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Szanowni Państwo
Genowefa i Karol Bała
z Międzylesia

Szanowni Państwo
Jadwiga i Jan Dębowscy
z Damasławka

Szanowni Państwo
Wanda i Józef Grzewińscy
z Kozielska

Dnia 10 września 2013 roku obchodziliśmy w naszej gminie uroczystość
“Jubileuszy Małżeńskich”. Trzynaście par małżeńskich zostało odznaczonych
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta
RP.
Aktu dekoracji dokonał Wójt Andrzej Szewczykowski, który wręczył
również pamiątkowe statuetki, dyplomy i kwiaty. Spotkanie odbyło
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku. Uroczystość uświetnił swoim
występem duet Natalia i Konrad Rogińscy. Były życzenia, gratulacje, gromkie
„STO LAT”, tort z inicjałami jubilatów i wspomnienia uwieńczone lampką
szampana.
Wójt Andrzej Szewczykowski przekazał również życzenia Państwu
Halinie i Bogdanowi Pisarek z Turzy oraz Państwu Gabrieli i Józefatowi Jung
z Kozielska, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli przybyć
na uroczystości do Damasławka.
Opracowała: L. Kosmowska

Szanowni Państwo
Bożena i Jan Michalscy
z Turzy

Szanowni Państwo
Halina i Stanisław Przyborscy
z Damasławka
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Szanowni Państwo
Barbara i Marian Rogacz
z Niemczyna

Rok VI, Numer 2 (18)

Szanowni Państwo
Jadwiga i Wojciech Sierszulscy
z Damasławka

Szanowni Państwo
Kazimiera i Alfred Stasiak
z Międzylesia

Szanowni Państwo
Stefania i Bogdan Wronkowscy
z Turzy

Szanowni Państwo
Barbara i Stanisław Wronkowscy
z Turzy

Szanowni Państwo
Gabriela i Józefat Jung
z Kozielska

Szanowni Państwo
Janina i Czesław Szymańscy
z Damasławka

Fragment przemówienia Wójta Gminy Damasławek
Andrzeja Szewczykowskiego
Foto. Archiwum GOK

Foto. B. Szmania
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z Damasławka
najstarsza mieszkanka
Gminy Damasławek
12 września 2013 r.
obchodziła

Foto. Archiwum UG

z Turzy
22 września 2013 r.
obchodziła

Foto. C. Wieczorek

Foto. A. Borczykowska

W słoneczne, niedzielne popołudnie 17 lipca br. na boisku głównym
Gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Damasławku
odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Dzięki
wspaniałej pogodzie, strażaków dopingowała licznie zgromadzona
publiczność. W rywalizacji uczestniczyły cztery drużyny Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Damasławek oraz trzy drużyny
z terenu Gminy Wapno. Tradycyjnie zawodnicy rywalizowali zgodnie
z regulaminem CTIF. Wśród uczestników nie zabrakło Druhów
z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, którzy zmagali się w swoich
konkurencjach. W skład komisji sędziowskiej wchodzili
funkcjonariusze KP PSP w Wągrowcu na czele z sędzią głównym
zawodów asp. sztab. Tadeuszem Stasiak. Po podsumowaniu
punktacji najlepsi w gminie Damasławek okazali się Druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku. Kolejne miejsca
przypadły odpowiednio drużynie z Międzylesia, Mokronos
i Niemczyna. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobry wynik
i pierwsze miejsce damasławskiej młodzieżówki. Zawodnicy otrzymali
pamiątkowe puchary, medale i dyplomy.

D

nia 15 czerwca 2013 r. odbyła się uroczystość z okazji
obchodów 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Damasławku. Ten zacny jubileusz rozpoczął się mszą św.
w intencji strażaków w kościele parafialnym pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Damasławku. W uroczystości uczestniczyli
zaproszeni goście, liczne delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek
OSP oraz druhowie z Damasławka. Następnie nastąpił przemarsz
korowodu na plac znajdujący się przy budynku remizy miejscowej
OSP. Wszystkich przybyłych powitał Prezes OSP Damasławek druh
Maciej Przybylski. Następnie przedstawiono krótką historię jednostki.
Tak wspaniały jubileusz był również doskonałą okazją do wręczenia
wielu odznaczeń, wyróżnień i podziękowań. Ochotnicy z Damasławka
otrzymali wiele ciepłych życzeń i podziękowań zarówno od lokalnych
władz, jak i od kolegów z okolicznych jednostek. Druhom
z Damasławka pozostaje życzyć kolejnych wspaniałych lat, wszelkiej
pomyślności, szczęścia w życiu osobistym i zawodowym, satysfakcji
z wykonywanej pracy, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej
służby w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Opracował: C. Wieczorek

Foto. S. Pędziński
Foto. C. Wieczorek

Foto. A. Borczykowska
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Dnia 7 września 2013 r. odbyły się dożynki gminne w Damasławku,
którym patronowała wieś Kołybki. Uroczystości rozpoczęły się o godz.
15.00 Mszą Świętą dziękczynną sprawowaną przez Księdza dziekana
Andrzeja Stefańskiego z udziałem księży: Piotra Tomiaka, Bogdana
Łybka i Marka Szewczykowskiego, który wygłosił kazanie. Po jej
zakończeniu korowód dożynkowy został wprowadzony przez zespół
regionalny „Pałuki” z Kcyni na teren Gminnego Ośrodka Kultury gdzie
odbyła się część oficjalna rozpoczęta przez tenże zespół obrzędem
dożynkowym. Następnie starostowie dożynek pani Dorota Kuś i pan
Zbigniew Babski przekazali chleb wójtowi, delegacja wieńcowa
z Kołybek w składzie: Andrzej Kuś, Mateusz Babski, Marcin
Pilichowski, Rafał Jaśkowski przekazała gminny wieniec dożynkowy,
a w ślad za nimi delegacje wieńcowe z Damasławka, Dąbrowy,
Kołybek, Międzylesia, Mokronos, Niemczyna, Rakowa, Smuszewa,
Starężyna, Turzy i Wiśniewka przekazały tradycyjne wieńce
dożynkowe. Swoim przybyciem na dożynki zaszczycili nas: Radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Berendt, Dyrektor
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Arkadiusz
Błochowiak, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Pile Krzysztof Paszyk, Starosta Powiatu
Wągrowieckiego Michał Piechocki, Przewodniczący Rady Powiatu
Tadeusz Synoradzki, Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego Tomasz
Kranc, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wągrowcu pani Dorota
Ewertowska, Sołtysi, Kierownicy Jednostek, Przedstawiciele Klubu
Seniora, Przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Koło nr 2 w Damasławku, Przedstawiciele Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne
w Damasławku, Dyrektorzy, Kierownicy, właściciele i przedstawiciele
firm oraz zakładów działających na terenie Naszej Gminy.
Wójt wygłosił przemówienie okolicznościowe i zaprosił gości
do podzielenia się chlebem dożynkowym z uczestnikami dożynek.
Po ceremonii dzielenia się chlebem wystąpili zaproszeni goście.
Następnie Wójt wręczył laureatom Nagrody Herbu Powiatu panu
Zdzisławowi Torzewskiemu i panu Arturowi Białkowskiemu gratulacje
i kwiaty. Puchary, medale i dyplomy otrzymały także drużyny biorące
udział w rozgrywkach piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy
Damasławek. Staropolskim obyczajem wszyscy uczestnicy
uroczystości mogli skosztować grochówki i jadła dożynkowego.
Po części oficjalnej wystąpiła kapela „Kombinatorzy” z Budzynia
oraz kabaret „Słuchajcie”, a następnie bawiono się do białego rana.
Opracowała: A. Pietrzycka

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym
(od lewej. ks. Marek Szewczykowski, ks. Andrzej Stefański, ks. Bogdan Łybek)

Delegacje z Sołectw Gminy Damasławek przekazały wieńce dożynkowe
na ręce Wójta Andrzeja Szewczykowskiego

Wójt Andrzej Szewczykowski składa gratulacje laureatom nagrody Herbu
Powiatu panu Zdzisławowi Torzewskiemu i panu Arturowi Białkowskiemu
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“Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce”. Pod takim
hasłem został ogłoszony konkurs czytelniczy, na najaktywniejszego
czytelnika wakacji 2013. Celem konkursu było zachęcenie dzieci
i młodzieży do spędzenia wolnych chwil podczas wakacji z książką.
W konkursie największy udział wzięli najmłodsi czytelnicy oraz dzieci,
którym bajki czytają rodzice. Wsród najmłodszych dzieci do lat 5
najwięcej książeczek wypożyczonych i przeczytanych przez rodziców
miali: Nicola Cybul, Wiktoria Woźniak, Elenka Fabiszak oraz
Elenka Wojciechowska, z dzieci od 6 – 8 lat najwięcej przeczytanych
książek mieli: Martyna Grajkowska, Bartosz Cybul, Zuzanna
Sierszulska, Tobolski Mikołaj. W grupie trzeciej 9 – 14 lat Sylwia
Grajkowska, Bialik Wiktoria, Szczepańska Julia. W konkursie
nagrodzono i wyróżniono 25 uczestników, którzy otrzymali nagrody
książkowe i dyplomy.
W miesiącu październiku odbędą się dwa spotkania autorskie,
z podróżnikiem Leszkiem Szczasnym, adresowane dla uczniów
klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Damasławku oraz z Izabellą
Klebańską dla dzieci z przedszkola w Damasławku i w Niemczynie.
W czasie spotkania pani Izabella zaproponuje przedszkolakom
zabawy słowno-muzyczne, muzyczno-ruchowe i rytmiczne w oparciu
o wiersze J. Tuwima i własne teksty. Dzieci zostaną zabrane
na przejażdżkę muzyczną lokomotywą, wystąpią w ptasim radiu,
zaśpiewają w chórze słowików. Będą śpiewać, recytować, skakać,
klaskać, a przede wszystkim będą się dobrze bawić, a wszystko
to w oparciu o wiersze Juliana Tuwima.
Opracowanie i zdjęcia: B. Wicińska

„Obudź w sobie pasję”
pod tym hasłem rozpoczynamy zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesienne
popołudnia a niebawem już zimowe, można
aktywnie i twórczo spędzić w Gminnym
Ośrodku Kultury w Damasławku .

Nasze propozycje:
Kółko rzeźbiarskie – zajęcia w każdy piątek godz.:
16.00-18.00, prowadzący - Władysław Gębiak
Kółko plastyczne – zapisy do 10.10.2013r. /zajęcia w
grupach wiekowych/, instruktor Dorota Domagała
Zespół wokalny – instruktor – Maciej Jerzakowski
Uniwersytet III Wieku w Damasławku, filia WSG w
Bydgoszczy– zapisy codziennie w GOK , w programie
interesujące wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi,
wycieczki itd.
Nauka gry na keyboardzie - zajęcia: wtorki 14.3018.30, czwartki 13.45-19.00
Sekcja karate – zajęcia rozpoczną się od października
instruktor Jacek Szczech.
Nie znaleźliście Państwo nic dla siebie, jesteśmy
otwarci na Wasze propozycje.
tel. 67 261 30 90, 605837474
www.damaslawek.pl

19.10.2013r. godz.: 19.00 /sobota/ – koncert ACID
DRINKERS, bilet: 40 zł
16.11.2013r. godz.: 19.00 - Zaduszki muzyczne z zespołem
New Bone, muzyka filmowa
24.11.2013r. godz.:16.30 - kabaret CZESUAF, bilet ulgowy -15
zł /młodzież, studenci, emeryci i renciści/, bilet normalny 20 zł
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku
Magdalena Zygmunt

Spotkanie z klaunami 16 sierpnia br. w tle nowa scena letnia przy GOK
Foto. Archiwum GOK
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D

nia 2 września 2013 r. rozpoczął się kolejny już, nowy rok
przedszkolny dla naszych najmłodszych milusińskich.
W Publicznym Przedszkolu w Damasławku i Oddziale
Zamiejscowym w Niemczynie swoją przygodę z edukacją
przedszkolną rozpoczęło 185 dzieci, wśród których jest 139 pięcio
i sześciolatków, które spełniają roczne obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne. Z uwagi na trudności lokalowe jeden oddział dzieci
pięcioletnich realizuje zajęcia w budynku ZSP w Damasławku
przy ul. Rynek. Staraliśmy się stworzyć jak najlepsze warunki
dla dzieci, mimo wielu obaw, rodzice rozwiali swoje niepokoje i w pełni
akceptują miejsce zabaw i realizacji zajęć swoich pociech. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej dzieciom
w przedszkolu zapewniona jest pięciogodzinna opieka przeznaczona
na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
istnieje też możliwość korzystania z dłuższego pobytu dziecka
w przedszkolu – za symboliczną złotówkę, za każdą godzinę. Nasze
przedszkole oferuje działania opiekuńcze, wychowawcze i kształcące,
zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach
bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb
rozwojowych.
W obecnym roku szkolnym zajęcia w Przedszkolu w Damasławku
odbywają się: rano od 7.00 do 12.00– dwie grupy starszaków i grupa
maluchów, po południu w godzinach 12.00-17.00 - grupa starszaków,
oraz jeden oddział 5-ciolatków, który ma zajęcia od rana w Zespole
Szkół. Natomiast w Niemczynie w godzinach od 7.30 do 12.30 pracują
trzy grupy przedszkolaków. W przedszkolu realizowany jest program
„Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa I. Brody, zgodny z Nową
Podstawą Programową jak również inne, dodatkowe programy: „Moje
dziecko idzie do szkoły”, „Bądźmy zdrowi, wiemy, więc działamy”,
„Tropiciele”, „Wesołe przedszkole”, „Razem w przedszkolu”,
„Akademia zdrowego przedszkolaka”.
Od początku września przedszkolaki w Niemczynie zdążyły już
zapoznać się z topografią miejscowości oraz zasadami bezpiecznego
poruszania się po drodze. Dzieci w kamizelkach odblaskowych
i w towarzystwie pluszowego "psa spacerowego"- uczyły się

Foto. Archiwum Przedszkola

poruszania parami. Natomiast 10 września odbyła się wycieczka
do Cukierni Królewskiej "KILIAN". Ubrane w ochronną odzież dzieci
miały możliwość zwiedzenia różnych pomieszczeń, zobaczenia
ogromnych maszyn, zapoznania się z procesem wypiekania ciast
oraz samodzielnego dekorowania pierniczków, które następnie
otrzymały w prezencie wraz z pięknymi balonami. Bardzo dziękujemy
Kierownictwu i pracownikom Cukierni "KILIAN" . Tego dnia mieliśmy
również okazję przespacerować się do miejsca krzyżowania się rzek Wełny i Nielby, zwanego bifurkacją.
Wiemy dobrze, że pierwsze lata życia dziecka decydują o jego
rozwoju i dalszych losach. Dlatego też priorytetem naszego
przedszkola jest tworzenie dzieciom warunków do zabawy, edukacji,
nabywania samodzielności w poznawaniu otaczającego świata
i innych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu. Postawy
i umiejętności, które małe dzieci wynoszą z przedszkola, procentują
w szkole lepszymi wynikami w nauce, a w dorosłym życiu lepszym
funkcjonowaniem społecznym i zawodowym. Niech wypowiedź
amerykańskiego pisarza Roberta Fulghuma: „Wszystkiego,
co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak
postępować, nauczyłem się w przedszkolu” towarzyszy nam
w nowym roku przedszkolnym 2013/2014.
Opracowanie: R. Jung, R. Mróz, K. Busz
na początku kariery nauczycielskiej prowadziły drużyny harcerskie:
pani Basia „Wesołe nutki” a drużyna pani Ali nosiła nazwę „Tuptusie”.
Panie były też inicjatorkami powstania szkolnego sklepiku.
Pani Basia swoją pracę zawodową rozpoczęła w Wojewódzkim
Ośrodku Postępu Rolniczego w Starej Łubiance w 1983 roku,
aby po 2 latach objąć posadę biologa w szkole, a po reformie
szkolnictwa oprócz biologii pani Basia zaczęła też uczyć przyrody
w szkole podstawowej. Od wielu lat nauczycielka realizowała też
projekt edukacyjny „Bocian” zajmujący się obserwacją populacji
bociana białego na terenie gminy Damasławek.
Pani Alicja rozpoczęła pracę w 1979 roku w szkole w Wapnie jako
nauczyciel geografii, po 6 latach przeniosła się do damasławskiej
placówki, gdzie także zaczęła nauczanie geografii oraz wiedzy
o społeczeństwie. Pani Ala przez długie lata prowadziła Koło
Europejskie, a od kilku lat opiekowała się Szkolnym Klubem
Wolontariatu. W czasie swojej pracy nauczycielskiej przygotowywała
uczniów do konkursów wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Opracowanie i zdjęcie: R. Błaszczyk

D

nia 31 maja 2013 roku miało miejsce pożegnanie pań
odchodzących na emeryturę: Barbary Berlik i Alicji Górskiej.
Obie panie rozpoczęły pracę w damasławskiej placówce tego
samego dnia, 31 sierpnia 1985 roku i razem, po 28 latach pracy
w Damasławku zdecydowały się odejść. Pani Basia i pani Ala przez
prawie 6 lat opiekowały się Samorządem Uczniowskim oraz
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W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie ZSP w Damasławku realizowali projekt edukacyjny pod hasłem „Film - co lubimy oglądać i nie
tylko…”. W ramach projektu uczniowie przeanalizowali historię filmu, gatunki filmowe, historię kina, przyglądali się gwiazdom filmowym,
zbadali pracę nad powstawaniem filmu, napisali list do sławnego reżysera i aktora, próbowali swoich sił w pisaniu scenariuszy. Ponadto,
przeprowadzili analizę popularnych filmów i programów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Podczas drugiej części obchodów Święta Szkoły w murach naszej
szkoły gościliśmy przedstawicieli Drużyny Wojów Słowiańskich "Dąb
Pomorza" z Torunia, którzy w ramach Agencji Widowisk Historycznych
"Arkona" przedstawili spektakl historyczny: “Od Mieszka I
do Bolesława Krzywoustego, czyli podróż przez Polskę
pierwszych Piastów". Treść spektaklu dotyczyła kultury dawnych
Słowian z lat 965-1226. Dzięki interakcji aktorów z uczniami zaistniała
niepowtarzalna możliwość przypomnienia i utrwalenia wiedzy z okresu
wczesnego średniowiecza w trakcie żywej lekcji historii.

Tegoroczny Festyn Piastowski zorganizowany z okazji Święta
Szkoły rozpoczął się częścią oficjalną o godzinie 8.00 w nowej sali
gimnastycznej. Na szkolną uroczystość przybyli przedstawiciele władz
gminy: wójt pan Andrzej Szewczykowski oraz pan Wojciech Ollek
przewodniczący Rady Gminy, który na ręce pani dyrektor wręczył dla
wszystkich uczniów kosz pełen cukierków. Pani Dyrektor Anna
Dominikowska w swoim przemówieniu zwróciła wszystkim uwagę
na to, że święto patrona to wyjątkowy dzień w każdej szkole.
Przypomniała też, że szkoła to szczególne miejsce, gdzie zdobywa się
wiedzę, nabywa umiejętności, odwołała się też do naszych dostojnych
Patronów, którzy w szczególny sposób pielęgnowali najwyższe
wartości w życiu czyli odwagę i honor. Pani Dyrektor wyraziła też swoje
przekonanie, że uczniowie będą w swoim życiu kierować się właśnie
tymi wartościami. Podczas części oficjalnej wręczono też nagrody
II Szkolnego Plebiscytu „Piastowskie Denary 2013”.
Nauczyciele, którzy w ciągu ostatniego czasu organizowali w naszej
szkole różnorodne konkursy podczas tej uroczystości nagrodzili tych
uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Uczniowie zostali
nagrodzeni w następujących konkursach: przyrodniczym,
historycznym i religijnym. Zwycięzcy zarówno plebiscytu,
jak i wspomnianych wyżej konkursów zostaną przedstawieni
na następnych kartach kroniki. Miłym akcentem uroczystości były
występy taneczne naszych uczniów. Najpierw na scenę wkroczyły
uczennice klasy III c gimnazjum (Julia i Klaudia Szeszyckie,
Aleksandra Jarmuż, Katarzyna Śliwińska, Nadia Bielicka, Danuta
Kubiak i Weronika Wojcińska), które pod opieką pani Moniki BerlikJakubiak przygotowały „zumbę” do piosenki Don Omara „Hasta Que
Salga El Sol”. Zumba to taniec inspirowany połączeniem elementów
tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness.
Swoje umiejętności taneczne zaprezentowali też nasi najmłodsi
uczniowie ze szkoły podstawowej uczestniczący w zajęciach
prowadzonych przez szkołę tańca „Espaniol”.
Na sam koniec pozostawiono niespodziankę, którą dla uczniów
przygotowali rodzice i nauczyciele. Wszyscy byli ciekawi co to takiego,
a okazała się nią inscenizacja wiersza Juliana Tuwima pt.”Rzepka”.
W bohaterów tego wesołego wierszyka wcielili się rodzice. Nad
przygotowaniem inscenizacji czuwali nauczyciele: Rafał Błaszczyk,
Elżbieta Bogaczyk oraz Mariola Kominiarek. Scenografię całej
uroczystości przygotowały panie: Oriana Politowska i Sylwia StasiakDziczek.

Opracowanie i zdjęcia: R. Błaszczyk
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Podczas tegorocznego lata kolejna już czterdziestoosobowa grupa
dzieci z gminy Damasławek udała się na wakacje do zaprzyjaźnionej
gminy Oirschot w Holandii. Dzieci były zakwaterowane u rodzin
mieszkających w miejscowościach Oostelbeers i Middelbeers. Nad
bezpieczeństwem pociech czuwali opiekunowie z Polski oraz
członkowie holenderskiego komitetu. Jak zwykle nasi przyjaciele
z kraju tulipanów przygotowali wspaniały program pobytu. Podczas
wakacji młodzież z naszej gminy była między innymi nad Morzem
Północnym, na niesamowitym i dzikim safari w Beekse Bergen oraz
odwiedziła wspaniały park rozrywki Efteling. W harmonogramie
nie zabrakło również lokalnych wycieczek np. zwiedzanie
tradycyjnego holenderskiego młyna, zwiedzania muzeum, rajdu
rowerowego czy wspólnych gier i zabaw na obiektach sportoworekreacyjnych. Najmłodsi mieli również czas wolny, który spędzali
z rodzinami goszczącymi poznając holenderską kulturę, zwyczaje

i tradycje. Jak wszyscy uczestnicy podkreślają były to radosne
i niezapomniane chwile. Radości z wspólnie spędzonego tygodnia nie
kryły również rodziny goszczące. Członkowie holenderskiego
i polskiego komitetu stwierdzili jednomyślnie, że był to bardzo udany
i zakończony pełnym sukcesem wyjazd. Aż trudno uwierzyć, że w tak
krótkim czasie zawiązało się tyle nowych znajomości i przyjaźni.
Podczas pożegnania nie zabrakło wielu ciepłych słów i wzruszających
chwil. Z pewnością było to wspaniałe doświadczenia dla młodych
damasławian.
Opracowanie i zdjęcia: C. Wieczorek
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z 25 stycznia 2012 r. Nie interesuje nikogo, że miał nielegalnie zdobytą
ocenę pracy, co potwierdził sąd, który uznał ją jednocześnie za ważną.
Po przejęciu obowiązków dyrektora ZSP w Damasławku przez Panią
Annę Dominikowską wyszło na jaw, że jeden z nauczycieli był
zatrudniony i uczył w oparciu o sfałszowany dokument uznający mu
kwalifikacje, a także że kilkoro nauczycieli uczyło przedmiotów,
do których nie miało kwalifikacji, oraz że jednej nauczycielce Pan
Paweł Tończyk uznał staż na stopień nauczyciela mianowanego
z przedmiotu, do którego też nie miała kwalifikacji, co wynika z kontroli
przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Do tego
należy dodać dokonaną analizę zużycia węgla w kotłowni przy ZSP
w Damasławku od 2007 r., gdyż wcześniejsze faktury zostały
zniszczone, przeprowadzoną w wakacje 2013 r.
Z tej analizy wynika, że w sezonie grzewczym 2012/2013,
gdy dyrektorem była Pani Anna Dominikowska zużyto tylko 396 ton
węgla mimo, że średnia temperatura powietrza w sezonie grzewczym
wynosiła 4,3 oC, a w poprzednim 2011/2012, gdy do końca stycznia
dyrektorem był Pan Paweł Tończyk zużyto 541 ton węgla przy takiej
samej powierzchni ogrzewanych budynków i już nowych piecach przy
średniej temperaturze powietrza 5,8 ºC. Można zauważyć,
że im wyższa średnia temperatura na zewnątrz tym wyższe zużycie
węgla, czego logicznie nie da się wytłumaczyć. A na pewno
w osłupienie wprawia zużycie 863 ton węgla w 2007 r., kiedy nie było
jeszcze nowej sali gimnastycznej. Przedstawia to podana niżej tabela.
Powyższe nieprawidłowości nie ujrzałyby światła dziennego,
gdyby dyrektorem ZSP w Damasławku w roku szkolnym 2012/2013 był
Pan Paweł Tończyk. Nadal uczyłby nauczyciel w oparciu
o sfałszowany dokument, wielu nauczycieli uczyłoby przedmiotów nie
mając do ich nauczania wymaganych kwalifikacji, natomiast Gmina
i Spółdzielnia Mieszkaniowa ponosiłyby koszty nieuzasadnionego
zużycia węgla. W tym roku za oszczędności na węglu udało się
wymienić około 30 okien w budynku ZSP w Damasławku.
Z powodu przytoczonych nieprawidłowości funkcję dyrektora
stracił Pan Paweł Tończyk, pracę stracił jeden z nauczycieli,
z urzędu w 2011 r. została zwolniona zastępca skarbnika,
która nierzetelnie przeprowadziła kontrolę nie ujawniając
nieprawidłowości w dostawach węgla w 2010 r. Złożyła ona pozew
do sądu pracy, o uznanie wypowiedzenia za bezpodstawne. Przegrała
po 2 latach w sądzie I i II instancji podobnie jak nauczyciel, który
odwołał się do sądu pracy w sprawie wygaszenia mu stosunku pracy.
Prawomocne wyroki w powyższych sprawach zapadły 27 września br.,
ale o tym media nie napisały.
Wracając do nieprawidłowości w dostawach węgla do ZSP

Zbliża się koniec 2013 r. Jak co roku gmina realizuje swoje zadania
przy pomocy Urzędu Gminy Damasławek, placówek oświatowych,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka
Kultury, którego remont zakończył się w sierpniu. Kończone
są remonty świetlic w Starężynie i Gruntowicach. Dobiegają końca
budowy świetlic w Kołybkach i Stępuchowie. Trwają przebudowy tzw.
ul. Mleczarskiej w Niemczynie i drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Międzylesiu. Został wyłoniony wykonawca budowy miejsc
parkingowych i utwardzenia terenu przed Ośrodkiem Zdrowia.
Przygotowywana jest przebudowa ul. Długiej, jeśli czas pozwoli i ilość
środków wystarczy zadanie to wykonane będzie jeszcze w tym roku.
Ze zwrotu części funduszu sołeckiego będą zakupione wiaty
przystankowe dla Niemczyna i Starężyna, a także zostaną
zamontowane szamba przy świetlicach w Gruntowicach, Turzy,
Starężynku i Smuszewie.
Trwają remonty budynków i mieszkań komunalnych. Gmina
przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych działki pod boisko
w Stępuchowie oraz pod przepompownie ścieków w tej miejscowości,
a także odkupiła od prywatnej osoby działkę drogową, która umożliwi
dojazd do jeziora Czeszewskiego od strony Smuszewa. O działalności
jednostek organizacyjnych gminy oraz o ważniejszych wydarzeniach
w gminie przeczytają Państwo w niniejszym „Gońcu”.
Jednak ta działalność gminy nie interesuje mediów i Pana
Wojewodę. Ich interesuje powierzenie stanowiska dyrektora ZSP im.
Pierwszych Piastów w Damasławku Panu Pawłowi Tończykowi. Mimo,
że został odwołany ze stanowiska prawomocnym zarządzeniem

Tabela. Zużycie węgla w kotłowni przy ZSP w Damasławku
kubatura (powierzchnia) nowej sali
gimnastycznej

Kubatura (powierzchnia) ogrzewanych
pomieszczeń w:

kubatura (powierzchnia) szkoły, bloków, sklepu, starej sali gimnastycznej

m

2

11219,2

11219,2

11219,2

11219,2

m

3

28048
2007

28048
2008

28048
2009

28048
2010

156

0

Lata:
Stan na 31.12. w [t]
Zużycie węgla w sezonie grzewczym [t]

863

351

11219

14397

28048 35992
2011

14396,8

14396,8

35992
2012

35992
2013

160

300

254

144

237 289

180 225

193 270

241 300

131 265

5,4

4,1

4,2

Średnia temperatura w sezonie
grzewczym [ C] *
O

Ilość zakupionego węgla w roku
kalendarzowym [t]
Wartość zakupionego węgla w zł.
Termin zmiany pieców

5,9
707,52

587,51

325 550,40

285 526,89

5,8

4,3

629,07

557,68

464,81

321,17

413,07

366 608,91

274 120,93

262 813,71

246 099,38

223 999,62

stare piece

* źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Oddział we Wrocławiu.
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w Damasławku w 2010 r., wyjaśniam, że polegały one na dostarczaniu,
za zgodą ówczesnego dyrektora Pana Pawła Tończyka, przez Firmę
ze Szczecina tańszego węgla groszek, za który płacono jak za węgiel
droższy orzech, który wg umowy miała dostarczać. Faktu tego
nie zauważyła Prokuratura Rejonowa w Wągrowcu umarzając
dwukrotnie śledztwo nie przeprowadzając zleconych przez
sąd czynności. Co ciekawe ta sama Firma ze Szczecina wygrała
również przetarg na dostawę węgla w 2012 r., jednak ze względu
na dostarczanie węgla złej jakości szkoła decyzją Pani Anny
Dominikowskiej odstąpiła od umowy i naliczyła kary umowne, które
trudno będzie odzyskać, gdyż sąd w maju br. ogłosił upadłość Firmy.
Dla informacji podam, że Firma ta ma prawie 100 mln zobowiązań,
a tylko 42 mln majątku, jest spółką- córką Firmy z Łodzi, a przed
ogłoszeniem jej upadłości założyła swoją spółkę- córkę, do której
przetransferowała około 1,3 mln złotych. Jak widać sprawa węgla
może mieć drugie dno, gdyż ze wspomnianą już upadłą Firmą
ze Szczecina handlował jeden z przedsiębiorców z Damasławka, który
może być inspiratorem nagonki prowadzonej w mediach na moją
osobę.
Dlatego, aby ten brzydki Szewczykowski nie ujawnił w ramach
swoich obowiązków wójta dalszych nieprawidłowości działalności
jednostek gminy, a także innych podmiotów należy wnioskować
do premiera aby go odwołał, a na wszelki wypadek oczernić go przed
prokuraturą, bo jak dostanie zarzuty i zostanie skazany, już nieważne
za co, to na pewno nie będzie mógł kandydować w przyszłorocznych
wyborach. Ponieważ śledztwo „przeciwko mnie” trwa ograniczę się
tylko do informacji, że postawione mi zarzuty oparte są o oszczerstwa
byłych pracowników Urzędu Gminy i nie znajdują uzasadnienia
w stanie faktycznym.
Dlatego proszę Mieszkańców Naszej Wspaniałej Gminy
Damasławek, a w szczególności moich zwolenników, aby się
nie martwili nagonką jaka prowadzona jest na moją osobę. Prowadzą
ją osoby, których kompletnie nie cenię dlatego nie ma ona wpływu
na moje samopoczucie oraz na wykonywanie przeze mnie
obowiązków wójta. Odnosząc się do oszczerczych programów
wyemitowanych przez TTV, a prowadzonych przez Pana Rafała
Stangreciaka są one wynikiem niezadowolenia kilkorga nauczycieli
ze zmiany dyrektora ZSP w Damasławku.

włożone w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży,
za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania
prawdy i kształtowania postaw. Życzę wszystkim pracownikom
oświaty satysfakcji z wykonywanej pracy, poczucia ważności
wykonywanego zawodu, oraz aby przywiązanie i wdzięczność
obecnych uczniów wynagradzała Wam trudy niełatwej pracy, a pamięć
wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę
spełniliście w ich życiu.

Zarząd Koła nr 2 Polskiego Zawiązku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Damasławku (od lewej): Ludomiła Skotarek, Alicja Różańska, Irena Loferska,
Renata Neumann i Anna Kędziora.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Damasławku
rozpoczął swoją działalność w 1978 roku. Przewodniczącą Związku
była Halina Konieczna aż do 1992 r. W 1993 r. został powołany nowy
zarząd Koła nr 2 w Damasławku, którego przewodniczącym został
Łukasz Kędziora a następnie Anna Kędziora. Koło nr 2 w I dekadzie
swojego istnienia zrzeszało nawet 133 członków. Powstał również
zespół „Jarzębinki”. Obecnie Koło nr 2 w Damasławku zrzesza
72 członków. Seniorzy odbywają liczne podróże po naszym kraju.
Przemierzyli już Polskę od morza do Tatr.
Dnia 5 października br. w Domu Strażaka w Damasławku odbyły się
główne obchody 20-lecia powstania Koła nr 2 połączone z obchodami
Dnia Seniora. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele
władz samorządowych zarówno powiatu jak i gminy, a także delegacje
z zaprzyjaźnionych klubów seniora.
Opracowanie i zdjęcia: B. Szmania

Źródło: Internet

Jednak przytłaczająca większość pracowników placówek
oświatowych wywiązuje się ze swoich obowiązków prawidłowo,
a w wielu przypadkach wręcz wzorowo. Dlatego chciałbym
w tym miejscu z okazji Dnia Edukacji Narodowej kierownictwu, gronu
pedagogicznemu i pracownikom obsługi Zespołu Szkół
Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, Szkoły
Podstawowej w Niemczynie i Publicznego Przedszkola
w Damasławku złożyć serdeczne podziękowania za trud i poświęcenie

Zespół “Jarzębinki”
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DZIAŁKI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ I USŁUGOWĄ
Położenie
nieruchomości

Numer działki
Powierzchnia (ha)

obręb 0009
TURZA
arkusz mapy 1,
Użytki rolne
KW
PO1B/00025133/2

obręb 0008
NIEMCZYN
arkusz mapy 2,
Użytki rolne
KW
PO1B/00019093/4

obręb 0001
DAMASŁAWEK
arkusz mapy 2
KW
PO1B/00019483/5

Cena wywoławcza [zł]

Wadium
[zł]

Termin przetargu

działka nr 131/1 pow. 0,1251 ha

19 900 zł + VAT 23%

1 990 zł

29.10.2013 r. godz. 10.00

działka nr 131/2 pow. 0,1251 ha

19 900 zł + VAT 23%

1 990 zł

29.10.2013 r. godz. 10.30

działka nr 131/3 pow. 0,1238 ha

19 700 zł + VAT 23%

1 970 zł

29.10.2013 r. godz. 11.00

działka nr 131/4 pow. 0,1222 ha

19 400 zł + VAT 23%

1 940 zł

29.10.2013 r. godz. 11.30

działka nr 687/3 pow. 0,0940 ha

17 850 zł + VAT 23%

1 785 zł

30.10.2013 r. godz. 10.00

działka nr 687/4 pow. 0,0903 ha

17 900 zł + VAT 23%

1 790 zł

30.10.2013 r. godz. 10.30

działka nr 687/5 pow. 0,0888 ha

17 650 zł + VAT 23%

1 765 zł

30.10.2013 r. godz. 11.00

działka nr 687/6 pow. 0,0860 ha

17 000 zł + VAT 23%

1 700 zł

30.10.2013 r. godz. 11.30

działka nr 687/8 pow. 0,0771 ha

15 550 zł + VAT 23%

1 555 zł

30.10.2013 r. godz. 12.00

działka nr 687/9 pow. 0,0771 ha

15 200 zł + VAT 23%

1 520 zł

30.10.2013 r. godz. 12.30

działka nr 376/34 pow. 0,1774 ha
Tereny zurbanizowane
niezabudowane

169 500 zł + VAT 23%

16 950 zł

30.10.2013 r. godz. 14.00

Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w Urzędzie Gminy
Damasławek przy ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek
w sali nr 9 w terminach podanych wyżej. Sprzedaż nieruchomości
następuje na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami. Ogłoszenia o przetargu zostały
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Damasławek, a także na stronie internetowej Urzędu:
www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl – zakładka Nieruchomości.
Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie
Gminy Damasławek, pokój nr 8 lub pod nr tel. 67 261-36-11, e-mail:
sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

TURZA

DAMASŁAWEK
czn
a
ł one
ul. S

owa

ska

131/2

dojazd

Żni
ń

Droga

1774

D

ul .

P
iatowa 1580
Droga powamasławek

376/34

131/1

Wapno

Osiedle domów
wielorodzinnych

131/3

1251
1251
1238

131/4 1222

damaslawek.pl
Redaktor naczelny - Magdalena Zygmunt
Opracowanie graficzne - Bolesław Szmania
Druk - POLIGRAFIA MARKETING FINANSE
Edward Stachowiak

TERMINY UISZCZANIA
OPŁAT ZA ODBIÓR
I ZAGOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH
W związku z licznymi zapytaniami w sprawie terminu i sposobu
uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Urząd Gminy Damasławek przypomina, iż zgodnie z uchwałą
Nr XXV/180/12 Rady Gminy Damasławek z dnia 13 listopada 2012 r.,
opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
wynikającą ze złożonej deklaracji należy uiszczać bez wezwania
z częstotliwością co 2 miesiące w następujących terminach:
1. Do 15 lipca 2013 r. za miesiąc lipiec i sierpień
2. Do 15 września 2013 r. za miesiąc wrzesień i październik
3. Do 15 listopada 2013 r. za miesiąc listopad i grudzień
4. Do 15 stycznia 2014 r. za miesiąc styczeń i luty
5. Do 15 marca 2014 r. za miesiąc marzec i kwiecień
6. Do 15 maja 2014 r. za miesiąc maj i czerwiec
7. Do 15 lipca 2014 r. za miesiąc lipiec i sierpień
8. Do 15 września 2014 r. za miesiąc wrzesień i październik
9. Do 15 listopada 2014 r. za miesiąc listopad i grudzień
Opłaty można wnosić w kasie Urzędu Gminy Damasławek przy
ul. Rynek 8 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.00
lub na rachunek bankowy Gminy Damasławek – Pałucki Bank
Spółdzielczy w Wągrowcu Oddział Damasławek
51 8959 0001 4200 0299 2000 0010.

