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To już drugi rok ...
Szanowni Państwo,
wkroczyliśmy właśnie w drugi rok kadencji samorządowej. Z optymizmem możemy spojrzeć na zakres naszych
działań i planów na bieżący rok. Nie udałoby się to bez
zrównoważonej i oszczędnościowej polityki finansowej. Wnikliwe przyglądanie się każdej złotówce wydawanej ze środków budżetowych, tonowanie apetytów i podejmowanie nie
zawsze popularnych decyzji, przyniosło wymierne korzyści
w planie finansowym na bieżący rok.
Miło mi poinformować, że czterokrotnie w stosunku do
roku ubiegłego wzrosła kwota, jaką możemy przeznaczyć na
inwestycje. Aktualnie wynosi ona 1.346.761,61 zł. Moim
zdaniem wkraczamy w etap normalizacji i chcemy, aby te
wartości utrzymywały się w kolejnych latach. Radość potęguje fakt, że uzyskujemy taki wzrost, zachowując bieżące
spłaty zadłużenia Gminy, nie odkładając rat na kolejne lata,
ani też posiłkując się kolejnymi zobowiązaniami.
Do priorytetów inwestycyjnych, na które spożytkować
chcemy pieniądze, w głównej mierze zaliczyć możemy: naprawę sieci wodociągowych - tak kłopotliwą w naszej Gminie, modernizację mostu, przebudowę dróg lokalnych
i wkład własny do realizacji funduszy zewnętrznych.
Każdy z nas ma ogromne apetyty na zdobywanie środków europejskich i innych funduszy. Choć nie widać jeszcze
inwestycji, to 2016 rok jest czasem wzmożonej pracy nad
przygotowywaniem dokumentacji i wniosków składanych
w ramach ogłaszanych naborów. Pochłania to niemałe środki finansowe, ale traktujemy to jako inwestycję, która przyniesie zauważalne efekty już niebawem. Mimo wszystko na
dalszych kartach naszego informatora przeczytacie Państwo, że możemy pochwalić się niemałymi sukcesami.
Dla mnie osobiście powodem do zadowolenia i satysfakcji jest fakt, że patrząc na 1,5 roku perspektywy naszego
działania, największym personalnym beneficjentem zmiany
jest młodzież i dzieci pochodzące z gminy Dąbie. To dla nich
skierowane są działania, tak bogato opisane w tym wydaniu
informatora, ze szczególnym uwzględnieniem aktywnych
i zdolnych, którzy mogą liczyć na wsparcie wyjazdów i zajęć
sportowo-dydaktycznych. Temu też posłużyła reforma
oświaty, gdzie zamiast na koniec roku wypłacać nauczycielom ekwiwalent postanowiliśmy poszerzyć zakres zajęć dodatkowych w postaci kółek zainteresowań, zajęć z matematyki, języków obcych, które przydadzą się w przyszłości.
Zachęcam także do wnikliwego prześledzenia wydarzeń
opisanych w naszym informatorze z nadzieją, że nasza praca na rzecz społeczeństwa spotka się z Państwa uznaniem
i sympatią.
- Tomasz Ludwicki
Burmistrz Dąbia
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Tomasz Ludwicki - Burmistrz Dąbia

„Musimy używać czasu jako narzędzia, nie jako
leżanki”.
- John Fitzgerald Kennedy

W tym numerze między innymi:
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BUDŻET GMINY DĄBIE

Prawie 1,5 mln zł do zdobycia

NA 2016 r.
Na rok 2016 zaplanowaliśmy 1.346.761,61 zł na inwestycje co daje ponad 1 milion zł więcej w stosunku do
planowanych środków w roku ubiegłym (305.926,53 zł).
Przyjęty przez nas budżet zakłada 18.567.440,00 zł dochodów i tyle samo wydatków. Miło
jest nam poinformować Państwa,
że ceny za wywóz nieczystości
i odprowadzanie ścieków nie ulegną zmianie. Ponadto remizy OSP
w Cichmianie i Roślach zostały
częściowo przekształcone w świetlice wiejskie, co pozwoli nam pozyskać dodatkowe środki pieniężne
na ich rozwój. W ostatnich latach
takich możliwości nie było.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu w ramach opłat za wodę przeznaczyło
150.000,00 zł na dofinansowanie remontu stacji uzdatniania
wody w miejscowości Augustynów i w taki właśnie sposób
sukcesywnie realizujemy założone plany.
Najważniejsze inwestycje jakie planujemy wykonać
jeszcze w tym roku to:
 modernizacja mostu w miejscowości Sobótka;
 modernizacja sieci wodociągowej na ulicy Kolskiej;
 udział gminy w programie Wielkopolska Odnowa Wsi;
 budowa dróg gminnych w ramach programu FOGR;
 przebudowa dróg powiatowych.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Gmina pozyskała 6.500,00 zł na zakup nowości
wydawniczych dla Szkół Podstawowych w Chełmnie
i Karszewie.
Dzięki wsparciu finansowemu możemy wzbogacić oraz
urozmaicić ofertę dla naszych najmłodszych czytelników.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodym czytelnikom,
chcemy aby każdy z nich mógł rozwijać swoją wyobraźnię
i zainteresowania poprzez dostęp do najnowszej literatury.
Wychodzimy z założenia, że inwestycja w najmłodszych powinna być celem do jakiego dążymy.
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Burmistrz Miasta Dąbie, Katarzyna Augustyniak, Karol Bugała

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dał nam szanse
na pozyskanie dodatkowych funduszy, które pozwolą na
rozwój naszej gminy. Dzięki intensywnej pracy naszych
urzędników złożyliśmy wnioski na dotację drogową na
kwotę 1,5 mln zł.
Złożyliśmy 7 wniosków o dofinansowanie przebudowy
dróg. Aby zwiększyć szanse na pozyskanie tak dużych
dotacji posiadamy już dokumentację projektowokosztorysową przebudowy dróg gminnych.
Dzięki pozyskanym funduszom staniemy się bardziej
atrakcyjni dla potencjalnych inwestorów, a wykonane inwestycje posłużą wszystkim Mieszkańcom na kolejne lata.

Inwestycja w kulturę to się opłaca

Budynek M-GOK i BP w Dąbiu

Pozyskaliśmy 90.000,00 zł na remont i wyposażenie
pomieszczeń biblioteki w Dąbiu. Dzięki wnioskowi złożonemu w styczniu przez Dyrekcję MGOK i BP w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Infrastruktura
Bibliotek pozyskaliśmy dofinansowanie, dzięki któremu
unowocześnimy i zmodernizujemy budynek biblioteki. Przy
niewielkim wkładzie własnym w stosunku do otrzymanej
kwoty, możemy uatrakcyjnić naszym mieszkańcom korzystanie z zasobów wiedzy, jaką oferuje biblioteka publiczna.

Darmowa
nauka pływania
dla maluchów

O przygotowaniu
oferty słów kilka

Możemy się pochwalić,
że po raz pierwszy w historii
naszej gminy pozyskaliśmy
pieniądze z Ministerstwa
Sportu i Turystyki na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania ,,Umiem
Pływać”.
Łączna wartość projektu to 22.600,00 zł z czego połowa
to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W projekcie bierze udział 90 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy
Dąbie uczęszczających do klas I, II i III.
Projekt zakłada realizację 120 godzin nauki pływania
w ramach sześciu 15 osobowych grup uczniów w wymiarze
20 godz. dla każdego uczestnika. Realizacji zadania będzie
trwać do 22 listopada 2016 r.

Tuż po przystąpieniu do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski, Burmistrz Dąbia
wziął udział w zorganizowanym
posiedzeniu członków, dotyczącym budowania ofert inwestycyjnych przy użyciu źródeł tradycyjnych oraz internetowych. Konkluzją tego spotkania jest przede
wszystkim świadomość, iż wciąż
Tomasz Telesiński Dyrektor
przed nami daleka droga by nie
Biura SGiPW
odstawać od peletonu oferentów.
Konieczna będzie zmiana podejścia do zagospodarowania
przestrzennego w naszej gminie. Dopiero z profesjonalnie
przygotowaną dokumentacją możemy przystąpić do aktywnego poszukiwania inwestorów. Przed nami dużo pracy
i kosztów do poniesienia. Wierzymy, że przyniesie wymierne
efekty w przyszłości.

Atrakcyjniejsi dla inwestorów

6 mln zł dla muzeum
w Chełmnie

Po długich staraniach i dzięki współpracy Rady Miejskiej
przystąpiliśmy do „Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski”, co stwarza dla nas nowe szanse i otwiera drzwi na
przyszłe inwestycje
w naszej Gminie.
Podczas
XVI
Sesji Rady Miejskiej w Dąbiu mieliśmy okazję wysłuchać wykładu zaproszonego gościa
Pana
Ryszarda
Nawrockiego Wójta
Gminy Stare Miasto - lidera w pozyskiwaniu inwestorów, który wyjaśnił
jakie korzyści może
Ryszard Nawrocki czerpać
gmina
Wójt Gminy Stare Miasto
z przystąpienia do
Stowarzyszenia.
„Nasza współpraca to realne szanse na pozyskanie inwestorów dla waszej gminy” - powiedział zaproszony gość.

dr Piotr Wąsowicz

Były obóz Kulmhof w Chełmnie nad Nerem jest obecnie
oddziałem Muzeum Martyrologicznego w podpoznańskim
Żabikowie. Całkowita wartość projektu rozbudowy i konserwacji byłego obozu wynosi przeszło 6 mln złotych, z czego
ponad 5 mln będzie pochodzić z dofinansowania w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020. Jak zaznaczył dr Piotr Wąsowicz - Kierownik Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof
w Chełmnie nad Nerem - w pierwszej kolejności należy
zająć się konserwacją i ekspozycją ruin piwnic pałacu, ponieważ stanowił on najważniejszy element infrastruktury obozu, w którym mieścił się „korytarz śmierci”, przez który prowadzone były ofiary do mobilnych komór gazowych. W następnej kolejności planowana jest rozbudowa istniejącego
pawilonu historycznego. Przetarg i rozpoczęcie prac planowane są na 2017 r.
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Z „latawcami” na Dni Dąbia

Złożony wniosek przez MGOK i BP do programu finansowanego przez Centrum PISOP - działanie „Wielkopolska
Wiara Aktywnie Działa” został rozpatrzony pozytywnie .
Jako grupa nieformalna RAZEM, którą utworzyli: Zofia
Kaźmierska (M-GOK i BP) - lider oraz Aneta Bryl (Zespół
Szkół w Dąbiu) i Małgorzata Kwiatkowska (Przedszkole
Miejskie) za pośrednictwem Patrona, którym jest Stowarzyszenie Rodzice na rzecz Miejsko-Strażackiej
Młodzieżowej Orkiestry Dętej zdobyliśmy
5.000,00 zł na organizację imprezy pt.
„Latawce łączą i integrują”. Pieniądze zostaną
wykorzystane na organizację konkursów, a
także na dofinansowanie zespołu na festyn
pod nazwą „Latawce łączą i integrują”, który zbiega się
z obchodami „Dnia Dąbia”.

Poprawa bezpieczeństwa na
naszych drogach
Od
stycznia
do
czerwca wydaliśmy
łącznie 6.400 zł na
zakup nowych znaków drogowych. Inwestycja ma na celu
poprawę bezpieczeństwa na drogach jak
i również była konieczna z uwagi na zniszczone i wybrakowane stare oznakowanie.

Remonty dróg w naszej gminie

Dzięki współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg uzyskaliśmy pomoc w wykonywaniu nakładek na drogach, na
łączną kwotę prawie 100.000,00 zł. Dostaliśmy także fundusze ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego
(byłego FOGR) w kwocie 123.000,00 zł na przebudowę drogi Bród oraz Krzykosy. Chcemy jednak uzyskać jeszcze więcej, dlatego złożyliśmy kolejny wniosek dzięki, któremu możemy uzyskać kolejne 50.000,00 zł na przebudowę drogi
w Krzewie. Prosimy trzymać kciuki za nasze starania.

Nowa szansa dla seniorów

Odkrzaczanie w Gminie Dąbie
Zajęcia z programu „e-umiejętności - poznaj nowe możliwości

Od lutego br. rozpoczęliśmy akcję odkrzaczania poboczy
w całej gminie. Do połowy czerwca zostały wykonane prace
w miejscowościach: Zalesie, Cichmiana, droga z Cichmiany
do Augustynowa, Chruścin, z Chełmna do Rzuchowa
i Ladorudza, szkoła w Ladorudzu i Krzewo.
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Od 4 maja br. przez 3 tygodnie w świetlicy M-GOK i BP
realizowany jest projekt "e-umiejętności - poznaj nowe możliwości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupą
docelową są osoby powyżej 50 roku życia chcące nauczyć
się podstaw obsługi komputera. Zebraliśmy 2 grupy ochotników (łącznie 30 osób), które nabywają nowe umiejętności
w pracy z komputerem. Dzięki takim działaniom możemy
wpływać na poszerzenie kompetencji i wpływać na zwiększenie konkurencyjności seniorów na rynku pracy.
Seniorzy nauczyli się już podstaw pracy przy stanowisku
komputerowym jak i obsługi stron internetowych. Założenie
poczty e-mail nie jest już dla Nich żadnym problemem.
Szkolenie realizowane było bezpłatnie.

Święto Strażaków
Druhowie na medal

Rekord podczas 24 Finału WOŚP

Wolontariusze 24 Finału WOŚP w Dąbiu

Odznaczanie strażaków

Służba, poświęcenie, ratunek, tak najkrócej możemy scharakteryzować działanie jednej z najstarszych organizacji społecznych
w naszej małej ojczyźnie jaką są jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych. 4 maja br., obchodziliśmy uroczystość patrona strażaków św. Floriana.
Jednym z ważnych elementów podkreślających wkład wyróżniających się druhów są odznaczenia przyznawanie przez Zarząd
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka. Ponadto w tym roku OSP
w Dąbiu ma dodatkowy powód do świętowania. W ramach uroczystości kościelnych ks. Kanonik dokonał uroczystego poświęcenia nowego auta zakupionego ze środków gminy i zarządu wojewódzkiego OSP. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa wielkopolskiego im.
gen. Stanisława Taczaka odznaczeni zostali:
 dh Edward Olczyk - odznaka Honorowa „semper vigilant” (wiecznie czuwający)
 Jan Budniak - złoty medal za zasługi dla pożarnictwa
 Marcin Jarnecki - złoty medal za zasługi dla pożarnictwa
 Marian Mistrzak - złoty medal za zasługi dla pożarnictwa
 Tomasz Matuszak - srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa
 Krzysztof Krawczyk - srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa
 Zbigniew Tomalak - srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa
 Stanisław Cieślak - srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa
 Daniel Jarnecki - srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa
 Paweł Strzelczyk - brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
 Piotr Robaszkiewicz - brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
 Adrian Olszak - brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
 Sławomir Krawczyk - brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
 Robert Schyller - brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
 Jerzy Stelmaszczyk - brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
 Ireneusz Zieliński - brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
 Łukasz Pabin - „Strażak Wzorowy”
 Hubert Olszak - „Strażak Wzorowy”
 Katarzyna Zielińska - „Strażak Wzorowy”
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Podczas tegorocznego 24 finału WOŚP pobiliśmy własny rekord zbierając kwotę 17.000,38 zł.
"Jako szef sztabu tegorocznego WOŚP-u serdecznie
dziękuję wszystkim wolontariuszom oraz osobom, które
nam pomagały za poświęcony czas, zaangażowanie
i włożone serce w organizacje naszej akcji, wszystkim
sponsorom, dzięki którym cała impreza wraz z światełkiem była nie lada wydarzeniem w naszej Gminie. Dziękuję również wszystkim osobom, które przyczyniły się do
uzbieranej tak dużej kwoty, a tym samym pobicia rekordu
naszej miejscowości. To dzięki Wam zebrana kwota przyczyni się do zakupu wyposażenia dla oddziałów pediatrycznych oraz wspomoże zapewnienie godnej opieki medycznej dla seniorów" - podsumował Paweł Ludwicki szef
sztabu WOŚP w Dąbiu.

Program
„Ratujemy i Uczymy Ratować”
W roku 2016
Zespół
Szkół
w Dąbiu przystąpił do programu edukacyjnego
„Ratujemy
i Uczymy Ratować”
(RUR)
Pomoce dydaktyczne otrzymane od WOŚP prowadzonego
przez Fundację
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Program RUR
polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności
ratujących
życie
powszechnie
już
w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z ważnymi zagadnieniami ratowania życia,
kształtowane są właściwe nawyki - pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Fundacja przekazała
Zespołowi Szkół w Dąbiu bezpłatnie fantoma do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i inne niezbędne
materiały dydaktyczne. Oprócz tego zrealizowała
szkolenie dla nauczycieli, aby pomóc im w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć z dziećmi. Fundacja
WOŚP dba o ciągłość prowadzenia Programu - współpracując z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz
Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli.
5

Ambasador Austrii
o możliwościach
współpracy i rozwoju

Dzień Strażaka w Chełmnie w towarzystwie Posła na sejm RP

Spotkanie z Posłem Leszkiem Galembą

dr Thomas M. Buchsbaum wraz z Burmistrzem Miasta Dąbe

W ramach wizyty Ambasadora Austrii w Muzeum
w Chełmnie nad Nerem Burmistrz Miasta Dąbie Tomasz
Ludwicki miał okazje porozmawiać o perspektywach rozwoju
gospodarczego Austrii i polach wzajemnej współpracy, na
których nasz region mógłby nawiązać relacje. Ważną osią
tej rozmowy była tematyka rozwoju energetyki geotermalnej.
Jest to istotny temat z punktu widzenia Austriaków, ponieważ mogą się oni pochwalić wieloletnią tradycją w eksploatacji ciepłych wód solankowych.

W poszukiwaniu drogi rozwoju

Burmistrz Miasta Dąbie Tomasz Ludwicki ukończył staż
w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych zorganizowanej dla samorządowców poszukujących inwestorów dla swoich gmin. Zajęcia, na których przedstawiano formę, w jakiej powinna się rozwijać gmina aby być atrakcyjna
dla inwestorów, przedstawiali krajowi specjaliści agencji mający praktyczne doświadczenie w prowadzeniu takich projektów. Ponadto członkowie zarządu agencji udzielali praktycznych rad, czego powinno unikać się w kontaktach z biznesem.
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Na
tegoroczne
obchody
z
okazji
Dnia Strażaka
w Chełmnie zawitał
poseł
Leszek

Galemba.
Dzięki temu Strażacy i Burmistrz mieli okazję porozmawiać o polityce krajowej i sytuacji gospodarczej a także
o poprawie klimatu dla zmian w jednostkach OSP. Poseł
wyraził chęć do współpracy z samorządem w Dąbiu i nadzieje na jej owocne efekty. Gościem honorowym był także
ks. Idzi Piasecki - kapelan Strażaków w Chełmnie.

Nowy skład Zarządu OSP w Dąbiu
W połowie kwietnia odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko
-Gminnego Związku OSP RP w Dąbiu z udziałem delegatów i przedstawicieli z każdej jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej z terenu gminy Dąbie. Zjazd miał na celu podsumowanie działań Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP za lata 2011-2015.
Podczas zjazdu wybrano skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Dąbiu na nową kadencję:
1. Prezes – Tadeusz Jamruszka
2. Wiceprezes – Tomasz Ludwicki
3. Wiceprezes – Tomasz Matuszak
4. Członek – Józef Połatyński
5. Sekretarz – Dorota Nowosielska
6. Skarbnik – Jan Kołodziejek
7. Komendant Gminny – Paweł Czerwiński
Możemy się pochwalić bardzo pozytywną polityką wobec OSP. Dokładamy starań, by jednostki korzystały ze
środków funduszu sołeckiego, a także żeby ochotnicy naszych strażnic czuli się bezpiecznie - gwarantując ubezpieczenia OC dla wszystkich członków.

Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP

Od planów do działań
- zaczynamy remonty

Mieszkańcy ul. Asnyka doczekali się remontu oraz zmiany elewacji budynku przy kładce na rzece Ner.

Budynek przy kładce na rzece Ner w Dąbiu
Most na rzece Ner w Sobótce

Po dokonaniu oceny 4 ofert w wyniku przeprowadzonego
przetargu nieograniczonego na „ Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu na rzece Ner w miejscowości Sobótka”
wybraliśmy najkorzystniejszą.
Już od czerwca most został wyłączony z użytkowania
przez inwestora, a zakończenie prac przewidywane jest na
koniec lipca br.

Modernizacją objęto także obiekty sportowe: siłownia
w hali widowiskowo-sportowej oraz boisko „Orlik”.

Prace remontowo-budowalne
idą pełną parą

„Orlik”

Rekultywacji murawy oraz ogólnym pracom porządkowym poddano również Stadion Miejski, który po wielu latach
zaniedbań zamiast cieszyć mieszkańców - straszył.

Posterunek Policji w Dąbiu

Od początku roku systematycznie odbywają się prace
remontowo-budowlane na terenie całej gminy. Do czerwca
między innymi zmodernizowaliśmy budynek Posterunku
Policji przy współpracy z gminą Olszówka oraz przystanki
autobusowe w Dąbiu i Chełmnie.

Stadion Miejski

Przystanek autobusowy ul. Kościuszki w Dąbiu

Łączna wartość wykonanych prac remontowych to prawie 80.000,00 zł. Fundusze jakie przeznaczyliśmy na remonty budynków mieszkalnych pochodzą ze środków gminnych, w szczególności z opłat za czynsz użytkowy i mieszkalny.
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Realizacja programu Rodzina 500+
Do dnia 17 czerwca
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dąbiu wypłacił już 1.193 świadczenia na
łączną kwotę 588.323,90 zł.
Wypłata świadczeń przebiega bez utrudnień. Osobom, które jeszcze nie złożyły wniosku przypominamy, że aby otrzymać wyrównanie od kwietnia należy złożyć wniosek najpóźniej do dnia 1 lipca br.

Lokalna Grupa Działania
"Solna Dolina"

Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina” w drugim półroczu 2016 roku planuje rozpocząć ogłaszanie naborów wniosków o przyznanie pomocy na działania realizowane
w ramach PROW 2014-2020. Nasza gmina może pozyskać
ponad 400.000,00 zł
W ramach naborów mieszkańcy gmin: Chodów, Dąbie,
Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka i Przedecz mogą składać
wnioski o przyznanie pomocy na następujące działania:
1. Podejmowanie działalności gospodarczej.
2. Rozwój działalności gospodarczej.
3. Projekt grantowy: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
4. Rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej.
Do priorytetów inwestycyjnych w tych działaniach Gmina
Dąbie zalicza odnowę Parku im. Tadeusza Kościuszki. Aby
pozytywnie rozstrzygnąć wynik naboru już dziś przystępujemy do prac projektowych i dokumentacyjnych. Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad finansowania projektów, które
będą realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju, Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” na lata
2014-2020, można znaleźć na stronie www.gminadabie.pl.

Badanie struktury
gospodarstw rolnych
Informujemy, że Urząd Statystyczny
w Poznaniu realizując misję statystyki
publicznej w zakresie badań ankietowych,
w okresie od 1 czerwca do 29 lipca br. na
terenie naszej gminy będzie przeprowadzał badanie struktury gospodarstw rolnych.
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Darmowe porady
prawne dla
mieszkańców
Jak zapowiadaliśmy w grudniowym
informatorze od stycznia 2016 roku
w Urzędzie Miejskim w Dąbiu ruszył
program nieodpłatnej pomocy prawnej.
Wszystko to dzięki porozumieniu podpisanemu między naszą gminą a Starostwem Powiatowym
w Kole, zawartym na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015
roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
W każdy poniedziałek, wtorek i czwartek, w budynku
Urzędu Miejskiego w Dąbiu, pok. nr 8, w godz. 1000-1400
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) możecie Państwo uzyskać pomoc prawną.
Szczegółowe informacje na temat osób, które mogą skorzystać z darmowych porad prawnych, uzyskacie Państwo
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbiu.

Zaproszenie na
Dzień Dąbia
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy na
„Dzień Dąbia” połączony z imprezą
„Latawce łączą i integrują” , który
odbędzie się 26 czerwca na Stadionie Miejskim w Dąbiu.
Zabawę umili nam zespół LANCER.

„Przygarnij mnie”
adopcja bezdomnych psów
Na terenie Gminy Dąbie znaleziono
wiele
bezdomnych
psów. Osoby zainteresowane
adopcją proszone są o kontakt
z Urzędem Miejskim w Dąbiu.

Tel. 63 26 28 277.
www.gminadabie.pl

Monika Czerwińska
u Rzecznika Praw Dziecka

I Miejsce w powiecie
„Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym”

Monika Czerwińska (od lewej) uczennica Zespołu Szkół w Dąbiu

Uczennica klasy IIIa Gimnazjum z Zespołu Szkół w Dąbiu Monika Czerwińska, została laureatką konkursu literackiego "Moc bez przemocy", ogłoszonego przez Fundację
Dziecko i Rodzina oraz Fundację po Drugie w ramach kampanii "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu" objętego
honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Konkurs
organizowany był w ramach międzynarodowej kampanii
Women's World Summit Foundation (WWSF). Jest to
prowadzona na całym świecie akcja przeciwko krzywdzeniu
dzieci i młodzieży. Tegoroczny temat to "Przemoc rówieśnicza". Celem konkursu jest popularyzacja postaw opartych
na współodczuwaniu, gotowości do pomocy i tolerancji. Monika w formie opowiadania przedstawiła przykre doświadczenia fikcyjnej bohaterki, która stała się ofiarą agresji i nietolerancji. 8 kwietnia odebrała nagrodę z rąk Rzecznika
Praw Dziecka. Laureatce gratulujemy!

Program Odzysku
Puszek Aluminiowych

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Chełmnie,
już od kilku
lat
działają
na
rzecz
ochrony środowiska. Celem ich działań jest tworzenie trwałych
nawyków i zachoOdzysk puszek aluminiowych
wań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu,
a także angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do podejmowania pracy na rzecz piękna naszej Ziemi. Chodzi m.in.
o oszczędne gospodarowanie energią, wodą, zmniejszanie
ilości wytwarzanych odpadów, zbiórkę i segregację surowców wtórnych tj. puszek aluminiowych, plastikowych nakrętek, makulatury, zużytych baterii. Ogółem podczas tej akcji
uczniowie zebrali 276 kilogramów puszek.
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Zwycięzcy Powiatowego Turnieju BRD

Po eliminacjach gminnych przeprowadzonych w Zespole
Szkół w Dąbiu zwycięska drużyna uczestniczyła w Eliminacjach Powiatowych „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, które odbyły się w Szkole
Podstawowej w Barłogach. W Turnieju wzięło udział
10 szkół podstawowych i 8 gimnazjalnych z terenu powiatu
kolskiego.
Miło jest nam poinformować, że zwycięzcami eliminacji
powiatowych BRD w kategorii szkół podstawowych zostali
uczniowie z Zespołu Szkół w Dąbiu pod opieką nauczyciela
Pana Marcina Klementowskiego, uczniowie gimnazjum
zajęli zaś 4 miejsce. Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom i życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

Bezpłatne
szkolenie BHP
i PPOŻ dla
Pracodawców
Na początku br. w M-GOK
i BP w Dąbiu, na wniosek Burmistrza Miasta, Ośrodek
Szkoleń i Doskonalenia Kadr z siedzibą w Strzałkowie
przeprowadził bezpłatne szkolenie dotyczące bhp, ppoż.
i prawa pracy dla osób będących pracodawcami. Każdy
uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu
(ważne 5 lat) oraz materiały szkoleniowe.

Językowa Akademia
Młodego Studenta

DZIEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA

Dzień dla bezpieczeństwa

Językowa Akademia Młodego Studenta

Uczniowie Zespołu Szkół w Dąbiu z klas II i III Gimnazjum wraz z nauczycielami odwiedzili Wydział Filologiczny
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, od którego otrzymali zaproszenie. W ramach Akademii Młodego
Studenta gimnazjaliści wysłuchali prezentacji, wzięli udział
w warsztatach i grach językowych przygotowanych przez
wykładowców i studentów. Podczas lingwistycznych ćwiczeń i zabaw, uczniowie mogli doskonalić zarówno język
angielski, jak i niemiecki.
Dwujęzyczny charakter spotkania podkreśliło wystąpienie
Moniki Kaczmarek, studentki II roku filologii angielskiej, która
przedstawiła angielsko-niemiecką prezentację, w trakcie
której uczniowie słuchali muzyki, rozwiązywali zadania i zagadki językowe, ćwiczyli wymowę. Po przerwie gimnazjaliści
odwiedzili Bibliotekę PWSZ oraz mieli szansę dokładnie poznać budynek uczelni angażując się w zabawę w podchody
przeprowadzoną w języku angielskim.

IV Marsz
Pamięci
W Lesie Rzuchowskim w naszej
gminie odbył się IV
Marsz Pamięci zorganizowany z okazji
Dnia Pamięci o OfiaIV Marsz Pamięci
rach Holokaustu i Zapobiegania Zbrodniom Przeciwko Ludzkości. Uroczystość jest także świadectwem o 200.000 Żydów zamordowanych w pierwszym niemieckim obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem przywiezionych z gett
Kraju Warty, a także Niemiec, Austrii, Czech, Luksemburga,
oraz Romów. Marsz to również świadectwo pamięci o dzieciach z Polski i Czech, jeńcach radzieckich, nie znanych
Polakach. Tegoroczna uroczystość przypadła w 75 rocznicę
założenia obozu i jest dedykowana żydowskim mieszkańcom okolicznych miasteczek – pierwszych ofiar obozu masowo zabijanych w komorach gazowych. W marszu udział
wzięły delegacje z gminy, powiatu oraz zaproszeni goście.
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W maju w Zespole Szkół w Dąbiu obchodziliśmy „Dzień
dla bezpieczeństwa”, podczas którego propagowano życie
bez uzależnień oraz sposoby bezpiecznego spędzania czasu wolnego. W profilaktycznej imprezie skierowanej dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli udział wzięli m.in. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kole, Posterunku Policji w Dąbiu, Państwowej Straży Pożarnej w Kole,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu, Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Kole, oraz młodzieżowa dąbska grupa
PaT PORT.
Na wstępie uroczystości odbył się przemarsz - uczniowie
przeszli ulicami Dąbia z transparentami, na których widniały
hasła promujące bezpieczne życie. Po przemarszu młodzież
zatańczyła BELGIJKĘ, która w swym przesłaniu ma integrować ludzi. Wśród licznych atrakcji i zaprezentowanych materiałów profilaktycznych uczestnicy zabawy mogli zobaczyć
m.in. pokaz karate, zasady udzielania pierwszej pomocy
w wykonaniu uczniów szkoły oraz Państwowej Straży Pożarnej z Kola, obejrzeć prezentację filmów profilaktycznoedukacyjnych dotyczących dopalaczy i zagrożenia terrorystycznego – przygotowaną przez policję z Koła.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko edukacyjno-profilaktyczne przygotowane przez Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Kole - młodzież i rodzice mogli tam
zmierzyć ciśnienie, dowiedzieć się na temat szkodliwości
palenia tytoniu, szczepieniach ochronnych, rozdawane były
ulotki profilaktyczne o treściach przestrzegających przed
zagrożeniem wirusem HIV oraz zażywaniem środków psychoaktywnych i leków do celów innych niż medyczne.

Uroczyste
obchody
Święta 3 Maja
W całej Polsce odbyły
się uroczyste obchody
Święta Narodowego 3 Maja. Także w naszej gminie nie zabrakło uroczystego przemarszu Mieszkańców wraz
z zaproszonymi delegacjami oraz Mszy Świętej w intencji
Ojczyzny. Po zakończonym nabożeństwie delegacje złożyły
wieńce pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza.
Uroczyste obchody Święta 3 Maja

IV miejsce w województwie
I w Powiecie
16 kwietnia 2016 r.
w Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta we Wronkach odbyły się wielkopolskie eliminacje wojewódzkie XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega
Pożarom”.
Turniej odbywa się nieprzerwanie od 1977 roku.
W sumie w Wielkopolsce
w roku szkolnym 2015/
2016 w eliminacjach na
szczeblu środowiskowym,
gminnym i powiatowym
wzięło udział ponad 3 tys.
Izabela Pakuła
dzieci i młodzieży. Miło
nam poinformować, że Izabela Pakuła - uczennica VI klasy
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie,
która reprezentowała naszą gminę zajęła 4 miejsce w województwie spośród 32 uczestników w wybranej kategorii wiekowej.

Wystawa pt. „Zanikające zawody,
profesje i zajęcia”

Adam Grabowski

W maju mieliśmy okazję obejrzeć wystawę z propozycji
graficznego opracowania książki pt. „Zanikające zawody,
profesje i zajęcia” - na terenie Polski z uwzględnieniem
naszej Gminy napisaną przez Pana Adama Grabowskiego.
Projekty zostały przygotowane przez uczniów Liceum Plastycznego w Kole jako prace dyplomowe.

Wieczór z poezją

Spotkania czytelnicze w przedszkolu

Wieczór z poezją
Dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dąbiu

Dyrektor wraz z nauczycielami Przedszkola Miejskiego
w Dąbiu od pewnego czasu wprowadzili w swojej placówce
cykl spotkań czytelniczych, na które zapraszają różnych
gości.
Zaszczyt wzięcia udziału w powyższym spotkaniu przypadł Burmistrzowi Miasta. Dzieci z zaciekawieniem wsłuchiwały się w występ recytatorski Pana Burmistrza, który odczytał przygody „Jasia i Małgosi” dla młodych słuchaczy
Na końcu dzieci nagrodziły Burmistrza gromkimi brawami
oraz wręczyły podziękowanie. Obiecały również, że po powrocie do domu będą częściej prosić rodziców o to, aby czytali im książki na dobranoc.

W marcu w Zespole Szkół w Dąbiu odbył się „Wieczór
z poezją” zorganizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Dąbiu pod opieką nauczycieli Pani
Doroty Sobalskiej, Agaty Pilasik i Marii Pakulskiej. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć występy dzieci
i wysłuchać wybranych pozycji recytowanych przez
uczniów jak i również zaproszonych gości.
Widzowie oraz goście byli zauroczeni przepiękną scenografią, jaką mogli podziwiać podczas występów. Świece,
lampki, ławeczka i inne dekoracje wprowadziły wszystkich
w przyjemny nastrój. Na końcu wszystkie dzieci otrzymały
gromkie oklaski, wyrazy uznania oraz upominki od zaproszonych przedstawicieli Banku PKO BP w Kole.
Spotkanie miało na celu promocję czytelnictwa wśród
najmłodszych, młodzieży jak i dorosłych.
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Piknikowy miesiąc
Czerwiec to nie tylko obchody dnia dziecka, ale również
okazja do wielu pikników i festynów. W całej gminie mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniach organizowanych
przez różne instytucje. Było wesoło, kolorowo i rodzinnie.
Szkoła w Karszewie przygotowała „X Festyn Rodzinny”

Najmłodsi mieszkańcy z Przedszkola Miejskiego uczestniczyli w „IV Pikniku rodzinnym”.

„IV Piknik rodzinny”

„X Festyn Rodzinny”

Wszystkie imprezy przyciągnęły mnóstwo widzów. Organizatorzy postarali się o wiele atrakcji aby czas spędzony
razem przebiegał w miłej atmosferze.

Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski
„Klub przyjaciół bociana”

oraz spotkanie „Klub przyjaciół bociana”,
Szkoła Podstawowa w Chełmnie przygotowała piknik
rodzinny pod hasłem „Razem możemy więcej”, podczas
którego mieliśmy okazję zobaczyć występy dzieci, prezentację metod udzielania pierwszej pomocy wykonanej przez
profesjonalistów, a także skorzystać z przejażdżki na motocyklu.
Wszyscy świetnie się bawili, a uśmiechnięte twarze dzieci są tego najlepszym dowodem.

„Razem możemy więcej”
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Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie aby uczcić 1050 rocznicę Chrztu Polski zgłosili do Wielkopolskiego
Kuratorium Oświaty w Poznaniu przedsięwzięcie edukacyjne
pt. „Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski-nowe życie narodu”.
Celem przedsięwzięcia było opracowanie i realizacja
przez szkołę takich działań, aby uczniowie pogłębili swoją
wiedzę historyczną w szczególności o Chrzcie Polski oraz
budowaniu szacunku do tradycji i dziedzictwa narodowego.
Podczas uroczystej XVIII sesji Rady Miasta Radni upamiętnili tak ważne wydarzenie jakim był chrzest Polski. Zaproszony gość dr Piotr Wąsowicz wygłosił wykład, w którym
streścił wydarzenia
towarzyszące przyjęcia chrztu, a po
przemowie uczniowie z Zespołu Szkół
w Dąbiu zaprezentowali nam część
artystyczną powiązaną z obchodami
jubileuszu.
Uroczysta sesja Rady Miejskiej

Dzień Dziecka w Zespole Szkół
w Dąbiu

Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Dąbiu

W piątek 3 czerwca w Zespole Szkół w Dąbiu odbyły się
obchody Dnia Dziecka, które zostały zorganizowane przy
współpracy Szkoły z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Biblioteką Publiczną w Dąbiu, firmą
"de heus" i Urzędem Miejskim w Dąbiu.
Z samego rana dzieci ze szkoły podstawowej klas IV-VI pojechali na wycieczkę
do lasu, gdzie mieli przygotowane przez
opiekunów rożne zabawy sportowe. Przy
współpracy i zaangażowaniu harcerzy
opiekun Pan Marcin Klementowski przygotował zabawę w „biegane podchody”. Dzieci zostały podzielone na grupy, a ich zadaniem było odnaleźć wszystkie
punkty wyznaczone na mapie i poprawnie odpowiedzieć na
zagadki zadawane przez harcerzy w wyznaczonych punktach. Wszyscy świetnie się bawili. Dzięki uprzejmości Leśniczego Pana Marka Klonowskiego nauczyciele wraz
z dziećmi rozpalili ognisko i piekli kiełbaski, oczywiście bez
słodkości się nie obyło.

W godzinach południowych obchody Dnia Dziecka kontynuowane były na boisku szkolnym Zespołu Szkół w Dąbiu.
Odwiedzili nas najmłodsi z Przedszkola Miejskiego, uczniowie ze Szkół Podstawowych z Chełmna i Karszewa. Dzieci
brały udział w różnych konkurencjach sportowych, bawiły się
na dmuchanym zamku, mogły zrobić sobie tatuaże, sprawdzić swoje umiejętności strażackie oraz wczuć się w rolę
policjanta. W trakcie imprezy odbyły się dwa występy edukacyjne, pierwszy pt. „Co było pierwsze: kura czy jajo?” zaprezentowany przez Panią Jolantę Kulczyńską i drugi pt. „Skąd
się bierze mleko” zaprezentowany przez Pana Pawła Kasprowicza przedstawicieli firmy „de heus” – firma paszowa
z Łęczycy. Poza pomocą w organizacji Dnia Dziecka firma
„de heus” zapowiedziała, że udzieli pomocy i wsparcia finansowego przy remoncie jednej z klas szkoły podstawowej
oraz ofiaruje dla uczniów rzutnik multimedialny, za co
w imieniu Dyrekcji Szkoły serdecznie dziękujemy.
Po występach edukacyjnych dzieci bawiły się przy muzyce i zajadały słodkościami. Imprezę uatrakcyjnił „Pan Kleks”
wraz ze swoją asystentką i porwał dzieci do wspólnej zabawy.

IX Gminny Przegląd Tradycji
Wielkanocnych w Kulturze
Ludowej

IX Gminny Przegląd Tradycji Wielkanocnych
w Kulturze Ludowej

Harcerze ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu

W ramach podziękowania za aktywność naszych harcerzy, gmina postanowiła docenić ich działalność i dofinansować im letni obóz harcerski, na jaki wybierają się
już w lipcu. W tym samym czasie, starsi uczniowie z klas
gimnazjalnych zmagali się w rozgrywkach sportowych przygotowanych przez nauczycieli na Orliku i w hali widowiskowo-sportowej o „Puchar Burmistrza Miasta Dąbie”.

W marcu w MGOK i BP odbył się „IX Gminny Przegląd
Tradycji Wielkanocnych w Kulturze Ludowej”. Podczas spotkania mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienia teatralne
przygotowane przez: „Wesołe maluchy” ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, zespół „Maska”
ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Dąbiu, zespół
folklorystyczny „Nadnerzanki”, schola „Effatha” z Chwalborzyc. Ponadto w trakcie przeglądu odbyły się konkursy
w trzech kategoriach: „Najsmaczniejsze ciasto wielkanocne”,
„Najładniejszy stroik wielkanocny”, „Najładniejsza palma
wielkanocna”. Wyłonieni zwycięzcy otrzymali wartościowe
nagrody rzeczowe oraz bony ufundowane przez organizatorów, natomiast uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
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Maciej Gralak
- dwukrotny medalista Europy!

Solni cykliści

Spotkanie z grupą „Solni cykliści”

16 kwietnia 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej
w Chełmnie oraz Gimnazjum w Dąbiu wraz z opiekunami
Agnieszką Brodą i Dariuszem Wybrańskim wzięli udział
w spotkaniu integracyjnym z ,,Solnymi cyklistami"
z Kłodawy.
Celem spotkania była promocja zdrowego trybu życia
i zachęta do poznawania piękna okolicy podczas wycieczek
rowerowych. Nad całością spotkania czuwał Burmistrz Dąbia Tomasz Ludwicki. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Ofiar II
Wojny Światowej, poznali historię obozu Kulmhof w Chełmnie, którą przybliżył Burmistrz.

26 maja zakończyły się Mistrzostwa Europy Armrestlingu
odbywające się w stolicy Rumunii - Bukareszcie. Mamy
przyjemność poinformować, że po raz kolejny zawodnik
z naszej gminy Maciej Gralak nie zawiódł oczekiwań zdobywając złoty medal na lewą rękę oraz brązowy na prawą.
Osiągnięte wyniki potwierdzają wysoką formę naszego zawodnika.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Krzysztof Nowosielski znów na
podium!
W pod koniec maja zakończyła się Malinowa 5-tka, czyli
cykl czterech biegów organizowanych przez Stowarzyszenie
Malinowa Mamba w Kole oraz ich partnerów.
Łącznie w całym cyklu pobiegło ponad 500 osób z kraju
i jeden biegacz z Ukrainy Pavelko Andrii, który jako jedyny
wygrał z Krzysztofem Nowosielskim (triumfatorem poprzednich, trzech biegów). Na zakończenie dano szansę również
najmłodszym, którzy mieli szansę powalczyć o medale.
Klasyfikacja generalna Grand Prix Malinowa 5ka:
1. Nowosielski Krzysztof, Dąbie
2. Wiśniewski Bartłomiej, Wyszyna
3. Frątczak Darek, Osiek Mały
Maciej Gralak

Walka MKS
o mistrzostwo B-Klasy

Malinowa 5-tka
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Drużyna MKS-u Dąbie w sezonie 15/16 rozpoczęła walkę
o mistrzostwo konińskiej B-Klasy. Był to pierwszy, historyczny sezon tej drużyny. Cel był tylko jeden aby zdobyć awans
do wyższej klasy rozgrywkowej. Niestety nie został zrealizowany. Na osiem drużyn które wystąpiły w B-Klasie dąbski
MKS zajął 3 miejsce. Mówi się że początki są trudne ale nie
dla drużyny Tomasza Lewińskiego. Mimo iż nie wywalczyli
awansu to mogą być dumni bo dobrze zapisali się
w historii tego sezonu.

I Gminny Turniej PS4 "FIFA" finał

I Gminny Turniej PS4 "FIFA"

W dniu 10 kwietnia 2016 r. od godz. 13:00 zakończył się
kolejny ostatni etap I Gminnego Turnieju Playstation 4
"FIFA". W zawodach łącznie wzięło udział 32 uczestników.
A oto zwycięzcy:
I miejsce - Kamil Krysiak
II miejsce - Martin Boniecki
III miejsce - Rafał Śniegowski
Poza podium przyznano nagrody w poszczególnych kategoriach:
- najlepsza kobieta rozgrywek - Natalia Lewanowska
- najmłodszy uczestnik - Mateusz Królasik
- najładniejsza bramka turnieju - Jakub Landau
- największa ilość zdobytych bramek - Martin Boniecki

Spotkanie z kulturystą Marcinem
Kotleszką
W kwietniu mieliśmy okazje spotkać się z kolskim kulturystą Marcinem Kotleszką, byłym Wicemistrzem Pomorza
w kulturystyce oraz 5 zawodnikiem Mistrzostw Polski.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Miejski
w Dąbiu przy okazji uroczystego otwarcia wyremontowanej
siłowni w hali widowiskowo-sportowej. Na spotkanie w Dąbiu przybyło wielu mieszkańców, którzy chcieli posłuchać
o przygodzie Pana Marcina z kulturystyką oraz zobaczyć
jak wygląda profesjonalny pokaz na zawodach. Po wywiadzie jaki przeprowadził z Panem Kotleszką portal e-kolo,
wszyscy przeszli do siłowni, gdzie odbył się trening instruktażowy oraz turniej w podciąganiu się na drążku o Puchar
Burmistrza Dąbia.
Spotkanie było formą podziękowania dla wszystkich na
czele z Panem Darkiem Janickim, który zaangażował Dąbską młodzież do pracy przy odnawianiu siłowni.

Spotkanie z Marcinem Kotleszką

Turniej piłki siatkowej
Derby dla MKS-u

Turniej Piłki Statkowej

14 maja 2016 r. w hali widowiskowo-sportowej w Dąbiu
odbył się „Gminny turniej piłki siatkowej”, w którym wzięły
udział 4 drużyny. Pierwsze miejsce zajęła drużyna
„Wirtualni”, drugie miejsce drużyna „Oczko Team”, trzecie
miejsce „Ljecim”, czwarte miejsce „Ziomki z biedronki”.
W turnieju zostały przydzielone statuetki:
- dla najlepszego atakującego - Łukasz Niespodziański
- najlepiej przyjmujący - Mariusz Mokry
- najlepiej serwujący - Marcin Sołtysiak
- najlepsza kobieta w turnieju - Marta Niespodziańska
- najlepszy zawodnik MVP - Szymon Dawid
Gratulujemy!

Drużyna Tomasza Lewińskiego MKS w najważniejszym
meczu sezonu - derbach z KP Zryw Dąbie - wygrała 6:3.
MKS już w 9 minucie stracił bramkę po stałym fragmencie gry. Drużyna szybko podniosła głowę do góry i już po
kilku minutach wyrównała 1:1. Na kolejną bramkę kibice
MKS-u nie musieli długo czekać, bowiem w polu karnym
świetnie odnalazł się Sebastian Gajda, umieszczając piłkę
w siatce KP. Jeszcze przed przerwą padł jeden gol, którego autorem był Łukasz Stachowiak. Wynik do przerwy 3-2.
Druga połowa zaczęła się kolejną bramką dla MKS-u
i zwiększyła przewagę na 4:2. Ostateczny wynik meczu
po ostatnim gwizdku sędziego to 6:3 dla drużyny MKS.
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Wywóz odpadów komunalnych w 2016 roku (lipiec—grudzień)
Miasto Dąbie - nieruchomości
zamieszkałe i niezamieszkałe
Miesiąc i dzień
tygodnia

Miasto Dąbie - nieruchomości wielolokalowe
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Zbiórka selektywna
Worki białe i niebieskie

—

5
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3

—

—

Augustynów, Augustynów Bór, Chełmno, Chełmo
Parcele, Cichmiana, Chruścin, Gaj, Krzykosy,
Krzykosy Bród, Ladorudz, Lutomirów, Majdany,
Rzuchów, Sobótka
Miesiąc i dzień
tygodnia

Miesiąc i dzień
tygodnia
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Baranowiec, Domanin, Grabina Holendry, Grabina
Mała, Grabina Wielka, Karszew, Krzewo, Kupinin,
Lisice, Rośle, Tarnówka, Tarnówka Wiesiołowska,
Wiesiołów, Zalesie
Miesiąc i dzień
tygodnia
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Poznaj Urząd

Anna Lewińska - Skarbnik Miasta Dąbie
„Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze
wykonywana ”.

Kontakt z nami
Urząd Miejski w Dąbiu
Plac Mickiewicza 1
62-660 Dąbie

- Albert Einstein
Absolwentka Wydziału Zarządzania o specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Praca zawodowa – Urząd Miejski w Dąbiu
od 1995 roku jako Podinspektor ds. księgowości,
od sierpnia 2011 roku p. o. Skarbnika Miasta, od
września 2015 roku Skarbnik Miasta. Odpowiedzialna za gospodarkę finansową Gminy i jej realizację.
Kontakt: tel. 63 26 16 473
E-mail: skarbnik@gminadabie.pl.

tel. 63 271 00 73
fax. 63 271 00 86
sekretariat@gminadabie.pl

Odwiedź nas w Internecie:
gminadabie.pl
dabie.nowoczesnagmina.pl
Anna Lewińska—Skarbnik Miasta Dąbie

ZGŁOSZENIA AWARII OŚWIETLENIA
ULICZNEGO
przyjmowane są telefonicznie pod numerem 63 271 00 73 od
poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30 oraz osobiście
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbiu. Przy zgłoszeniu
należy podać miejscowość oraz numer słupa, którego dotyczy
awaria.
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Odwiedź nas na
Facebooku:
www.facebook.com/
gminadabie/

