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Rok VII, Numer 1 (20)

Przewodnicz¹cy Rady Gminy

Wójt Gminy Damas³awek

Wojciech Ollek

Andrzej Szewczykowski

Kwiecieñ 2014

Dnia 24 marca br. w Zespole Szkó³ Powszechnych
im. Pierwszych Piastów w Damas³awku odby³ siê etap rejonowy
XVIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.
W murach szko³y goszczono 107 uczniów szko³y podstawowej
i gimnazjum, którzy reprezentowali 39 szkó³ z 7 powiatów:
z³otowskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wa³eckiego,
w¹growieckiego, chodzieskiego, pilskiego i obornickiego.
Przewodnicz¹c¹ komisji i odpowiedzialn¹ za przebieg konkursu by³a
Agnieszka Grajek.
Przybyli równie¿ zaproszeni goœcie: Wicestarosta W¹growiecki
Tomasz Kranc, Wójt Gminy Damas³awek Andrzej Szewczykowski oraz
Sekretarz Stowarzyszenia „Dolina We³ny” Magdalena Zygmunt.
Goœci, uczestników konkursu oraz ich opiekunów przywita³
wicedyrektor Andrzej Kuberacki.
Etap powiatowy, który odby³ siê 29 stycznia br. w Go³añczy pomyœlnie
przeszli nasi uczniowie ze szko³y podstawowej:
klasa czwarta: K. Kuberacka, J. Cieœliñski i M. Cholewiñska.
klasa pi¹ta: N. Jaskólska, K. Dziczek i A. Kranc.
klasa szósta: K. Che³miñska, W. Galiñski i M. Grunwald.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali siê uczniowie:
K. Kuberacka, N. Jaskólska, A. Kranc, K. Che³miñska, W. Galiñski oraz
M. Grunwald. (Opracowanie i zdjêcie: R. B³aszczyk)
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Foto. B. Szmania

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 lutego 2014 r., 25 maja 2014 r. (niedziela) odbêd¹ siê wybory
pos³ów do Parlamentu Europejskiego. G³osowanie w lokalach
wyborczych w tym dniu odbywaæ siê bêdzie w godzinach 7.00 – 21.00.
Tegoroczne wybory odbêd¹ siê ju¿ wed³ug nowej geografii wyborczej.
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Foto. Internet

Pani Wanda Dominikowska
z Rakowa
11 stycznia 2014 r.
ukoñczy³a 90 lat

Pani Zofia Dominikowska
z Rakowa
22 marca 2014 r.
ukoñczy³a 90 lat

Pani Regina Jonatowska
z Gruntowic
26 marca 2014 r.
ukoñczy³a 96 lat

Pani Janina Siwka
z Damas³awka
26 marca 2014 r.
ukoñczy³a 90 lat

Wszystkim Zacnym Jubilatkom Wójt Andrzej Szewczykowski
w imieniu mieszkañców Gminy Damas³awek z³o¿y³ ¿yczenia, wrêczy³ kwiaty i pami¹tkowe statuetki.
Foto. C. Wieczorek

Wiosny Ludów w Damas³awku, która niebawem siê rozpocznie.
Równie¿ planowana jest budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w miejscowoœci Mi¹¿a, na które to zadanie Gmina otrzyma³a
dofinansowanie w kwocie 107 tys. z³. Zadanie to bêdzie zrealizowane
do koñca 2014 r. Przygotowywana jest równie¿ dokumentacja
na budowê drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowoœci
D¹browa, na które to zadanie o dofinansowanie Gmina wyst¹pi
w przysz³ym roku. W opracowaniu s¹ tak¿e dokumentacje
na przebudowê ul. Œniadeckich, Matejki w Damas³awku, „obwodnicy”
w Starê¿ynie, 100-u metrowego odcinka drogi przy remizie OSP
w Niemczynie oraz odcinka drogi prowadz¹cej do Szko³y
Podstawowej w Niemczynie od skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹.
W planach inwestycyjnych na ten rok przewiduje siê budowê miejsc
parkingowych przy ul. S³onecznej, czêœæ tych miejsc ma powstaæ na
dzia³ce gminnej (po by³ej oczyszczalni œcieków), natomiast pozosta³e
zlokalizowane by³yby na dzia³ce nr 376/29 nale¿¹cej do Spó³dzielni
Mieszkaniowej. Gmina z³o¿y³a wniosek do Spó³dzielni Mieszkaniowej
o przekazanie, oczywiœcie odp³atnie, wspomnianej dzia³ki. Poniewa¿
przekazanie dzia³ki mo¿e odbyæ siê za zgod¹ cz³onków Walnego
Zgromadzenia Spó³dzielni, dlatego proszê o przychylne
ustosunkowanie siê do naszego wniosku. Nowe miejsca parkingowe
przyczyni¹ siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa w czasie przywozu
dzieci do szko³y, a tak¿e bêd¹ s³u¿y³y mieszkañcom ul. S³onecznej.
Kolejnym zadaniem planowanym do wykonania w tym roku jest
rekultywacja stawu przy ul. D³ugiej w Damas³awku. Na to zadanie
Gmina otrzyma dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej
w kwocie 50 tys. z³, s¹ to ostatnie œrodki, jakie mogliœmy otrzymaæ
z Unii Europejskiej z puli przewidzianej na lata 2007-2013. Poniewa¿
œrodki w³asne Gminy nie s¹ wystarczaj¹ce, aby zrealizowaæ chocia¿by
najpilniejsze potrzeby, dlatego przygotowujemy siê do skorzystania
ze œrodków Unii Europejskiej, jakie przewidziane s¹ dla Polski
w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Do zadañ, na jakie
planujemy w przysz³oœci pozyskaæ œrodki unijne nale¿¹ m. in. budowa
œwietlicy w miejscowoœci D¹browa i Wiœniewko oraz budowa
Przedszkola w Damas³awku. Przepisy stanowi¹, ¿e od 2015 r.
ka¿demu dziecku 4-letniemu, a od 2017 r. ka¿demu dziecku
3- letniemu, gmina musi zapewniæ miejsce w przedszkolu, o ile
oczywiœcie rodzice wyra¿¹ tak¹ wolê. Aby wywi¹zaæ siê z obowi¹zku
wynikaj¹cego z przepisów prawa konieczna jest budowa przedszkola,
gdy¿ rozbudowa obecnego w wymaganym zakresie, ze wzglêdu

Szanowni Pañstwo!
Mieszkañcy Gminy Damas³awek!
Chcia³bym Pañstwu przekazaæ kilka informacji na temat bud¿etu
na 2014 r. oraz innych spraw dotycz¹cych funkcjonowania jednostek
organizacyjnych Gminy.
Bud¿et
Bud¿et na 2014 rok wynosi ponad 19 mln z³, po wprowadzeniu
wolnych œrodków bêdzie wynosi³ prawie 20 mln z³. Oprócz dochodów,
które Gmina uzyskuje z podatków i op³at lokalnych otrzymujemy
równie¿ subwencje i dotacje z bud¿etu pañstwa. W 2014 roku
dochodem Gminy w kwocie 1 mln z³ bêd¹ œrodki pochodz¹ce z Unii
Europejskiej w zwi¹zku z realizacj¹ w ubieg³ym roku zadañ z udzia³em
œrodków unijnych. Tegoroczne dochody z op³aty za ciep³o
ze Spó³dzielni Mieszkaniowej przy ul. S³onecznej bêd¹ ni¿sze o ponad
70 tys. z³ od planowanych, gdy¿ w ubieg³ym roku Spó³dzielnia wnios³a
wiêksze op³aty za ciep³o ni¿ by to wynika³o z kalkulacji ceny ciep³a.
Przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ œrodków, jak to widaæ z zamieszczonego
diagramu, przeznaczona jest na wydatki bie¿¹ce, m. in. oœwiatê,
pomoc spo³eczn¹, administracjê, kulturê, koszty zwi¹zane
z zaopatrzeniem w wodê i oczyszczaniem œcieków. W bud¿ecie
na 2014 rok przewidziane s¹ ok. 2 mln z³ na wydatki maj¹tkowe.
W bie¿¹cym roku zaplanowana jest przebudowa ul. D³ugiej
w Damas³awku, która ju¿ siê rozpoczê³a oraz przebudowa ul. Plac
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Bud¿et Gminy Damas³awek na 2014 r.
Wydatki + rozchody
432 094,00 z³
442 533,00 z³
578 134,66 z³

gosp. mieszkaniowa
transport i ³¹cznoœæ
pozost. wyd. bie¿¹ce - rolnictwo i ³owiectwo…
us³. pozost., bezp. publiczne, rezerwy, ochr. zdrowia, kultura fizyczna
wytwarzanie i zaopatrzenie w energiê, gaz i wodê+ p³ace
obs³uga d³ugu
administracja publiczna+ pracownicy obs³ugi
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
oœwiata i wychowanie
pomoc spo³eczna
gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska + p³ace

wydatki maj¹tkowe
sp³ata po¿yczek i kredytów
dochody maj¹tkowe
dochody ze sprzeda¿y maj¹tku
przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek
przychody ze sp³at po¿yczek udzielonych
Suma

596 160,16 z³
300 000,00 z³
24 770,91 z³
396 593,21 z³
19 080 074,79 z³

231 400,00 z³
281 122,00 z³
600 525,76 z³
865 444,00 z³
300 000,00 z³
1 833 433,12 z³
591 620,00 z³
7 787 694,91 z³
2 543 205,00 z³
1 603 906,00 z³

Wydatki bie¿¹ce

1 542 560,00 z³
1 127 726,00 z³
1 322 179,00 z³
229 846,00 z³
2 000 552,00 z³
6 054 017,00 z³
1 977 035,00 z³
1 682 572,85 z³
373 301,00 z³

Dochody bie¿¹ce

Dochody + przychody
gosp. mieszk.- najem i dzier¿awa+us³ugi
inne lok. op³aty(reklamy, odpady komunalne)
pozosta³e dochody bie¿¹cepozosta³e podatki i op³aty,odsetki, odsprzeda¿ us³ug
zaopatrzenie w energiê gaz i wodê
podatek od nieruchomoœci of i op
podatek rolny of i op
podatek transportowy of i op
podatek dochodowy of (39,34%)
czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej
czêœæ wyrównawcza subwencji ogólnej
dotacje na zadania zlecone
dotacje na zadania w³asne

1 972 524,00 z³
469 200,00 z³

Suma

19 080 074,79 z³
Stan na dzieñ 09.04.2014r.

Dochody+przychody

Wydatki + rozchody

100%

100%
396 593,21 z³

469 200,00 z³

24 770,91 z³

1

300 000,00 z³
596 160,16 z³

1 972 524,00 z³
578 134,66 z³
90%

90%
442 533,00 z³
432 094,00 z³
600 525,76 z³
373 301,00 z³
591 620,00 z³
80%

80%
1 682 572,85 z³

1 603 906,00 z³

70%

70%

1 977 035,00 z³

przychody ze sp³at po¿yczek
udzielonych

2 543 205,00 z³

sp³ata po¿yczek i kredytów

przychody z zaci¹gniêtych
po¿yczek
60%

60%

wydatki maj¹tkowe
dochody ze sprzeda¿y maj¹tku

dochody maj¹tkowe

50%

pozost. wyd. bie¿¹ce - rolnictwo
i ³owiectwo…
50%

pozosta³e dochody bie¿¹ce6 054 017,00 z³

kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
inne lok. op³aty(reklamy, odpady
komunalne)
gospodarka komunalna i
ochrona œrodowiska + p³ace

gosp. mieszk.- najem i
dzier¿awa+us³ugi

40%

40%
7 787 694,91 z³

pomoc spo³eczna

dotacje na zadania w³asne

dotacje na zadania zlecone
oœwiata i wychowanie
30%

30%
2 000 552,00 z³

czêœæ wyrównawcza subwencji
ogólnej
obs³uga d³ugu
czêœæ oœwiatowa subwencji
ogólnej

229 846,00 z³

podatek dochodowy of (39,34%)

20%

administracja publiczna+
pracownicy obs³ugi

20%
300 000,00 z³

1 322 179,00 z³

podatek transportowy of i op
gosp. mieszkaniowa

1 127 726,00 z³

1 833 433,12 z³

podatek rolny of i op
10%

10%

transport i ³¹cznoœæ

podatek od nieruchomoœci of i op
231 400,00 z³
281 122,00 z³
1 542 560,00 z³

0%

zaopatrzenie w energiê gaz i
wodê

865 444,00 z³
0%

1

3

1

wytwarzanie i zaopatrzenie w
energiê, gaz i wodê+ p³ace

z Poznaniem. Z dofinansowania ze œrodków Unii Europejskiej zosta³
wyremontowany równie¿ odcinek trasy kolejowej Poznañ-Go³añcz.
Pojawi³a siê szansa, ¿e zostanie przywrócony ruch pasa¿erki na trasie
Gniezno-Nak³o. Dla mieszkañców naszej Gminy by³aby to d³ugo
oczekiwana decyzja pozwalaj¹ca na lepsze skomunikowanie
Damas³awka z Poznaniem, Bydgoszcz¹, Gnieznem i Wrzeœni¹, gdzie
ma powstaæ fabryka Volkswagena, która utworzy wiele miejsc pracy.
W zwi¹zku z przywróceniem ruchu pasa¿erskiego przez Damas³awek,
konieczne by³oby wyremontowanie dworca kolejowego. Na ten cel
bêd¹ mo¿liwe do pozyskania œrodki z Unii Europejskiej. Zapobieg³oby
to dalszej dewastacji tego piêknego, zabytkowego obiektu, dlatego
mam nadziejê, na szybkie podjêcie decyzji o przywróceniu ruchu
pasa¿erskiego przez Damas³awek.
Inne sprawy
Foto. Sz. Ziêtek
Uprzejmie informujê, ¿e 27 marca 2014 r. Wojewódzki S¹d
Administracyjny w Poznaniu wyda³ wyrok w sprawie uchylenia
zaskar¿onych przeze mnie rozstrzygniêæ nadzorczych wydanych
przez Wojewodê Wielkopolskiego, stwierdzaj¹cych niewa¿noœæ
Zarz¹dzenia Or.0050.77.2012 Wójta Gminy Damas³awek z dnia
29 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Zespo³u Szkó³ Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damas³awku
Pani Annie Dominikowskiej. S¹d uzna³, ¿e wydane przeze mnie
zarz¹dzenie w sprawie powierzenia Pani Annie Dominikowskiej
stanowiska Dyrektora Zespo³u Szkó³ Powszechnych im. Pierwszych
Piastów w Damas³awku Wojewoda nie mia³ prawa uchyliæ.
W dniu 12 lutego 2014 r. skierowa³em do Premiera skargê
na dzia³alnoœæ Wojewody Wielkopolskiego, gdy¿ z³o¿y³ On
bezpodstawny wniosek do Premiera o odwo³anie mnie z funkcji wójta
oraz z powodu nienale¿ytego wykonywania przez Wojewodê zadañ.
Pismem z 14 kwietnia br. uzupe³ni³em skargê i wnios³em o jej
merytoryczne rozpatrzenie, gdy¿ do dzisiaj Premier do mojej skargi siê
nie odniós³. Jeœli chodzi o zarzuty, jakie bezpodstawnie postawi³a mi
Prokuratura Okrêgowa, to o ile ich nie wycofa w wyjaœnieniach
w S¹dzie, odniosê siê do nich w osobnej informacji oraz w S¹dzie
wskazuj¹c mechanizmy dzia³ania Policji Powiatowej i Wojewódzkiej,
a tak¿e Prokuratury Rejonowej i Okrêgowej, które doprowadzi³y
do postawienia mi zarzutów opartych o pomówienia by³ych
pracowników, przedstawicieli Kuratorium Oœwiaty i Wojewody
Wielkopolskiego, a tak¿e innych osób, którym zale¿y, abym nie mia³
pe³niæ funkcji wójta.
Uwa¿am, ¿e nagonka prowadzona na moj¹ osobê, równie¿
w mediach, nie ma wp³ywu na dzia³anie Urzêdu i wywi¹zywanie
siê Gminy ze swoich obowi¹zków wobec Mieszkañców, dlatego
na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta, jeszcze raz ¿yczê Wszystkim Mieszkañcom
Gminy Damas³awek, a szczególnie moim zwolennikom wszystkiego
najlepszego.

na ograniczony teren jest niemo¿liwa. Ju¿ dzisiaj coraz wiêcej
rodziców zainteresowanych jest wychowaniem przedszkolnym swoich
dzieci, dlatego aby pozytywnie rozpatrzeæ wszystkie wnioski zostanie
w roku szkolnym 2014/2015 utworzony 6-sty oddzia³ w Przedszkolu
w Damas³awku. Aby by³o to mo¿liwe w budynku przy ul. Rynek bêdzie
zaadaptowane drugie pomieszczenie. Mam nadziejê, ¿e zaplanowane
zadania na 2014 rok uda nam siê zrealizowaæ.
Urz¹d Gminy Damas³awek
Uprzejme informujê, ¿e od 1 stycznia 2014 r. w Urzêdzie Gminy
nast¹pi³y zmiany osobowe na niektórych stanowiskach oraz zostali
zatrudnieni nowi pracownicy. Pani Ewa Kêpa objê³a stanowisko
Sekretarza Gminy, która z racji pe³nionej funkcji podejmuje czynnoœci
Kierownika Urzêdu pod nieobecnoœæ Wójta Gminy lub w przypadku
niemo¿liwoœci pe³nienia obowi¹zków przez Wójta Gminy wynikaj¹cej
z innych przyczyn. Jej poprzednie stanowisko Zastêpcy Kierownika
Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich obj¹³ Pan Cyprian
Wieczorek. Ponadto na skutek wprowadzonych zmian
organizacyjnych w styczniu 2014 r. zosta³ og³oszony nabór
na stanowisko ds. wojskowych, dzia³alnoœci gospodarczej i ewidencji
ludnoœci, w wyniku którego stanowisko to objê³a Pani Maria
Chojnacka. Dodatkowo w zwi¹zku z zadaniem wynikaj¹cym z ustawy
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, które polega na tym,
¿e gmina ma obowi¹zek podjêcia czynnoœci zmierzaj¹cych
do windykacji nale¿noœci od w³aœcicieli nieruchomoœci, którzy uchylaj¹
siê z op³atami za gospodarkê odpadami komunalnymi, w powy¿szym
regulaminie wprowadzono nowe stanowisko w Urzêdzie Gminy
poborcy w wymiarze pó³ etatu, które w wyniku rozstrzygniêtego naboru
objê³a Pani Angelika Jerzakowska.

Ewa Kêpa - Sekretarz Gminy

Cyprian Wieczorek - Zastêpca
Kierownika Referatu
Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
W œrodê 14 maja 2014 r. odbêdzie siê zbiórka
odpadów rolniczych.
Przyjmowane bêd¹ nastêpuj¹ce odpady:
- folie od sianokiszonki i pryzmowe
- folie ogrodnicze i budowlane
- worki po nawozach, paszy, worki big-bag
- sznurek rolniczy
MIEJSCE ZBIÓRKI:
Starê¿yn - plac SKR od godz. 8:00-9:30
Niemczyn - plac SKR od godz. 10:30-12:00
Foto.
Sz. Ziêtek
Foto.
Archiwum
PP

Foto. Sz. Ziêtek

Maria Chojnacka - podinspektor
ds. wojskowych, dzia³alnoœci
gospodarczej i ewidencji ludnoœci

Angelika Jerzakowska Poborca

Gmina Damas³awek nale¿y do stowarzyszenia „Komunikacja”,
którego zadaniem jest zabieganie o jak najlepsze po³¹czenia
komunikacyjne, drogowe i kolejowe. Dziêki staraniu stowarzyszenia
remontowane i przebudowywane s¹ drogi wojewódzkie le¿¹ce
w Powiecie W¹growieckim, a tak¿e ³¹cz¹ce gminy Powiatu
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komunikacja interpersonalna; Asertywnoœæ. Spotkania te pozwoli³y
w pewnym zakresie uaktualniæ i usystematyzowaæ zakres zmian, jakie
mog¹ wprowadziæ nauczyciele, aby uatrakcyjniæ zajêcia i zabawy dla
dzieci. Wiek przedszkolny to wiek zabawy, która jest dominuj¹c¹ form¹
dzia³ania maluchów. Zabawa jest elementarn¹ czêœci¹ ¿ycia dziecka
i czynnikiem, który wp³ywa na jego rozwój. Gdy dziecko bawi siê nie
oznacza to, ¿e siê nie uczy. Nauka przez zabawê jest procesem,
w którym edukacjê ³¹czy siê z naturaln¹ potrzeb¹ dzieci do zabawy,
eksploracji i odkrywania. Okres przedszkola to czas pierwszych
powa¿nych doœwiadczeñ z nauk¹. Obecny okres to tak¿e czas
pierwszych podsumowañ osi¹gniêæ edukacyjnych naszych
najstarszych wychowanków. Nauczyciele, na podstawie
prowadzonych obserwacji pedagogicznych, pracowicie
przeprowadzaj¹ analizê gotowoœci dzieci do podjêciaFoto.
nauki
w szkole
Sz. Ziêtek
(diagnozê przedszkoln¹). Celem takiej analizy jest zgromadzenie
informacji, które mog¹ pomóc rodzicom w poznaniu stanu gotowoœci
swojego dziecka do podjêcia nauki w szkole podstawowej. W ramach
wspó³pracy szko³y i przedszkola oraz dzia³añ przygotowuj¹cych dzieci
do szko³y, najstarsze przedszkolaki uczestniczy³y ju¿ w zajêciach
klasowych w szkole, zarówno w Damas³awku jak i w Niemczynie.
Wróci³y bardzo zadowolone i podekscytowane – po wakacjach sami
ju¿ zasi¹d¹ w szkolne ³awki. Tymczasem jednak przedszkolaki swoj¹
wiosenn¹ energiê mog¹ spo¿ytkowaæ w twórczy sposób,
przygotowuj¹c prace bior¹ce udzia³ w konkursach: Hej Dzieciaki, czy
znacie ptaki?; Podaj £apê, podaj d³oñ; Jak widzê las; Najpiêkniejsza
kartka wielkanocna. Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na naszej

przedszkolu wiosennie i pracowicie mija czas. Na pierwszy
dzieñ wiosny, 21 marca dzieci czeka³y z niecierpliwoœci¹,
przygotowuj¹c panny marzanny, kolorowe kwiaty i ga³¹zki,
wspólnie z paniami w przedszkolu lub te¿ wykonuj¹c je w domu,
z rodzicami. W pierwszym dniu wiosny, w przedpo³udniowych
godzinach, przez centrum Damas³awka przemaszerowa³ wielobarwny
korowód naszych milusiñskich nios¹cych marzanny na po¿egnanie
zimy oraz piêkne, kolorowe kwiaty i gaiki witaj¹ce wiosnê. S³ychaæ by³o
wiosenne œpiewy i g³oœne wo³anie: Precz zimo z³a!; OdejdŸ zimo
za morza!; Witamy wiosnê! Powita³y nas s³oneczne promienie
i uœmiechniête twarze mieszkañców Damas³awka – wiosna przysz³a!
PóŸniej wróciliœmy na plac przedszkolny, gdzie z pomoc¹ pana
woŸnego spaliliœmy marzanny i po¿egnaliœmy zimê. Równie¿
w Niemczynie radoœnie i kolorowo grupy przedszkolaków wita³y
wiosnê, tam tak¿e przeszed³ przez wieœ barwny szpaler najm³odszych
nios¹cych marzanny, kolorowe, piêkne kwiaty, wykonane
samodzielnie przez dzieci lub z pomoc¹ doros³ych. G³oœne œpiewy
przedszkolaków zachêci³y wiosnê do nadejœcia i spotkania z nami.
Przez ca³y rok szkolny realizowane s¹ obowi¹zkowe programy
wynikaj¹ce z podstawy programowej, zajêcia dodatkowe z jêzyka
angielskiego oraz programy prozdrowotne, m. in. Akademia Zdrowego
Przedszkolaka, Kubuœ przyjacielem natury. W oddzia³ach
zamiejscowych w Niemczynie realizowany jest tak¿e program
„Sprawne Przedszkolaki” opracowany przez Karolinê Busz dotycz¹cy
rozwijania i kszta³towania sprawnoœci ruchowej dzieci. Dzieci
przedszkolne maj¹ mo¿liwoœæ korzystania z sali gimnastycznej Szko³y
Podstawowej w Niemczynie.

Foto. Sz. Ziêtek

stronie internetowej: www.przedszkole-damaslawek.pl
A wiêc wkrótce piêkne wiosenne Œwiêta Wielkanocne i Zaj¹czek
z niespodziank¹, o którym dzieci (te du¿e i te ma³e) ju¿ mówi¹.
Oczekuj¹c tych radosnych chwil zauwa¿cie wko³o, ¿e przedszkolaki
wiosn¹ bardzo szybko rosn¹.
Opracowanie: R. Jung, K. Busz

Foto. Sz. Ziêtek

W zwi¹zku ze zmianami w prawie oœwiatowym dotycz¹cymi rekrutacji
do szkó³ i przedszkoli, dnia 27 lutego br. w sali GOK w Damas³awku
odby³o siê spotkanie informacyjne dla rodziców naszych
podopiecznych, które przygotowa³a i prowadzi³a Dyrektor Przedszkola
Bernadeta Matusiak. W spotkaniu uczestniczy³ Wójt Andrzej
Szewczykowski i Wizytator Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu El¿bieta
Dobrochowska. Wczeœniej przygotowany by³ nowy Regulamin
Rekrutacji do Przedszkola i ca³a niezbêdna dokumentacja. Zapisy
dzieci 5-cio i 6-letnich odbywa³y siê 17 i 18 marca, natomiast
zg³oszenia dzieci m³odszych przyjmowane by³y w przedszkolu
do koñca marca.
W tym samym czasie, w marcowe popo³udnia i wieczory,
w budynku Przedszkola, przez wiele godzin, nauczyciele
uczestniczyli w warsztatach, wyk³adach, konsultacjach grupowych
i spotkaniach w ramach projektu - System wsparcia szkó³
i przedszkoli w Powiecie W¹growieckim - nowoczesne doskonalenie
nauczycieli. Tematyka szkoleñ obejmowa³a m.. in.: Techniki
efektywnego uczenia siê; Skuteczne techniki nauczania oraz metody
aktywizuj¹ce; Ja i moi uczniowie pracujemy aktywnie; Metody

Foto. Sz. Ziêtek

Foto.
Archiwum
PP
Foto.
Sz. Ziêtek
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Foto. B. Szmania

- 01.05.2014 r., godz.: 10.30 - Miêdzyzak³adowy Turniej Pi³ki
Siatkowej /boisko przy GOK/.
godz.: 19.00 - koncert zespo³u Prowizorka Players Band –
letnia scena GOK - muzycy nawi¹zuj¹ w swoich utworach
do klimatów jazzu nowoorleañskiego.

- 15.05.2014 r., godz.: 9.30 – XIII Powiatowy Festiwal
Piosenki Przedszkolnej w Damas³awku
- 17.05.2014 r., godz.: 15.00 - Festyn rodzinny z klaunami
Ruperto i Rico letnia scena GOK

- 03.05.2014 r. - Obchody uchwalenia konstytucji 3 Maja,
godz. 11.00 – Uroczysta Msza œw. w koœciele parafialnym
w Damas³awku
- przemarsz do Domu Kultury i z³o¿enie wi¹zanek pod
pomnikiem “Poleg³ych i pomordowanych z wolnoœæ Polski”
- program artystyczny pt.: ”Witaj jutrzenko majowa”
w wykonaniu uczniów Szko³y Podstawowej w Niemczynie
- koncert zespo³u œpiewaczego „Pa³uki”
-wyst¹pienia okolicznoœciowe

- 05.06.2014 r. - II edycja Karuzeli poetyckiej – przegl¹d
inscenizacji wierszy polskich poetów adresowany do dzieci
klas I-IV.
- 21.06.2014 r., godz.: 21.00 - Noc Sobótki – letnia scena GOK
- 27.06.2014 r., oko³o 20.00 – koncert akustyczny MARKA
PIEKARCZYKA – letnia scena GOK.

Z ¿ycia

Wiœniewska Z., Paw³owska A., Grajkowska S. Pozostali uczestnicy
otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia.
Biblioteka w Damas³awku zaprosi³a uczniów klas II - III
na spotkanie pod has³em „B¹dŸmy bezpieczni w Internecie.
Do prowadzenia zajêæ, które odby³y siê 25 marca br. z klas¹ II pani
K. Kuliberda, wykorzystano scenariusz zajêæ i kreskówki pt. „Owce
w sieci”. Spotkanie sk³ada³o siê z krótkich dyskusji z uczniami
na temat wykorzystywania przez nich Internetu, a tak¿e omówiono
zagadnienia poruszane w prezentowanych kreskówkach np. „Bez
ko¿uszka”, „Tajemniczy przyjaciel” czy „Papla”.
Na zakoñczenie zajêæ dzieci pracowa³y w grupach nad plakatami
przestrzegaj¹cymi przed zagro¿eniami czyhaj¹cymi w Internecie.
Z okazji "Roku Czytelnika" Biblioteka Publiczna Gminy
Damas³awek og³asza konkurs na „Najlepszego Czytelnika Roku
2014”. Cele konkursu: promocja czytelnictwa, utrwalenie nawyku
obcowania z ksi¹¿k¹, podnoszenie kultury czytelniczej. Konkurs
przeznaczony jest dla wszystkich czytelników naszej biblioteki,
czas trwania konkursu - rok 2014, ocenie konkursowej podlega
aktywnoœæ czytelnicza uczestników konkursu, terminowoœæ
oddawania ksi¹¿ek przez czytelnika, dba³oœæ czytelnika
o wypo¿yczone ksi¹¿ki. Jurorzy wy³aniaj¹ czytelników w trzech
kategoriach: najlepszy czytelnik przedszkolny – dzieci do lat 6,
najlepszy czytelnik szko³y podstawowej i gimnazjum- dzieci od 7-13
lat, m³odzie¿ od 14 do 19 lat, najlepszy czytelnik doros³y. Og³oszenie
wyników konkursu nast¹pi w styczniu 2015 r. Zwyciêzcy konkursu
otrzymaj¹ nagrody ksi¹¿kowe oraz dyplomy.
Opracowanie i zdjêcia: K. Wojciechowska, B. Wiciñska

biblioteki

Warsztaty garncarskie w bibliotece w Niemczynie. Dnia 10
lutego br. mieliœmy okazjê wzi¹æ udzia³ w prawdziwych warsztatach
garncarskich sfinansowanych przez LGD Stowarzyszenie “Dolina
We³ny”, które odby³y siê na Sali Wiejskiej w Niemczynie. Dzieci
s³uchaj¹c profesjonalnych rad pañ Zofii Zawol i Magdy Zawol stworzy³y
piêkne prace z gliny: dzbanki, ptaszki i ozdobne kafelki. Warsztaty
przynios³y wszystkim uczestnikom du¿o radoœci. Dziêkujemy za
mo¿liwoœæ udzia³u w takich warsztatach.

„Najpiêkniejsze serce walentynkowe”. Luty 2014 rok to miesi¹c
w którym po raz kolejny w naszej bibliotece odby³ siê konkurs
plastyczny na naj³adniej wykonan¹ walentynkê. W konkursie wziê³o
udzia³ 30 prac wykonanych przez uczniów klas I – IV szko³y
podstawowej. Nagrodzono 8 prac, natomiast 10 prac wyró¿niono.
Laureatami konkursu zostali miêdzy innymi: Konowalska M.,
Zaborowska K., Sikorski E., Bia³kowska D., £o¿yñska Z., Kalka J.,

Szko³a Podstawowa w Niemczynie
zaprasza do udzia³u
w Konkursie Ekologiczno - Fotograficznym
„Skarby lasu”
szczegó³y na plakatach
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WYBORY POS£ÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podzia³u Gminy Damas³awek
na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w okrêgu wyborczym oraz Uchwa³y nr XXVII/202/13
Rady Gminy Damas³awek z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie
utworzenia sta³ych obwodów g³osowania, ustalenia ich numerów
i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
na terenie Gminy Damas³awek, wed³ug nastêpuj¹cego podzia³u:

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 lutego 2014 r., 25 maja 2014 r. (niedziela) odbêd¹ siê wybory
pos³ów do Parlamentu Europejskiego. G³osowanie w lokalach
wyborczych w tym dniu odbywaæ siê bêdzie w godzinach 7.00 – 21.00.
Tegoroczne wybory odbêd¹ siê ju¿ wed³ug nowej geografii wyborczej
opartej na podstawie zapisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy, Postanowienia Komisarza Wyborczego w Pile

Nr
obwodu

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
Gminny Oœrodek Kultury
w Damas³awku
ul. ¯niñska 9,
62-110 Damas³awek

1

2

Remiza OSP w Miêdzylesiu
Miêdzylesie, 62-110
Damas³awek

3

Œwietlica wiejska
w Niemczynie
Niemczyn, 62-110 Damas³awek

Nr
okrêgu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4

Damas³awek

13
14
15

Turza, Piotrkowice

11

5 maja 2014 r.
11 maja 2014 r.
15 maja 2014 r.
18 maja 2014 r.
20 maja 2014 r.
23 maja 2014 r.

Plac

D¹browa

4) mo¿e g³osowaæ w lokalu wyborczym przy u¿yciu nak³adki na kartê
do g³osowania sporz¹dzonej w alfabecie Braille'a.
Szczegó³y ww. uprawnieñ dostêpne s¹ na stronie internetowej
www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl w zak³adce „Wybory
do Parlamentu Europejskiego” oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy
Damas³awek.
Poni¿ej zamieszczamy wyci¹g z kalendarza wyborczego wyborów
pos³ów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.
okreœlaj¹cy terminy czynnoœci wyborczych:

Ponadto informujemy, ¿e zgodnie z przepisami przewidzianymi
w ustawie z dnia 5.01.2011 r. – Kodeks wyborczy, wyborca
niepe³nosprawny posiada nastêpuj¹ce uprawnienia:
1) mo¿e g³osowaæ osobiœcie w lokalu wyborczym w obwodzie
g³osowania w³aœciwym dla jego miejsca zamieszkania, mo¿e tak¿e
g³osowaæ w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym
do potrzeb osób niepe³nosprawnych;
2) mo¿e g³osowaæ korespondencyjnie;
3) mo¿e g³osowaæ przez pe³nomocnika;

Termin do:
2 maja 2014 r.

ulice: Janowiecka, Lipowa, Podgórna, Rynek
ulice: Kolejowa, Nowa, Zielona, W¹growiecka, Boisko
ulice: Wspólna, Matejki, Polna, Piastowska, Pa³ucka,
Wiosny Ludów, Grunwaldzka, Œniadeckich
ulice: Kcyñska, Piotrkowicka
ulice: ¯niñska, Koœcielna, D³uga, Boczna
ulice: S³oneczna

Gruntowice, Miêdzylesie, Modrzewie
Stêpuchowo, Kozielsko
Kopanina, Starê¿yn, Starê¿ynek, Mi¹¿a
- od posesji nr 1 do posesji nr 54a,
- od posesji nr 64A do posesji nr 67,
- od posesji nr 85a do posesji nr 90.
Niemczyn
- od posesji nr 55 do posesji nr 63,
- od posesji nr 68 do posesji nr 84,
- od posesji nr 92 do posesji nr 122.
Ko³ybki, Rakowo, Wiœniewko
Mokronosy, Smuszewo
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Remiza OSP w Mokronosach
Mokronosy,
62-110 Damas³awek

Granice okrêgu

Treœæ czynnoœci wyborczych
Zg³aszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pe³nomocników komitetów wyborczych .
1) Powo³anie obwodowych komisji wyborczych, podanie informacji o sk³adach do publicznej wiadomoœci.
2) Zg³oszenie zamiaru g³osowania korespondencyjnego przez wyborcê niepe³nosprawnego.
1) Sk³adanie wniosków przez wyborców niepe³nosprawnych o dopisanie do spisu w obwodzie dostosowanym do potrzeb
niepe³nosprawnych.
2) Zg³aszanie Wójtowi zamiaru g³osowania przy u¿yciu nak³adki Braille’a.
Sk³adanie wniosków o sporz¹dzenie aktów pe³nomocnictwa do g³osowania przez wyborców niepe³nosprawnych
i wyborców, którzy najpóŸniej w dniu g³osowania koñcz¹ 75 lat.
Dostarczenie pakietu korespondencyjnego wyborcy niepe³nosprawnemu, który zg³osi³ zamiar g³osowania
korespondencyjnego.
Sk³adanie wniosków przez wyborców czasowo przebywaj¹cych w gminie lub nigdzie niezamieszka³ych o dopisanie
do spisu wyborców.
Wydawanie zaœwiadczeñ o prawie do g³osowania (wyborcy zmieniaj¹cy miejsce pobytu przed dniem wyborów).
Opracowanie: M. Soñta-Mirecka
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z ¿ycia
W

raz z miesi¹cem marcem zakoñczy³a siê Kampania
Sprawozdawcza Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych za 2013
rok. Druhowie w poszczególnych jednostkach dokonywali
podsumowania minionego roku oraz planowali swoj¹ dzia³alnoœæ
na 2014 rok. W ostatnich latach mo¿na zauwa¿yæ zdecydowany
rozwój jednostek OSP z naszej Gminy. Taki progres jest mo¿liwy dziêki
pozyskiwaniu nowych, zewnêtrznych Ÿróde³ wsparcia. Jednostki
s¹ finansowane miêdzy innymi ze Zwi¹zku OSP RP, Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaœniczego, So³ectw czy Wojewódzkiego
Oœrodka Ruchu-Drogowego w Pile. W 2014 roku planowane
s¹ kolejne zakupy œrodków ochrony osobistej dla zespo³ów
wyjazdowych OSP. Ponadto, ze œrodków so³eckich Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Damas³awku zakupi³a ju¿ zestaw mebli, w sk³ad którego
wchodz¹ krzes³a (110 szt.), sto³y (12 szt.) oraz szafy do biura, szatni
oraz kuchni OSP. Jednym z podstawowych za³o¿eñ na obecny rok jest
dzia³alnoœæ szkoleniowa druhów. W kwietniu rozpocz¹³ siê kurs
podstawowy dla ratowników z terenu Gminy Damas³awek, w którym
bierze udzia³ ponad trzydziestu czynnych cz³onków OSP.
Z dniem 1 marca 2014 roku przy jednostce OSP Damas³awek zosta³a
powo³ana Jednostka Operacyjno-Techniczna II kategorii. Celem
Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP jest udzia³ w akcjach
ratowniczych i zabezpieczaj¹cych przeprowadzanych w czasie
po¿arów, klêsk ¿ywio³owych, zagro¿eñ ekologicznych, katastrof
i innych zdarzeñ zagra¿aj¹cych ¿yciu, zdrowiu i mieniu oraz

œrodowisku naturalnemu cz³owieka. Sk³ad osobowy JOT stanowi
dwudziestu wyszkolonych oraz wyposa¿onych w sprzêt zgodnie
z obowi¹zuj¹cym normatywem ratowników. Dziêki pozyskaniu
wyposa¿enia takiego jak: narzêdzia hydrauliczne (dofinansowane
przez Zwi¹zek OSP RP), czy sprzêt do ratownictwa drogowego
i medycznego (przekazany przez Zastêpcê Dyrektora Wojewódzkiego
Oœrodka Ruchu Drogowego w Pile Pana Krzysztofa Paszyka)
jednostka OSP Damas³awek w ostatnich czterech latach poszerzy³a
swój katalog dzia³añ o ratownictwo techniczne (w tym komunikacyjne)
oraz ratownictwo medyczne. Obecnie damas³awska jednostka jest
jedn¹ z wiod¹cych na terenie powiatu w¹growieckiego. Ponadto
w miesi¹cu marcu powo³ano Jednostkê Operacyjno-Techniczn¹
IV kategorii przy OSP Mokronosy. Pozosta³e jednostki OSP
(Miêdzylesie i Niemczyn) s¹ w trakcie dostosowywania swoich si³
i œrodków do wymagañ JOT.
Opracowanie: C. Wieczorek

Krzysztof Paszyk - Zastêpca Dyrektora Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu
Drogowego w Pile wrêcza sprzêt do ratownictwa drogowego i medycznego
dla Jednostki OSP w Damas³awku.
Foto. B. Szmania

Nieruchomoœci
na sprzeda¿
Wiêcej informacji na stronie internatowej:
www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl - Nieruchomoœci
lub nr tel. 67 261-36-11
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