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           Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2019r. nr 157 poz. 1240 z pózn. zmian.) i Uchwałą  

nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w Będzinie z dnia 22 lipca 2010 r. w załączeniu 

przesyłam informacje o przebiegu wykonania planu finansowego i działalności 

Gminnego Ośrodka Kultury za okres 01.01.2018 – 31.12.2018r. 

 

 

 Z poważaniem 
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE 

ZA ROK 2018. 
 

Na podstawie art. 265 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077) oraz uchwały nr XLIII/379/2010 Rady Gminy w 

Będzinie z dnia 22 lipca 2010r. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie przedstawia 

Wójtowi Gminy Będzino informacje o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za rok 2018.   

 

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01.2018 do 

31.12.2018r. 
 

Nazwa Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie % 

Dotacja podmiotowa 
organizatora 

781 000,00    781 000,00 100 

Dotacja celowa z 
funduszu AA 

6 000,00 6 000,00  100 

Wynajem pomieszczeń 
i mienia    19 405,00 19 405,00 100 

Wpływy z usług 
     5 600,00 5 600,00   100 

Pozostałe odsetki 10,27 10,27 100 

Wynagrodzenie 
płatnika 

92,00 92,00 100 

Dotacja PROW 9 000,00 9 000,00 100 

Dotacja MHP 22 423,09 22 423,09 100 

Razem 845 129,56 845 129,56 100 

 

 Uchwałą Rady Gminy w Będzinie nr XXXVII/294/17 z dnia 28 grudnia 2017r.  

w załączniku nr 11 została przydzielona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Będzinie 

dotacja podmiotowa w kwocie 780 000 zł.  

 W dniu 15 stycznia 2018r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 

wprowadził zarządzeniem nr 1/2018/B plan finansowy GOK na 2018r. 

 W dniu 22 czerwca 2018r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 

zarządzeniem nr 2/2018/B wprowadził zmiany w planie finansowym po stronie 

przychodów i kosztów o kwotę 9 000,00zł, oraz zmiany w planie finansowym mające 

na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania planu finansowego GOK nie 

zmieniając kwot po stronie przychodów i kosztów. 
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 W dniu 30 września 2018r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 

zarządzeniem nr 3/2018/B wprowadził zmiany w planie finansowym po stronie 

przychodów i kosztów o kwotę 36 600,00zł, oraz zmiany w planie finansowym mające 

na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania planu finansowego. 

 Uchwałą Rady Gminy w Będzinie nr III/12/18 z dnia 17 grudnia 2018r. została 

zwiększona dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 1 000,00zł. 

 W dniu 31 grudnia 2018r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 

zarządzeniem nr 4/2018/B wprowadził zmiany w planie finansowym mające na celu 

zabezpieczenie prawidłowego wykonania planu finansowego. 

  

 Struktura przychodów Gminnego Ośrodka Kultury  

w Będzinie za okres od 2016 do 2018 

Lp - 
konto 

Wyszczególnienie 
ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018 

wartość w zł udział % wartość w zł udział % wartość w zł udział % 

1 – 740 
Dotacja podmiotowa i 
celowa 

760 000,00 95,38 749 000,00 95,38 787 000,00 93,12 

2 – 750 Przychody finansowe 33 313,19 4,18 23 571,20 3,03 26 706,47 3,16 

3 – 760 
Pozostałe przychody 
operacyjne 

3500 0,44 6 000,00 0,44 31 423,09 3,72 

  Razem 796 813,49 100 778 571,20 100 845 129,56 100 

  

 Finansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie w roku 2018 

następowało z przychodów własnych, dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Będzino 

oraz dotacji AA – Wakacje 2018, przychody na realizację projektów: z Muzeum Historii 

Polski w Warszawie oraz z budżetu Gminy na projekt PROW. W 2018 roku łączny 

przychód Gminnego Ośrodka Kultury wyniósł 845 129,56zł. 

 Przychody własne (wynajem pomieszczeń i mienia) stanowią 3,16%, dotacja 

podmiotowa i celowa – 93,12%, pozostałe przychody to 3,72%. 

 

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za rok 2018 

Przychody związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury  

w Będzinie na koniec 2018r. wyniosły 100 % wykonania planu finansowego. 

Wykonanie przychodów na poszczególnych kontach kształtuje się następująco:  

konto 740 – dotacja podmiotowa i celowa stanowi 93,12% przychodów 
konto 750 – przychody finansowe to 3,16% całości wykonania planu finansowego 
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konto 760 – pozostałe przychody operacyjne kształtuje się na poziomie 3,72% 
wykonania 

 

Struktura kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za 

okres od 2016 do 2018r. 

Lp - 
konto 

Wyszczególnienie 
ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018 

wartość w zł udział % wartość w zł udział % wartość w zł udział % 

1 – 400 Amortyzacja 4 124,97 0,51 4 124,98 0,52 4 160,38 0,48 

2 – 401 
Zużycie materiałów i 
energii 

144 712,69 17,85 126 148,88 15,94 144 326,37 16,82 

3 – 402 Usługi obce 68 905,24 8,50 61 751,41 7,80 92 325,14 10,76 

4 – 403 Podatki i opłaty 5 376,00 0,66 0,00 0,00 10 480,00 1,22 

5 – 404 Wynagrodzenia 480 341,47 59,26 491 449,54 62,07 495 056,45 57,71 

6 – 405 
Ubezpieczenia 
społeczne i inne 
świadczenia 

102 026,70 12,59 102 281,32 12,92 104 264,45 12,15 

7 – 409 Pozostałe koszty 5 043,28 0,62 5 977,58 0,75 7 249,41 0,85 

 Razem 810 530,35 100 791 733,71 100 857 862,20 100 

  

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za rok 2018 

Koszty związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury  

w Będzinie na koniec 2018r. wyniosły 100 % wykonania planu finansowego. 

Wykonanie kosztów na poszczególnych kontach kształtuje się następująco:  

konto 400 – amortyzacja stanowi 0,48% wykonania planu finansowego, 

konto 401 – zakup materiałów i wyposażenia miedzy innymi zakup gazu i energii 

elektrycznej to 16,82% wykonania planu,  

konto 402- usługi obce to imprezy kulturalne, transport i pozostałe usługi 

kształtuje się na poziomie 10,76% wykonania,  

konto 404 – wynagrodzenia w pierwszym półroczu są to tylko wynagrodzenia 

osobowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło to 57,71%,  

konto 405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to 

przede wszystkim składki ZUS pracodawcy, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS 

kształtuje się na poziomie 12,15%,  

konto 409 – pozostałe usługi to ryczałty samochodowe dyrektora, delegacje i 

ubezpieczenie stanowi 0,85% wykonania. 

W roku 2018 najwyższymi kosztami Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie były 

koszty wynagrodzeń i wyniosły 57,71% wszystkich kosztów przy zatrudnieniu 17 osób 
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na 12 pełnych etatach. Wysoki wskaźnik wykazują również koszty zakupu materiałów i 

energii (energia elektryczna – 57 485,45zł, gaz – 59 782,30zł) tj.16,82%. Usługi obce 

to przede wszystkim koszty transportu oraz organizacji imprez kulturalnych, wykonanie 

tych kosztów kształtowało się na poziomie 10,76%. 

Na dzień 31 grudnia 2018r. Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie miał 

następujące zobowiązania wobec: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 

7395,79 zł płatne do 05 stycznia 2019r. Zobowiązania wymagalne wobec dostawców 

towarów i usług wyniosły 13 056,00zł   

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. wynosił 338,21 zł. 

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawiają tabele załączone  

do sprawozdania z podziałem na obiekty jak również na zespoły działające przy 

Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie. 

 

Do niniejszego sprawozdania finansowego zostaje załączone: 

1. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za rok 2018 – załącznik nr 1, 

2. Wykonanie planu finansowego GOK za rok 2018 z podziałem na poszczególne 

obiekty – załącznik nr 2, 

3. Wykonanie planu finansowego GOK za rok 2018 z podziałem na poszczególne 

zespoły działajace przy ośrodku kultury – załącznik nr 3  

4. Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2018. 

 

 

  

 Z poważaniem 

 

 

 

 



Województwo - ZACHODNIOPOMORSKIE

 PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018ROK

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 GMINNY OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE 

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2018/B z dnia 22.06.2018 r

Zarzadzenie Dyrektora nr 3/2018/B z dnia 30.09.2018r.

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2018/B z dnia 31.12.2018r.

1 2 3 4 5 10 11
I PRZYCHODY
1 740 Dotacje 787 000,00 787 000,00 100,00               

1.1 2480 Dotacja podmiotowa 781 000,00 781 000,00 100,00               
1.2 2800 Dotacja celowa AA 6 000,00 6 000,00 100,00               
2 750 Przychody finansowe 58 467,77 58 467,77 100,00               

2.1 0750 Wynajem pomieszczeń i mienia 21 004,20 21 004,20 100,00               
2.2 0830 Wpływy z usług 5 600,00 5 600,00 100,00               
2.3 0920 Pozostałe odsetki 10,27 10,27 100,00               
2.4 0970 Wpływy z róznych dochodów 92,00 92,00 100,00               

760
0207 Dotacja PROW 9 000,00 9 000,00 100,00               
0207 Dotacja MHP 22 423,09 22 423,09 100,00               

Środki na rachunku bankowym 338,21 338,21 100,00               
RAZEM PRZYCHDY 845 467,77 845 467,77 100,00               

II KOSZTY

1 400 Amortyzacja

2 401 Zużycie materiałów i energii 136 208,79 136 208,79 100,00               
2.1 4210 Zakup środków czystości 3 225,93 3 225,93 100,00               
2.2 4210 Zakup materiałów biurowych 3 205,66 3 205,66 100,00               
2.3 4210 Prenumerata czasopism 492,00 492,00 100,00               
2.4 4210 Zakup materiałów na drobne remonty 527,34 527,34 100,00               
2.5 4210 Zakup sprzętu i wyposażenia 719,99 719,99 100,00               
2.6 4210 Pozostałe zakupy 8 381,55 8 381,55 100,00               
2.7 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 5 145,85 5 145,85 100,00               
2.8 4260 Energia elektryczna 53 367,87 53 367,87 100,00               
2.9 4260 Gaz 55 782,30 55 782,30 100,00               

2.10 4260 Woda 2 253,09 2 253,09 100,00               
2.11 4210 Opał 3 107,21 3 107,21 100,00               

3 402 Usługi obce 92 010,90 92 010,90 100,00               
3.1 4270 Remonty planowane
3.2 4270 Drobne remonty i naprawy 1 058,98 1 058,98 100,00               
3.3 4270 Naprawa sprzętu i wyposażenia 492,00 492,00 100,00               
3.4 4270 Przeglady konserwacje 2 622,11 2 622,11 100,00               
3.5 4300 Opłaty pocztowe RTV 1 870,54 1 870,54 100,00               
3.6 4300 Usługi transportowe 28 743,69 28 743,69 100,00               
3.7 4300 Usługi kominiarskie 2 214,00 2 214,00 100,00               
3.8 4300 Wywóz śmieci i odpadów 2 802,56 2 802,56 100,00               
3.9 4300 Przeglady ppoż 573,18 573,18 100,00               

3.10 4300 Imprezy kulturalno-wychowawcze 27 684,19 27 684,19 100,00               
3.11 4300 Koszty i prowizje bankowe 624,90 624,90 100,00               
3.12 4300 Pozostałe usługi 5 805,92 5 805,92 100,00               
3.13 4350 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 8 908,83 8 908,83 100,00               

4300 Usługi finansowane PROW 8 610,00 8 610,00 100,00               
4 403 Podatki i opłaty 10 480,00 10 480,00 100,00               

4.1 4480 Podatek od nieruchomości 10 480,00 10 480,00 100,00               
5 404 Wynagrodzenia 495 056,45 495 056,45 100,00               

5.1 4010 Wynagrodzenia osobowe 414 805,66 414 805,66 100,00               
5.2 4010 Nagrody 17 990,79 17 990,79 100,00               
5.3 4010 Nagroda jubileuszowa 0,00 0,00
5.4 4010 Odprawa emerytalna 0,00 0,00

Wykonanie 
2018r.

Wykonanie %

Gmina -BĘDZINO

L.p. Konto Paragraf Wyszczególnienie
Plan na 2018r. 

Dotacja 



5.5 4010 Rezerwa 0,00 0,00
5.6 4170 Umowy zlecenia 56 990,00 56 990,00 100,00               
5.7 4170 Umowy o dzieło 5 270,00 5 270,00 100,00               

6 405
Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 104 234,45 104 234,45 100,00               

6.1 3020 Ekwiwalent za pranie odzieży 360,00 360,00 100,00               
6.2 3020 Świadczenia bhp 1 027,79 1 027,79 100,00               
6.3 4210 Odzież robocza 330,36 330,36 100,00               
6.4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 675,09 81 675,09 100,00               
6.5 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 263,69 5 263,69 100,00               
6.6 4280 Zakup usług zdrowotnych 404,80 404,80 100,00               
6.7 4440 Odpis na ZFŚS 14 492,72 14 492,72 100,00               
6.8 4700 Szkolenia pracowników 680,00 680,00 100,00               
7 409 Pozostałe koszty rodzajowe 7 249,41 7 249,41 100,00               

7.1 4410 Ryczałty samochodowe 2 598,59 2 598,59 100,00               
7.2 4410 Delegacje 3 695,42 3 695,42 100,00               
7.3 4420 Podróze służbowe zagraniczne 0,00
7.4 4430 Ubezpieczenia  OC 606,02 606,02 100,00               
7.5 4430 Ubezpieczenie mienia 349,38 349,38 100,00               
7.6 4430 Opłaty czynszowe 0,00

RAZEM KOSZTY 845 240,00 845 240,00 100,00               

Sporządziła Zatwierdził
Karolina Malinowska Jerzy Łuczak



SPRAWOZDANIE 
 

Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za rok 2018. 
 
            W omawianym okresie działalność kulturalną prowadziliśmy w placówkach: 

DK Będzino, WDK Dobrzyca, Dom Ludowy w Tymieniu, Dom Ludowy w Mścicach oraz 

świetlice wiejskie w Strachominie, Strzepowie, Wierzchominie i Popowie. Były to 

głównie zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczne i teatralne, taneczne, aerobiku 

/zumba/, kulturystyczne, nauka gry na instrumentach muzycznych, praca na 

komputerach i umiejętność korzystania z internetu, wyjazdy na basen, kultywowanie 

tradycji ludowych poprzez wspieranie zespołów ludowych („ Kalina” w Dobrzycy, 

„Popowianie” z Popowa, „Zalesie” z Mścic, Kapeli „Swaty” z Będzina oraz zespołu 

„Kwiaty polskie” z Tymienia). Pozostałe formy były mniej liczne, ale wszystkie miały 

na celu rozwój osobisty osób korzystających z tych zajęć, nabycie nowych 

umiejętności, zdolność współżycia w grupie, rozwój psychiczny i fizyczny.        

             Zajęcia stałe: 

    Dom  Kultury   w  Będzinie 

1. Zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne 

2. Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży 

3. Zajęcia kulturystyczne 

4. Aerobik dla dorosłych - ZUMBA 

Dom Kultury w Dobrzycy   

1. Nauka gry na gitarze, akordeonie i organach. 

2. Aerobik dla dorosłych – ZUMBA. 

3. Zajęcia sportowe – sala sportowa  

4. Zajęcia plastyczne i teatralne 

5. Zajęcia zespołu Pieśni i Tańca „KALINA” 

Dom Ludowy w Tymieniu 

1. Nauka gry na gitarze i organach 

2. Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży 

3. Aerobik dla dorosłych 

4. Zajęcia sportowe – sala szkolna 

5. Zajęcia plastyczne i teatralne 

6. Zajęcia zespołu śpiewaczego „Kwiaty polskie” 
 

 

 



Dom  Ludowy w Mścicach 

1. Zajęcia plastyczne,  

2. Zajęcia teatralne 

3. Aerobik dla dorosłych- ZUMBA 

4. Zajęcia sportowo-rekreacyjne 

5. Zajęcia zespołu ludowego „Zalesie” 

Zajęcia świetlicowe odbywały się będą również w Świetlicach Wiejskich  

w Strachominie, Strzepowie, Wierzchominie i Popowie. W sprawozdawanym okresie 

byliśmy organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez kulturalnych  

i sportowych między innymi: 

14 STYCZNIA WOŚP ZAGARAŁA NA TERENIE GMINY BĘDZINO 

Dzięki współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie, Szkoły Podstawowej 

w Będzinie z siedzibą w Łeknie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i Gminnego 

Ośrodka Kultury Orkiestra Jurka Owsiaka zagrała w sali widowiskowej Domu Kultury 

w Będzinie. Poza stałymi punktami naszej każdorazowej Orkiestry – jasełka 

będzińskich przedszkolaków, występy wokalne uczniów, kreatywny kącik dla dzieci, 

kawiarenka, kiermasz biblioteczny, pokaz ratownictwa i licytacje – tegoroczny 26. 

Finał WOŚP uświetniliśmy występem Orkiestry Muzyków Morskich z Sarbinowa pod 

kierunkiem dyrygentki Izabeli Wasilewskiej, pokazem karateków ze Stowarzyszenia 

UKS Karate Kyokushin Kanku z Tymienia pod kierunkiem mistrza Pawła 

Tomaszewicza, zabawą taneczną dla osób w każdym wieku oraz niebywałą atrakcją, 

jaką był pokaz laserowy z podkładem muzycznym w wykonaniu Pawła Matusiaka.  

A przekazane przez Wójta Gminy Henryka Brodę akwarela Zygfryda Barza  i kubek  

z nadrukiem „Gmina Będzino – warto tu być’ z pozdrowieniami Jurka Owsiaka i jego 

autografem były przedmiotem licytacji głównej. 

 Już po raz 26 – WOŚP zagrała dla dzieci i seniorów w Domu Ludowym  

w Tymieniu. Organizatorem od lat jest ZS im. Ignacego Jeża w Tymieniu.  Zbiórce na 

ten cel  towarzyszyło wiele imprez artystycznych – wystąpił min. nasz zespół ludowy 

”Kwiaty polskie” z Tymienia. Pragniemy zaznaczyć, że dzieci uczęszczające na zajęcia 

do świetlicy przy DL w Tymieniu przygotowały i wspólnie z instruktorami 

udekorowały salę. 

WOŚP w Domu Kultury w Dobrzycy – Bawiły nas nasze dzieciaczki tańcząc  

i śpiewając, a także artyści nieco starszego pokolenia, tradycyjnie zespół Kalina, 

Swaty a także cudowne, tańczące  panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Koszalina. 

Zobaczyliśmy też popisy karateków z Tymienia. Próbowaliśmy przy kawie bądź 

herbacie przepysznych ciast – wypieków wspaniałych rodziców naszych uczniów, 

głodni posilali się frytkami i rewelacyjną grochówką  ugotowaną przez panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich. Na koniec odbył się pokaz sztucznych ogni przygotowany przez 

OSP Dobrzyca. 



GMINNY PRZEGLĄD JASEŁKOWY 2018 – PRZEDSZKOLA 

W dniu 09.01.2018 r. swoje występy w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Będzinie zaprezentowały dzieci z Przedszkola w Będzinie, Przedszkola w Mścicach, 

Wiejskiego Ogniska Przedszkolnego w Dobrzycy oraz Wiejskiego Ogniska 

Przedszkolnego w Tymieniu. Jasełka odbyły się w pięknej inscenizacji. Najmłodsi 

wykonawcy ku uciesze swoich rodziców, w pięknych strojach przedstawiły historię 

narodzin Dzieciątka Jezus. Nie zabrakło kolęd, pastorałek i śpiewanych przez dzieci 

piosenek. Mali aktorzy zaprezentowali się wspaniale, otrzymali gromkie brawa. 

Komisja konkursowa nagrodę główną (radiomagnetofon) przyznała dzieciom  

z Wiejskiego Ogniska Przedszkolnego w Dobrzycy. Pozostali otrzymali wyróżnienia  

i słodki poczęstunek. 

GMINNY PRZEGLĄD JASEŁKOWY 2018 – SZKOŁY 

Dnia 10 stycznia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie odbył się 

XVI Gminny Przegląd Jasełek. W imprezie zaprezentowały się grupy jasełkowo – 

kolędnicze z Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach oraz Zespołu Szkół im. Kard. 

Ignacego Jeża z Tymienia. Komisja główną nagrodę przyznała młodym artystom ze 

szkoły z Mścic przed wykonawcami z Tymienia. Wykonawców mocno dopingowała 

grupa rodziców podziwiająca prezentacje obu szkół. 

FERIE ZIMOWE Z NIESPODZIANKĄ 

15 stycznia w Domu Kultury w Będzinie odbyła się zabawa noworoczna 

zorganizowana przy współpracy Wójta Gminy Będzino i koszalińskiej fundacji 

zaSTOPuj”. Rozdano blisko 150 bogatych paczek dla dzieci z przedszkola w Będzinie, 

oddziału przedszkolnego w Dobrzycy i Tymieniu. Zabawę dla dzieci prowadzili aktorzy 

z Fundacji oraz wolontariusze przebrani za znane dzieciom postacie bajkowe Misia, 

Myszkę Miki oraz Minionki. Wójt Gminy Będzino składa serdeczne podziękowania na 

ręce Prezesa Fundacji Pana Daniela Harasym, Pani Dyrektor Przedszkola w Będzinie 

oraz opiekunom grup za organizację i przygotowanie bogatego i wesołego 

rozpoczęcia ferii zimowych, a rodzicom za aktywne uczestnictwo w zabawach ze 

swoimi pociechami. 

WIZYTA W PAPUGARNI 

W  dniu  17 stycznia nasi  wychowankowie, uczestniczyli w integracyjnym 

wyjeździe wszystkich świetlic do PAPUGARNI  w Koszalinie. Z każdą papugą znajduje 

się szybko wspólny  język, przekonaliśmy się podczas wizyty w miejscu, które  

w Koszalinie działa od niedawna, a jest o nim już bardzo głośno. Zachwyt  

i wielką  radość w oczach naszych dzieci, widzieliśmy już, gdy tylko zobaczyły 

niesamowicie towarzyskie i kolorowe łobuziaki. Mowa oczywiście o papużkach. 



Wszyscy w ramach wstępu, otrzymali karmę dla tych pięknych kolorowych 

łakomczuszków, na którą to można było zwabić te piękne kolorowe okazy. Siadały 

nam na rękach, ramionach a nawet głowie. Zabawa była co nie miara, ale i emocje 

sięgały zenitu. 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BĘDZINO 

Dnia 18.01.2018 r. w sali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza  

w Mścicach rozegrany został Gminny Turniej Piłki Halowej młodzieży do lat 

szesnastu.  Zgłoszone zespoły podzielono według lat ich uczestników - wystąpiły  

4 drużyny szkół podstawowych (grupa młodsza) i 3 drużyny szkół podstawowych  

i gimnazjalnych (grupa starsza). W grupie młodszej o Puchar Wójta walczyli 

zawodnicy z miejscowości: Strachomino, Tymień i dwie drużyny „Bajgiel” Będzino 

skupiające dzieci z różnych miejscowości naszej gminy. Natomiast w grupie starszej 

udział wzięli zawodnicy z Dobrzyca, Mścic i Tymienia. Po ekscytujących i zaciętych 

meczach zwycięzcami, a co za tym idzie właścicielami Pucharu Wójta wśród szkół 

podstawowych okazali się młodzi gracze z „Bajgiel” Będzino przed Strachominem.   

W grupie starszej najlepsi okazali się piłkarze z Tymienia przed Mścicami i to oni 

otrzymali z rąk Z – cy Wójta Pana Henryka Lubockiego puchar. Każda  

z uczestniczących drużyn za chęć i sportową rywalizację otrzymała piłki do gry  

w „nogę”. Wszyscy uczestnicy turnieju oraz kibice zostali poczęstowani ciepłymi 

kiełbaskami i napojami chłodzącymi. 

GMINNE OBCHODY DNIA BABCI I DZIADKA 

Dnia 19  stycznia w Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się gminna impreza  

z okazji Dnia Babci i Dziadka wspólnie zorganizowana przez Dom Ludowy  

w Tymieniu, świetlicę w Strachominie, Koło Gospodyń Wiejskich i Wiejski Dom 

Kultury w Dobrzycy. Imprezę uświetniły występy dzieci ze  świetlicy w Strachominie 

prezentując w zabawny sposób konkurs „Familiadę” oraz dziewczęta z Domu 

Ludowego w Tymieniu z koncertem piosenek popularnych budzących wspomnienia  

i śpiewanych wspólnie przez uczestników uroczystości. W podziękowaniu za ich 

występ słodki upominek ufundował i wręczył sołtys m. Dobrzyca p. Andrzej 

Augustyniak.  Wszystkim przybyłym  gościom życzenia złożył Z-ca Wójta Gminy 

Będzino Pan Henryk Lubocki i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Jerzy Łuczak. 

Po występach dzieci ze Strachomina i Tymienia odbył się quiz, w którym 

uczestniczyły drużyny złożone z kilku babć i dziadków. Rywalizacja przebiegała  

w sposób zabawny wywołując salwy śmiechu i żartobliwych komentarzy. W trakcie 

uroczystości prezentował się również zespół „Kwiaty polskie” z Tymienia  

z repertuarem stosownym dla tej grupy wiekowej wprowadzając obecnych na sali  

w nastrój spokoju i radości, – bo to święto ma na celu pokazanie, jak ważną rolę w 

życiu każdego człowieka pełni babcia i dziadek. Po występach wszyscy przybyli 



dziadkowie i babcie otrzymali drobne upominki w postaci serduszek przygotowanych 

przez dzieci z DK. Na uroczystości nie zabrakło owoców i napojów oraz pysznych 

ciast, które upiekli rodzice oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy. 

WYPRAWA DO MULTIKINA 

Drugi tydzień ferii (22.01.) grupa 100 dzieci z gminy Będzino rozpoczęła od 

wyprawy do Multikina w Koszalinie. Dzieci mogły wybrać jeden z trzech 

proponowanych filmów: „Fernando”, „Paddington 2” oraz „Jumanji: przygoda  

w dżungli”. Pierwszy z filmów to barwna opowieść, która zarówno bawi, wzrusza jak  

i uczy. Paddington 2 jest opowieścią o misiu posiadającym nienaganne maniery, 

widzącym we wszystkich ludziach dookoła jedynie dobro, przez co nie raz pakuje się 

w tarapaty. Jest idealnym filmem dla całej rodziny. Bawi, uczy, wzrusza – część dzieci 

wychodząc z seansu miała łzy w oczach.  Okazało się, że nasze propozycje były 

naprawdę trafione w gusta naszych dzieci. Po seansie filmowym odwiedziliśmy 

jeszcze restaurację McDonald, aby napełnić nasze brzuszki przed podróżą do domu. 

II GMINNY TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH 

24 stycznia w sali widowiskowej Domu Kultury w Będzinie odbył się II 

Turniej Gier Planszowych. Jest to autorski konkurs Gminnego Ośrodka Kultury w 

Będzinie, który ma celu promowanie wśród dzieci spędzania czasu wolnego przy 

grach planszowych i odciągnięcie ich uwagi od gier komputerowych. W tym roku 

dzieci zmierzyły się między sobą w trzech grach: Chińczyk, Domino, Skojarzenia.  

Do każdej gry przystępowało dwóch uczestników reprezentujących swoje świetlice. 

Gracze Turnieju zostali wcześniej wytypowani w swoich świetlicach, przez 

przeprowadzenie mini turniejów. Zwycięzcy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody  

w postaci gier planszowych. Pozostałe świetlice otrzymały dyplomy za wzięcie 

udziału. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom biorącym udział w Turnieju  

i już teraz zapraszamy na III Turniej Gier Planszowych za rok. Po zmaganiach 

intelektualnych dzieci tanecznym krokiem pożegnały tegoroczny karnawał. W czasie 

balu prowadzone były konkursy i zabawy. Pani Ela i Pan Stefan przygotowali dla 

dzieci „klasy” i pokazali wiele sposobów na zabawę z balonami. Odbył się konkurs na 

najlepsze przebranie. Jury miało spory problem by wśród wszystkich dzieci wyłonić 

zwycięzcę, ponieważ każdy strój był bajeczny i była ich spora grupa. Wręczone 

zostały korony i tytuł Królowej i Króla balu. W międzyczasie dzieci miały zapewniony 

poczęstunek.  

 

 

 



UCZESTNICY FERII W KRĘGIELNI 

Kiedy zimowa pogoda zniechęca do uprawiania rekreacji na świeżym 

powietrzu, czas przenieść aktywny wypoczynek do przytulnego wnętrza. Na przykład 

kręgielni. W przedostatni dzień ferii w czwartek 25 stycznia sprawdziliśmy nasze siły 

podczas gry w kręgle. Kręgle to prosta i przyjemna zabawa, a jej ogromną zaletą jest 

możliwość gry zarówno w pojedynkę, jak i z grupą znajomych. Było super, musimy 

powtórzyć nasz wyjazd. Najważniejsze, że dzieci miały możliwość tzw. wyżycia się 

podczas rzucania kulami ważącymi nawet 15kg. 

WALENTYNKI W NASZCH PLACÓWKACH 

Walentynki to dzień, w którym chcemy dać coś wyjątkowego osobom, które 

kochamy. Nie musi być to kosztowny prezent. Zdecydowanie lepszym pomysłem jest 

upominek, który samodzielnie wykonamy. Taki walentynkowy drobiazg, ale 

przygotowany z serduszkiem. 

„Jeśli zdziwiona jest Twoja minka, z jakiej okazji ten list wysłany, 
przypomnij sobie, że Walentynka jest to Światowy Dzień Zakochanych”.  

Walentynki to szczególny dzień, na który warto starannie przygotować coś 
wyjątkowego. Kolorowy i brokatowy papier, klej na gorąco, patyczki i w ten sposób 
powstawały nasze serduszka i podarunki. Po „ciężkiej” pracy pora na relaks i zabawę.  
Wykonywanie drobiazgów połączonych ze słodkim poczęstunkiem, zabawy i konkursy 
odbyły się we wszystkich naszych placówkach. 

TŁUSTY CZWARTEK – DZIEŃ PĄCZKA 

W tym roku Tłusty Czwartek wypadł 8 lutego. W naszych świetlicach był to 

Pączkowy Czwartek. W Strachominie zaprzyjaźnione mamy pracowały w kuchni, 

odwiedziła też świetlicę pani Krystyna Najdzion, która jest radną gminy. Pani Krysia 

przywiozła naszym dzieciom – jak tradycja nakazuje – pyszne pączki. Po całej 

świetlicy rozchodził się z kuchni zapach smażonych pączków, kiedy dzieci zrobiły 

sobie przerwę w odrabianiu prac domowych na przekąskę otrzymały pyszne pączki  

z jagodami wykonane przez panie Ewę Makaś i Agnieszkę Marczak, za co serdecznie 

dziękujemy. 

GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W MŚCICACH 

Dnia 24 lutego 2018r. na hali sportowej Zespołu Szkół im. Ludzi Morza  

w Mścicach odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego 

Rady Gminy Będzino. W imprezie wzięły udział  zespoły z Tymienia, Będzina, 

Śmiechowa, Dobrzycy, „Bajgiel” Będzino i Mścic. Zwycięzcą turnieju została drużyna 

„Bajgiel” Będzino przed Będzinem i Śmiechowem. Za zwycięstwo w zawodach 



zwycięska drużyna otrzymała okazały puchar; pozostałe drużyny za uczestnictwo  

w rozgrywkach dostały nagrody w postaci piłek a zawodnicy ciepły posiłek i napoje. 

Dodatkowe nagrody dla uczestników zawodów w postaci piłek, medali i pucharu 

ufundowała firma Decathlon. Impreza przebiegała w bardzo sportowej i przyjaznej 

atmosferze, mimo, że większość meczy była bardzo zacięta a o kolejności 

zadecydował ostatnie mecze pomiędzy drużynami. Uczestnicy wyrazili chęć dalszego 

uczestnictwa i rywalizacji w kolejnych turniejach, gdyż jest to możliwość utrzymania 

nie tylko kondycji fizycznej i psychicznej, ale również spotkania się z przyjaciółmi  

z innych miejscowości. Dziękujemy Przewodniczącemu Rady Gminy w Będzinie 

Andrzejowi Nożykowskiemu i Wójtowi Gminy Będzino Henrykowi Brodzie  za wsparcie 

finansowe turnieju oraz pomoc organizacyjną w jego przeprowadzeniu. 

GMINNY DZIEŃ KOBIET W BĘDZINIE 

Coroczna gala z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyła się w sali Domu 

Kultury w Będzinie. Były kwiaty, życzenia, toasty, wspaniały tort, upominki  

i podziękowania dla wszystkich Pań. Spotkanie przebiegło w uroczystej atmosferze  

i przy dużej frekwencji. Wydarzenie, jak co roku zorganizowane zostało z inicjatywy 

Rad Sołeckich Będzina, Łekna, Kiszkowa, Uliszek, Śmiechowa – Borkowic oraz 

radnych tych okręgów, a także członków Ochotniczej Straży Pożarnej Będzina oraz 

Gminnego Ośrodka Kultury. Uroczystość otworzyła grupa panów na czele z Wójtem 

Gminy panem Henrykiem Brodą i Przewodniczącym Rady Gminy panem Andrzejem 

Nożykowskim. Składając przybyłym paniom życzenia z okazji ich święta 

zaprezentowali kilkanaście sentencji i przypowieści podanych w formie żartobliwej, 

które wzbudziły ogólne zadowolenie i wywoływały brawa, po co trafniejszych 

prezentacjach. Następnie wspólnie z sołtysami i strażakami podzielony został 

olbrzymi, piękny i bardzo smaczny tort ufundowany przez Wójta i Przewodniczącego 

Rady Gminy.  Po konsumpcji tych słodkości wspólnie ze strażakami z jednostki OSP 

wręczyli każdej z pań kwiaty, czekolady i laurki wykonane przez dzieci uczestniczące 

w zajęciach organizowanych przez placówki kultury. Pani Elżbieta Góral – Radna 

Rady Powiatu Koszalińskiego ufundowała i przeprowadziła zabawę (loterię), podczas 

której, każda z pań mogła wylosować dla siebie drobny upominek. 

Po raz kolejny wystąpiła grupa teatralna dzieci, ze Świetlicy w Strachominie  

z przedstawieniem: ” Familiada” wydanie specjalne z okazji Dnia Kobiet. 

Przedstawienie przygotowała  instruktor Pani  Monika  Zielińska. Zespół „Kwiaty 

polskie” z Tymienia, kapela „Swaty” z Będzina umilały wspólne popołudnie  śpiewem 

znanych i lubianych piosenek ludowych i biesiadnych. Wydarzenie uświetnił występ 

wokalny Klaudii  Zabłudy  z Domu Ludowego w Tymieniu. 

Chciałbym podziękować wszystkim tym osobom, które przyczyniły się do 

zorganizowania i sprawnego przebiegu imprezy, a w szczególności – Wójtowi Gminy 



Będzino – Panu Henrykowi Brodzie i Przewodniczącemu Rady Gminy w Będzinie – 

Panu Andrzejowi Nożykowskiemu, Radnym Gminnym: Łekna – Panu Andrzejowi 

Jóźwiakowi, Będzina –  Panu Kazimierzowi Białkowi, Kiszkowa – Panu Bogdanowi 

Staniakowi i Borkowic – Panu Adamowi Gołębiewskiemu, Radnej Powiatu 

Koszalińskiego Pani Elżbiecie Góral, członkom jednostki OSP w Będzinie oraz 

członkom Rad Sołeckich – Będzina, Będzinka, Kiszkowa, Słowienkowa, Uliszek, 

Łękna, Mścic, Borkowic, Strzepowa, Tymienia i Dobrzycy za przygotowanie bardzo 

smacznych ciast, dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za 

przygotowanie i przebieg organizacyjny wydarzenia. Drogie Panie życzę Wam 

kobiecego piękna w życiu, siły, wytrwałości, uśmiechu a przede wszystkim pełni 

zdrowia i miłości, by cieszyć się każdym dniem. Życzę Wam również, by jak 

najczęściej okazywano Wam serdeczność i czułość, a w pracy czy w domu byście 

były Panie doceniane za to, co robicie. 

GOK W KONKURSIE WIELKANOCNYM W KOSZALINIE 

Dnia 15 marca odbył się po raz drugi w Koszalinie  Wojewódzki Konkurs 

Wielkanocny „Wielkanoc z Tradycją”. Zaprezentowało się wielu wystawców. Między 

innymi: na kiermasz  swoje prace rękodzielnicze przygotowali na zajęciach  

w świetlicach z wychowankami  instruktorzy GOK Będzino. Wiele osób mogło 

podziwiać twórczość  ludową i nabyć świąteczne ozdoby takie jak: palmy, pisanki, 

stroiki, kartki świąteczne, wyroby rękodzielnicze oraz wiele innych oryginalnych  

i misternie wykonanych dzieł sztuki ludowej. Smakosze z kolei mogli skosztować 

domowych wypieków. Przybyłym gościom przygrywały i śpiewały zespoły ludowe w 

tym: SWATY z Będzina  oraz ZALESIE z Mścic. W ramach imprezy odbył się 

konkurs  na najładniejszą  palmę, w którym to: panie z Będzina zdobyły II miejsce.  

I miejsce natomiast zdobył GOK w quizie wiedzy o Świętach Wielkanocnych 

WARSZTATY WIELKANOCNE W PLACÓWKACH GOK 

BĘDZINO - Wielkanocne ozdoby są nieodłącznym elementem świątecznego 

klimatu. Oto nasze propozycje na wielkanocne baranki. Kolorowa gąbka, filc, wstążki 

i tak powstał baranki gotowe do zawieszenia. Wspaniałą ozdobą wielkanocnego stołu 

mogą być również pisanki wykonane ze styropianowych jajek i kolorowych cekinów.    

STRZEPOWO - Kolejne warsztaty za nami tym razem przybyłe panie do naszej 

świetlicy dekorowały jajka styropianowe. Powstały piękne kolorowe pisanki, które 

będą piękną dekoracją na wielkanocnym stole. Jak tradycja nakazuje w niedziele 

palmową idziemy do kościoła święcić palmy. W naszej  świetlicy przybyłe panie pod 

okiem instruktora świetlicy wykonywały palmy, na wcześniejszych warsztatach 

przygotowywały kwiatki którymi dekorowały swoje palmy. Powstały piękne kolorowe 

palmy. Tego typu warsztaty odbywały się we wszystkich naszych placówkach. 



POWITANIE WIOSNY W STRACHOMINIE 

Pierwszy Dzień Wiosny rozpoczyna się 21 marca i wielu osobom kojarzy się  

z różnymi zwyczajami, najbardziej popularnym jest Topienie Marzanny. 

Przypomnijmy, że jest to kukła zrobiona ze słomy i kolorowej bibuły, która jest 

symbolem odchodzącej zimowej pory roku, nazwa pochodzi od słowiańskiej bogini 

zimy i śmierci. Zwyczaj topienia Marzanny nadal jest bardzo popularny, szczególnie 

wśród dzieci i młodzieży. Mimo, iż marcowa pogoda tego roku nas nie rozpieszcza to 

sporej grupie dzieci z terenu gminy Będzino udało się pożegnać zimę. 23 marca 

tradycyjnie już w Strachominie „Powitaliśmy Wiosnę”, zabawa miała miejsce na placu 

przy świetlicy. Cała impreza rozpoczęła się od konkursu na Najpiękniejszą Marzannę, 

oczywiście ekologiczną. Jak stara tradycja każe, każda świetlica przygotowała swoją 

kukłę z patyków, słomy, trzciny, bibuły i sznurków, a jury wybrało tę najciekawszą  

i najbardziej oryginalną. W tym roku tą najpiękniejszą okazała się Marzanna 

wykonana przez dzieci ze świetlicy przy Domu Ludowym w Mścicach. Następnie  

w długim, barwnym korowodzie z muzyką i śpiewem, a przede wszystkim z kukłami 

symbolizującymi Marzanny, uczestnicy przemaszerowali przez miejscowość 

Strachomino, wzbudzając żywe zainteresowanie wśród mieszkańców i udali się nad 

rzeczkę. Tam po zapoznaniu się z tradycją „Topienia marzanny” kukły zostały 

podpalone i utopione w strumieniu żegnając definitywnie zimę i witając wiosnę. Po 

powrocie na teren świetlicy wszyscy uczestnicy mogli sobie upiec kiełbaski w ognisku, 

a kto chciał dostał kiełbaskę z grilla. Dzieci, które były przebrane, wzięły udział  

w konkursie na Miss i Mistera Wiosny 2018.  

Dziękuję sponsorom nagród: pani Krystynie Najdzion – radnej gminy, panu 

Andrzejowi Zielińskiemu – sołtysowi wsi Strachomino oraz radzie sołeckiej. 

Podziękowania kieruję również w stronę pani Elżbiety Piskorz oraz pana Stefana 

Wawrzeńczyka za poprowadzenie całej zabawy, a także do wszystkich rodziców  

i młodzieży za pomoc w przygotowaniu imprezy, oraz w jej sprawnym 

przeprowadzeniu, któremu towarzyszyła wspaniała atmosfera. 

100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

W związku z przypadającą na ten rok setną rocznicą odzyskania niepodległości 

przez Polskę,  świetlica w Strachominie podjęła się dużego wyzwania. Przystąpiła do 

konkursu NIEPODLEGŁA 2018, który organizują Powiat Koszaliński oraz 

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie. Warunkiem uczestnictwa było nagranie 

filmu z przedstawieniem teatralnym o tematyce niepodległościowej. Konkurs miał na 

celu: przybliżenie uczestnikom i odbiorcom tematyki niepodległościowej; konfrontację 

artystycznych dokonań teatrów amatorskich Powiatu Koszalińskiego; kultywowanie 

tradycji; inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru i środków 

wyrazu artystycznego; promocję twórczości dziecięcych i młodzieżowych grup 



teatralnych. A czym jest niepodległość? Niepodległość to słowo oznaczające 

niezależność państwa od formalnego wpływu innych jednostek politycznych.  

W Polsce akt odzyskania niepodległości upamiętniany jest, jako święto narodowe 

przypadające na dzień 11 listopada. Święto Niepodległości, to rocznica odzyskania 

przez Polskę niepodległości 1918 r. Od 10 kwietnia w naszej świetlicy ruszyły prace 

do projektu, dzieci uczyły się swoich ról, odbyło się mnóstwo prób oraz spotkań 

muzycznych z panem Stefanem Wawrzeńczykiem, który wziął na siebie trud całej 

oprawy muzycznej. Mali aktorzy uczyli się pieśni patriotycznych związanych właśnie 

ze Świętem Niepodległości, a przy próbach poznali historię oraz kim był dla Polaków 

Józef Piłsudski. W przerwach pomiędzy próbami dzieci łapały świeże powietrze na 

spacerach bądź na placu zabaw, a rodzice dbali o przekąski dla zapracowanych 

maluchów. 

ZAJĘCIA TAŃCA BREAKDANCE W DL W TYMIENIU 

W kwietniu w Domu Ludowym w Tymieniu odbyły się pierwsze zajęcia, tańca 

BREAKDANCE dla dzieci i młodzieży. Dzieci w wielkim skupieniu wykonywały 

pierwsze  kroki tańca, obserwując bacznie instruktora. Uczestnicy zajęć poznawali 

min. figurę w breakdance zwaną: TOPROCK – tancerz wykonuje dynamiczne kroki, 

które łączone są z gestykulacją i tworzą wrażenie „mowy ciałem”.  BREAKDANCE to 

taniec rytmiczny i dynamiczny, wykorzystujący możliwości całego ciała i każdego 

dźwięku w muzyce. Wymaga od tancerza świetnych predyspozycji fizycznych, dobrej 

kondycji, a także wysokiego poczucia rytmu. Chęć uczestnictwa swoich pociech  

w zajęciach, zadeklarowało  24- rodziców. Życzymy  powodzenia, oraz wytrwałości 

wszystkim zainteresowanym, może wyłoni się z naszej społeczności: tancerz 

światowej sławy. 

GRAND PRIX „SWATÓW” W ŁOBZIE 

W niedzielę wielkanocną, 25 marca 2018 r. w Łobzie odbył się Wojewódzki 

Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych. Jak co roku, po mszy świętej odbył się 

korowód prowadzony przez zespoły ludowe. Na hali sportowo – widowiskowej i przed 

nią działało wiele straganów oraz różnych stoisk z wypiekami, wyrobami 

wędliniarskimi, nalewkami…. W tym roku zaprezentowały się zespoły pieśni i tańca, 

kapele, zespoły śpiewacze i soliści z Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Polski, Rosji… W tym 

doborowym towarzystwie najlepszym wykonawcą i zdobywcą Grand Prix w kategorii 

kapel ludowych została kapela „SWATY” z  GOK Będzino. Gratulujemy! 

NIEPODLEGŁA 2018, FILM NA KONKURS  

Finał tej ciężkiej pracy dzieci ze świetlicy Strachomino przypadł na 26 kwietnia, 

to wtedy został nagrany film z przedstawieniem na konkurs „Niepodległa 2018. 

„Odzyskanie niepodległości to wielka sprawa. Po 123 latach Polska wróciła na mapy 

https://bedzino.pl/niepodlegla-2018-film-na-konkurs/


Europy i świata. Polska wybuchła do wolności. Stało się to tylko i wyłącznie dzięki 

hartowi ducha i niespożytym siłom narodu polskiego, w tym polskich chłopów, 

polskiej wsi, bo to oni stanowili większość mieszkańców. Niepodległość była 

wywalczona, okupiona tułaczką i wymodlona przez tysiące polskich rodzin” – 

stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Była to praca całego zespołu, 

scenariusz napisała 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, która poświęciła swój czas, aby 

powstały piękne mundury. Pomógł również nasz sołtys, pan Andrzej Zieliński,  

a naszym operatorem, dzięki któremu możemy oglądać film z przedstawieniem był 

pan Mateusz Dębowski. Jak zawsze, mogliśmy liczyć na pomoc rodziców. 

Najważniejsze jednak są dzieci, to one zrobiły największą pracę nad tym projektem, 

to właśnie one uczyły się swoich ról, to one poznały tak odległą historię, a nasz cały 

zespół jest dumny z tych małych aktorów – dla nas są Wielcy. Wszystkim, którzy 

wnieśli serce oraz pracę w powstanie filmu bardzo dziękujemy! 

Przedstawienie konkursowe zdobyło I miejsce i otrzymało główną nagrodę. 

Nagrodą tą dla dzieci z grupy teatralnej ze Strachomina jest wyjazd do Muzeum 

Techniki Wojskowej „GRYF” w Dąbrówce. Gala finałowa konkursu i prezentacja 

zwycięskich grup teatralnych przed szeroką publicznością odbędzie się w Bałtyckim 

Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, 25 października. 

Jeszcze raz gratulujemy naszym dzieciom zajęcia I miejsca i życzymy kolejnych 

sukcesów. 

WYJAZD NA SPEKTAKL DO BAŁTYCKIEGO TEATRU  

DRAMATYCZNEGO W KOSZALINIE 

 

 W dniu 28 kwietnia 50 pań z terenu gminy uczestniczyło w spektaklu 

teatralnym MAYDAY w BTD w Koszalinie. Widowisko pełne humoru bardzo 

pozytywnie odebrane zostało przez zgromadzoną publiczność i podsumowane zostało 

długotrwałymi oklaskami. Dziękujemy! 

 

IX POWIATOWY PRZEGLĄD SOLISTÓW, KAPEL I ZESPOŁÓW 

LUDOWYCH – DOBRZYCA 2018 

W dniu 3 maja w sali widowiskowej Domu Kultury w Dobrzycy pod 

patronatem Wójta Gminy Będzino pana Henryka Brody i Starosty Koszalińskiego pana 

Mariana Hermanowicza odbył się IX Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów 

Ludowych. Imprezę otworzyli, życząc przyjemnego spędzenia czasu i owocnej 

rywalizacji Wójt Gminy Będzino Henryk Broda i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

w Będzinie Jerzy Łuczak. W rywalizacji w poszczególnych kategoriach uczestniczyło 

http://kultura-bedzino.pl/wyjazd-na-spektakl-do-baltyckiego-teatru-dramatycznego-w-koszalinie/
http://kultura-bedzino.pl/wyjazd-na-spektakl-do-baltyckiego-teatru-dramatycznego-w-koszalinie/


12 solistów, 2 kapele ludowe, 23 zespoły śpiewacze i 1 zespół pieśni i tańca.  

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 miejsce – Michalina Radiun – Koszalin 

III miejsce – Jan Zalewski – Wyszebórz  
III miejsce – Jan Jagodziński – Mielno 

W kategorii kapele ludowe: 

I miejsce – Kapela Ludowa „SWATY” z Będzina 

II miejsce – Kapela zespołu „Kwiaty polskie” z Tymienia 

W kategorii zespoły śpiewacze : 

I miejsce – Zespół Śpiewaczy „Bandoska” 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 Ziemia Bobolicka z Bobolic 

Nagrodę Grand Prix przeglądu ufundowaną przez Wójta Gminy Będzino 

otrzymał Zespół Ludowy „ZALESIE” z Mścic . Wójt Gminy Będzino p. Henryk Broda, 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie p. Jerzy Łuczak, p. Lucyna Parol oraz 

członkowie komisji konkursowej p. Winfred Wojtan, p. Janusz Pietrzykowski wręczyli 

zwycięzcom poszczególnych kategorii nagrody ufundowane przez Powiat Koszaliński 

oraz nagrody przekazane przez pp. Lucynę i Kazimierza Parol prowadzących firmę  

w Mścicach. Zdobywcy nagród głównych w poszczególnych kategoriach 

reprezentować będą powiat koszaliński w przyszłorocznym przeglądzie wojewódzkim, 

który odbędzie się w Niedzielę Palmową w Łobzie. Wszyscy wykonawcy otrzymali 

dyplomy i upominki w postaci roślin ozdobnych ufundowanych przez sponsora 

imprezy państwa Iwonę i Piotra Bigońskich „OGRODY HORTULUS” oraz drobne 

upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. W trakcie trwania 

przeglądu tradycyjnie już wykonawcy i zespoły miały możliwość darmowego 

zwiedzania ogrodów HORTULUS, zrobienia sobie zdjęć w przepięknej scenerii rośli 

ozdobnych czy też zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Dziękujemy 

wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg przeglądu w tym 

przede wszystkim paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy za przygotowanie 



bardzo smacznych ciast i posiłków oraz pracownikom GOK za sprawne 

przeprowadzenie imprezy. 

GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOZNEJ 

W dniu 6 maja 2018r. o godzinie 10.00 na boisku „Orlik” w Mścicach odbył 

się coroczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Będzino. W zawodach wzięło 

udział 5 drużyn, a zwyciężyła drużyna z Mścic 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 wszystkich przybyłym na „Orlika” za 

udział i uhonorowanie świątecznych dni majowych (Święta Pracy, Dnia Flagi  

i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja). 

GMINNY DZIEŃ MATKI 

W dniu 25 maja 2018 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Dobrzycy 

odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Matki wspólnie zorganizowana przez 

Szkołę Podstawową, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy. 

Imprezę otworzył Wójt Gminy p. Henryk Broda składając najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności i radości. Imprezę uświetniły występy dzieci 

ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy z okolicznościowymi wierszami i piosenkami 

wykonanymi również w języku angielskim. Kolejnym elementem imprezy była część 

artystyczna przygotowana przez dzieci z Domu Kultury, które zaprezentowały się  

w skeczu, następnie odbył się quiz przygotowany i przeprowadzony przez p. Elżbietę 

Piskorz.  Wzięło w nim udział 5 mam i 5 ojców a pytania były dowcipne, żartobliwe 

wzbudzając wśród uczestników jak i publiczności wiele emocji, śmiechu i radości.  

Na zakończenie wystąpiła kapela zespołu ludowego „Kalina” prezentując kilka swoich 

utworów.  Przybyłe na imprezę mamy i ojcowie poczęstowani zostali swojskimi 

wypiekami, owocami, kawą i herbatą przygotowaną przez panie z Koła Gospodyń 

Wiejskich w Dobrzycy. Po występach wszystkie mamy i ojcowie otrzymali laurki 

wykonane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej z Dobrzycy oraz pięknie wykonane 

własnoręcznie kwiatki od dzieci i młodzieży z Domu Kultury w Dobrzycy. Dziękujemy 

tym osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i sprawnego przebiegu 

imprezy, a w szczególności: dyrekcji i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej  

w Dobrzycy za przygotowanie programu artystycznego, mamom i instruktorom  

ze świetlic za wypieki oraz paniom z KGW Dobrzyca za pomoc w przygotowaniu  

i przeprowadzeniu całej imprez 

 



GMINNY DZIEŃ DZIALACZA KULTURY 

Dnia 29 maja 2018r. w sali Domu Kultury w Będzinie odbyło się 

spotkanie z działaczami i pracownikami kultury z całej gminy. Dyrektor GOK zapoznał 

przybyłych z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie w roku 2017 

przedstawiając również działania GOK od początku powołania instytucji. Opierała się 

ona głównie na naszych placówkach DK Będzino, WDK Dobrzyca, Domu Ludowym w 

Tymieniu, Domu Ludowym w Mścicach oraz świetlicach wiejskich w Strachominie, 

Strzepowie, Wierzchominie, Popowie i Dobrym. Tak duża baza obiektów kultury 

wymaga również odpowiedniej obsady pracowników. W obecnej chwili jest to grupa 

23 osób (dyrektor, księgowa, kadrowa, instruktorzy, konserwatorzy i pracownicy 

gospodarczy) kompetentnych, przygotowanych do pracy w kulturze  

i podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe. Pracują oni w czterech domach 

kultury i czterech świetlicach codziennie prowadząc zajęcia w zakresie plastyki, 

muzyki, tańca, sportu i rekreacji, zajęć kulinarnych. Są organizatorami wycieczek dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych, zabezpieczają czas wolny w dni wolne od zajęć 

szkolnych (ferie letnie i zimowe) a także organizują imprezy okolicznościowe w tym: 

festyny, spotkania, zabawy, wyjazdy do teatru, kina i na baseny. Nawiązaliśmy 

również współpracę ze szkołami w Tymieniu i Dobrzycy i tam za obopólnym 

porozumieniem nasi instruktorzy prowadzili dwa razy w tygodniu zajęcia sportowo-

rekreacyjne dla różnych grup wiekowych z nastawieniem na podnoszenie 

umiejętności gry w piłkę siatkową i piłkę nożną. Osoby chętne w śpiewaniu mogły się 

sprawdzać w zespołach ludowych i śpiewaczych, których mamy pięć: Zespół Pieśni  

i Tańca „Kalina” z Dobrzycy, Zespół ludowy „Popowianie” z Popowa, Zespół ludowy 

„Zalesie „ z Mścic, zespół śpiewaczy „Kwiaty Polskie „ z Tymienia oraz Kapela Ludowa 

„SWATY” z Będzina. 

 Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie był organizatorem wielu imprez w tym 

również o zasięgu powiatowym: Powiatowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów 

Ludowych, Dożynki Powiatowe. Ważniejsze imprezy gminne to coroczny przegląd 

jasełkowy, Dzień Dziadka i Babci, Dzień Kobiet, powitanie wiosny w Strachominie 

„Topienie marzanny”, Turnieje sportowe w piłkę nożną i piłkę siatkową, Dzień Matki, 

Dzień Dziecka, gminny Festyn Wodny w Podamirowie, powitanie lata „Puszczanie 

wianków”, festyny letnie w Różnych miejscowościach naszej gminy, Spotkanie 

różnych kultur w Mścicach, Dożynki Gminne, Święto pieczonego ziemniaka, Obchody 

Dnia Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, konkurs Kulinarny – Smaki 

Bożonarodzeniowe, Wieczory Wigilijne, Sylwestry. 

Wszystkie te imprezy i wcześniej opisane działania realizować mogliśmy tylko 

dzięki przychylności instytucji i osób prywatnych w tym: Radnym Gminy Będzino, 

Przewodniczącemu Rady Gminy Andrzejowi Nożykowskiemu, Wójtowi Gminy Będzino 

Henrykowi Brodzie, Bankowi Spółdzielczemu, Starostwu Powiatowemu w Koszalinie, 

Piekarni Bajgiel i Piekarni PP. Paczkowskich, PP. Bigońskim z Ogrodów „HORTULUS”, 



Gimnazjom z Mścic i Tymienia, szkołom z Mścic, Łekna, Dobrzycy i Tymienia, które 

aktywnie biorą udział w naszych imprezach wspomagając je występami artystycznym 

swoich uczniów oraz przedszkolom z terenu gminy, Jednostkom Straży Pożarnej  

w Dobrzycy, Będzinie i Mścicach, Kołom Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy Tymieniu  

i Mścicach, Radnej powiatu koszalińskiego p. Eli Góral, pp. Lucynie i Kazimierzowi 

Parolom oraz wielu innym ludziom, którzy swój prywatny czas oraz talent  

i umiejętności przekazują na rzecz drugiego człowieka. 

Następnie dyrektor wręczył podziękowania wyróżniającym się osobom, które 

społecznie w szczególnie aktywny sposób pomagają w działalności świetlic i domów 

kultury na naszym terenie. Swoje podziękowania wręczył pracownikom kultury Wójt 

Gminy Będzino Henryk Broda oraz Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej 

Nożykowski. Do życzeń przyłączyli się przedstawiciele, szkół przedszkoli, rad sołeckich 

oraz innych instytucji i zakładów działających na terenie gminy. Po tej części z rąk 

Dyrektora GOK symboliczne podziękowania w postaci kwiatka otrzymali pracownicy 

Gminnego Ośrodka Kultury. Imprezę uświetniał występ dziecięcej grupy teatralnej 

„Agrafka” działającej przy świetlicy w Strachominie śpiewaków z zespołu „Kwiaty 

polskie”, grupy tanecznej i solistki Klaudii Zabłudy z Domu Ludowego w Tymieniu. 

Poszczególne świetlice i domy kultury uhonorowały swoich działaczy  

i instytucje współpracujące dyplomami i podziękowaniami – należą do nich: szkoły  

i przedszkola, rady sołeckie i sołtysi, jednostki OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, Policja 

i Straż Gminna oraz proboszczowie zarządzającymi parafiami na naszym terenie. 

DZIEŃ DZIECKA W MŚCICACH 

Dnia 01.06.2018r. w świetlicy DL odbył się Dzień Dziecka klasy III B ze 

Mścic. Dzieci były bardzo zadowolone. Pogoda nam dopisała, więc przeprowadziliśmy 

zabawy na świeżym powietrzu. Taniec z balonem, zabawa z workami, gra w kolory, 

gra w ping ponga i wiele innych. Po zakończeniu zabawy dzieci miały grilla i słodki 

poczęstunek. Dzisiaj święto wszystkich dzieci Niech wam pięknie słońce świeci Oj! 

Jak ptaki dziś śpiewają Tak życzenia wam składają. 

GMINNY DZIEŃ DZIECKA W DOBRZYCY 

Dnia 02.06.2018r. na stadionie sportowym w Dobrzycy odbył się  Gminny 

Dzień Dziecka dla wszystkich świetlic podlegających GOK  Będzino. Organizacyjnie 

dla wszystkich przybyłych naszych milusińskich imprezę przygotował: GOK Będzino, 

Koło Gospodyń Wiejskich, OSP oraz Rada Sołecka w Dobrzycy. Wychowankowie 

podczas wspaniałej zabawy mogli wykazać swoje umiejętności  w strzelaniu z łuku. 

Dla najmłodszych  atrakcją był zamek dmuchany KSIĘŻNICZKA, oraz mini 

konkurencje sportowe z super nagrodami, które poprowadziła instruktor  Elżbieta 

Piskorz. HITEM! jak zwykle było malowanie na buźkach, bajkowych postaci. Odbył się 



konkurs  malarstwa plenerowego kredą na placu przy stadionie. Wszystkie prace 

odzwierciedlały piękno przyrody, która nas otacza. Oczywiście, po ocenie walorów 

artystycznych  każdego małego artysty, wszyscy, którzy brali udział, otrzymali 

nagrody. Konkurencje sportowe przygotowali i przeprowadzili instruktorzy zajmujący 

się w placówkach sportem Stefan Wawrzeńczyk oraz Adam Zabrocki. W rywalizacji 

udział wzięło sześć świetlic. Każda świetlica otrzymała nagrodę, którą ufundował: 

Dyrektor  GOK Będzino. Natomiast zwycięska  drużyna z Dobrzycy, otrzymała Puchar 

Przechodni Dyrektora GOK. OSP Dobrzyca przygotowała również nie lada atrakcję, 

czyli FONTANNĘ z węża strażackiego. Dla dzieci przygotowano poczęstunek w postaci 

zapiekanek oraz napoi. Przekąską był: popcorn. Rada Sołecka  wraz z sołtysem 

Andrzejem Augustyniakiem, ufundowała dla wszystkich dzieci lody. Piękna słoneczna 

pogoda, oraz super atrakcje, jakie zostały przygotowane dla naszych milusińskich 

były spełnieniem tego radosnego dnia, którym jest: „Dzień Dziecka” 

II MIEJSCE DLA DOMU LUDOWEGO W TYMIENIU 

Dnia 16 czerwca odbył się w Sarbinowie „NAUKOWY FESTYN RODZINNY” 

pod hasłem EKSPLOZJA ENERGII. SARBINOWSKA AKADEMIA ENERGI 

ODNAWIALNEJ przygotowała wiele ciekawych, pokazów i eksperymentów naukowych 

o tej tematyce. Również został ogłoszony ogólnopolski konkurs na strój z materiałów 

wtórnych Energia słońca, wody i wiatru w którym to: nasza placówka wzięła udział. 

Kreację ślubną z folii budowlanej i nakrętek wykonała, oraz do prezentacji modelkę 

Nadię Zabrocką, przygotowała instr. Elżbieta Piskorz. W prezentacji, nasza placówka 

otrzymała drugie miejsce. Nagrodą, jaką otrzymała świetlica jest: 

HYBRID  SOLAR  BANK.  

FESTYN WODNY W PODAMIROWIE 

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 zespołu 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. 

GRUPA TEATRALNA „AGRAFKA” W  MUZEUM 

W dniu 19 czerwca dzieci z grupy teatralnej „Agrafka” ze świetlicy  

w Strachominie, które brały udział w projekcie „NIEPODLEGŁA 2018” wyjechały na 

wygraną wycieczkę do Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” w Dąbrówce. Można  

w nim podziwiać eksponaty związane z techniką wojskową, ze szczególnym 

uwzględnieniem sprzętu z okresu II wojny światowej. Wizyta w muzeum była 

fantastyczną przygodą gdzie dzieci mogły na żywo przeżyć troszkę historii. Swoją 

lekcję zaczęliśmy od zwiedzenia Muzeum Saperskiego „Explosive”, które posiada 

bogatą ekspozycję sprzętu saperskiego, różnego typu amunicji, bomb czy min. 

Zasłuchane w opowiadanie przewodnika dzieci dopytywały z zaciekawieniem o wagę 

czy miejsce znalezienia bomb, min itp. Najlepszą atrakcją jednak okazało się pole 

minowe gdzie dzieci mogły poznać tajniki pracy sapera, własnoręcznie wykrywaczem 

min przeczesać teren i wykopać niczym saperzy swoje znaleziska, a były to pociski 

pancerne, miny. Był też tor gdzie do celu rzucaliśmy granatami, mogliśmy 

przymierzyć umundurowanie. Dzieci wraz z przewodnikiem zwiedziły hale gdzie 

znajdują się historyczne pojazdy wojskowe. W oczekiwaniu na kiełbaski z grilla dzieci 

relaksowały się na placu zabaw. Spokojnie można powiedzieć, iż była to fantastyczna 

lekcja historii. 

REKREACYJNY FESTYN STRAŻACKI NW MŚCICACH 

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 różnościami 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 współpracującej 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, przy pomocy strażaków młodzież miała 

okazję zrobić to samemu. Dopisali również liczni sponsorzy, bez których nie byłoby 

możliwe zorganizowanie imprezy a dzięki ich hojności 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!  

POCZATEK WAKACJI W DL W TYMIENIU 

Dnia 28 czerwca 2018r.w Domu Ludowym w Tymieniu odbyło się spotkanie 

pod hasłem „BEZPIECZNE WAKACJE” dla wszystkich świetlic, podlegających pod GOK 

Będzino. Wspaniałą zabawę na rozpoczęcie wakacji rozpoczął: ” ZESPÓŁ KLAUNI 

KULKI”  z Koszalina, który poprowadził niepowtarzalne widowisko dla dzieci. 

Poprzez  klaunowe  gagi, interaktywną zabawę, deszcze baniek mydlanych, 

balonikowe zwierzątka, przyniosły wszystkim naszym milusińskim radość i uśmiech. 

W przerwie dzieci  posiliły się kiełbaskami z grilla. Bacznie nad tym, aby ogień nie 

zgasł pod grillem, czuwali instruktorzy: Adam Zabrocki oraz Stefan Wawrzeńczyk. Po 

wspaniałej zabawie z klaunami, zgodnie z planem, została przeprowadzona prelekcja, 

którą poprowadziła oficer policji Magdalena Marzec z KPP w Koszalinie. Podczas 

prelekcji wychowankowie poznali zasady bezpiecznego zachowania  w rożnych 

sytuacjach. Funkcjonariuszka poinformowała dzieci  jak bezpiecznie poruszać się po 

drodze. Omówiła jak zachować się w nieznanym otoczeniu, również o zasadach 

bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu, zabawy w domu, na podwórku. 

Funkcjonariuszka przestrzegła również przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk, 

opowiadając autentyczne wydarzenia. Poinformowała o sposobach wzywania pomocy 

w przypadku nagłych zagrożeń. Po prelekcji wszystkie dzieci otrzymały mini foldery, 

zawierające cenne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Nasyceni wspaniałą 

zabawą, oraz wiedzą, czekał na wszystkich słodki poczęstunek oraz napoje. 

Zadowoleni, pełni wrażeń z pobytu w naszej placówce dzieci, na pewno będą 

spędzać miło wakacyjny czas, w swoich świetlicach. Występ dla dzieci sponsorował 

Wójt Gminy Będzino Henryk Broda. W imieniu Pana Wójta zaszczyciła nas swoją 

obecnością Pani Teresa Dębiec pracownik Urzędu Gminy Będzino. Dziękujemy 

wszystkim instruktorom  za wspaniałą zabawę integracyjną.  ŻYCZYMY  WSZYSTKIM 

WESOŁYCH WAKACJI!!!! 

    WYPRAWA DO KINA 

Jak zawsze w wakacje nie mogło zabraknąć wyprawy do kina. 4 lipca grupa 

100 dzieci z terenu gminy Będzino odwiedziła Multikino w Koszalinie. Młodsza grupa 



wybrała dla siebie film familijny Raja Gosnella „Wyszczekani”. Jest to pouczająca 

opowieść z nutką humoru o psie policjancie i jego akcji w odnalezieniu zaginionej 

małej pandy. Dlaczego jest pouczający? – można zapytać. Porusza bardzo poważny 

problem, jakim jest handel żywymi zwierzętami. Dlaczego akurat panda? – jest to 

gatunek, któremu grozi wyginięcie, zwierzęta te są zabijane ze względu na 

pozyskiwanie ich futra. Problem handlu i przemytu zwierząt jest mało poruszany w 

mediach, co czyni film bardziej atrakcyjnym. Dzieci były bardzo zadowolone swoim 

wyborem, a humor zawarty w filmie było słychać podczas seansu. 

Młodzież wybrała „Jurassic World: Upadłe królestwo” w reżyserii Juana 

Antonio Bayona. Jurassic Word to wyspa, którą opanowały i zamieszkują dinozaury, 

niestety grozi jej wybuch wulkanu, co może spowodować zniknięcie wyspy  

z powierzchni ziemi. Na ratunek zwierzętom ruszają Claire i Owen, którzy są 

głównymi bohaterami. Na dużym ekranie film robi ogromne wrażenie, dźwięk w 

najwyższej jakości, widz może poczuć pod nogami ciężar tych prehistorycznych 

gadów. W połączeniu z fantastyczną oprawą i jeszcze lepszymi ujęciami otrzymujemy 

naprawdę wybuchową mieszankę. Młodzież nie czuła rozczarowania swoim wyborem, 

jak później opowiadali, poczuli nawet dreszcz strachu. 

Po seansach wszyscy mogli posilić się w lubianej przez dzieci restauracji McDonald ’s. 

„BAZYLISZEK” W BĘDZINIE 

„Bazyliszek” – Czy istniał naprawdę? Według starej Warszawskiej legendy był 

to przerażający stwór, opisywany, jako kogut, wąż lub indyk, z ogonem węża  

i oczami żaby. Przerażający stwór strzegł w staromiejskich podziemiach ukrytych 

skarbów, a zuchwałych złodziejaszków zabijał wzrokiem. Zginął przechytrzony przez 

młodego czeladnika, który zszedł do podziemi niosąc przed sobą lustro. 

Dzieci z gminy Będzino mogły obejrzeć 9 lipca spektakl „Bazyliszek”  

w wykonaniu Studia Teatralnego Krak – Art z Krakowa. Zabawnie przedstawiona  

z humorem stara legenda wciągnęła małą widownię, dzieci z zaciekawieniem  

i uśmiechem na twarzach obejrzały spektakl. A co niektórzy mogli spróbować swoich 

sił aktorskich przez udział w spektaklu. 

PARK DINOZAURÓW 

Dnia 13 lipca została zorganizowana wycieczka wakacyjna  dla wszystkich 

placówek (świetlic) podległych GOK Będzino do Bałtyckiego Parku Dinozaurów  

i Safari do Wrzosowa /k. Kamienia Pomorskiego. Bałtycki Park Dinozaurów to ścieżka 

edukacyjna, z której można dowiedzieć się, kiedy występowały dinozaury, czym się 

żywiły i dlaczego wyginęły. Największą atrakcję dla dzieci stanowiły rozmieszczone 

wzdłuż trasy rekonstrukcje dinozaurów naturalnej wielkości, które uzmysłowiły 



wszystkim naszym wychowankom różnorodność i niesamowitość 

świata  prehistorycznych  gadów. 

W obrębie Bałtyckiego Parku Dinozaurów działa również Park Safari, który 

zamieszkują lamy, strusie, alpaki, daniele, kuce szetlandzkie, świnki wietnamskie, 

kozy i owce, w tym owce kameruńskie, a także wiewiórki oraz ptactwo ozdobne –  

w szczególności pawie i bażanty złociste. W zagrodach i wolierach (pomieszczenie 

ogrodzone siatką lub szkłem, w którym przebywają ptaki) dzieci mogły zobaczyć 

wiele gatunków zwierząt, zarówno domowych jak i dzikich, dużych i małych.  

Na terenie Parku znajdują się rzadkie gatunki, jak choćby: pochodzący z Australii 

biały kangur Walabia Bennetta. 

Nasi milusińscy mogli skorzystać ze wszystkich atrakcji znajdujących się  

w Parku. A atrakcji nie brakowało: trampolina, kolejka torowa PIRAT, zamek 

zjeżdżalnia, mosty linowe,  muzeum minerałów i oczywiście  wszyscy mogli zakupić 

pamiątki z  okresu DINOZAURÓW. 

O wyznaczonej  godzinie na wszystkich czekał obiadek, po którym to: pełni 

wrażeń z pobytu na Safari i u Dinozaurów, wracaliśmy z integracyjnej wycieczki   

do domu. Z wyjazdu skorzystało  89 osób. 

DRUŻYNA GOK NA III FESTIWALU KWIATÓW JADALNYCH  
„HORTULUS”  2018 

W czasie festiwalu (14-15.07.2018r.) odbył się konkurs kulinarny Cały 

Ogród na Talerzu. Drużyny: Folwark Biernów – Park, Dobrzycówka Dobry-Dom 

oraz Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie zmagały się walcząc o nagrodę jury oraz 

nagrodę publiczności. Kute statuetki – kwiatowy widelec oraz łyżkę, ufundowała 

Zachodniopomorska Izba Rolnicza. Drużyna GOK spisała się bardzo dobrze 

zdobywając wyróżnienie a przygotowane potrawy, choć w dużych ilościach zeszły ze 

stoiska w krótkim czasie. Dziękujemy i gratulujemy. 

POMOC HARCERZOM Z GÓR 

Na terenie naszej gminy 18 lipca miała miejsce niecodzienna sytuacja. 

Ulewny deszcz zalał obozowisko harcerzy na campingu w Ustroniu Morskim, zmoczył 

ich namioty i rzeczy osobiste. W związku z tym Komendant Podhalańskiego Hufca 

ZHP z Chorągwi Krakowskiej zwrócił się z prośbą o wsparcie do Wójta Gminy Będzino 

Henryka Brody. 27 harcerzom szybko zaproponowano udostępnienie sali GOK na 

awaryjny nocleg. Dzięki przychylności samorządu podhalańscy harcerze otrzymali 

wsparcie. Mimo niespodziewanej wizyty, nie zabrakło atrakcji. Jak się okazało obóz 

ma charakter bardzo mundurowy – jego uczestnicy to nie tylko harcerze, ale także 

członkowie harcerskich i młodzieżowych drużyn pożarniczych z południa Polski.  

W związku z tym, jeszcze tego samego dnia udało się zorganizować spotkanie  



w remizie z prezesem OSP w Będzinie Aleksandrem Woźnickim. Grupa Hufca ZHP im. 

Kurierów Tatrzańskich pochodzi z całego Podhala – od Zakopanego po Rabkę Zdrój – 

i planuje pobyt nad Bałtykiem jeszcze do 24 lipca. Obecnie członkowie obozu są  

w trakcie wycieczki pieszej na odcinku Kołobrzeg – Koszalin, którą pokonują pieszo 

głównie ścieżkami rowerowymi. Dziś Wójt odwiedził grupę i w krótkiej rozmowie  

z opiekunem obozu drużynowym Andrzejem Wyszyńskim upewnił się, że bezpiecznie 

przenocowali w murach naszego GOK. Dziś udają się w dalszą wędrówkę do 

Koszalina, gdzie czeka na nich wizyta w Państwowej Straży Pożarnej i Hufcu 

koszalińskiego ZHP. Jutro harcerze pod opieką swojego drużynowego wrócą do bazy 

głównej zlokalizowanej w Rogowie, gdzie w ramach pobytu planują spływ kajakowy 

oraz codzienne zajęcia treningowe o tematyce harcerskiej i strażackiej. 

X FESTYN RODZINNY W BĘDZINIE 

Dnia 21.07.2019r. o godzinie 16.00 na placu przy Domu Kultury w Będzinie 

odbył się X Festyn Rodzinny.  Piękna słoneczna pogoda sprzyjała zabawom dzieci, 

różnym konkurencjom sprawnościowym i rekreacyjnym, za które otrzymywały 

nagrody. Dzieci mogły korzystać również z pałaców dmuchanych i dla tych 

najmłodszych mały zameczek i z zamka dużego dla tych starszych dzieci. Dla 

wszystkich chętnych była możliwość przejażdżki kolejką – ciuchcią na trasie Będzino 

– Dworek, którą ufundował Urząd Gminy w Będzinie. Niewątpliwą atrakcją była 

również Loteria fantowa przygotowana i prowadzona przez Radną Powiatu 

Koszalińskiego p. Elę Góral. Każdy los tam wygrywał, a w między-losowaniach można 

było wygrać atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów. Główną nagrodę 

(rower) ufundowali sympatycy PSL w Będzinie. Na festynie mogliśmy również 

podziwiać kilkanaście samochodów z przed lat. Najwięcej uwagi przyciągał jednak 

Trabant i on otrzymał od organizatorów okolicznościową nagrodę. Było również 

stoisko, gdzie można było zapoznać się z życiem pszczół, wziąć udział w konkursie 

plastycznym o pszczołach, kupić miody różnych gatunków. Swoje stoisko wystawiła 

również GBP, która sprzedawała tanie, ale atrakcyjne pozycje książkowe a dzieci 

mogły bezpłatnie korzystać z malowania twarzy. W trakcie festynu można było 

skosztować pyszne ciasta upieczone przez panie z rad sołeckich oraz wypić kawę. 

Było stoisko z frytkami i soczkami, napojami oraz stoisko serwującym pachnące  

i smaczne dania z grilla. Sołtys Będzina p. Adam Śnieżko i Wójt Gminy Będzino p. 

Henryk Broda ufundowali beczkę piwa, która to propozycja przyjęta została z dużym 

uznaniem szczególnie wśród męskiej części uczestników festynu. Od godziny 21.00 

rozpoczęła się zabawa taneczna trwająca do późnych godzin nocnych. Nad sprawnym 

przebiegiem imprezy czuwali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Rady Sołeckiej 

z Będzina a nad porządkiem i bezpieczeństwem festynu strażacy z jednostki OSP  

w Będzinie. 



Dziękujemy serdeczne osobom i instytucjom, które przyczyniły się  

do organizacji Festynu Rodzinnego w tym: Radom Sołeckim w Będzinie, Łęknie-

Kazimierzu, Kiszkowie, Będzinku, jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie, 

pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Piekarni „Bajgiel” z Będzina, 

Wójtowi Gminy Będzino Henrykowi Brodzie, Przewodniczącemu Rady Gminy  

w Będzinie Andrzejowi Nożykowskiemu, Radnej Powiatu Koszalińskiego Elżbiecie 

Góral, Radnym Gminnym Andrzejowi Jóźwiakowi, Adamowi Gołębiewskiemu, Lucynie 

Parol, Barbarze Grudzień p. Henrykowi Stępniowi, p. Dorocie Gizińskiej, pp. 

Kwiatkowskim, pp. Gizińskim, dla Banku Spółdzielczego w Będzinie, sklepowi 

„Mrówka”, pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie oraz innym 

ofiarodawcom, którzy nam pomagali a pragną pozostać anonimowi. 

LETNI TURNIEJ PIŁKI NOZNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY  
BĘDZINO „ORLIK” MŚCICE 2018 

         Organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury na terenie naszej gminy turnieje 

piłki nożnej cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców. 25 

lipca na boisku „ORLIK” w Mścicach odbyło się kolejne w tym roku wydarzenie 

piłkarskie, w którym udział brały dzieci i młodzież z Gminy Będzino. W Letnim 

Turnieju o Puchar Wójta Gminy Będzino walczyły drużyny w dwóch kategoriach: 

szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Łącznie wystąpiło sześć drużyn.  

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna z Mścic natomiast w grupie 

starszej drużyna ze Strachomina. Każda drużyna biorąca udział w turnieju została 

nagrodzona piłką. Dodatkowo drużyny zwycięskie otrzymały puchary Wójta Gminy 

Będzino. 

Dla zawodników i kibiców przygotowana została kiełbaska na gorąco oraz 

napoje. W trakcie rozgrywek zorganizowane zostały gry i zabawy sportowo-

rekreacyjne z nagrodami dla wszystkich uczestników imprezy. Niewątpliwą atrakcją 

dla wszystkich biorących udział w imprezie był zimny prysznic zaserwowany z wozu 

bojowego jednostki OSP w Mścicach, który skutecznie chłodził zawodników w ten 

skwarny dzień. Dziękujemy! 

KAPELA SWATY W KAMIENIU POMORSKIM 

Przez dwa ostatnie dni lipcowego weekendu (28-29.07.18r.), Kamień 

Pomorski gościł śpiewaczy folklor ludowy. W tych dniach odbył się 22 Festiwal 

Współczesnej Kultury Ludowej imieniem jego twórcy Jana Iwaszczyszyna. Pierwszego 

dnia, przez blisko osiem godzin, pięcioosobowe jury, wraz z liczna widownią, 

przysłuchiwało się prezentacją solistów i zespołów, które przyjechały z czterech 

województw: dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, i zachodniopomorskiego.  

Poziom, co podkreśliła komisja, był dość wysoki, choć zróżnicowany, a nagrody 

powierzono najlepszym z najlepszych. Ale też wartym podkreślenia jest fakt, że  



w tegorocznej edycji festiwalu pojawiło się, co najmniej kilka nowych zespołów.  

A także to, że w tym roku na scenie widzieliśmy wielu młodych wykonawców, co było 

dobrym i ciekawym symptomem. 

W kategorii Kapele instrumentalno – śpiewacze, pierwszą nagrodę przyznano 

kapeli ludowej „Swaty” z Będzina. Kapeli SWATY życzymy dalszych osiągnięć. 

 W kategorii zespoły śpiewacze brał udział również zespół ludowy „Popowianie” 

z Popowa prezentując się z bardzo dobrym wykonaniem swojego programu 

artystycznego. 

GMINNY DZIEŃ NALEŚNIKA 
Dnia 31 lipca, dzieci  z placówek GOK Będzino uczestniczyły w: ” I Gminnym 

Dniu Naleśnika”, który odbył się w placówce w Strzepowie. Naleśnikowe szaleństwo 

sięgało „ZENITU”. Były naleśniki z nadzwyczaj pysznymi nadzieniami, które wcześniej 

dzieci wraz z instruktorami przygotowały w swoich palcówkach. Konfitury, dżemy, 

brzoskwinie, twarożek, bita śmietana to dla podniebienia niebiańska uczta. Było też 

nadzienie do TORTILLI z sosem czosnkowym oraz paróweczki babuni otulone żółtym 

serem, obsmażone, z dodatkiem ketchupu według uznania każdego smakosza. Każde 

dziecko miało możliwość wzięcia udziału, w konkursie sprawnościowym  z nagrodami. 

Odbył się: „MINI FESTIWAL PIOSENKI WAKACYJNEJ”, na którym to, 

wychowankowie z naszych placówek, zaprezentowali swoje zdolności wokalne, (bez 

grama  tremy scenicznej). Wszyscy uczestnicy festiwalu zostali obdarowani 

upominkami, w postaci pluszowych maskotek. Zaprezentowała się również grupa 

taneczna dziewcząt „MICDROP” z Mścic w choreograficznie opracowanym przez 

siebie układzie tanecznym K-POP. 

Po wspaniałej kilkugodzinnej  integracyjnej zabawie, z brzuszkami 

napełnionymi naleśnikowym szaleństwem, grupa 75 osób wracała szczęśliwa do 

domu. 

WYJAZD DO KINA 

Dzieci kochają kino, a ono uczy i bawi. Za sprawą dużego ekranu przenosi nas 

w świat wyobraźni, która pobudza u dzieci twórcze myślenie i wspomaga 

kreatywność.  2 sierpnia grupa 100 dzieci kolejny już raz w te wakacje bawiła się  

w Koszalińskim Multikinie. Maluchy wybrały bajkę „Książę Czaruś” wyreżyserowaną 

przez Rossa Venkoura, która pokazuje nam jak ważne w życiu człowieka są przyjaźń, 

zaufanie oraz miłość. Bajka jest wzruszająca z dawką humoru, pełna muzyki i tańca. 

Naprawdę warto wybrać się z dziećmi na ten właśnie film. 

Drugim seansem był film „Iniemamocni 2” – jest to świetne, dynamiczne  

i pełne kolorów widowisko o super bohaterach. Główny czarny charakter nie chce 

zdobyć władzy nad światem czy ogromnej fortuny, chce pokazać nam jak wygląda 

obecne życie. Jest to bardzo ważny przekaz skierowany do najmłodszych, którzy nie 

wyobrażają sobie teraz życia bez smartfona w kieszeni. Pokazuje dzieciom jak stają 



się zakładnikami gier. Można tutaj zadać widzowi pytanie: „Czy wyciągnął wnioski  

z przekazu filmu?”. 

Po seansach wszyscy mogli posilić się w lubianym przez dzieci McDonald ’s. 

DZIEŃ PSZCZÓŁ W STRACHOMINIE 

Wielki Dzień Pszczół – festyn rodzinny w Strachominie tym razem odbył się 11 
sierpnia pod hasłem „Pszczoły i ich przyjaciele owady”. Na plac przy naszej świetlicy 
zleciały się wszystkie pszczółki z okolicy oraz kolorowe owady: były biedronki, 
mączniaki, a nawet pająk. 

Wielki Dzień Pszczół, który przypada 8 sierpnia powstał, aby przypominać 
społeczeństwu o roli, jaką pszczołowate pełnią w środowisku oraz o tym, że są 
zagrożone wyginięciem. Nasze coroczne spotkania na festynie mają na celu zmianę 
postaw społeczeństwa lokalnego, a także dzieci z terenu całej Gminy Będzino  
i promocję pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, w szczególności 
ochroną pszczół. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko „HAWRAN Pasieka  
z Pasją”, to tutaj można było zdobyć wiedzę o pszczołowatych, zobaczyć je z bliska 
czy kupić smaczny miód. Wszystkie przybyłe tego dnia dzieci mogły wziąć udział  
w różnych konkursach, a dzięki sołtysowi i radzie sołeckiej nagrody były naprawdę 
bogate. Uczestnicy mogli wykazać się swoim talentem w konkursach: plastycznym, 
tanecznym i sportowym, oraz wziąć udział w wyborach na Miss i Mistera Owadów 
2018. Najlepszą atrakcją, a zarazem niespodzianką dla dzieci okazały się zaproszeni 
goście – Myszka Minnie i Tygrysek. Każde z dzieci chciało z nimi zatańczyć czy zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie. Dodatkową atrakcją były również dmuchane zamki i jazda 
na kucykach, rękodzielnicze stoisko z zabawkami „Art – Ina”. Fani klasycznych 
samochodów mogli podziwiać auta ze Stowarzyszenia Klasyczny Koszalin. W przerwie 
pomiędzy konkursami, dzieci ze świetlic podlegających po GOK w Będzinie, miały 
zapewniony ciepły posiłek oraz napoje. Nie zabrakło również loterii fantowej, w której 
nagrodą główną był rower ufundowany przez Sympatyków Polskiego Stronnictwa 
Ludowego w Będzinie. 

Laureatami konkursów zostali: 

Konkurs taneczny: 
„Taniec Owadów” – Dom Ludowy w Tymieniu oraz Świetlica Strachomino 

Konkurs plastyczny: 
 „Owady Polskie – rzeźba” 

1. Nadia Zabrocka z Tymienia. 
2. Marika Zabrocka z Tymienia. 
3. Malwina Ciach ze Strachomina. 

Wyróżnienie zdobył najmłodszy rzeźbiarz Wiktor Dłutek. Tytuł Miss Owadów 2018 

zdobyła Milenka Ciach ze Strachomina. Tytuł Mistera Owadów 2018 zdobył Wiktor 

Dłutek z Tymienia. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę sponsorów oraz 

osób, które zaangażowały się w pracę nad organizacją oraz sprawnym przebiegiem 

imprezy. 



WIZYTA W SKANSENIE CHLEBA W USTRONIU MORSKIM 

Dnia 16-sierpnia grupa dzieci, z placówek podlegających pod GOK  Będzino, 

uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych, połączonych z zabawą w małych 

piekarzy,   które odbyły się w „SKANSENIE CHLEBA” w Ustroniu Morskim. SKANSEN 

to drewniany budynek z bali, pokryty strzechą. Wokół skansenu wyeksponowane 

dawne maszyny, które kiedyś były niezbędne w każdym gospodarstwie. Podczas 

zajęć edukacyjnych, nasi wychowankowie mogli  obejrzeć  takie przedmioty, 

niezbędne w młynarstwie jak:   żarna, dzieże, koło młynarskie. W skansenie znajdują 

się również przedmioty, które nie są związane z wyrabianiem chleba są to: cepy, 

sierp, żelazka na duszę i żar, masielnica do robienia masła, kołowrotek. Przed 

przystąpieniem do samodzielnego wyrabiania ciasta, pracownik skansenu opowiedział 

dzieciom tajniki wypieku tego wspaniałego specjału, o kształtach, smakach chleba 

niezbędnego, na co dzień w każdym domu. W wielkiej izbie, w której odbyły się 

zajęcia edukacyjne, połączone z własnoręcznym wyrabianiem ciasta, nasi 

wychowankowie uruchomili swoją wenę twórczą. Z ciasta chlebowego powstały 

prawdziwie artystyczne dzieła takie jak: kwiaty, misie lalki z warkoczami, samochody, 

ptaszki, serca, zające itp. Kiedy trafiły do pieca opalanego oczywiście drewnem.  

Po wypieku wszyscy mogli poczuć smak prawdziwego wiejskiego chleba pieczonego 

wyłącznie z naturalnych  składników. Co raz trudniej przekonać się o tym osobiście, 

ale: dzięki takiemu miejscu, nasi wychowankowie mieli taką możliwość. Podczas zajęć 

wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek w postaci: pizzy, soku oraz słodkich 

bułeczek na deser. Oczywiście każdy, swój upieczony chlebek zabrał do domu. Każda 

świetlica otrzymała „DYPLOM PIEKARZA” 

SPOTKANIE RÓŻNYCH KULTUR 2018 

Dnia 18 sierpnia 2018 r. na placu rekreacyjnym przy Domu Ludowym  

w Mścicach odbył się festyn zorganizowany przez Radę Sołecką w Mścicach przy 

współudziale Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i OSP Mścice. W 

trakcie imprezy zaprezentowało się jedenaście zespołów ludowych pokazując folklor 

różnych regionów Polski w tym folklor pomorski i kresowy („Spotkanie różnych 

kultur”). Dla dzieci przeprowadzone zostały zabawy i konkursy przygotowane przez 

pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, mogły one skorzystać również ze zjeżdżalni 

i pałacu dmuchanego. Dla osób dorosłych przybyłych na imprezę, jako opiekunowie 

dzieci czy też z chęci oglądania i słuchania zespołów ludowych przygotowany był 

bufet, gdzie panie z rady sołeckiej serwowały smaczne dania, panie ze żłobka parzyły 

wspaniałą kawę i herbatę oraz sprzedawały swojskie ciasta a członkinie zespołu 

ludowego „Zalesie” wydawały napoje chłodzące. W przerwie między występami wójt 

gminy p. Henryk Broda oraz p. Lucyna Parol radna Rady Gminy w Będzinie otworzyli 

„siłownię zewnętrzną”, która jest pierwszym etapem budowy placu rekreacyjnego 

przy Domu Ludowym w Mścicach. Po tej krótkiej uroczystości wystąpił duet 



akordeonowy „Zbyszek i Rysiek” prezentując muzykę popularną oraz „standardy 

akordeonowe”. W dalszej części przy wspaniałej pogodzie prezentowały się zespoły 

ludowe i akordeonista Rysiek wywołując wśród uczestników nie tylko chęć śpiewania, 

ale również tańca. Dziękujemy organizatorom i zapraszamy jednocześnie na 

przyszłoroczne spotkanie zespołów. 

POŻEGNANIE WAKACJI W MŚCICACH ZA NAMI 

Dnia 31 sierpnia  dzieci z terenu Gminy Będzino, pożegnały wakacje 2018r 

na terenie Domu Ludowego w Mścicach. Tegoroczne lato wyjątkowo długo 

rozpieszczało nas piękną  pogodą, którą mogliśmy w pełni wykorzystać aktywnie 

spędzając czas na świeżym powietrzu. Wakacje obfitowały w ogrom imprez, które 

odbyły się tego lata w świetlicach podlegających pod GOK Będzino. Mamy nadzieję, 

że tegoroczny program wakacyjny realizowany przez poszczególne  placówki, 

wypełnił czas wolny dzieciom, pomógł zdobyć i poszerzyć wiedzę o regionie, 

ukształtował umiejętności  dostrzegania wartości historyczno -kulturalnych naszej 

małej ojczyzny – miejsca w którym żyjemy, zabaw i pozytywnych emocji, które z nimi 

zostaną na dłużej. Na zakończenie  wakacji nasi milusińscy  mieli możliwość 

uczestniczenia w imprezie podsumowującej tegoroczne wakacje. Różnego 

rodzaju  zabawy i konkursy z nagrodami, które poprowadzili instruktorzy  

z poszczególnych  placówek, sprawiły uczestnikom wiele radości. Każdy  biorący 

udział w konkursie, otrzymał nagrodę pocieszenia. Przygotowano  również dla 

wszystkich,   słodki poczęstunek, natomiast przekąskę w postaci frytek, przygotowały 

Panie z Rady Sołeckiej Mścic. Serdeczne podziękowanie składamy  Panu 

Robertowi  Pijewskiemu  za ufundowanie nagród dla dzieci. Pragniemy podziękować 

wszystkim, którzy zaangażowali się i pomagali, w naszej  wakacyjnej ofercie, aby 

umilić czas naszym wychowankom. 

ZAKOŃCZENIE WAKACJI W MIEDZYZDROJACH 

Dzieci ze świetlicy w Strachominie wspólnie z dziećmi z Domu Ludowego  

w Tymieniu 1 września pożegnały Wakacje 2018 w Międzyzdrojach. Zwiedzały 

Muzeum Figur Woskowych, w którym znajduje się około 100 postaci publicznych 

takich jak politycy, gwiazdy kina, muzyki czy piłkarze. Są także figury postaci 

bajkowych, a dla dzieci spotkanie oko w oko z Pszczółką Mają czy Shrekiem było 

ogromnym przeżyciem. Po zwiedzaniu Muzeum czekał już na nas smaczny obiad  

w restauracji „NEMO”. Następnie braliśmy udział w podróż po odległych galaktykach 

do Planetarium, które daje możliwość interaktywnego uczestnictwa w seansie, 

prowadzonym na zasadzie wykładu. Planetarium w Międzyzdrojach należy  

do najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, dzięki wykorzystaniu 

technologii Digistar 4. System ten pozwala na sterowanie pokazem na żywo  

i dodawanie nowych elementów. Dzieci obejrzały „Cuda Wszechświata” – seans 



opowiadający o powstaniu kosmosu. Była to naprawdę fantastyczna kosmiczna 

przygoda, już podczas seansu było słychać „Wow”. Kolejnym punktem była Aleja 

Gwiazd – chodnik, w który wmurowane są płyty z odciskami dłoni gwiazd. Dzieci 

mogły przysiąść na ławeczce obok Ireny Santor, przy stoliku z Krzysztofem 

Kolbergiem, czy sprawdzić, której gwiazdy odcisk dłoni pasuje do ich ręki. Na koniec 

dzieci skorzystały z placu zabaw, z jazdy na kucyku oraz zjedliśmy pyszne naturalne 

lody.  

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W DRAWSKU POMORSKIM 

2 września br., na terenie parku Chopina w Drawsku Pomorskim odbyło się 

podsumowanie najbardziej pracowitego rolniczego sezonu – Dożynki Wojewódzkie. 

W wydarzeniu wziął udział Członek Zarządu Ryszard Mićko.  Zgodnie z rolniczą 

tradycją dożynki to święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw 

i prac polowych. tak było również w tym roku. Na odwiedzających, oprócz 

tradycyjnego obrzędu dożynkowego, czekały między innymi występy kapel ludowych, 

prezentacje ludowych zespołów czy Jarmark ludowy, który kusił rękodziełem  

i wyrobami artystycznymi. Podczas dożynek poznaliśmy laureatów różnych 

konkursów min. konkursu „Piękna Zachodniopomorska Wieś”, – który zachęcał 

społeczności lokalne do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności 

zachodniopomorskich wsi i poprawy, jakości życia jej mieszkańców 

I miejsce – sołectwo Żukowo, gmina Sławno 

II miejsce – sołectwo  Dobrzyca, gmina Będzino, gratulujemy!! 

III miejsce – sołectwo Żydowo, gmina Polanów 

Wyróżnienie – sołectwo Świeszewo, gmina  Gryfice 

Pula nagród w konkursie wynosiła 100 000,00 zł (I miejsce 40 000 zł, II 

miejsce 30 000 zł, III miejsce 20 000 zł oraz wyróżnienie premiowane nagrodą 

finansową w wysokości 10 000 zł). W części artystycznej swój koncert dała kapela 

ludowa SWATY z Będzina. 

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW W MŚCICACH 

Święto plonów to ludowe święto połączone z obrzędem dożynkowym. Jest 

zwieńczeniem żniw i prac polowych. W czasach przedchrześcijańskich przypadało na 

równonoc 22 września. Przez Słowian określane było, jako wyżynki, obrzynki, 

wieńcowe, okrężne. Wraz z rozwojem gospodarstw folwarczno-dworskich dożynki 

zagościły na dworach. Urządzano je dla żniwiarzy, służby folwarcznej, pracowników 

najemnych w nagrodę za wykonane prace przy żniwach i zebrane plony. Finałem 

dożynek były tańce w gospodach, karczmach lub na terenie dworu, a następny dzień 

był wolny od pracy. 



W dniu 8 września 2018 r. na placu przy Domu Ludowym w Mścicach odbyły 

się tegoroczne Dożynki Gminne. Były wyjątkowe, gdyż obchodzone wspólnie  

z Przedsiębiorstwem Zbożowo-Młynarskim „PZZ” w Stoisławiu świętującym swój 

jubileusz 60-lecia. W tym roku po długotrwałej suszy i krótkich zbiorach dożynki 

toczyły się przy pięknej, wręcz wciąż letniej pogodzie. Na uroczystość święta plonów 

przyjechali licznie mieszkańcy poszczególnych sołectw z przepięknymi wieńcami oraz 

zaproszeni goście m. in. Poseł Stefan Romecki, Senator Piotr Zientarski, Starosta 

Koszaliński Marian Hermanowicz, radni powiatu, radni Gminy Będzino z jej 

przewodniczącym Andrzejem Nożykowskim. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, 

którą w kościele odprawił proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w 

Mścicach – Ks. Włodzimierz Milewski w asyście pozostałych księży z terenu naszej 

gminy. Starostami święta plonów byli Pani Leonarda Czopko i Pan Zbigniew Sikorski. 

Wszyscy przybyli na dożynki gminne mogli skorzystać z obficie zaopatrzonych 

stoisk z gorącymi posiłkami przygotowanych przez Radę Sołecką z Mścic, ciast  

i ciepłych napoi serwowanych przez Stowarzyszenie „Lepsze jutro” z Będzina czy 

frytek od GOK Będzino. Kulinarnym gwoździem programu była jednak degustacja 

kaszotto serwowanego przez Młyny Stoisław na wielkiej patelni oraz warsztaty 

pieczenia chleba organizowane w pawilonie wystawienniczym „PZZ-ów”. Na 

pozostałych stoiskach istniała możliwość zakupu wyrobów artystycznych wykonanych 

przez osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Bezpieczeństwa i porządku na placu dożynkowym pilnowała Ochotnicza Straż 

Pożarna z Mścic. Wieczorem, jako „gwiazda imprezy” na dożynkowej scenie wystąpił 

zespół B-QLL, który zachęcił wszystkich swoim występem do dobrej zabawy. Jako 

druga wystąpiła Michalina Olszewska, której partnerował wokalnie Paweł Barów. 

Przed zabawą taneczną z DJ-em uczestnicy dożynek mieli okazję podziwiać także 

taniec świetlny, pokaz laserowy oraz fireshow, dzięki którym było wesoło i barwnie. 

Wójt Gminy Będzino podziękował Rolnikom i Ich Rodzinom za liczne przybycie na 

dożynki, a także wszystkim zaangażowanym w ich w organizację: Pracownikom 

Urzędu Gminy Będzino, Członkom Rady sołectwa Mścice, Pracownikom Gminnego 

Ośrodka Kultury w Będzinie, Pracownikom Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego 

„PZZ” w Stoisławiu, Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej z Mścic Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej z Dobrzycy, Agencji Eventowej Happiness z Mścic. 

DOŻYNKI POWIATOWE W POLANOWIE 

Tego roku święto plonów obchodziliśmy 15 września  także na szczeblu 

powiatowym a wszystkie samorządy gościła Miasto i Gmina Polanów oraz Polanowski 

Ośrodek Kultury i Sportu. Dożynki zaczęły się uroczystą mszą świętą, po której 

wszyscy przemaszerowali we wspólnym pochodzie z wieńcami na miejsce organizacji 

dożynek. 



Jak co roku stoisko wystawiennicze naszej gminy zorganizował Gminny Ośrodek 

Kultury z tematem przewodnim miodu, goszcząc pod swoim namiotem także 

pszczelarzy z rodzinnej pasieki Hawran. Za organizację tak wyjątkowego stoiska 

zespół GOK nagrodzony został  Nagrodą Specjalną przez Radę Powiatu  

i Zachodniopomorską Izbę Rolniczą. 

W części oficjalnej oprócz tradycyjnego dzielenia chlebem dożynkowym nie zabrakło 

licznych podziękowań, wyróżnień i odznaczeń. Starosta Powiatu Koszalińskiego 

Marian Hermanowicz przyznał naszej mieszkance Pani Katarzynie Świec z Mścic tytuł 

Kobiety Aktywnej Powiatu Koszalińskiego m.in. za jej działania na rzecz profilaktyki  

i ochrony  zdrowia podejmowane na rzecz mieszkańców gminy Będzino. Wśród 

nagrodzonych z ramienia Forum Sołtysów odznaczenie za wzorową współpracę od 

Pani Sołtys Katarzyny Andrzejewskiej odebrał także Pan Wójt Henryk Broda. Jak co 

roku dożynki powiatowe obfitowały w występy zespołów ludowych pielęgnujących 

swoją działalnością lokalne tradycje muzyczne i regionalne dziedzictwo kulturowe. 

Tym razem naszą gminę wspaniale zaprezentowali członkowie zespołu „Popowianie” 

z Popowa, za co serdecznie dziękujemy. Ogromne podziękowania należą się też 

sołtysowi Adamowi Śnieżko za to, że zwycięski wieniec  sołectwa Będzino zaznaczył 

naszą obecność i mógł ozdabiać tego dnia dożynki powiatowe. 

Warto wspomnieć o nowym akcencie dożynek jakim było stoisko Targów NGO. 

Dzięki udostępnionej dla III sektora przestrzeni zaprezentować mogły się nasze 

organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Lepsze Jutro, Ochotnicze Straże Pożarne  

i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, Stowarzyszenie Sportowe Gminy Będzino oraz 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Będzino. 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 

Dnia 18 września w naszej świetlicy odbyła się plenerowa impreza. To już 

tradycja, gdyż po raz trzeci organizujemy Święto Pieczonego Ziemniaka dla dzieci  

z klas I-III w Szkole Podstawowej w Dobrzycy. Dzieci ze Strachomina, które 

uczęszczają do tych klas przyszły tego dnia od razu do świetlicy i wspólnie ze swoimi 

rodzicami witały przybyłych gości. Wszystkie dzieci zwiedziły naszą świetlicę, w sali 

komputerowej chętnie skorzystały z gry w piłkarzyki, a także sprawdziły swoich sił  

w grze w badmintona. Nie była to jednak wizyta rekreacyjna, dzieci przybyły do nas 

na Święto Pieczonego Ziemniaka i z tej okazji zostały przygotowane konkursy, w 

których najważniejszy był ziemniak. Było zbieranie ziemniaków, jak podczas dawnych 

wykopek, układanie ziemniaczanych puzzli czy tor przeszkód z przenoszeniem 

ziemniaków. W przerwach pomiędzy konkursami wszyscy relaksowali się na placu 

zabaw oraz przy ognisku, gdzie najważniejszy był on, czyli pieczony ziemniak. 

Wszyscy, i mali i duzi, pałaszowali smaczne ziemniaczki z ogniska. Kiedy dzieci zajęte 

były konkursami, z kuchni unosił się zapach pysznego obiadu, rodzice niczym 



pszczółki gotowali coś na ząbek dla przybyłych gości. Na koniec dzieci otrzymały 

drobne upominki 

Dziękujemy radnej pani Krystynie Najdzion, która przywiozła słodką 

niespodziankę dla dzieci, sołtysowi panu Andrzejowi Zielińskiemu oraz rodzicom, 

którzy pomagali przygotować nam ten dzień pełen wesołej zabawy. 

GMINNE ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 

20.09.2018r. w Domu Ludowym w Mścicach odbył się Gminny Dzień 

Pieczonego Ziemniaka. Do Mścic zjechały się dzieci z wszystkich świetlic z terenu 

naszej gminy. Przygotowania do imprezy trwały kilka dni. Nasi goście poczęstowani 

zostali różnego rodzaju plackami ziemniaczanymi, kopytkami, pączkami, ziemniakami 

z ogniska i ciepłą herbatą. Oprócz smacznego poczęstunku uczestnicy brali udział  

w konkursach, ściśle związanych z ziemniakiem. Świetlice walczyły między sobą w 

guizie wiedzy o ziemniakach, malując plakat, rzucając ziemniakami do celu, sadząc 

ziemniaki i układając ziemniaczaną rozsypankę. W tym roku własnoręcznie wykonany 

Puchar Przechodni Dnia Pieczonego Ziemniaka trafił do świetlicy w Strachominie. 

DZIEŃ OSADNIKA W DOBRZYCY 

Projekt „Lokalni poszukiwacze na tropie będzińskiej historii” realizowany jest w 

gminie Będzino od 1 maja do końca października. Jego realizacja jest możliwa dzięki 

23 tys. zł dofinansowania z Muzeum Historii Polskiej w ramach programu Patriotyzm 

Jutra. Całkowita wartość projektu wynosi 29 tys. zł. Jednym z najważniejszych 

działań była organizacja Dnia Osadnika w Dobrzycy. Impreza odbyła się  

6 października w tutejszym Domu Kultury. Dzień Osadnika cieszył się bardzo 

dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród osób starszych. Sala wręcz „pękała w 

szwach”. Zaprezentowano audiomapę, na której znajdują się wywiady 

przeprowadzone z osadnikami i ich rodzinami – www.osadnicy.bedzino.pl. Na portalu 

powstał album ze zdjęciami w wersji elektronicznej. 

Przy kościele parafialnym w Dobrzycy zasadzono Drzewko Osadnika, które już 

na wiele lat będzie przypominać o tym wydarzeniu oraz upamiętni lokalną historię. 

Jedną z części programu Dnia Osadnika był koncert oraz występy zespołów ludowych 

z terenu gminy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy przygotowały 

poczęstunek – obiad, sałatki i ciasta. Była wspólna dyskusji oraz wspomnienia. 

Specjalnie na Dzień Osadnika grupa teatralna Agrafka ze Strachomina 

przygotowała inscenizację dopasowaną do tematyki imprezy. Była okazja do 

zapoznania się z wystawą przygotowaną przez Studio Historyczne Huzar z Sianowa. 

Dzięki tym działaniom pierwsi mieszkańcy gminy poczuli, że to ich święto. 

Podziękowali za pielęgnowanie tradycji i historii, a sami zostali nagrodzeni Medalem 

Osadnika za kultywowanie i wkład w powojenną historię gminy. Ostatnim etapem 

projektu jest przeprowadzenie lekcji w 4 szkołach podstawowych. Dzieci zapoznają 



się z historią osadnictwa ziemi będzińskiej, za pomocą audiomapy, albumu oraz 

innych materiałów zgromadzonych przez lokalnego historyka. 

   70-LECIE PARAFII W DOBRZYCY 

Dnia 25.09.1948 r. przybył do Dobrzycy ks. Bolesław Ślósarczyk, pierwszy 
proboszcz, który aktualnie spoczywa przy kościele w Dobrzycy. Następnego dnia  
tj. w niedzielę o godz. 10: 00 odprawił pierwsze nabożeństwo i spotkał się  
z wiernymi. W dniu 29.09.1948 r. ks. Bolesław wraz z O. Alfonsem z Koszalina udał 
się do ks. Dziekana Pękalskiego do Białogardu w celu ustalenia terenu nowej parafii.  
Po omówieniu zaistniałej nowej sytuacji z polecenia ks. Dziekana z dniem 1.10.1948r. 
zostaje powołana Parafia w Dobrzycy w skład, której wchodziły kościoły  
w Dobrzycy, Strzepowie, Wierzchominie i Sarbinowie wraz z  miejscowościami: 
Strachomino, Strzepowo, Dobrzyca, Podbórz, Smolno, Wierzchominko, 
Wierzchomino, Komory, Miłogoszcz, Słowienkowo, Liski, Kiszkowo, Będzino, 
Będzinko, Sarbinowo, Chłopy, Skrzeszewo. 

Od tych wydarzeń w tym roku minęło 70 lat.  W dniu 7 października uroczystą 
mszą świętą pod przewodnictwem ks. Biskupa Edwarda Dajczaka rozpoczęły się 
jubileuszowe obchody 70-lecia działalności Parafii pw. Świętej Trójcy w Dobrzycy.  
W trakcie mszy umieszczono relikwie św. Jana Pawła II oraz odbył się 
okolicznościowy koncert organowy. Dalsze obchody odbyły się w Domu Kultury  
w Dobrzycy, gdzie uczestnicy obchodów mogli oglądać wystawę o historii parafii oraz 
osadnictwa powojennego na jej terenie, wysłuchać koncertu kapeli ludowej „SWATY” 
oraz spożyć smaczny posiłek, wypić kawę, herbatę zjeść ciasto. 

NAGRODA DLA ŚWIETLICY W STRACHOMINIE 

Świetlica w Strachominie brała udział w akcji „Się gra się ma… Odlotowy 

Playroom!” zdobywając nagrodę II stopnia, czyli gry planszowe Hasbro oraz zestaw 

naklejek ściennych dla świetlicy. W konkursie udział brało 288 świetlic z całej Polski, 

nasza placówka znalazła się na 48 miejscu. Miała do wykonania dwa zadania 

specjalne: 

1. wykonanie prac plastycznych o tematyce „Nasza odlotowa świetlica!”  

2. napisanie pracy na temat „Nasze ulubione planszówki”. 

Zadania zostały wykonane i można cieszyć się wygraną nagrodą. Gratulujemy. 

NOWE WYPOSAŻENIE DLA GOK 

W minionym tygodniu do Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie trafiło nowe 

wyposażenie przeznaczone do organizacji spotkań plenerowych. Jest to działanie 

prowadzone w ramach projektu pn. “Strefy Aktywności Społecznej” realizowanego 

przez Środkowopomorską Grupę Działania. Podczas spotkania  uroczyście na ręce 

dyrektora Jerzego Łuczaka przekazano tablet, aparat fotograficzny, nagłośnienie  



i namiot wielkości 3×6 m.  Pozyskany sprzęt posłuży mieszkańcom do organizacji 

wydarzeń w placówkach ośrodka kultury i plenerze. 

GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 15 października 2018 r.  

w Domu Ludowym w Tymieniu. Podczas uroczystości wystąpili młodzi artyści  

ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu przygotowani przez 

panie: B. Sokołowską – Satro, D. Drozdowską i H. Kopiel. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele rad rodziców ze szkół i przedszkoli, sołtysi i radni gminy Będzino. 

Wójt Gminy Będzino wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom oświaty. Swoje nagrody wręczyli 

również dyrektorzy poszczególnych szkół i przedszkoli. 

GALA FINAŁOWA PRZEGLĄDU DZIECIĘCYCH FORM TEATRALNYCH 

Grupa Teatralna „Agrafka” znów na deskach, tym razem w Teatrze Variete 

Muza w Koszalinie. 24 października wzięliśmy udział w Gali Finałowej Przeglądu 

Dziecięcych Form Teatralnych, jako laureaci konkursu „NIEPODLEGŁA 2018”. Cała 

gala odbyła się w patriotycznym klimacie, wszyscy śpiewali pieśni związane  

z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj. Pamiętajmy, że w tym roku 11 

listopada 2018 będziemy obchodzić 100 – lecie odzyskania niepodległości. Przed 

szeroką publicznością, wśród której można było dostrzec władze naszej gmin, przybył 

Wójt pan Henryk Broda, Przewodniczący Rady pan Andrzej Nożykowski, Radna pani 

Krystyna Najdzion, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Jerzy Łuczak, Sołtys 

Andrzej Zieliński oraz rodzice, dziadkowie, można powiedzieć, że Ci mali aktorzy zdali 

śpiewająco swój aktorski egzamin. Nasze dzieci po raz pierwszy udzielały wywiadów 

dla TV MAX w Koszalinie, było to dla nich duże wyzwanie, któremu towarzyszyły 

ogromne emocje. Każda nagrodzona grupa otrzymała statuetkę Białego Gołębia, 

który już od starożytności jest symbolem pokoju oraz pojednania. Na koniec każdy 

mógł skosztować pysznego tortu, który również swoim wyglądem przypominał nam  

o 100 rocznicy odzyskania niepodległości.  

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

Obchody Dnia Niepodległości rozpoczęto już w przeddzień 9 listopada  

w Domu Kultury w Będzinie, gdzie zorganizowano turniej w tenisa stołowego oraz 

turniej w szachy i warcaby. W turnieju w warcaby pierwsze miejsce zajął Edward 

Krępski przed Erykiem Kościjańskim i Kacprem Biegańskim. Zwycięzcą turnieju 

szachowego został Maciej Śnieżko z Będzina przed Szymonem Szulcem i Oliwierem 

Łazuką.  



W tenisie stołowym w kategorii kobiet zwyciężyła Aleksandra Pet przed Kasią 

Pecyną i Sarą Hanasz, a w kategorii mężczyzn Artur Poszyler przed Pawłem 

Kowalczykiem. Nagrody i puchary dla zwycięzców wręczył dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak. W tych trzech turniejach wzięło udział 

ponad 70 uczestników. 

W dniu 10 listopada mieszkańcy gminy, władze oraz radni powiatu i gminy 

wzięli udział w uroczystościach z okazji obchodów Dnia Niepodległości. Uroczystości 

rozpoczęto mszą świętą w kościele parafialnym w Śmiechowie  celebrowaną przez 

księży proboszczów parafii z terenu gminy Będzino. Po jej zakończeniu uczestnicy 

przemieścili się do Domu Ludowego w Tymieniu, gdzie po odśpiewaniu hymnu  

i przemówieniu Wójta z okolicznościowym programem artystycznym wystąpiły dzieci 

ze Szkoły Podstawowej w Mścicach oraz grupa teatralna „Agrafka” ze Świetlicy 

Wiejskiej ze Strachomina. Przygrywał również zespół śpiewaczy „Kwiaty polskie”  

i zespół „Zalesie” z Mścic. Z historią dnia niepodległości w nieszablonowy sposób 

zapoznał zebranych historyk Szkoły Podstawowej z Tymienia. W imprezę z okazji Dni 

Niepodległości włączone zostały obchody Gminnego Dnia Seniora.  Przygotowując 

teksty piosenek dla wszystkich przybyłych „Zespół Kwiaty Polskie” poprowadził 

wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i wojskowych. 

Dzień później, 11 listopada na boisku Orlik w Mścicach odbył się turniej Piłki 

Nożnej o Puchar Wójta Gminy Będzino. W zawodach zwyciężyła drużyna z Tymienia 

przed Mścicami. Zwycięska drużyna otrzymała z rąk Wójta puchar, a pozostałe 

drużyny za udział – piłki nożne. Następnie w Dobrzycy o godzinie 14 odbył się  

V Rodzinny Bieg Wolności. Łącznie w biegu udział wzięło kilkadziesiąt osób. Bieg miał 

na celu integrację wielopokoleniową, ukazanie wartości człowieka na każdym etapie 

jego życia oraz promowanie zdrowego trybu życia poprzez sport i zdrowe odżywanie. 

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową przypinkę a na mecie jabłko, baton oraz 

kompot. Były również pyszne i zdrowe ziemniaki z parnika oraz wyśmienita zupa 

pomidorowa. W miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku,   przybyli na tę imprezę 

goście, miło spędzili czas. Był to trzeci dzień obchodów Dnia Niepodległości. Nie 

zabrakło również ciepłych i zimnych napojów oraz słodyczy. Organizatorem biegu byli 

OSP Dobrzyca, Rada Sołecka w Dobrzycy, Szkoła Podstawowa, Koło 

Gospodyń  Wiejskich, Dom Kultury oraz Wójt Gminy Będzino.  

Wszyscy uczestnicy trzydniowych obchodów Dnia Niepodległości mogli się 

poczęstować smacznymi rogalami przygotowanymi przez Piekarnię Bajgiel z Będzina. 

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH W DEBRZNIE 

Już od 13 lat odbywa się w Debrznie Pomorski  Przegląd Zespołów Folklorystycznych, 

Biesiadnych i Kapel Podwórkowych im. Świętego Andrzeja. Co roku miasto 

odwiedzają wykonawcy z całej Polski. W sali widowiskowej Centrum 



Kultury  Sportu  i Turystyki w Debrznie rozlegają się  swojskie melodie. Jak co roku  

w przeglądzie udział wzięły również nasze zespoły z Mścic, Popowa i Tymienia. 

Zespół Śpiewaczy ” Kwiaty Polskie” po raz pierwszy  biorący udział w tym przeglądzie 

wyśpiewał nagrodę Burmistrza Debrzna.  

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

RAJD PTTK W STRACHOMINIE 

W dniu 24.11.2018r. w świetlicy w Strachominie odbył się finał XXVII Rajdu 

Pieszych „ANDRZEJKI 2018”, którego organizatorem był Oddział Koszalińskiego 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a współorganizatorem – GOK  

w Będzinie. Przyjęliśmy tego dnia około 150 uczestników rajdu, którzy pochodzili ze 

szkół z całego powiatu. Szły również indywidualnie całe rodziny. Z naszej gminy 

udział wzięły dwie szkoły: Szkoła Podstawowa z Dobrzycy i Zespół Szkół im. Ludzi 

Morza z Mścic. Takiego typu rajd jest nauką nie tylko związaną z ekologią, w tym 

roku organizatorzy zrezygnowali z tematyki andrzejkowej zważywszy na setną 

rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczestnicy rajdu poznali 

najważniejsze informacje związane z długą i złożoną historią walk o niepodległość. 

Rajd wystartował z Dobrzycy następnie, przechodząc przez wioskę Smolne, dotarł do 

Strachomina. Wszyscy uczestnicy mieli zapewniony przez organizatora ciepły posiłek, 

przepyszny żurek, który rozgrzewał zmęczonych przejściem około 9km rajdowców. 

Dla dzieci zorganizowano dwa konkursy związane z tematyką Niepodległości: 

pierwszy w formie testu, a drugi plastyczny. Świetlica również zapewniła atrakcje, 

można było zakupić ozdoby bożonarodzeniowe wykonane przez dzieci ze 

Strachomina, skorzystać z bufetu, w którym panie serwowały domowe wypieki, kawę 

oraz herbatę. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę pana Radosława 

Siegiedy, za wybór świetlicy w Strachominie, jako mety rajdu, paniom, które 

pracowały tego dnia nad organizacją i sprawnym przebiegiem imprezy z naszej 

strony oraz osobom, które przekazały nam wyśmienite ciasto. 

BAL ANDRZEJKOWY 2018 

Jak tradycja nakazuje już od dawien dawna, w wigilię dnia świętego Andrzeja 

obchodzimy Andrzejki. W tym roku odbywały się one pod patronatem Stowarzyszenia 

Środkowo Pomorska Grupa Działania i Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie  

i inicjowały operację pn. Strefy Aktywności Społecznej mającej na celu stworzenie 

warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez organizowanie imprez 

przeprowadzanych przez przeszkolonych animatorów na terenie naszej gminy. 

Andrzejki były dawniej ostatnim momentem na zabawę tuż przed adwentem, dlatego 

też nasz Bal Andrzejkowy odbył się 30 listopada w Wiejskim Domu Kultury w 

Dobrzycy. Kończył on zwykły okres w kalendarzu liturgicznym, bo pierwsza niedziela 

po Andrzejkach to właśnie pierwsza niedziela adwentu. Andrzejki to święto znane od 

http://kultura-bedzino.pl/rajd-pttk-w-strachominie/


wieków,   w Polsce ma ono swoją długą tradycję. Dawniej w andrzejkowy wieczór 

panny chcące szybko wyjść za mąż przeprowadzały wróżby dotyczące oczywiście 

przyszłego męża, tego jak będzie wyglądał, skąd pochodził i jak się nazywał. 

Kawalerowie nie obchodzili wówczas Andrzejek, dla nich były to Katarzynki. Dziś to 

się zmieniło, a zabawy andrzejkowe skupiają i mężczyzn i kobiety. Jednak zwyczaj 

wróżenia pozostał, co więcej, dawne wróżby odeszły w niepamięć, a na ich miejsce 

pojawiły się nowe. Nasz Bal poprowadziła przeszkolona instruktor Natalia Nagłowska 

wraz z pozostałymi instruktorami świetlic i domów kultury,  dzięki którym zabawie  

i śmiechom nie było końca, a dzieci wyszalały się za wszystkie czasy. Zabawa była 

przednia, tym bardziej, że dzieci mogły wziąć udział w różnych konkursach 

związanych z wróżbami Andrzejkowymi, za które otrzymywały nagrody. W przerwach 

Balu czekał na dzieci słodki poczęstunek oraz napoje. W imprezie użyte zostało 

wyposażeni otrzymane w ramach projektu, min. namiot, pod którym odbywały się 

wróżby, nagłośnienie, chusta, aparat fotograficzny i inne gadżety przydatne przy 

organizacji zabaw. W dużej mierze dzięki wykorzystaniu tego sprzętu dzieci  

z uśmiechem na twarzach wracały do domu, z oczekiwaniem na następne imprezy  

i przyszłoroczny „Bal andrzejkowy”.  

SPOTKANIA CYMBALISTÓW W RZESZOWIE 

Coroczne „Spotkania Cymbalistów” to unikatowy konkurs organizowany przez 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie już od ponad 35 lat. Konkurs ma 

niepowtarzalny w skali kraju charakter. Ocala od zapomnienia sztukę gry na 

cymbałach - tradycyjnym, charakterystycznym dla Podkarpacia instrumencie. 

Spotkania Cymbalistów są imprezą niezwykle ważną, służącą ochronie dziedzictwa 

kulturowego i każdego roku skupiającą liczne grono uczestników i odbiorców. 

Kultywowanie i popularyzacja kultury ludowej poprzez muzykę jest ciekawą formą 

odkrywania polskiego folkloru. W tym roku (30.11 – 01.12.) w konkursie 

rywalizowało 19 kapel z cymbalistami w składzie oraz 22 muzyków – solistów  

z czterech województw: podkarpackiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego  

i zachodniopomorskiego. Najstarszy uczestnik miał 88 lat, a dwójka najmłodszych po 

13. Oprócz utworów ludowych zagrali oni po jednym dowolnym i były to przeboje 

muzyki pop, standardy jazzowe oraz muzyka klasyczna, co ma udowodnić, że 

cymbały nie są archaicznym instrumentem, można je wykorzystać również  

w nowoczesnych aranżacjach. W tak doborowej rywalizacji kapela ludowa 

„SWATY” z Będzina zajęła II miejsce budząc powszechny aplauz wśród 

zgromadzonej publiczności i otrzymując nagrodę od organizatorów imprezy. 

Składamy najgorętsze gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w kultywowaniu 

tradycji ludowych. 

 



KULINARNE DZIEDZICTWO W POTRAWACH BOŻONARODZENIOWYCH 

W dniu 7 grudnia w Domu Kultury w Będzinie odbył się konkurs kulinarny  

pn. Kulinarne Dziedzictwo w Potrawach Wigilijnych. Organizatorami konkursu byli 

Wójt Gminy Będzino, Gminny Ośrodek Kultury oraz Zachodniopomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oddział terenowy w Koszalinie. 

Celem tego wydarzenia jest poszanowanie tradycji oraz utrwalenie dziedzictwa 

kulinarnego gminy Będzino oraz regionu. Dzięki organizacji konkursu kultywujemy 

tradycje bożonarodzeniowe i wigilijne, przypominamy sobie zwyczaje naszych 

rodziców i dziadków. To wydarzenie jest swoistym preludium do obchodów Świąt 

Bożego Narodzenia w naszych domach i ma swój wyjątkowy magiczny charakter. 

Jest to impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców gminy i spoza niej. Uczestnicy 

mieli okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami kulinarnymi oraz wymiany 

wiedzy na temat lokalnych tradycji. W klimat świąt wprowadzały uczestników zespoły 

ludowe, a kulminacyjnym momentem wydarzenia był konkurs kulinarny.  

W oczekiwaniu na werdykt jury uczestnicy konkursu jak i zaproszeni goście mogli 

sprawdzić swoją wiedzę w quizie oraz zakupić na stoiskach rękodzieła dekoracje  

i upominki świąteczne. 

W 2018 roku zgłoszono do Konkursu 31 potraw. Ocenie podlegały: składniki, 

walory smakowe, kompozycje potraw, estetyka wykonania i podania, elementy 

związane z tradycyjnością i regionalnością, oryginalność przygotowanej potrawy, jako 

element dziedzictwa kulturowego i nawiązanie do tradycji wigilijnych. Organizatorzy 

składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy organizacyjnie i finansowo 

wsparli wydarzenie. 

MIKOŁAJKI W DOBRZYCY 

6 grudnia to szczególnie wyjątkowy dzień dla dzieci, Św. Mikołaj  odwiedza 

dzieci na całym świecie. 7 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał również 

do Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy. W tym dniu na dzieci czekało wiele 

atrakcji: warsztaty artystyczno-plastyczne, malowanie twarzy przez Elfy, konkurencje 

sportowe z nagrodami, wspólna zabawa oraz słodki poczęstunek. Wszystkie dzieci 

aktywnie uczestniczyły w konkurencjach. Punktem kulminacyjnym było przybycie Św. 

Mikołaja z prezentami. Dziękujemy za dobrą zabawę pięknym Elfom oraz 

organizatorom: Sołtysowi, Radzie Sołeckiej, Radzie Rodziców Szkoły Podst., OSP oraz 

Kołu Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy. 

MIKOŁAJKOWY WYJAZD DO KINA 

Dzieci z naszych świetlic i domów kultury cały rok ciężko pracowały. Docenił to 

Mikołaj i postanowił zrobić im niespodziankę, 8 grudnia z okazji Mikołajek 



otrzymaliśmy zaproszenie do kina oraz McDonalds. W kinie czekały na nich 

bilety na film „Miśków 2-óch w Nowym Jorku”, to bajka pełna przygód świeżo 

koronowanego króla Arktyki, który wraz z synem opuszcza królestwo i wyrusza do 

Nowego Jorku. Misiek zostaje niesłusznie posądzony o serię napadów bankowych  

i z pomocą wiernych przyjaciół próbuje dowieść swojej niewinności. Po seansie dzieci 

mogły przekąsić zestaw Happy Meal w McDonalds, to były udane Mikołajki. Z pełnymi 

brzuszkami i dobrym humorem wszyscy wrócili do domu. 

WIGILIA W DOMU LUDOWYM W TYMIENIU 

W dniu 12 grudnia odbył się Wieczór Wigilijny w Domu Ludowym  

w Tymieniu. Przy stole wigilijnym spotkali się nie tylko mieszkańcy, przybył proboszcz 

Parafii Śmiechów ks. Wojciech Szulczewski, wójt pan Mariusz Jaroniewski, 

przewodnicząca Rady Gminy pani Barbara Grudzień, Skarbnik Gminy Będzino 

Pani  Patrycja Woltman, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Jerzy Łuczak, sołtys 

pani Krystyna Sondecka. Piękny wystrój sali wprowadzał w klimat Świąt Bożego 

Narodzenia. Po części oficjalnej, nastąpiła część artystyczna, którą rozpoczęła 

Martyna Bednarek, w której  wykonaniu usłyszeliśmy pastorałkę. Następnie Grupa 

Teatralna „AGRAFKA „ze świetlicy w Strachominie wystawiła Jasełka pt. „Dzisiaj  

w Betlejem”, które przygotowały panie instruktorki: Monika Zielińska oraz Marcelina 

Ciach, z dużym zaangażowaniem rodziców małych aktorów. Uroczystość swoim 

występem uświetnił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu” Zalesie”  

z Mścic oraz „Kwiaty Polskie” z Tymienia. Wszyscy przybyli goście śpiewali razem  

z nami, a na koniec otrzymaliśmy duże brawa oraz Mikołajki z czekolady w prezencie. 

Był to czas spędzony w miłej atmosferze i na wspólnym kolędowaniu. 

WIGILIA W DOBRZYCY 

   W Wiejskim Domu Kultury w Dobrzycy 13 grudnia odbyło się Spotkanie Wigilijne. 

Na uroczystość mieszkańców zaprosili Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski, 

Proboszcz Parafii w Dobrzycy Jarosław Rynowiecki, Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury Jerzy Łuczak, Szkoła Podstawowa, Biblioteka Rada Sołecka oraz Koło 

Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy. Uroczystość rozpoczął pan Dyrektor Jerzy Łuczak 

wraz z Wójtem Mariuszem Jaroniewskim i jego zastępcą Dariuszem Markowskim od 

przywitania gości. Po oficjalnym rozpoczęciu na scenę wkroczyła liczna grupa 

uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy. Nasi mali goście zaprezentowali nam 

piękne jasełka i kolędy. W podziękowaniu otrzymali oni paczki ufundowane przez dyr. 

Agenci Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koszalinie. Po występie dzieci 

szkolnych Ks. Jarosław odmówił modlitwę, zaintonował wspólną kolędę, po której 

wszyscy zebrani składali sobie życzenia dzieląc się opłatkiem. Życzenia świąteczno-

noworoczne złożyła wszystkim przybyłym Przewodnicząca Rady Gminy w Będzinie 

Barbara Grudzień, Prezes OSP w Dobrzycy Waldemar Szczur oraz sołtys Dobrzycy 



Andrzej Augustyniak. Jeśli Wigilia to degustacja potraw świątecznych, jak zawsze na 

wysokości zadania stanęły panie z Koła Wiejskiego w Dobrzycy. Przygotowały 

przepyszne dania, którymi wszyscy się delektowaliśmy. Wigilia to też śpiewanie kolęd 

i w tym pomogły wszystkim przybyłym zespoły Popowianie z Popowa Kwiaty polskie  

z Tymienia oraz „Zalesie” z Mścic. 

WIGILIA W BĘDZINIE 

14.12.2018r. o godz. 17.00 odbył się WIECZÓR WIGILIJNY zorganizowany 

przez Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury.  

Zaproszono osoby niepełnosprawne, samotne, sędziwe, emerytów i rencistów oraz 

wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej imprezie.    Proboszcz z parafii Łękno 

ks. Jan Bożyszkowski  i Proboszcz Parafii Śmiechów ks. Wojciech Szulczewski 

modlitwą, opłatkiem i życzeniami rozpoczęli wspólne ucztowanie wigilijne. Grupa 

dzieci z przedszkola w Będzinie przedstawiła okolicznościowe jasełka a z kolędami  

i pieśniami ludowymi wystąpił zespół Popowianie z Popowa i kapela ludowa „SWATY” 

z Będzina. Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 

złożył wszystkim przybyłym Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski. 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE 

Po części oficjalnej sesji Rady Gminy w Będzinie w dniu 28 grudnia w sali 

Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się noworoczne spotkanie władz Gminy  

z zaproszonymi gośćmi. Obecny na uroczystości Starosta Koszaliński Pan Marian 

Hermanowicz złożył życzenia na Nowy Rok i zadeklarował chęć dalszej, owocnej  

i perspektywicznej współpracy z naszym samorządem. Na spotkaniu obecni byli 

przedsiębiorcy, przedstawiciele firm i zakładów pracy z terenu gminy, dyrektorzy 

placówek oświatowych i wychowawczych, radni, sołtysi, mieszkańcy. 

Szczególne podziękowania należą się dla przedszkolaków z Będzina, którzy 

wystąpili z jasełkami, oraz wręczyli upominki wszystkim gościom. Podziękowanie 

należy się także dla pracowników GOK za przygotowanie spotkania, oraz 

pracowników ze Szkoły Podstawowej w Tymieniu za przygotowanie poczęstunku. 

Wójt Gminy Będzino, Pan Mariusz Jaroniewski stwierdził w swoim przemówieniu: 

“Największym jednak bogactwem są ludzie i to im trzeba oddać pole do działania. 

Zapraszam do współpracy: parafie, sołectwa, organizacje pozarządowe, placówki 

oświatowe i wychowawcze, oraz mieszkańców Gminy. Gmina przyjazna dla 

mieszkańców może stać się taką – wyłącznie z Państwa udziałem, bo wierzę, że 

zebrali się tutaj ci wszyscy, którym dobro Gminy Będzino leży na sercu” 

Spotkanie umilała swoją grą i śpiewem kapela Swaty. Wszyscy obecni życzyli sobie 

nawzajem dobrej współpracy, życzliwości, pomyślności. 



POŻEGNALIŚMY STARY I PRZYWITALIŚMY NOWY ROK 

Koniec grudnia to czas wspomnień, podsumowań, żegnania mijającego roku  

i mierzenia się z nowymi wyzwaniami. W takiej atmosferze bawili się uczestnicy 

imprez sylwestrowych w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy, Tymieniu i Strzepowie.  

W okresie od stycznia do grudnia Gminny Ośrodek Kultury zorganizował 33 

imprezy o charakterze gminnym dla różnych grup wiekowych, 34 imprezy lokalne 

organizowane przez domy kultury i świetlice dla społeczności lokalny z okazji różnych 

świąt. Był współorganizatorem bądź pomagał w organizacji 12 spotkań i imprez 

organizowanych przez szkoły, przedszkola Rady Sołeckie lub inne instytucje 

działające na naszym terenie (np. BS, GS, UG, ZODR, OSP, GOPS). Uczestnicy zajęć 

w naszych placówkach 22 krotnie wyjeżdżali na różnego rodzaju wycieczki do kin, 

muzeów, na baseny, lodowiska czy też na rowerowe wycieczki nad morze lub jeziora, 

występy i przeglądy. 

Pod patronatem GOK działają: zespół pieśni i tańca „Kalina” z Dobrzycy, kapela 

ludowa „Swaty” z Będzina, zespół ludowy „Popowianie” z Popowa, zespół ludowy 

„Zalesie” z Mścic, zespół śpiewaczy „Kwiaty polskie” z Tymienia i zespół teatralny 

„Agrafka” ze świetlicy w Strachominie. Zespoły te reprezentowały naszą gminę na 

licznych przeglądach i konkursach powiatowych, wojewódzkich i regionalnych 

zdobywając w nich często najwyższe laury.   

      W naszych placówkach odbywają się także spotkania cykliczne dla wszystkich 

grup wiekowych związane z różnego rodzaju warsztatami min. kwiatowymi, pokazem 

ozdób i wyrobów na Wielkanoc i Boże Narodzenie. W miesiącach zimowych odbywały 

się zajęcia zumby (Mścice, Będzino, Tymień, Dobrzyca). Nawiązaliśmy również 

współpracę ze szkołami w Tymieniu i Dobrzycy i tam za obopólnym porozumieniem 

nasi instruktorzy prowadzą dwa razy w tygodniu zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 

różnych grup wiekowych z nastawieniem na podnoszenie umiejętności gry w piłkę 

siatkową i piłkę nożną. Również efektywna była współpraca z szkołą w Mścicach, 

gdzie organizowaliśmy turnieje sportowe w piłkę nośną i siatkową. 

 Ze względu na bardzo małe środki finansowe w ubiegłym roku ograniczyliśmy 

utrzymanie stanu technicznego naszych placówek do niezbędnych napraw bieżących.

 Cała działalność Gminnego Ośrodka Kultury opierała się na pracy ludzi, którzy 

na różnych stanowiskach wykonują swoje obowiązki. Były to: trzy osoby  

z administracji, dziesięciu instruktorów etatowych prowadzących bezpośrednią 

działalność merytoryczną w placówkach, trzy osoby obsługi technicznej  

(2 sprzątaczki, 1 konserwator), sześć osób zatrudnionych na umowę-zlecenie (w tym 

3 instruktorów muzycznych, 1 instruktor ds. sportowych, 1 opiekun świetlicy,  

1 sprzątaczka). Tylko trzy osoby w tym dyrektor i dwie osoby z obsługi technicznej 



pracowali w pełnym wymiarze godzin. Pozostali zatrudnieni byli w ograniczonym 

wymiarze etatów, na konkretny wymiar godzin lub wykonanie określonej pracy. 

          Gminny Ośrodek Kultury współpracował ściśle z instytucjami i zakładami pracy 

w tym: z Radą i Urzędem Gminy w Będzinie, Gminną Biblioteką Publiczną w Będzinie, 

Starostwem Powiatowym w Koszalinie, Gminną Komisją ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami i przedszkolami, radami 

sołeckimi i sołtysami, jednostkami OSP, Kołami Gospodyń Wiejskich, Policją oraz 

proboszczami zarządzającymi parafiami na naszym terenie. 

 Nasze działania wspierały również firmy i zakłady pracy: „HORTULUS”  

z Dobrzycy, piekarnia „Bajgiel” z Będzina i piekarnia pp. Paczkowskich z Dobrzycy, 

Bank Spółdzielczy z Będzina, Gminna Spółdzielnia „SCH” z Będzina, firma „Parol”  

z Mścic, Zarząd Gminny PSL w Będzinie, Radna Powiatu koszalińskiego p. Elżbieta 

Góral, Radni Gminy Będzino oraz bardzo wiele osób indywidualnych, którzy są 

mieszkańcami naszej gminy i chcą aktywnie uczestniczyć w jej życiu. Dziękujemy im 

za to serdeczne, gdyż ich wsparcie znaczne ułatwia nam prowadzenie działalności 

kulturalnej i uatrakcyjnia ofertę organizacyjną naszej instytucji. 

       

 

Dyrektor GOK 

       Jerzy Łuczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


