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NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
- 7 lipca, godz. 15:00 - Festyn
w Popowie, koło świetlicy;
Festyn w Dobrem, boisko
- 14 lipca, godz. 16:00 Festyn w Stoisławiu, boisko
- 14-15 lipca – III Kulinarny
Festiwal Kwiatów Jadalnych,
Ogrody Hortulus Spectabilis
w Dobrzycy,
- 21 lipca - Festyn rodzinny
w Będzino, plac obok DK
- 25 lipca, godz. 11:00 –
Gminny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy
Będzino, Spartakiada, boisko
Orlik w Mścicach,
- 31 lipca - Gminny Dzień
Naleśnika, świetlica
w Strzepowie
- 11 sierpnia – Festiwal
Pszczół, plac obok świetlicy
w Strachominie,
- 18 sierpnia - Spotkanie
Różnych Kultur,
lasek w Mścicach,
- 25 sierpnia - Festyn
w Tymieniu
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany dat
i godzin w ww. programie z przyczyn losowych.
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Czas na aktywność
R

ozpoczął się czas wakacji, urlopów, odpoczynku i wyjazdów.

W niektórych sołectwach odbyły
się już pierwsze festyny, spotkania
integracyjne, a w wielu miejscowościach zaplanowano imprezy na czas
wakacji.
To dobra okazja do spotkań mieszkańców, wspólna zabawa, odpoczynek
a zarazem wykazanie się umiejętnościami kulinarnymi i organizacyjnymi.
Dla dzieci na czas wakacji szeroki program przygotowały placówki kultury
i świetlice wiejskie. 28 czerwca w Tymieniu w Domu Ludowym odbyło się uroczyste rozpoczęcie wakacji dla wszystkich dzieci z terenu Gminy Będzino pod
hasłem „Bezpieczne Wakacje”. Dzieci
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spotkały się z policją, strażą pożarną,
służbą zdrowia jak również z osobą
odpowiedzialną za trzeźwe i bez używek życie. Imprezę uświetnił zespół
z Koszalina „Klauni Kulki” z specjalnym
na tę okoliczność programem, który
przypomniał o wszelkiej odpowiedzialności dzieci i rodziców. W Dobrzycy
natomiast odbył się festyn rodzinny,
organizowany przez szkołę i radę rodziców. Samorząd Gminy postarał się
zorganizować dla 50 dzieci wyjazd kolonijny do Rzucewa na 10 dni. Wyjazd kolonijny organizuje również GOPS w Będzinie dla 26 dzieci, których rodzice
korzystają z pomocy placówki. Ciekawe
spotkania i zajęcia odbywać się będą
w świetlicach wiejskich, domach kultury i bibliotekach na terenie Gminy Będzino. Mam więc nadzieję, że podołamy
wymaganiom dzieci i młodzieży i każdy
znajdzie dla siebie coś interesującego.
Wszystkim powinno nam zależeć na
tym, aby ci co mają wakacje i urlopy
wrócili do domów, szkoły i pracy wypoczęci z przekonaniem dobrze wykorzystanego czasu. Dla rolników zbliża się
czas wytężonej pracy zbiorów plonów.
Niestety te nie zapowiadają się dobrze.

Brak deszczu i wysokie temperatury,
które nawiedziły nasz region już z początkiem maja spowodowały duże straty w rolnictwie. Obecnie rolnicy składają podania do Urzędu Gminy o wycenę
strat w oprawach rolnych. W gminie
została powołana komisja, która na
bieżąco szacuje zniżki plonów. Mamy
nadzieję, że znajdą się środki na pomoc
dla rolników dotkniętych skutkami braku opadów. Coraz więcej mieszkańców
pracuje w obsłudze turystów - dla nich
to również czas wytężonej pracy.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich
pracujących i odpoczywających w tym
wyjątkowym czasie lata.
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Zadziałają w Barninie

ostatnim czasie w Barninie
uformowała się grupa nieformalna, która chce przywrócić dawną funkcję społeczną zaniedbanemu
terenowi przy świetlicy.

odzyska swój dawny blask. Dzięki środkom
z dofinansowania przy świetlicy uporządkowana zostanie obecna zieleń, posadzone
będą nowe drzewka, a plac zabaw zostanie
odnowiony. Planuje się również zakup stołu
do piłkarzyków. Wytworzone zostanie miej-

Ten niewielki fragment zieleni ze względu

sce na ognisko z grillem oraz miejsce na grę

na swój stan przez ostatnie lata nie był już

w klasy. Projekt wymaga dużego zaangażo-

tak często użytkowany, a plac zabaw ulegał

wania mieszkańców oraz wniesienia wkładu

zniszczeniu. W celu odnowienia i uporząd-

własnego w postaci dodatkowych środków

kowania przestrzeni mieszkańcy wystąpili

finansowych, a także materiałów do pracy,

z wnioskiem o dofinansowanie do Progra-

które grupa zamierza pozyskać od zaprzy-

mu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej

jaźnionych firm i instytucji. Dzięki pomysło-

Fundacji Wolności. Zgodnie z ideą Programu

wości mieszkańców Barnin i całe sołectwo

dobro wspólne, o które chcą zatroszczyć się

Będzinko zyska nowe miejsce sprzyjające

mieszkańcy ma spowodować, że miejsce

lokalnej integracji. (PK)

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Nauka dla Środowiska

Integracyjne spotkania dla Będzina

D

rodzy mieszkańcy Będzina!
Jesteście gotowi na dużą
porcję pozytywnej energii, kreatywnych warsztatów i dobrej
zabawy?

wersja online

Kolonie dla najmłodszych

G

mina Będzino organizuje
w dniach od 3 do 12 lipca
2018 r. kolonię letnią dla dzieci.
Tym razem młodzi mieszkańcy
wybiorą się do Rzucewa.
W programie między innymi:
wycieczka do Trójmiasta, Wejherowa, Mechowa, wycieczka
autokarowopiesza do Rozewia
i Jastrzębiej Góry, na Półwysep
Helski oraz wycieczka piesza
do Swarzewa. W kolonii weźmie
udział 50 dzieci z terenu gminy
Będzino. Całkowity koszt to 39
tys. zł, z czego 25 tys. zł pochodzi
ze środków Gminy Będzino. (MD)

Wakacje z GOK
D

ziałalność w okresie wakacyjnym Gminny Ośrodek Kultury
w Będzinie prowadził będzie w placówkach: Dom Ludow y w Tymieniu
i Mścicach, Dom Kultury w Dobrzycy
i Będzinie, Świetlica Wiejska w Strachominie, Strzepowie i Wierzchominie.

się od codziennych spraw. Tematów
przewodnich na kolejne spotkania

Godziny ot warcia będą różne i dostosowa-

nie brakuje, tym bardziej, że zgłasza-

ne w zależności od obsady etatowej i zapo-

ją się kolejne gotowe do współpracy

trzebowania danego środowiska. Zajęcia

osoby pełne pasji i chęci do działania.

dot ycz yć będą m. in. prowadzenia zajęć

Możemy zdradzić, że we wrześniu

plast ycznych, zajęć ruchow ych na śwież ym

Już od września będą kontynuowane

startujemy ze spotkaniem pn. Do-

powietrzu, a w razie niepogody w pomiesz-

integracyjne spotkania dla mieszkań-

mowe SPA, czyli jak tanim sposo-

czeniach ( gier i zabaw zręcznościow ych),

ców i mieszkanek Będzina. W związ-

bem zadbać o siebie. Poznamy taj-

w ycieczek piesz ych w najbliższe otoczenie

ku z dużym zainteresowaniem warsz-

niki robienia naturalnych pillingów

miejscowości, rowerow ych nad jezioro, mo-

tatami plastycznymi, po wakacjach

oraz superszybkich maseczek, które

rze lub do innej placówki na nasz ym terenie,

powracają cykliczne spotkania dla

zdziałają cuda. Na pewno duża część

zajęć kulinarnych, zajęć komputerow ych,

mieszkanek i mieszkańców Będzina.

pań skusi się na zajęcia, na których

gier planszow ych, tenisa i bilarda. Oprócz

Przypomnijmy, że podczas zajęć wy-

jedna z mieszkanek Będzina opo-

zajęć stał ych planowane są imprez y, tur-

konywane były różne ozdoby, m.in.

wie o dbaniu o dłonie oraz wykona

nieje i w yjazdy na terenie gminy, jak i do

wiosenne wianki, wielkanocne ozdo-

uczestniczkom manicure hybrydowy!

innych miejscowości naszego wojewódz-

by i palma, która zajęła II miejsce

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie

t wa – przewidy wany jest udział wsz yst-

w Wojewódzkim Konkursie Wielka-

coś interesującego dla siebie i że ta-

kich dzieci i młodzież y z terenu gminy.

nocnym, co było nie lada wyróżnie-

kie spotkania integracyjne na stałe

Przedstawiony plan działań świetlic znaj-

niem i docenieniem pań zaangażo-

wpiszą się w kalendarz mieszkańców

duje się na stronie w w w.kultura-bedzino.pl

wanych w jej tworzenie. Spotkania

i mieszkanek naszej miejscowości.

oraz został w y wieszony w placówkach. In-

przebiegały w miłej atmosferze, przy

Szykuje się sporo atrakcji! Szczegóły

formacja została przekazana przed zakoń-

herbacie z cytryną i goździkami oraz

na facebooku Będzino Info oraz pod

czeniem roku szkolnego do szkó ł. Z prz y-

słodkim poczęstunku. Była to nie-

numerem telefonu u Anny Kwiat-

cz yn od nas niezależnych może nastąpić

zwykła okazja do ciekawych rozmów,

kowskiej 724 925 988 lub u Agnieszki

zmiana dat w yjazdów, dlatego prosimy

wymiany doświadczeń i oderwania

Kwiatkowskiej 695 524 938. (ANK)

o śledzenie nasz ych stron w w w. ( JŁ)
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Wybudowano odcinek drogi Smolne-Wierzchomino

W

dniu 11 czerwca 2018 r.
uroczyście oddano do użytku nowo przebudowaną drogę na
odcinku od skrzyżowania przed
Smolnem do Wierzchomina.

zadania istniejąca droga do miejscowości, na odcinku 490 m, została poszerzona do szerokości 5,5 m a całość jej
nawierzchni została pokryta warstwami asfaltu. Realizacja zadania znacząco
wpłynęła na poprawę połączenia w tym

Remont polegał na poszerzeniu pasa

miejscu, podniosła parametry użytko-

jezdni, uformowaniu nowych poboczy

we przedmiotowej drogi oraz zwiększy-

oraz położeniu nawierzchni asfaltowej.

ła płynność ruchu. Całkowita wartość

Inwestycja realizowana była przez wy-

zadania to: 496 tys. zł brutto, z czego

łonionego w drodze przetargu wyko-

sfinansowana była w 50% ze środków

nawcę – firmę Infrabud. Dzięki realizacji

powiatu i 50% ze środków gminy. (MD)

Kolejny przegląd solistów, kapel i zespołów za nami
doska” z Bonina II miejsce – Zespół Ludowy
„Olszyna” z Żydowa III miejsce – Zespół Śpiewaczy „Jagody” A-capella z Niedalina. W kategorii zespoły pieśni i tańca: I miejsce – Zespół
Pieśni i Tańca „Ziemia bobolicka” z Bobolic.
Nagrodę Grand Prix przeglądu ufundowaną
przez Wójta Gminy Będzino otrzymał Zespół Ludowy "ZALESIE" z Mścic. Dziękujemy
Ogrodom Hortulus za ufundowane nagrody
i możliwość zwiedzenia ogrodów. a Kołu Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy za przygotowanie bardzo smacznych ciast i posiłków. ( JŁ)

W

dniu 3 maja w sali DK w Dobrzycy odbył się IX Powiatowy
Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów
Ludowych.

ca. W efekcie tych zmagań jurorzy p. Janusza
Pietrzykowskiego i przewodniczącego komisji p. Winfreda Wojtana wytypowali najlepszych wykonawców. W kategorii soliści:
I miejsce – Klaudia Zabłuda – Tymień, II miej-

Imprezę otworzyli, życząc przyjemnego spę-

sce – Michalina Radiun – Koszalin, III miejsce

dzenia czasu i owocnej rywalizacji Wójt Gmi-

– Jan Zalewski – Wyszebórz, III miejsce – Jan

ny Będzino Henryk Broda i Dyrektor Gminne-

Jagodziński – Mielno, W kategorii kapele lu-

go Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak.

dowe: I miejsce – Kapela Ludowa „SWATY”

W rywalizacji w poszczególnych kategoriach

z Będzina, II miejsce – Kapela zespołu „Kwiaty

uczestniczyło 12 solistów, 2 kapele ludowe,

polskie” z Tymienia W kategorii zespoły śpie-

23 zespoły śpiewacze i 1 zespół pieśni i tań-

wacze: I miejsce – Zespół Śpiewaczy „Ban-
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Pomóż
pszczołom

G

mina Będzino przyłączyła się
do akcji "Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom" w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy
pszczołom”.
Samorząd podejmuje różne działania
na rzecz poprawy sytuacji pszczołowatych, począwszy od organizacji konkursu
„Piękna Wieś” mającego na celu dbałość
o swoje posesje, zagrody, wsie pod względem nasadzenia roślinności przyjaznym
pszczołom i estetyki swoich obejść.
Ponadto

na

obszarze

ewidencyjnymi

gminy Będzino w miejscowości Stracho-

Absolutorium dla Wójta
R

adni Rady Gminy w Będzinie
wszystkimi głosami za (przy nieobecności 1 radnego) udzielili absolutorium Wójtowi Henrykowi Brodzie za wykonanie ubiegłorocznego
budżetu.

mino corocznie organizowany jest festyn pod nazwą: „Wielki Dzień Pszczół”,
aby przypomnieć o niezastąpionej roli,
jaką zapylacze pełnią w całym środowi-

niezwykle skuteczne i bardzo dobre zarzą-

sku lokalnym oraz o tym, że są zagrożo-

dzanie sprawami Gminy przez Pana Henry-

ne wyginięciem. Prelekcje mają na celu

ka Brodę. Potwierdzają to wyniki kontroli

zmianę postaw społeczeństwa lokalnego

zewnętrznych, uzyskiwanie pozytywnych

i dzieci z terenu całej gminy Będzino. Za-

wymaganych prawem opinii instytucji ze-

mysłem imprez, tych już cyklicznych, jak

wnętrznych, a także otrzymywane przez

i planowanych na kolejnych festynach na

Gminę, jak i pracowników, wyróżnienia,

terenie gminy Będzino jest propagowanie

Absolutorium to jeden z najistotniejszych

nagrody i certyfikaty. Wójt sprawując swój

pozytywnych działań związanych z ochro-

ustawowych środków kontroli Rady Gminy

urząd udowodnił, że jest samorządowcem

ną przyrody, w szczególności ochrony

nad działalnością Wójta. Po zakończeniu

niezwykle skutecznym, potrafiącym reali-

pszczół. W trakcie tegorocznego pikniku

roku budżetowego Rada Gminy ocenia pra-

zować ciekawe pomysły, podejmuje śmiałe

w Tymieniu promowaliśmy akcję „Z Ku-

cę organu wykonawczego – Wójta – w za-

decyzje, a owocna praca Wójta przyczynia

jawskim pomagamy pszczołom”. Mamy

kresie działalności finansowej gminy.

się do rozwoju i promocji Gminy.

nadzieję, że przyłączą się do nas wszyst-

Wójt – Henryk Broda uzyskał absoluto-

- Udzielenie absolutorium oznacza stwier-

Wójt Gminy Będzino serdecznie zaprasza

rium z tytułu wykonania ubiegłorocznego

dzenie prawidłowości finansowego działania

mieszkańców gminy Będzino do zakłada-

budżetu, podczas XLIV Sesji Rady Gminy,

naszego samorządu. Zarządzanie publicz-

nia lub zgłaszania już istniejących miejsc

która odbyła się 29 czerwca br. Przed przy-

nymi pieniędzmi to bardzo odpowiedzialne

przyjaznym pszczołom, zlokalizowanych

stąpieniem do głosowania radnym zostało

zadanie. Wymaga skrupulatności, rozwagi

na terenie gminy Będzino. Może to być

przedstawione sprawozdanie z wykonania

i dużej wiedzy. Na sukces, jakim jest otrzy-

fragment ogrodu lub działki, klomb, doni-

budżetu gminy za 2017 rok, pozytywna

manie absolutorium, składa się praca wielu

ce ustawione na balkonie lub tarasie, łąka

opinia o sprawozdaniu Regionalnej Izby Ra-

osób, które działają w strukturach Urzędu

kwietna czy kawałek trawnika. Wystarczy

chunkowej oraz wniosek komisji rewizyjnej

Gminy i poszczególnych jednostek. Należą im

zalogować się na stronie: http://www.po-

o udzielenie absolutorium.

się duże słowa uznania i podziękowania. Dzię-

magamypszczolom.pl/application/zglos-

kuję również za dobrą współpracę i czuwanie

-miejsce . Wójt Gminy Będzino zachęca

Zrealizowane dochody budżetu za 2017 r. to

nad finansami gminy Pani Skarbnik Patrycji

również mieszkańców żeby dbać o tereny

kwota 42.136.187,77 zł, natomiast wydatki –

Woltmann. Dziękuję także Radnym i Sołtysom

zielone w gminie, by były jednocześnie

40.041.907,41 zł. Przeprowadzane kontrole

za cenne podpowiedzi i wskazówki. Razem po-

piękne i zapewniały pszczołom pokarm.

dotyczące funkcjonowania poszczególnych

zytywnie kreujemy wizerunek naszej gminy.

Dodatkowych informacji udziela pracow-

komórek urzędu, jak i jednostek organi-

- powiedział Wójt Gminy Będzino Henryk

nik ds. ochrony środowiska Agnieszka

zacyjnych,

Broda. (UG)

Kwiatkowska, Pokój Nr 6, parter (AK)

kie sołeckie miejscowości gminy Będzino.

wskazują

jednoznacznie

na
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Nowa pracownia dla podopiecznych Zagrali o puchar

D

nia 6 czerwca 2018 r. w naszym
Środowiskowym Domu Samopomocy w Będzinie odbyło się uroczyste otwarcie nowej pracowni techniczno-stolarskiej.

rzyszenie "Lepsze Jutro" z własnych środków
finansowych, tj.: pochodzących z kiermaszy
i składek członkowskich Stowarzyszenia, zakupiło do pracowni techniczno-stolarskiej

W

dniu 6 maja 2018 r. o godzinie
na boisku „Orlik” w Mścicach
odbył się coroczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Będzino.

niezbędny sprzęt na kwotę 3500 zł, między
innymi szlifierkę, frezarkę, strug, piłę tarczo-

Zaproszenie na uroczystość przyjął Wójt

wą itp. W przygotowaniach do otwarcia po-

Gminy Będzino Henryk Broda, a w prezen-

magali również pracownicy wykonujący pra-

cie uczestnicy ŚDS otrzymali od niego nowe,

ce społecznie-użyteczne, którym serdecznie

bezpieczne narzędzia pracy - szlifierkę oraz

dziękujemy. W Środowiskowych Domach Sa-

papier ścierny, które będą mogły być wy-

mopomocy istnieje wiele miejsc, w których

korzystywane podczas zajęć w pracowni.

głównie panie mogą wykazać się swoimi

Gośćmi honorowymi byli również Zastępca

umiejętnościami praktycznymi - pracownia

Prezesa Stowarzyszenia "Lepsze Jutro" Bar-

kulinarna, czy krawiecka. Obecnie przygo-

bara Grudzień, Skarbnik Stowarzyszenia

towana

Teresa Dębiec i Członek Komisji Rewizyjnej

głównie dla panów, gdzie będą mogli przy-

Stowarzyszenia Krystyna Najdzion, którzy

gotowywać również elementy ozdobne oraz

też przekazując prezent wzbogacili zaplecze

użytkowe, np. karmniki, świeczniki, skrzyn-

pracowni. Pracownia techniczno-stolarska

ki, meble ogrodowe. Inspiracją w pracowni

powstała dzięki pomocy i zaangażowaniu

będzie obróbka drewna czyli czyszczenie,

Wójta Gminy Będzino Henryka Brody, który

malowanie, toczenie, klejenie i barwienie.

przekazał dla ŚDS dodatkowe pomieszcze-

Wykonanymi pracami będziemy się również

nie o powierzchni 38 m2. W ostatnim okresie

dzielić na naszym profilu facebookowym.

w nowym wnętrzu dokonano remontu i do-

ht tps://w w w.facebook.com/SDSRazemRa-

stosowano je do potrzeb pracowni. Stowa-

dosniej/ (SP)

pracownia

będzie

przeznaczona

W zawodach wzięło udział 5 drużyn:
Tymień, Mścice I, Mścice II, Mścice
III, Dobiesławiec. Zwycięzcą turnieju
piłki nożnej została drużyna Mścice II
przed drużyną z Dobiesławca i Mścicami I. Zwycięski zespół otrzymał
z rąk Wójta Gminy p. Henryka Brody
okazały puchar, a pozostałe drużyny za udział – piłki nożne. Wszyscy
uczestnicy imprezy poczęstowani
zostali kiełbaskami na gorąco, kawą,
herbatą i napojami. Pogoda dopisała
wyjątkowo i atmosfera imprezy była
bardzo gorąca, mimo to rywalizacja
choć zacięta przebiegała spokojnie.
Dziękujemy wszystkim przybyłym
na „Orlika” za udział i uhonorowanie
świątecznych dni majowych (Święta
Pracy, Dnia Flagi i rocznicy uchwalenia Konstytucji). (MD)

JEST OPIEKA DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie realizuje projekt,
„Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz
trening samodzielności w gminie Będzino”. Gmina Będzino w ramach projektu ponosi 5% wkładu własnego.
Do realizacji tego zadania od 1 maja 2018 r.,

zostały przeszkolone i zatrudnione 3 opiekun-

stanowisko asystent osoby niepełnosprawnej.

ki dla osób niesamodzielnych, które wykonują

Osoby te obejmą opieką 26 osób niepełno-

usługi w domu osób niesamodzielnych. Po-

sprawnych z Gminy Będzino. Zadanie przewi-

moc polega na wspólnych wyjazdach do le-

duje remont mieszkania wspomaganego, któ-

karza, robieniu zakupów, sprzątaniu w domu,

re będzie mieściło się przy Środowiskowym

pomocy przy higienie osobistej. Opieką objęte

Domu Samopomocy w Będzinie. W mieszka-

jest 15 środowisk na terenie gminy Będzino.

niu będzie prowadzony trening usamodziel-

Do projektu zostaną przyjęte jeszcze osoby na

nienia dla osób niepełnosprawnych. (MN)

6

WYDARZENIA

Nowiny z Gminy nr 15 / czerwiec - sierpień 2018

wersja online

noc kupały i maskarada w ogrodach

Dzień Dziecka
w Dobrzycy

W

dniu 2.06.2018 r. na stadionie
sportowym w Dobrzycy odbył
się Gminny Dzień Dziecka dla wszystkich świetlic podlegających pod GOK
Będzino.
Organizacyjnie dla wszystkich przybyłych
naszych milusińskich imprezę przygotował:
GOK Będzino, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP
oraz Rada Sołecka w Dobrzycy. Wychowankowie podczas wspaniałej zabaw y mogli w ykazać swoje umiejętności w wielu konkurencjach sportow ych. Dla najmłodszych atrakcją

W

dniu 21 czerwca w Ogrodach
Hortulus Spectabilis świętowano Noc Kupały. W klimat kupalnocki wprowadzała nas maskarada
tematyczna. Goście ogrodów nie
zawiedli! Wśród przebierańców zobaczyć można było drzewce, wróżki, nimfy, słowiańskich chłopów,
rusałki, czarownice, a nawet..
smerfy!

był zamek dmuchany oraz mini konkurencje

rad bioenergoterapeuty i naładować się
pozyty wną energią. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty plecenia
wianków. Wianki pletliśmy z ziół, gałązek
drzew oraz kwiatów. Na głowach gości
królowały: lawenda, róża, lipa, stokrotki
oraz chabry. Najpiękniejsze prace zostały
nagrodzone dyplomami i nagrodami. Goście mogli poszukać kwiatu paproci w dość
nietypow y sposób - za pomocą kodów QR.
Współczesna wersja podchodów, popro-

sportowe z super nagrodami. Jak zw ykle było

Uczestnicy imprezy skosztować mogli kuch-

wadziła poszukiwaczy przez różne zakątki

malowanie na buźkach, bajkow ych postaci.

ni księżycowej. Prawdziwą furorę robiła

ogrodów, aż do punktu, w którym za swoje

Odbył się konkurs malarstwa plenerowego

zupa z pokrzy w y oraz lemoniada z mniszka

trudy otrzymali upominki. Organizatorem

kredą na placu przy stadionie. Dla dzieci

lekarskiego, przygotowana przez młodzież

imprezy były Ogrody Hortulus, a współor-

przygotowano poczęstunek. Rada Sołecka

z Technikum Ży wienia Zespołu Szkół Agro-

ganizatorami Krajow y Ośrodek Wsparcia

wraz z sołtysem Andrzejem Augustyniakiem,

biznesu z Człuchowa. Wśród słowiańskich

Rolnictwa oraz Gminny Ośrodek Kultury

ufundowała dla wszystkich dzieci lody. ( JŁ)

straw pojawił się również żur oraz kwaśni-

w Będzinie. Przesilenie letnie to magiczny

ca, przygotowane przez Gminny Ośrodek

czas, w którym zmagają się ży wioły. Tak

Kultury w Będzinie. Nie zabrakło również

było i tym razem. Dziękujemy wszystkim

opowieści o pradawnych ludach Gotów,

gościom oraz współorganizatorom, za w y-

Gepidów i Słowian. W kamiennym kręgu

trwałość podczas silnego wiatru i deszczu!

zwiedzający mieli okazję skorzystać z po-

(HORTULUS)

Festyn za festynem

M

aj i czerwiec to miesiąc pełen
wydarzeń w gminie Będzino. Festyny wiejskie i rodzinne to już tradycja.
Imprezy odbyły się w Przedszkolu w Będzinie
i w Mścicach. W Dobrzycy wokół szkoły był
festyn rodzinny, zorganizowany przez szkołę i radę rodziców. Te w ydarzenia co roku
integrują rodziców, personel i dzieci wokół
placówek w ychowawczych. W Boże Ciało od-

Powalczą z otyłością
O
d kwietnia do października 2018
na terenie powiatu koszalińskiego jest realizowany projekt pn.:
„Tworzenie grup wsparcia dla osób
z otyłością” .

był się kolejny Festyn parafialny w Tymieniu,

Głównym celem Projektu jest zwiększenie
świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z otyłości, poprawa sposobu odżywiania się oraz wdrożenie aktywności fizycznej
wśród mieszkańców powiatu koszalińskiego. Projekt realizowany jest wśród miesz-

organizowany przez proboszcza. Zbierali na

Projekt jest realizowany w ramach Naro-

kańców z terenu powiatu koszalińskiego,

budowę kościoła. Prócz tego festyny zorga-

dowego Programu Zdrowia, Działanie 2.

w tym gminy Będzino. Obejmie łącznie 120

nizowano m.in. w Borkowicach, Mścicach,

Prowadzenie działań na rzecz zachowania

mieszkańców powiatu, 8 grup wsparcia,

Dobiesławcu, Strzepowie i Podamirowie.

właściwej masy ciała, Cel Operacyjny 1. Po-

a w harmonogramie są m.in.: zajęcia z die-

W połowie lipca czekają nas kolejne imprezy

prawa sposobu żywienia, stanu odżywiania

tetykiem,

(harmonogram na tytułowej stronie Nowin).

oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

warsztaty kulinarne. (MD)
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Grant dla
Łekna!

S

ołectwo Łekno na czele z p. sołtys
Weroniką Bączkowską zdobyło 10
tys. zł na zagospodarowanie terenu
na cmentarzu w Łeknie.
Dofinansowanie będzie możliwe dzięki wygranej w Konkursie Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego

Strachomino z sukcesem

O

gromnym sukcesem może pochwalić się Grupa Teatralna
„Agrafka” ze Strachomina, która zajęła I miejsce w Przeglądzie Dziecięcych Form Teatralnych „NIEPODLEGŁA 2018”.

„Granty

sołeckie

2018”. W dniu 2 lipca p. sołtys podpisała umowę z Tomaszem Sobierajem, Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.
Przedmiotem projektu jest inicjatywa, która

sała pani Marcelina Ciach, oprawą muzyczną zajął się pan Stefan Wawrzeńczyk – pod
jego okiem i uchem dzieci uczyły się pieśni
patriotycznych. Kostiumy przygotowała pani
Elżbieta Piskorz. Najważniejsze jednak są
dzieci, to one napracowały się najbardziej
nad tym projektem, to właśnie one uczyły się

Warunkiem

uczestnictwa

było

nagranie

swoich ról, to one poznały tak odległą histo-

filmu z przedstawieniem teatralnym o te-

rię, wszyscy jesteśmy dumni z tych małych

matyce niepodległościowej. Konkurs został

aktorów – dla nas są Wielcy. Nagrodą główną

zakłada uporządkowanie oraz utworzenie no-

zorganizowany przez Powiat Koszaliński oraz

dla nich był wyjazd do Muzeum Techniki Woj-

wej nawierzchni na terenie cmentarza komu-

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbi-

skowej „GRYF” w Dąbrówce. Grupę Teatralną

nalnego oraz na drodze dojazdowej. Projekt

nowie w związku z przypadającą na ten rok

„Agrafka” z konkursowym przedstawieniem

zakłada również uprzątnięcie zaniedbanego

setną rocznicą odzyskania niepodległości

będzie można zobaczyć podczas Gali Finało-

terenu oraz budowę lapidarium z pamiątko-

przez Polskę. Była to praca całego zespołu,

wej w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im.

wymi tablicami, które istnieją do dziś, a są

reżyserem a zarazem kierownikiem grupy

Juliusza Słowackiego w Koszalinie, 25 paź-

rozrzucone po różnych częściach cmentarza.

jest pani Monika Zielińska, scenariusz napi-

dziernika – Zapraszamy. (MZ)

Zrealizowanie projektu będzie odpowiedzią
na potrzeby mieszkańców nie tylko sołectwa,

Wyróżnienie dla MDP z Dobrzycy

D

ruhowie z OSP w Dobrzycy postanowili zgłosić swoją Młodzieżową Drużynę Pożarniczą do
Ogólnopolskiego Konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej
Opiekuna.

ale miejscowości wokół oraz przyczyni się do
polepszenia oraz zacieśnienia relacji polskoniemieckich, dodatkowo pozwoli zaspokoić

W zgłoszeniu szeroko opisano miniony rok,

potrzeby mieszkańców sąsiednich sołectw.

podczas którego kandydaci i kandydatki

Do realizacji rada sołecka chce zaangażować

do MDP przygotow y wali się do wstąpie-

lokalnych przedsiębiorców oraz ochotników,

nia w struktur y stowarzyszenia naby wając

którzy zadeklarowali swoją pomoc w realiza-

podczas kursu wiedzę i umiejętności w za-

cji projektu. Pomogą głównie w pracach ziem-

kresie ochrony przeciwpożarowej, bezpie-

no-porządkowych. Wszystkich chętnych do

czeństwa i ratownictwa. Jako opiekun MDP

pomocy zapraszamy do kontaktu z p. sołtys

w yróżniony został druh Michał Szczur, któ-

Łekna pod numerem 509 955 263. Zadbajmy

r y z ogromnym zaangażowaniem prowadzi

o miejsce spoczynku naszych bliskich. (MD)

od roku grupę młodzieży liczącą ponad 30
osób. Nagrodą za zdobycie w yróżnienia
jest bon war tości 500 zł do w ykorzystania na sprzęt ochrony przeciwpożarowej
i umundurowanie. Serdecznie gratulujemy
wszystkim członkom MDP i Opiekunowi
oraz życzymy dalszych sukcesów. (PK )
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SKUTECZNY BAJGIEL
Półfinał Wojewódzkich IMS

W

dniu 10 kwietnia 2018 r.
w Szkole Podstawowej im.
Ludzi Morza w Mścicach odbył się
turniej półfinałowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Zachodniopomorskiego w piłce siatkowej chłopców.
W zawodach wzięły udział 4 drużyny.
Poziom zawodów był bardzo wyrównamy, a wszystkie mecze zacięte i pełne
emocji. Wyniki spotkań: Gimnazjum
Darłowo - Kołobrzeg SP Nr 1: 2:0, Gimnazjum Nr 22 Szczecin - SP Mścice: 2:1 to faza eliminacyjna w meczu o 3 miejsce. Gospodarze - SP Mścice pokonali
drużynę z Kołobrzegu 2:0, a w meczu
finałowym Gimnazjum Darłowo wygrało 2:0 z Gimnazjum Nr 22 ze Szczecina. Organizatorem siatkarskiego
półfinału Igrzysk Młodzieży Szkolnej
była Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach, która wywiązała się
wzorowo z tego zadania dzięki zaangażowaniu dyrektora szkoły Leszka Lenarcika oraz nauczycieli wychowania
fizycznego. Podziękowania kierujemy
do Starostwa Powiatowego w Koszalinie za ufundowanie pucharów i statuetek dla najlepszych zawodników
turnieju. Dziękujemy również samorządowi naszej gminy za słodki poczęstunek. Nadmienić należy, iż drużyna
siatkarzy z Mścic prowadzona przez
nauczyciela historii pana Piotra Frątczaka jest jedyną wiejską szkołą, która po raz trzeci grała w półfinałach
województwa zachodniopomorskiego
i w tym roku uplasowała się na pozycji
5- 6 w województwie zachodniopomorskim. Jeszcze raz dziękujemy uczniom
naszej szkoły za wspaniały doping
i wszystkim, którzy przyczynili się do
sprawnego przeprowadzenia imprezy, a zawodnikom za zaangażowanie
i walkę na parkiecie. Najlepsi zawodnicy mistrzostw: Gimnazjum Darłowo
– Wojciech Sobieraj; Gimnazjum Nr
22 Szczecin – Mateusz Tukfer; Szkoła
Podstawowa Mścice – Bartosz Mucha;
Szkoła Podstawowa Nr 1 Kołobrzeg –
Aleksander Czachorowski ( JPB)

Z

a
nami
sezon
piłkarski
2017/2018 zawodników Bajgiel Będzino. Nasze drużyny
rywalizowały w czterech kategoriach wiekowych.
Najmłodsza drużyna złożona z chłopców urodzonych w 2009 roku i młodszych (kategoria wiekowa Żak) brała
udział w turniejach organizowanych
przez Koszaliński Okręgow y Związek
Piłki Nożnej. Turnieje rozgrywane
były między innymi w Mielnie, Bobolicach, Sianowie oraz ostatni turniej
finałow y rozegrany został w Dąbrowie. Najmłodsi adepci w każdym
turnieju dawali z siebie wszystko,
pokazywali że umiejętności nabyte
na treningu zaowocowały, skutkiem
tego były zdobyte gole i zw ycięskie
mecze. Nagrodzeni zostali złotymi
medalami oraz pucharem. Warto
wspomnieć, że w nadchodzącym sezonie ze względu na systematyczne
powiększanie się zespołu, w ystartują dwa zespoły tej kategorii. Sezon
2018/2019 rusza zaraz po wakacjach,
pierwszy turniej nasi najmłodsi adepci rozegrają w Bobolicach. Zespół
Młodzików w każdym meczu pokazywał wolę walki. Mimo porażek w swojej grupie nie poddawał się i dążył do
celu, ale nie udało się zaznać smaku
zw ycięstwa. Trzeba wspomnieć, że
nasz zespół był rocznikiem dwa lata
młodszym od rywali. W przyszłym

9

sezonie większość tych chłopców
rywalizować będzie w Lidze Bałtyckiej Orlika. W tej kategorii również
w ystartują dwa zespoły. Juniorzy
starsi zakończyli sezon na czwartym
miejscu w I Lidze Okręgowej Juniorów starszych w grupie koszalińskiej
z dorobkiem 26 punktów. Niestety
nie udało się w ygrać ligi, ale w dużej
mierze borykaliśmy się z problemami kadrow ymi, co utrudniło osiągnąć
korzystniejszy w ynik na koniec sezonu. Niewątpliwie jest to bardzo dobry
sezon w w ykonaniu naszych Juniorów
starszych. Zespół seniorów rywalizujący na szczeblu Koszalińskiej Klasy
Okręgowej z dorobkiem 58 punktów
zakończył swoje zmagania na piątym
miejscu, tracąc do trzeciego zespołu
Leśnik Zefir II Manowo zaledwie siedem punktów, a do czwartego LZS
Kowalewice tylko jeden punkt. Warto
wspomnieć, że te dwa zespoły musiały uznać w yższość naszej drużyny
przegrywając kolejno 1:4 i 1:2. Drużyna prowadzona przez trenera Mateusza Wiśniewskiego może pochwalić
się największą ilością strzelonych
goli w lidze. Wynik robi wrażenie, bo
Bajgiel Będzino zakończył sezon z 98
trafieniami, odnosząc 19 zw ycięstw,
1 remis i 8 porażek. Sezon piłkarski
2018/2019 rusza w połowie sierpnia.
Aspiracje drużyny są w ysokie. Z niecierpliwością czekamy na nadchodzący now y sezon. (MW)
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Rozśpiewany Tymień

żena Cienkowska. W kategorii najmłodszych
uczestników – przedszkolaków i dzieci z oddziałów przedszkolnych I miejsce zajęła Maja
Kozicka ze Szkoły Podstawowej w Mścicach,
II – Lena Wiśniewska z przedszkola w Będzinie,
III – Michalina Pietruszyńska i Antonina Kowalska z punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Tymieniu a wyróżnienie zdobyła
Maja Lesiak ze Szkoły w Dobrzycy. W kategorii
II: na pierwszym miejscu znalazła się Nikola
Zimnicka z SP w Dobrzycy, tuż za nią na II miejscu Lena Mastalerz z SP w Tymieniu, trzecia

R

ozśpiewany Tymień – mali i duzi
artyści z placówek oświatowych
gminy Będzino na
XXI Festiwalu
Piosenki Szkół i Przedszkoli w dniu
30 maja 2018 r.

była Maja Kaczorek z SP w Mścicach, a wyróżdzie: przewodniczący – Bogumił Gewartowski,

nienie zdobyła Martyna Serocka z SP w Będzi-

członkowie: Jerzy Łuczak i Arkadiusz Gewar-

nie z siedzibą w Łeknie. W trzeciej kategorii

towski. Naprawdę było czego posłuchać. Mło-

zwycięzcą została Gabriela Bugard ze Szkoły

dzi, zdolni soliści popisywali się swoimi umie-

Podstawowej w Mścicach, druga była Alicja

jętnościami, a mieli o co walczyć. Nagrodę

Skrzypczyk ze Szkoły w Dobrzycy, III miejsce

główną, Grand Prix XXI Festiwalu ufundował

zajął Maja Gołuchowska także z SP w Dobrzy-

Przy letniej, słonecznej pogodzie i czarującej

Wójt Gminy Będzino Henryk Broda, a był to ta-

cy a wyróżnienie przypadło w udziale Joannie

scenografii, przygotowanej przez B. Bukow-

blet, dodatkowo zwycięzca otrzymał pamiąt-

Gil z SP w Tymieniu. Ostatnia kategoria i wiel-

czan, Frątczak i E. Gostomczyk, mogliśmy

kową statuetkę i dyplom oraz zestaw upo-

kie zmagania – tu I miejsce zdobyła Martyna

podziwiać 41 wykonawców w czterech kate-

minków. Zwycięzcą tegorocznej edycji została

Augustyniak z Gimnazjum w Tymieniu, II zaję-

goriach: przedszkola i oddziały przedszkolne,

uczennica Szkoły Podstawowej im. Ludzi Mo-

ła Aleksandra Gil również z Tymienia a trzecie

klasy I–III szkoły podstawowej, klasy IV–VI

rza w Mścicach – Wiktoria Banaszczak, która

Ewelina Lech z Gimnazjum w Mścicach, a wy-

szkoły podstawowej i klasy I–III gimnazjum.

na festiwalowej scenie sięgnęła po najwyższy

różnienie zdobyła Barbara Stępień z Gimna-

Organizatorem imprezy była Dyrekcja Szkoły

laur z piosenką Kasztany. Piękne, wzruszające

zjum w Tymieniu. Dzięki sponsorom, jak co

Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Ty-

wykonanie poruszyło Komisję i publiczność.

roku, uczestnicy Festiwalu otrzymali piękne

mieniu. Wokalistów oceniała komisja w skła-

Młodą wokalistkę przygotowywała Pani Bo-

nagrody. Do zobaczenia za rok. (MG)

Zakończenie roku w szkołach

W

dniu 22 czerwca 2018 r. w gminie Będzino świadectwo otrzymało 520 uczniów szkół podstawowych i 128 gimnazjalistów. Gimnazja
ukończyło 69 uczniów.

stancja Świec, średnia ocen 5,72 i wzorowe zachowanie "Najlepszy z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych" – Mateusz Matejko,
średnia ocen 5,11 i bardzo dobre zachowanie.
4. Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego
Jeża w Tymieniu: szkoła podstawowa: Najlep-

Prymusi szkół i najlepsi uczniowie w gminie

szy Uczeń – Aleksander Gałka, średnia ocen

Będzino – rok szkolny 2017/2018

5,6 i wzorowe zachowanie; klasy gimnazjal-

1. Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą

ne: Prymus – Karolina Grajper, średnia ocen

w Łeknie: Najlepszy Uczeń – Mateusz Słotwiń-

5,67 i wzorowe zachowanie. Karolina Grajper

ski, średnia ocen 5,4 i wzorowe zachowanie.

uhonorowana została również nagrodą dla

2. Szkoła Podstawowa w Dobrzycy:

"Najlepszego humanisty". "Najlepsza z przed-

Najlepszy Uczeń – Kamil Paczkowski, średnia

miotów matematyczno – przyrodniczych" –

ocen 5,66 i wzorowe zachowanie.

Aleksandra Gil, średnia ocen 5,61 i wzorowe

3. Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mści-

zachowanie. Najlepsi uczniowie otrzymają

cach: szkoła podstawowa: Najlepszy Uczeń –

jednorazowe stypendia motywacyjne za wy-

Martyna Górka, średnia ocen 5,66 i wzorowe

niki w nauce i osiągnięcia sportowe. Takich

zachowanie; klasy gimnazjalne: Prymus – Jo-

uczniów jest 64, a 21 uczniów klas III gimna-

anna Symczyk, średnia ocen 5,56 i wzorowe

zjum otrzyma nagrody specjalne Wójta Gminy

zachowanie, "Najlepszy humanista" – Kon-

Będzino. (TW)
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Biblioteka-miejsce aktywne
My, bibliotekarze, nie postrzegamy
swojej pracy wyłącznie przez pryzmat czytelnictwa. Wzbogacamy
ofertę biblioteki nie tylko nowościami książkowymi, ale także działaniami z obszaru animacji społecznych
- wystawami, pokazami filmów, turniejami, warsztatami, spotkaniami
integracyjnymi. Organizujemy wydarzenia atrakcyjne nie tylko dla wielbicieli książek, i nie tylko dla najmłodszych czytelników.

Wyjazdy

Spotkania

Warsztaty

„Irena Sendlerowa - Sprawiedliwa Wśród
Narodów Świata”, to był temat kolejnego
spotkania autorskiego dla osób dorosłych.
Poprowadziła je, wzbogacając pokazem
multimedialnym, Cecylia Judek, sekretarz
naukowy Książnicy Pomorskiej. W Tygodniu
Bibliotek zaprosiliśmy najaktywniejszych czytelników, przyjaciół biblioteki, osoby wspierające nasze działania na uroczyste spotkanie
z władzami samorządowymi gminy, przedstawicielami Koszalińskiej Biblioteki Publicznej i bibliotekarzami. Wójt Gminy Henryk
Broda oraz Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Nożykowski podziękowali pracownikom biblioteki za ich efektywną pracę, kompetencje i profesjonalizm. Życzenia i kwiaty
od Wójta i Przewodniczącego Rady otrzymała
najstarsza wiekiem dziewięćdziesięcioletna
czytelniczka biblioteki Marianna Pieńkowska
oraz aktywna czytelniczka, niezmiennie od
40 lat, Maria Andrzejewska. Ogrom serdecznych życzeń i pięknych bukietów otrzymaliśmy od naszych czytelników, przyjaciół i sympatyków – dziękujemy całym sercem. Dzieci
natomiast spotkały się z najpopularniejszym
autorem książek, pisarzem wielkiego formatu, laureatem licznych nagród i wyróżnień –
Grzegorzem Kasdepke. Pisarz poprowadził
spotkanie z dużym poczuciem humoru i niezwykłą lekkością.

Dwukrotnie zabieraliśmy naszych młodych
czytelników na nocne spotkania z kulturą.
Byliśmy uczestnikami Nocy w Bibliotece organizowanej przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną pod hasłem „Mój amerykański sen”.
Niezapomnianych wrażeń dostarczył nam
wyjazd na Noc Muzeów. Byliśmy m.in. w Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Wzornictwa, w Liceum Plastycznym, w księgarni „Między Kartkami”, w Muzeum. Różnorodność
atrakcji i warsztatów pozwoliła wszystkim
przyjemnie i twórczo spędzić czas.

W ramach projektu Inspiring Women, dla
dziewczyn w wieku 13 – 16 lat, zostały przeprowadzone warsztaty WenDo. Uczestniczki
warsztatów poznały tajniki obrony przed
agresją fizyczną i psychiczną. Przeprowadzone zostały ćwiczenia z asertywności jako
warunku ustanawiania własnych granic oraz
szanowania granic innych. Warsztaty wzmocniły ich pewność siebie i poczucie własnej
wartości, wskazały jak rozwiązywać konflikty
i przełamywać stereotypy, a także jak radzić
sobie z poczuciem winy i wstydu.

Konkursy
Byliśmy organizatorami konkursów – „Joanki”
dla przedszkolaków i „Ptaki, ptaszki i ptaszęta
polne” dla uczniów, razem 72 wykonawców.
Braliśmy udział w konkursach i zdobywaliśmy
nagrody – 14 nagród na poziomie powiatu.

Magiczna Noc w Bibliotece
Nasza biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, zmieniając swój
wystrój i charakter na czas trwania zabawy.
Dzieci musiały się zmierzyć z trudnymi zadaniami. Ale jako osoby oczytane, poradziły sobie doskonale, świetnie się przy tym bawiąc.
Atrakcji i niespodzianek było dużo. Dzieciom
pozostały po nich niesamowite wrażenia
i ogromne zmęczenie, ale w pozytywnym
znaczeniu.
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Biblioteczna Akademia
Młodego Artysty
Uroczyste zakończenie Akademii, już czwarte
z kolei, odbyło się w obecności rodziców i zaproszonych gości. Było też okazją do obejrzenia wystawy prac plastycznych, na którą
złożył się dorobek małych artystów z 28
twórczych poniedziałków. Akademię z wyróżnieniem ukończyło 10 dzieci, a dyplomy za
udział otrzymało 20 dzieci. Pożegnaliśmy też
pierwszych „absolwentów” Akademii. Dziękujemy Annie Sawickiej, prowadzącej Akademię, a na co dzień właścicielkę Dziecięcej
Strefy Kreatywnej Zabawy Babakuba w Kołobrzegu, za nietuzinkowe pomysły, zaangażowanie i pasję włożoną w edukację swoich
„studentów”, a także za drobne prezenty dla
każdego z nich. Dziękujemy rodzicom i sponsorom za wsparcie, dzieciom za miłe słowa,
kwiaty i niespodzianki.

Koło szachowe SzachMat
W bibliotece powstało koło szachowe dla
wszystkich, którzy chcą nauczyć się grać
w szachy. W 9 spotkaniach uczestniczyło 115
osób. Odbył się pierwszy dwudniowy turniej
szachowy, w którym uczestniczyło 50 szachistów. Zajęcia prowadził Emilian Wosztyl.
Dziękujemy serdecznie. Kolejne zajęcia już po
wakacjach. Zapraszamy. Biblioteka jest obecna w kulturalnej przestrzeni publicznej gminy
Będzino nie tylko poprzez swoje różnorodne
działania, ale także poprzez reprezentowanie
jej na zewnątrz. Byliśmy obecni na różnych
uroczystościach szkolnych i przedszkolnych.
Uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach
40-lecia SOSW w Warninie. Promowaliśmy
książki i czytelnictwo oraz prowadziliśmy
animacje plastyczne na V Rekreacyjnym Festynie Strażackim w Mścicach. Wszystkim
korzystającym z uroku letnich wakacji życzymy udanego, słonecznego wypoczynku,
mnóstwo wrażeń, nowych przyjaźni i arcyciekawych lektur. (DS)
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LUDZIE Z PASJĄ

Połączyła ich pasja
Poznali się na rybach. A tych złowionych w ich życiu było sporo - szczupaki, sandacze, okonie, płotki.
Największy szczupak miał 25 kilogramów, a jego długość przekraczała wzrost Pana Tadeusza!

Pani Wanda Sprzączkowska i Tadeusz Staniszewski w swoim mieszkaniu w Stoisławiu

Skąd ta pasja, jak to się zaczęło?
Tadeusz: Wędkowałem od najmłodszych lat, to była rodzinna tradycja.
Tata był dyrektorem szkoły podstawowej niedaleko Grudziądza, a obok było
jezioro. No i zabierał mnie na te ryby.
A ja załapałem bakcyla. To były lata 60te. Nie było dostępu do takiego sprzętu
jaki mamy obecnie.
Czym łowiliście?
T: Kijek z leszczyny i żyłka. Tyle było filozofii. Później rurki, gałęzie jałowca.
W końcu weszły składane bambusy. Kołowrotków ze stałymi szpulami nie było.
Teraz mamy wszystko. Wystarczy tylko
mieć pieniądze.. Jak byłem młodzieńcem zaczęliśmy żeglować po jeziorze
Drawskim. Do takich rejsów potrzebne
było wyżywienie, a było ono praktycznie pod nosem. Wystarczyło je złowić..
A jak się pan znalazł w gminie
Będzino?
T: Rozpocząłem pracę w PZZ Stoisław
i tu zamieszkałem. W tym czasie po-

wstawało koło wędkarskie dla pracowników. Mój kolega był pasjonatem
i namówił mnie do zapisów. Zgodziłem
się. Potem pierwszy raz spróbowałem
sił w lidze okręgowej w Koszalinie i ...
wygrałem! Sukces spowodował, że powołali mnie do kadry okręgu. Brałem
udział w zawodach ogólnopolskich,
gdzie wygrałem dwukrotnie. Następnie
w latach 90 w Ustroniu Morskim utworzono klub TOP. Ale potrzebna była
nam kobieta. Ktoś, kto lubi łowić z pasją. Poznałem Wandę, która świetnie
wypadała w lokalnych mistrzostwach
i zaproponowaliśmy jej członkostwo.
Zgodziła się bez wachania. Jednym
z jej pierwszych sukcesów było drugie
miejsce na mistrzostwach klubowych
na kanale piastowskim w Świnoujściu.
Wtedy były trochę inne zasady rozgrywania mistrzostw niż teraz. To była motywacja do dalszego udziału w różnych
zawodach, na które jeździliśmy razem
z Wandą. Spotkanie za spotkaniem i jakoś tak zbliżyło nas do siebie. Aż w końcu zamieszkaliśmy razem.
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Czyli połączyła Was pasja i sukcesy..
Gdzie się nie obrócę w Państwa domu
to tam puchary..
Wanda: To prawda. Kolekcja jest pokaźna. Mąż przez pewien czas był moim trenerem. Przygotowywał zanęty, sprzęt.
Przez ponad 10 lat byłam w kadrze narodowej Polski. W 2004 roku uzyskałam
tytuł wędkarza roku, czyli najważniejsze w tamtych czasach osiągnięcie. Byłam dwa razy na mistrzostwach świata,
w tym na olimpiadzie w Portugalii.
Jakieś różnice w porównaniu do polskiego wędkowania?
W: Nie. Wszystko to samo. Tylko otoczenie inne. W naszym środowisku było
to marzenie każdej dziewczyny. Każda
walczyła, żeby te punkty zdobyć i żeby
się w pierwszej 6-tce znaleźć.
A jak wygląda sytuacja obecnie? Ile
jest organizacji wędkarskich?
W: Jest ich bardzo dużo, szczególnie
w Koszalinie. My obydwoje z mężem należymy do Koła Mielno.
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Na czym polegają zawody wędkarskie?
T: Jest 5 Grand Prix Mistrzostwa Polski.
W takich zawodach może startować
klub. A jest 16 drużyn klubowych. Każda drużyna składa się z 3 seniorów, kobiety i juniora. I każda z drużyn startuje
w określonych sektorach. W przeddzień
zawodów losowane są sektory, potem
przed samymi zawodami każdy otrzymuje numer stanowiska. Wygrywa drużyna, która zbierze najwięcej punktów,
a te przyznawane są za określoną wagę
złowionych ryb. Ilość kilogramów zależy od rybostanu, łowiska, czasem jest
to 10 kg, a czasami 1 kg.
Najczęściej organizowane są pewnie
nad jeziorami..
W: Niekoniecznie. Są też rzeki, kanały
i mniejsze zbiorniki wodne. Harmonogram miejsc jest ustalany około rok naprzód.
A zgłoszenia indywidualne?
W: Można się zgłosić, jeśli w zeszłym
roku było się w pierwszej 30-tce zwycięzców.
Nie byłby to pełny wywiad gdybym
nie zadał tego pytania.. Największa
ryba?
T: Było ich sporo, szczupaki, sandacze.
Największa miała 25 kilogramów, a jej
długość przekraczała mój wzrost. Złowiliśmy ją razem z kolegą na zalewie
w Świnoujściu. Wypuściliśmy ją oczywiście. Z reguły puszczamy ryby. Bardzo
rzadko jakąś bierzemy.
A jak współczesne wędkarstwo, jest
zainteresowanie wśród młodzieży?
T: Raczej nie. To sport, na którym ciężko zarobić. Może, dlatego wędkarstwo
nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Jest oczywiście czołówka. Są mistrzostwa świata i Europy. Ale jest przeszkoda w postaci pieniędzy. Jeśli ktoś
chciałby wystartować w takich zawodach, to musi wydać około 30 tys. zł na
"dzień dobry". Wędki, odległościówki,
baty, kosze do siedzenia, cały osprzęt.
Podstawowa wędka wędkarza sportowego to jest 13-metrowy kij. Kosztuje
średnio 10 tys. zł. Im wyższa kwota tym

wersja online

lepszy, lżejszy i bardziej wytrzymały
sprzęt. A to jest ważne, szczególnie
w zawodach wyższego szczebla.
Więc, kto zajmuje się dziś zawodowym wędkarstwem?
W: Najczęściej są to osoby związane
z tą branżą. Właściciele, pracownicy
firm produkujących sprzęt i akcesoria
wędkarskie.
Odejdźmy trochę od profesjonalizmu. Dla początkującego wędkarza
sprzęt nie musi być najlepszej jakości
prawda? Jak zacząć swoją przygodę?
T: Oczywiście, zacząć może każdy. Wystarczy kupić jakąś podstawową wędkę,
znaleźć swoje łowisko, uzyskać stosowną zgodę na połów, a do tego trzeba
znać właściciela danego akwenu. Trzeba wyrobić kartę wędkarską i zdać egzamin. To dokument potwierdzający
znajomość przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym. Ale dla chcącego nic
trudnego. Prócz tego trzeba wykupić
zezwolenie na wędkowanie na danym
obszarze. Opłata morska to 420 zł, do
akwenów należących do PG RYB 340 zł,
a łowisk PZW 140 zł.

Najlepsi spławikowcy okręgu
koszalińskiego pzw, w tym
Pani Wanda, październik 2001 r.

Co sprawia Państwu największą frajdę w wędkarstwie?
T i W: Wędkarstwo to obcowanie z naturą, czas oczekiwania i emocje. To oderwanie od codzienności, pozwala nam
wypocząć i zebrać siły. To poznawanie
nowych łowisk i ludzi, stylów, ulepszanie sprzętu i techniki połowu. To doskonała alternatywa dla dzisiejszego
pasywnego trybu życia. Nic nie zastąpi
emocji, jakie towarzyszą wędkowaniu.
Dziękuję za wywiad.
T i W: Dziękujemy! (MD)

Jeden z dyplomów z orzełkiem dla Pani Wandy są najcenniejsze.

Pani Wanda i Pan Tadeusz szykują sprzęt na zawody / 2006 rok
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fotorelacja

V Rekreacyjny Festyn Strażacki
W

sobotę, 23 czerwca odbył
się V Rekreacyjny Festyn

Strażacki w Mścicach. Organizatorem imprezy była Ochotnicza
Straż Pożarna w Mścicach.
W organizację zaangażowane było wiele
podmiotów, m.in. Rada Sołecka w Mścicach, Gmina Będzino oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie. Mimo
wiszących nad głowami ciężkich chmur
atmosfera była fantastyczna, nie zabrakło atrakcji dla każdego. W festynie
udział wzięli nie tylko mieszkańcy Mścic
ale również powiatu koszalińskiego.
Dla dzieci przygotowane były liczne
konkursy sportowe i zabawa na dmuchanych zamkach. Przy bibliotecznym
stoisku oprócz kramu z książkami i róż-

nościami można było stworzyć z masy
solnej rozmaite kształty. Każdy z przybyłych na festyn miał okazję spróbować
grochówki przygotowanej przez Radę
Sołecką z Mścic oraz kiełbasek z grilla.
Ratownik medyczny zaprzyjaźniony
z jednostką przekazał dzieciom wiedzę
na temat pierwszej pomocy. O zagrożeniach nad wodą opowiedzieli ratownicy
z grupy interwencyjnej wspołpracującej z WOPR, prezentując również swój
sprzęt. Klub Karate Kyokushin z Tymienia zaprezentował swoje umiejętności
w formie pokazu. Wystąpił również zespół Zalesie z Mścic. Dzieci mogły spróbować okiełznać wąż strażacki oraz
obejrzeć prezentowany przez strażaków sprzęt. Dużą popularnością cieszył
się pokaz gaszenia za pomocą gaśnic,

14

przy pomocy strażaków młodzież miała
okazję zrobić to samemu. Dopisali również liczni sponsorzy bez których nie
byłoby możliwe zorganizowanie imprezy: Wójt Gminy Będzino Henryk Broda,
Przewodniczący Rady Gminy Będzino
Andrzej Nożykowski, Starostwo Powiatowe w Koszalinie, Bank Pocztowy, firma KAR-POŻ, firma MAT-POŻ, firma
ROTHO, OHZ Mścice, Pan Tomasz Kelm,
Pani Witosława Kujawska Lombard
Partner, firma HEAN, Parol, Firmus, PZZ
Stoisław, Beata i Marek Achramowicz,
MAR-TRANS P.H.U. Bartek Zabłocki.
Dzięki hojności sponsorów nagrody
w konkursach były cenne i starczyło ich
dla każdego dziecka biorącego udział
w zabawie. Kolejny VI Rekreacyjny Festyn Strażacki już za rok w pierwszy
weekend wakacji! (MD)
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14. Festyn Wodny

W

sobotę 16 czerwca 2018
r. w Podamirowie po raz

czternasty odbył się Festyn Wodny Gminy Będzino.
Imprezę rozpoczęto w Podamirowie
o godzinie 11:00 podniesieniem bandery na jachcie Nowa Przygoda i przywitaniem przybyłych uczestników festynu
i żeglarzy przez Wójta Gminy Henryka
Brodę. W imprezie wzięły udział m.in.
dzieci ze szkół z terenu Gminy Będzino
oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Przy wspaniałej żeglarskiej pogodzie rozpoczęły się regaty jachtów,
w których wzięło udział wiele jednostek
w różnych klasach żeglarskich. Pozostali uczestnicy rywalizowali ze sobą w zawodach rekreacyjno-sportowych, mogli
popływać kajakami i rowerami wodnymi. Młodzi uczestnicy mieli też okazję
zagrać w piłkę wodną oraz wziąć udział
w pokazie ratownictwa medycznego,
które zostały zorganizowane przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Mścicach.

Uczestnicy festynu i regat zaproszeni
zostali na gorącą kiełbaskę i grochówkę z kuchni polowej oraz napoje zimne i gorące. Zwycięzcy regat otrzymali
ufundowane przez sponsorów nagrody rzeczowe i dyplomy. W atmosferę
i klimat regat żeglarskich wprowadzał
wszystkich uczestników występ zespo-

16

łu wokalno-instrumentalnego pod kierownictwem p. Bożeny Cienkowskiej ze
Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza
w Mścicach ze specjalnie przygotowanym repertuarem piosenki szantowej.
Muzyka ta spowodowała, że szczególnie żeglarze spędzili wiele godzin przy
wspólnej biesiadzie. (MD)
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Strażacy świętowali w Mścicach

W

dniu 5 maja 2018 roku odbyła się uroczystość Gminnego
Dnia Strażaka. Plan uroczystości
obejmował Mszę Św. w Kościele pw.
Świętego Antoniego Padewskiego
w Mścicach, którą odprawili księża
proboszczowie z terenu gminy.
Po Mszy Świętej odbył się przemarsz pododdziałów do Domu Ludowego w Mścicach, gdzie odbyła się uroczysta akademia,
którą prowadził Krzysztof Szczur – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
w Będzinie oraz Michał Augustyniak – Prezes OSP Mścice. Dowódcą pododdziałów
był Bartłomiej Góral, który poprowadził

społeczności lokalnej. Uroczystość miała

Michał Szczur, Michał Augustyniak, Mar-

strażaków z kościoła do miejsca uroczystej

szczególny charakter ze względu na ślubo-

cin Frankowski. Brązow ym medalem Jaro-

zbiórki. Akademia z okazji Dnia Strażaka

wanie now ych członków młodzieżow ych

sław Góral, Mariusz Gosławski, Radosław

była okazją do podziękowań dla wszystkich

drużyn

w yróżnienia

Wasiak, Bartłomiej Wilk. Odznaką Strażak

związanych z rozwojem ochrony przeciw-

indy widualne dla strażaków. Medalem Pa-

wzorow y zostali w yróżnieni: Szymon Woj-

pożarowej i ratownictwem na terenie gm.

miątkow ym “za zasługi dla powiatu” został

tala, Sławomir Bryliński, Michał Bryliński,

Będzino. Podczas zabrania głosu szczegól-

odznaczony Pan Czesław Szczur, wieloletni

Monika Gwizd, Wiktor Kulesza, Paweł Wę-

ne życzenia przekazał Wójt Gminy Będzino

komendant gminny ochrony przeciwpoża-

glewski. Swoją obecnością na akademii za-

Pan Henryk Broda, który podkreślił jak waż-

rowej, który ze względu na stan zdrowia

szczycili: Przewodniczący Rady Powiatu Ze-

ne jest dla niego bezpieczeństwo mieszkań-

nie mógł osobiście odebrać odznaczenia.

non Dropko, Prezes Zarządu Powiatowego

ców i osób przeby wających na terenie Gmi-

W jego imieniu odznaczenie odebrała żona

OSP Roman Budynek, bryg. Adam Gonciarz

ny Będzino. Jednocześnie złożył strażakom

Pani Krystyna Szczur. Złotym medalem za

Naczelnik Wydziału z KMPSP w Koszalinie,

podziękowania za wkład i zaangażowanie

zasługi dla pożarnictwa został w yróżnio-

Wójt Gminy Będzino oraz radni i pracowni-

w działalności na rzecz bezpieczeństwa

ny Bartłomiej Góral. Srebrnym medalem

cy gminy. (KS)

pożarniczych
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Podsumowanie wydarzeń w przedszkolu
C
zerwiec to czas podsumowań

w oświacie. Dla Przedszkola „Pro-

myki Bałtyku” w Mścicach rok przedszkolny 2017/2018 zakończył się bardzo pomyślnie.
W dniu 8.06.2018 r. przedszkolaki z grupy „Smerf y ”, wzięły udział w Dziecięcym
Przeglądzie Folklor ystycznym „Przedszkolaczek Ci ja” w Koszalinie. Pod okiem na-

uczycielek: Darii Nożykowskiej i Martyny
Ryfun przygotowały i bezbłędnie zatańczyły krakowiaka.Niewątpliw ym sukcesem
było również zajęcie I miejsca przez grupę
Biedronki, w konkursie „Niepodległa 2018”.

tkanie Pokoleń. Na dzieci i rodziców czeka-

nym dniu towarzyszyli im rodzice, dziadko-

Dzieci wspólnie z nauczycielkami: Agniesz-

ły wspaniałe atrakcje m.in.: w ystępy dzieci,

wie i zaproszeni goście m.in.: Wójt Gminy

ką Szperlak i Anną Błąkała, przygotowały

loteria fantowa, stoisko ze zdrową ży wno-

Będzino Henr yk Broda, Przewodniczący

przedstawienie o tematyce niepodległo-

ścią czy dmuchaniec. Pod koniec czerw-

Rady Gminy Andrzej Nożykowski, Inspek-

ściowej. Ponadto gr. Biedronki zajęła II

ca odbyły się zakończenia roku w każdej

tor Oświaty Tomasz Wirkus, Przewodni-

miejsce w Plebiscycie Głosu Koszalińskie-

z przedszkolnych grup. W tym najbardziej

cząca Komisji Oświaty Lucyna Parol. Dzieci

go „Przedszkole na medal” w kategorii:

uroczyste – zakończenie „Zerówki”, na któ-

i nauczycieli czekają teraz zasłużone waka-

najsympatyczniejsza grupa przedszkolna.

r ym dzieci z grupy Biedronki, żegnały się

cje, a od września z now ymi siłami i pomy-

Okazją do rozmow y na temat życia przed-

z przedszkolem, ulubionymi zabawkami,

słami, wszyscy stawią się gotowi do nauki

szkola i nie tylko był Festyn Rodzinny – Spo-

ciociami i beztroską zabawą. W tym waż-

i zabaw y w szkole i przedszkolu. (MR)

Zakończenie roku małych Pszczółek
dzieci - absolwentów

dzieci zaśpiewały piosenki w języku
angielskim, a pod bacznym okiem pani
Kingi ze szkoły tańca Kingdance – popisały się tańcząc tańce nowoczesne.
Uroczystość zakończenia roku zaszczycili swoją obecnością wyjątkowi goście – pani Danusia Sawicka, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, pan Tomasz Wirkus - inspektor do

W

spraw oświaty w gminie Będzino oraz
dzieci - absolwentów przedszkola. Dzie-

pan Adam Śnieżko – sołtys gminy Będzi-

ci w żartobliwy sposób przedstawiły

no. Wychowawczyni grupy, pani Beata,

co działo się w przedszkolu przez cały

przeczytała wiersz J. Kulmowej "Nie

rok, recytowały wierszyki pożegnalne,

wyrastaj z marzenia", który był swego

śpiewały piosenki, złożyły podzięko-

rodzaju przesłaniem do absolwentów,

wania dla pani dyrektor, nauczycielek,

by nie bali się marzyć i pozostali sobą

"Przedszkola czas już minął nam i jest

pomocy oraz pozostałych pracowni-

przez całe życie. Wszystkie przedszko-

tak jakoś smutno" - śpiewały przejęte

ków przedszkola i oczywiście rodziców,

laki

przedszkolaki. I miały rację - po roku

w oczach których często kręciła się

przedszkola,

wyczerpujących zajęć czas na waka-

łezka... Nad przygotowaniem dzieci do

- przygotowany przez rodziców. Absol-

cje. Dzieci z grupy Pszczółki pożegnały

występów czuwały pani Beata, pani Jola

wenci otrzymali też foto książkę "Nasza

przedszkole na zawsze, bo od września

i pani Karina. Absolwenci zaprezento-

przedszkolna przygoda", by zawsze pa-

czeka na nich szkoła. Cała uroczystość

wali swoje talenty- z pomocą nauczy-

miętali o wspólnych chwilach spędzo-

skupiona była przede wszystkim wokół

ciela języka angielskiego pana Wojtka,

nych w przedszkolu. (BK )

czwartek 21.06.2018 r.
w Przedszkolu w Będzinie
odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego przez grupę
Pszczółki.
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...co może mały człowiek?...
N

iech Cię nie zwiedzie, Czytelniku,
skromny rozmiar grupy rowerowej widocznej na zdjęciu. Takich grup
było trzy, a cała impreza w tym roku
objęła niemal 50 osób, kilkanaście
namiotów i dwa samochody.

i dawniejszych absolwentów, którzy jakoś

wijać kilometry na koła, ale żeby było cieka-

nie chcą przeciąć pępowiny. Czwartak? A ile

wie, inaczej, koleżeńsko i bezpiecznie. Dużym

on ma lat? Na trasę Łeba – Hel? Da radę? Nie

sukcesem rajdów jest to, że przez te wszyst-

za ambitnie? Obawom nie ma końca, ale...

kie lata nie doszło do wypadków. Dziesiątki

Czwartoklasista ma 10 – 11 lat. Nawet krótki

tysięcy „osobokilometrów” i żadnych złamań,

odpoczynek pozwala mu zregenerować siły

zwichnięć, zatruć, rozbitych głów. Owszem;

niemal w 100%. Dzienne etapy są planowane

zdarzyło się „zaliczyć glebę”, zetrzeć skó-

Przez tydzień na przełomie maja i czerwca

na około 40 km, ale na trasie są zawsze 3 – 4

rę z kolana czy łokcia, ale to wszystko. Jeśli

rajdowicze pokonali trasę z Łeby na Hel. Poza

postoje, najczęściej pod wiejskimi sklepami,

weźmiemy pod uwagę wysoką, potencjalną

pierwszym dniem, gdy srogo się zachmu-

z czego dzieci są bardzo zadowolone. Malu-

kontuzyjność imprezy, która wynika z jej

rzyło, towarzyszyła nam pierwszorzędna

chy rzadko wpadają w „energetyczny dołek”;

charakteru, to trzeba stwierdzić, że dzieci

pogoda; z utęsknieniem wypatrywaliśmy

częściej się to zdarza gimnazjalistkom, a wte-

i opiekunowie (!) mieli kupę szczęścia. Każda

nadaremnie jakiejkolwiek chmurki. Cały czas

dy zawsze można wrzucić rower na pakę do

impreza stoi na ludziach. Jak łatwo obliczyć

upał, skwar... Nijak nie przekładało się to na

Pana Edwarda i parę kilometrów przejechać

zaczynali jeszcze za głębokiej komuny. Od

temperaturę wody w Bałtyku, próby kąpieli

autem. Żaden problem! Jeśli – Rodzicu – czy-

początku była to impreza Bogdana Wojsy, ale

przypominały morsowanie, a lodowata woda

tasz ten tekst i zastanawiasz się, czy Twoje

ramię w ramię z nim stanęli Leszek Lenarcik,

wykręcała kości. To była trzydziesta druga

ukochane dziecko da radę (może w przyszłym

Wiesław Subel, Piotr Frątczak, Henryk Harasi-

impreza z rzędu. Wprawdzie „Ojcowie Założy-

roku?), to bez obaw. Rozbijanie i składanie

mowicz. Wśród kadry rajdowej pojawiali się

ciele” zastanawiają się do dziś, że było tych

obozu, konieczność zadbania o własne rze-

wuefiści z naszych szkół, a transport ciężaro-

rowerowych rajdów o parę więcej, ale wtedy

czy (i osobistą higienę trochę też), wspólne

wy obsługuje do dziś Edward Jachacy z Par-

nikt nie liczył, że wejdą na stałe do gminne-

przygotowywanie posiłków, rozplanowanie

nowa. Pomocą służą niegdysiejsi uczestnicy,

go kalendarza imprez sportowych i „poszły

kieszonkowego na cały rajd, fajna atmosfera

obecnie całkiem dorośli, chętnie zasponso-

poza ewidencją”. Przez te wszystkie lata prze-

wieczornych, śpiewanych ognisk – to wszyst-

rują dzieciom to i owo... Samorząd gminy

winęły się na rajdowych trasach co najmniej

ko buduje osobowość dziecka, pomaga mu

Będzino też od lat wspiera organizatorów

dwa pokolenia mieszkańców naszej gminy.

się określić w środowisku, pokazuje, co war-

finansowo i logistycznie. Pomimo tej chlub-

Dzisiejsi rodzice, którzy wysyłają swoje po-

tościowe... Dodajmy do tego moc płynącą

nej tradycji gminne rajdy rowerowe mogą…

ciechy na rowerowe szlaki, to często dawni

z doświadczenia przejechanych kilometrów,

wygasnąć. Nie jest tajemnicą, że „pionierska

uczestnicy rajdów i bardzo sobie cenią, że

wspomnienia nowych miejsc. Dzieci (i mło-

kadra” pomału przechodzi w stan spoczynku.

ich dzieci mogą doświadczyć tego samego,

dzież) potrzebują tego jak powietrza! A trasy

Jest nadzieja na 33. edycję imprezy, ale co bę-

co oni przed laty. Kto jedzie? Oferta jest kie-

są niezmiennie atrakcyjne, wybierane staran-

dzie dalej – trudno powiedzieć. Tak czy siak,

rowana do uczniów naszych szkół. Najmłodsi

nie spośród wielu, tak, by po drodze zobaczyć

będziemy życzliwie obserwować przygotowa-

kończyli w tym roku czwartą klasę (!), ale na

jak najwięcej, poznać miejsca, do których

nia do kolejnego rajdu w 2019 roku.

drugim biegunie mieliśmy też paru dawnych

szybko się nie wróci. Nie chodzi o to, żeby na-

(RS)

Jest to ostatni element treningu dla młod-

technika i taktyka walki, kata oraz podstawa

szych karateków przed wakacjami. W Stegnie

karate czyli kihon. Nie brakuje również zaba-

trenują razem z zawodnikami i trenerami

wy oraz wypoczynku na plaży, jak również

z Koszalina, Drawska Pomorskiego i innych

zwiedzania atrakcyjnych miejsc w okolicach.

gmin z województwa. Jest również grupa

Planowana jest wycieczka do zoo w Gdańsku,

osób z Mielna i Kołobrzegu. Łącznie jest nas

oceanarium w Gdyni oraz do Zamku Krzyżac-

ponad 140 osób. Na obozie doskonalona jest

kiego w Malborku. (PT)

Ćwiczą w plenerze

W

dniach 25 czerwca do 4 lipca
2018 roku kilkunastoosobowa
grupa karateków z Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Karate Kyokushin Kanku Tymień” przebywa na
obozie sportowym w Stegnie.
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Mój jest ten kawałek podłogi
Od początku świata wiadomo, że ważne
wydarzenia
wymagają
szczególnej
oprawy. Trwa mundialowe szaleństwo,
więc mamy tę regułę jak na dłoni. Nie
o tym jednak będę pisał.
20 maja tego roku z Gdyni wyruszył
w Rejs Niepodległości dookoła świata
„Dar Młodzieży”. On jest naj: największy (z polskich żaglowców), najpiękniejszy, najsławniejszy i całkowicie
polski – zaprojektowany i zbudowany
u nas. Trudno sobie wyobrazić bardziej romantyczną przygodę, niż rejs
dookoła świata, a w historii każdego żaglowca jest to impreza porównywalna do zdobycia olimpijskiego
złota. Chwała temu, kto tę imprezę
wymyślił, bo zgrabnie łączy ona kilka
ważnych dla Polski działań: da okazję do pokazania w szerokim świecie
kawałka naszej historii, ze szczególnym uwzględnieniem setnej rocznicy
odzyskania niepodległego państwa,
posłuży zaznaczeniu obecności Polski
na morzach i oceanach świata, w licznie odwiedzanych portach przyciągnie na pokład białej fregaty tysiące
gości, którzy – siłą rzeczy – dowiedzą
się tego i owego o naszym kraju. Wizyta żaglowca tej wielkości co „Dar
Młodzieży” jest w każdym porcie
świata wydarzeniem niezwykłym.
Zjawiają się wszelkie możliwe media,
licznie pojawia się Polonia, a lokalni
politycy próbują na tym tle „ocieplić
swój wizerunek”. Serwisy informacyjne pokażą polski jacht, a przy okazji
wspomną o naszych dziejach. Dodajmy do tego, że w rejsie weźmie udział
ponad tysiąc osób (głównie młodzieży). Jestem pewny, że żeglowanie stanie się dla wielu z nich szkołą
charakteru, pozwoli właściwie ustalić
życiowe proporcje i granice własnej
wytrzymałości. Uczestnictwo w tak
niezwykłym przedsięwzięciu buduje
poczucie własnej wartości, a to jest

bezcenne, zwłaszcza dla młodego
człowieka.
Dlaczego tak się rozpisałem o Rejsie
Niepodległości? Co to ma wspólnego
z naszą gminą? Trochę ma. Od lat staramy się w szkole w Mścicach wykorzystywać żeglarstwo do budowania
charakterów młodzieży, wykorzystujemy patrona szkoły, tj. Ludzi Morza
do wielokierunkowych działań: literackich, muzycznych, plastycznych,
turystycznych. Żeglujemy po różnych
akwenach, nie tylko po Jeziorze Jamno. Ale zapowiedź rejsu „Daru” dookoła świata podsunęła mi pewien
pomysł. Od wielu lat wycinam okolicznościowe pieczęcie. Robię to techniką
linorytniczą, pomału, ostrożnie. Typowa dłubanina, nie można się pomylić, ale lubię to. Dawno temu wymyśliłem, że przecież pieczęć nie musi
być jednokolorowa. Można zestawić
ze sobą kilka elementów o różnych
barwach tuszu. I tak to poszło. Materiał to stare linoleum, zerwane przed
laty z podłogi mojego mieszkania
w Wierzchominie (wystarczy go jeszcze na trzy życia). „Mój jest ten kawałek podłogi...” Można się zastanowić,
czy nie prościej byłoby zrobić projekt
pieczęci w komputerze, zanieść to do
jednego z licznych zakładów produkujących takie gadżety, zapłacić parę
złotych i mieć problem z głowy? Pewnie, że można, ale taka masówka traci swój jednostkowy charakter, staje
się „komputerową chińszczyzną”. To
tak, jakby porównać ze sobą oryginał
rzeźby z jej tysięcznym odlewem.
Po czterdziestu godzinach pracy
moja pieczęć była gotowa. Na dwa
dni przed wypłynięciem „Daru” za-
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wiozłem ją do Gdyni – zupełnie „na
rympał”, bez jakichkolwiek uzgodnień. Po trapie dostałem się na pokład i z grubsza wyjaśniłem dwóm
kadetom stojącym na wachcie o co
mi idzie. Szczęśliwie niedaleko stał
bosman (załoga zawodowa), któremu powtórzyłem to samo. Westchnął
ciężko, bo sprawa całkiem nietypowa,
a tu tyle jeszcze roboty przed wypłynięciem...
- Pójdzie pan za mną. Może „Stary” znajdzie chwilkę, ale nie obiecuję! - zanurzyliśmy się w czeluściach
„Daru Młodzieży”, by po chwili wejść
do niewielkiego saloniku na prawej
burcie. Dwie ekipy telewizyjne już
rozkładały swoje światła i mikrofony... Nie ma czasu! Komendant „Daru
Młodzieży”, kapitan Ireneusz Lewandowski, krzepki mężczyzna na oko
odrobinę starszy ode mnie, słuchał
tego, co miałem do powiedzenia nieco roztargniony, ale kiedy wyjąłem ze
skrzyneczki pieczęć i tusze, odbiłem
próbny egzemplarz – wziął i lekko się
zdumiał.
- Jestem wzruszony, nie wiem co
powiedzieć! Bardzo panu dziękuję!
To ręczna robota... Niesamowite,
chętnie weźmiemy w rejs i oczywiście
będziemy wykorzystywać. I niech się
pan koniecznie ze mną skontaktuje. Wracam do kraju 9 października.
Chętnie przyjadę do was, do waszej
szkoły na spotkanie z młodzieżą. Koniecznie!
Dwa dni później kawałek podłogi
z Wierzchomina wypłynął w rejs dookoła świata. (RS)
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Wyjątkowy rok i wyjątkowe spotkania

K

olejny rok, kolejna wiosna, a co za
tym idzie kolejne spotkanie z naszymi przyjaciółmi z Francji. Jak co
roku, o tej samej porze spotykają się
dwie kultury, dwie społeczności, dwa
języki i dwie narodowości.
W tym roku byliśmy gośćmi we Francji.
Przez tydzień nasi przyjaciele gościli
nas w swoich domach, pokazywali nam
swoje zwyczaje i zasady życia Francuzów.
Mimo, że współpracujemy z gminą francuską już 21 lat, to w tym roku prawie
80% grupy stanowiły nowe osoby. Początkowo, kiedy tworzyliśmy listę osób
chętnych do wyjazdu, lista bardzo szybko się zapełniła. Zastanawialiśmy się,
czy się pomieścimy w autokarze i komu
trzeba będzie odmówić. Później życie
samo zweryfikowało listę. Pojawił się
problem z terminem, ciężko było wygospodarować aż tyle urlopu. Przecież
wyjazd trwa prawie dwa tygodnie robocze, a później jeszcze majówka i znowu
wolne. Problemów było wiele. Na szczęście, dzięki wsparciu naszego Urzędu
Gminy Będzino, jak i osób od lat zaangażowanych w wymianę udało nam się
stworzyć sporą grupę osób chętnych do
wyjazdu.
I tak właśnie, wieczorem w dniu
16.04.2018 r. wyjechaliśmy po raz kolejny do Francji. Oczywiście obaw było
wiele. Zdaliśmy sobie sprawę, że tak
naprawdę jesteśmy na początku drogi. Większość grupy nie wiedziała na

czym polega wymiana. Padały różne
pytania, mam nadzieję, że na większość
udzieliliśmy odpowiedzi. Zaczęliśmy od
Strasburga. Piękne miasto na północy
Francji. Charakterystyczna zabudowa
szachulcowa i ogromna katedra. Dobry
początek naszej wyprawy. Już sama nazwa miejscowości do której jechaliśmy
brzmi egzotycznie. Saint-Yrieix, jak to
się wymawia, niektórzy pisali fonetycznie na kartkach wymowę. Fajnie, najważniejsze że sobie poradzili. Do tego
problemy z komunikacją, myśl że wieczorem każdy pojedzie do innej rodziny
i to mieszkanie w domach zupełnie obcych ludzi. Gdy dojeżdżaliśmy na miejsce strach był prawie namacalny. Zrobiło się jakby ciszej w autokarze i każdy po
swojemu przygotowywał się do nowego. Francuzi oczywiście przywitali nas
bardzo przyjaźnie. Były biało-czerwone
flagi, dużo uścisków i oczywiście pocałunki na dzień dobry. Od razu zrobiło się
wesoło, bo to zwyczaj typowo francuski
o czym zapomnieliśmy powiedzieć naszej ekipie. We Francji wszyscy na dzień
dobry się całują. Przy wspólnym bufecie emocje trochę opadły i już z trochę
mniejszym strachem wszyscy udali się
na zasłużony odpoczynek.
Pogoda dopisała, a atrakcji do zwiedzania było mnóstwo. Czas mijał bardzo
szybko i ani się nie obejrzeliśmy, a już
trzeba było pakować się do powrotu.
Zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. Okazało się, że wystarczy mieć
trochę odwagi i „otwarty umysł”, aby
z łatwością porozumiewać się z inną
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narodowością. W dniu wyjazdu jak zawsze nie zabrakło wzruszeń i polały
się łzy. To chyba dobrze, znaczy to że
znowu się udało. Podczas tego pobytu,
umocniliśmy się w przekonaniu, że więź
między mieszkańcami gminy Będzino
i Saint-Yrieix jest bardzo silna. Ta radość
ze wspólnych spotkań jest nieoceniona.
Żadne słowa i zdjęcia nie oddadzą tej
atmosfery i ciepła, jakie towarzyszyło
nam przez cały pobyt.
W drodze powrotnej, przygotowanych
mieliśmy jeszcze sporo atrakcji. Najpierw całodzienny pobyt w parku rozrywki Futuroscope. Mnóstwo wrażeń,
nowe spektakle i wydarzenia. Każdy
znalazł coś dla siebie. No i oczywiście
Paryż.
Na miejscu w dniu 27.04.2018 r. w Będzinie przywitały nas władze naszej gminy.
To miło, jak ktoś na nas zawsze czeka.
Bez pomocy naszych władz nic by się
nie udało. Mimo, że uczestnicy partycypują w kosztach, to jednak największy
koszt stanowi autokar. Dzięki uprzejmości naszej gminy ten koszt w całości
pokrywa samorząd.
Wszystkich zainteresowanych naszą
wymianą zapraszamy do współpracy.
Bardzo chętnie powitamy nowe rodziny
w naszej wymianie. Jest to niesamowita możliwość poznania francuskiej kultury, posmakowania kuchni i poznania
nowych ludzi. Za rok nasza kolej przyjąć
gości z Francji. Czekamy na nich z niecierpliwością. (EWB)
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Przeżyli razem ponad 50 lat

Państwo Marianna i Bogumił Sztyrakowie z rodziną

Państwo Zofia i Mieczysław Dodzianowie z rodziną

T

o wyjątkowe święto, które ob-

sław urodził się w Olsztynie. Wraz z rodzica-

skich w Dobrzycy. Pan Bogumił urodził się

chodzi się po 50 latach wspól-

mi i rodzeństwem w 1952 roku przybył do

w Jarosławiu obecne woj. podkarpackie. Na

nego pożycia małżeńskiego „Nie

Dobrzycy. Uczęszczał do Technikum Budow-

teren Gminy Będzino do Dobrzycy przybył

sztuką pokochać, a sztuką wytrwać

lanego w Gdańsku. Po jego ukończeniu pod-

latem 1946 r. wraz z rodzicami. Uczęszczał

w miłości na dobre i złe.

jął pracę w Miejskim Zarządzie Budynków

do Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, którą

Mieszkalnych w Koszalinie. Od 1970 roku

ukończył w 1955 roku. Po ukończeniu szkoły

Te wspólne lata to symbol wierności i miło-

pracował na stanowisku kierownika robót

pracował w Zakładzie Stolarskim swojego

ści rodzinnej, to skarbnica czynów małych

w POHZ w Mścicach. W latach 1972 – 1975

ojca, który przejął w 1973 r. i pracował do

i wielkich, to dowód wzajemnego zrozumie-

pracował na stanowisku inspektora ds. bu-

uzyskania emerytury. Od młodzieńczych lat

nia i istoty związku małżeńskiego, to wzór

downictwa w Urzędzie Gminy w Dobrzycy.

należał do OSP w Dobrzycy i do dziś jest ho-

i piękny przykład dla młodych pokoleń wstę-

Własną działalność gospodarczą rozpoczął

norowym prezesem. Państwo Sztyrakowie

pujących w związki małżeńskie. 22 czerwca

w 1981 r, którą prowadził do 2016 roku do

mają jedną córkę, dwóch synów, siedmioro

2018 r. dwie pary małżeńskie obchodziły Ju-

uzyskania

wnucząt i jedną prawnuczkę.

bileusze 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

mają dwie córki oraz trzy wnuczki.

Uroczystość Państwa Zofii i Mieczysława Do-

Uroczystość

Ma-

promisy. Chwile dobre i złe. Wspólny dom,

dzianów odbyła się w Urzędzie Stanu Cywil-

rianny i Bogumiła Sztyraków odbyła się

rodzina, dzieci, wnuki i prawnuki. Tylko nie-

nego w Będzinie, na którą przybyła rodzina

w Dobrzycy, na którą przybyła rodzina Ju-

liczni mogą pochwalić się tak długim stażem

i znajomi Jubilatów. Wójt Gminy Będzino Pan

bilatów. Małżonkowie zostali udekorowani

małżeńskim, dlatego też prosimy raz jeszcze

Henryk Broda dokonał aktu dekoracji me-

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeń-

przyjąć od przedstawicieli władz samorzą-

dalami przyznanymi za „Długoletnie Pożycie

skie przez Wójta Gminy Będzino Pana Hen-

dowych Gminy Będzino, najserdeczniej-

Małżeńskie” w imieniu prezydenta Rzeczy-

ryka Brodę, a list gratulacyjny w imieniu

sze gratulacje i życzenia wielu dalszych lat

pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Przewod-

Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie

w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku

niczący Rady Gminy w Będzinie Pan Andrzej

przekazała V-ce Przewodnicząca Rady Gmi-

najbliższych Wam osób, by przeżyte lata

Nożykowski przekazał list gratulacyjny oraz

ny Pani Krystyna Najdzion. Pani Marianna

niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia,

Pani Krystyna Najdzion V-ce Przewodniczą-

urodziła się w Roszkowej Woli w woj. łódz-

a nadchodzące lata pozwalały spełniać ma-

ca Rady Gminy wręczyła Jubilatom upomi-

kim. Do Dobrzycy przyjechała wraz z rodzi-

rzenia i przeżywać kolejne jubileusze. (DK)

nek. Pani Zofia urodziła się w miejscowości

cami i rodzeństwem wiosną 1946 roku. Po

Pniewite obecnie woj. kujawsko-pomorskie.

ukończeniu Szkoły Podstawowej w Dobrzy-

Ukończyła szkołę zawodowej z zawodem

cy w 1957 roku podjęła pracę w koszalińskiej

fryzjer. W 1964 r. przybyła na teren Gminy

"Bogusławce". W latach 1965 – 1973 pra-

Będzino do m. Dobrzyca w poszukiwaniu

cowała w Gromadzkiej Radzie Narodowej

pracy, pracowała w zakładzie fryzjerskim.

w Dobrzycy na stanowisku kierownika USC.

W latach 1968 – 1997 pracowała jako pomoc

Od 1973 r. wspólnie z mężem prowadzili go-

stomatologiczna w Ośrodku Zdrowia w Do-

spodarstwo rolne. Od 1963 r. jest członkinią

brzycy do uzyskania emerytury. Pan Mieczy-

prężnie działającego Koła Gospodyń Wiej-

emerytury.

Państwo

Dodzian

Miłość, szacunek, poświęcenie, liczne komJubileuszowa
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Państwa

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 mies. od
chwili złożenia wniosku.

Wnioski o odszkodowanie za straty spowodowane suszą

W

ójt Gminy Będzino informuje, że Mieszkańcy Gminy
Będzino poszkodowani w wyniku
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy mogą składać
wnioski niezwłocznie w Gminie,
niezależnie od gatunku uprawianej rośliny, dotkniętej suszą!
Wniosek należy złożyć w Urzędzie
Gminy właściwym ze względu na

S

położenie uszkodzonych upraw.
Do wniosku producent rolny powinien dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności
bezpośrednie w celu informacji
o powierzchni gospodarstwa rolnego. Wniosek do pobrania na
stronie gminy lub w pokoju Nr 6
parter, Dział Ochrony Środowiska, w siedzibie UG Będzino. (AK)

Demontaż azbestu

zanowni mieszkańcy, już po raz
kolejny zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób, które posiadają wyroby zawierające azbest
i są ujęte w "Programie usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Będzino"
do składania wstępnych deklaracji do przystąpienia do programu. W planach na 2018 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie jest uruchomienie
naboru wniosków na zasadach takich, jak w latach ubiegłych. Kosztami kwalifikowalnymi zadania,
tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty
dotyczące: demontażu wyrobów
zawierających azbest, zbierania
wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających

L

ampiony unosząc się na dużą
wysokość stanowią realne
zagrożenie dla bezpieczeństwa
ruchu lotniczego, mogą być przyczyną pożaru domostw, łąk, lasów lub upraw. Przestrzegamy
i apelujemy o nieużywanie lampionów. Nie wiadomo, czy lampion nie spadnie wcześniej, nim
zdąży się wypalić.

Odpady
wielkogabarytowe

azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć
dachowych i elewacji leżą po stronie właściciela nieruchomości.
UWAGA! Program realizowany będzie po ogłoszeniu naboru przez
Wojewódzki 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
zakwalifikowany do realizacji,
bądź nabór nie zostanie ogłoszony, zadanie nie będzie realizowane. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu
Gminy w Będzinie – pokój nr 6 lub
pod numerem tel. 943162533 (AK)

OPODATKOWANIE PODATKIEM OD
NIERUCHOMOŚCI SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYNAJMU
TURYSTOM POKOI I DOMKÓW LETNISKOWYCH

APEL WÓJTA GMINY BĘDZINO

P

rzypominamy, że najbliższa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

odbędzie się w dniu 1 września 2018 r.
i będzie obejmowała m.in. meble, rowery, zabawki, sprzęt elektroniczny
i elektryczny, opakowania i wiadra po
farbach oraz zużyte opony. (MK)

P

Deklaracje

rzypominamy, że w przypadku
jakichkolwiek zmian, mających
wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.
Terminowe złożenie deklaracji pozwoli uniknąć zbędnych naliczeń
opłaty, ponieważ w przypadku deklaracji złożonej po terminie, Urząd
Gminy nie będzie mógł zwrócić nadpłaty za miesiące, w których odbył
się wywóz odpadów. (MK)

Przystań w Podamirowie

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

W miesiącu lipcu i sierpniu Gminna Przystań Wodna
w Podamirowie jest otwarta cały tydzień z wyjątkiem
poniedziałków w godzinach od 11 do 17 (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych). Na miejscu
stacjonuje bosman. Można tu bezpłatnie wypożyczyć
rower wodny. (MD)

