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Drodzy Mieszkańcy,
Za nami I kwartał 2022 roku. Bez wątpienia minione trzy
miesiące przejdą do historii. Sytuacja społeczno-ekonomiczna od dawna nie była tak nieprzewidywalna. Pandemia, zmiany przepisów podatkowych, anomalia pogodowe,
zmiany cen towarów i usług oraz konflikt zbrojny za
wschodnią granicą. Jedno jest pewne: tylu
różnorodnych wyzwań samorząd nie miał
nigdy. Zarządzanie gminą Damasławek
w tych wyjątkowych czasach to ogromna
odpowiedzialność. Realizacja wszystkich przedsięwzięć jest utrudniona. Na
bieżąco dostosowujemy nasze działania do panujących warunków oraz
posiadanych sił i środków. Pamiętamy
o wyznaczonych celach. Mamy jasno
określone priorytety na 2022 rok. Przez
ostatnie tygodnie spotykamy się na zebraniach wiejskich i szczegółowo omawiamy nasze działania. Kwota jaką planujemy przeznaczyć na inwestycje jest rekordowa i wynosi 5,7 mln.
Priorytetem są zadania, które otrzymały już dofinansowanie
tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy oraz przebudowa skrzyżowania w Kozielsku. Projektujemy kolejne
przedsięwzięcia. Od początku roku zleciliśmy już opracowa-

nie dokumentacji dla 7 nowych zadań. Aplikujemy wnioski
o dofinansowania dla gminy Damasławek. Aktualnie staramy się o wsparcie finansowe dla 12 różnych inwestycji
o wartości ponad 12 mln złotych. Mamy nadzieję, że nasza
współpraca i zaangażowanie przyniosą wymierne efekty.
Nie sposób nie wspomnieć o sytuacji na Ukrainie i uchodźcach, którzy przybywają również do naszej gminy. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w pomoc. Przeprowadzona akcja kolejny raz potwierdziła,
jak wielkie serca mają nasi mieszkańcy.
Zebrane dary zostały posegregowane, a część z nich wyjechała już na
Ukrainę. Na terenie gminy Damasławek aktualnie przebywa około
40 obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w prywatnych kwaterach. Jako
samorząd
otrzymaliśmy
kolejne
zadania, które realizujemy na bieżąco. Na każdym etapie pomocy współpracujemy z Wojewodą Wielkopolskim
i Starostą Wągrowieckim. Ponadto jesteśmy
w stałym kontakcie ze służbami i inspekcjami.
Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się do życia. Niech te najbliższe miesiące przyniosą spokój, radość i zdrowie. Zachęcam wszystkich do aktywnego spędzania czasu. Jestem przekonany, że wszelkie aktywności na świeżym powietrzu będą
doskonałym źródłem pozytywnej energii. Wesołych Świąt!

OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy,
Kwitnące kwiaty, pąki na drzewach, wiosenne słońce i powiew ciepłego wiatru - to wszystko
sprawia, że czujemy się zdecydowanie lepiej. Zapewne najbliższe tygodnie będą czasem wiosennych porządków oraz pracy w ogrodzie. Mamy nadzieję, że mimo tych wszystkich obowiązków,
znajdą Państwo chwilę na zapoznania się z naszym najnowszym wydaniem.
Na Wielkanocny czas życzymy radości, świątecznych pyszności i mnóstwo miłości.
Redaktor Naczelny Maria Chojnacka
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Jubileusze urodzin
Leokadia Kosmowska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

90. urodziny Pana Jana Dębowskiego
29 grudnia 2021 roku, do zaszczytnego grona “dziewięćdziesięcioletnich” mieszkańców Gminy Damasławek dołączył Pan Jan
Dębowski z Damasławka. Z tej okazji Cyprian Wieczorek Wójt
Gminy Damasławek osobiście złożył dostojnemu Jubilatowi życzenia oraz wręczył kwiaty i list gratulacyjny.
Raz jeszcze składamy najserdeczniejsze gratulacje z okazji
wspaniałego jubileuszu i życzymy wszelkiej pomyślności.

90. urodziny Pani Ireny Piotrowicz
16 marca 2022 roku Pani Irena Piotrowicz z Niemczyna obchodziła jubileusz 90. rocznicy urodzin. Z tej okazji Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek osobiście złożył Jubilatce życzenia
oraz wręczył bukiet kwiatów.
Raz jeszcze gratulujemy wspaniałego jubileuszu i życzymy dużo
zdrowia.

Gmina Damasławek
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I N W E S TYC J E
SPEŁNIAMY OBIETNICE

POWSTANIE SKRZYŻOWANIE O RUCHU
OKRĘŻNYM
Gmina Damasławek otrzymała dofinansowanie na przebudowę skrzyżowania w Kozielsku wraz z budową drogi dojazdowej do centrum miejscowości. Zadanie będzie obejmowało przebudowę skrzyżowania, budowę
chodnika i zatoki autobusowej oraz budowę drogi dojazdowej o długości
ponad 200 metrów. Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70%.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Gminę Damasławek w pozyskaniu dofinansowań.

DRUGI ETAP WYMIANY OKIEN
W Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku
zostały wymienione kolejne okna. Jest to drugi etap prac, który został zapoczątkowany w 2019 roku. Łącznie wymieniono już 70 okien. Po wielu
latach oczekiwania, wygospodarowano niezbędne środki. Wartość zakupu i wykonania usługi to ponad 172 000,00 złotych. Remont ma wpływ
na termomodernizację budynku – szczelność okien powoduje mniejsze
zużycie węgla.

ŚWIETLICA WIEJSKA
Zakończył się remont świetlicy wiejskiej w Miąży. Prace remontowe
polegały na:
-skuciu posadzki,
-wykonaniu izolacji,
-wylaniu nowej nawierzchni posadzki,
-położeniu płytek ceramicznych,
-wykonaniu wyprawek tynkarskich,
-odmalowaniu całego pomieszczenia.
Wartość zadania to około 31 500,00 zł. Środki na ten cel zabezpieczono
w budżecie gminy Damasławek oraz w ramach funduszu sołeckiego.
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WYDARZENIA
103. rocznica wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
27 grudnia odbyła się pierwsza część uroczystości związanych
z 103. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po odśpiewaniu hymnu państwowego przybyłe delegacje złożyły wiązanki
kwiatów i znicze pod obeliskiem upamiętniającym wybuch Powstania Wielkopolskiego w Kozielsku. 28 grudnia o godzinie 17:00
mszą świętą w kościele w Damasławku rozpoczęła się druga część
obchodów. Po eucharystii przy dźwiękach pieśni patriotycznych ulicami Damasławka przeszedł marsz powstańczy. Marsz prowadzony był przez niemiecki Wóz Bojowy Erhardt M17. Następnie przy
tablicy przy Urzędzie Gminy Damasławek przybyłe delegacje oraz
mieszkańcy złożyły wiązanki kwiatów i znicze. Obchody zakończyły się przy Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku. Głos zabrał
Sławomir Buk Przewodniczący Rady Gminy Damasławek przedstawiając zarys historyczny powstania oraz Cyprian Wieczorek Wójt
Gminy Damasławek dziękując za przybycie i uczczenie pamięci
o bohaterach. Wójt zaprosił wszystkich obecnych na rozgrzewający
żurek oraz do oglądania wozu bojowego i rekwizytów przygotowanych przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Ehrhardt
M17 z Budzynia.
Dziękujemy wszystkim za obecność oraz pomoc przy organizacji
obchodów.
Cześć i chwała bohaterom.

Gmina Damasławek
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Symboliczne obchody
21 stycznia o godzinie 12.00 na rynku w Damasławku odbyły się symboliczne obchody 77. rocznicy wyzwolenia Damasławka spod okupacji hitlerowskiej oraz 159. rocznicy
wybuchu Powstania Styczniowego. Podczas uroczystości
odśpiewano hymn państwowy, a przybyłe delegacje złożyły
okolicznościowe wiązanki kwiatów i znicze pod pomnikiem.
Na końcu uroczystości głos zabrał Cyprian Wieczorek Wójt
Gminy Damasławek, który przedstawił zarys historyczny wyzwolenia Damasławka oraz podziękował obecnym za udział
w obchodach.

Mikołaje z Holandii
Przyjaciele holenderscy mimo panującej pandemii nie
zapomnieli o naszej gminie. Niestety nie odwiedzili nas
osobiście. Dzięki Ich wsparciu przygotowano 64 paczki
żywnościowe i 12 rodzin otrzymało wsparcie w formie
opału.
Dziękujemy Towarzystwu Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą na czele z Prezesem Panem Leszkiem
Górskim oraz Pani Annie Grzewińskiej Kierownik GOPS
Damasławek za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu paczek.
Naszym przyjaciołom dziękujemy za wsparcie oraz życzymy dużo zdrowia. Mamy nadzieję, że niebawem uda
nam się spotkać osobiście.

Wigilia
15 grudnia w GOK Damasławek odbyła się wigilia członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło numer 2 w Damasławku. W spotkaniu uczestniczył Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek.
Gratulujemy podtrzymywania tradycji.

Spotkanie z Sołtysami
18 marca w świetlicy wiejskiej w Wiśniewku odbyło się spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Podczas spotkania Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek wraz
z Sławomirem Bukiem Przewodniczącym Rady Gminy Damasławek podziękowali sołtysom za współpracę oraz wręczyli
drobne upominki. Spotkanie było okazją do podziękowania
Panu Krzysztofowi Szymczakowi za 12 letnią pracę na rzecz
Urzędu Gminy Damasławek oraz współpracę z Sołtysami, zaprezentowania świetlicy wiejskiej oraz rozmów na temat rozwoju naszej „Małej Ojczyzny”.
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OSP Damasławek
28 grudnia 2021 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Damasławku odbyło się podpisanie umowy oraz uroczyste
przekazanie OSP Damasławek sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.
Przekazanie sprzętu ratownictwa było finalnym etapem współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczącej środków
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
16 listopada została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań z Gminą Damasławek. W ramach umowy zakupiliśmy
sprzęt o wartości 18 515,19 zł. Zadanie zostało dofinansowanie
z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 17 815,19, a wkład
własny gminy wynosił 700,00 zł.
Na mocy podpisanej umowy przekazano jednostce na bezterminowe użyczenie następujący sprzęt:
-podpory ratownicze PT- 1200 ze zwijaczem – 3 sztuki,
-poduszkę pneumatyczną o maksymalnej sile podnoszenia 10
ton, ciśnienie robocze 8 bar,
-poduszkę pneumatyczną o maksymalnej sile podnoszenia 14
ton, ciśnienie robocze 8 bar,
-poduszkę pneumatyczną o maksymalnej sile podnoszenia 21
ton, ciśnienie robocze 8 bar,
-wąż zasilający do poduszek pneumatycznych 8 bar o minimalnej dł. 5 mb – 2 sztuki,
-wąż odcinający do poduszek pneumatycznych o dł. 0,5 mb,
-sterownik podwójny prosty,
-reduktor 200/300 bar,
W uroczystym przekazaniu uczestniczył:
-Daniel Kufel Dyrektor Gabinetu Ministra Michała Wójcika, Prezes Solidarnej Polski w województwie wielkopolskim,

-Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek,
-st. bryg. Zbigniew Dziwulski Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu,
-Maciej Przybylski Prezes OSP Damasławek,
-Dominik Niewiadomy Naczelnik OSP Damasławek,
-Joanna Frasz-Niewiadoma Skarbnik OSP Damasławek,
-Łukasz Sobkowiak Członek Solidarnej Polski.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadania. Zakupiony sprzęt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców naszej gminy.

W Niemczynie jest jaśniej
Kolejny etap rozbudowy oświetlenia na terenie gminy
Damasławek. Tym razem poprawiliśmy bezpieczeństwo
w Niemczynie. Nowe oświetlenie doświetliło drogę wojewódzką. Przy wyborze lokalizacji kierowaliśmy się ruchem komunikacyjnym, ruchem pieszych, bezpośrednim sąsiedztwem
skrzyżowań, liczbą zdarzeń drogowych oraz odległością od
obiektów handlowych i użyteczności publicznej. Wartość prac
to ponad 60 000,00 złotych. Od 2018 roku konsekwentnie
kontynuujemy rozbudowę oświetlenia na terenie całej gminy. Łącznie zamontowaliśmy 110 opraw. Na realizację czeka
jeszcze kolejne 100 punktów. Zaplanowane inwestycje będą
prowadzone w miarę dostępnych środków finansowych. Małymi krokami idziemy do przodu.

W ramach planu priorytetowego dzielnicowy sierż. sztab. Bartosz Januchowski
przypomina, że nie można kierować pojazdami po spożyciu alkoholu jak i w stanie nietrzeźwości. W ramach Planu Priorytetowego dzielnicowy st. asp. Dariusz
Nowak przypomina, że nie można kierować pojazdami będą w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub będąc pod wpływem środka odurzającego czy środka podobnie działającego do alkoholu.

Policja
Gmina Damasławek
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Podpisanie umowy na realizację projektu pod nazwą
„Rozwój Kultury fizycznej
i sportu na terenie gminy
Damasławek w 2022 roku”
7 stycznia 2022 roku Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek podpisał umowę z Prezesem oraz Wiceprezesem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół Damasławek” na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój kultury fizycznej
i sportu na terenie gminy Damasławek w 2022 roku” na kwotę
114 450,00 złotych.
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Damasławek, to jedyny klub piłkarski działający na terenie gminy Damasławek.
Klub działa w sferze upowszechniania kultury fizycznej na
rzecz dzieci i młodzieży. Swoje mecze rozgrywa na Gminnym
Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Boisko. Całość
infrastruktury gmina Damasławek udostępnia bezpłatnie.
Organizowanie treningów odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:
-Żak (F1-F2) rocznik 2013 i młodsze
W tej kategorii wiekowej trenuje 22 chłopców. Poza treningami dzieci uczestniczą w turniejach piłkarskich, gdzie przez
zabawę zdobywają cenne doświadczenie.
-Orlik (E1-E2) rocznik 2011-2012

Grupa, która uczestniczy w rozgrywkach Okręgowego Związku
Piłki Nożnej w Pile. Obecnie w grupie trenuje 24 chłopców
i 1 dziewczynka. Uczestniczą w turniejach piłkarskich na arenie województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
-Młodziki (D1-D2) rocznik 2009-2010
W grupie trenuje 18 dzieci. Młodziki zakwalifikowali się do
Pilskiej Ligi Mistrzów, w rozgrywkach dotarli do meczów
finałowych.
-Junior (B1-B2) rocznik 2004-2006
W kadrze Juniorów trenuje 24 zawodników. Treningi odbywają
się dwa razy w tygodniu. Chłopcy zdobywają doświadczenie
w Pilskiej Klasie Okręgowej.
-Senior
Drużyna Seniorów występuje w Pilskiej Klasie Okręgowej.
Konkurują z takimi zespołami jak: Tarnovia Tarnówka, Polonia
Chodzież, Sparta Złotów, Polonia Jastrowie itd.

Iskra Nadziei
W związku z rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku, 14 stycznia 2022 roku Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek
podpisał dwie umowy z Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Iskra Nadziei”.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Stowarzyszenie zrealizuje w 2022 roku dwa zadania pn.:
1) „Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania, magazynowania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom
Gminy Damasławek”.
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2) „Podtrzymywanie aktywności życiowej i zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz ułatwienie im uczestnictwa w życiu
społecznym”.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra
Nadziei” istnieje od 29 lutego 2000 roku. Z kolei organizacją
pożytku publicznego jest od 23 marca 2015 roku. Zrzesza
ono 41 członków, organizuje turnieje i koncerty charytatywne, spotkania integracyjne, całorocznie zajmuje się zbiórką
plastikowych nakrętek, z których dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na podopiecznych.

„Laboratoria Przyszłości”
Szkoły podstawowe z terenu gminy Damasławek otrzymały wsparcie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”:
Szkoła Podstawowa w Damasławku – 105 600,000 zł,
Szkoła Podstawowa w Niemczynie – 60 000,00 zł.
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wspólną misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej
szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu
ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem programu
rządowego jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych
w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości
z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria,
sztuka oraz matematyka).
Wsparcie zostało przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Szkoły już dokonały zakupu nowoczesnych narzędzi wspierających
odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości – takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

Usługi fizjoterapeutyczne
Zapraszamy Seniorów z terenu gminy Damasławek do bezpłatnego skorzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych. Podstawowym
warunkiem uczestnictwa jest wiek: 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni. Pierwszeństwo mają niesamodzielne osoby starsze oraz
osoby, które wcześniej nie korzystały z tych świadczeń.
Dla każdego uczestnika przygotowany zostanie indywidualny 10
godzinny pakiet zabiegów. Zabiegi będą prowadzone w Damasławku przy ulicy Rynek 4, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w warunkach domowych. Skierowanie uprawniające do
skorzystania z usług wystawia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku po wykonaniu przez fizjoterapeutę wstępnej
oceny potrzeb oraz o powstały w jej wyniku plan terapii.
Szczegółowe informacje:
GOPS Damasławek: 516191682 lub 505129030
Gabinet Fizjoterapii: 501062484

Informujemy, że wnioski związane z:
-dodatkiem osłonowym,
-Kartą Dużej Rodziny,
-Wielkopolską Kartą Rodziny,
-jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla obywatela Ukrainy,
-świadczeniem pieniężnym z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damasławku, ul. Długa 1a, 62-110 Damasławek.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
67 26 86 011
516 191 682
505 129 030

Gmina Damasławek
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Spotkanie
z Poseł
17 stycznia gminę Damasławek odwiedziła Marta Kubiak Poseł na Sejm RP. W spotkaniu uczestniczył również Krzysztof Konowalski Przewodniczący Koła PiS w Damasławku. Wizyta była okazją do
przedstawienia trwających inwestycji oraz dalszych
planów na rozwój gminy Damasławek. Dziękujemy
za wizytę oraz dotychczasową pomoc i zaangażowanie.

Zasłużona emerytura
W poniedziałek 7 lutego 2022 roku Cyprian Wieczorek
Wójt Gminy Damasławek wraz z pracownikami oficjalnie podziękowali Pani Halinie Nowaczyk za wieloletnią
pracę na rzecz lokalnej społeczności. Pani Inspektor była
zatrudniona w Urzędzie od 16 maja 1989 roku i odpowiadała za sprawy związane z gospodarką komunalną.
Jeszcze raz dziękujemy za współpracę oraz życzymy dużo zdrowia i pomyślności na emeryturze.

„Pod biało-czerwoną”
Gmina Damasławek dzięki pomocy mieszkańców zakwalifikowała się do projektu „Pod biało-czerwoną”. Jako gmina złożyliśmy już wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie dotacji na budowę oraz montaż masztu
z biało-czerwoną flagą. Maszt zostanie zamontowany jeszcze w tym roku przy budynku Urzędu Gminy Damasławek.
Dziękujemy za poparcie naszej inicjatywy i oddanie głosów.
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Odejście na emeryturę
We wtorek, 29 marca Cyprian Wieczorek Wójt
Gminy Damasławek wraz z pracownikami Urzędu podziękował za pracę Panu Marku Joachimiakowi, który odszedł na zasłużoną emeryturę.
Pan Marek był pracownikiem urzędu przez kilka lat,
dbał o czystość i porządek na terenie gminy, wzorowo wykonywał swoje obowiązki oraz zawsze można
było liczyć na jego pomoc. Jeszcze raz dziękujemy za
współpracę. Życzymy samych pogodnych i radosnych
chwil oraz realizacji swoich pasji i zainteresowań.

Granty PPGR
Rozstrzygnięto konkurs ogłoszony w ramach programu
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Celem jest zapewnienie popegeerowskim rodzinom dostępu do sprzętu komputerowego
i do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych
z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi, a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup
sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi
i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną oraz na dostęp do internetu.
Gmina Damasławek otrzymała dofinansowanie w wysokości 450 000 tys. zł. W regulaminie konkursu zmieniono zapis, w którym pierwotnie stawki za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy wynosiły: 3,5 tys.
zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1,5 tys.
zł za tablet, aktualnie zostały one obniżone: laptop,
komputer stacjonarny 2,5 tys. zł oraz tablet 1 tys. zł.
Dzięki wsparciu finansowemu zakupimy 159 szt. laptopów i 21 szt. komputerów stacjonarnych wraz
z oprogramowaniem, które trafią niebawem do
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Damasławek.
Do
realizacji zadania
przystąpimy niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Mieszkańców, którzy złożyli do Urzędu Gminy stosowne wnioski poinformujemy o tym fakcie indywidualnie.

Spotkanie robocze
10 lutego gminę Damasławek odwiedził Krzysztof Czarnecki Poseł na Sejm RP oraz Adam Bogrycewicz Radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W rozmowach
uczestniczył również Krzysztof Konowalski Przewodniczący Koła PiS w Damasławku. Spotkanie było okazją do
przedstawienia planów inwestycyjnych naszej gminy –
przebudowa skrzyżowania w Kozielsku, budowa ścieżki
rowerowej na stadion, rozbudowie oczyszczalni ścieków
czy pierwszym etapie budowy „obwodnicy” Damasławka.
W lutym Gmina Damasławek złoży pięć wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego Funduszu Inwestycji
Strategicznych. Jeszcze raz dziękujemy za spotkanie.

„Razem dla Rozwoju”
9 marca Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek uczestniczył w spotkaniu Rady Partnerstwa
„Razem dla Rozwoju”. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu i dotyczyło podsumowania współpracy w ramach projektu Centrum
Wsparcia Doradczego oraz perspektyw na przyszłość.
Razem dla Rozwoju to porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Wągrowickim,Miastem i Gminą Kcynia,Gminą Wapno,
Miastem i Gminą Janowiec Wielkopolski oraz naszym samorządem. Celem porozumienia jest współpraca samorządów
w realizacji projektów i inwestycji. Razem możemy więcej.

„Bądź widoczny, świeć
przykładem”
1 marca 2022 roku Cyprian Wieczorek Wójt Gminy
Damasławek przekazał asp. Bartoszowi Huszkowi
Kierownikowi Posterunku Policji w Gołańczy 100 kamizelek odblaskowych. Kamizelki otrzymywać będą
nieprawidłowo oznakowani piesi oraz rowerzyści,
którzy poruszają się po drogach gminy Damasławek.
Akcja ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań, a także przeciwdziałanie zdarzeniom, w których
poszkodowane mogą zostać osoby, które nie noszą
odblasków.

Gmina Damasławek
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Pomoc materialna dla obywateli
Ukrainy
Od 1 do 10 marca przeprowadzana została zbiórka darów dla mieszkańców Ukrainy. Towary przyjmowane były
w magazynie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Damasławku. Dyżury w poszczególnych dniach zdecydowały się pełnić następujące jednostki i organizacje:
01.03 - GOPS Damasławek
02.03 - GOK Damasławek
03.03 - Szkoła Podstawowa w Niemczynie
04.03 - Urząd Gminy Damasławek
05.03 - Publiczne Przedszkole w Damasławku
06.03 - OSP Damasławek
07.03 - KGW Niemczyn
08.03 - Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku
09.03 - KGW Damasławianki
10.03 - KGW Mokronosy Stokrotki
Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie, a mieszkańcom za ofiarność.

Na terenie gminy Damasławek według stanu na 29 marca
2022 roku przebywa 39 uchodźców z Ukrainy: 21 osób dorosłych i 18 dzieci.Obywatele Ukrainy przebywają u 10 rodzin.
Do tej pory nadano 28 numerów PESEL.

Informacja z działalności
Rady Gminy Damasławek
Sesje Rady
Gminy Damasławek
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15 grudnia 2021 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku
odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Damasławek. W rezultacie prowadzonych
obrad
Rada
podjęła
8 uchwał. 30 grudnia 2021 r. w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku odbyła się XL Sesja Rady
Gminy Damasławek. W rezultacie
prowadzonych obrad Rada podjęła
9 uchwał. 23 lutego 2022 r. w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku odbyła się XLI Sesja Rady

Gminy Damasławek. W rezultacie
prowadzonych obrad Rada podjęła
7 uchwał. 23 marca 2022 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku
odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Damasławek. W rezultacie prowadzonych
obrad Rada podjęła 6 uchwał. Wszystkie
podjęte uchwały wraz z protokołami sesji Rady Gminy Damasławek są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Damasławek na stronie www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz w
Urzędzie Gminy Damasławek - pokój nr 3.

Wiosenne porządki

W związku z długotrwałą i usprawiedliwioną nieobecnością Sekretarza
Gminy konieczne były zmiany organizacyjne. W ramach istniejących etatów wydzielono stanowisko Zastępcy
Wójta w 1/8 etatu. Obowiązki Zastępcy Wójta pełni Maria Chojnacka, które jednocześnie jest zatrudniona na
7/8 etatu na stanowisku Zastępcy
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Stanowisko zostało powołane w celu
zapewnienia ciągłości funkcjonowania
urzędu podczas nieobecności kierownika urzędu. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że utworzenie stanowiska Zastępcy Wójta jest obligatoryjne.
Wprowadzone zmiany nie spowodowały
zwiększenia zatrudnienia w Urzędzie.

Zmiany organizacyjne
w Urzędzie Gminy
Damasławek

Gmina Damasławek
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ZADBAJ O SWÓJ

KAWAŁEK NIEBA

Dym z komina zawiera pył i inne zanieczyszczenia w tym
także substancje rakotwórcze, które są emitowane do
powietrza głównie w wyniku spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych w energetyce i przemyśle oraz
paliw płynnych w silnikach samochodowych.
W Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym
powietrzem rocznie umiera ok. 45 000 osób czyli ponad 7 razy
więcej niż w wyniku biernego palenia. Zanieczyszczenia powietrza mają negatywy wpływ na nasz organizm, które mogą powodować: zaburzenia pracy wątroby, alergie, niedokrwienie serca,
choroby płuc, bóle głowy.
,,Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem
jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Głównym
narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przesięwzięć
realizowanych przez beneficjentów.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są: właścicielami/współwłaścicielmi budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wydzielonego w takim budynku loklu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:
uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania –
osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł,
uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania –
osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę
w gospodarstwie domowym nie przekracza:
1584 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
uprawnionych do najwyższego stopnia dofinansowania – osoby,
których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1260zł w gospodarstwie jednoosobowym lub prawo do otrzymania zasiłku stałego,
okresowego lub rodzinnego.
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Forma dofinansowania: dotacja (za pośrednictwem wfośigw,
gminy lub przez portal gov.pl), dotacje z przeznaczeniem na
częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,
Terminy: realizacja programu: lata 2018 – 2029,
podpisywanie umów do 31.12.2027 r., zakończenie wszystkich
prac objętych umową do 30.06.2029 r.
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia
pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed datą
wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie
tj. przed 15.05.2020 r.

Nabór wniosków:
Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na
bieżąco.
Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przez
gminę.
Można również skorzystać z rządowego portalu gov.pl.
Wnioski można złożyć za pomocą banku o ile chcesz skorzystać
z dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu
bankowego.

Warunki dofinansowania:
W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania i c.w.u. w przypadku, gdy
budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji
gazu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na
paliwa stałe, wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być
trwale wyłączone z użytku, nie udziela się dofinansowania na
przedsięwzięcia, dla których kwota dofinansowania jest niższa
niż 3000 zł, jeżeli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale
mieszkalne dotacja przysługuje na każdy lokal.

MONIKA PRZYBYSZ

Z życia
biblioteki

W bibliotece w Damasławku oraz w filii w Niemczynie dzieci uczestniczące w zajęciach podczas ferii
miały okazję poznać ciekawą postać - Hanię Humorek
- bohaterkę serii książek autorki Megan McDonald.
Dzieci zrobiły różne prace plastyczne w odniesieniu
do czytanych fragmentów: wykonały kubek - świnkę
na długopisy, koty z origami oraz kolorową wyklejankę o ogródku borsuka. 25 stycznia odbyło się spotkanie autorskie z panem Zbigniewem Grabowskim,
ekonomistą, historykiem, społecznikiem, działaczem
sportowym, a przede wszystkim poetą i pisarzem. Pan
Zbigniew Grabowski jest autorem książki „Na betki
z kumotrem, czyli na wesoło w gwarze poznańskiej”,
w której w sposób humorystyczny przybliża czytelnikom tajniki gwary naszego regionu. Publikację
doskonale uzupełniają ilustracje mieszkanki naszej
gminy pani Ewelina Zyzak. Spotkanie zorganizowane
przez Bibliotekę Publiczną oraz GOK upłynęło w miłej atmosferze przy aktywnym udziale uczestników.
W styczniu oraz w lutym w naszych bibliotekach zorganizowałyśmy dwa konkursy dla dzieci z przedszkola oraz z klas I – III Szkoły Podstawowej. Pierwszy
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka – na portret babci
i dziadka, drugi z okazji Dnia Kota – na książeczkę
o kocie. Komisja konkursowa wybrała najlepsze prace, przyznając uczestnikom nagrody
książkowe.
Patronem obu konkursów była
również Gazeta Wągrowiecka,
która ufundowała nagrody

specjalne. Z okazji Walentynek przygotowałyśmy dla
naszych czytelniczek zabawę, korzystając z bogatych
zasobów naszej biblioteki. Panie losowały książki
„niespodzianki” o romantycznej miłości, co pozwoliło poczuć wyjątkową atmosferę Walentynek. Od
stycznia w bibliotece w Damasławku oraz w Niemczynie trwa konkurs na Najlepszego Czytelnika 2022
Roku. Zachęcamy do udziału i wypożyczania u nas
książek. Dzięki funduszom otrzymanym z Sołectwa
Damasławek oraz Sołectwa Niemczyn wymieniłyśmy
w obu bibliotekach większość zniszczonych lektur
szkolnych. Dziękujemy Sołectwom za przeznaczenie
środków dla naszych bibliotek na zakup książek. Pod
koniec marca odwiedzili nas uczniowie klas II i III
Szkoły Podstawowej w Damasławku wraz z Wychowawczyniami: panią Aliną Matysiak, panią Jolantą
Dębowską, panią Renatą Tończyk oraz panią Katarzyną Kuliberdą. Dzieci wzięły udział w warsztatach
literackich z książką „Tajemnica diamentów” z serii
„Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” autorstwa
Martina Widmarka. Uczniowie dowiedzieli się, na
czym polega praca detektywów, próbowali również
rozwiązać zagadkę zaginionych diamentów. Na zakończenie zajęć każdy wykonał swój rysopis. 30 marca o godzinie 19:00 w sali Widowiskowej GOK odbyło
się spotkanie autorskie z Rozą Violet Barlow, czyli
panią Aniką Kaźmierczak – Radajewską, pisarką z naszej gminy. Znakomitą okazją do organizacji wydarzenia była premiera książki pani Aniki – „Good boys
do bad things”, która miała miejsce 11 marca br.

Gmina Damasławek
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GOK Damasławek

DOROTA DOMAGAŁA
Grudzień zaczął się kreatywnie, Rodzinnymi Warsztatami Wykonywania
Ozdób Bożonarodzeniowych, Warsztatami Piernikowymi oraz wyjazdem na
Jarmark Świąteczny w Gdańsku. Podczas warsztatów Wykonywania Ozdób
Bożonarodzeniowych,
prowadzonych
przez Panią Wiesławę Gruchałę (Muzeum Regionalne w Wągrowcu), dzieci
wraz z opiekunami wykonały piękne
stroiki świąteczne w słojach. Natomiast
Warsztaty Piernikowe, które prowadzi-

OKRES PRZEDŚWIĄTECZNY TO CZAS REFLEKSJI I ZADUMY, ZORGANIZOWALIŚMY WIĘC KONCERT KOLĘD I PIOSENEK
ŚWIĄTECZNYCH. NA SCENIE ZAPREZENTOWALI SIĘ CZŁONKOWIE
OGNISKA MUZYCZNEGO PROWADZONEGO PRZEZ
PANA STEFANA MACIOSZKA, WOKALIŚCI I GITARZYŚCI – PODOPIECZNI PANI BEATY PILAROWSKIEJ I PANA PIOTRA
BOJARSKIEGO. Z REPERTUAREM ŚWIĄTECZNYM WYSTĄPIŁ
RÓWNIEŻ ZESPÓŁ FLAMING SPARKS.

Styczeń to oczywiście 30 Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Jest to wydarzenie, w którego organizację zawsze włączają się mieszkańcy, organizacje i firmy z całej Gminy Damasławek. Jak co roku przekazano na licytacje
wiele voucherów, przedmiotów, karnetów, itp. Finał podzielony był na dwa dni.
Pierwszego dnia, tj. w sobotę wspólnie
z ZSP w Damasławku zorganizowaliśmy
Halowy Turniej Piłki Nożnej, w którym
udział wzięło 5 drużyn. Wygrała drużyna
„Piłkarski Nieład”, II miejsce zajęła drużyna „Z. H. Jóźwiakowski”, a III miejsce
„Arsenał Karbus Kopanina”. Poza podium
zaklasyfikowały się drużyny „Junior Sokół
Damasławek” oraz Podolin. Dla wszystkich zawodników pracownicy szkolnej
kuchni przygotowali smaczny posiłek.
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ły Panie z GOK`u, zakończyły się wielką,
pyszną ucztą piernikową. Było wesoło,
smacznie i aromatycznie. Na Jarmarku
w Gdańsku uczestnicy mogli zakupić
piękne ozdoby świąteczne, pamiątki,
skosztować potraw świątecznych. Ważnym punktem wyjazdu było odwiedzenie pomnika Obrońców Wybrzeża na
półwyspie Westerplatte.

Podczas turnieju zebrano 1.490,00 zł,
kwota w całości zasiliła konto Fundacji
WOŚP.
Z kolei w niedzielę od rana dzielni wolontariusze, mimo wiatru i zimna kwestowali pod kościołami w Niemczynie,
Kozielsku i Damasławku. Po południu
w GOK`u odbyła się impreza finałowa,
podczas której na scenie zaprezentowały swoje talenty taneczne i wokalne
dzieci z przedszkola i szkoły w Damasławku, zaśpiewali uczestnicy zajęć wokalnych organizowanych w GOK Damasławek oraz wystąpił zespół Flaming
Sparks. Nie zabrakło również aukcji
przedmiotów, voucherów, karnetów, itp.
Działała również kawiarenka, w której
można było posmakować wspaniałych
wypieków przygotowanych przez Panie ze Stowarzyszenia Iskra Nadziei.
Podczas finału łączna zebrana kwota wyniosła 14.335,88 zł.

Koncert ILLUSION
26 marca 2022 r. o godz.: 20:00 odbył
się koncert polskiego zespołu muzycznego „Illusion” wykonującego muzykę
rockową.

7 maja zaplanowaliśmy wycieczkę
do zamku w Malborku. Koszt wyjazdu: 110 zł ulgowy, 130 zł normalny (zwiedzanie 3 godz., transport, ubezpieczenie). Zapisy w GOK
Damasławek.

Nowy Rok rozpoczęliśmy feriami zimowymi dla dzieci.

W lutym z okazji Walentynek odbył się koncert zespołu PLATEAU pn.: „O miłości niebanalnie”.
Zespół wykonał nie tylko swoje
utwory, ale również z repertuaru
Leonarda Cohena i Marka Grechuty.

Program był bogaty i każdy
mógł dla siebie coś wybrać. Były
zajęcia sportowe, kulinarne, muzyczne, plastyczne, mydlarskie,
taneczne. Odbył się występ Iluzjonisty oraz wystawa zwierząt
egzotycznych, w których aktywnie mogły uczestniczyć dzieci.
Zorganizowaliśmy również wyjazd do Aquaparku w Wągrowcu.
Na prośbę Pani Sołtys Stępuchowa poprowadziliśmy również
zajęcia dla tamtejszych dzieci.

Dzień Kobiet uświetniliśmy koncertem „Kobiety, jak te kwiaty...”
Dawida Kartaszewicza z zespołem.
Panie i Panowie bawili się wyśmienicie. Były tańce i wspólne
śpiewy.

Gmina Damasławek
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Dzień Wiosny 2022
Zgodnie z tradycją w słoneczny poniedziałek 21 marca
powitaliśmy w naszej szkole wiosnę. W tym dniu nie odbywały się normalne lekcje, natomiast uczniowie mieli
możliwość nieco odpocząć i pobawić się. Najmłodsze klasy
przygotowały wiosenne plakaty, klasy 4-6 miały za zadanie wykonać ekologiczne marzanny, a najstarsi uczniowie
podjęli się działań w zakresie ogrodnictwa i założyli wiosenne inspekty kwiatowo-warzywne. Mamy nadzieję, że za
kilka tygodni te mini-ogrody rozwiną się w pełnej krasie.
Poza tym odbyła się wiosenne rewia talentów dla wszystkich chętnych uczniów oraz zapewniliśmy zdrową żywność, czyli świeżo wyciskane soki z różnych owoców oraz
galaretki w barwach polskich i ukraińskich. Dzień Wiosny
w ostatnich latach nie dochodził do skutku z różnych przyczyn, więc tym bardziej cieszymy się, że udało nam się zorganizować wydarzenie, które urozmaiciło codzienną pracę
naszej szkoły.

PASOWANIE
NA CZYTELNIKA
W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na
czytelników na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Pierwsze spotkanie czytelnicze klas
pierwszych, które odbyło się 22 lutego 2022 r. w naszej
bibliotece szkolnej, to wyjątkowa chwila. Pani Mariola
Kominiarek przekazała nowym czytelnikom, że w świecie
nowinek technologicznych KSIĄŻKI są i nadal będą ważne.
Uczniowie klas pierwszych odgadywali bajkowe zagadki,
które sprawdziły ich znajomość przeczytanych baśni i bajek. Książki stały się punktem wyjścia do pogadanki o tym,
jak należy o nie dbać.
Dzieci zapoznały się z prośbami książki oraz zasadami, jakie obowiązują w bibliotece przy wypożyczeniu książek.
Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy klasy I a z wychowawczynią panią Elżbietą Bogaczyk oraz czytelnicy
klasy I b z wychowawczynią panią Natalią Chołody złożyli
uroczyste przyrzeczenie.
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ZSP
Damasławek
MARCIN PIKULA

NABÓR I REKRUTACJA
KLASA SPORTOWA
Drodzy Rodzice uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej!
W roku szkolnym 2022/2023 planuje się utworzenie w Szkole Podstawowej w Damasławku oddziału sportowego na poziomie klasy IV. W ramach szkolenia sportowego przewidziane są trzy dyscypliny sportowe:
- piłka nożna,
- piłka siatkowa,
- lekkoatletyka (z elementami tańca i aerobiku).
Szczegółowe zasady rekrutacji i wymagane dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły.
Serdecznie zapraszamy!

TECHNIKUM i BRANŻOWA
SZKOŁA ZAWODOWA
Branżowa Szkoła I Stopnia w Damasławku prowadzi rekrutację do klasy wielozawodowej dla absolwentów ośmioletniej
szkoły podstawowej. Kształcenie w tej klasie odbywa się wg
poniższych zasad:
1. Trzy dni w tygodniu uczniowie uczęszczają do szkoły na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących. Zajęcia te odbywają
się w siedzibie szkoły tj. w Damasławku przy ul. Słonecznej 4.
2. Dwa dni w tygodniu uczniowie uczęszczają na praktyczną
naukę zawodu w wybranym przez siebie zawodzie do wybranego przez siebie pracodawcy.
3. Raz w ciągu roku szkolnego przez okres czterech tygodni
uczęszczają na zajęcia z zakresu teoretycznych przedmiotów
zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie zorganizo-

wane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wągrowcu.
W zależności od wybranego zawodu zajęcia te odbywają się
w CKZ w Wągrowcu lub innym ośrodku wskazanym przez ten
CKZ.
I. Technikum w Damasławku prowadzi rekrutację dla trzech
zawodów:
1. technik rolnik – 314207: a) kwalifikacja – ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej, b) kwalifikacja – ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
2. technik informatyk – 351203: a) kwalifikacja – INF.02.
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych,
urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych, b)
kwalifikacja – INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami
i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
3. technik żywienia i usług gastronomicznych – 343404:
a) kwalifikacja –HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań,
b) kwalifikacja – HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji do
wszystkich typów szkół w ZSP w Damasławku są udostępnione na stronie internetowej
szkoły.

INWESTYCJE W NASZEJ SZKOLE
Chcielibyśmy poinformować, że ZSP w Damasławku
systematycznie i konsekwentnie rozwija swoją bazę
edukacyjną. Ostatnio udało nam się uruchomić nową,
w pełni wyposażoną salę językową, w której nauka języka może odbywać się na wiele różnych sposobów,
a każdy uczeń ma swoje stanowisko ze słuchawkami
i mikrofonem, ponadto w sali działa specjalne oprogramowanie do obsługi dźwięku oraz umieszczony
jest nowy monitor interaktywny wraz z komputerem.
Ponadto do szkoły dotarł sprzęt zakupiony w ramach
inicjatywy Laboratoria Przyszłości, w tym między innymi drukarka 3D, długopisy 3D, monitory, sprzęt audiowizualny i pomoce do nauczania informatyki, plastyki
i techniki. W ubiegłym miesiącu dzięki owocnej współpracy z Wójtem Gminy Damasławek dokończono też
wymianę okien w izbach lekcyjnych, na ten moment
każda sala, w której uczą się dzieci, ma już nowe
i szczelne okna.

Gmina Damasławek
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AGNIESZKA KOKOWSKA

PAULINA NOWAK

PRZEDSZKOLE
w Damasławku

Interaktywne spotkanie z bajką
17 lutego w naszym przedszkolu odbyło się interaktywne spotkanie z bajką.
Każda grupa przedszkolna uczestniczyła
w 45 minutowym seansie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
W trakcie seansu przenieśliśmy się
w cztery plany filmowe, podczas których
przedstawione zostały fragmenty z bajek
Pinokio, Sindbad, Królowa Śniegu i Pocahontas.

W karnawale same bale…
W środę, 9 lutego w naszym przedszkolu
odbył się balik karnawałowy. Ze względu
na trwającą pandemię każda grupa bawiła się w swojej sali zajęć. Przedszkolaki
w pięknie udekorowanych salach uczestniczyły wspólnie ze swoimi paniami
w zabawach i pląsach. Wspólna zabawa
przeplatana była słodkim poczęstunkiem
i sesją fotograficzną. Dziękujemy rodzicom i dzieciom za zaangażowanie
w przygotowanie pięknych strojów balowych.

Dzień Kobiet
Dzień Kobiet to święto, które co roku
obchodzimy w naszym przedszkolu. Jest
to doskonały sposób do kształtowania
u dzieci nawyku obdarowywania upominkami swoich najbliższych. Wszystkie
kobietki, te małe i duże dziękują chłopcom za piękne życzenia.
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Walentynki
14 lutego był dla naszych przedszkolaków prawdziwym czerwonym dniem
miłości i przyjaźni. W tym dniu w ubiorze przedszkolaków królował oczywiście
kolor czerwony. Przedszkolaki wzięły
udział w licznych zabawach związanych
z walentynkami: szukały drugiej połówki
serca, rozwiązywały zagadki dotyczące
bohaterów bajek oraz wykonywały prace
plastyczne o tematyce walentynkowej.
Atrakcją dnia była poczta walentynkowa. Był to dzień miłych wrażeń, który na
długo pozostanie w pamięci przedszkolaków…

Dzień Dinozaura
W piątek, 26 lutego obchodziliśmy Dzień Dinozaura. W tym dniu
dzieci dzięki okularom 3D przeniosły się w czasy ery mezozoicznej
i obserwowały wygląd różnych dinozaurów. Poznaliśmy sposoby życia tych
zwierząt, wykonaliśmy dinozaury oraz
zbudowaliśmy Park Jurajski. Było wiele
wspólnych zabaw z dinozaurami. Święto to jest bardzo lubiane przez naszych
milusińskich…

Wiosna, wiosna…
Wiosna – jedna z najpiękniejszych pór roku. Już
kilka dni przed powitaniem wiosny w naszym przedszkolu rozpoczęliśmy wiosenne przygotowania. Zmieniła się dekoracja z zimowej na wiosenną. W salach powstały pierwsze hodowle kwiatów i cebuli. W pierwszy
Dzień Wiosny przedszkolaki wraz ze swoimi paniami
przemaszerowały barwnym pochodem po miejscowości. Wierszami, okrzykami i piosenkami pożegnały zimę
i powitały wiosnę.
21 marca marca przypada także Światowy Dzień
Zespołu Downa czyli Dzień Kolorowej Skarpetki. Osoby z Zespołem Downa w 21 parze chromosomów mają
dodatkowy chromosom. Kolorowe skarpetki to symbol
solidaryzowania się z osobami chorymi na Zespół Downa. Nasze przedszkolaki dały wyraz wparcia poprzez
założenie dwóch różnych skarpetek.

Dzień Babci i Dziadka
Z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki
z Publicznego Przedszkola w Damasławku z oddziałami w Niemczynie przygotowały krótkie występy.
Były wiersze, piosenki, układy taneczne oraz życzenia.
Z powodu trwającej pandemii i reżimu sanitarnego nie
mogliśmy zorganizować uroczystości i zaprosić dziadków
do przedszkola. Przygotowane występy zostały nagrane
i umieszczone na grupowych Messengerach, aby babcie
i dziadkowie mogli je obejrzeć. Każde dziecko wykonało także piękne upominki dla swoich Dziadków. „Babciu, Dziadku życzymy Wam zdrowia, szczęścia, pomyślności, stu lat życia i radości”

Przedszkolaki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Dzieci z Publicznego Przedszkola w Damasławku przyłączyły się do 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedszkolaki wraz z swoimi wychowawcami przygotowały układy taneczne i zaprezentowały
je podczas występu. Serdecznie dziękujemy dzieciom
i ich rodzicom za przybycie, wsparcie i hojne serca.
Dzięki takim akcjom uświadamiamy najmłodszym,
że okazywanie pomocy innym jest niezwykle istotne,
gdyż niewielkie rzeczy dla nas, mogą dla innych znaczyć bardzo wiele…

Gmina Damasławek
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„POZNAJ POLSKĘ”
Uczniowie klas IV, VIIa i VIIIb wraz
z organizatorami wycieczki p. Jerzym
Kubiakiem i p. Mariolą Łukomską
w dniach od 01.12. do 03.12.2021 r.
odwiedzili Dom Urodzenia Fryderyka
Chopina w Żelazowej Woli oraz zobaczyli Warszawę z jej najważniejszymi
osobliwościami.
Trzydniowa wycieczka mogła się odbyć
dzięki dofinansowaniu MEiN w ramach
programu „Poznaj Polskę”, podczas
której należało zwiedzić sześć obiektów edukacyjnych wskazanych na liście MEiN. Oprócz dworku Chopina
w Żelazowej Woli uczniowie zwiedzili
w stolicy: Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Łazienki Królewskie, historyczny
zespół miasta z Traktem Królewskim
i Wilanowem, Barbakan i Mury Obronne wraz z pomnikami Małego Powstańca i Jana Kilińskiego, Muzeum POLIN
i Umschlagplatz, a także przekonali
się, jak wygląda na żywo zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Niewątpliwie dużą atrakcją było
zwiedzanie magicznego Królewskiego Ogrodu Światła w Wilanowie oraz
podziwianie iluminacji świątecznych
w stolicy. Ponadto uczniowie odbyli wędrówkę szlakiem bohaterów „Kamieni

na szaniec” – lektury obowiązkowej
w szkole podstawowej. W tym celu odwiedzili groby Alka, Rudego i Zośki na
Powązkach Wojskowych oraz miejsca
więzienia i przesłuchań Rudego (Pawiak
i Muzeum Walki i Męczeństwa), a także
jego odbicia z rąk Gestapo pod Arsenałem. Ostatnim punktem programu
był Stadion Narodowy, który uczniowie
obejrzeli z okien autokaru.
Wycieczka chociaż dość intensywna,
sprawiła wszystkim dużo radości i niewątpliwie przyczyniła się do uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego.
Dla wielu dzieci był to pierwszy wyjazd
bez bliskich, długi przejazd autokarem,
całe dni i noce pod opieką nauczycieli. Właśnie to sprawia, że szkolna
wycieczka to magia…. Nowe doświadczenia, nowe wiadomości, inny przekaz
płynący z ust przewodników warszawskich sprawiły, że przyswojenie wiedzy
stało się łatwiejsze i przyjemniejsze.
Miejmy nadzieję, że mimo zimowej
aury nasi uczniowie połknęli „turystycznego” bakcyla i spotkamy ich
w licznym gronie na wycieczkach po
pięknej naszej polskiej ziemi.

„DZISIAJ W BETLEJEM”- JASEŁKA SZKOLNE
Pięknym zwyczajem naszej szkoły
są przygotowywane przez dzieci Jasełka, które przybliżają wydarzenia
Betlejemskiej Nocy, wprowadzają
w świąteczną atmosferę, pobudzają
do refleksji. Jak co roku, przed przerwą świąteczną, choć tym razem nieco wcześniej, nauczyciele, zaproszeni
goście, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły mogli obejrzeć tradycyjne
przedstawienie jasełkowe. Myślą przewodnią była piękna kolęda „Dzisiaj
w Betlejem”. Nad przebiegiem uroczystości czuwały p. katechetka Małgorzata Szmiel oraz p. wychowawczyni
Magdalena Macieja. Wzruszającą historię Bożego Narodzenia przedstawili
uczniowie klasy trzeciej. Występujący
śpiewali nie tylko tradycyjne kolędy,
ale także piękne pastorałki. Radość
z narodzenia oczekiwanego Zbawiciela
dzieci wyraziły także tańcem. Mali ak-

22

torzy zachwycili publiczność i wywołali
wiele wzruszeń tańcząc dla nowonarodzonego Jezusa. Całość przedstawienia
dopełniła perfekcyjnie przygotowana
dekoracja wykonana przez panią Magdalenę Maciubę. Po przedstawieniu
Pani Dyrektor Maria Machaj - Socha
podziękowała dzieciom za udany występ oraz złożyła wszystkim obecnym
świąteczne życzenia. Głos zabrali również zaproszeni goście: wójt Gminy
Damasławek p. Cyprian Wieczorek, ks.
Proboszcz Bogdan Łybek, sołtys Niemczyna p. Ryszard Rozmarynowski oraz
Przewodnicząca Rady Rodziców p. Agata Król. W tym świątecznym nastroju
zakończyliśmy naszą uroczystość.

Akcja KARTKA ŚWIĄTECZNA
W okresie przedświątecznym - w grudniu
wolontariusze Szkolnego Klub Wolontariatu podjęli inicjatywę działań polegającą na wykonaniu kartki z życzeniami
świątecznymi uczestnicząc także w Akcji
Kuratora Oświaty z Poznania pod hasłem
Akcja #KartkaŚwiatecznaDla. Oprócz
nadesłanych kartek przez Kuratorium
Oświaty w Poznaniu, młodzież wykonała
własnoręcznie wiele kartek świątecznych
oraz ozdób choinkowych, które wspólnie
zostały przekazane osobom w naszym
środowisku lokalnym - do Ośrodka Opieki
Pozaszpitalnej, Hospicjum w Wągrowcu
oraz mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach. Choć zwyczaj
wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych zanika, wypierany jest przez życzenia
elektroniczne, wciąż w naszym otoczeniu
są ludzie, którzy nie tylko je piszą, ale
chętnie otrzymują, którym zwykła kartka
świąteczna, stojąca na półce, przypomina,
że nie są sami życząc wszystkim zdrowych, pogodnych i wesołych świąt. Dziękujemy serdecznie także za zaangażowanie rodziców w przygotowaniu ozdób
choinkowych i kartek świątecznych.

SP

Niemczyn
Stefańska Anita

DZIEŃ KOBIET

Konkurs „BAJKOWE ABC”

Jak co roku 8 marca w naszej szkole odbył się Dzień Kobiet. Ten dzień wyglądał
nieco inaczej, ponieważ Akademia z tej
okazji odbyła się w wersji online. Krótki
występ został przygotowany przez panią
Renatę Moeglich i Magdalenę Macieja,
w której zaprezentowali się uczniowie
klasy II i III. W tym dniu nie zabrakło
pięknych upominków i życzeń dla KOBIET
MAŁYCH I DUŻYCH Samorząd Szkolny
obdarował wszystkie panie pachnącymi
i słodkimi upominkami. Został również
rozstrzygnięty plebiscyt, który był zorganizowany przez opiekuna Samorządu
panią Anitę Stefańską. W kategorii klas
I-IV najsympatyczniejszą dziewczyną została Julia Skarbińska, a w kategorii klas
V-VIII Michalina Maciuba. Dziewczyny
otrzymały pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz gadżety ufundowane przez organizatora. Na zakończenie dnia uczniowie
włączyli się w akcję Kobiety-Kobietom
zainicjowaną przez Szkołę Podstawową
w Mieścisku. Poprzez wspólne odśpiewanie piosenki MOJA I TWOJA NADZIEJi zespołu HEY, okazaliśmy solidarność z uczniami
i kobietami z Ukrainy.

9 marca 2022 r. odbyła się XXI edycja
Bajkowego ABC – powiatowego konkursu literackiego w Łeknie. Uczniowie
z naszej szkoły z klasy III: Kacper Spychalski i Gabriela Kruk pod opieką wychowawcy Magdaleny Maciei przygotowali
się z treści książki Wandy Chotomskiej
pt: „Przygody jeża spod miasta Zgierza”.
Konkurs miał na celu zachęcić dzieci do
czytania ze zrozumieniem. Uczestnicy
przystąpili do rozwiązywania testów, które składały się z pytań otwartych oraz pytań testowych. W każdej kategorii czworo
dzieci zdobyło maksymalną ilość punktów, przechodząc do kolejnego etapu.
Końcowe wyniki zadecydowały, że Kacper Spychalski zajął II miejsce, a Gabriela
Kruk zajęła III miejsce. Laureaci otrzymali bony podarunkowe do zrealizowania
w sklepie zabawkowym, każdy uczestnik
otrzymał dyplom i upominek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów :)

Gmina Damasławek
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Pierwszy
dzień

WIOSNY
Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny
na stałe wpisały się w kalendarz imprez
i uroczystości naszej szkoły. 21 marca 2022
r. wesoło i z humorem obchodzono Powitanie Wiosny. Świętowanie rozpoczęliśmy od
uczniów klas I – IV, którzy zgromadzili się
w sali gimnastycznej, gdzie rywalizowali
ze sobą w Mini Talent Show. Było śpiewanie solo, w parze, były tańce, pokaz karate
jak i również umiejętności piłkarskie. Jury
w składzie: p. Anita Grześkowiak, p. Małgorzata Szmiel i p. Artur Płoszyński mieli
nie lada orzech do zgryzienia, ponieważ
wszyscy uczestnicy pokazali wysoki poziom
swoich talentów. Po burzliwej naradzie zostały wyłonione następujące miejsca:
I miejsce – Julia Pędzińska i Maja Cielińska,
II miejsce – Michał Maciuba i Kacper Spychalski,
III miejsce – Lena Wodyńska,
Wyróżnienie – Oliwia Korcz.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody. Po występach przyszedł czas
na pochód wokół Niemczyna w barwnym
korowodzie, z kolorowymi maikami i z eko –
Marzannami, którymi przepędziliśmy zimę
i powitaliśmy wiosnę. Pogoda dopisała, zaświeciło słońce jakby na znak, że pięknie
ją powitaliśmy. Pochód zakończył się na
szkolnym boisku, gdzie jury wybrało spośród przygotowanych przez klasy kukieł
tą najbardziej pomysłową, najciekawszą
i najoryginalniejszą, która została wykonana
z materiałów ekologicznych oraz odpadów
z gospodarstw domowych. Zwycięzcami
okazała się klasa III oraz VII b. Klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodki upominek. Marzanny powstają by ostatecznie
pożegnać zimę - i aby tradycji stało się zadość – powinny zostać spalone i wrzucone
do wody... Jednak jesteśmy szkołą dbającą
o środowisko i dlatego uczniowie posegregowali części Marzanny na odpowiednie
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odpady.
W części trzeciej naszych obchodów uczniowie z klas V – VIII zaprezentowali się w pokazie mody ekologicznej. Stroje powstały
z różnorodnych materiałów przeznaczonych
do recyklingu np. kartony, worki, gazety, butelki plastikowe, folia spożywcza itp. Ekomodelki i ekomodele prezentowali na klasowym wybiegu swoje kreacje. Ciekawymi
dodatkami były nakrycia głowy, biżuteria
i buty z surowców wtórnych. To była świetna zabawa.
Komisja konkursowa w składzie: p. Małgorzata Szmiel, p. Agnieszka Cieślińska
i p. Artur Płoszyński oceniała humorystyczną wypowiedź na temat strojów, zgodność
z tematyką ekologiczną, oryginalność wykonania oraz estetykę i sposób prezentacji
strojów. Wybór był trudny, jednakże bezkonkurencyjni okazali się uczniowie z klasy V,
którzy otrzymali pamiątkowy dyplom oraz
kosz pełny słodkości. Obchody Pierwszego Dnia Wiosny zbiegły się z powitaniem
w progach naszej szkoły nowej koleżanki
z Ukrainy. Do klasy 5 dołączyła Sonia, dla
której koleżanki i koledzy przygotowali
niespodziankę – plakat witający po polsku
i Ukraińsku oraz słodkości i prezenty, które sprawiły jej radość. Bardzo ucieszyła nas
obecność Sonii, dla której pierwszy dzień
w nowej szkole był zapewne stresujący.
W tej placówce, wszyscy postarali się, żeby
nasza nowa koleżanka poczuła się pewniej.
Dzień Samorządności został przygotowany przez Samorząd Uczniowski i Świetlicę
Szkolną. Wszystkim klasom dziękujemy za
zaangażowanie i wspólną zabawę, a zwycięzcom gratulujemy!

Rolnictwo najważniejsze wszyscy
chcemy jeść!
Pisząc artykuł wiosenny do Damasławskich Wieści w roku kończenia 45 lat pracy w doradztwie rolniczym, ba jeszcze przed największymi świętami chrześcijan mój artykuł miał być utrzymany w klimacie
pogodnego humoru.
Nagle przewartościowało nam się życie, zmieniła się sytuacja w rolnictwie z dnia na dzień. Dzisiaj na końcu marca
2022 powiedzieć trzeba, że rolnictwo to skarb, ogród to
skarb, nasiona to skarb i zwierzę to skarb i nie ma w tym
żadnej przesady. Wytwarzanie własnej żywności staje się
błyskawicznie bezcenną potężną bronią, zyskuje na wartości
i aktualności. Bezpieczeństwo żywności w Europie chwieje się i stan ten potrwa przez najbliższe miesiące, a może
nawet lata. Nie mówię tutaj że będziemy głodować, ale za
żywność w tym chleb będziemy z czasem płacić dużo, dużo
więcej.
Ludzie nie głodują dlatego, że na świecie nie ma żywności.
Jest jej pełno, w nadmiarze. Ale między tymi, którzy chcą jeść,
a pełnymi magazynami stoi wysoka przeszkoda: gra polityczna.

ZBIGNIEW TOMCZAK

Ryszard Kapuściński
Faktem jest, że jeden z większych obszarów produkujących żywność na świecie jest chwilowo z tej produkcji wyłączony. Rolnicy ukraińscy nie wyjadą w pola,
a ich życie i sprzęt są narażone. Tam gdzie rolnicy przystępują do siewu są pod obstrzałem karabinów, a nawet zaminowuje się pola i pracujące traktory wylatują
w powietrze. Z nad morza Czarnego donoszą o kradzieży
przez Rosjan 5 statków ukraińskich załadowanych zbożem.
Żywność staje się celem strategicznym. „Musimy myśleć
o bezpieczeństwie żywnościowym Polaków oraz ponad
miliona obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie
naszego kraju. Trzeba zatem zrobić wszystko, by zwiększyć
produktywność rolnictwa i nie eksperymentować z różnego
rodzaju ideologicznymi strategiami jak Zielony Ład. Należy wstrzymać lub odejść od celów, które proponuje Komisja
Europejska” – mówił wiceminister Ardanowski. Na początku
marca rolnicy zwrócili się do przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen z apelem, w którym czytamy:
„Uważamy, że Komisja Europejska powinna w trybie natychmiastowym zdecydować o zawieszeniu wszelkich procedowanych reform, których efektem może być dalszy wzrost
kosztów produkcji. Zmiany związane ze strategią „Od pola do
stołu”, strategią „Bioróżnorodności” oraz pakietem Fit for 55
niewątpliwie będą miały takie negatywne oddziaływanie.
Zaoszczędzony w ten sposób czas powinien być poświęcony
na dokładne przygotowanie oceny skutków tych regulacji na
europejskie rolnictwo.” O tych strategiach, które miały obowiązywać w przewadze od 2023 roku pisałem w poprzednich numerach Wieści, więc rolnicy mieli sposobność się
z nimi zapoznać. Tymczasem Rosja i Ukraina odpowiadają
za ¼ dostaw pszenicy na światowe rynki i 1/3 globalnego
handlu jęczmieniem. Do tego, Ukraina jest 4. na świecie największym eksporterem kukurydzy i ważnym dostawcą nasion rzepaku, oleju słonecznikowego i śruty słonecznikowej.

Ograniczenie w dostępności ww. surowców może zachwiać
światowym bezpieczeństwem żywnościowym (ludzie, zwierzęta,
pasza).Obserwujemy duży wzrost cen surowców,co oznacza wzrost
cen produktów wytworzonych przez rolnictwo (zboża, olej , mięso).
Nawet przy rekompensacie rolnik nie kupi szeregu maszyn czy urządzeń do gospodarstwa, co spowoduje zachwianie stabilności inwestycyjnych. Branża rolnicza poważnie to odczuje.
Jeśli konflikt się
przeciągnie,
może
okresowo
brakować
żywności
w Ukrainie, ale też w państwach Europy, a nawet świata.
Obecnie w Polsce wyznaczane przez Główny Urząd Statystyczny wskaźniki koniunktury konsumenckiej i gospodarczej lecą w dół. Bieżący wskaźnik tendencji konsumpcji indywidualnej, wyniósł w marcu minus 39 i był o 11,3 pkt proc.
niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca. Na dużych minusach są też marcowe wskaźniki koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu detalicznym,
ale też hurtowym, transporcie i gospodarce magazynowej,
a także zakwaterowaniu i gastronomii. Dzieje się to nie tylko
za sprawą wojny w Ukrainie, ale też rosnącej inflacji i ciągle zwyżkujących cen na podstawowe surowce do produkcji.
W rozmowie, z niektórymi rolnikami z gminy Damasławek
mam informację o zadłużeniu gospodarstw, które się zwiększa mimo stałej ciężkiej pracy. Oferowane do niedawna
ceny na sprzedawane produkty rolnicze były takie same, lub
mniejsze jak przed 30 laty, przy realnie wyższych kosztach
nakładów. Niezasłużone długi będą częściowo eliminowane
poprzez oferowane dopłaty, ale oferta ta jest spóźniona, bo
bardzo aktywne odsetki z łatwością zabierają dane gospodarstwu pieniądze. Produkcja żywności jaką wykonuje rolnik
jest rzeczą świętą i nie ma w tym żadnej przesady. Nie bez
powodu w Biblii większość porównań, przypowieści odnosi
się ogólnie do rolnictwa i pracy na roli (choćby Ewangelia
z 27.03. powrót syna marnotrawnego). Żywność to jest strategia. Jest ważniejsza niż armia, polityka, czy wybory. Zatem
rolnik – producent żywności powinien mieć zacne i przednie miejsce pośród zawodów świata. Czy tak jest, czy to jest
właściwe, czy na pracy rolnika musi zarabiać cały łańcuszek
przedsiębiorców, których nazwać można cwaniakami. Jest na
ten proceder niewłaściwe przyzwolenie i to musi ulec zmianie, lecz zmianie wcześniejszej musi ulec świadomość społeczeństwa wiejskiego. Święta Wielkanocne ze Zmartwychwstałym Jezusem, niech obdarzą nas pokojem, zdrowiem
i otwartym sercem, wspólnie spędzonym czasem w rodzinnej i narodowej, oraz poza narodowej miłości. Niech wiosna
nas zachwyci i opromieni nową nadzieją, bo „ludzi dobrej
woli jest więcej i mocno wierzmy w to, że tan świat nie zginie dzięki Nim”.

Główny doradca rolników - Zbigniew Tomczak
Gmina Damasławek
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Co szumi w ulach?

ZYGMUNT MNICHOWSKI
PREZES KOŁA PSZCZELARZY W DAMASŁAWKU

Po prostu wiosna w ulach i na polach. Pszczoły dobrze oceniają warunki atmosferyczne
i w odpowiednim czasie wykonują pierwsze obloty wiosenne.
Tej wiosny miało to miejsce w dniach
13.03-15.03/22 temperatury dnia oscylowały w granicach +9 i +10 st. C w cieniu,
a w słońcu były o 3-4 st. wyższe. Pszczelarze na ostatnim zebraniu Koła wyrazili zadowolenie z przezimowania rodzin
pszczelich co napawa optymizmem.
To dobry prognostyk. Będzie miał kto zapylać uprawy owadopylne oraz sady i ogrody pod warunkiem, że wszyscy ochronimy
i uszanujemy te pożyteczne owady. Jest to
nasz wspólny obowiązek bowiem pszczoły decydują o wysokości i jakości plonów
wielu roślin spożywczych. Ponieważ życie
pszczół jest zagrożone głównie chemiczną
ochroną roślin, to ponawiamy nasz apel do
rolników i sadowników o rozważne wykonywanie zabiegów w duchu utrzymania
przy życiu każdej pszczółki. Przy okazji proponujemy konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich i Rolników mający na celu zwiększenie bazy pożytkowej dla pszczół. Aby wziąć
udział (do czego bardzo zachęcamy) należy
kupić nasiona roślin pożytkowych ok. 1 kg
np. (biała koniczyna, ogórecznik, facelia,
koniczyna perska, esparceta, słonecznik)
i wysiać na nieużytkach, rowach w ogrodach. Dowód zakupu czyli paragon lub
faktura uprawniają do wzięcia udziału
w konkursie. Udział w konkursie należy
zgłosić do naszego Koła Pszczelarzy (tel.
698 521 451). Nagrodą będzie oczywiście
miód. Duże obszarowo uprawy wyliczonych roślin nie biorą udziału w konkursie.
W okresie wegetacji i kwitnienia wysianych roślin należy zrobić zdjęcia i przesłać
na adres email: mnich022@autograf.pl.
Konkurs podsumujemy i nagrodzimy miodem, a wyniki podamy w Damasławskich
Wieściach i na stronie UG. W czasie zimy
pszczoły spały, a pszczelarze obradowali.
Odbyliśmy w tym czasie cztery zebrania
w tym sprawozdawczo-wyborcze. Powołano nowy Zarząd i komisję rewizyjną.

Aktualnie skupiamy 15 członków
i kilku kandydatów. Nasi pszczelarze są w posiadaniu 261 rodzin pszczelich, które widnieją
w rejestrze Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.
Winni jesteśmy podziękowania panu Wójtowi naszej gminy za piękne nowe nasadzenia lip, które
za parę lat zwiększą bazę pożytkową naszej gminy. Szanujmy te nasadzenia bo to nasza wspólna
sprawa, która poprawia stan naszego otoczenia
przyrodniczego. Wszyscy czujmy się odpowiedzialni za los tych pięknych nasadzeń bowiem to
ma również wartość finansową.
Zainteresowanych kosztami nasadzeń odsyłam
do czwartego nr 4 Wieści z 2021 r., są to duże
pieniądze. A nasadzenia zostały wykonane wzorowo i profesjonalnie - Panie Wójcie - dziękujemy.
Przy okazji wiosny wracamy do Murarek, o których sporo pisałem w pierwszym numerze Wieści z 2021 i czwartym z 2020 r. W dalszym ciągu
polecam temat bowiem każdy może być pszczelarzem od „Murarek”. Wystarczy zainstalować
w ogrodzie domek dla tych zapylaczy, zasiedlić go
kokonami Murarki i obserwować wylęgi, a później ich pracę na kwiatach – sama przyjemność
i satysfakcja. Ale mamy również piękne domki hotele dla Murarek na terenie naszej wspaniałej
gminy, które wymagają zasiedlenia i opieki. Proponuję zinwentaryzować te hotele i powierzyć
opiece młodzieży z klas biologicznych pod nadzorem nauczycieli biologów Szkół w Niemczynie
i Damasławku. Po zlokalizowaniu tych domków
nawiążemy kontakt z nauczycielami biologii/
przyrody w celu uzgodnienia szczegółów. Sądzę,
że będzie to bardzo pożyteczna i przyjemna, a zarazem poglądowa przygoda. Domki oraz kokony
Murarki można nabyć w centrum ogrodniczym
w Wągrowcu przy ul. Kcyńskiej. To tyle dla pierwszego numeru Wieści w tym roku.

Pszczelarze życzą czytelnikom Wieści
Zdrowych i Miłych Świąt Wielkiej Nocy
Zygmunt Mnichowski
Prezes KP w Damasławku
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Żegnaj Prezesie…
Ze głębokim żalem pożegnaliśmy w sobotę 19-go lutego br. na damasławskim
cmentarzu naszego przyjaciela śp. Andrzeja Bachorę - wieloletniego Prezesa
Stowarzyszenia Ekologiczno – Wędkarskiego Pałuczanin Damasławek.
Andrzej urodził się 10 stycznia 1956 roku i całe
swoje życie związany był z Damasławkiem. Był
wędkarzem, ekologiem, społecznikiem i nade
wszystko człowiekiem o otwartym sercu. Kiedy na jesieni 2001 r. z inicjatywy miejscowych
wędkarzy, zrzeszonych wówczas w lokalnych
strukturach Polskiego Związku Wędkarskiego PZW,
powstała inicjatywa, na kanwie zmian zachodzących
w Naszym Kraju, utworzenia własnego niezależnego
stowarzyszenia wędkarskiego, Andrzej podjął się tej jakże
trudnej misji tworzenia nowych struktur i nowej działalności. Od samego początku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Kierowane przez niego stowarzyszenie zaczęło
skupiać w swoich szeregach nie tylko wędkarzy, ale
i ludzi przyjaźnie nastawionych na przyrodę i otaczające nas środowisko. Z powodzeniem przeprowadzał
coroczne akcje sprzątania brzegów stępuchowskiego
jeziora. Zaś organizowane przez stowarzyszenie zawody wędkarskie przyciągały coraz to nowe rzesze miłośników
wędkowania w tym nie tylko pośród dorosłych ale i również
pośród młodzieży i dzieci.
Taki był ten nasz Andrzej. Niby zwyczajny, ale jakże niezwyczajny człowiek… Swoje prezesowanie postrzegał zawsze
w kategoriach służby – służył środowisku naturalnemu
i drugiemu człowiekowi. Nawet kiedy ciężka choroba bardzo
utrudniała mu życie był ze swoimi wędkarzami. Każde zawody przygotowywał niezwykle pieczołowicie dbając o każdy
detal – był prawdziwym komandorem tej naszej organizacji.
Działalność Andrzeja budziła podziw i uznanie i to nie tylko
pośród członków stowarzyszenia ale także i lokalnej społeczności, władz gminy a nawet powiatu. We wrześniu 2021 r. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego w dowód uznania wybitnych
zasług dla rozwoju powiatu wągrowieckiego przyznał i uho-

norował Andrzeja i kierowane przez
niego stowarzyszenie zaszczytnym
i jakże honorowym wyróżnieniem - Nagrodą
Herbu Powiatu Wągrowieckiego. Było
to dla nas wielkie wyróżnienie i oczywiste zaskoczenie.
Andrzej to bardzo przeżył, nie spodziewał się – pamiętam jak się z tego cieszył… . Wciąż miał nadzieję, że wygra
z tą zabójczą i jakże śmiertelną chorobą, że ją ujarzmi niczym wędkarz potężnego drapieżnika na haczyku swej wędki – niestety… nie udało się… Dziękujemy ci Andrzeju za to
wszystko dobro, które nam wyświadczyłeś. Dziękujemy Ci
za Twoje zaangażowanie i pracę jaką wykonałeś dla naszej
społeczności. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach
i naszej pamięci i chyba już zawsze każdy szum kołyszącej
się na wietrze brzegowej trzciny przypominać nam będzie
Ciebie – Naszego Prezesa, a każdy poranny na łowisku brzask,
czapli krzyk i perkozowe tykanie przypominać nam będą
o Twojej obecności i…. naszej… przyjaźni. Żegnaj Przyjacielu
i niechaj Ci ta nasza damasławsławska ziemia lekką będzie,
a wiatr znad Stępuchowa kołysankę niesie…
Spoczywaj w pokoju.

JAREK KOTWICA

Gmina Damasławek
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