Nowiny z Gminy
Bezpłatny kwartalnik informacyjny Gminy Będzino
Wydanie specjalne dożynkowe

PROGRAM DOŻYNEK
12:00 – Dziękczynna Msza
Św. Dożynkowa w kościele
parafialnym pw. Św. Antoniego
Padewskiego w Mścicach,
13:10 – Przemarsz korowodu
dożynkowego na plac
przy Domu Ludowym,
13:30 – Ceremonia dożynkowa
i wspólne dzielenie chleba
dożynkowego
- Wystąpienia i okolicznościowe
przemówienia,
- Wręczenie odznaczeń
i wyróżnień,
- Wręczenie nagród laureatom
konkursu Piękna Wieś Twoją
zasługą,
14:30 – Część artystyczna:
- Występy zespołów
i przedszkolaków z Mścic,
- Rozstrzygnięcie konkursów
dożynkowych, wręczenie nagród,
- Atrakcje dla dorosłych i dzieci,
loteria z nagrodami jakich
jeszcze nie było, pokaz pieczenia
chleba, wiejska kuchnia, napoje
zimne i gorące, kraina malucha
dla najmłodszych, stoiska
promocyjne, kulinarne show
Kaszotto i inne.
19:00-20:00 – Występ gwiazdy
wieczoru – zespół B-QLL,
20:00-21:00 – Występ Michaliny
Olszewskiej,
21:00 – Pokaz tańca świetlnego,
21:30 – Show wieczoru, pokaz
laserowy połączony z FIRESHOW,
– Zabawa taneczna z DJ-em.

Dożynki Gminne
w Mścicach
60-lecie PZZ Stoisław
Tegoroczne dożynki połączone z obchodami 60-lecia PZZ Stoisław
odbędą się 8 września 2018 roku przy Domu Ludowym w Mścicach.

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

Życiorysy tegorocznej
Starościny i Starosty dożynek
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ZESTAWIENIE ATRAKCJI

Krótkie opisy tego, co czeka
nas na dożynkach

10

NAGRODZENI BYKAMI

Dowiedz się kto zostanie
nagrodzony bykami rozwoju

WSTĘP
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W oczekiwaniu na deszcz
aby się spotkać na corocznym święcie
plonów, cieszyć się z tego, co udało się
zebrać , sprzedać i zagospodarować.

G

dy w końcu kwietnia deszcz
rosi, błogosławieństwo polom

przynosi; Jak deszcz w maju, to chleb
w kraju; Suchy marzec, mokry maj,
będzie żyto jako gaj;

T

o powiedzenia, które od lat towarzyszą rolnikom i w tym roku znalazły potwierdzenie w rzeczywistości.
Późna, ciepła i krótka wiosna przechodząca w upalne lato już w początkach
kwietnia sprawiła, że ziemia wyschła.
Rolnicy z żalem patrzyli na nie najlepiej
przezimowane oziminy i słabo wschodzące zasiewy jare. Stosunkowo długi
okres bez opadów sprawił, że zboża
już w maju zaczęły miejscami podsychać i już wiadomo było, że plony będą
obniżone. W miesiącu czerwcu rolnicy zaczęli składać do Urzędu Gminy
pierwsze wnioski o szacowanie strat
w swoich gospodarstwach. Powołana
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przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Komisja do szacowania strat
w gospodarstwach rolnych rozpoczęła
pracę w terenie. Sprawnie i bez zbędnej zwłoki trwały oględziny upraw,
a wyceną i przygotowaniem protokołów strat zajmowali się pracownicy
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koszalinie. Ogólnie w gminie Będzino rolnicy złożyli ponad 300 wniosków. Długotrwała susza i wysokie temperatury
sprawiły, że rolnicy już w pierwszej połowie lipca przystąpili do zbioru jęczmienia ozimego i rzepaku, a zaraz potem pozostałych zbóż, tak że niektórzy
z nich byli już po żniwach pod koniec
sierpnia.
Plony nie są zadowalające. Susza dotknęła upraw wielu rolników, a jej skutków doświadczymy wszyscy. Mimo sytuacji, jaka nas dotknęła i mniejszych
plonów zbóż i okopowych są powody,
SKŁAD
Mateusz Dębowski
DRUK
Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia
Drukarnia w Koszalinie
Ul. Słowiańska 3a
75-846 Koszalin
NAKŁAD
1200 egzamplarzy
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Tradycja święta plonów jest ważnym
elementem kultury polskiej wsi, a także naszej narodowej tożsamości. W obrzędzie dożynkowym przejawiają się
szacunek dla przyrody, przywiązanie
do ojczystej ziemi, a także chęć podtrzymania zwyczajów naszych ojców.
To właśnie polska wieś jest dzisiaj
ostoją tych wartości. Dożynki stanowią doskonałą okazję do podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę i trud.
Nasz wielki rodak święty Jan Paweł II
w czasie swojej szóstej pielgrzymki do
Ojczyzny powiedział: „oddaję dziś hołd
spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju,
a w chwilach zagrożonych były gotowe
tej ziemi strzec i bronić”. My również
chylimy czoła przed trudną pracą rolników. Jednocześnie wyrażamy naszą
wdzięczność za plony.
Tegoroczne dożynki gminne obchodzone są wspólnie z jubileuszem 60-lecia
PZZ Stoisław, firmą ściśle związaną
z gminą Będzino. Wielu naszych mieszkańców tu pracuje, rolnicy sprzedają
swoje zboża, a budżet gminy ma duże
dochody z tytułu płaconych przez
przedsiębiorstwo podatków. Rolnicy
w przeszłości różnie oceniali działalność firmy. Narzekali na ceny zbóż,
które są dzisiaj ściśle związane z rynkami światowymi. Trudno sobie jednak
wyobrazić, jaki byłby rynek sprzedaży
produktów rolnych bez PZZ Stoisław,
który pełni rolę stabilizatora cen. Firma jest gwarantem wypłacalności za
dostarczany produkt. Kłaniam się nisko wszystkim pokoleniom rolników
naszej gminy, gospodyniom i gospodarzom, dziękując za ich pracę.

STAROŚCI DOŻYNEK
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starościna
dożynek
Kolonie
dla najmłodszych

Leonarda Czopko
P

ani Leonarda Czopko
pochodzi z województwa lubelskiego, a do Mścic
przeprowadziła się z mężem w latach 70.

Gminnych w Mścicach to dobrze zorganizowana gospodyni.
W wolnym czasie prowadzi dom
oraz dba o obejście gospodarstwa oraz rodzinę. Posiadają
łącznie około 4 ha ziemi. Razem

Od najmłodszych lat pracowa-

z mężem cieszą się szczęściem

ła w gospodarstwie rolnym ro-

swoich dzieci i czwórki wnucząt.

dziców.

Następnie podjęła się

Najstarszy wnuczek i wnuczka

pracy w zakładzie Budynków

mają po 8 lat, a młodszy wnuk

Mieszkalnych MZB w Koszali-

5 lat i najmłodsza 2 latka. Mimo

nie, a później w Płytolenie. Wy-

wielu zmian dla Pani Leonardy

szła za mąż, przeprowadziła się

zawsze na pierwszym miejscu

do Mścic i wychowała z mężem

był człowiek i jego potrzeby. Jej

dwójkę dzieci - córkę i syna.

sumienność,

Obecnie wraz z mężem i córką

pracowitość, kreatywność i ludz-

prowadzą zakład przetwórstwa

kie podejście do wielu spraw

warzyw, które zajmuje się m.in.

przyczyniło się do wybrania jej

kiszeniem kapusty i ogórków.

na tegoroczną Starościnę Doży-

Dzisiejsza Starościna Dożynek

nek Gminnych w Mścicach.

starosta dożynek

Kolonie dla najmłodszych

Zbigniew Sikorski
P

an Zbigniew Sikorski od 40 lat mieszka
w Stoisławiu i od tylu też
lat pracuje w PZZ.

który rozpoczął tu pracę rok
wcześniej. Początkowo mieszkał z rodzicami w Stoisławiu,
później w zakładow ym mieszkaniu. W PZZ pracuje od 1979

Ma dwójkę dzieci oraz dwójkę

roku.

wnuków, z czego najmłodszy

w biurze jako referent tech-

ma osiem miesięcy. Jest zna-

niczny, następnie jako ślusarz,

nym, szanowanym i lubianym

palacz,

działaczem społecznym.

września 1984 r. objął stanowi-

Pan

pracował

brygadzista.

Od

15

urodził

się

sko kierownika kotłowni i pełni

Koło,

na-

tę funkcję do dnia dzisiejszego.

stępnie przez 20 lat mieszkał

W przeszłości bardzo akty wnie

w Kutnie. Po ukończeniu szkoły

działał na rzecz społeczności

przyzakładowej w zakresie me-

lokalnej w sołectwie oraz przy

chanik maszyn budowlanych,

szkole

uczęszczał do technikum bu-

8 lat był Radnym Gminy Bę-

dowlanego. Następnie ukoń-

dzino. Obecnie pełni funkcję

czył Politechnikę Koszalińską

przedstawiciela załogi w Ra-

ze specjalnością instalacje sa-

dzie Nadzorczej PZZ, ciesząc

nitarne. Do Stoisławia przyje-

się poparciem oraz szacunkiem

chał w 1978 r. za swoim ojcem,

ze strony społeczeństwa.

w

Zbigniew

Początkowo

miejscowości

podstawowej.

obowiązkowość,

Przez
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ATRAKCJE
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zobacz jakie niespodzianki na Ciebie czekają!

Atrakcje na tegorocznych dożynkach
w Mścicach i 60-leciu PZZ Stoisław - 8 września 2018 r.

Zespół B-QLL

Michalina Olszewska

Kraina Malucha

Zespół disco-polo powstały w 2010
r. z miłości do muzyki. Jedne z bardziej znanych utworów to "Czy to
czujesz" czy "Tak, tak żono moja"
lub najnowsze "Janusz i Grażyna"!

Ta 23-letnia wokalistka ma na koncie występy na setkach przeróżnych imprez muzycznych w kraju.
Wygrała prestiżowy konkurs James
Newton Howard Competition!

Pałace dmuchane, zabawy i atrakcje dla młodszych i starszych
z pewnością ucieszą niejednego
malucha oraz rodzica. To wszystko w krainie Malucha!

Wielka patelnia

Pieczenie chleba

Loteria z nagrodami

Wielka patelnia to jedna z form livecooking. Jest to świetna atrakcja na imprezy plenerowe. Pokazy
kulinarne z jej użyciem są bardzo
widowiskowe i będzie co jeść!

Chleb to owoc pracy rolników.
Pokaz jego pieczenia będzie połączony z krótkim szkoleniem na
ten temat. Weź sprawy w swoje
ręce i pokaż co potrafisz!

Kilkaset losów i wiele nagród
do wygrania! Zaryzykuj i znajdź
swój szczęśliwy los... Dochód
z loterii zostanie przeznaczony
na rozwój sołectwa!

Fireshow

Pokaz laserowy

Taniec świetlny

Widowisko, w którym główną rolę
odgrywają dynamiczne, ogniste obrazy. Ekspresyjna muzyka, choreografia, płonące rekwizyty urozmaicane efektami pirotechnicznymi!

Niesamowite efekty otaczające widza wręcz namacalnym kolorowym
światem, połączone z wyrzutniami
ognia zrobią niesamowite wrażenie
w połączeniu ze światłem lasera!
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Grupa Elite Angels to grupa taneczna zajmująca się oprawą artystyczną. W ofercie zespołu można znaleźć m. in. pokaz samby, burleske,
led show i wiele innych!

O DOŻYNKACH
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Chleb dożynkowy

Chleb

od

zarania

dziejów

traktowany

był

z szacunkiem i pokorą. Od wieków uważany
jest za pożywienie szczególne -

ciało święte

symbolizujące mądrość, płodność, byt i szacunek
do natury.
Do dzisiaj zwyczaj łamania się chlebem jest symbolem
przyjaźni i gościnności. Nie bez przyczyny modlimy się:
„chleba powszedniego daj nam dzisiaj”. Chleb to po prostu
synonim pożywienia – owoc ziemi, a także symbol ciężkiej
pracy. Pojawia się też w szczególnych okazjach, takich jak
ślub, narodziny dziecka, czy pogrzeb. Niegdyś obowiązkiem
gospodarza było też częstowanie gości chlebem, na znak
gościnności oraz szacunku dla przybywających. Tegoroczne
chleby wypiekła piekarnia Bajgiel z Będzina.

Ciekawostki z piekarni Bajgiel

45'

tyle minut piecze się
bochen chleba

14t
300
30

tyle ton mąki dziennie
przerabia piekarnia

Wieńce dożynkowe
Dożynki jako święto ludowe
sposób

w

symboliczny

kończą

okres

ciężkiej pracy rolników
podczas trwania żniw.
Święto to wyraża podziękowania za szczęśliwe zbiory i prośbę o urodzaj w przyszłych latach.
Obok bochenka chleba, wieniec jest najważniejszym
symbolem dożynek. Jest on
wyrazem dumy oraz radości
z zebranych plonów, które
rodzi ziemia. Piękny zwyczaj
wyplatania wieńców zachował się po dziś dzień, a ich
wygląd zaskakuje z roku na
rok. Wieńce dożynkowe miewają różne kształty i wielkości, jednakże każdy z jego

elementów składowych nie
jest przypadkowy. Wszystkie kłosy, kwiaty i zioła mają
w nim swoje miejsce i symbolikę. Do wieńca dodatkowo
nieraz wplatane są czerwone
jabłka, jako plon sadów oraz
kiście orzechów, jako plon lasów. Sztuka zaplatania wieńców dożynkowych nie tylko
przetrwała do naszych czasów, ale nawet się rozwinęła.
Na okoliczność dożynek organizowane są konkursy na
najpiękniejsze wieńce, gdzie
prezentują się gospodarze
z terenu gmin lub regionu.
Tegoroczne wieńce są efektem prac gospodyń i mieszkańców sołectw z terenu
gminy Będzino, którzy zadbali o drobiazgowe wykonanie
wieńców.

Chęć wykonania wieńca zgłosiły sołectwa: Bę-

w tylu miejscach w regionie
można znaleźć pieczywo
z Bajgla

dzinko, Będzino, Dobiesławiec, Dobre, Dobrzyca, Kiszkowo, Łekno, Łopienica/Łasin Koszaliński, Mścice, Popowo, Skrzeszewo, Słowienkowo,
Smolne, Stoisław, Strzepowo, Uliszki, Wierz-

tyle rodzajów chleba znajduje
się w ofercie piekarni

chominko, Śmiechów/Borkowice, Tymień.
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O MŚCICACH
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Miejscowość Mścice
T

egorocznym
gospodarzem Dożynek Gminnych
jest miejscowość Mścice,
będąca największą wsią sołectwa z terenu Gminy Będzino, zamieszkałą przez około
1700 mieszkańców.

pracę mieszkańcom Mścic oraz okolicznych miejscowości. Największą
z nich jest Przedsiębiorstwo Zbożo-

wersja online

wyróżniona

Kobieta aktywna

wo - Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu,

Pani Katarzyna Kamila Świec jest mieszkanką gm. Będzino

zatrudniające na chwilę obecną 130

od 1999 r. Po ukończeniu Akademii Medycznej w Gdańsku

osób. W Mścicach powstały nowe

wraz z rodziną zamieszkała w Mścicach, gdzie otworzyła

drogi gminne wraz z oświetleniem

punkt apteczny, który po czasie przekształcił się w dobrze

oraz orlik, pełniący funkcje rekre-

prosperującą aptekę „Kapitańska”. Następnie otworzy-

Mścice są rozbudowaną wsią, gdzie

acyjne i zachęcający do uprawiania

ła Przychodnię Lekarską Master-Med w Mścicach. Dziś

znajduje się Szkoła Podstawowa im.

sportu. Miejscowość rozbudowuje

przychodnia obsługuje ponad 5.000 osób i służy miesz-

Ludzi Morza, będąca prężnie dzia-

się o kolejne nowe osiedla, a ludno-

kańcom gminy Będzino i ościennym gminom. Pani Kasia

łającą placówką, przedszkole i żło-

ści wciąż przybywa, co wskazuje na

znajduje czas na działalność społeczną. Często organizuje

bek, Parafia Rzymskokatolicka pw.

atrakcyjność tego miejsca. Zagospo-

bezpłatne akcje jak np. badanie wzroku, spotkanie z dia-

Św. Antoniego Padewskiego oraz

darowywane są parki oraz tworzone

betologiem, pulmonologiem, spirometria, porady derma-

ośrodek zdrowia utworzony w 2012

nowe place zabaw. W Mścicach co-

tologiczne, badania profilaktyczne i in. Współpracuje ze

roku cieszący się mianem godnej

rocznie organizowane są różnorod-

szkołami gminy Będzino, a głównie ze szkołą podstawową

polecenia przychodni. W Mścicach

ne wydarzenia oraz imprezy kultu-

w Mścicach gdzie w 2011 r. otrzymała tytuł „Przyjaciela

znajduje się także Ochotnicza Straż

ralne, gromadzące dużą ilość osób.

Szkoły”. Przez wiele lat działała w Radzie Rodziców. Bez-

Pożarna wyposażona w nowoczesny

Mścice to kolorowa tętniąca życiem

płatnie corocznie zaopatruje lokalną szkołę w wyposaże-

sprzęt oraz doskonale wyszkoloną

wieś, która prężnie się rozwija i roz-

nie medyczne. Wszędzie daje się poznać jako osoba otwar-

kadrę. Ważną rolę w Mścicach pełnią

budowuje, oferując i zapewniając

ta, chętna do współpracy, pomagania ludziom, oddana

działalności dużych przedsiębior-

okolicznym mieszkańcom przyjazne

działalności społecznej. Jest żoną i matką dwójki dzieci.

ców oraz firmy, które zapewniają

otoczenie do życia.

Działalność na rzecz środowiska lokalnego oraz dobre relacje z mieszkańcami sołectwa i samorządem Gminy pre-

1,7 tys.

zameldowanych
mieszkańców

1106 ha
powierzchnia
sołectwa
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tendują Panią Katarzynę Kamilę Świec do tak zaszczytnego wyróżnienia - Tytułu Honorowego „Kobieta Aktywna
Powiatu Koszalińskiego”.

INWESTYCJE
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Inwestycje w Sołectwie Mścice
Zrealizowane projekty i inicjatywy
– 2014 – Budowa infrastruktury melioracyjnej
w Mścicach – 267 tys. zł, dof. 181 tys. zł,
– 2014 – Budowa Domu Ludowego w Mścicach wraz
z wyposażeniem – 0,9 mln zł, dof. 450 tys. zł,
– 2014 – Budowa placu zabaw w Mścicach –
22 tys. zł,
– 2015 – Budowa oświetlenia hybrydowego –
całość 130 tys. zł dof. 74 tys. zł,
– 2016 – Budowa Żłobka w Mścicach – 1 mln zł,
dof. 0,54 mln zł,
– 2016-2017 – Budowa drogi na ul. Spokojnej 665 tys. zł, dof. 207 tys. zł,
– Rozbudowa sieci wodociągowej – 60 tys. zł,
– 2018 – Budowa siłowni zewnętrznej – * I część
zadania „Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy”, zadanie realizowane przy udziale
środków unijnych,
– 2018 – Zwiększenie ilości miejsc w żłobku – 60 tys.
zł, dof. 48 tys. zł,
– Fundusz sołecki 2015 – 2018 – 150 tys. zł, z tego
zrealizowano m.in: doposażenie placu zabaw przy
Przedszkolu "Promyki Bałtyku", doposażenie Domu
Ludowego i biblioteki, rozbudowa oświetlenia ulicznego, budowa placu utwardzonego, zakup kruszywa
na drogi gminne, zakup strojów dla zespołu ludowego „Zalesie”, zakup wyposażenia na boisko ORLIK,
zakup przystanków autobusowych.
– 125 tys. zł, dof. 100 tys. zł,
– 2018 – Budowa bieżni przy SP w Mścicach,
– Rozpoczęta procedura przetargowa na budowę
I etapu dróg osiedlowych w Mścicach,
– Złożone wnioski o dofinansowanie II etapu budowy dróg osiedlowych do PROWU i Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
– Droga krajowa przez Mścice - budowa odwodnienia, a następnie nowej nawierzchni i chodnika
przez miejscowość,
– Rozpoczęta procedura dokumentacyjna na budowę drogi Mścice – Dobiesławiec (realizacja wspólna
z powiatem).

W trakcie przygotowania i realizacji
– 2018 – Budowa kanalizacji sanitarnej od punktu
zlewnego w Mścicach, Dobiesławiec-Podamirowo-Strzeżenice - ok. 3 mln zł, dof. 1,9 mln zł
– 2018 – * II część zadania „Utworzenie stref rekreacji
w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy ” – ogrodzenie terenu przy Domu Ludowym, położenie polbruku, montaż małej architektury (ławeczki, altana, pergole),
całkowita wartość inwestycji „Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy ” - 448 tys. zł,
dof. 285 tys. zł
– 2018 – Utworzenie klubu Senior+ w DL w Mścicach
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HEAN
Firma mieści się w Mścicach. Funkcjonuje od 1991 r. i zatrudnia
obecnie około 25 osób. Działalność rozpoczynali od produkcji
opakowań z folii polietylenowej, z czasem rozpoczęli produkcję
opakowań z folii próżniowej PA/PE. Początki nie były łatwe, ale
z czasem rozwój firmy i rozszerzanie działalności pozwoliło na
zdobywanie coraz to nowych rynków nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Obecnie firma posiada oddział handlowy z własnymi wyrobami w Łodzi, a zakład został wyposażony w nowoczesny
sprzęt i urządzenia niezbędne do nowoczesnej produkcji i spełnienia coraz to nowych wymagań odbiorców. Zakład świadczy
też usługi transportowe własnych wyrobów i posiada Certyfikat
PN-EN ISO 9001:2001.

Parol
Firma jest producentem materiałów powlekanych od 1980 roku.
Od początku istnienia firma specjalizuje się w produkcji materiałów skóropodobnych PU dla przemysłu odzieżowego oraz PCV
dla przemysłu meblarskiego. Produkcja oparta jest na surowcach
i technologii wiodących firm chemicznych w świecie. W firmie wytwarza się także różne rodzaje dzianin stosowane jako podkłady
w produkcji materiałów powlekanych. Działalność szwalni – to
szycie dresów i ubioru z dzianin, które zaopatruje rynki krajowe
i zagraniczne. Dziś firma Parol jest prężnie działającym przedsiębiorstwem, zarówno na rynku krajowym jak i europejskim. Firma
posiada certyfikat RZETELNA FIRMA wydawany przez KRD, który
potwierdza rzetelność i partnerstwo w biznesie.

LKW Krane
Firma zajmuje się sprzedażą żurawi budowlanych i leśnych nowych i używanych, a także samochodów ciężarowych. Oferta firmy obejmuje także szereg usług z zakresu napraw hydrauliki siłowej oraz urządzeń z nią związanych. Istnieje na rynku od 1995
roku. Samochody tworzone są według indywidualnych potrzeb
klienta, a ich produkty trafiają do wielu regionów Polski.

Przetwórnia kapusty i ogórków
Firma powstała w Mścicach w 1992 r. Od początku specjalizuje się
w przetwórstwie oraz wytwarzaniu kapusty kiszonej i ogórków. Firmę prowadzą Państwo Henryk i Leonarda Czopko wraz z córką Elizą.
W 2001 r. w Dobiesławcu kupili budynek gospodarczy, który przez następne lata przerobili na swoją wytwórnię. W swoje produkty - kapustę kiszoną oraz ogórki kiszone zaopatrują lokalny rynek. Prócz tego
zajmują się uprawą kapusty - od nasionka do wiaderka. Ich produkty
są wolne od wszelkiego rodzaju ulepszaczy i konserwantów.
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Posejdon
Firma należy do małżonków Beaty i Jerzego Kaliszewskich, którzy
prowadzą ją wspólnie z dziećmi. Firma istnieje od 27 lat i posiada
w swojej ofercie szeroki asortyment muszli morskich oraz pamiątki i inne artykuły dekoracyjne. Z uwagi na ofertę produktową działalność charakteryzuje się sezonowością i wymaga od właścicieli
wzmożonej pracy w sezonie letnim, jednakże dzięki wieloletniemu
doświadczeniu oraz zaangażowaniu, firma wciąż się rozwija i dobrze prosperuje.

Naszydłowscy
Tuż obok Mścic w Strzeżenicy 18B od 1992 r. działalność prowadzi
przedsiębiorstwo Produkcja Żywności – Mrożonki Zbigniewa Naszydłowskiego. Jest to firma znana przede wszystkim ze względu
na doskonałe produkty, które są produkowane ręcznie z wykorzystaniem domowych receptur. W swoich zasobach firma oferuje
pierogi ruskie, z mięsem, z kapustą i grzybami, kopytka, uszka,
naleśniki. Jej produkty można znaleźć w lokalnych sklepach i hipermarketach, firma zajmuje się również sprzedażą detaliczną
i hurtową w swojej siedzibie. Obecnie jej produkty trafiają na rynek ogólnopolski oraz Unii Europejskiej.

GOS
Firma ze Strzeżenic, zajmująca się produkcją mrożonych wyrobów kulinarnych, które cechuje wysoka jakość. Proces produkcyjny wielu z nich przebiega z niewielkim udziałem maszyn, dzięki czemu produkty smakują tak jak żywność przygotowywana
w domu - przekonują właściciele firmy. W swoim asortymencie
mają takie produkty jak koszalińskie flaki nadmorskie, fasolkę
koszalińską, bigos zamojski, łazanki, zupy, gołąbki, golonki i wiele innych domowych dań.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedność
„JEDNOŚĆ” w Mścicach powstała w 1994 r. na bazie zasobów
mieszkaniowych miejscowego POHZ. Lokale mieszkalne zostały
sprzedane przez Agencję WRSP dotychczasowym najemcom,
którzy założyli spółdzielnię. Aktualnie spółdzielnia zarządza 50
wspólnotami mieszkaniowymi na terenie kilku miejscowości.
Spółdzielnia swoją siedzibę ma w Mścicach, jej Prezesem od początku istnienia jest Pan Andrzej Nożykowski. W wyniku działalności spółdzielni zrealizowano wiele przedsięwzięć, inwestycji
i modernizacji w budynkach, między innymi: - przejście na ogrzewanie gazowo – etażowe, docieplenie budynków i odnowienie
elewacji, remonty dachów, dbałość o estetykę i wygląd osiedli
popegeerowskich. Dzięki ogromnemu wkładowi pracy i zaangażowania obecnego prezesa – osiedle z roku na rok pięknieje i wyróżnia się na tle innych gmin.
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Nagroda BYK ROZWOJU

PZZ Stoisław
J

eden

z

największych

zakładów

młynarskich

w Polsce – Przedsiębiorstwo
Zbożowo - Młynarskie „PZZ”
w Stoisławiu S.A. zatrudnia obecnie około 130 osób
i funkcjonuje od 1958 r.
Od początku swojej działalności
zajmuje się skupem i przetwarzaniem zbóż. Obecnym właścicielem przedsiębiorstwa jest
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
W „PZZ” w Stoisławiu można
zobaczyć, jak wygląda współczesne młynarstwo. Widoczne
z daleka gigantyczne elewatory
wyposażone w skomplikowane
maszyny i urządzenia, nasycone
elektroniką i automatyką stanowią na dzień dzisiejszy olbrzymią „fabrykę przetwórczą ziarna”. W elewatorach w Stoisławiu
przerabia się codziennie ok. 900
ton zbóż, produkując wszystkie możliwe gatunki mąk, kasz
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i płatków. Ich różnorodność odpowiada wielorakim potrzebom
nabywców. W Stoisławiu z ziarna
pszenicy i żyta otrzymuje się 12
typów mąki, z ziarna jęczmienia, 4 rodzaje kasz, płatki jęczmienne, bardzo popularne płatki
owsiane górskie, kaszę gryczaną
prażoną, a ponadto przy przemiale pszennym uzyskuje się
kaszę mannę, która po dalszej
obróbce hydrotermicznej znana
jest na rynku jako szybko gotująca się kasza manna błyskawiczna. Młyny w Stoisławiu są także
producentem pszennych i owsianych
otrębów
spożywczych,
nieodzownych przy wszystkich
typach diet. Od maja 2004 „PZZ”
w Stoisławiu wdrażały kolejne
certyfikaty jakościowe, obecnie
posiadają certyfikat ISO, IFS,
REDcert, GMP+. W roku bieżącym przedsiębiorstwo obchodzi
60-lecie działalności firmy. Obecnym Prezesem przedsiębiorstwa
jest Pan Mirosław Narojek.
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Nagroda BYK ROZWOJU

OHZ Mścice
O

środek Howodli Zarodowej Sp. z o. o. w Mści-

cach
został

(powiat

koszaliński)

powołany

dnia

28

czerwca 1994 r.
Przedmiotem działania Spółki jest
prowadzenie zarodowej hodowli zwierząt, produkcji roślinnej,
działalności handlowej w zakresie
obrotu zwierzętami hodowlanymi,
produktami i artykułami pochodzenia zwierzęcego, roślinnego,
usług dla rolnictwa i innych podmiotów.
Głównym celem działalności handlowej Spółki jest upowszechnianie postępu genetycznego
polegającego na wprowadzaniu
najlepszych cech, które prowadzą
do doskonalenia bydła w kierun-

ku jednostronnie mlecznym. Produkcja roślinna ukierunkowuje się
na uprawę zbóż konsumpcyjnych
i paszowych, rzepaku oraz roślin
pastewnych z przeznaczeniem
na paszę dla bydła. Wśród roślin
uprawnych zboża stanowią około
55% powierzchni zasiewów.
W celu obniżenia kosztów produkcji roślinnej, poprawy warunków
pracy, sprawnego wykonywania zabiegów agrotechnicznych,
przedsiębiorstwo kładzie duży
nacisk na odnowę parku maszynowego, poprzez zakup nowoczesnych ciągników oraz sprzętu rolniczego. Na przestrzeni kilkunastu
lat Ośrodek Hodowli Zarodowej
w Mścicach otrzymał wiele nagród
i wyróżnień. Prezesem OHZ Mścice
jest Pani Adrianna Andrusiewicz.
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D

Dom Ludowy w Mścicach
om Ludowy w Mścicach został wybudowany w 2014

roku, a w jego skład wchodzi biblioteka oraz sala widowiskowa
z zapleczem kuchennym.
Odbywają się tu ważne dla społeczności Mścic oraz okolic zebrania wiej-

skie, spotkania integracyjne, a także
różnego rodzaju uroczystości. Poza
miejscem spotkań społeczności, jest
to przede wszystkim placówka tętniąca życiem dzięki młodzieży, która
aktywnie uczestniczy w wielu organizowanych tu zajęciach. Prowadzone
są tu m.in zajęcia plastyczne rozwija-

wersja online

jące wyobraźnię, warsztaty kulinarne
dla młodych kucharzy oraz zajęcia
krawiecie. Organizowany jest również
czas przeznaczony na gry planszowe
oraz rebusy, zajęcia zumby. Poza czasem przeznaczonym na zabawy Dom
Ludowy prowadzi również zajęcia
z recyklingu, a młodzież zawsze może
liczyć na pomoc w nauce. Dom Ludowy w Mścicach od początku swojego
istnienia integruje lokalnych mieszkańców oraz wspomaga społeczną
aktywność kulturalną, a także rozwija
zainteresowania młodzieży i aktywnie
organizuje ich czas. Pod koniec tego
roku w Domu Ludowym w Mścicach
zostanie utworzony Klub Seniora,
w którym będą organizowane różnorodne zajęcia dla seniorów.

Ochotnicza Straż Pożarna
O

chotnicza

Straż

Pożar-

na w Mścicach powstała

w roku 1948. Początkowo skromnie wyposażona starała się jak
najlepiej wypełniać swoją rolę
i zdobywała coraz to nowe doświadczenia.
W roku 1978 straż została “reaktywowana” i od tego momentu działa prężnie,
wypełniając swoje zadania w sposób
właściwy, doskonaląc wciąż warsztat
pracy. W latach 2010/2011 Gmina Bę-

dzino wspólnie z OSP korzystając ze
środków gminy, OSP jak i zewnętrznych
wymieniła tabor samochodowy. Dzisiaj
w Mścicach służą dwa nowoczesne pojazdy ratowniczo – gaśnicze. Jednostka
w Mścicach aktywnie działa w zakresie
działań ratowniczych, ale także prowadząc działania zapobiegawcze w postaci festynów strażackich na rozpoczęcie
wakacji. Prezesem jednostki jest Michał
Augustyniak, natomiast jego zastępcą
Bartłomiej Wilk. OSP aktywnie włącza
się w życie miejscowości, organizując
imprezy - coroczny Rekreacyjny Festyn
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Strażacki oraz pomagając w realizacji
inicjatyw gminnych i sołeckich.

O MŚCICACH

Nowiny z Gminy nr 16 / Wydanie dożynkowe

Zespół z sukcesami
Z

espół śpiewaczy „Zalesie” powstał w 2009 r. Kierownikiem
zespołu jest Pani Pawłowska, a opiekunem muzycznym Pan Stanisław
Panasiuk.

wie w 2010 r. Zespół wykonuje pieśni ludowe
i biesiadne na różnego rodzaju imprezach

wersja online

Parafia w Mścicach

gminnych i powiatowych, festynach i spotkaniach okolicznościowych, często reprezentuje Gminę Będzino w przeglądach gminnych,
powiatowych i wojewódzkich. W 2018 r. za-

Zespół ma już na swoim koncie pierwsze

jęli pierwsze miejsce Grand Prix podczas IX

sukcesy - II miejsce i srebrnego gołąbka na

Powiatowego Przeglądu Solistów, Kapel i Ze-

przeglądzie zespołów śpiewaczych w Tycho-

społów Ludowych w Dobrzycy.

P

arafia Rzymskokatolicka pw. Św.
Antoniego Padewskiego w Mścicach została utworzona w 1982 roku.
Kościół parafialny zlokalizowany jest w centrum wsi. Od sierpnia 2003 roku proboszczem jest Włodzimierz Milewski, który dokłada wielu starań i zaangażowania w bieżące
remonty i utrzymanie kościoła. Cieszy się
dużą sympatią ze strony parafian i wysoko
ocenia współpracę z mieszkańcami Mścic.
Ksiądz Włodzimierz Milewski aktywnie zarządza parafią dbając o wiernych oraz kościół.

Przychodnia lekarska "Master-Med"

W

2012 r. w Mścicach
utworzono Przychodnie Lekarską „Master-Med”,
która świadczy usługi mieszkańcom Mścic i okolicznych
miejscowości.

Zdrowia jest Pani Katarzyna Świec
- mgr farmacji ze specjalizacją farmacji aptecznej - która od 2003
r. prowadzi aptekę, zatrudniając
obecnie technika farmacji oraz
magistra. W Przychodni działa prywatny gabinet ginekologiczny oraz

Zatrudnia 5 lekarzy o różnych spe-

stomatologiczny.

cjalizacjach, w tym 2 lekarzy medy-

to nowo powstała placówka, ale

Przychodnia

cyny rodzinnej, 2 lekarzy chorób

dzięki różnorodności oferowanych

dziecięcych oraz lekarza chorób

usług jak i profesjonalności perso-

wewnętrznych-kardiologa, 2 pie-

nelu zyskała miano - dobrej, odda-

lęgniarki oraz pracownika gospo-

nej pacjentom, godnej polecenia

darczego. Kierownikiem Ośrodka

placówki służby zdrowia.
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Przedszkole i żłobek

P

Szkoła Podstawowa

rzedszkole Samorządowe w Mścicach powstało w 1974 roku i pierwotnie zlokalizowane było w budynku mieszkalnym w Mścicach.
Dwa lata później przedszkole przeniesiono do specjalnie wyremontowanego na ten cel budynku.
W 2010 roku placówka otrzymała nową siedzibę zloka-

S

zkoła Podstawowa im. Ludzi
Morza w Mścicach powstała
w 1945 roku na bazie poniemieckiego dwuizbowego budynku
szkoły wiejskiej. Budynek rozbudowywano o kolejne części,
powiększając szkołę kilkukrotnie ze względu na gwałtowny
wzrost liczby uczęszczających
dzieci.

lizowaną w pobliżu Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu
i staraniom władz Gminy Będzino. Istotnym wydarzeniem dla Przedszkola Samorządowego w Mścicach było
nadanie mu oficjalnej nazwy „Promyki Bałtyku”. Miało
to miejsce 20 maja 2016 roku. Aktualnie w Przedszkolu
funkcjonuje pięć oddziałów, do których uczęszcza łącznie około stu dzieci. Wewnątrz budynku znajdują się
cztery sale zajęć, sala rytmiki, pomieszczenia kuchenorganizacji wędrownych obozów że-

ne, sanitarne oraz socjalne. W 2017 r. swoją działalność

glarskich. Uczniowie mają możliwość

rozpoczął żłobek, do którego uczęszcza 30 dzieci. We-

Obecnie w szkole uczy się 306 uczniów.

nauki dwóch języków zachodnioeuro-

wnątrz obiektu wydzielone zostały pomieszczenia prze-

Obwód szkoły obejmuje następujące

pejskich tj. j. angielskiego i j. niemiec-

znaczone do zabawy i prowadzenia zajęć oraz pomiesz-

miejscowości: Mścice, Barninek, Do-

kiego oraz uczestniczenia w różnych

czenie zapewniające możliwość odpoczynku. Ponadto

bre, Dobre Małe, Dobiesławiec, Łub-

zajęciach pozalekcyjnych w zależności

w budynku znajduje się zaplecze socjalne, pomiesz-

niki, Pakosław, Podamirowo, Stoisław,

od ich zainteresowań. Prężnie działa

czenia magazynowe, szatnia oraz sanitariaty. Wokół

Przybyradz, Radomno, Świercz, Będzi-

w placówce chór i zespół instrumen-

budynku utworzono dodatkowe chodniki, ogrodzenie

no, Łekno, Będzinko, Barnin, Komory,

talny. Prowadzona jest wymiana do-

i miejsca parkingowe do obsługi placówki. Zakupiono

Kazimierz Pomorski, Mączno, Popowo,

świadczeń

kompleksowe wyposażenie.

Zagaje,

dysponuje:

Gimnazjów Poszukujących Miast i Wsi

salą gimnastyczną, biblioteką szkol-

oraz Stowarzyszenia Szkół Innowacyj-

ną z czytelnią, dwiema pracowniami

nych Regionu Koszalińskiego, a także

informatycznymi, stołówką. Posiada

współpraca z Gimnazjum w Luneburg

również dwa jachty szkolne, które

(Niemcy) i Szkołą Średnią w Niemieżu

wykorzystywane są do zapoznania

(Litwa). Obiekt szkolny wynajmowany

młodzieży z zasadami żeglarstwa oraz

jest na wypoczynek letni.

Ziębrze.

Szkoła

w

ramach

Towarzystwa
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wyniki konkursu

Piękna Wieś - Twoją zasługą!

O

rganizatorem konkursu jest Rada Gminy i Wójt
Gminy w Będzinie, a jego celem jest poprawa
wyglądu estetycznego wsi poprzez podejmowanie prac służących upiększaniu poszczególnych zagród
wiejskich i obiektów użyteczności publicznej. Organi-

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

Kategoria „WIEŚ”

Kategoria „BUDYNEK WIELORODZINNY”

I miejsce – Będzinko
II miejsce – Podamirowo
III miejsce – Mścice

I miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa - Stoisław 13
II miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa – Mścice,
ul. Koszalińska 71, Wspólnota Mieszkaniowa
Stoisław 12
III miejsce – Wspólnota Mieszkaniowa Kazimierz
Pomorski 9

Kategoria „ZAGRODA WIEJSKA”
I miejsce – Joanna i Rafał Romeccy, Dobre Małe
II miejsce – Jadwiga Staniszewska - Mączno
III miejsce – Danuta Zielińska - Tymień

Kategoria „POSESJA”
I miejsce – Grażyna i Krzysztof Kruk - Łekno
II miejsce – Hanna i Paweł Kujath - Komory
III miejsce – Grażyna i Mirosław Bagniuk –
Dobiesławiec

Działała komisja w składzie:
- KARWAS Magdalena - przewodnicząca
- KELM Paulina - członek
- DĘBOWSKI Mateusz - sekretarz
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich
chętnych do udziału za rok.

I miejsce w kategorii "POSESJA" - Grażyna i Krzysztof Kruk z Łekna
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WYDARZENIA

I miejsce w kategorii "WIEŚ" - Będzinko

I miejsce w kategorii "ZAGRODA" Joanna i Rafał Romeccy, Dobre Małe

I miejsce w kategorii "BUDYNEK WIELORODZINNY" - Wspólnota Mieszkaniowa Stoisław 13

