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Szanowni Państwo,
najnowsze wydanie naszego informatora trafi do Państwa domów tuż przed zbliżającymi się świętami Bożego
Narodzenia, dlatego w imieniu swoim, pracowników Urzędu
Miejskiego w Dąbiu oraz jednostek z nim współpracujących,
pragnę złożyć Państwu moc najserdeczniejszych życzeń.
Niech nowo narodzony Jezus przyniesie dla naszych rodzin
odrobinę spokoju i wytchnienia od zgiełku dnia codziennego,
nieustannej pogoni za sukcesem czy pieniądzem. Życzę
Państwu, by ten czas był także momentem, który poświęcimy dla naszych najbliższych. Zanim zasiądziemy do odświętnie przygotowanych stołów uściśnijmy sobie dłonie
i spójrzmy sobie w oczy, by odnaleźć radość jaka płynie
z wieczerzy wigilijnej.
Zbliżamy się do końca 2016 roku, w związku z tym życzę
Państwu aby nadchodzący rok 2017 stał się czasem realizacji najskrytszych zamierzeń i planów. By realizacja postanowień noworocznych powziętych w sylwestrową noc przychodziła nam łatwo i wnosiła pozytywne zmiany do naszego
życia. Sobie i Państwu pragnę życzyć, aby kolejny rok naszej samorządowej współpracy zaowocował nowymi inwestycjami w tych obszarach, na których najbardziej nam zależy i które ułatwią nam życie w naszej małej społeczności.
W przerwie od świątecznego zabiegania i poszukiwaniu
prezentów dla najbliższych lub gotowania smacznego barszczu na wigilijną kolację zapraszam do przeczytania czwartego już numeru naszego biuletynu, w którym chcemy podsumować ostatnie miesiące naszej pracy, ale także przedstawić Państwu podsumowanie działań, jakie wykonaliśmy
przez ostatnie dwa lata.
Największą bolączką gminy pozostają drogi. Wychodząc
naprzeciw potrzebom nie ustajemy w działaniach w pozyskiwaniu na ten cel funduszy, jak miało to miejsce we wsiach
Rzuchów, Krzykosy i Krzewo. W kwestii bezpieczeństwa,
milowym krokiem dla naszej gminy jest otrzymanie dofinansowania w kwocie prawie 350 tys. zł na zakup nowego samochodu bojowego dla OSP w Dąbiu. Choć przeznaczyliśmy z budżetu gminy niemal pół mln zł na ten cel, to zastąpienie wysłużonego już Jelcza było nie tylko koniecznością,
ale i obowiązkiem wobec strażaków ochotników jak
i naszego społeczeństwa. Dzięki współpracy z Urzędem
Marszałkowskim oraz sołectwem wsi Lisice zrealizowaliśmy
projekt związany z gruntownym remontem świetlicy wiejskiej
w Lisicach. Efekt jaki osiągnęliśmy jest imponujący, budzi
również uznanie wśród pracowników Urzędu Marszałkowskiego, którzy przekonali się, że przekazane nam pieniądze
zostały wykorzystane w najlepszy sposób. Zamieszczamy
również artykuł związany z aktywnością i wykorzystaniem
zewnętrznych środków przez stowarzyszenia.
Korzystając z okazji chciałbym również serdecznie podziękować wszystkim przyjaciołom naszej gminy, bez których nasze sukcesy nie byłyby możliwe. Dziękuję tym, którzy
wspierali nas radą, pracą własnych rąk oraz finansowo.
- Tomasz Ludwicki
Burmistrz Dąbia
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Od słów do działania ...
Minęły już dwa lata od kiedy, dzięki Państwa poparciu,
objąłem stanowisko Burmistrza w Urzędzie Miejskim. Pełen
pokory i wdzięczności za obdarzenie mnie zaufaniem chciałbym przedstawić, w krótkim zarysie, nasze małe i te większe
sukcesy jakie osiągnęliśmy wspólnie w obecnym roku kalendarzowym. Podczas kampanii wyborczej swój program
opierałem głównie na dwóch priorytetach, które postawiłem
sobie za główny cel, czyli pozyskiwanie jak największej ilości środków zewnętrznych, aby nie obciążać gminy, na różnego rodzaju inwestycje
co jest kluczowe dla naszego stabilnego
rozwoju oraz skierowanie się ku naszym
najmłodszym mieszkańcom, aby w przyszłości, ale i obecnie, mogli rozwijać swoje pasje i umiejętności właśnie u nas w naszym mieście.
Zdaję sobie sprawę z tego, że wyzwania oraz plany, jakie sobie założyłem i z jakimi przychodzi mi
się mierzyć są trudne, ale nie znaczy to
wcale, że
są niemożliwe
do
zrealizowania. Przykładem tego jest choćby
w ostatnim czasie zakup nowego
samochodu ratowniczo gaśniczego dla
OSP w Dąbiu. Wartość całego projektu to kwota prawie
800.000,00 zł w tym od MSW i A oraz KG PSP pozyskaliśmy dofinansowanie w łącznej kwocie prawie 350.000,00 zł.
Uważam, że wkład własny gminy był wręcz obowiązkiem,
aby zapewnić większe bezpieczeństwo naszym mieszkańcom poprzez tego typu inicjatywę.
Kolejną sprawą, którą chciałbym poruszyć to infrastruktura naszej gminy. Wierzę, że sukcesywne i racjonalne gospodarowanie środków finansowych pozwoli na zrealizowanie wszystkich planów jakie
rozpoczęliśmy i chcemy
wykonać w przyszłości. Już teraz możemy pochwalić się
nowymi odcinkami dróg jak np. Krzykosy - Bród, Krzewo czy
ul. Ogrodowa w Dąbiu. Ponadto wykonaliśmy szereg napraw, które były konieczne dla poprawy bezpieczeństwa jak miało to
miejsce w Rzuchowie czy Chełmnie.
Od sierpnia możemy także korzystać
z wyremontowanego mostu w Sobótce. Wszystko to mogło być zrealizowane dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym jak i własnemu finansowaniu. Same tylko inwestycje w infrastrukturę
to kwota ok. 1.000.000,00 zł.
Pozyskując środki zewnętrzne, które sukcesywnie będą
wpływać na dynamiczny rozwój naszej infrastruktury nie
możemy zapomnieć o instytucjach i miejscach, które mają
kluczowe znaczenie w rozwoju naszej gminy. W tym miejscu
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warto wspomnieć o inwestycji, dzięki której Biblioteka
Publiczna przy Miejsko
- Gminnym Ośrodku
Kultury została gruntownie wyremontowana
i wyposażona w nowe
meble. Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa otworzył nam
szansę na pozyskanie środków, dzięki którym zrealizowaliśmy tak potężną inicjatywę. Całość wykonanych prac łącznie
z wkładem gminy to kwota ponad 120.000,00 zł. Ponadto
dzięki współpracy z gminą Olszówka zakończyliśmy I etap
prac remontowych w posterunku Policji. Efektem naszych
wspólnych działań jest wymiana pokrycia dachowego oraz
gruntowny remont pomieszczeń na 1 piętrze posterunku
wraz z klatką schodową. W najbliższym czasie planujemy
kolejne wspólne inwestycje, dzięki którym wyremontujemy
pozostałe pomieszczenia posterunku.
Możemy się również pochwalić rozpoczęciem prac przy
budowie nowej stacji uzdatniania wody w Augustynowie,
które są konieczne z uwagi na jakość dotychczasowej wody
o czym wspominałem jeszcze w kampanii wyborczej. Już
wkrótce okoliczni mieszkańcy będą mogli się cieszyć prawdziwie czystą wodą, która popłynie z ich kranów.
Odnowione elewacje budynków, czy też sukcesywna odbudowa infrastruktury naszej gminy w przyszłości wpłyną
pozytywnie na naszą atrakcyjność z punktu widzenia nie
tylko mieszkańców, ale i potencjalnych inwestorów.
Co do drugiego, równie ważnego priorytetu moich planów
- są nim inwestycje i działania związane z najmłodszym pokoleniem. Dzięki działaniom jakie zaczęliśmy realizować
i wciąż wdrażamy, chcemy, by młodzi ludzie mogli rozwijać
swoje pasje i mieli pełne wsparcie ze strony gminy. Poczynając od najmłodszych wdrożyliśmy II etap programu
„Umiem pływać”, dzięki któremu uczniowie bezpłatnie
uczestniczą w zajęciach z nauki pływania. Wyremontowana
hala widowiskowo sportowa wraz z siłownią stała się atrakcyjniejsza dla zainteresowanych różnymi formami aktywności. Już teraz każdy z Was może zapisać się na zajęcia czy
to z pilatesu, zumby, Thai-boxing i wiele innych.
Na przyszłość mamy jeszcze wiele pomysłów i planów do
zrealizowania. Już w przyszłym roku chcemy przeprowadzić
kompleksową renowację parku Kościuszki wraz z wymianą
chodnika i budową siłowni zewnętrznej oraz rozpocząć budowę nowych odcinków sieci wodociągowej, z uwagi na częste awarie starych wysłużonych elementów.
Dziękuję jeszcze raz za okazane zaufanie. Jak wspomniałem wcześniej, pozyskiwanie środków zewnętrznych to
klucz dla rozwoju naszej gminy. Dotychczasowa nasza praca pozwoliła na osiągnięcie efektów, które można dostrzec
gołym okiem. I choć jeszcze wiele pracy przed nami, dobra,
merytoryczna i rzeczowa współpraca z różnymi instytucjami
oraz udział w różnego rodzaju programach stopniowo przynosi zamierzone korzyści dla naszej społeczności i pozytywnie rokuje na przyszłość. Mamy jeszcze wiele planów i liczymy na państwa poparcie w naszych działaniach.
Dziękuję za miłe słowa wsparcia, które dodają mi energii
i zapału do dalszej pracy i dążenia do celu i choć ambitne
plany na kolejne lata wymagają od nas rozsądnego gospodarowania finansami i dużo pracy, wiem, że dzięki Państwa
wsparciu jesteśmy jeszcze w stanie wiele osiągnąć.
- Tomasz Ludwicki
Burmistrz Dąbia

Biblioteka Publiczna
Podczas XXVIII Przegląd Dorobku Artystycznego nastąpiło oficjalne oddanie do użytku wyremontowanych i na nowo
wyposażonych pomieszczeń biblioteki miejskiej. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało dzięki wsparciu gminy oraz pozyskanym środkom finansowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W styczniu tego roku Dyrektor M-GOK
i BP złożył wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który opiewał na kwotę 120.000,00 zł, z czego ministerialne środki to
90.000,00 zł, a udział
własny 30.000,00 zł.
Dzięki
pozyskanym
funduszom wyremontowano i wyposażono
w nowe meble pomieszczenia biblioteki
i czytelni. Wyremontowany został również
korytarz prowadzący
do wypożyczalni, czytelni oraz biur. Dzięki
wsparciu gminy prace
zostały rozszerzone
o remont klatki schodowej oraz budowę
pochylni dla osób niepełnosprawnych,
likwidując w ten sposób bariery architektoniczne.

Świetlica wiejska w Lisicach
W listopadzie odbyło się oficjalne otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Lisicach. Całość projektu
wraz z wkładem pracy społeczności lokalnej to kwota prawie
100.000,00 zł z czego ponad 12.000,00 zł przeznaczono
z funduszu sołeckiego, prawie 31.000,00 zł to wkład gminy,
30.000,00 zł dotacja z programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi
oraz 23.000,00 zł praca mieszkańców podczas remontów.
W remont świetlicy zaangażowała się niemal cała wieś.
Dzięki tak pokaźnej kwocie wykonano gruntowne prace
w środku, na elewacji zewnętrznej jak i na placu przy świetli-

Odbiór świetlicy wiejskiej w Lisicach

Wyremontowana świetlica

cy. Zakupiono także nowe wyposażenie w postaci stołów,
krzeseł, sanitariatów.
Na terenie przy świetlicy wykonano nowy zadaszony przystanek autobusowy, wyremontowano plac zabaw oraz posadzono krzewy ozdobne.
Wykonane prace wpłyną na zwiększenie atrakcyjności
świetlicy pod względem wizualnym, ale i użytkowym. Dostosowanie pomieszczeń do współczesnych wymogów otwiera
przed mieszkańcami wiele nowych możliwości, a sam obiekt
posłuży społeczności lokalnej przez wiele lat.
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Nowy odcinek drogi
w Krzewie

Nowa droga w Krzewie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
w Kole wykonało kolejny etap prac przy budowach dróg
w naszej gminie. Tym razem wykonano przebudowę odcinka drogi na terenie wsi Krzewo w okolicach stacji uzdatniania wody. Wcześniejsza droga,
która była pokryta tłuczniem,
dziś
posiada
nawierzchnię
z betonu asfaltowego co przyczynia się do poprawy życia
mieszkańców
miejscowości
Krzewo, Lisice oraz osób przeNowy przepust
jezdnych.

Naprawa drogi w Rzuchowie

Wyremontowany odcinek drogi w Rzuchowie

Mieszkańcy Rzuchowa mogą się pochwalić wyremontowanym odcinkiem drogi. W październiku dokonano naprawy
części odcinka poprzez wylanie nowej nakładki asfaltowej
na
wyeksploatowaną
część
drogi.
Prace
remontowo - budowlane
wykonało
dla
nas
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych
S.A. w Kole. Już dziś
mieszkańcy Rzuchowa
i przejezdni korzystają
z nowej nawierzchni,
Droga przed remontem
która znacząco wpływa
na jakość podróżowania po naszej gminie.
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Radny i Sołtys
w jednej osobie

Przygotowania do sesji Rady Miejskiej

Mieszkańcy sołectwa Lutomirów w dniu 23 września jednogłośnie wybrali nowego sołtysa, którym został Pan
Andrzej Charuba. W listopadzie zostały przeprowadzone
wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dąbiu w okręgu
wyborczym nr 14, w którego skład wchodzą sołectwa Gaj,
Krzykosy i Lutomirów. O mandat radnego ubiegało się
trzech kandydatów. Ostatecznie większością głosów wygrał
sołtys wsi Lutomirów Pan Andrzej Charuba. W dniu 28 grudnia podczas XXIV Sesji Rady Miasta odbędzie się uroczyste
ślubowanie by nowo wybrany Radny mógł pełnić swoją służbę na rzecz mieszkańców. Życzymy sukcesów i zaangażowania w prace na rzecz sołectwa oraz jako Radny na rzecz
całej gminy.

Wyremontowany przystanek

Wyremontowany przystanek przy ul. Kościuszki

Remontu doczekał się również przystanek przy
ul. Kościuszki. Zaniedbane i zdewastowane pomieszczenia
wewnątrz
przystanku
zostały gruntownie wyremontowane
i pomalowane. Przystanek przyda
się na pewno
w
mroźne
oraz
deszczowe dni.
Wyremontowane wnętrze przystanku

75 rocznica pierwszego
transportu ofiar obozu
zagłady Kulmhof

Mamy to!
Nowy samochód
dla naszych strażaków

Nowe auto ratowniczo-gaśnicze OSP w Dąbiu

Przemarsz do miejsc pamięci

Dnia 8 grudnia 2016 w Lesie Rzuchowskim odbyły się uroczystości upamiętniające 75 rocznicę pierwszego transportu ofiar do
niemieckiego,
nazistowskiego
obozu
zagłady
Kulmhof
w Chełmnie nad Nerem.
W spotkaniu uczestniczył wiceminister kultury i dziedzictwa
narodowego Jarosław Sellin, wysocy rangą przedstawiciele instytucji państwowych, ambasad, władz lokalnych oraz wyznań wiary
chrześcijańskiej.
Początek obchodów miał miejsce w Łodzi na historycznej stacji Radegast, z której podczas II wojny światowej naziści odprawiali pociągi z więźniami z Litzmannstadt (pierwszy transport miał
miejsce w dniu 8 grudnia 1941 roku z getta w Kole). Następnie
uczestnicy obchodów udali się na teren Lasu Rzuchowskiego,
gdzie znajdują się masowe mogiły ofiar z Kulmhof. Wysłuchano
oficjalnych przemówień, odmówiono modlitwy i złożono hołd poległym ofiarom. Podczas wystąpień zebranych gości miał miejsce
telemost z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Izraelu.

W połowie grudnia Ochotnicza Straż Pożarna
w Dąbiu otrzymała nowy samochód ratowniczogaśniczy, który zastąpi wysłużonego już Jelcza. To już
drugi samochód, który powiększył wyposażenie jednostki
OSP w Dąbiu. Nowe auto waży prawie 18 ton i posiada
zbiornik na 4500 litrów wody, ma również uterenowiony
napęd 4x4 i 340 KM i jest bogato wyposażony.
Projekt z którego zakpiono auto stał się możliwy do
zrealizowania dzięki współpracy Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz funduszom naszej gminy.
Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących stawek
podatku VAT w trakcie trwania projektu z 8 na 23%,
początkowa kwota dofinansowania ze strony naszej gminy uległa zwiększeniu. W ostateczności wartość całej
inwestycji to kwota prawie 800.000,00 zł z czego niecałe
350.000,00 zł to dofinansowanie z MSWiA i KG PSP
a ponad 420.000,00 zł dotacja Gminy Dąbie.
Realizacja projektu wymagała także poniesienia
dodatkowych kosztów w postaci rozbudowy obecnego
garażu OSP, wymianę bramy garażowej i pokrycia
dachowego. Dzięki współpracy Burmistrza Miasta wraz
z Radą Miejską udało się wygospodarować ponad
20.000,00 zł na wykonanie koniecznych remontów.

Prezentów ciąg dalszy
Kolejne auto dla gminy
Jeszcze w tym roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu otrzyma nowe auto, specjalnie przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Przystąpienie
do „Programu wyrównywania różnic między regionami
III” umożliwiło pozyskać
prawie 80.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup speZapalenie zniczy na miejscach pamięci
cjalistycznego auta, które
Organizatorami obchodów było Ministerstwo Kultury zastąpi wysłużonego już
Nowy samochód dla ŚDS
i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Martyrologiczne Volkswagena. Całość prow Żabikowie, pod którego opieką znajduje się Miejsce Pamięci jektu opiewa na kwotę ponad 130.000,00 zł z czego
wkład własny gminy to ponad 55.000,00 zł.
w Chełmnie.
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XXVIII Przegląd Dorobku
Artystycznego
Miasta i Gminy Dąbie
Tradycyjnie jak co w roku
w listopadzie w M-GOK i BP odbył się „XXVIII Przegląd Dorobku
Artystycznego Miasta i Gminy
Dąbie 2016”. Dyrektor M-GOK
i BP Pani Zofia Kaźmierska zaznaczyła, że tegoroczny przegląd miał charakter szczególnie
uroczysty, ponieważ łączył się
z oficjalnym oddaniem wyremonDzieci na występach towanych i na nowo wyposażonych pomieszczeń biblioteki.
W występach wzięły udział dzieci i młodzież z placówek
oświatowych i ognisk naszej gminy, zespół Nadnerzanki
oraz Miejsko-Strażacka Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z kapelmistrzem Panem Marianem Pięgotem.

Występ dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dąbiu

Wszystkie grupy prezentujące się na scenie otrzymały
dyplomy, podziękowania oraz talony pieniężne za udział.
Spośród wszystkich uczestników wyróżniono grupę dzieci wraz z opiekunami z Przedszkola Miejskiego w Dąbiu,
która otrzymała Nagrodę Burmistrza Miasta Dąbie.
W roli konferansjerki wystąpiła mieszkanka naszej gminy
Pani Ewelina Kameduła studentka 2 roku Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dąbiu
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IV Zjazd Oddziału
Ds. Powiatowego
ZOSP PR w Kole
- nowy zarząd
W sobotę 3 grudnia
w M-GOK i BP w naszym
mieście odbył się IV Zjazd
Oddziału Powiatowego ZOSP
w Kole. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 strażaków
ochotników i zawodowych.
Na początku spotkania prezes Wieńczysław Oblizajek
przedstawił
sprawozdanie
z działalności zarządu w końWprowadzenie sztandaru
czącej się kadencji. Z raportu
wynika, że w całym powiecie zarejestrowanych jest 11
oddziałów w tym 7 gminnych, 1 miejski i 3 miejsko-gminne.
W sumie na całym terenie powiatu kolskiego działa 95 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z których 10 należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ogólna liczba członków OSP wynosi 3 448 osób z czego 268 to
kobiety. Wydatki i przychody w bieżącej kadencji Zarządu
kształtowały się na poziomie ok. 6 mln zł. Prezes podkreślił
również sukcesy poszczególnych jednostek i drużyn
w różnych zawodach i turniejach, w których brały udział
jednostki z naszego terenu. Po odczytaniu sprawozdania
rozpoczęła się dyskusja, w której strażacy rozmawiali
o swoich spostrzeżeniach na temat dalszego funkcjonowania OSP w naszym rejonie.
Każda wypowiedź poszczególnych przedstawicieli jednostek kończyła się bądź zaczynała podziękowaniami skierowanymi dla darczyńców wspierających ich działalność
a w szczególności dla Pana Piotra Opasa, który wsparł już
wiele jednostek.
Po dyskusji odbyły się wybory nowego zarządu oddziału
powiatowego w głosowaniu jawnym. Wyłoniony nowy,
34-osobowy zarząd wybrał 11-osobowe prezydium. Bez
niespodzianki zdecydowano, że na następną kadencję prezesem będzie dotychczasowy p. Wieńczysław Oblizajek,
wiceprezesami zostali p. Robert Kropidłowski, Piotr Opas
i Marek Kowalewski, sekretarzem p. Robert Jokiel a skarbnikiem p. Józef Rybicki. Ponadto członkami prezydium zostali panowie: Rafał Ławniczak, Ryszard Kasiorek, Tomasz
Barański, Tomasz Ludwicki i Maciej Pilarski.

Strażacy z powiatu kolskiego

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
Pod koniec października w M-GOK i BP odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.
„Gdyby nie takie rodziny jak wasze, nie byłoby tak naprawdę
nas. Powinniście być Państwo przykładem dla wielu ludzi” tymi słowami Burmistrz rozpoczął uroczystości, podczas której wręczył 20 parom medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz listy gratulacyjne z okazji jubileuszu Żelaznych i Diamentowych Godów.
Podczas gali nie zabrakło również wspólnych toastów,
jubileuszowego tortu, występów artystycznych oraz oczywiście mocy życzeń. Jubilaci oprócz medali otrzymali również
kwiaty i honorowe legitymacje.
Warto zaznaczyć, że Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły
Wręczanie pamiątkowych medali podczas jubileuszu
50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenie zostało
ustanowione ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach.

Jubilaci

Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Jak co roku w październiku odbyły się Gminne Obchody
Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorem tegorocznego spotkania była Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka
w Karszewie. Tradycyjnie podczas spotkania odbyło się całoroczne podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
oraz wręczenie nagród Burmistrza Miasta Dąbie dla wybranych
nauczycieli.
Laureatami tegorocznych nagród zostali: Pani Małgorzata
Kwiatkowska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dąbiu, Pani
Arleta Lewandowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej
im.
Adama
Mickiewicza
Laureaci nagród DEN
w Chełmnie, Pani Bożena
Wybrańska – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbiu, Pani Agata Pilasik – Nauczyciel Zespołu
Szkół w Dąbiu, Pani Anna Pietrzykowska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Karszewie. Podczas uroczystości Prezes Oddziału ZNP w Dąbiu Pani
Aleksandra Lewińska złożyła życzenia w imieniu Zarządu Oddziału ZNP oraz wręczyła
odznakę 50-lecia przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego emerytowaneNagroda ZNP mu nauczycielowi Pani Danieli Bonieckiej.
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Wymiana doświadczeń
między gminami
na temat funduszu sołeckiego

„60 lat minęło jak jeden dzień”

Spotkanie sołtysów

W połowie listopada mieliśmy przyjemność gościć wycieczkę z Kazimierza Biskupiego, w której w skład wchodzili
sołtysi, radni oraz przedstawiciel urzędu Skarbnik Miasta
Pani Genowefa Miśkiewicz.
Spotkanie poprowadził Burmistrz Miasta wraz z Panią
Skarbnik. Swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami podzielili się również przybyli sołtysi z naszej gminy. Spotkanie
miało na celu wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim
było formą spotkania studyjnego poświęconego informacjom
na temat gospodarowania funduszem sołeckim w gminie.
Spotkanie odbyło się dzięki inicjatywie i współpracy
naszego sołtysa Pana Stanisława Chwiałkowskiego z sołtysami gminy Kazimierz Biskupi.

Podziękowania
Podsumowując rok 2016 chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym
zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów w naszej gminie.
Pragniemy
wyróżnić
Panie
z Chruścina za organizację tegorocznych Dożynek Gminnych, Pana
Krzysztofa Góreckiego za pomoc
w przygotowaniu „Dnia Ogórka”
wraz z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Wyrazy podziękowania
składamy również w kierunku
Starostwa Powiatowego w Kole
za
wszelką
pomoc jaką uzyskaliśmy przy realizacji wielu projektów.
Ponadto szczególne wyrazy
uznania składamy również
firmie „De heus” za wkład
pracy
i
zainwestowanych
środków na rzecz naszych
najmłodszych z Zespołu Szkół w Dąbiu.
Wszystkim osobom i instytucjom,
które wspierają naszą działalność
i przyczyniają się do poprawy jakości
życia w naszej małej społeczności
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
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Wyjazd turystyczno-integracyjny do Gniezna

Aby wesprzeć aktywnych seniorów Wielkopolski Urząd
Wojewódzki w Poznaniu – Wydział Polityki Społecznej
i Zdrowia ogłosił konkurs w ramach programu ,,Działania na
rzecz wspierania aktywności osób starszych”. Do konkursu
przystąpiło Stowarzyszenie ,,Koło Gospodyń w Dąbiu”, aby
zrealizować projekt o nazwie: ,,60 lat minęło jak jeden
dzień”. Projekt miał na celu poprawę jakości i poziomu życia
tych osób poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów, dbałości o stan zdrowia, edukację, umożliwienie rozwoju nowych zainteresowań, umiejętności oraz organizację
czasu wolnego i integrację wewnątrzpokoleniową. Zadanie
było realizowane przez 3 miesiące, zakończyło się
w październiku. W ramach projektu odbyły się spotkania
ze specjalistą ds. żywienia, warsztaty rękodzielnicze i kulinarne oraz wyjazd turystyczno-integracyjny do Gniezna.
Na realizację wszystkich działań Urząd Wojewódzki
w Poznaniu przekazał na konto Stowarzyszenia Koło Gospodyń w Dąbiu dotację w kwocie 4.760,00 zł. Wartość projektu z wkładem własnym stanowiła łączna kwotę 7.885,00
zł. W poszczególnych działaniach uczestniczyło 30 osób.
Wszyscy uczestnicy zajęć aktywnie włączyli się w życie
Stowarzyszenia, biorąc czynny udział w wykładach, warsztatach i wyjeździe turystyczno-integracyjnym. Pozyskali obszerną wiedzę na temat sposobu przygotowywania zdrowych potraw, zasad żywienia w różnych przedziałach wiekowych oraz przygotowywania deserów z elementami sztuki
serwowania. Uczestnicy warsztatów rękodzielniczych poznali trudną sztukę origami, a dokładnie jej dziedzinę o nazwie
snapologia, czyli składanie przestrzennych brył z przygotowanych wcześniej modułów. Poznali też tajniki zdobienia
przedmiotów metodą decoupage. Udział w wyjeździe turystyczno-integracyjnym do Gniezna pozwolił na poznanie kultury i historii miejsc związanych z początkiem Państwa Polskiego.
Udział osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym
na pewno przyczynił się do poprawy jakości ich życia oraz
przysłużył się rozwijaniu zainteresowań oraz budowania więzi w małej społeczności. Przyczynił się również do wzrostu
poczucia własnej wartości.

Dyskusyjny klub książki

Próba bicia rekordu
Guinnessa

Uczestnicy bicia rekordu Guinnessa

"O książkach przy herbacie" - pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się 28 listopada 2016 r.
w Bibliotece Publicznej.
Dyskusyjny Klub Książki to grupa uczestników w różnym
wieku, połączonych pasją czytelniczą i zainteresowaniem
książką.
Im więcej uczestników takiego spotkania tym więcej możliwości poznania różnych opinii, doświadczeń oraz podzielenie się własnymi spostrzeżeniami.
Biblioteka zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu
"O książce przy herbacie". Przyjść może każdy, dla czytelników to okazja do wymiany poglądów literackich, powiedzenia co ich zachwyciło, co poruszyło, a co nie było w ich guście. To także sposobność do wyjścia z domu i spędzenia
czasu wolnego w towarzystwie ludzi z pasją.
Informacja o terminie kolejnego spotkania zamieszczona
zostanie na stronie www, portalu społecznościowym FB oraz
gablotach informacyjnych gminy.

Uczniowie Zespołu Szkół w Dąbiu pod opieką nauczycieli
Pana Huberta Ziętkiewicza, Pani Sylwii Królasik i Pani Agaty
Opas przystąpili do bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej
przez jak największą liczbę osób. Lekcja miał na celu roz-

Spotkanie klubu książki

Wiek to nie bariera
Próba bicia rekordu

propagowanie wiedzy na temat resuscytacji krążeniowooddechowej oraz nauczanie poprawnego wykonania elementów resuscytacji: 30 uciśnięć klatki piersiowej oraz
2 wdechów ratowniczych.
Próba bicia rekordu odbywała się jednocześnie w całej
Polsce o tej samej godzinie od 12:00 do godziny 12:35
w dniu 17 października 2016 roku. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Do próby przystąpiło 130
osób. W wydarzeniu wzięli
udział również instruktorzy, niezależni świadkowie oraz stewardzi. Wśród uczestników
bicia rekordu znaleźli się także
nasi przedszkolacy, którzy już
od najmłodszych lat uczą się
prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Od października seniorzy z naszej gminy biorący udział
w projekcie „Wiek to nie bariera – międzypokoleniowe spotkania z aktywnością” uczęszczają na warsztaty komputerowe, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób
starszych poprzez zwiększenie umiejętności seniorów związanych z nowoczesnymi technologiami i ich wykorzystaniem
w życiu codziennym.
Jedno ze spotkań odbyło się w pracowni komputerowej
Zespołu Szkół w Dąbiu. W trakcie warsztatów seniorzy poznają podstawy obsługi komputera, uczą
się obsługi przeglądarek
internetowych
i wyszukiwania informacji w sieci. Nasi
seniorzy szybko przyswajają przekazywaną wiedzę i bez trudu
odnajdują się w wirtuWarsztaty komputerowe
alnym świecie.
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Mikołajowa niespodzianka

W sobotę 26 listopada odbyła się inauguracja rozgrywek
Miejskiej Halowej Ligii piłki nożnej w Dąbiu.
Do rozgrywek
i 4 juniorów.

przystąpiło

7

drużyn

seniorów

Terminarze rozgrywek oraz tabele wyników dostępne są
na stronie www.ligahalowawdabiu.futbolowo.pl
Rozgrywki zostały objęte patronatem Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koninie. Głównym sponsorem imprezy został Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

6 grudnia w trakcie treningu naszych najmłodszych piłkarzy Mikołaj wraz z Panią Mikołajową niespodziewanie odwiedzili dzieci w trakcie gry. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki. Rywalizacja wśród najmłodszych zakończyła
się wręczeniem pamiątkowych medali.

Kolejny złoty medalista
w naszej gminie

Pierwsze rozgrywki MHL

Kolejny sukces naszego biegacza

Krzysztof Nowosielski

Miło jest nam poinformować, że podczas 36 Międzynarodowego Biegu Warciańskiego najlepszym biegaczem
z terenu powiatu kolskiego
został mieszkaniec naszej
Gminy Pan Krzysztof Nowosielski. W tegorocznej edycji wystartowało 471 zawodników. Biegacze rywalizowali na
dystansie 10 km.

W
bieżącym
roku
podczas IX Ogólnopolskich
Igrzysk Olimpiad Specjalnych - Zakopane 2016 r.
mieszkaniec naszej gminy
Jakub
Zieliński
zdobył
2 złote medale na dystansie 50 i 100 metrów w swojej grupie.
Obecnie
Kuba
dba
o formę i przygotowuje się
do preeliminacji kolejnych
igrzysk.
Życzymy dalszych sukcesów i osiągania zamierzonych celów.
Jakub Zieliński

Wybitni sportowcy naszej gminy

Od niedawna w Hali Widowiskowo Sportowej przy Zespole Szkół w Dąbiu możemy oglądać zamieszczone na ścianie
wejściowej wizerunki sportowców z naszej gminy, którzy osiągnęli wysokie wyniki w swych dziedzinach. Na zdjęciu od lewej:
Karina Marciniak - dyscyplina: siatkówka, Marek Bystrzycki - dyscyplina: koszykówka na wózkach, Krzysztof Nowosielski dyscyplina: biegacz długodystansowy, Stanisław Gralak - dyscyplina Armwrestling , Maciej Gralak - dyscyplina Armwrestling.
Oczywiście lista jest cały czas otwarta i pozostało jeszcze wiele miejsca dla kolejnych sportowców, którzy będą rozsławiali naszą gminę w różnych dyscyplinach. Zdjęcia zamieszczono za zgodą samych sportowców.
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Sukcesy „OLIMPIKO”

Drużyna „OLIMPIKO”

W Dąbiu takiego potencjału piłkarskiego jeszcze nie było.
Po sukcesach drużyny Żaków KP "Zryw" Dąbie przyszła
kolej na ich młodszych kolegów z OLIMPIKO, którzy otarli
się o złoto rywalizując z drużynami z Gniezna, Konina,
Zduńskiej Woli, Tuliszkowa, Turku i Skórzewa zajmując
ostatecznie trzecią lokatę. Gratulujemy wyników!

Sport to zdrowie
Jest zima, pogoda często nie
nastraja nas optymistycznie do wyjścia na spacer lub aktywności
fizycznej. W taki właśnie sposób
usprawiedliwiamy się żeby pozostać w swoich ciepłych i przytulnych domach ale w ten sposób
zaniedbujemy swoją kondycję jak
i zdrowie.
Wychodząc
naprzeciw
tym
argumentom zapraszamy wszystkich naszych mieszkańców i nie
tylko do udziału w różnego rodzaju formach aktywności jakie
oferuje nam hala widowiskowo sportowa w Dąbiu. Każdy
znajdzie coś dla siebie.









Propozycja zajęć:
zumba
pilates
piłka siatkowa
piłka nożna halowa
koszykówka
Thai-boxing
tenis stołowy

Większość
powyższych
zajęć odbywa się pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów.

III Miejsce dla OLIMPIKO

Gminny Turniej Piłki Siatkowej
W „Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej” w hali widowiskowo-sportowej w Dąbiu wzięły udział 4 drużyny. Pierwsze
miejsce zajęła drużyna „Wirtualni”. Przyznano również statuetki w poszczególnych kategoriach:
- dla najlepszego atakującego - Łukasz Niespodziański
- najlepiej przyjmujący - Mariusz Mokry
- najlepiej serwujący - Marcin Sołtysiak
- najlepsza kobieta w turnieju - Marta Niespodziańska
- najlepszy zawodnik MVP - Szymon Dawid

Drużyna „WIRTUALNI”

Zapraszamy także do korzystania z ogólnodostępnej
bogato wyposażonej siłowni znajdującej się w pomieszczeniach hali.

W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt
z wyznaczonym do tego celu pracownikiem urzędu miejskiego Panem Łukaszem Królasikiem pod numerem tel.
63-27-10-082 lub osobiście w placówce urzędu.
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Wywóz odpadów komunalnych w 2017 roku (styczeń - czerwiec)
Miasto Dąbie - nieruchomości
zamieszkałe i niezamieszkałe
Miesiąc i dzień
tygodnia

Miasto Dąbie - nieruchomości wielolokalowe

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady
komunalne

11
25

8
22

8
22

5
19
29

17
31

14
28

Zbiórka selektywna
Worki żółte

11

8

8

5

17

14

Zbiórka selektywna
Worki niebieskie

—

23

—

—

25

Zbiórka selektywna
Worki białe

—

13

—

—

17

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady
komunalne

4
11
18
25

1
8
15
22

1
8
15
22
29

5
12
19
26
29

10
17
24
31

7
14
21
28

—

Zbiórka selektywna
Worki żółte

—

—

—

—

—

—

—

Zbiórka selektywna
Worki białe i niebieskie

—

—

—

—

—

—

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

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady
komunalne

18

15

15

12

10

7

Zbiórka selektywna
Worki żółte

18

15

15

15

10

Zbiórka selektywna
Worki białe i niebieskie

—

15

—

—

Zbiórka selektywna
Worki białe i niebieskie

—

17

—

—

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

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady
komunalne

4

1

1
29

26

24

21

7

Zbiórka selektywna
Worki żółte

4

1

1

26

24

21

10

—

Zbiórka selektywna
Worki niebieskie

—

1

—

—

24

—

29

—

Zbiórka selektywna
Worki białe

—

17

—

—

29

—

Poznaj Urząd: Dorota Nowosielska - Kierownik Wydziału Kontakt z nami
Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Kultury

Urząd Miejski w Dąbiu

„Człowiek jest tyle wart, ile potrafi dać
drugiemu człowiekowi ”.

Plac Mickiewicza 1
62-660 Dąbie

- Bolesław Orliński

tel. 63 271 00 73

Ukończyła studia I stopnia w Wyższej Szkole
Finansów i Informatyki im. J. Chechlińskiego
w Kaliszu na kierunku ekonomia, specjalność gospodarka budżetowa i podatki, jak również
studia podyplomowe – administracja samorządowa. W Urzędzie Miejskim w Dąbiu pracuje
od 2008 r., zajmując się ochroną środowiska.
Od 2016 r. kierownik wydziału Infrastruktury,
Ochrony Środowiska i Kultury.
Podjęła studia II stopnia na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Kontakt: tel. 63 26 28 277
E-mail: d.nowosielska@gminadabie.pl
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