działalność gospodarczą 

– tartak. W   1999 roku uległ wypadkowi 

i   przeszedł na rentę chorobową, a obecnie 

jest na emeryturze. Pani Irena zajmowała 

się wychowaniem dzieci. W 1986 roku pod-

jęła pracę w Koszalinie w fabryce mebli, a od 

2000 roku w SuperFish do uzyskania wieku 

emerytalnego. Państwo Pezdanowie  po-

znali się w październiku 1967 roku,  związek 

małżeński zawarli 16 marca 1968 r. w Urzę-

dzie Stanu Cywilnego w Dobrzycy. Po ślubie 

zamieszkali u  rodziców Pana Władysława, 

a od 1981 mieszkają w Strachominie. Jubilaci 

mają jedną córkę, dwóch synów, siedmioro 

wnucząt i jedną prawnuczkę.

Jubilatom przekazuję jeszcze raz najserdecz-

niejsze gratulacje i  życzenia wielu dalszych 

lat w  zdrowiu, wzajemnej miłości i  szacun-

ku najbliższych Wam osób, by przeżyte lata 

niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, 

a  nadchodzące lata pozwalały przeżywać 

kolejne jubileusze. (DK)
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Tak się złożyło, że w  najbliższym 
czasie naszą gminną oświatę czekają 
ważne zmiany. Może nie będzie 
to kolejna rewolucja, na miarę 
powiedzmy likwidacji gimnazjów, ale 
seria wydarzeń, na które wypada się 
zawczasu przygotować.

W oświacie będzie inaczej

  Mam tu na myśli zakończenie karie-
ry zawodowej przez kilkoro spośród 
pracujących obecnie dyrektorów 
przedszkoli i  szkół. Przyzwyczailiśmy 
się, że oni są od zawsze i będą na za-
wsze. Nawet obowiązkowe konkursy 
na stanowisko dyrektora, które wójt 
ogłaszał co pięć lat, nie spowodowały 
nigdy wymiany urzędującego szefa na 
kandydata z  zewnątrz. Zawsze prze-
chodzili „swoi”. Ostatnie zmiany wyni-
kały z ruchu emerytalnego, a ostatnio 
– przed laty – były to panie Nowakow-
skie, Ewa i  Danuta. Teraz będzie ina-
czej, bo czeka nas jeszcze w tym roku 
kilka zmian.
  Bycie dyrektorem przedszkola, czy 
szkoły ma w sobie coś z pracy sapera; 
nie można się pomylić. Na tej funkcji 
najważniejsze jest doświadczenie, 
ale zdobywa się je przez całe lata. 
Najgorsza jest odpowiedzialność „za 
wszystko”; jest się cały czas na cen-
zurowanym. Ocenia nie tylko organ 
prowadzący, czyli wójt, ale jeszcze 
wnikliwiej, merytorycznie jest się 
punktowanym przez nadzór peda-
gogiczny, czyli kuratorium. Kontrole, 
diagnozy, analizy, wnioski, programy 
naprawcze, kontrole pokontrolne – 
to dyrektorska codzienność. Oczy-
wiście nauczyciele i  rodzice uczniów 
też mają dyrektora na oku, też mają 
swoje oczekiwania, a nawet wymaga-
nia... Dodajmy do tego bardzo złożone 
prawo oświatowe, ciągle zmieniane, 
którego znajomość jest niezbędna. 
Kolejne ekipy polityczne wymyślają 
swoje ulepszenia: a to mundurki, a to 
wewnętrzne mierzenie jakości pra-
cy szkoły, a  to reformy programowe 
lub strukturalne... Oczywiście każda 
zmiana jest najważniejsza, aż do na-
stępnych wyborów parlamentarnych. 
Lekko nie ma. Wiem coś o  tym, bo 
tylko przez trzy lata byłem tylko wice-

dyrektorem w Zespole Szkół im. Ludzi 
Morza w Mścicach. Uciekłem, miałem 
dość. Kasa? Owszem; dyrektor dosta-
je dodatek funkcyjny i  przyznawany 
przez wójta dodatek motywacyjny, 
ale nie może mieć nadgodzin, ani 
płatnych zastępstw. W  zamian pra-
cuje w  wymiarze … odpowiednim, by 
załatwić wszelkie szkolne sprawy, bez 
względu na porę dnia i dzień tygodnia. 
Płace dyrektorskie często nie są wiel-
kością numer jeden na liście wynagro-
dzeń. Skąd się zatem biorą chętni na 
te stanowiska? Może prestiż społecz-
ny? Albo magia pieczątki?
  Typowa droga do kierowania przed-
szkolem, czy szkołą wiedzie przez 
szeregowe nauczycielstwo. Trzeba 
się najpierw zorientować, o co chodzi 
w  tym zawodzie, jak firma działa od 
zaplecza, trzeba dać się poznać jako 
obiecujący materiał na szefa, a  póź-
niej stanąć do konkursu. Niektórym 
z obecnych dyrektorów zajęło to dłu-
gie lata, inni dokonali tego szybko, ale 
wszyscy poświęcili się swej pracy bez 
reszty, bo inaczej się nie da. Nie wspo-
mniałem, że aby stanąć do konkursu 
na funkcję trzeba mieć ukończone 
dwusemestralne, podyplomowe stu-
dia w  zakresie zarządzania oświatą. 
Oczywiście płatne. Mam taki plan, by 
w kolejnych numerach „Nowin z Gmi-
ny” poświęcić nieco miejsca osobom 
naszych dyrektorów, tym, którzy za-
mierzają „zejść z  pokładu”. Myślę, że 
im się to należy, wszak najlepsze lata 
swojego życia poświęcili dla dobra na-
szych dzieci i młodzieży, a sporo tych 
„dzieci” przyprowadza teraz do szkół 
swoje własne dzieci. Będzie też oka-
zja, by powspominać dzieje gminnej 
oświaty w ostatnich dziesięcioleciach, 
a nasi czytelnicy odnajdą – być może – 
wspomnienia z własnego dzieciństwa. 
(RS)

Weź udział 
w przygodzie!

Szkolny Związek Sportowy Gminy 
Będzino zaprasza na 32. Rajd Rowe-

rowy SZS. 

  Nie trzeba chyba dodawać, że jest to 
impreza autorska dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Będzinie, pana Bogda-
na Wojsy, którego wspierają nauczy-
ciele wychowania fizycznego z naszych 
szkół. Przez trzydzieści jeden lat rowe-
rzyści zjeździli pół Polski i  nie zamie-
rzają na tym poprzestać. Tegoroczny 
rajd odbędzie się w dniach 26 maja do 
2 czerwca, a  jego trasa będzie bardzo 
atrakcyjna: Łeba – Żarnowiec – Dąbki 
– Karwia – Jastrzębia Góra – Hel. Trzy-
dniowy biwak na Helu będzie połączo-
ny z  morską wycieczką przez Zatokę 
Gdańską do Gdańska i  zwiedzaniem 
miasta. Organizatorzy planują zabrać 
na rajd około czterdziestki uczniów 
ze szkół gminy Będzino. Odpłatność 
uczestnika ma wynieść ok. 500 zło-
tych, ale być może niektóre rady rodzi-
ców zechcą dofinansować „swoją” mło-
dzież. Budżet imprezy jest znacznie 
większy niż wpłaty rowerzystów, bo 
od lat nasza gmina przeznacza pewne 
sumy na działalność Szkolnego Związ-
ku Sportowego, a  Rajd Rowerowy SZS 
jest tu pozycją sztandarową. (RS)

Szkoła Podstawowa w  Mścicach or-
ganizuje po raz jedenasty wakacyj-

ny obóz wędrowny pn. „Ludzie Morza” 
na Jeziorach.

  Tym razem będzie to ostatni (nieodwo-
łalnie!) wyjazd z  tej serii, co jest zwią-
zane ze zmianami kadrowymi w szkole. 
Grupa ok. 25 osób rozpocznie wędrów-
kę żeglarsko – rowerową w  Okartowie 
na wschodnim brzegu Śniardw, w  no-
wej, „wypasionej” marinie. Tam nas 
jeszcze nie było. Co dalej – zobaczymy. 
Będzie to zależało od wiatru i  pogody, 
ale damy radę, jak wielokrotnie wcze-
śniej. Na pewno przepłyniemy całe 
Śniardwy (rowerami objedziemy od po-
łudnia) na Jezioro Seksty, a dalej może 
na Galindię, a może nie... Termin obozu 
to 9 – 17 lipca, a odpłatność all inclusive 
ma wynieść 600 złotych. Moc atrakcji - 
jak to na Mazurach - zapewniona! (RS)

Na głęboką wodę
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Wycinka drzew po nowelizacji
Zmiana ustawy przywra-

ca między innymi prawną 
ochronę drzew, które rosną na 
nieruchomościach stanowią-
cych własność osób fizycznych 
i są usuwane na cele niezwiąza-
ne z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

W przypadku, o którym mowa wyżej, 
właściciel nieruchomości zobowiąza-
ny zatem będzie dokonać zgłoszenia 
do właściwego organu - Wójta Gminy 
Będzino, zamiaru usunięcia drzewa, 
jeżeli obwód pnia drzewa, mierzone-
go na wysokości 5 cm przekracza:
 
a) 80 cm - w przypadku topoli, 
wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego, 

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego, 
c) 50 cm - w przypadku pozostałych 
gatunków drzew *.
 
* Nie dotyczy drzew owocowych, 
z  wyłączeniem drzew rosnących na 
terenie nieruchomości wpisanej do 
rejestru  zabytków lub na terenach 
zieleni.
 
Ponadto przypominamy  o   okre-
sie lęgowym  ptaków i  okresie we-
getacyjnym drzew, począwszy od 
1 marca do 15 października. W  tym 
okresie nie wycinamy drzew zgod-
nie z  §6 Rozporządzenia Ministra  
Środowiska z  dnia 16 grudnia 2016 
r. w  sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183), 
wprowadza się m.in. zakaz  umyśl-
nego niszczenia  jaj lub form roz-
wojowych, niszczenia, usuwania 
lub uszkadzania gniazd; niszczenia 
siedlisk lub ostoi zwierząt dziko wy-
stępujących.  A  w  przypadku, gdy  
nie stwierdzono na przedmiotowych 
drzewach  występowania zwierząt 
chronionych i  zasiedlonych gniazd 
wycinkę drzew można wykonać do 
31 marca. Przypominamy również, że 
przed przystąpieniem do prac zwią-
zanych z  usuwaniem drzew, należy 
ponownie przeprowadzić oględziny 
pod kątem występowania zwierząt 
chronionych i  zasiedlonych gniazd. 
W przypadku stwierdzenia gatunków 
chronionych lub ich siedlisk, należy 
zaprzestać wycinki. (AK)

Przypominamy, że w  przypadku 
jakichkolwiek zmian, mających 

wpływ na wysokość opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi, należy złożyć nową deklara-
cję w terminie 14 dni od zaistnienia 
zmiany. Terminowe złożenie dekla-
racji pozwoli uniknąć zbędnych na-
liczeń opłaty, ponieważ w przypad-
ku deklaracji złożonej po terminie, 
Urząd Gminy nie będzie mógł zwró-
cić nadpłaty za miesiące, w których 
odbył się wywóz odpadów. (MK)

Wstępny nabór na AZBEST

Szanowni mieszkańcy, zwraca-
my się z  uprzejmą prośbą do 

osób, które posiadają wyroby za-
wierające azbest i są ujęte w "Pro-
gramie usuwania wyrobów zawie-
rających azbest z  terenu gminy 
Będzino" do składania wstępnych 
deklaracji do przystąpienia do pro-
gramu. 

W planach na 2018 r. Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w  Szczecinie jest 
uruchomienie naboru wniosków na 
zasadach takich jak w  latach ubie-
głych. Kosztami kwalifikowanymi 
zadania, tzn. takimi, na które można 
uzyskać dofinansowanie, są koszty 
dotyczące: 

• demontażu wyrobów zawierających 
azbest, 

• zbierania wyrobów wcześniej zde-
montowanych, 

• transportu i  unieszkodliwiania wy-
robów zawierających azbest. Wydat-
ki związane z  zakupem i  montażem 
nowych pokryć dachowych i elewacji 
leżą po stronie właściciela nierucho-
mości.

UWAGA!

Program realizowany będzie po ogło-
szeniu naboru wniosku przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej i  pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku Gminy Będzino 
o  dofinansowanie zadania z  zakresu 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest przez operatora programu. 
W  przypadku, gdy wniosek Gminy 
Będzino nie zostanie zakwalifikowa-
ny do realizacji, bądź nabór nie zo-
stanie ogłoszony, zadanie nie będzie 
realizowane. Dodatkowe informacje 
można uzyskać w  siedzibie Urzędu 
Gminy w  Będzinie – pokój nr 6 lub 
pod numerem tel. 943162533 (AK)

Deklaracje 

Przypominamy, że najbliższa zbiór-
ka odpadów wielkogabarytowych 

odbędzie się w dniu 9 czerwca 2018 r. 
i będzie obejmowała m.in. meble, ro-
wery, zabawki sprzęt elektroniczny 
i elektryczny, opakowania i wiadra po 
farbach oraz zużyte opony.  (MK)

Odpady
wielkogabarytowe

  Nie dam rady pisać o Nim „pan”, będzie 
w tym tekście po prostu Leszkiem. Żywot 
rozpoczął w Sławnie. Ma wiele ciekawych 
wspomnień związanych z  tym miastem, 
ale nauki pobierał już w  Koszalinie, do-
kąd przenieśli się jego rodzice. Jak wielu 
z nas trafił do liceum im. Stanisława Du-
bois, do klasy rosyjskiej. Do dziś ma duży 
sentyment do tego języka, a sama szkoła 
rozbudziła go intelektualnie. Po maturze 
wybrał poznańską Akademię Wychowa-
nia Fizycznego, którą ukończył z tytułem 
magistra i na rok pomaszerował w „sołda-
ty”. Po tej męskiej przygodzie rozpoczął 
pracę w zawodzie nauczycielskim.
Było to 1 września 1985 roku, kiedy czar-
nowłosy, szczuplutki i  energiczny młody 
człowiek stanął oko w  oko z  młodzieżą 
Mścic i okolic płci obojga, mając za zada-
nie zrobić z nich sportowców. Do tej pory 
w  szkole nie było nauczyciela wychowa-
nia fizycznego, a  lekcje wf-u  prowadzili 
różni pedagodzy z  różnym skutkiem, bo 
w tamtych czasach uczyło się wszystkie-
go, a posiadanie dyplomu wyższej uczelni 
wcale nie było standardem. Piszę o roku 
1985, czterdzieści lat od zakończenia dru-
giej wojny światowej. Trudno w  to uwie-
rzyć, w  jakich warunkach funkcjonowały 
wtedy szkoły.
  Zajęcia wf-u odbywały się na sali, salce 
o wymiarach 7 x 11 metrów, przy sklepie 
GS, na rogu ulic Koszalińskiej i  Szkolnej. 
Nad „salą gimnastyczną” mieściły się izby 
lekcyjne zajęć technicznych i  „zerówki”. 
Uczniowie rozbierali się na ławeczkach 
przy wiejskiej bibliotece, a  wyposażenie 
sportowe składało się ze starych stołów 
tenisowych, dwóch piłek lekarskich i … sa-
nek. Tych było sporo, bo i zimy wtedy były 
inne. Kiedyś tam do młodego nauczyciela 
na lekcję przyjechała z  kuratorium pani 
wizytator. Po hospitacji było omówienie 
zajęć i  pani miała tylko jedno zastrzeże-
nie: nauczyciel stał w niewłaściwym miej-
scu. Leszek wyjaśnił, że tam, gdzie stał, 
była dziura w  podłodze i  w  ten sposób 
asekurował ćwiczących uczniów. Takie to 
były czasy.

Stopniowo wzbogacał wyposażenie swo-
jego warsztatu pracy. Na dawnej ulicy 
Świerczewskiego w  Koszalinie był sklep 
sportowy. Wystarczyło w  dniu dostawy 
towaru ustawić się (z  rodziną) w  kolej-
ce o  piątej rano i  już o  dziesiątej można 
było kupić piłkę. Jedną, bo sprzedawali 
po jednej. Mimo drobnych trudności Le-
szek wspomina te lata z rozrzewnieniem. 
Tak się złożyło, że trafił w  naszej gminie 
na grupę podobnych sobie zapaleńców, 
z którymi mógł góry przenosić. Odrobinę 
starsi koledzy wuefiści – Wiesław Subel 
z  Tymienia i  Bogdan Wojsa z  Łekna za-
początkowali szereg imprez sportowych, 
które mają kontynuację po dziś dzień. 
W  1987 roku ruszył Gminny Rajd Rowe-
rowy Szkolnego Związku Sportowego (tu 
trzeba wspomnieć też Henryka Harasi-
mowicza), opracowano kalendarz rozgry-
wek w różnych dyscyplinach i kategoriach 
wiekowych, a  najlepszych sportowców 
nagradzano na Balu Sportowca (najpierw 
były to bale szkolne, obecnie gminny).
  Rok 1987 był dla Mścic szczególnie waż-
ny. W czynie społecznym (kto to dziś pa-
mięta?) zbudowano w miejscu dzisiejszej 
„nowej” części szkoły kompleks obiektów 
sportowych: boisko trawiaste, bieżnię do-
okólną, skocznię w dal. W tę budowę włą-
czyli się mieszkańcy Mścic, nauczyciele 
i uczniowie, a dużą pomoc okazał mścicki 
POHZ. Obiekt służył Leszkowi trzy lata, bo 
podjęto decyzję o rozbudowie szkoły i te-
ren poszedł pod fundamenty. Najwyższy 
czas...
  Przełom lat 80-tych i  90-tych był dla 
Leszka pracowity w  dwójnasób: zaan-
gażował się społecznie, został radnym 
gminy w pierwszej kadencji demokratycz-
nego samorządu. Mieszkał wtedy w  Do-
biesławcu, uprawiał maliny i  boczniaki, 
trenował zawodników „Legionu” w  Do-
brzycy, wspólnie z  żoną Wandą (nauczy-
cielka młodszych klas) wychowywał dwie 
śliczne córki... Nie nudził się. Rok 1999 
przyniósł gimnazja i wtedy Leszek został 
dyrektorem, co trwa do dziś. Rok później 
(14 grudnia 2000) oddano długo wyczeki-

waną salę sportową; marzenie każdego 
wuefisty.
  Ostatnie niemal dwadzieścia lat – to 
w życiu Leszka dyrektorowanie; najpierw 
w  gimnazjum, od 2004 roku w  Zespole 
Szkół, a  od września 2017 roku w  Szkole 
Podstawowej w  Mścicach. Przez te lata 
wspólnie budowaliśmy dobrą markę 
szkoły (dobrą – jestem o  tym przekona-
ny). Leszek zawsze podkreślał, że liczy się 
zespół. Sam dyrektor, choćby najlepszy, 
wiele nie zdziała. W  2006 roku przyjęli-
śmy imię „Ludzi Morza” szukając w  tym 
patronie nowych możliwości w  pracy 
wychowawczej (mamy szkolny jacht). By-
liśmy aktywnym członkiem ogólnopol-
skiego Towarzystwa Gimnazjów Poszu-
kujących. Organizujemy obozy żeglarskie 
i  narciarskie. Nasi uczniowie odnosili 
wiele sukcesów sportowych, ale chlubą 
szkoły jest chór „Dominanta”. Założony 
w  1988 roku, prowadzony przez Bożenę 
Cienkowską, wygrywał w Polsce chyba już 
wszystkie festiwale i konkursy, jakie były 
do wygrania.
  Ktoś ważny widać to zauważył, że jest 
taka szkoła, że ktoś nią kieruje... W 2013 
roku Minister Edukacji przyznał dyrekto-
rowi Leszkowi Lenarcikowi Medal Komisji 
Edukacji Narodowej. Podkreślę: to nie jest 
drobnostka, na pewno nie dla nauczycie-
la. W naszej gminie ma to odznaczenie tyl-
ko jeszcze jedna osoba. Kończąc zadałem 
Leszkowi pytanie o  to, jak zmieniły się 
dzieci przez te ponad trzydzieści lat.
  Odpowiedź pewnie nikogo nie zaskoczy. 
Kiedyś dzieciaki były twardsze, z mocniej-
szego materiału. Każda forma aktywności 
fizycznej jaką się zaproponowało, budziła 
entuzjazm, nikogo nie trzeba było zmu-
szać, ani nawet zachęcać do rywalizacji 
sportowej. Dzisiaj mamy bogatą propozy-
cję zajęć pozalekcyjnych, tylko wybierać. 
Działają kluby sportowe, miasto zaprasza 
na lodowisko, basen, a dzieci coraz trud-
niej oderwać od komputera, telewizora, 
smartfona i mediów społecznościowych. 
To chyba najważniejsza zmiana, jaką za-
uważam – kończy Leszek. (RS)

Leszek.
Pierwszym, który w tym roku upublicznił zamiar 
zakończenia pracy w zawodzie nauczycielskim 
jest mój dobry kolega Leszek Lenarcik. 
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