
 

 

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za 2019r. 

 

            W omawianym okresie działalność kulturalną prowadziliśmy w placówkach: DK Będzino, WDK 

Dobrzyca, Dom Ludowy w Tymieniu, Dom Ludowy w Mścicach oraz świetlic wiejskich 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 one 

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: 



13 STYCZNIA WOŚP ZAGARAŁA NA TERENIE GMINY BĘDZINO 

W 27 już finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Gminie Będzino udało się zebrać 

łącznie aż 56 132,96 zł! W gminie działały cztery sztaby WOŚP (w Dobrzycy, gdzie zebrano 8 159,33 zł, w 

Będzinie, gdzie udało się zebrać 9 575,38 zł, w Tymieniu, gdzie zebrano 12 430 zł, oraz w Mścicach, gdzie 

zebrano najwięcej, bo aż 25 968, 25 zł.). 

Za to wszystko – za pomoc w organizacji, za udział mieszkańców, za frekwencję- serdecznie dziękuję! 

Dołożyliśmy, jako gmina swoją cegiełkę do 27 finału WOŚP i możemy być z tego dumni. 

27 FINAŁ WOŚP BĘDZINO 2019 

13 stycznia na sali Domu Kultury odbył się 27 finał WOŚP. Atrakcji nie było końca. W programie 

znalazły się : występ kapeli Swaty, pokaz ratownictwa OSP Będzino, przedstawienie Jasełkowe dzieci z 

przedszkola w Będzinie, pokaz karate- Stowarzyszenie UKS Karate Kanku z Tymienia , balony dla dzieci, 

portrety na poczekaniu- Ira-Art Koszalin, wata cukrowa, malowanie twarzy, oraz kawiarenka SP Łękno i 

kiermasz książek. Najciekawszym punktem wieczoru był spektakl dla dzieci Teatru TAK z Radomia pt.,,O 

pchle co manier nie miała”. Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie , Szkoła Podstawowa w Łęknie, 

Babakuba Dziecięca Strefa Kreatywnej Zabawy, Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie oraz Ochotnicza Straż 

Pożarna w Będzinie . 

 

       

http://kultura-bedzino.pl/27-final-wosp-bedzino-2019/


 

     

GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK. 

 

http://kultura-bedzino.pl/gminny-przeglad-jaselek/


 

Dnia 16.01.2019 na sali widowiskowej Domu Kultury w Będzinie odbył się Gminny Przegląd Jasełek. Dzieci 

zaprezentowały się w pięknie przygotowanych Jasełkach. Przedstawienia odbyły się w dwóch kategoriach: 

przedszkola i szkoły podstawowe. 

 

http://kultura-bedzino.pl/gminny-przeglad-jaselek/


 

 

 



 

Jury w  składzie: Stefan Wawrzeńczyk – przewodniczący, Krystyna Najdzion oraz Monika Zielińska miało 

ciężki orzech do zgryzienia w wyborze zwycięzców jednak po długiej naradzie ogłosili wyniki. 

W kategorii przedszkolnej: 

I miejsce zajęło Przedszkole z Tymienia. 

II miejsce ex aequo Przedszkole z Mścic, grupa „Pingwinki” oraz Przedszkole Będzino. 

III Przedszkole z Mścic, grupa „Rybki”. 

W kategorii szkoły podstawowe: 

I miejsce Szkoła Podstawowa w Dobrzycy. 

II miejsce Szkoła Podstawowa w Tymieniu. 

III miejsce Szkoła podstawowa w Mścicach. 

 



 

W imieniu Wójta Gminy Będzino nagrody uczestnikom wręczył Zastępca Wójta pan Dariusz Markowski 

wraz z Jury. 

 



 

 

 

  GMINNE OBCHODY DNIA BABCI I DZIADKA 

http://kultura-bedzino.pl/gminne-obchody-dnia-babci-i-dziadka/


 

 

Dnia 18  stycznia w Wiejskim Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się Gminna impreza z 

okazji Dnia Babci i Dziadka wspólnie zorganizowana przez Szkołę Podstawową, Koło Gospodyń Wiejskich 

Bibliotekę oraz Wiejski Dom Kultury w Dobrzycy. 

 

http://kultura-bedzino.pl/gminne-obchody-dnia-babci-i-dziadka/


Imprezę uświetniły występy dzieci ze  szkoły podstawowej z Dobrzycy, były to przedszkolaki, klasa zerowa, 

pierwsza, druga oraz trzecia. 

  

Wszystkim przybyłym  gościom życzenia złożył Zastępca Wójta Gminy Będzino p. Dariusz Markowski. 

 

Występy dzieci wprowadziły wszystkich obecnych na sali w nastrój pełen radości i uśmiechu na ustach, – 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 kwiatów, laurek 

oraz pacynek przygotowanych przez dzieci.

 

Na uroczystości nie zabrakło owoców i napojów oraz pysznych ciast, które upiekli rodzice oraz panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy. 



 

Dziękujemy dyrekcji i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy za przygotowanie programu 

artystycznego oraz rodzicom i  paniom z KGW Dobrzyca za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu całej 

imprezy.  

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W BĘDZINIE. 

http://kultura-bedzino.pl/dzien-babci-i-dziadka-w-bedzinie/


 
21 stycznia na sali Domu Kultury w Będzinie odbyła się impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Organizatorem imprezy było Przedszkole w Będzinie. Dziadkowie i Babcie tłumnie przybyli na salę 

by  podziwiać występy swoich ukochanych wnuczków.

 

 

http://kultura-bedzino.pl/dzien-babci-i-dziadka-w-bedzinie/


 

 

 



 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE W DK BĘDZINO 

 

W pierwszych dniach ferii zimowych tj. 30-stycznia, dzieci ze wszystkich świetlic GOK Będzino, 

obejrzały przedstawienie teatralne, które zostało wystawione przez STUDIO TEATRALNE KRAK-ART z 

Krakowa pt. „MAGICZNA KRAINA CZARNOKSIĘŻNIKA  OZ-ona” 



 

 

Była to opowieść o małej dziewczynce, o imieniu Dorotka, która mieszka na wsi wraz z wujkiem i ciocią, 

oraz najlepszym przyjacielem- pieskiem Toto. Za sprawą potężnej wichury, dziewczynka i Toto przenoszą się 

do magicznej krainy, którą włada tajemniczy Czarodziej OZ-on. Dzięki pomocy dobrej wróżki, Dorotka 

dostaje pantofelki, które mają ją ustrzec, przed złymi czarami, strasznej czarownicy. Dziewczynka wyrusza w 

drogę, po zaczarowanej krainie z nadzieją, że wielki czarodziej OZ-on sprawi, by mogła wrócić do swoich 

bliskich. 



 

 



 

Podczas przedstawienia, aktorzy zapraszali dzieci na scenę ,aby mogły wspólnie, zagrać wybrane akty 

scenariusza. 

 



 

Przedstawienie, które obejrzeli nasi wychowankowie, uczy młodego człowieka jak ważna jest przyjaźń, 

zaufanie i wzajemna współpraca. 

 

Spektakl poruszał tematykę ekologiczną: sortowania śmieci, świadomego gospodarowania wodą, smogu, 

palenia w piecu śmieciami itp. Było to również  wspaniałe zajęcia edukacyjne dla  dzieci. 

SPEKTAKLE, ZABAWY I KONKURSY 

Fundacja „zaSTOPuj” z Koszalina uroczystym spektaklem, zabawą i konkursami rozpoczęła ferie zimowe dla 

dzieci przedszkolnych z Mścic i Będzina. Na zakończenie spotkania, w dniu 26 stycznia w Domu Kultury w 

Będzinie Fundacja rozdała dzieciom ponad 50 paczek. 

Wójt Gminy Będzino, Pan Mariusz Jaroniewski składa serdeczne podziękowania Prezesowi Fundacji, Panu 

Danielowi Harasymowi oraz pracownikom i organizatorom spotkania. 



 

 

 

 

 

 

  FERYJNY WYJAZD DO KINA 

 

http://kultura-bedzino.pl/feryjny-wyjazd-do-multikina-gok-bedzino/


 

01- lutego, 100 – osobowa  grupa dzieci, wraz z instruktorami, ze wszystkich świetlic podlegających 

GOK  Będzino, uczestniczyła w integracyjnym wyjeździe  feryjnym do Multikina  oraz Mcdonalds w 

Koszalinie. 

 

Nasi wychowankowie mieli do wyboru dwa filmy: „PIES, KTÓRY WRÓCIŁ DO DOMU”, „MIA I BIAŁY 

LEW” 



 

 

Zarówno jeden jak i drugi film miał edukacyjną fabułę, 

Film o psie, który wrócił do domu, to ciepła pełna przygód opowieść, została napisana  przez osobę, która 

kocha zwierzęta. W.Bruce Cameron zajrzał do psiego serca, oraz ujął  w słowach, co drzemie, w psiej duszy. 

 



Opowiada perypetie sympatycznej suczki w typie pitbulla. Bella to bezpańskie szczenię, które przyszło na 

świat w opuszczonym domu, przeznaczonym do rozbiórki. Pierwsze tygodnie suczka spędziła z mamą, 

rodzeństwem i bezdomnymi kotami. Jako kilkutygodniowy szczeniak, znalazło swojego pana. 

Sympatycznego  młodego mężczyznę, który, dokarmiał bezdomne zwierzęta. Młody mężczyzna o imieniu 

Lukas, zakochał się w piesku  od pierwszego wejrzenia, i został jego opiekunem. Bella przynosiła Lukasowi, i 

jego matce weterance wojennej, wiele radości. Błyskawicznie podbiła ich serca, i stała się pełnoprawnym 

członkiem rodziny. 

 

Sceny przedstawione w filmie powodowały, że oczy naszych milusińskich były mokre od łez. Jak nigdy dotąd 

w kinie, wspaniały aplauz braw, starszej grupy naszych dzieci, pokazał iż wybór seansu filmowego był 

strzałem w dziesiątkę Drugi film „MIA I BIAŁY LEW” którą napisał Prune de Maistre ,obejrzała młodsza 

grupa naszych wychowanków. Film opowiadał o dzieciństwie 10-letniej dziewczynki o imieniu Mia. 

 

Życie dziewczynki zmienia się w wielką przygodę, kiedy rodzice postanawiają przeprowadzić się z 

zatłoczonego Londynu do Afryki, aby w jej sercu prowadzić niezwykłą farmę. Pewnego dnia na świat 

przychodzi na farmie, piękne i jedyne w swoim rodzaju lwiątko o imieniu Charlie. Tak zaczyna się historia, 

zdumiewającej przyjaźni, między dziewczynką i wyjątkowym zwierzęciem, którzy wspólnie wychowują się w 

najbardziej malowniczym zakątku ziemi. Kiedy Mia kończy 14 lat, a Charlie dorasta, i staje się potężnym 

lwem, jej ojciec podejmuje dramatyczną decyzję. Dziewczynka musi pożegnać się ze swoim dzikim 

przyjacielem na zawsze. 



 

Wspólnie z lwem, opuszcza rodzinną farmę, i wyrusza na poszukiwanie nowego domu, dla  przyjaciela. Jest 

to historia poruszająca. 

 

Emocje, które dostarczyły sceny w filmie, dowodzą że dzieci oglądając, dostrzegły korelację ludzi ze światem 

dzikiej natury. 



 

 



 

Po seansach, był czas na Mcdonalds. Każdy mógł wybrać sobie zestaw, według własnego uznania. 

WESOŁA ZABAWA W PLAY PARKU W KOSZALINIE 

 

http://kultura-bedzino.pl/wesola-zabawa-w-play-parku-w-koszalinie/
http://kultura-bedzino.pl/wesola-zabawa-w-play-parku-w-koszalinie/


 

Grupa licząca prawie sto dzieci z terenu gminy Będzino drugi tydzień ferii rozpoczęła wycieczką do Play 

Parku w Koszalinie. Jest to miejsce rozrywki idealne dla każdego bez względu na wiek.  

  

Do dyspozycji dzieci były dwie sale, w których można było znaleźć oprócz trampolin, ścianę wspinaczkową, 

park linowy, małpi gaj dla najmłodszych, duży zjazd dla odważnych. 



 

Szalona zabawa w Play Parku to prawdopodobnie najfajniejsza przygoda tegorocznych ferii dla naszych 

podopiecznych. 

 

W parku trampolin można nie tylko zadbać o kondycję, ale spędzić czas na fantastycznej zabawie z 

przyjaciółmi czy rodziną. 



 

W czasie pobytu w parku odwiedziła nas Pani Redaktor z Radia Koszalin, chciała dowiedzieć się jak dzieci z 

gminy Będzino spędzają ferie. 

 

Dzieci podczas udzielania wywiadu nie były skrępowane ani nie odczuwały tremy, była to kolejna przygoda 

tego dnia, w końcu nie codziennie można usłyszeć siebie w radiu. 



 

Po męczącej zabawie był czas na posilenie się w bufecie, dzieci mogły sobie wybrać hot-doga lub frytki. Po 

posiłku wszyscy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wracali do domu. 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MLODZIEZY DO LAT 16 

 

Już po raz kolejny, nasi wychowankowie, spotykali się na rozgrywkach piłki nożnej halowej w Mścicach do 

lat szesnastu dnia 06- lutego w hali sportowej zespołu szkół im. Ludzi Morza. 



 

Wszystkie drużyny, przywitali: Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski wraz z zastępcą Dariuszem 

Markowskim, Dyrektor Gok Będzino Jerzy Łuczak, sędziowie, instruktorzy. 

 

Zgłoszone zespoły podzielono według wieku uczestników. 

WYSTĄPIŁY –  3  zespoły szkół podstawowych /grupa młodsza/ i 4  zespoły szkół gimnazjalnych / grupa  

starsza /. W grupie młodszej, grały drużyny :  Będzino /Bajgiel,  Strachomino /świetlica, Tymień  /świetlica  /. 

Wgrupie starszej wystąpiły drużyny: Będzino /Bajgiel, Mścice, Dobrzyca / świetlica, Tymień  /świetlica    



 

W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DRUŻYNY UPLASOWAŁY  SIĘ NA 

NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCACH:  

 

I – BĘDZINO / BAJGIEL, II -TYMIEŃ /ŚWIETLICA DL 

III- STRACHOMINO /ŚWIETLICA 

 



W GRUPIE STARSZEJ NAJLEPSI OKAZALI SIĘ PIŁKARZE: 

I – TYMIEŃ /ŚWIETLICA  DL, II -BĘDZINO/BAJGIEL III – MŚCICE,  

IV – DOBRZYCA/ŚWIETLICA WDK 

 

 

Wszyscy uczestnicy, za chęć sportowej rywalizacji ,z rąk Dyrektora GOK Będzino, oraz instruktorów 

prowadzących zajęcia sportowe, otrzymali gratulacje i upominki, w postaci piłek do gry nożnej. Dla 

wszystkich również wspaniałych kibiców turnieju, przygotowany został poczęstunek, w postaci: ciepłych 

kiełbasek i napoju. Gratulujemy wszystkim!!!  Zapraszamy na wakacyjny  Turniej Piłki Nożnej, który 

odbędzie się na boisku „ORLIK” w Mścicach. 

08.02.2019r. ZAKOŃCZYLIŚMY FERIE ZIMOWE 

http://kultura-bedzino.pl/feryjny-turniej-pilki-noznej-halowej-w-mscicach/


 

 

 

Ferie zimowe dobiegły końca, więc przyszedł czas, na podsumowanie atrakcji zorganizowanych specjalnie 

przez świetlice z ternu Gminy Będzino. Jak co roku, instruktorzy świetlic podlegających pod GOK Będzino, 

przygotowali różnorodne bloki zajęciowe. 

Uczestnicy spotkań nie mogli narzekać na nudy. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Zgodnie z planem, w GOK Będzino odbył się III Turniej Gier Planszowych oraz 



  

 

 

BAL KARNAWAŁOWY 

 

 



 

Nasi milusińscy mieli przygotowane, gry ,zabawy, konkursy które poprowadzili: 

KLAUNUNIA WISIENKA ORAZ  KLAUNUNIU CZERESIENKA 

Wspaniała zabawa z chustą edukacyjną, oraz konkursy sprawnościowe, spowodowały, że wszyscy, bez 

względu na przedział wiekowy, świetnie się bawili. Na koniec zabaw i konkursów, wszyscy biorący w nich 

udział, zostali obdarowani drobnymi upominkami. W przerwie na oddech, przed tańcami, dla wszystkich 

uczestników, został przygotowany poczęstunek w postaci słodyczy, owoców oraz napoi. 

 



 

Podczas tańca przebierańca jury wyłoniło Króla i Królową Balu. 

Zostali nimi: Magdalena Nowak  i  Krystian Strzelczyk 

Zwycięscy III Turnieju Gier Planszowych: 

 

„CHIŃCZYK” 

I- Iga Matejek – Będzino 

II- Błażej Zieliński – Strachomino 

III – Kacper Wolski – Mścice 



 

„SKOJARZENIA” 

I- Malwina Ciach- Strachomino 

II – Sandra  Pęcak- Strachomino  

III-Natalia Różańska – Strzepowo 

 

„DOMINO” 

I-  Asia  Gliszczyńska  – Mścice 

II-  Dominika Strojnowska – Będzino 

III- Zuzanna Kuzia – Dobrzyca 

GRATULUJEMY!!! 



 

Wszyscy pozostali, biorący udział w turnieju, otrzymali nagrody pocieszenia w postaci gier 

planszowych. 

Po wspaniałej integracyjnej zabawie  z plecakiem pełnym feryjnych wspomnień nasi wychowankowie z 

naładowanymi akumulatorami wrócą w ławy szkolne. 

A my! Zapraszamy za parę miesięcy na wakacyjny program spędzenia czasu w  naszych świetlicach. 



 

 

 

WALENTYNKOWE PREZENTY W STRACHOMINIE 

 

http://kultura-bedzino.pl/walentynkowe-prezenty-w-strachominie/


 
 

 

14 lutego obchodziliśmy święto zakochanych zwane walentynkami. Nazwa tego święta pochodzi od św. 

Walentego, a przybyło do nas zza oceanu ze Stanów Zjednoczonych.  

http://kultura-bedzino.pl/klubik-gwiazdkowej-niespodzianki-w-strachominie/
http://kultura-bedzino.pl/walentynkowe-prezenty-w-strachominie/


 

W tym dniu dzieci z naszej świetlicy także postanowiły świętować wykonując własnoręcznie walentynkowe 

podarunki. Serduszka w drewnianych doniczkach okazały się świetnym pomysłem. Dzieci chętnie ozdabiały 

swoje prace pod okiem instruktorów. Był to bardzo miły dzień nie tylko dla zakochanych. 

 

 KLUBIK GWIAZDKOWEJ NIESPODZIANKI W STRACHOMINIE 

http://kultura-bedzino.pl/klubik-gwiazdkowej-niespodzianki-w-strachominie/


 

Dnia 16 lutego w naszej świetlicy odbyło się pierwsze spotkanie zapoznawcze dzieci i ich rodziców z 

pracownikami Fundacji Zastopuj Pl z Koszalina.  

 

Przyjechali do nas Dyrektor Fundacji pan Daniel Harasym, terapeuta pani Karolina Pałasz oraz 

wolontariuszka pani Weronika Jakubczyk, którzy będą spotykać się z dziećmi co dwa tygodnie. 



 

Spotkania będą odbywać się pod hasłem Klubik „Gwiazdkowej Niespodzianki”.

 

Celem fundacji jest działanie w szeroko idącej profilaktyce uzależnień, dziecka, ucznia, wychowanka czy 

dorosłego. 



 

Ochrona przed agresją, uzależnieniami (kontaktem z używkami, które hamują bądź zakłócają jego rozwój). 

 

Na spotkaniach dzieci poprzez zabawę, śpiew a także prace plastyczne będą poznawać historie biblijne, które 

jednocześnie będą uczyć dzieci, jakich zachowań w życiu należy się wystrzegać celem uniknięcia uzależnień. 



 

 I MIEJSCE SWATÓW W CHOJNICACH 

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja Stowarzyszenie "Dworek Polski" zaprosił zespoły ludowe z wielu 

regionów Polski na VI Ogólnopolski Konkurs Kapel Ludowych Na Szlaku Kultur. W tym roku była okazja, 

by poznać folklor Kaszub, Kujaw, Kurpiów, Rzeszowa, Powiśla, Pomorza, Wielkopolski, Lachów 

Szczyrzyckich oraz po raz pierwszy wystąpiła kapela ludowa z Biłgoraja. Biłgoraj jest częścią kultury 

ludowej Lubelszczyzny, a mieszkańcy jego regionu wsławili się handlem sitami własnej produkcji. Swoją 

mowę, stroje i muzykę zaprezentowali w przygotowanym programie konkursowym, a my mieliśmy okazję 

poznać kolejne tradycje polskiej kultury podczas narodowego święta. W tak atrakcyjnym i doborowym 

towarzystwie najlepiej oceniona przez jurorów została Kapela Ludowa SWATY z Będzina zdobywając I 

miejsce i związane z tym upominki i nagrody. Kapela jako laureat zaprezentowała krótki program dla widzów 

i zespołów zgromadzonych w Chojnickim Centrum Kultury. Dziękujemy i życzymy dalszych osiągnięć. 

 

 

GMINNY DZIEŃ MATKI 

W dniu 24.05.2019r. w Domu Kultury w Dobrzycy odbył się Gminny Dzień Matki. Szkoła Podstawowa w 

Dobrzycy przygotowała kilka grup dzieci w rożnym wieku, które wspaniale zaprezentowały się na scenie, 



mówiąc wierszyki i śpiewając piosenki. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców 

naszej gminy. Było gwarnie, wesoło i z odrobiną zadumy.- Przytulajcie Wasze mamy jak najczęściej- mówił 

Wójt Gminy Będzino, Mariusz Jaroniewski. W spotkaniu uczestniczyła również Krystyna Najdzion Radna 

Rady Gminy w Będzinie, która w imieniu Rady Gminy również złożyła życzenia wszystkim przybyłym na 

imprezę i tym nieobecnym z różnych przyczyn mamom. Przy słodkim poczęstunku, owocach i kawie oraz 

muzyce kapeli ludowej przybyłe mamy i tatusiowie bardzo mile spędziły czas. Otrzymały również upominki 

przygotowane własnoręcznie przez dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej oraz uczestników zajęć 

skupionych przy Domu Kultury. Życzymy Wszystkim mamom jak najwięcej pogodnych dni, żeby 

zmartwienia omijały je z daleka a wychowanie dzieci sprawiało samą radość. Dziękujemy dyrekcji i 

nauczycielom szkoły w Dobrzycy za przygotowanie programu artystycznego, paniom z Koła Gospodyń 

Wiejskich za przygotowanie poczęstunku a pracownikom Domu Kultury w Dobrzycy za organizacyjne 

przygotowanie imprezy.              
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       FESTYN W DOBRYM 

W dniu 25.05.2019r. odbył się festyn w Dobrem. Licznie przybyły rodziny, znajomi i sąsiedzi z innych 

sołectw. Atmosfera była wspaniała, wielu uczestników wzięło udział w zabawach i biegach. Strażacy z OSP 

Mścice i OSP Parnowo zapewnili bezpieczeństwo imprezy, ponadto istniała możliwość zobaczenia 

historycznego już pojazdu strażackiego OSP Parnowo z 1962 roku.  Pyszną grochówką, ugotowaną przez 

siebie osobiście raczył uczestników Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski. W imprezie uczestniczył 

także sołtys Mariusz Zalewski i członkowie rady sołeckiej. Wszyscy bawili się wspaniale. Do zobaczenia 

następnym razem! 
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA 2019 W DOBRZYCY 

http://kultura-bedzino.pl/gminny-dzien-dziecka-2019-w-dobrzycy/


 

 

Dnia 01.06.2019 r. na boisku sportowym w Dobrzycy przy wspaniałej pogodzie odbyła się impreza z 

okazji  Dnia Dziecka zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie,   jednostkę OSP i Radę 

Sołecką w Dobrzycy. 

http://kultura-bedzino.pl/gminny-dzien-dziecka-2019-w-dobrzycy/


 

Wychowankowie podczas wspaniałej zabawy mogli wykazać swoje umiejętności  w strzelaniu z łuku oraz 

pokazu baniek. 

 

W jej trakcie przeprowadzone zostały  zawody dla domów kultury i świetlic wiejskich w różnego rodzaju 

grach, zabawach i konkursach /min. sztafeta strażacka, strzelanie do bramek, trzyosobowe wyścigi na nartach, 

łapanie balonów z wodą,  rzuty do drzewa, rzut woreczkiem do celu i inne/. 



 

Po zaciętej rywalizacji, w której wzięło udział 6 świetlic środowiskowych zwyciężyła drużyna z Dobrzycy. 

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy wręczone przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 

Jerzego Łuczaka, a zwycięska drużyna z Dobrzycy również Puchar Przechodni Dyrektora GOK. 

  

 

Dzieci obecne na festynie otrzymały gorący posiłek w postaci zapiekanek oraz napoi ufundowanych przez 

Wójta Gminy Będzino Mariusza Jaroniewskiego. 



 

Z atrakcji dużym zainteresowaniem cieszyli się strażacy, którzy zaprezentowali możliwości sprzętu jakim 

dysponuję OSP Dobrzyca. Chętni mogli sprawdzić swoje umiejętności w zawodach sportowych, którymi 

autorami byli strażacy. 

 

HITEM! jak zwykle było malowanie na buźkach, bajkowych postaci przygotowanych przez wychowanków 

WDK Dobrzyca. 



 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zwierzaki tworzone z balonów przez Panie instruktorki. Konkurencje 

sportowe przygotowali i przeprowadzili,   instruktorzy zajmujący się w placówkach sportem – Stefan 

Wawrzeńczyk oraz Adam Zabrocki. 

 

Rada Sołecka w Dobrzycy na czele z jej sołtysem Michałem Szczurem ufundowała dla wszystkich dzieci 

przybyłych na imprezę lody. 

Serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy zaangażowani byli w przygotowanie oraz poprowadzenie 

imprezy. 

DZIEŃ DZIECKA W DWORKU  

https://bedzino.pl/175571-2/


 

Z okazji Dnia Dziecka odbył się niedawno festyn, w którym oprócz w sołectwa Kiszkowo wzięło również 

udział sołectwo Skrzeszewo. Na placu zabaw w Dworku czekały na dzieci rożne atrakcje: słodki poczęstunek, 

napoje ,kiełbaski i lody. Nie zawiodło także OSP Będzino, które zafundowało wspaniałą zabawę 

najmłodszym.  
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FESTYN WODNY GMINY BĘDZINO W PODAMIROWIE 

W dniu 15 czerwca odbył się 15 Festyn Wodny Gminy Będzino, połączony z regatami o Puchar Wójta. 

Impreza miała miejsce jak zawsze, na przystani wodnej w Podamirowie. Nie zabrakło licznie przybyłych 

amatorów żeglarstwa, członków załóg i mieszkańców Gminy Będzino.  

Chór “Dominanta” z SP w Mścicach pod dyrekcją Bożeny Cienkowskiej, umilał czas morskimi szantami, 

wójt Mariusz Jaroniewski gotował dla wszystkich grochówkę, a na głodnych czekały tez ciepłe kiełbaski. 

Były słodkości dla dzieci, rowery wodne, oraz wymarzona pogoda do żeglowania. Wiatr sprzyjał i wszyscy 

doskonale się bawili! 

Lista zwycięzców: 

Klasa DZ: 
– 1 miejsce- Nowa Przygoda, – 2 miejsce- Przygoda, – 3 miejsce- Akademik 

Klasa do 7 metrów: 
– 1 miejsce- Mona, – 2 miejsce- Zawrat, – 3 miejsce- Calmos 

Klasa do 8 metrów: 

– 1 miejsce- Młody, – 2 miejsce- Zawrat II, – 3 miejsce- Karo 

Klasa powyżej 8 metrów: 

– 1 miejsce- Ściepka, – 2 miejsce- Temacik 

Reprezentanci Jachtklubu Koszalin: 

Klasa Optymist: 

-Wojtek Gronek, – Szymon Rubanowicz, – Anna Gronwald 

Klasa Europa: 

– Marcin Kozieł , – Marta Kozieł, – Hanna Gronek 
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FESTYN RODZINNY W BĘDZINIE 

Gdy za oknem robi się coraz cieplej i czuć nadchodzące lato, rozpoczyna się sezon na Festyny. Tak też było u 

nas w Będzinie. Festyn odbył się w sobotę 15 czerwca. Dzięki współpracy Sołectw Będzina, Będzinka, 

Kiszkowa i Łękna, mieszkańcy mogli wspólnie spędzić to sobotnie popołudnie. 

Festyn rozpoczął Pan Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Łuczak. Następnie do gry wkroczyli 

przedszkolaki z Będzina i inni najmłodsi mieszkańcy Gminy, którzy swoimi występami rozbawili 

publiczność. Recytowane wiersze, śpiewane piosenki sprawiły wszystkim wiele radości. Po przedstawieniach 

na dzieci czekało wiele atrakcji i konkursów prowadzonych przez klaunów. Malowanie twarzy, tworzenie 

obrazów za pomocą szklanej kuli, animacje z chustą, modelowane balony, masa solna, tatuaże, dmuchany 

http://kultura-bedzino.pl/festyn-w-bedzinie/
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zamek, czy przejazd ciuchcią, to tylko część, z tego, co było przygotowane dla najmłodszych. Organizatorzy 

nie zapomnieli także o starszych mieszkańcach gminy. Specjalnie dla nich zorganizowana była wystawa 

starych samochodów, czy loteria fantowa przygotowana przez Panią Elżbietę Góral. Imprezę uwieczniła 

orkiestra, przy której wszyscy mimo gorszej pogody świetnie się bawili. 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Festyn to także wspólne biesiadowanie przy dobrym jedzeniu. Także tego u nas nie zabrakło. Przygotowana 

przez Wójta grochówka, grillowane kiełbaski, karkówka, i inne potrawy z rusztu, a do tego zimny napój z 

procentem, bez którego żadna impreza nie może się udać. Zaspokoiły najbardziej spragnionych. Na deser 

natomiast czekała kawa, herbata i pyszne ciasta, których nie mogło zabraknąć. Po za tradycyjnymi daniami, 

przygotowane były też frytki i popcorn. 



 

 

 



 

Choć przy akompaniamencie burzy Festyn można uznać za udany. Mieszkańcy dopisali, licznie stawiając się 

na sobotniej imprezie. Warto tutaj wspomnieć także o tych, bez których Festyn nie doszedłby do skutku. 

Dziękujemy wszystkim fundatorom nagród i sponsorom, a mianowicie Panu Wójtowi Gminy Będzino 

Mariuszowi Jaroniewskiemu, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej z Będzina, Sympatykom Stowarzyszenia Polskiego 

Stronnictwa Ludowego z Będzina, Bankowi Spółdzielczemu w Będzinie, Piekarni Bajgiel, Agnieszce i 

Mariuszowi Kwiatkowskim (Sklep „Mrówka”), Magdalenie i Markowi Gizińskim (Sklep „Lewiatan”). 

Pamiętajmy także o organizatorach imprezy, to znaczy o Urzędzie Gminy Będzino, Gminnym Ośrodku 

Kultury w Będzinie, Sołtysach i Radach Sołeckich z Będzina, Będzinka, Kiszkowa i Łękna, Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Będzinie, Radnych Gminy Będzino. Wszystkim wyżej wymienionym, a także pozostałym 

osobom pomagającym przy organizacji wydarzenia serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc, a mieszkańców 

zapraszamy na kolejny Festyn już za rok! 

 

NOC KUPAŁY W  HORTULUSIE” 

21.06.2019 w Ogrodach Tematycznych Hortulus w Dobrzycy odbyła się „Noc Kupały”. Prelegentem 

zarysu  historycznego, dla wszystkich przybyłych gości, był instruktor Stefan. Tego dnia, można było  spotkać 



na terenie ogrodów, bajkowe postacie,co było podstawowym punktem wejścia nieodpłatnego dla 

zwiedzających. Również wszyscy instruktorzy ze świetlic podlegających pod GOK  Będzino  wspólnie z 

wychowankami  przygotowali na tę okazję stosowne stroje. Odbył się  konkurs tworzenia  wianków, w 

którym to Instruktorki: Lucyna i Agnieszka wykazały swoje zdolności artystyczne w tej dziedzinie. Jury: 

wyłoniło zwycięzców, stworzonych z kwiatów ziół, liści oraz krzewów ozdobnych wieńcy. I MIEJSCE – 

WDK W DOBRZYCY, II MIEJSCE – DOM LUDOWY W MŚĆICACH, III MIEJSCE -DOM LUDOWY W 

TYMIENIU. Nagrody  sponsorował: Wójta Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski. Instruktor Monika, wcieliła 

się w rolę wróżki, która na buźkach dzieci, czarowała farbami postacie z bajek. Instruktorki Ela, Marcelina i 

Natalia  poprowadziły  kącik animacji dla dzieci. Pod hasłem: „W POSZUKIWANIU KWIATU PAPROCI” 

odbyły się warsztaty malarskie, oraz malarstwo „CZARODZIEJSKA KULA” , w których zwycięzcy: zostali 

obdarowani przez organizatorów upominkami.  Na zakończenie, wszyscy uczestnicy widowiska, przeszli 

korowodem nad staw, znajdujący się na terenie ogrodów. Zgodnie z tradycją Nocy Świętojańskiej, 

stworzone  wieńce, zostały puszczone na wodę. Na brzuszki, łakomczuszki, po wspaniałej zabawie, czekała 

przygotowana, przez  Wójta Gminy Będzino Mariusza Jaroniewskiego, grochówka. Dla wszystkich 

uczestników, w menu, znalazły się: pieczone kiełbaski, kasza, podpłomyki, napoje z kwiatów oraz lody. 

Imprezę z pewnością można uznać za udaną. 

 

 



 

 



 

 



 

 

   I LETNI FESTIWAL PIOSENKI DLA DZIECI                               

                O MIKROFON SOŁTYSA 

 

http://kultura-bedzino.pl/i-letni-festiwal-piosenki-dla-dzieci-o-mikrofon-soltysa/
http://kultura-bedzino.pl/i-letni-festiwal-piosenki-dla-dzieci-o-mikrofon-soltysa/
http://kultura-bedzino.pl/i-letni-festiwal-piosenki-dla-dzieci-o-mikrofon-soltysa/


 

22 czerwca podczas rodzinnego festynu w Strzepowie odbył się Pierwszy Letni Festiwal Piosenki dla Dzieci o 

Mikrofon Sołtysa. W konkursie wzięło udział dziesięcioro uczestników.  

 

W jury zasiedli: przewodniczący, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, pan Jerzy Łuczak oraz 

członkowie: Wójt Gminy Będzino, pan Mariusz Jaroniewski, Radna Gminy Będzino, pani Krystyna Najdzion 

i sołtys sołectwa Strzepowo, pani Agnieszka Nowaczyk. 



 

 W roli konferansjerów wystąpili Malwina Ciach i Błażej Zieliński. Wachlarz utworów był różnorodny. 

 

Publiczność mogła wysłuchać piosenek z repertuaru m. in.: Kasi Sobczyk, Edyty Geppert, Maryli Rodowicz, 

Sarsy, Sylwii Grzeszczak czy Majki Jeżowskiej. 



 

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców, jury jak samo później przyznało, miało ciężki orzech do 

zgryzienia, jednak udało się wyłonić najlepszą trójkę. 

 

Pierwsze miejsce i Mikrofon Sołtysa wygrała Sandra Pęcak ze Strachomina za wykonanie piosenki pt.:,, 

Szukaj mnie ” Edyty Geppert. 



 

Drugie miejsce z piosenką,, Mama dobrze wie” zajęła Zuzanna Kuzia z Dobrzycy. 

 

Na trzecim miejscu uplasowała się Malwina Ciach ze Strachomina, która śpiewała piosenkę Sylwii 

Grzeszczak pt.: „tamta dziewczyna”. 



 

Wyróżniona została także najmłodsza uczestniczka Agata Sochacka, śpiewająca piosenkę „Żabka mała”, którą 

wykonała a cappella. Jury w podsumowaniu swojego werdyktu podziękowało za udział wszystkim 

wykonawcom i zaprosiło do udziału za rok. Fundatorem nagród była sołtys pani Agnieszka Nowaczyk. 

Organizacją festiwalu zajęły się pani Monika Zielińska, instruktor ze Świetlicy w Strachominie oraz pani 

Marcelina Ciach, instruktor ze Świetlicy w Strzepowie. 

BEZPIECZNE WAKACJE - TYMIEŃ 

 

 

http://kultura-bedzino.pl/rozpoczecie-wakacji-pod-haslem-bezpieczne-wakacje-w-tymieniu/


 

Dnia 25 czerwca 2019r. w Domu Ludowym w Tymieniu, odbyło się spotkanie pod hasłem: „BEZPIECZNE 

WAKACJE” dla wszystkich świetlic podlegających pod GOK  Będzino. 

 

Zgodnie z planem, została przeprowadzona prelekcja o tej tematyce, którą poprowadziła, oficer policji z KPP 

w Koszalinie. W trakcie pogadanki wychowankowie, poznali zasady bezpiecznego zachowania ,w rożnych 

sytuacjach. Funkcjonariuszka poinformowała dzieci, jak bezpiecznie poruszać się na drodze. Omówiła jak 

zachować się w nieznanym otoczeniu oraz zasadach bezpieczeństwa, podczas korzystania z internetu. Zabawy 

w domu i na podwórku, przestrzegała również przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk. Poinformowała 

o sposobie wzywania pomocy, w przypadku nagłych zagrożeń, oraz o nr. alarmowych.  W trakcie prelekcji, 

dzieci otrzymały od  funkcjonariuszki, drobne upominki. Pogadanka przygotowana była: w sposób 

humorystyczny, co powodowało skupienie i zainteresowanie dzieci. 



 

 

Po prelekcji przyszedł czas na wspaniałą zabawę, którą poprowadził zespół: „KLAUNI  KULKI” z Koszalina. 

 



 

Poprzez klaunowe  gagi, oraz interaktywną zabawę, deszcze baniek mydlanych, balonikowe zwierzątka, 

można było : zobaczyć radość  i uśmiech naszych milusińskich. 

 



 

 

Nasyceni wspaniałą zabawą, w przerwie: dzieci posiliły się kiełbaskami z grilla, oraz czekał na nich słodki 

deserek, oraz napoje chłodzące. 



 

Ponieważ dzień był bardzo upalny. Mieliśmy przyjemność również gościć: Drużynę OSP z Dobrzycy. 

Strażacy, dla ochłody, stworzyli wspaniałą fontannę, na boisku sportowym, przy D L w Tymieniu. 

Zadowoleni, pełni wrażeń  z pobytu w naszej placówce, nasi milusińscy, na pewno!!! będą miło spędzać 

wakacyjny czas, w swoich świetlicach. 

 

Występ dla dzieci, zespołu „Klauni i Kulki” sponsorował Wójt Gminy Będzino Mariusz 

Jaroniewski.  Organizatorem imprezy był: Dyrektor GOK Będzino Jerzy Łuczak. 

   FESTYN W BORKOWICACH 

Niedawno odbył się kolejny festyn rodzinny w naszej gminie. Tym razem świetnie się bawiono w 

Borkowicach, pod hasłem “Łap lato”. Były atrakcje dla najmłodszych, dmuchany zamek i zjeżdżalnia, 

występy artystyczne, coś słodkiego dla każdego. W festynie uczestniczyli też policjanci, którzy instruowali 

dzieci na temat bezpieczeństwa. W imprezie nie mogło zabraknąć także naszych strażaków. 



Był także akcent zdrowotny. Mieszkańcy naszej gminy zapoznani zostali z ofertą przeprowadzanych badań 

kolonoskopii w ramach projektu “Wiem, badam się, zapobiegam…”, realizowanego przez Powiat 

Koszaliński. Kilka osób skorzystało z możliwości wypełnienia odpowiednich dokumentów na miejscu, by jak 

najszybciej być przebadanym.  

Do zobaczenia w Borkowicach na kolejnej imprezie! 

 

 

https://bedzino.pl/wp-content/uploads/2019/07/IMG-20190630-WA0003-1200x900.jpg
https://bedzino.pl/wp-content/uploads/2019/07/IMG-20190630-WA0004-1200x900.jpg
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VI REKREACYJNY FESTYN STRAŻACKI  

 
 

W Mścicach odbył się VI Rekreacyjny Festyn Strażacki. Nie mogło zabraknąć sprzętu strażackiego, były 

także pokazy sprawności bojowej strażaków z OSP. Dużym zainteresowaniem cieszył się ekwipunek strażacki 

i wozy. Okazało się też, że sikawki strażackie mają naprawdę duży zasięg! 

https://bedzino.pl/vi-rekreacyjny-festyn-strazacki/
https://bedzino.pl/wp-content/uploads/2019/07/65377661_638968339932153_7752235000832983040_n.jpg
https://bedzino.pl/wp-content/uploads/2019/07/P6290486-1-1200x677.jpg


 

 

Przybyłych na festyn witała moc atrakcji, z których najbardziej cieszyli się najmłodsi- dmuchane zamki, wata 

cukrowa i słodkości, oraz konkursy. Na fanów sportu czekały też gigantyczne piłkarzyki. Jednym słowem-dla 

każdego było coś dobrego. Dopisała frekwencja, oraz pogoda. 

 

 



 

 

Organizatorzy podziękowali osobom, firmom, oraz instytucjom: 

Komendzie Miejska Policji- Wydziałowi Ruchu Drogowego, Grupie Szybkiego Reagowania z Radomia, OSP 

Mielenko, KM PSP Koszalin-Specjalnej Grupie Ratownictwa Wodno-nurkowego, Grupie Ratownictwa PCK 

Koszalin, Bibliotece Gminnej w Będzinie, Sołectwu Mścice, radnym Gminy Będzino, – Wójtowi Gminy 

Będzino-Mariuszowi Jaroniewskiemu. 

 

X SPOTKANIE ZESPOŁÓW LUDOWYCH Z PIOSENKĄ ŻARTOBLIWO- HUMORYSTYCZNĄ. 

FESTYN WIEJSKI POPOWO 2019  

https://bedzino.pl/x-spotkanie-zespolow-ludowych-z-piosenka-zartobliwo-humorystyczna-festyn-wiejski-popowo-2019/
https://bedzino.pl/x-spotkanie-zespolow-ludowych-z-piosenka-zartobliwo-humorystyczna-festyn-wiejski-popowo-2019/
https://bedzino.pl/wp-content/uploads/2019/07/DSC03994-1200x869.jpg


W Popowie odbyło się X Spotkanie Zespołów Ludowych z Piosenką Żartobliwo- Humorystyczną. Jak co 

roku, festyn wiejski organizowany był przez sołectwo Popowo, przy wydatnym wsparciu sponsorów. W 

Festynie udział wzięli senator RP Piotr Zientarski, Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski, sołtys Popowa 

Elżbieta Rzepka, oraz członkowie rady sołeckiej. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców 

całej naszej gminy. Nie zabrakło loterii fantowej, pysznego jedzenia i napojów. Było gwarno i wesoło, a po 

występach zespołów przyszedł czas na tańce i wspólną zabawę do białego rana.  

 

 

https://bedzino.pl/wp-content/uploads/2019/07/DSC03983-1200x799.jpg
https://bedzino.pl/wp-content/uploads/2019/07/DSC03982-1200x799.jpg
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http://kultura-bedzino.pl/pipi-skarpetka-w-bedzinie/


PIPI SKARPETKA W BĘDZINIE 

 

10 lipca dzieci z naszej gminy mogły obejrzeć przedstawienie teatralne pt.: ,, Pipi Skarpetka”, wystawiane 

przez Studio Teatralne Krak-Art z Krakowa. Spektakl odbył się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w 

Będzinie. 

 

Każdy z nas zna „Pipi Pończoszankę” Astrid Lindgren, która z pewnością była inspiracją do stworzenia 

postaci Pipi Skarpetki. Przedstawiona historia mówiła o małej dziewczynce imieniem Pipi, która chciała robić 

wszystko sama bez pomocy dorosłych. 

http://kultura-bedzino.pl/pipi-skarpetka-w-bedzinie/


 

Drwiła ze szkoły i nauki, nie zwracała uwagi na swoje bezpieczeństwo. Za nic miała uwagi swojego 

nauczyciela i nie wstydził się tego, że nie potrafi liczyć do 10. Inscenizacja była bardzo pouczająca. Aktorzy, 

w zabawny sposób, pokazali jak ważne jest chociażby zamykanie drzwi na klucz gdy jest się samemu w 

domu. 

 

  

Widzowie mogli na własnej skórze przekonać się jak to jest być okradzionym przez złodzieja i co trzeba w 

takiej sytuacji zrobić. Poza główną bohaterką na scenie pojawili się : nauczyciel, policjant, złodziej, a także 

przyjaciel Pipi koń. 



 

Dzieci zachęcane przez artystów mogły brać czynny udział w teatrzyku co było dodatkową atrakcją. Jak 

wszystkie inne bajki i ta zakończyła się pozytywnie. Pipi znalazła rodzinę, która pragnęła się nią zaopiekować 

by już nigdy nie musiała być sama. Dziewczynka obiecała, że będzie się uczyć. Widzowie nagrodzili aktorów 

gromkimi brawami i szczerymi uśmiechami zadowolenia. 

AHOJ, MORSKA PRZYGODO! 

 

http://kultura-bedzino.pl/ahoj-morska-przygodo/
http://kultura-bedzino.pl/ahoj-morska-przygodo/


 

To była niesamowita i niezapomniana wyprawa. 11 lipca grupa około 100 dzieci z gminy Będzino, przeżyła 

morską przygodę w Parku Wieloryba w Rewalu. 

 

Nasze Morze Bałtyckie było inspiracją do powstania parku. Dlaczego Rewal? Na pewno, dlatego iż jest to 

miejscowość leżąca właśnie nad morzem. Park składa się z czterech krain tematycznych, odnoszących się do 

świata morskiego. 



 

Pierwsza to kraina „Bałtyk”, w której poznajemy ssaki i ryby żyjące w naszym morzu, dowiadujemy się, 

dlaczego jest mało słone i jak ważne jest dbanie o jego czystość. 

 

  

W krainie „Giganci z Oceanów” znajdują się duże modele wielorybów, rekinów czy orek, które zrobiły na nas 

ogromne wrażenie. 



 

Natomiast w krainie „Potwory z głębin”, spotykamy najbardziej zadziwiające swoim wyglądem stworzenia 

żyjące w oceanicznych głębinach. 

 

Ostatnia kraina to „Piraci i papugi”. Tutaj znajduje się ptaszarnia, statek piracki oraz duży plac zabaw z 

dmuchanymi zamkami. Park Wieloryba daje możliwość poznania naszego morza oraz jego mieszkańców 

jednocześnie gwarantując dzieciom świetną zabawę. 



 

Naszą przygodę rozpoczęliśmy od zapoznania się z Piratem Krzysztofem, który był naszym przewodnikiem. 

Pirat Krzysztof ma ogromną wiedzę o naszym morzu, a przy tym jest znakomitym animatorem z darem 

wciągania dzieci w poznanie morskich głębin. 

 

Po obiedzie był czas wolny, w którym dzieci mogły wybrać się z Piratem na poszukiwanie skarbów, korzystać 

z palcu zabaw, a także kupić sobie pamiątki z pirackimi lub morskimi motywami. 

DRUŻYNA GOK NA FESTIWALU KWIATÓW JADALNYCH W OGRODACH HORTULUS    

http://kultura-bedzino.pl/druzyna-gok-na-festiwalu-kwiatow-jadalnych-w-ogrodach-hortulus/


 

Dnia 13-14 lipca 2019r. odbyła się IV Edycja Kulinarnego Festiwalu Kwiatów Jadalnych w Ogrodach 

Hortulus  Spectabilis w  Dobrzycy. Tak jak w ubiegłym roku Drużyna składająca się z Instruktorów GOK 

Będzino, przygotowała prezentację do oceny Jury trzy potrawy 

 

DANIE GŁÓWNE  : Pink-Salad z kwiatem fuksji 

http://kultura-bedzino.pl/druzyna-gok-na-festiwalu-kwiatow-jadalnych-w-ogrodach-hortulus/


 

PRZYSTAWKA : Zupa krem z kalafiora , muśnięta płatkami róży 

 

DESER: Babeczki różane 



 

Kolorystyka potraw, jak i stroje, w których prezentowała się drużyna, odzwierciedlały kolor lila –róż, 

ponieważ tegoroczny festiwal, odbył się pod hasłem: 

KWIATY W KOLORZE  LILA- RÓŻ 

Oznaczało to:, że na większości talerzach zagościły m.in: lawendy, róże, fuksje, oraz inne kwiaty występujące 

w tej kolorystyce. Podczas festiwalu, drużyna nasza miała możliwość  poznać, pełną gamę kwiatów 

jadalnych.  Oprócz kulinarnych zmagań czterech drużyn, odbyły się prelekcje i wykłady na temat pielęgnacji 

roślin. Odbył się konkurs florystyczny ,który towarzyszył nam podczas całego festiwalu, w dekoracji stoisk, 

czy talerzy. 

 

13- lipca nasza drużyna przygotowała 3-dania konkursowe za które ZUPA KREM Z KALAFIORA , 

MUŚNIĘTA  PŁATKAMI RÓŻY  otrzymała III MIEJSCE 

14- lipca to drugi dzień zmagań kulinarnych,gdzie drużyna wybrała potrawę do degustacji, dla 

publiczności,była to: PINK- SALAD   z kwiatem fuksji.W głosowaniu, bardzo małą ilością, bo tylko  2-



głosów otrzymaliśmy III MIEJSCE. Podczas pokazów kulinarnych, drużyny zaprezentowały jak zwykłe i 

niezwykłe dania można wyczarować z kwiatów jadalnych. 

Wszystkie drużyny otrzymały podziękowanie, od mistrzów kulinarnych, za to: iż podjęły się temu wyzwaniu. 

Dla nas!!! było to kolejne doświadczenie ,oraz wzbogacenie wiedzy kulinarnej.Dziękuję!!! Drużynie GOK za 

wspólne przygotowanie potraw, oraz dekorację stoiska, a także  kulinarną zabawę. 

LETNI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „ORLIK” MŚCICE 

 

Dnia 24 lipca 2019r. odbył się Letni Turniej Piłki Nożnej na boisku „Orlik” w Mścicach. 

Na Turniej przybyły dzieci, ze wszystkich świetlic podlegających pod GOK Będzino. 

 

Wszystkich przybyłych, przywitali: 

Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski i Dyr. GOK Będzino Jerzy Łuczak. 

Kategorie wiekowe drużyn to: 

http://kultura-bedzino.pl/letni-turniej-pilki-noznej-orlik-mscice/


– Szkoła Podstawowa – I – III, -Szkoła Podstawowa  – IV – VIII, – Gimnazjum 

 

 

Po zaciętej walce drużyn, w kategorii Szkoła Podstawowa I – III 

I  MIEJSCE  – zajęła drużyna połączona : świetlica TYMIEŃ -STRACHOMINO 

II MIEJSCE- MŚCICE 



 

 

Szkoła Podstawowa – V- VIII oraz Gimnazjum/ drużyny 

I MIEJSCE – MŚCICE, II MIEJSCE -STRACHOMINO – DOBRZYCA 

III MIEJSCE – TYMIEŃ 

Zwycięskie  drużyny  otrzymały  piłki ufundowane przez Wójta Gminy p. Mariusza Jaroniewskiego, który był 

również fundatorem nagród w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. 



 

 

Dla pozostałych  dzieci, które przyjechały wraz z instruktorami z poszczególnych świetlic, przygotowane 

zostały konkurencje sprawnościowe w formie zabawy. 



 

 

Wszyscy uczestnicy, biorący udział, otrzymali drobne upominki. 

Za osiągnięcia indywidualne, najlepsi otrzymali złoty, srebrny oraz brązowy medal. 



 

Zwycięzców uhonorował: 

Dyr. GOK  Będzino Jerzy Łuczak 

Na zakończenie wspaniałej zabawy, na sportowców i nie tylko: czekały gorące kiełbaski oraz napoje 

chłodzące. 

Wszyscy zmęczeni upałem, jaki tego dnia  nawiedził Mścice, ale szczęśliwi!!! po wspólnej integracyjnej 

sportowej  zabawie  wracali do domciu….. 

LETNIE ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 

 



 
 

PRACOWITY TYDZIEŃ W BĘDZINIE. 

Na świetlicy w Będzinie nie ma czasu na nudę, dzieci zwinnie pracują jak mróweczki żeby stworzyć piękne 

ozdoby na świetlicę. 

 

http://kultura-bedzino.pl/pracowity-tydzien-w-bedzinie/
http://kultura-bedzino.pl/pracowity-tydzien-w-bedzinie/


 

 



 

Pomysłom nie było końca, wykorzystaliśmy różne rodzaje materiału od bibuły po brystol, pianki po koraliki. 

 



 

 



 

Na kolejnych zajęciach kreatywno artycztycznych dzieci stworzyły niespotykane ramki wakacyjne, wraz ze 

wspólnym grupowym zdjęciem na pamiątkę wspaniałych razem spędzonych chwil. 

 



 

 

SIERPNIOWA WYPRAWA DO MULTIKINA W KOSZALINIE 

http://kultura-bedzino.pl/sierpniowa-wyprawa-do-multikina-w-koszalinie/


 
 

 

Grupa około 100 dzieci z terenu gminy Będzino, 1 sierpnia wybrała się do Multikina w Koszalinie. Młodsze 

dzieci jednogłośnie wybrały remake filmowy „Króla Lwa”. Można spokojnie powiedzieć, iż jest to bajka 

wszech czasów zapierająca dech w piersiach oraz wyciskająca łzy wzruszenia u małego i nie tylko małego 

widza. „Król Lew” opowiada o walce dobra ze złem. Pokazuje nam ważną rzecz w naszym życiu:, 

kształtowanie swojej przyszłości, nie należy zrażać się przeciwnościami losu, tylko stawiać im czoła i dążyć 

do obranych celów. 

http://kultura-bedzino.pl/sierpniowa-wyprawa-do-multikina-w-koszalinie/


 

Młodzież wybrała amerykański fantastycznonaukowy film akcji na podstawie serii komiksów o 

superbohaterze. „Spider-Man: daleko od domu”, to świetne kino akcji z elementami komedii. 

 

Po seansach filmowych, przy przekąszaniu frytek z McDonalds można było posłuchać, iż każdy był 

zadowolony ze swojego wyboru. 

WARSZTATY OZDABIANIA NACZYŃ W TYMIENIU 



 

 

  

http://kultura-bedzino.pl/warsztaty-ozdabiania-naczyn-w-tymieniu/


Kolejne warsztaty pod nazwą : Dajemy nowe życie,starym przed miotom. Tym razem, sięgnęliśmy po stare 

naczynia, do babcinego kuferka. Dzieci na takich zajęciach, miały możliwość zobaczyć naczynia, które 

powstały prawie pół wieku temu. Czasem wydaje nam się ,że to tylko naczynia ,ale jednak nie do końca tak 

jest,każdy przedmiot, w tym i naczynia, stanowi dla nas coś wyjątkowego a zarazem ulubionego. 

 

 

Podczas ozdabiania, talerzy, szklanek czy wazoników, uruchomiła się u naszych wychowanków wena 

twórcza. 



 

 

Dzieci tworzyły swoje zastawy malując na nich różne wzory, kompozycje kwiatowe, wspomnienia z 

wakacyjnego  wyjazdu. 

 



Maluchy natomiast najczęściej malują nakładając jedną farbę na drugą, rozprowadzają pędzlem, tworząc 

wielobarwny obraz. 

 

 

 

Efekt końcowy każdej pracy to indywidualność każdego dziecka. 



 

Można zauważyć jak działa wyobraźnia, naszych milusińskich i w jakich naczyniach chcieliby spożywać 

swoje codzienne posiłki….cdn….. 

 

 

WAKACYJNE WARSZTATY CERAMICZNE W STRACHOMINIE 

http://kultura-bedzino.pl/wakacyjne-warsztaty-ceramiczne-w-strachominie/


  

 

Glina to bardzo plastyczny i do tego naturalny materiał dla dzieci, który pobudza kreatywność i wyobraźnię. 

Na Wakacyjnych Warsztatach Ceramicznych w Strachominie, powstały piękne koty.  

 

http://kultura-bedzino.pl/wakacyjne-warsztaty-ceramiczne-w-strachominie/


Warsztaty odbywały się cyklicznie przez cały lipiec. Każdy etap pracy sprawiał, że dzieci miały ogromną 

satysfakcję ze swojej własnoręcznej pracy. 

 

Uczestnicy rozwijali się nie tylko manualnie i twórcze, lecz także podbudowały wiarę w swoje siły, 

możliwości i umiejętności. 

 

Dzieci na Warsztatach Ceramicznych uczyły się projektowania, planowania kolejnych etapów powstawania 

swojej kociej rzeźby, cierpliwości oraz współpracy w grupie. Na efekty warto było poczekać prawie miesiąc. 

WARSZTATY MALOWANIA NA SZKLE W BĘDZINIE. 

Na kolejnych warsztatach artystycznych odbywających się na świetlicy w Będzinie uczyliśmy się malowania 

na szkle. Dzieci poradziły sobie znakomicie. Każdy uczestnik mógł wybrać dowolnie obraz, który będzie 

malować. Zarówno młodsze jak i starsze dzieci bardzo zaabsorbowało malowanie na szkle i mieli przy tym 

wiele frajdy. Powstały wspaniałe wazony, które dzieci mogły zabrać do domu. 

http://kultura-bedzino.pl/warsztaty-malowania-na-szkle-w-bedzinie/


   

  



  

 

     

Na kolejnych warsztatach mamy w planach lampiony, serdecznie zapraszamy!!! 

WIELKI DZIEŃ PSZCZÓŁ W STRACHOMINIE 

http://kultura-bedzino.pl/wielki-dzien-pszczol-w-strachominie-7/
http://kultura-bedzino.pl/warsztaty-malowania-na-szkle-w-bedzinie/


 

 

Wielki Dzień Pszczół jest inicjatywą, mającą na celu promowanie ochrony pszczołowatych oraz podkreślenie 

ich roli w środowisku. Przypada ona na dzień 8 sierpnia, a w Polsce zainaugurowana została przez Akademię 

Przyjaciół Pszczół w roku 2013.  

http://kultura-bedzino.pl/wielki-dzien-pszczol-w-strachominie-7/


 

W Strachominie święto pszczół jest już niemal tradycją, a w tym roku jego organizacja przypadła na dzień 10 

sierpnia. Jak co roku, odwiedziły nas pszczółki z całej gminy, aby razem z nami uczcić Wielki Dzień Pszczół. 

 

Pośród zapewnionych atrakcji znalazły się przejażdżki na kucykach, dmuchane zamki, pchli targ 



 

oraz pszczelarskie stoisko obsadzone przez zaprzyjaźnionego z nami pszczelarza, pana Piotra Hawrana, 

jednak tym, co cieszyło się największym zainteresowaniem, były konkursy zorganizowane z myślą o 

najmłodszych. Poza drobnymi konkurencjami sportowo-zręcznościowymi, dużą rolę odegrały wybory Miss i 

Mistera Ula 2019. 

 

 W tym roku tytuł zdobyli Roksana Lasek z Dobrzycy i Wiktor Dłutek z Tymienia. 



 

Ponadto, każda ze świetlic miała okazję wziąć udział w konkursie na Portret Królowej Pszczół. Nasze dzieło 

zagwarantowało nam trzecie miejsce, a przed nami znalazły się świetlice z Tymienia (pierwsze miejsce) i 

Dobrzycy (drugie miejsce). 

 

 

Pojawiła się także konkursowa nowość, jaką było ozdabianie pierników kolorowym lukrem. 



 

Mistrzem została Inka Okuń z Tymienia, drugie miejsce zajęła Maja Naszydłowska z Barnina, a na trzecim 

miejscu uplasowała się Danusia Sobieraj ze Strachomina. 

 

Dzieci miały zapewniony ciepły posiłek w postaci hot-dogów, dzięki czemu mogły doładować baterie przed 

kolejnymi konkurencjami, później czerpiąc radość ze wspaniałych nagród. Jak co roku, zabawa była przednia, 

a po jej zakończeniu wszystkie pszczółki wróciły do domów w wyśmienitych humorach. 



 

CZY WIEMY JAK POWSTAJE CHLEB? 

 
 Dzieci ze świetlicy w Strzepowie przygotowywały pracę na konkurs plastyczny ,,Od ziarenka do bochenka”, 

organizowany przez Powiat Koszaliński. 

http://kultura-bedzino.pl/czy-wiemy-jak-powstaje-chleb/
http://kultura-bedzino.pl/czy-wiemy-jak-powstaje-chleb/


 

Materiały potrzebne do stworzenia konkursowych prac zapewniło Starostwo Powiatowe, a my jako uczestnicy 

mogliśmy dodać wybrane przez siebie trzy dodatkowe rzeczy. Wśród otrzymanych pomocy znalazły się m.in.: 

ryż, kasza manna, makaron spaghetti, bibuły, brystol, kredki i kleje. My dorzuciliśmy krepinę, patyczki po 

lodach i filc. 

 

Dzieciom bardzo podobała się taka forma zajęć. W trakcie przygotowywania pracy rozmawialiśmy o etapach 

powstawania pieczywa i o tym ile potrzeba pracy by upiec chleb. Taki też cel ma sam konkurs. Organizatorzy 

chcą przybliżyć zalety życia na wsi, oraz rozszerzają wiedzę na temat pracy na roli, a także zapoznają 

młodzież z obyczajami i tradycjami związanymi z wypiekaniem chleba. 



 

Nasza praca pokazuje jak od początku powstaje bochenek. Najpierw jest wysiew, później zboże dojrzewa, 

następnie skoszone jedzie do młyna ,aż w końcu z mąki upieczony zostanie chlebuś. Dzieci włożyły dużo 

pracy w wykonanie konkursowego obrazka. Mamy nadzieję że jury spodoba się nasz plakat. 

 

W ODWIEDZINACH U FOK I NIE TYLKO… 

 

http://kultura-bedzino.pl/w-odwiedzinach-u-fok-i-nie-tylko/
http://kultura-bedzino.pl/w-odwiedzinach-u-fok-i-nie-tylko/


Dnia 13.08.2019r. dzieci z gminy Będzino wybrały się na wycieczkę do ZOO i Fokarium. Wyprawa do 

Doliny Charlotty w Strzelinku okazała się nie tylko nauką, ale także wspaniałą przygodą. 

 

Celem wycieczki było kształtowanie świadomości ekologicznej u dzieci, obserwacja przyrody.  

 

Pomimo kapryśnej pogody humor nam dopisywał. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Fokarium, w który mieszka 

pięć fok z gatunku bałtyckiej foki szarej. Dzieci obejrzały pokaz treningu medycznego połączonego z 

karmieniem fok. 



 

Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem akrobacji jakie sprytnie wykonywały foki. 

 

Kolejnym punktem było ZOO, które zamieszkuje wiele gatunków zwierząt m.in. wielbłądy, zebry, kangury 

czy lemury. 



 

Na terenie ZOO spotkaliśmy kilka domków zamieszkałych przez różne postacie bajkowe. Gościliśmy u Jasia i 

Małgosi, odwiedziliśmy Kota w Butach. 

 

Ostatnią i najciekawszą atrakcją był rejs łodzią po Wodnym ZOO Safari. 



 

Czekało tam na nas dziesięć wysp zamieszkałych przez m.in. kangury, zebry, makaki japońskie, lemury, 

kapucynki czubate, strusie, emu i bociany, a po wodzie pływa kilkanaście gatunków gęsi i kaczek. 

 

Pan przewodnik z ogromnym poczuciem humoru, wspaniale opowiadał o zwierzątkach zamieszkujących 

poszczególne wysepki. 



 

Na sam koniec czekał na nas obiad w restauracji Gościniec, która położona jest na wyspie na malowniczym 

Jeziorze Zamełowskim. 

 

Wycieczka sprawiła dzieciom wiele radości i na długo pozostanie w naszej pamięci. 

KONKURS OD ZIARENKA DO BOCHENKA 

http://kultura-bedzino.pl/konkurs-od-ziarenka-do-bochenka/


 

Dzieci ze świetlicy w Będzinie przygotowywały pracę na konkurs plastyczny ,,Od ziarenka do bochenka”, 

organizowany przez Powiat Koszaliński. Pracom nie było końca ale wspólnymi siłami osiągnęliśmy cel. 

  

http://kultura-bedzino.pl/konkurs-od-ziarenka-do-bochenka/


  

 

Potrzebne materiały do stworzenia konkursowych prac zapewniło Starostwo Powiatowe. Wykorzystaliśmy 

także zboże, sznurek i materiał do uszycia worków. 



   

 

Podczas wykonania pracy dzieci uczyły się tradycji wypieku chleba oraz szacunku do niego. Dzieci 

przyswoiły wiedzę o chlebie, którego postaci jest tak wiele, spożywamy kilka razy dziennie. Podświadomie 

starając się, aby się nie zmarnował, aby nie upadł na ziemię, aby nie został wyrzucony na śmietnik, aby nie 

wbijać w niego noża przed nakreśleniem na nim znaku krzyża …. Szacunek dla chleba jest częścią naszego 

dziedzictwa kulturowego, oparty na symbolice, zwyczajach i obrzędach.W naszej pracy ukazana została cała 

droga wypieku chleba zaczynając od rosnącego zboża na polu, po koszenie starodawną metodą oraz droga do 

młyna i sam proces wypieku. 

 

SPOTKANIE RÓŻNYCH KULTUR 2019 

Dnia 17 sierpnia 2019 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 dziesięć 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. Po występach przy zespole muzycznym przybyli uczestnicy bawili się do późnych godzin 

nocnych.  

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 


