BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY DAMASŁAWEK

DAMASŁAWSKIEwieści
03/2022 (19)

JUBILEUSZE URODZIN | INWESTYCJE | WYDARZENIA GMINNE | Z ŻYCIA BIBLIOTEKI | GOK DAMASŁAWEK

Zawody

Sportowo-Pożarnicze

ISSN 2544-9508

Święto

Plonów
Mokronosy 2022

Kozielsko
2022
Fotorelacja

Drodzy Mieszkańcy,
poszczególne kwartały 2022 roku przynoszą kolejne wyzwania. Aktualna sytuacja ma również ogromny wpływ na
gminę Damasławek. Każdego dnia planujemy, organizujemy i weryfikujemy działania związane z funkcjonowaniem
naszego samorządu. Rosnące ceny towarów i usług
odczuwa całe społeczeństwo. Wraz ze Współpracownikami rozpoczynamy prace nad
konstruowaniem budżetu na 2023 rok.
Już dziś wiemy, że czeka nas poważny
egzamin. Z pełną odpowiedzialnością
mogę stwierdzić, że zbilansowanie
dochodów i wydatków na przyszły
rok będzie wyjątkową sztuką. Doskonałym tego dowodem jest podwyżka
cen za energię elektryczną o ponad
435%. Jeżeli dodamy do tego wzrost cen
węgla na poziomie około 400%, to już teraz brakuje nam około 4 000 000,00 złotych.
Z niepokojem spoglądamy w przyszłość, niemniej
mamy nadzieję, że sytuacja się ustabilizuje. Zapewniam,
że na bieżąco będziemy podejmowali działania optymalizujące nasz budżet. Priorytetem dla nas jest zachowanie
ciągłości funkcjonowania administracji samorządowej.
Co ciekawe, póki co nie mamy problemów z realizacją

inwestycji. Wszystko dzięki wielowymiarowej współpracy, zaangażowaniu całego zespołu oraz dużej ilości pozyskanych dofinansowań. Piszemy sporo wniosków, które
są pozytywnie oceniane. Okres letni był bardzo pracowity. Uważam, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas.
Najlepszym tego przykładem są inwestycje,
których realizację rozpoczniemy już tej
jesieni. W 2022 roku planujemy wybudować rekordową ilość dróg o długości
3,5 km. Dbamy o wszystkie miejscowości w sposób zrównoważony. Nie
zapominamy o małych sołectwach.
Rozbudowujemy sieci wodociągowe
i kanalizacyjne oraz oświetlenie. To
wszystko powoduje, że gmina Damasławek robi kolejny ważny krok w rozwoju.
Do
wszystkich
Mieszkańców
kieruję słowa podziękowania za współpracę, życzliwość, wsparcie i zrozumienie.
W sposób szczególny dziękuję za Wasze wnioski, uwagi
oraz inicjatywy. Na nadchodzącą jesień życzę dużo zdrowia, energii do działania i niesłabnącego optymizmu.

OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy,
Na ten jesienny czas przekazujemy Państwu najnowsze wydanie “Damasławskich wieści”. Mamy
nadzieję, że lektura naszego biuletynu umili Państwu krótsze i chłodniejsze dni. W tym numerze wspominamy minione wydarzenia, informujemy o zrealizowanych i trwających inwestycjach
oraz przedstawiamy różne ciekawostki z życia gminy. Życzymy przyjemności.
Redaktor Naczelny Maria Chojnacka
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Jubileusze urodzin
Leokadia Kosmowska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

90. urodziny Pana Henryka Nitki
Pan Henryk Nitka z Damasławka 29 czerwca 2022 roku obchodził 90 urodziny. Dostojnego jubilata z tej okazji odwiedził Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek, złożył życzenia, wręczył pamiątkową statuetkę oraz bukiet kwiatów.
Pan Henryk zadziwia niezwykłą pogodą ducha, dobrym samopoczuciem i doskonalą pamięcią. Panie Henryku składamy najserdeczniejsze życzenia, by dalsze życie upływało w zdrowiu
i towarzystwie ukochanej rodziny.

90. urodziny Pani Krystyny Jaworskiej
Pani Krystyna 26 lipca obchodziła swoje 90 urodziny. Jubilatkę
z tej okazji odwiedził Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek, złożył życzenia oraz wręczył pamiątkową statuetkę wraz
z bukietem kwiatów.
Pani Krystynie życzymy długich lat życia w zdrowiu oraz wszystkiego, co najmilsze i najpiękniejsze.

90. urodziny Pani Anieli Grajek
14 września 2022 roku Pani Aniela Grajek z Damasławka obchodziła 90 urodziny. Z tej wyjątkowej okazji Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek odwiedził Jubilatkę, aby osobiście złożyć życzenia, wręczyć
pamiątkową statuetkę oraz pogratulować wspaniałego wieku.
Pani Anieli jeszcze życzymy dużo zdrowia i kolejnych wspaniałych jubileuszy.

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

BUDOWA KANALIZACJI W TURZY
Trwa największa inwestycja ostatnich lat – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy. Prace są realizowane na trzech frontach. W ramach inwestycji powstaje 7 kilometrów sieci oraz 5 przepompowni. Kanalizacja jest
niewidocznym, ale bardzo drogim elementem infrastruktury. Rozbudowa
sieci świadczy o rozwoju samorządu. Cieszymy się, że dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 4 000 000,00 złotych, kolejni mieszkańcy zyskają
dostęp do rozwiązań na miarę XXI wieku.

ROZWÓJ KOMPLEKSU SPORTOWEGO
Na początku sierpinia zakończono prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa placu Street Workout na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego w miejscowości Damasławek”. W ramach
zadania wybudowano siłownię składającą się z drabinek pionowych
i poziomych, uchwytów do przechodzenia, kółek gimnastycznych, drążka
do wymyków, ławki, poręczy równoległych i równoległych niskich, rury
strażackiej oraz słupu nośnego. Wykonawcą placu była Firma ATUT Tomasz Skiba ul. Leśmiana 5, 62 – 050 Mosina. Wartość zadania 18.400,00
zł. Infrastruktura jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.
Zachęcamy do aktywności fizycznej.

ODNOWIONA KUCHNIA W ZESPOLE SZKÓŁ
POWSZECHNYCH W DAMASŁAWKU
Kuchnia w stołówce szkolnej, w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku została doposażona w niezbędne urządzenia kuchenne. Na realizację zadania szkoła otrzymała dofinansowanie
z budżetu państwa, w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego złożyła Gmina Damasławek, jako organ prowadzący szkołę. Kwota
wsparcia finansowego została przeznaczona przede wszystkim na doposażenie kuchni w niezbędne urządzenia m.in. piec konwekcyjno-parowy,
okap przyścienny, szafa chłodnicza, szafa magazynowa, obieraczka z separatorem, kuchnia gazowa, zmywarka gastronomiczna, lodówka itp.
Całkowity koszt projektu: 99 999,00 zł
Wartość dofinansowania: 79 999,20 zł
Wysokość wkładu własnego: 19 999,80 zł
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POWSTAŁO SKRZYŻOWANIE O RUCHU OKRĘŻNYM W KOZIELSKU
Zakończyła się przebudowa skrzyżowania w Kozielsku wraz z budową
drogi dojazdowej do centrum miejscowości. Zadanie obejmowało również budowę chodnika i zatoki autobusowej. Nowa droga ma długość ponad 230 metrów. Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70%.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Gminę Damasławek w pozyskaniu dofinansowań. Koszt całej inwestycji to blisko 770 000.00 złotych.

BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH
W środę 14 września 2022 roku Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek podpisał umowy na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
-Dąbrowa - na działce nr 129 wybudowana zostanie droga z nawierzchni
z betonu asfaltowego.Nowa jezdnia będzie miała długość 756 m. i szerokość 4 m. Początek projektowanego odcinka przyjęto na krawędzi drogi
powiatowej 1580P. Wartość kontraktu to 690 195,07 złotych.
-Turza - na działce nr 213 wybudowana zostanie droga o nawierzchni
z betonu asfaltowego. Nowa droga będzie miała długość około 573 m.
i szerokość 4 m. Początek projektowanego odcinka przyjęto na krawędzi
drogi powiatowej. Wartość zadania to 576 194,48 złotych.
-Starężyn - początek projektowanego odcinka przyjęto na krawędzi drogi
gminnej 212025P. Nowa droga będzie miała długość około 790 m. i szerokość 4-5 m. Wartość kontraktu to 765 683,61 złotych.
-Mokronosy - IV etap budowy drogi gminnej nr 212004P (działka nr 31).
Zadanie polegać będzie na budowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długość około 1052 m. i szerokość 4-6 m. Wartość zadania to:
846 414,66 złotych.
Wykonawcą inwestycji drogowych w Dąbrowie i Turzy jest firma GABRODROG Paweł Kubicki, natomiast w Mokronosach i Starężynie Kowalski
Budownictwo Sp. z o.o. Realizacja zadania możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wsparcie to
aż 95% wartości zadania. Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze we
wrześniu i potrwają do końca listopada.

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
W piątek 16 września 2022 roku Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek podpisał umowy na realizację następujących zadań:
-budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Boisko w Damasławku - etap II. Wykonawcą prac będzie MPGK Sp. z o. o.
Wartość inwestycji to 670 804,00 zł.
-budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemczyn. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Lider konsorcjum to Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych C.O i Gaz Przemysław Wojciechowski, a partnerem konsorcjum DOM-ROL Jarosław Szczublewski. Wartość zadania to 400 000,00 zł.
-budowa wodociągu łączącego SUW Międzylesie z SUW Damasławek
oraz SUW Kozielsko. Wykonawcą prac będzie MPGK Sp. z o. o. Wartość
inwestycji to 425 665,00 zł.
Realizacja zadania możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Rządowego
Programu Inwestycji Strategicznych. Wsparcie to aż 95% wartości zadania. Roboty budowlane rozpoczną się jesienią i potrwają do końca roku.

Gmina Damasławek
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Pożegnanie absolwentów 2022
Setki lekcji, przerw i w końcu ten ostatni dzwonek oznajmiający koniec pewnego etapu w życiu. Mały rachunek,
chwila nostalgii, zadumy i refleksji nad tym co było.
W Szkole Podstawowej w Niemczynie i w Zespole Szkół
Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 24 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów. W uroczystościach wzięli udział wychowawcy,
nauczyciele i rodzice. Wójt Gminy Damasławek Cyprian
Wieczorek podziękował wszystkim za współpracę. Absolwentom życzył, aby doświadczenia zdobyte w czasie
edukacji w szkole dodały im odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu.
Uroczystość była też okazją do wręczenia nagrody Wójta
dla najlepszego absolwenta.
Nagrody Wójta otrzymały:
- Nikola Kabacińska – absolwentka Szkoły Podstawowej
w Niemczynie,
- Eleonora Wojciechowska - absolwentka Szkoły Podstawowej w Damasławku,
- Wiktoria Sokołowska - absolwentka Szkoły Branżowej I
Stopnia w Damasławku.
Na zakończenie Wójt życzył wszystkim wspaniałych
przygód i bezpiecznych wakacji.
W tym dniu odbyło się także uroczyste zakończenie roku
szkolnego - pierwszego etapu edukacji przedszkolnej
w Publicznym Przedszkolu w Damasławku. Wójt życzył
dzieciom wielu sukcesów i powodzenia w szkole zaznaczając, że to czego nauczyły się w przedszkolu to pierwszy bagaż doświadczeń na całe życie.

WYDARZENIA

Dofinansowanie dla OSP
13 lipca 2022 roku Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek odebrał czek na 20 000,00 zł. Jednostka OSP w Damasławku otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki
zostaną przeznaczone na zakup umundurowania i wyposażenia.
Podziękowanie kierujemy do wszystkich, którzy pomagają naszym jednostkom.

Podpisanie umowy na dowozy szkolne
13 lipca br. Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek podpisał umowę pn. „Realizacja usługi przewozu uczniów i wychowanków dojeżdżających do szkół i przedszkola publicznego
prowadzonych na terenie Gminy Damasławek na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2022/2023”.
W roku szkolnym 2022/2023 zadanie realizowane jest przez
firmę Karol Pauszek „Karbus” Usługi Autokarowe z siedzibą
w Kopaninie.
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Wizyta Poseł
W połowie lipca gminę Damasławek odwiedziła Marta Kubiak
– Poseł na Sejm RP. W spotkaniu uczestniczył również Krzysztof Konowalski – Przewodniczący Koła PiS w Damasławku.
Podczas wizyty omówione zostały planowane i realizowane
inwestycje m.in. związane z otrzymanym ostatnio dofinansowaniem w wysokości 2 000 000,00 zł. Cyprian Wieczorek
Wójt Gminy Damasławek razem z gośćmi odwiedził Zespół
Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku,
gdzie realizowane jest zadanie związane z remontem kuchni. Wsparcie w wysokości 80 000,00 na ten cel otrzymaliśmy
z rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”. Drugie zadanie realizowane na terenie szkoły polega na adaptacji izby
lekcyjnej na nowoczesną salę multimedialną wraz ze studiem
foto i video. Sprzęt i materiały o wartości ponad 105 000,00
złotych zakupiono dzięki dofinansowaniu w ramach projektu
„Laboratoria Przyszłości”.
Pani Marcie dziękujemy za zainteresowanie i wsparcie naszego samorządu

Wręczenie aktów nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego
15 lipca br. odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Pani Iwonie Przybył – nauczycielowi Publicznego Przedszkola w Damasławku i Pani Magdalenie Maciei – nauczycielowi
Szkoły Podstawowej w Niemczynie. Po złożeniu ślubowania,
wręczenia aktów dokonał Wójt Gminy Damasławek Cyprian
Wieczorek.
Serdecznie gratulujemy zdobycia kolejnego stopnia awansu
zawodowego i życzymy dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej, radości z wykonywania zawodu nauczyciela i powodzenia w życiu osobistym.

Album z okazji 100-lecia parafii
w Damasławku
W niedzielę, 17 lipca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku obyło się spotkanie autorskie podczas, którego zaprezentowany został album wydany z okazji przypadającego
w tym roku jubileuszu – 100. rocznicy powstania Parafii św.
Stanisława Biskupa Męczennika w Damasławku. W wydarzeniu uczestniczyli autorzy albumu: Zbigniew Grabowski oraz
Marzena i Zbigniew Kowalczewscy, a także osoby bez których
wydanie albumie nie byłoby możliwe – ks. Grzegorz Iwiński
– proboszcz parafii w Damasławku oraz Cyprian Wieczorek
Wójt Gminy Damasławek. Całość wydarzenia uświetnił występ zespołu Trzebiński Music Band.

Gmina Damasławek
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„Pod biało-czerwoną”
Projekt „Pod biało-czerwoną” zakładał sfinansowanie przez
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakup masztów i flag w każdej
z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Dzięki Państwa zaangażowaniu zrealizowaliśmy to zadanie. Procent wymaganych głosów wyniósł 189%. Cyprian Wieczorek
Wójt Gminy Damasławek jako lider akcji dziękuje wszystkim
mieszkańcom za pomoc w osiągnieciu celu.
Nowy maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został zamontowany przed budynkiem Urzędu Gminy Damasławek.

Zasłużona emerytura Pani Wiesławy Gruszki
19 września Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek spotkał się z Panią Wiesławą Gruszką, która przez wiele lat nauczała dzieci i młodzież w naszych szkołach. Spotkanie było
okazją do podziękowania za trud wniesiony w kształtowanie
młodego pokolenia.
Pani Wiesławie jeszcze raz gratulujemy wspaniałego dorobku
zawodowego. Składamy również najlepsze życzenia: zdrowia,
optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz
wszelkiej pomyślności.

Przekazanie komputerów
W poniedziałek, 29 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku odbyło się uroczyste przekazanie laptopów w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - „Wsparcie
dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”. Sprzęt komputerowy wręczył Wójt Gminy Cyprian
Wieczorek. Rodziny, które zakwalifikowały się do udziału
w projekcie, otrzymały 169 szt. laptopów i 11 szt. komputerów stacjonarnych. Wartość programu wynosi 446 859,00 zł.
Otrzymany sprzęt będzie przeznaczony na realizację zadań
związanych z edukacją dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji PPGR.
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Najlepsi uczniowie
nagrodzeni przez Wójta
31 sierpnia 2022 roku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Damasławek dla szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół na terenie gminy Damasławek.
Świadomy potencjału młodych mieszkańców Wójt Gminy
Damasławek – Cyprian Wieczorek co roku nagradza tych,
którzy osiągneli sukces, docenia ich ciężką pracę i motywuje do dalszego wytężonego wysiłku nad własnym
rozwojem. Podczas spotkania był obecny Przewodniczący
Rady Gminy Damasławek Sławomir Buk.
W roku szkolnym 2021/2022 jednorazowe stypendium
w wysokości 500,00 zł otrzymało 25 uczniów:
1. Julia Eliasz
2. Jakub Dominikowski
3. Mikołaj Komasa
4. Elena Fabiszak
5. Nadia Eliasz
6. Marcin Mazurek
7. Piotr Mazurek
8. Michalina Maciuba
9. Eleonora Wojciechowska
10. Miłosz Kossowicz
11. Natasza Pikula
12. Klaudia Sujka
13. Maja Nowicka
14. Filip Wojciechowski
15. Julia Zyzak
16. Izabela Pawlak
17. Krystian Kalka
18. Wiktoria Woźniak
19. Wiktoria Wajgelt
20. Aleksandra Napierała
21. Bartosz Żurowski
22. Aleksandra Napierała
23. Adam Kalka
24. Dominika Przybylska
25. Nina Chołody
Wszystkim stypendystom gratulujemy i dziękujemy za
godne reprezentowanie gminy Damasławek.

Ekologiczny Festyn Rodzinny
W niedzielę, 4 września w Zakładzie Gospodarowania Odpadów
w Toniszewie odbył się Ekologiczny Festyn Rodzinny. Podczas
wydarzenia wręczone zostały nagrody w konkursie „Aluminiowa
Góra Puszek” . Z terenu gminy Damasławek Szkoła Podstawowa
w Damasławku zajęła III miejsce. Nagrody indywidualne w kategorii Szkoły Podstawowej trafiły do Aliny Mazur, która zajęła
II miejsce oraz Leona Otto za VIII miejsce. Wyróżnienie otrzymał Mateusz Skóra oraz Natan Mazurek, a nagrodę pocieszenia
Oskar Zieliński. W imieniu Wójta nagrody wręczyła Maria Chojnacka - Zastępca Wójta. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom,
a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.

Tablica ogłoszeń
Kolejne elementy małej architektury pojawiły się na naszym Rynku. Nową tablicę ogłoszeń wykonała miejscowa firma Lakiernia
proszkowa Fusion Łukasz Łukaszewski. Nie mogło zabraknąć
kwiatów. Dotarły już do nas okazałe donice, w których posadziliśmy lawendę od Ogrodnictwo Lucyna Matczyńska. Naszym zdaniem całość świetnie wkomponowała się w otoczenie.

Gmina Damasławek
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Piknik

z Produktem Polskim

Zawody jeździeckie
w Damasławku

W sobotę 9 lipca na Gminnym Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym w Damasławku rozpoczęły się Regionalne zawody konne w skokach przez przeszkody. Przez
cały dzień na parkurze głównym trwały zawody jeździeckie. Odbyła się również widowiskowa sztafeta:
kucyk-duży koń-zaprzęg, a na zakończenie dnia konkurs JOKER CUP o puchar Wójta Gminy Damasławek,
który wygrał Adam Grzegorzewski na koniu HEARTCOR
F zdobywając 65 punktów w czasie 54,66. Dodatkowo
na drugim parkurze odbyły się IV otwarte mistrzostwa
Powiatu Wągrowieckiego w powożeniu. Popołudnie
umilił występ taneczny dzieci oraz zespół rockowy Flaming Sparks działający przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Damasławku. Gwiazdą wieczoru był koncert Mariusza Kalagi twórcy znanego hitu „Jedna z gwiazd”, a na
zakończenie zabawa taneczna z DJ Cubase. Przez cały
sobotni dzień smakołyki serwowało Koło Gospodyń
Wiejskich z Dąbrowy. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia
mogli skorzystać z dmuchańców lub przejażdżki kucykiem.
W niedzielę zawody rozpoczęły się o godzinie 8:00. Rywalizacje sportowe przeplatane były musztrą paradną orkiestry miasta Swarzędz, pokazami sztafety dzieci na kucykach oraz przejazdami powozów konnych. Około godziny
16:00 rozpoczął się XX Memoriał Angeliki Jach o puchar
Starosty Wągrowieckiego i nagrodę firmy De Heus. Zwycięzcom został Adam Grzegorzewski na koniu HEARTCOR F.
Przez cały niedzielny dzień smakołyki serwowało Koło Gospodyń Wiejskich z Międzylesia. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia również mogli skorzystać z dmuchańców
lub przejażdżki kucykiem.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom startującym
na tegorocznych zawodach w Damasławku. Dziękujemy zaproszonym gościom, organizatorom, publiczności, sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i organizacji zawodów.
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W sobotę 6 sierpnia na Gminnym Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym odbył się „Piknik z Produktem Polskim”,
podczas którego rozstrzygnięto I etap kulinarnego konkursu „Bitwa Regionów” dla powiatu wągrowieckiego oraz
chodzieskiego. Podczas całego wydarzenia na uczestników oprócz smakołyków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich czekało wiele atrakcji m. in. dmuchańce, animacje i malowanie twarzy, występy artystyczne,
pokazy strażackie, stanowisko Nadleśnictwa Durowo czy
stanowisko profilaktyczne przygotowane przez Policję.
Komisja Konkursowa w składzie: Mateusz Krojenka, Alicja Miętkiewska oraz Magdalena Olejniczka wybrała
najlepsze potrawy, które przygotowało: Koło Gospodyń Wiejskich Heliodorowo, Koło Gospodyń Wiejskich
w Strzelcach oraz Koło Gospodyń w Wiatrowie. Wyróżnienie trafiło do KGW w Czekanowie. Nagrody, podziękowania oraz upominki wręczali: Marta Kubiak – Poseł
na Sejm RP, Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki, Anna
Majer Przewodnicząca Rady Powiatu WIR w Wągrowcu, Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek – gospodarz wydarzenia, Mirosław Ziętek Kierownik Działu
Skupu Zwierząt w imieniu Stanisława Jóźwiakowskiego
oraz Bogdan Fleming – Dyrektor KOWR OT w Poznaniu.

83. rocznica wybuchu
II wojny światowej
1 września o godzinie 12.00 w Damasławku odbyły się
obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęto Hymnem Państwowym. Następnie
przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem „W Hołdzie Ofiar Tragicznego Września I Hitlerowskiej Okupacji 1939-1945”. Głos zabrał Przewodniczący
Rady Gminy Damasławek, który podziękował wszystkim
za przybycie i uczczenie pamięci ofiar II wojny światowej oraz zaprosił na spotkanie przy kawie do Gminnego
Ośrodka Kultury w Damasławku. Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim, którzy przybyli pod pomnik i oddali hołd walczącym i poległym obrońcom Ojczyzny.
Cześć i chwała Bohaterom.

Dożynki
Powiatowe
W niedzielę, 4 września w Łeknie odbyły się dożynki
powiatowe. Gminę Damasławek reprezentowała delegacja z Mokronos oraz Cyprian Wieczorek - Wójt Gminy Damasławek. W uroczystości wzięli również udział
mieszkańcy naszej gminy, rolnicy oraz pszczelarze.

Policja

W ramach planu priorytetowego dzielnicowy sierż. 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 w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu
lub będąc pod wpływem środka odurzającego czy środka
podobnie działającego do alkoholu.

Gmina Damasławek
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Kozielsko 2022
Mimo niesprzyjających warunków pogodowych Rozpoczęcie Wakacji na plaży w Kozielsku odbyło się.
1 lipca przed godziną 17:00 burza wraz z intensywnym
deszczem i wiatrem pokrzyżowała nasze plany. Jednak
nie poddaliśmy się. Dzięki współpracy całego zespołu –
pracowników urzędu gminy Damasławek, Dj-ów, obsługi
technicznej i scenicznej oraz strażaków OSP, uporządkowaliśmy miejsce wydarzenia. Koło Gospodyń Wiejskich
ze Starężyna rozpoczęło serwowanie potraw. Można było
skosztować kiełbasę i karkówkę z grilla, frytki, chleb ze
smalcem oraz słodkości. Muzyka wybrzmiała o godzinie
20.00. Na początku publikę rozgrzewał Jacob A, a gwiazdą
wieczoru był Dj Hazel. Podczas wydarzenia zagrali również lokalni artyści: Dj Cubbase, Dj Cammil, Dj Danley
oraz Dj Oskar. Dziękujemy za liczne przybycie na plażę w
Kozielsku i wspólną zabawę.
Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia serdecznie dziękujemy.
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Zawody Sportowo-Pożarnicze

W sobotę, 2 lipca na terenie stadionu sportowego w Wapnie odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Druhowie
zmagali się w sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym.
Z terenu gminy Damasławek wystartowały wszystkie cztery jednostki: OSP Damasławek, OSP Międzylesie, OSP Mokronosy oraz
OSP Niemczyn. Najlepszy wynik osiągnęła drużyna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku. Zwycięscy będą nas reprezentować na zawodach powiatowych.
To nie wyniki są najważniejszym aspektem zawodów. Wszyscy
strażacy kolejny raz udowodnili swoją sprawność, umiejętności
i zaangażowanie. Dziękujemy za udział, a przede wszystkim za
czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców. Druhom strażakom gratulujemy osiągniętych wyników oraz życzymy dalszych
sukcesów.

Gmina Damasławek
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Święto plonów 2022 –

Mokronosy

W sobotę 20 sierpnia na terenie boiska
sportowego w Mokronosach odbyły się
dożynki gminy Damasławek. Zaszczytną funkcję Starościny pełniła Pani Edyta Skotarek, natomiast Starostą był Pan
Tadeusz Cieśliński. Uroczystości rozpoczął przemarsz korowodu dożynkowego. Następnie odbyła się msza święta,
którą sprawował proboszcz parafii
w Srebrnej Górze ks. Krzysztof Szydłowski. Po modlitwie Maciej Jerzakowski
Dyrektor GOK Damasławek przywitał
wszystkich obecnych. Starostowe Dożynek ceremonialnie przekazali chleb
Cyprianowi Wieczorkowi Wójtowi Gminy Damasławek, którym podzielili się
z uczestnikami wydarzenia. Podczas
całej uroczystości pieśni dożynkowe
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śpiewał Zespół Ludowy z Kcyni „Pałuki”.
Uroczystości były okazją do wręczenia
nagród i odznaczeń. Na wniosek Wójta Odznakę Honorową „Zasłużony dla
rolnictwa” przyznaną przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymał Pan
Edward Kaźmierczyk.
Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego na wniosek Wójta Gminy Damasławek przyznane przez Zarząd Powiatu
Wągrowieckiego otrzymali: Pan Henryk
Dereziński, Pan Henryk Śliwiński, Pan
Benrad Kuryś oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Mokronosach „Stokrotki”.
Po części oficjalnej można było skosztować przysmaków, które serwowały
Koła Gospodyń Wiejskich:
- Damasławek – bigos oraz popcorn,

- Dąbrowa – grochówka oraz chleb ze
smalcem,
- Mokronosy – kiełbasa z grilla i rogaliki,
- Smuszewo – gołąbki, ciepłe napoje
oraz soki,
- Międzylesie – karkówka z grilla i soki
malinowe,
- Starężyn – pyry z gzikiem, wędliny,
chruściki oraz miód,
- Turza – szynka pieczona z ziemniaki,
- Niemczyn – kluski z kapustą oraz
pączki,
- Piotrkowice – kaszanka z grilla, szaszłyki oraz lemoniada,
- Stępuchowo – garnek chłopski oraz
chleb własnego wypieku.
Niestety ze względu na pogodę i silne
opady deszczu część artystyczna dożynek została odwołana.
Dziękujemy za zaangażowanie Mieszkańców. Piękne wieńce dożynkowe,
wiejskie dekoracje, różnorodne ozdoby
z roślin, regionalne smakołyki, pomysłowe stoiska oraz integrujące się społeczeństwo.
I najważniejsze… dziękujemy Rolnikom,
że dbają, aby nikomu nie zabrakło chleb.

Turniej w piłkę siatkową
o Puchar Wójta

Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze

W niedzielę, 11 września na zakończenie sezonu letniego w
Kozielsku odbył się turniej w piłkę siatkową o puchar Wójta
Gminy Damasławek. W turnieju uczestniczyły cztery drużyny.
Organizatorem wydarzenia był GOK Damasławek, a sędzią
rozgrywek Maciej Wieczorek. Po zaciętej walce drużyny zajęły
następujące miejsca:
1. Mieścisko
2. Niemczyn
3. Stępuchowo
4. Damasławek
Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji turnieju,
a uczestnikom za udział.

W niedzielę, 11 września na Stadionie Sportowym
w Wapnie druhowie OSP Damasławek uczestniczyli w
zmaganiach sportowo-pożarniczych. Rywalizacja była
bardzo wyrównana. Nasi druhowie zajęli IV miejsce. Gdyby nie punkty karne zwycięstwo zostałoby obronione.
Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek osobiście
pogratulował uczestnikom osiągniętego wyniku.

Gmina Damasławek
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78. rocznica wybuchu
Powstania
Warszawskiego
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1 sierpnia na Cmentarzu Parafialnym w Damasławku odbyły się symboliczne obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17:00 uruchomiono
syreny alarmowe. Po hymnie państwowym ksiądz Grzegorz Iwiński proboszcz parafii w Damasławku zmówił
modlitwę w intencji wszystkich walczących i poległych
w Powstaniu. Przybyłe delegacje na grobie śp. ks. Zbigniewa Drzewieckiego Powstańca Warszawskiego pseudonim
„Zbyszek” złożyły okolicznościowe wiązanki. Nie zabrakło
również Mieszkańców, którzy kwiatami i zniczami upamiętnili zmarłego księdza. Następnie głos zabrał Tomasz
Kranc Starosta Wągrowiecki, Jan Libicki Senator, Krzysztof
Paszyk Poseł na Sejm RP oraz Maria Chojnacka Zastępca
Wójta Gminy. Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy
kawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za przybycie i uczczenie pamięci o Bohaterach.

Turniej o Puchar Wójta Gmina Damasławek
W sobotę 6 sierpnia na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Damasławku odbyły się dwa turnieje
w piłkę nożną. Jako pierwsi swoje mecze rozegrali seniorzy.
Udział zgłosiło pięć drużyn. Wynik turnieju:
1. Galacticos Damasławek,
2. Międzylesie,
3. Piłkarski Nieład Miąża,
4. PKP Niemczyn,
5. Rakieta Niemczyn.
Następnie mecze na nowym boisku rozegrali młodzi zawodnicy.
Po rozegraniu meczów w systemie każdy z każdym wyłoniono
trzy kolejne miejsca:
1. Sokół Damasławek I
2. Goool Wągrowiec
3. Sokół Damasławek II
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział. Słowa podziękowania kierujemy również do GLKS Sokół Damasławek za organizację rozgrywek.

Informacja z działalności
Rady Gminy Damasławek
Sesje Rady
Gminy Damasławek

20 lipca 2022 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Damasławku odbyła się XLVI Sesja Rady Gminy Damasławek. W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła
5 uchwał. 22 sierpnia 2022 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku odbyła się XLVII Sesja Rady
Gminy Damasławek. W rezultacie prowadzonych obrad
Rada podjęła 4 uchwały. 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.

Gmina Damasławek
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SZKOŁA
PODSTAWOWA
W NIEMCZYNIE
IRENIADA 2022
21 sierpnia 2022 roku uczennice ze Szkoły Podstawowej
w Niemczynie wzięły udział w VII Festiwalu Polskiej Piosenki im. Ireny Jarockiej. W tym roku Festiwal odbył się
w Srebrnej Górze, w miejsowości, w której urodziła się Irena Jarocka. W konkursie wystąpiło 17 uczestniczek, które zaprezentowały największe przeboje sławnej artystki.
W pierwszej kategorii klas I-IV wystąpiły: Julia Pędzińska
i Gabriela Kruk, wykonując utwory: ,,Kawiarenki” i „Motylem jestem”.
W drugiej kategorii klas V-VIII wystąpiła Melania Yaroshenko w piosence pt. „Wymyśliłam Cię”. Jury, po długiej naradzie postanowiło nagrodzić dwie uczennice naszej szkoły: Gabrielę Kruk, przyznając jej III miejsce oraz Melanię
Yaroshenko, która otrzymała I miejsce.
Jesteśmy dumni z wszystkich uczennic reprezentujących
naszą szkołę . Gratulujemy pięknych występów i życzymy
dalszych sukcesów.
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ANITA STEFAŃSKA

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2022/2023
1 września 2022 roku w Szkole Podstawowej w Niemczynie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2022/2023. Najpierw odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego. Następnie Dyrektor szkoły p. Maria Machaj Socha powitała wszystkich zebranych gości, w tym wójta
gminy Damasławek p. Cypriana Wieczorka, przewodniczącego Rady Gminy p. Sławomira Buka, księdza proboszcza
Bogdana Łybka, sołtysa wsi Niemczyn p. Ryszarda Rozmarynowskiego oraz przedstawiciela Rady Rodziców p. Ilonę
Maciuba, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Kierownik
świetlicy p. Magdalena Maciuba przedstawiła grono pedagogiczne i poszczególnych wychowawców klasy. W tym
roku w szkole naukę rozpoczęło 130 uczniów.
Na zakończenie Dyrektor życzyła wszystkim podopiecznym naszej szkoły owocnej edukacji i wielu sukcesów.

MONIKA PRZYBYSZ

Z życia
biblioteki
Wraz z końcem wakacji zakończył się u nas konkurs
literacko - plastyczny dla dzieci o nazwie „Czytamy
w wakacje”. Bardzo się cieszymy, że konkurs przyciągnął do naszych bibliotek wielu dziecięcych czytelników, którzy aktywnie wypożyczali bajki przez
całe wakacje. Wszyscy biorący udział zostaną przez
nas nagrodzeni książkami. Na Facebook’u biblioteki można było głosować na zdjęcia biorące udział
w konkursie fotograficznym dla dorosłych – „Zabierz książkę na wakacje”. Patronat nad naszym
konkursem objęła Gazeta Wągrowiecka. Głosy można było oddawać do 23 września do godziny 15.
Wszystkim osobom biorącym udział w naszym konkursie serdecznie dziękujemy.
Przez wakacje kupowałyśmy nowości książkowe dla
naszych czytelników – cały czas zapraszamy do ich
wypożyczania. Mamy zróżnicowaną ofertę księgozbioru – u nas każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo można sprawdzać na naszym Facebook’u
polecane przez nas książki. 3 września Biblioteka Publiczna Gminy Damasławek wzięła udział w 11. edycjiNarodowego Czytania. Odczytane zostały „Ballady

i romanse” Adama Mickiewicza. Bardzo serdecznie
dziękujemy zaproszonym gościom za przeczytanie
przygotowanych utworów.Imprezę uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Damasławku przygotowane przez panią Alinę Matysiak, panią Jolantę Dębowską oraz panią Patrycję Kołcz. Za
przygotowanie występów również serdecznie dzięk
jemy. Jak co roku nasza biblioteka bierze udział
w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.
Udało nam się otrzymać dofinansowanie w kwocie 5528,00 zł na zakup nowych książek. Jeśli ktoś
ma ochotę, zachęcamy do przysyłania nam tytułów,
które możemy zakupić.
Kolejny rok nasza biblioteka bierze udział w kampanii „Mała książka -wielki człowiek”.
Zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat po odbiór książeczki, która jest prezentem dla dziecka.
W październiku weźmiemy udział w kolejnej edycji
Nocy Bibliotek. Szczegóły na naszym Facebook’u.

Gmina Damasławek
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Witamy po wakacjach…
Serdecznie witamy po wakacjach wszystkich przedszkolaków i ich rodziców. Po przeprowadzonej rekrutacji do
Publicznego Przedszkola w Damasławku zostało przyjętych 126 dzieci oraz 35 dzieci w oddziale zamiejscowym
w Niemczynie. Podział grup w roku szkolnym 2022/2023
wygląda następująco:
Publiczne Przedszkole w Damasławku:
• 3 latki – wychowawca Romana Mróz (grupa Żabki)
• 4 latki – wychowawca Karolina Busz (grupa Motylki)
• 5 - latki – wychowawca Oliwia Rabinek i Marta Imbiorowicz (grupa Biedronki)
• 4, 5 – latki – wychowawca Iwona Przybył, nauczyciel
współorganizujący proces kształcenia Agnieszka Kokowska (grupa Kotki)
• 5 - 6 – latki – wychowawca Małgorzata Chosińska (grupa Misie)
• 5 - 6 – latki - wychowawca Paulina Fabiszak (grupa
Pszczółki)
Oddział zamiejscowy w Niemczynie:
• 3,4,5 - latki – wychowawca Żaneta Bąkowska (grupa
Słoneczka)
• 5, 6- latki – wychowawca Paulina Nowak (grupa Sówki)
Wszystkim dzieciom życzymy, aby czas spędzony
w przedszkolu upłynął im na wesołej i radosnej zabawie.
Natomiast rodzicom życzymy zadowolenia z sukcesów
swoich pociech oraz udanej współpracy z naszą placówką.
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PRZEDSZKOLE
w Damasławku
AGNIESZKA KOKOWSKA | PAULINA NOWAK

ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO
Zgodnie z tradycją w czwartek 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023. W tym roku czekają
nas kolejne wyzwania, ale staraliśmy się jak najlepiej
do nich przygotować. Nowy rok szkolny to nowe otwarcie dla wielu naszych uczniów, a szczególnie serdecznie witamy w naszych gościnnych progach dwie klasy
pierwsze Szkoły Podstawowej, których wychowawczyniami są panie Katarzyna Kuliberda i Renata Tończyk.
Cieszymy się, że naukę w nowej szkole podejmują też
uczniowie aż dwóch klas pierwszych Branżowej Szkoły
1 stopnia, których opiekunami zostali panowie Bartosz
Kossowicz i Sławomir Buk. Warto nadmienić, że spora
część tych uczniów to absolwenci naszej Szkoły Podstawowej, którzy zdecydowali się kontynuować naukę
w znanych sobie murach. Od tego roku będzie takżefunkcjonowała kolejna klasa sportowa – tym razem
jest to klasa 4a, której wychowawczynią jest pani Anna
Pietras. Chcielibyśmy podkreślić, że w okresie wakacyjnym administracja i obsługa szkoły nie próżnowały dzięki wsparciu Wójta Gminy Damasławek mamy odremontowaną kuchnię i nowoczesny sprzęt kuchenny,
a sala 02 będzie od tego roku salą multimedialną –
w pełni wyposażonym studiem filmowym.

ZSP
Damasławek
MARCIN PIKULA
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Wakacje rozpoczęliśmy spływem kajakowym rzeką Wełną z Jaracza do Obornik. Trasa spływu liczyła około 10 km.
Rzeka na tym odcinku ma wartki nurt
przez co meandruje, dzięki czemu, wraz
z licznymi zakrętami nie sposób się
nudzić.
27 czerwca wraz dziećmi przywitaliśmy
wakacje. Ponieważ było bardzo gorąco
zorganizowaliśmy bitwę balonową.
Zabawa była zwariowana i dała wiele
radości dzieciom. W kolejnych dniach
dla starszych dzieci zorganizowaliśmy
wspólne oglądanie filmu, a dla maluchów zabawy plastyczne, podczas których dzieci pomalowały wspólnie tekturowy domek (przy okazji też siebie).
Kolejne zajęcia to malowanie toreb
bawełnianych. Powstały super artystyczne torby. Każdy uczestnik zabierał torbę ze sobą do domu. Z kolei dla
fanów kosmosu przyjechało mobilne
planetarium.
Ponieważ dzieci bardzo lubią zabawy
plastyczne to przygotowaliśmy dla
nich warsztaty malowania figurek gipsowych i skarbonek oraz plener malarski.
W te wakacje nie mogło zabraknąć
warsztatów muzyczno - tanecznych.
Był pokaz instrumentów muzycznych
z całego świata. Można było pograć na
flecie chińskim, kalimbie czy darbuce.
Dzieci lubiące śpiewać mogły wziąć
udział w warsztatach wokalnych, a pasjonaci tańca w zajęciach tanecznych.
Z okazji dnia czekolady odbyły się
warsztaty kulinarne. Dzieci pod okiem
instruktorek przygotowały pyszną do-
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mową czekoladę według tradycyjnej
receptury. Było bardzo słodko.
Odbyła się też wycieczka rowerowa do
Dworu Marzeń Muzeum Admirała Józefa Unruga. Właścicielka Dworu przekazała uczestnikom mnóstwo wiedzy
na temat Admirała Józefa Unruga. Na
koniec dla uczestników przygotowane
zostało ognisko z kiełbaskami.
W ramach wakacyjnych zajęć przygotowaliśmy dla dzieci również magiczne
warsztaty „W świecie Harrego Pottera”.
Było robienie magicznych różdżek,
eliksirów, rozwiązywanie zagadek,
mecz quidditcha i poszukiwanie złotego znicza.
Odbyły się również warsztaty makramowe, zdobienia przedmiotów wzorami pałuckimi i cyrkowe. Na warsztatach
makramowych uczestnicy wykonali
breloczki i ozdobne lampiony. Nawet
początkujący świetnie sobie poradzili. Natomiast na zajęciach zdobienia,
wykonano piękne teczki i doniczki we
wzory pałuckie. Z kolei na warsztatach
cyrkowych dzieci pod okiem profesjonalistów mogły nauczyć się kilku ciekawych sztuczek i trików cyrkowych.
Jednego dnia dzieci z opiekunami odwiedziły stajnię Pana Jóźwiakowskiego, gdzie nakarmiły konie oraz zapoznały się z ich pielęgnacją.
Zorganizowaliśmy też wyjazd do ZOO
w Myślęcinku i do Parku Trampolin
w Bydgoszczy. Wszyscy byli zmęczeni
ale bardzo zadowoleni.
Odbyły się również dwie wycieczki: do
Kopalni Soli w Kłodawie i do niemiec-

kiej Wenecji Szprewaldu. Wycieczki
zachwyciły uczestników. Pierwsza swą
tajemniczością, a druga niesamowitymi pejzażami podziwianymi na wodnym spacerze łódkami.
Wakacje to również czas imprez plenerowych. Mieliśmy więc zawody konne podczas, których odbył się koncert
Mariusza Kalagi, który swą charyzmą
i głosem podbił serca publiczności.
Na tej imprezie swoje umiejętności
zaprezentowali również mali tancerze
z grupy tanecznej GOK Damasławek
oraz zespół Flaming Sparks. Dla dzieci były animacje, malowanie twarzy
i dmuchańce.
Odbył się również Festyn Wakacyjny,
podczas którego wystąpił TEATR HALS
z różnorodnym repertuarem. W czasie
imprezy były również atrakcje dla najmłodszych: animacje, konkursy, dmuchańce.
Na stadionie odbyła się również BITWA
REGIONÓW, w której brały udział koła
gospodyń wiejskich z różnych regionów Polski. Imprezę uświetnili swoimi
występami młodzi artyści z GOK Damasławek. Finałem imprezy była zabawa taneczna z DJ-em.
Przed nami kilka imprez, na które zapraszamy mieszkańców Gminy
Damasławek m.in. koncert zespołu
OSTY, wykonującego muzykę ludową
w aranżacjach elektronicznych, koncert połączony będzie z warsztatami

tworzenia muzyki ludowej, a dla fanów
mocniejszego grania, koncert zespołu
LUXTORPEDA. Oprócz tego 12 listopada wszystkich mieszkańców gminy
zapraszamy do Sali widowiskowej Gok
na wyjątkowy koncert w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego im. Stanisława
Moniuszki w Poznaniu pt. ,,Oblicza Carmen‘’ , będzie to prawdziwa uczta dla
miłośników muzyki klasycznej. Koncert
odbędzie się pod patronatem Mar-

szałka Województwa Wielkopolskiego
oraz Wójta Gminy Damasławek Cypriana Wieczorka. Udział w koncercie jest
bezpłatny, obowiązywać będą bezpłatne wejściówki dostępne w Gok. Mamy
także propozycję dla najmłodszych
w postaci spektaklu teatralnego pt.
,,Ptasi Baj‘’ w wykonaniu Teatru Atofri
z Poznania, spektakl odbędzie się 24
października o godz. 12.00 na Sali widowiskowej Gok, udział w tym wydarzeniu

będzie bezpłatny, tutaj także obowiązywać będą darmowe wejściówki.
Sezon jesienny to również czas naborów na zajęcia w GOK na rok 2022/2023.
W ofercie mamy takie zajęcia jak: ZUMBA, nauka gry na keyboardzie i pianinie,
plastyka dla smyka, rysunek i malarstwo,
pilates, zespół pieśni i tańca ludowego
„Talarki”. Szczegóły na plakatach.

GOKDAMASŁAWEK
Dorota Domagała
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Trudne dziś...
Zbigniew Tomczak

Pisząc o Gminie Damasławek
jako gminie rolniczej nie jestem odkrywczy ani awangardowy. Rolnictwo stanowiło
i stanowi podstawę produkcji
i utrzymanie większości obywateli gminy. W epoce przemian krajowych to rolnictwo
przeszło największe zmiany,
dodam zmiany drastyczne i bolesne.
Późniejsza osłonowa polityka rządów
była bardzo potrzebna i pozwoliła części
gospodarstw na dynamiczne odbicie od
zaściankowej mechanizacji i urbanizacji. Prowadzenie gospodarstwa rolnego
w obecnych czasach nie należy do łatwych przedsięwzięć. Z jednej strony,
wymaga posiadania ogromnej wiedzy
technologicznej i ekonomicznej, prowadzenia analizy rynkowej, możliwości skorzystania z dofinansowania, a z drugiej
– wiąże się ze spełnieniem określonych
warunków i nakłada na rolnika szereg
obowiązków.
Jak w tym wszystkim znajduje się polski rolnik, a jak rolnik gminy Damasławek?Głosi się pełną frazesów opowieści
o tym że rolnicy w latach 2021 i 2022
zarobili i zarobią jak nigdy w historii.
Z drugiej strony mówi się o silnej dekoniunkturze i wręcz zapaści w rolnictwie
polskim, co zresztą potwierdzają Główny
Urząd Statystyczny i analizy Instytutu
Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej
Handlowej. Zmalały wydatki na zakup
obrotowych środków produkcji: pasz,
nawozów i środków ochrony roślin oraz
nakłady na inwestycje w rozbudowę majątku produkcyjnego. Na skutek wzrostu
stóp procentowych rekordowo niska jest
skłonność do zaciągania kredytów na finansowanie produkcji. Niemal 90 % gospodarstw ocenia obecnie negatywnie
swoje perspektywy ekonomiczne. Wielkopolska jak i nasz powiat hodowlą świń
stoi. Tymczasem produkcja świń uzależniona ściśle od ceny pasz znowu staje się
niedochodowa . Podobnie i nie ciekawie
kwalifikuje się sytuacja na rynku mleka,
co zależy od podmiotu skupującego. Ina-
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czej kształtują się kalkulacje i nastroje
w gospodarstwach o kierunku roślinnym:
Zbożowcy, rzepakowcy, plantatorzy buraków mają nadzieję na opłacalność swoich
kierunków mimo horrendalnej ceny nawozów. Nie jest prawdą, że rolnik ma niższe obciążenia finansowe w porównaniu
z innymi dziedzinami produkcji. Patrząc
relatywnie musi opłacić składki KRUS
(ubezpieczenie społeczne rolników oraz
zdrowotne). Poza tym ubezpieczenia
obowiązkowe tj: OC rolników, ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie upraw,
ubezpieczenie OC od pojazdów mechanicznych (narzędzi pracy). Podatki w działalności rolniczej: podatek rolny, dochodowy, podatek Vat – zasady ogólne albo
ryczałt, podatek akcyzowy, od nieruchomości, podatek od środków transportu.
Niepokojąco spadła ilość gospodarstw
w ogóle produkujących zwierzęta, zwłaszcza trzodę chlewną. Jedynie produkcja
drobiu dzięki pomijaniu części norm unijnych trwa na niezmienionym poziomie,
ale jej dochodowość też staje się chwiejna. Nie posiadamy szczegółowych badań
co do ilości zwierząt utrzymywanych
w gminie Damasławek. Ogólnie podaję wzrosty lub spadki rok do roku 2020
– 2021 dla poszczególnych zwierząt
w kraju za źródłem GUS, ale są publikacje innych źródeł, których dane odbiegają
nawet do 5 punktów +,-. W Polsce wzrosło
pogłowie bydła opasowego o 1,5 %, spadło natomiast pogłowie krów mlecznych
o 4,2 %. Pogłowie trzody chlewnej to
Wielkopolska domena produkcji bo produkujemy w skali kraju 36,4 % krajowego
żywca wieprzowego. Mazowieckie na drugim miejscu z 11,2 %, łódzkie 9,9 % i sąsiedzi Kujawsko –pomorskie 9,7 %. Listę
zamykają 3 województwa produkujące
poniżej 1,5 % trzody i są to podkarpackie,
lubuskie i małopolskie. Nie mapowodów
do zadowolenia bo produkcja trzody
w tym okresie była najmniej dochodowa
w powojennej historii Polski. Spowodowało to spadek produkcji w procencie
trudnym do statystycznego ustalenia
i tak podaje się spadek utrzymywanych
loch od 7,5 % nawet do sięgających 19,0
% w zależności od źródła informacji. GUS
podaje niespełna 12 %. Podobnie wygląda spadek produkcji tuczników, a tu podaje się wielkości od 13 do 17 %. Pewnym

jest import wieprzowego mięsa do Polski o 13 % głównie z Hiszpanii, Niemiec
i Danii. U naszych sąsiadów w Kujawsko –
pomorskim są wsie w których nie hoduje
się ani jednej świni, choć wieś liczy ponad 450 mieszkańców. Do niedawna było
w niej 11 gospodarstw ekologicznych dzisiaj jest jedno. Ten ostatni przykład wskazuje na dziwny trend na wsi, nie zwiększa
się produkcji towarowej, ale też odchodzi
się od produkcji ekologicznej. W obecnej
trudnej sytuacji na wsi (spora część postępu i posiadanych zasobów produkcyjnych opiera się na kredytach) wydaje się
że nie ma miejsca na doradztwo rolnicze
z różnych stron, nie tylko z ODR. Słabnie
zapotrzebowania bo nie pewne jutro potrafi zniweczyć dłuższe lub krótsze i najlepsze plany. W czym jednak mogą pomóc
doradcy dzisiaj ? Mogą pomóc zachować
zimną krew w decyzjach strategicznych
w których złe posunięcie może sprowadzić nas do sytuacji w której zapuka
komornik do naszych drzwi. Tylko czy doradcy mają przygotowanie około psychologiczne i udźwigną pokładaną w nich
nadzieję pomocy. Nie raz nie trzeba aż tak
wiele, ale ciężko rozwiązuje się pozornie
łatwe potrzeby. Przykład: dzwoni rolnik
z południa Wielkopolski z problemem budowy tzw. piwniczki do przechowywania
płodów rolnych. Zaproponowałem kontakt z miejscowym doradcą. Odpowiedź
– pani doradziła mu kupno lodówki. Na
drugi dzień otrzymał doradztwo i przyjął
je z zadowoleniem, ale bardzo rozczarowany przepisami i papierami jakie muszą
towarzyszyć takiej budowie. Inny problem obecnej budowy fotowoltaiki. Trudno o bieżących przepisach mówić dobrze.
Wprowadzone zmiany nie załatwiają wiele. Agenci firm montujących przekonują
do pozytywnych aspektów tych budowli.
Po podpisaniu umowy i jej uprawomocnieniu nie cofniemy decyzji. Doradztwo
rolnicze kiedyś niezależne od firm i darmowe zmieniło się, dzisiaj funkcjonujeinaczej, ale nadal pragnie być pomocne
w każdej trudnej i łatwej decyzji, którą
musi codziennie podejmować gospodarstwo rolne aby utrzymać się na rynku.

Co szumi w ulach?

ZYGMUNT MNICHOWSKI
PREZES KOŁA PSZCZELARZY W DAMASŁAWKU

Jak zwykle bywa odpowiedź na to tytułowe py- ników i poświęconej pracy na rzecz naszych wspólnych pszczół.
Bo jak czytelnicy zauważają pszczoły autentycznie są naszym
tanie jest różna i zależy od pory roku. Ale do wspólnym dobrem, pszczelarze są natomiast ich opiekunami.
rzeczy, mamy schyłek lata i jednocześnie początek fenologicznej jesieni, a pszczółki doskonale Wzorem lat ubiegłych w trakcie zebrania oceniodczuwają wszelkie zmiany w otaczającej po- liśmy zagrożenia dla życia pszczół. Powszechnie
godzie.
wiadomo, że największe zagrożenie dla pszczół
to chemia stosowana w rolnictwie. W ocenie
W samych ulach to szumienie powoli słabnie bowiem już ubyło
pszczelarzy rolnicy naszej gminy w tym sezopszczół spracowanych trudami lata, a ponadto śmiercią naturalną wymarły trutnie (męskie osobniki pszczół), które w sezonie nie zabiegi ochrony roślin wykonali wzorowo
żyją około trzech miesięcy. Przy okazji rolą trutni jest zapład- i zgodnie z naszymi prośbami.
nianie młodych matek pszczelich oraz stabilizowanie procesów
życiowych rodzin pszczelich. Ponadto larwy trutowe są miejscem żerowania i rozwoju osobników Varrozy więc są dobrym
materiałem wskaźnikowym informującym o stopniu nasilenia
wspomnianego szkodnika pszczół. Pszczelarze po oględzinach
larw trutowych i policzeniu osobników Varrozy mają obraz zagrożenia i nasilenia inwazji. Mając taką wiedzę można przyjąć
odpowiednią strategię walki z tym uciążliwym szkodnikiem.
Obecnie w pasiekach trwa okres przygotowania pszczół do przetrwania zimy. Jest to czas intensywnego podkarmiania syropem
cukrowym lub gotowymi namiastkami syropu. Teraz o sezonie,
który mamy już za sobą. Otóż pszczelarze oceniają tegoroczny sezon jako udany poczynając od zbioru miodu rzepakowego,
akacjowego kończąc na miodzie lipowym. Oczywiście występują pewne różnice w zbiorach u poszczególnych pszczelarzy,
ale to wynika z czynników obiektywnych i indywidualnych jak
dostęp do pożytków, zdrowia i siły rodzin pszczelich, umiejętności prowadzenia pasieki itp. Generalnie pszczelarze będący
vna ostatnim zebraniu (07.09.22) wykazali zadowolenie z wy-

Nie odnotowano żadnych incydentów personalnych, nie zauważyliśmy podtruć i nie było wytruć pszczół. Dziękujemy zatem
rolnikom za fachowość, roztropność i odpowiedzialność. Apelujemy jednak do rolników z gmin ościennych (Janowiec Wlkp.,
Żnin, Wągrowiec, Gołańcz) bowiem tam już tak dobrze nie jest.
Nasi pszczelarze obserwują poczynania rolników na terenie
wspomnianych gmin i sygnalizują o zabiegach prowadzonych
w różnych porach dnia. W tej sytuacji apelujemy do Wójtów
i Burmistrzów wspomnianych gmin i dalszych o zmobilizowanie dostępnych służb rolnych z ODR-ów i PIORiN-u by podjęli
działania na rzecz ochrony pszczół na swoim terenie i szczególnie uczulili rolników na rolę i znaczenie pszczół w rolnictwie.
Jesień to pora sadzenia drzew i krzewów. Dobierajmy więc gatunki miodo- i pyłkodajne tak abywzbogacić maksymalnie bazę
pożytkową dla owadów zapylających a one swoją obecnością
bardzo się nam odwdzięczą.
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Ania z „dubletem”
czyli Zawody o

Puchar Prezesa PAŁUCZANINA
Wilgotnym świtem i wrześniową mgłą niedzielnego poranka przywitało Kozielsko
uczestników tegorocznych Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezesa Stowarzyszenia
Ekologiczno – Wędkarskiego „Pałuczanin Damasławek”. Nad ten ulubiony akwen naszych
miejscowych wędkarzy ściągnęły wprost istne
tłumy miłośników tego ekologicznego hobby.
W tym roku w zawodach wzięła udział rekordowa ilość zawodników – pięćdziesięciu trzech!!! Rywalizację rozgrywano
w dwóch kategoriach: wędkarski junior i wędkarz dorosły.
Spośród juniorów najlepszą okazała się młoda wędkarka
z Dąbrowy Lenka Cholewińska, która wynikiem 1870 pkt zdobyła Puchar Prezesa w tej kategorii i oczywiście złoty medal.
Drugie miejsce, z wynikiem 1570 pkt., wywalczył ubiegłoroczny zwycięzca tej kategorii Sebastian Kotwica z Mokronos, zaś
brązowy medal turnieju zawisł na piersi trzeciej zawodniczki
zawodów, siostry Sebastiana, Michaliny Kotwica (1430 pkt).
W kategorii wędkarzy dorosłych panowała równie zacięta rywalizacja. Zwyciężczynią całych zawodów i zdobywcą
głównego trofeum okazała pucharu została Anna Pauszek
z Kopaniny. To wielki sukces tej wędkarki. Mówiąc językiempiłkarskim Ania w tym roku ustrzeliła „dublet” ponieważ
w wiosennych mistrzostwach stowarzyszenia w wędkarstwie
spławikowym także odniosła spektakularne zwycięstwo, pokonując wszystkich mężczyzn i zdobywając zaszczytny tytuł
„Mistrza Pałuczanina A.D. 2022”. Tym razem do zwycięstwa
Ania potrzebowała 5030 punktów. Drugie miejsce stało się
udziałem Tomasza Wieczorka (4250 pkt), a trzecie miejsce
na podium, wynikiem 3490 pkt. zapewnił sobie Szymon Cholewiński z Dąbrowy. Przyznano także specjalne wyróżnienia
(okazale statuetki) za złowienie największej ryby zawodów.
W kategorii seniorów wyróżnienie otrzymał Przemysław Dominikowski z Damasławka, który złowił okazałego lina, zaś
w kategorii juniorów statuetkę przyznano ex aequo rodzeń-
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JAREK KOTWICA

stwu z Mokronos Michalinie i Sebastianowi, którzy złowili
okazałe wzdręgi o identycznej wadze. Wręczenia nagród oraz
dekoracji medalowej, w asyście zarządu stowarzyszenia, dokonał obecny na imprezie – gość honorowy wędkarzy Wójt
Gminy Damasławek Pan Cyprian Wieczorek. Na piersi Wójta
także zawisł okazały medal okolicznościowy wręczany pośród
gromkiej owacji zebranych wędkarzy. Wszystkim uczestnikom
dopisywały wyśmienite humory i nawet nieco kapryśna pogoda tego dnia nie popsuła atmosfery pikniku rodzinnego
i wędkarskiego święta. Jak zawsze było śniadanko dla wszystkich wędkarzy (tym razem rozwożone taczką – ha, ha), było
ognisko, pieczone kiełbaski, gorąca zupa „a’la Kozielsko”
i dużo, dużo śmiechu i wędkarskich przechwałek o taaaaaakiej
rybie. Były też pyszne placki i słodkości przywiezione przez
mamy i żony wędkarzy, kawa i herbata, no i rzecz jasna pachnąca sznytka swojskiego chleba z przepysznym „smalcem pałuckim” prezesowej Zosi (oczywiście z kiszonym ogórasem).
Krótko mówiąc biesiada wędkarska, że palce lizać! Wszystkim
za wszystko z serca dziękujemy.

Dziękujemy, że jesteście z nami, że nam kibicujecie i wspieracie. Współpraca z Wami to
prawdziwa przyjemność. Wprawdzie kalendarz imprez wędkarskich już na ten rok wyczerpany, ale integracji nie koniec. Planujemy
jeszcze jesienne biesiadowanie członków PAŁUCZANINA i wędkarskie wspominki przy kawie – szczegóły wkrótce.
Ale póki co, łapcie tyczki i nad wodę, wszak jesienne brania są
najlepsze. Tradycyjnie, jak zawsze życzę wszystkim połamania
kija no i oczywiście siatek pełnych po brzegi.
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