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Szanowni Państwo,
po dłuższej przerwie w publikacji Informatora Dąbskiego
na wasze ręce przedkładam już 6 numer naszej gazety,
w którym chcemy podsumować wydarzenia z I półrocza
2017 roku.
Ostatni czas był momentem, w którym w jednostkach
organizacyjnych Gminy Dąbie doszło do zmian na stanowiskach kierowniczych. Na zasłużoną emeryturę odeszły Panie Kierownik MOPS i Dyrektor Domu Kultury, a także zakończyła się misja Prezesa PGKiM w Dąbiu. W związku
z powyższym na kolejnych stronach będą mogli Państwo
przeczytać krótkie wywiady z nowym kierownictwem
poszczególnych jednostek, a z ich treści dowiecie się jakie
mają plany oraz z jakimi wyzwaniami przychodzi im się
zmierzyć na nowych stanowiskach.
Z uwagi na pozyskiwanie środków zewnętrznych dowiecie się Państwo o wstępnych inwestycjach, które były zaplanowane na 2017 rok m.in. środki jakie udało nam się pozyskać na renowację parku w Dąbiu czy Świetlicę Wiejską
w Chełmnie. W tym miejscu chciałbym dodać, że to nie
wszystko co mamy przygotowane na ten rok w obszarze
funduszy zewnętrznych.
Miniony sezon letni to także organizacyjny sukces naszej
imprezy, jaką jest Dzień Ogórka w Karszewie, która ponownie przyciągnęła duże grono fanów oraz Święto Plonów, które przy znakomitym wsparciu mieszkańców wsi Krzewo pokazało tradycyjny i współczesny charakter pracy na roli. Dobrą zabawą zakończył się Dzień Dąbia, który w letni wieczór
pozwolił naszym Mieszkańcom na chwilę wytchnienia.
Cieszy nas, że możemy wspierać wiele aktywności
naszych najmłodszych Mieszkańców zaczynając od dofinansowania wypoczynku naszej drużyny harcerskiej, poprzez
wyjazdy na mecze drużyn ligowych do Łodzi czy Poznania,
kończąc na wspieraniu nowych aktywności takich jak zakup
nowych strojów dla dzieci z sekcji karate, która w tym roku
zawiązała się na terenie naszej gminy. Znakomicie funkcjonuje Dzień Dziecka, organizowany przez koło wędkarskie
„Karaś”, które mobilizuje do wzajemnych rywalizacji rodziców wraz ze swoimi pociechami na rzece Ner.
Cieszymy się z powrotu na Stadion Miejski, na którym
obie dąbskie drużyny mogą rozgrywać swoje mecze. Nowe
trybuny, piłkochwyty, odnowiona murawa i wiele prac
remontowo-konserwatorskich znacząco poprawiły wizerunek
tego obiektu.
Nie możemy pominąć wielkiego osiągnięcia PGKiM
w Dąbiu. Rok 2016 pozwolił na zdobycie dofinansowania
w wysokości 0,5 mln zł na zakup śmieciarek, które pozwoliły
nam w pełni przejąć gospodarkę śmieciową przez naszą
gminę. Choć zadanie nie jest proste, a pracownicy PGKiM
uczą się wielu rzeczy to wierzę, że w kolejnych latach działanie to przyniesie nam wymierne korzyści. Przejęcie tego
biznesu to dla nas duży sukces i wraz ze zdobytym doświadczeniem będziemy podnosić standard naszych usług.
- Tomasz Ludwicki
Burmistrz Dąbia

Wieniec Koła Gospodyń w Dąbiu
przygotowany na Dożynki w Krzewie
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Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dąbiu
wczoraj i dziś
Objęła Pani stanowisko Kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w kwietniu br. Jak pierwsze wrażenia?
Krótko mówiąc - lekko nie było. O ile w kwestiach merytorycznych przejęcie obowiązków Kierownika przebiegało
sprawnie, o tyle kwestie zarządzania oraz organizacji pracy
są nadal w fazie przebudowy. Okazało się bowiem, że wiele
spraw organizacyjnych wymaga uporządkowania, dokumentacja odświeżenia, a standardy pracy znacznej poprawy,
szczególnie w zakresie obsługi klienta. Wielokrotnie bowiem
dochodziły mnie słuchy o tym, że w relacjach urzędnikmieszkaniec coś szwankuje.
Dowiedziała się Pani o tych nieprawidłowościach po
objęciu stanowiska Kierownika?
Nie, takie informacje docierały do mnie już wcześniej.
Wstyd przyznać, ale niektóre z niewłaściwych zachowań jak się później okazało - trwały latami. Pracuję w Dąbiu już
14 lat, ale dopiero od kwietnia tego roku mam realny wpływ
na bieg wydarzeń. Myślę, że w krótkim czasie uda nam się
wspólnie, dzięki zaangażowaniu pracowników oraz pomocy
ze strony Burmistrza Miasta Dąbia, uporządkować sprawy
na tyle, aby można było powiedzieć, że nasz Ośrodek Pomocy działa sprawnie, sprawy załatwiane są w prawidłowy
i terminowy sposób, a ludzie w potrzebie traktowani z należnym szacunkiem. Przecież praca w pomocy społecznej
z ludźmi borykającymi się z różnymi problemami życiowymi
wymaga od urzędników dużej dozy empatii na potrzeby
drugiego człowieka.
Wcześniej jej nie było?
Wydaje mi się, że jakiś czas temu do naszej pracy wkradła się rutyna, która z jednej strony profesjonalizuje nasze
działania, ale z drugiej strony sprawia, że z naszego horyzontu znika nam najważniejsze, a mianowicie człowiek. Będę się starała zwiększać swoją motywację, ale również pracowników do tego, by człowiek był zawsze na pierwszym
miejscu. Mam w swoich działaniach silne wsparcie władz
gminy, za które dziękuję.
A czym konkretnie zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu?
Zadań jest bardzo dużo, bowiem wynikają one z wielu
aktów prawnych, przede wszystkim z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ta ostatnia pozycja to nowość, z którą musieliśmy się zmierzyć.
Mówiąc bardziej precyzyjnie chodzi o wypłatę w ramach programu „Rodzina 500+”?
Tak, właśnie o to chodzi. Wystarczy powiedzieć, że do
końca sierpnia 2017 roku w Dąbiu wypłacono prawie
3 mln zł dla 465 rodzin spełniających warunki udziału
w programie.
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Ze świadczeń rodzinnych
skorzystało dotychczas prawie 500 rodzin, a łączna
kwota wsparcia przekroczyła
już 1,7 mln zł. W ostatnim
czasie zmniejszyła się natomiast ilość rodzin korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej, w szczególności
ubiegających się o wsparcie
w postaci zasiłków okresowych i celowych. DotychAnna Włodarczyk
Kierownik MOPS w Dąbiu
czas
wydatkowano
na
świadczenia pomocy społecznej niecałe 0,5 mln zł. Wydaje
się, że główną przyczyną zmniejszającej się liczby świadczeniobiorców w tym zakresie jest pomoc finansowa w postaci świadczenia „500+”. Wzrasta natomiast liczba osób
pobierających zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności.
Gmina Dąbie ponosi także koszty pobytu osób w Domach
Pomocy Społecznej. Na dziś jest to koszt ponad 120 tys. zł.
Zasiłki pielęgnacyjne pobiera natomiast 230 osób. Do tego
jeszcze dochodzą świadczenia wychowawcze, rodzinne
oraz z funduszu alimentacyjnego. Gmina dopłaca również
do wyżywienia dzieci w szkołach.
Po zsumowaniu tych kwot, o których Pani mówi,
robią się z tego duże pieniądze.
Tak, to prawda, ale pieniądze to nie wszystko. Warto
wspomnieć o tym, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dąbiu współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Dąbiu. Kierujemy na pobyt dzienny lub całodobowy
do tegoż ośrodka wsparcia osoby ze stwierdzonym upośledzeniem umysłowym czy zaburzeniami psychicznymi. Otrzymują oni tam fachową pomoc w formie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych czy terapii zajęciowej.
Chcę też podkreślić, że nawet wtedy, gdy dana osoba nie
kwalifikuje się do świadczeń pieniężnych, pomagamy świadcząc pracę socjalną. Warto to wyjaśnić, bo być może ta wiedza nie jest powszechna, że praca socjalna jest jednym
z głównych zadań gminy w zakresie pomocy społecznej.
Dotyczy ona niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do Ośrodka. Jest to jedna z ważniejszych i jednocześnie bardziej pracochłonnych form pomocy, polegająca przede wszystkim na dotarciu do świadomości danej osoby,
że pracownik socjalny chce i może mu pomóc, pod warunkiem, że on sam zaangażuje się w proces zmian. To zadanie stanowi sedno naszej pracy i jest zdecydowanie najtrudniejszym jej elementem. Wymaga od pracowników dużej
cierpliwości i umiejętności interpersonalnych, stąd staramy
się sukcesywnie podnosić nasze kompetencje zawodowe.
Dziękuję Pani za rozmowę i życzę dużo wytrwałości
na nowym stanowisku.
Nie dziękuję, ale proszę za nas trzymać kciuki. Staramy
się wykonywać swoją pracę jak najlepiej na miarę naszych
możliwości. Naszym głównym celem jest to, aby nigdy osoba potrzebująca nie została bez pomocy. Praca w pomocy
społecznej jest misją, którą będziemy sumiennie realizować.

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteka
Publiczna w nowej odsłonie
Nowy rok, nowe wyzwania i nowy Dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu? Czego należałoby życzyć na starcie?
Tak, rzeczywiście od niedawna pełnie funkcję Dyrektora
i przyznaję, że w moim życiu zawodowym to kolejny krok do
przodu. Ja nie lubię siedzieć w miejscu, a głowę mam pełną
pomysłów, więc nowe stanowisko to okazja do tego, by zrobić coś wyjątkowego. Moje meandry zawodowe są dość
bogate i wydaje mi się, że będę w stanie wykorzystać 34letnie doświadczenie zawodowe na rzecz rozwoju kultury,
edukacji, rozrywki czy czytelnictwa w Dąbiu. A czego należałoby mi życzyć? Myślę, że przede wszystkim zdrowia
i wytrwałości w dążeniu do celu. Resztę bowiem jesteśmy
w stanie osiągnąć wraz z moimi współpracownikami.
Jak Pan ocenia dostępność do kultury czy rozrywki
w Dąbiu?
To trudne pytanie, bo tak naprawdę za nią dziś odpowiadam. Gdy patrzę na to z pewnej perspektywy, to wydaje mi
się, że w działalności instytucji kultury w Dąbiu wkradł się
pewien marazm. Gdy tak bowiem prześledzimy wszystko co
dzieje się w Dąbiu, to są to przede wszystkim imprezy cykliczne różnej rangi, do których nasi mieszkańcy już przywykli. Takie inicjatywy trzeba na pewno kontynuować, myślę
sobie tylko, że może warto tchnąć w nich nieco nuty świeżości tak, aby przyciągały one widownię. Mam na to kilka pomysłów i w kolejnych miesiącach będę się starał je wdrażać.
Korzystając z okazji chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców naszej gminy do współpracy. Jeśli ktokolwiek w Dąbiu ma ciekawy pomysł na wydarzenie rozrywkowe, kulturalne czy związane z czytelnictwem zapraszam do kontaktu ze
mną. Postaramy się sprostać nowym wyzwaniom.
Dobrze, że poruszył Pan temat czytelnictwa.
Tu w ostatnich miesiącach widać pewne ożywienie.
Tak rzeczywiście jest - obserwowałem to jeszcze będąc
z boku. Nie ulega wątpliwości, że motorem napędowym tych
działań był Burmistrz Tomasz Ludwicki. Zresztą w ogóle
mnie to nie dziwi, bo znam go od wielu lat i wiem, że jest
„pochłaniaczem książek”. Cieszę się, że swoją pasją do czytania próbuje zarażać - nie tylko młodzież, ale również seniorów! To naprawdę godne uznania. Wiem też, że stara się
motywować pracowników naszej biblioteki do zakupu książek - tu będzie miał moje pełne wsparcie, bowiem zbiory
biblioteczne muszą być regularnie uzupełniane. Chociaż
wydaje nam się, że czytanie nie jest już w modzie, to jednak
jak pedagog z wieloletnim stażem, a także osoba ze stopniem naukowym doktora wiem, że warto poświęcić czas na
dobrą lekturę, bo to nie tylko odpręża, ale również poszerza
horyzonty i otwiera oczy na świat. Wszystkich zachęcam do
korzystania z naszych zbiorów, które stale się poszerzają.

Tutaj pełna zgoda. Ale
jak sprawić by młodzież
sięgała po książkę?
Myślę, że trzeba szukać
nowych metod dotarcia do
czytelnika. Rozważam np.
zakup audiobooków z literaturą współczesną i klasyczną.
Wówczas książka może nam
towarzyszyć w telefonie komórkowym na co dzień, który
przecież jest z nami 24h na
Dr Piotr Wąsowicz
Dyrektor M-GOK i BP w Dąbiu
dobę. Zobaczymy co wyjdzie
z tego pomysłu.
Kiedy objął Pan nową funkcję pojawiły się pytania
o to, czy łącząc oba Pana zajęcia podoła Pan nowym
obowiązkom.
Tak słyszałem. Nadal pełnie bowiem funkcję Kierownika
Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof
w Chełmnie nad Nerem. Długo myślałem na ten temat i powiem krótko - gdybym sądził, że nie podołam to nigdy bym
się nie podjął tego zadania. Zresztą wydaje mi się, że na tym
stanowisku ważne jest animowanie wydarzeń, koordynowanie różnych eventów i wspieranie tych, którzy chcą zrobić
coś dobrego w zakresie kultury czy rozrywki w Dąbiu. Stąd
też pojawił się pomysł zadaniowego czasu pracy, który pozwala mi łączyć te zadania. Zresztą jedno bardzo dobrze
łączy się z drugim, bo historia, kultura i sztuka przenikają się
wzajemnie.
Pełna zgoda. A co w takim razie przed nami?
Kontynuujemy spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
spotkania autorskie dla przedszkolaków, młodzieży i dorosłych, rozpoczynamy program edukacyjno-artystycznego dla
dzieci (legendy, adaptacje teatralne dzieł klasyki literatury
dziecięcej, profilaktyka – edukacja) w formie spektakli mających charakter interaktywny, inicjujemy lekcje muzealne we
współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Dąbiu oraz Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, przygotowujemy tradycyjny
Przegląd Dorobku Artystycznego Miasta i Gminy Dąbie, andrzejkową noc w bibliotece dla dzieci, Dzień Pluszowego
Misia, Gminny Przegląd Jasełek oraz rodzinne kolędowanie.
Pozyskaliśmy prawie 7 tys. zł na zakup nowości wydawniczych z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz złożyliśmy wniosek o dofinansowanie programu dla młodzieży w wieku 13-16 lat „Równać
Szanse 2017”.
Które dotychczasowe wydarzenia szczególnie przykuły Pana uwagę?
Ciekawym pomysłem był koncert kolęd w styczniu tego
roku. Wykonanie i oprawa tego wydarzenia była naprawdę
na znakomitym poziomie. Myślę, że realizacja tego pomysłu
przerosła nawet oczekiwania organizatorów. Kiedy tak siedziałem na widowni to pomyślałem sobie - a jednak można!
Świąteczny klimat oraz rodzinna atmosfera udzieliły się
wszystkim obecnym. Jest jednak jeszcze druga sprawa pewnie ta informacja nie do wszystkich jeszcze dotarła, ale
nasz Zespół Folklorystyczny „Nadnerzanki” nagrał właśnie
płytę oraz film promocyjny - wszystko dzięki wsparciu i zaangażowaniu Burmistrza Miasta. To coś, czego do tej pory nie
było. Polecam wszystkim posłuchać muzyki i obejrzeć film.

3

PGKiM w Dąbiu - firma
z przyszłością?
Zacznę z tzw. „grubej rury” - Czy w PGKiM miało
miejsce trzęsienie ziemi?
Nie - tak bym tego nie ujął, ale z pewnością ostatnie tygodnie obfitowały w wiele zdarzeń, które nie ułatwiały nam
codziennej pracy.
Co konkretnie ma Pan na myśli?
Niestety, ale w ostatnich tygodniach w spółce pojawili się
kontrolerzy różnych instytucji, sprawdzając różne aspekty jej
działalności. Część z nich miała charakter rutynowy, ale
część niewątpliwie była - nazwijmy to wprost - inspirowana.
Nie chcę nawet rozważać przez kogo i dlaczego na łamach
Informatora, ale nie ulega wątpliwości, że wprowadziło
to nerwową atmosferę w załodze firmy. Mam nadzieję,
że jak już wszyscy przejdziemy ten chrzest bojowy, sytuacja
wróci do normy i będziemy mogli skupić się na przyszłości,
a nie ciągle oglądać się wstecz.
Na forach internetowych pojawiły się wpisy, że pod
Pana rządami spółka długo nie przetrwa i że nie ma Pan
odpowiednich kompetencji do kierowania nią.
Tak, czytałem to niestety z ubolewaniem, bo nie miałem
jeszcze szansy się wykazać, a już usłyszałem, że zatrudnienie mnie było błędem. To krzywdzące opinie, które wynikają
najpewniej z ludzkiej zawiści i nie mają wiele wspólnego
z rzeczywistością. Co gorsza dowiedziałem się o sobie
strasznych rzeczy, o których wcześniej nie miałem pojęcia.
Ale pogodziłem się z tym - przyjmując eksponowane stanowisko trzeba się z tym liczyć. Stwierdziłem, że nie słowa
a czyny powinny podlegać ocenie.
Krytycy jednak nie odpuszczali i twierdzili, że pierwsze Pana decyzje dotyczyły zwalniania pracowników.
Czy tak rzeczywiście było?
Absolutnie nie i chcę to powiedzieć jasno i wyraźnie.
Po przyjściu do spółki nikogo nie zwolniłem, bo przecież nie
miałem stosownej wiedzy w tym czasie, aby podejmować
tak ważne decyzje. Z biegiem czasu jednak, przyglądając
się działalności firmy, zauważyłem różne nieprawidłowości
w jej sposobie funkcjonowania i głośno dawałem temu
wyraz mobilizując załogę do tego, aby pomogli mi zmienić
zastaną sytuację na lepszą. Niestety, niektórym pracownikom moje projakościowe podejście do pracy się nie spodobało i postanowili odejść z pracy. Szczerze powiedziawszy,
niektórych z nich nawet rozumiem, bowiem dotychczasowa
ich działalność na rzecz spółki budzi poważne wątpliwości,
co zresztą jest teraz przedmiotem badania zarówno prawników jak i biegłego rewidenta. W tym przypadku o pomoc
w uporządkowaniu sytuacji poprosiłem sam. Sprawa jest
rozwojowa i nie wiem jeszcze jaki będzie jej finał. Jedno
natomiast wiem na pewno - firma wymaga reorganizacji.
Przyniesie to korzyść zarówno jej pracownikom, jak i mieszkańcom gminy.
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Waldemar Sobalski
Prezes PGKiM w Dąbiu

Wystarczy Panu sił, a firmie zasobów, aby taką reorganizację przeprowadzić?
Ja na pewno będę dążył do celów, jakie wyznaczył nam
właściciel, czyli gmina. Nie zdradzając wszystkich szczegółów, bo część z nich ma charakter biznesowy, powiem tylko
że są one bardzo ambitne, ale w mojej ocenie realne,
co bardzo mnie cieszy. Moje wcześniejsze doświadczenie
zawodowe wyniesione z sektora bankowego, w którym walka o klienta i wysoka jakość obsługi były kluczowe, podpowiada mi, że jesteśmy na dobrej drodze. Pierwszym zwiastunem rozwoju firmy stało się wejście na rynek śmieciowy
i dość duże inwestycje w sprzęt, dzięki aktywnemu wsparciu
władz gminy.
No właśnie, to nowość w firmie. Jak radzicie sobie
z nowym przedsięwzięciem?
Cały czas jeszcze się uczymy napotykając różne przeciwności losu, ale te pierwsze tygodnie działania potwierdzają tylko, że decyzja władz gminy o zaangażowaniu spółki
w tę działalność była słuszna. Zebrane doświadczania sprawią, że w kolejnych miesiącach jakość obsługi i proces wywozu śmieci będą na dobrym poziomie. Jednocześnie proszę wszystkich mieszkańców o zgłaszanie bezpośrednio do
mnie wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie. Żeby coś
poprawić, muszę o tym wiedzieć. Każdy sygnał z Państwa
strony będzie sprawdzany, a żadne sprawy nie będą bagatelizowane. Drzwi do mojego biura są zawsze otwarte.
W takim razie co przed nami?
Na pewno zmiany w zakresie funkcjonowania i organizacji firmy, które w dłuższej perspektywie przyniosą korzyści,
również materialne. Oprócz wszystkich swoich statutowych
działań firmy od czerwca br. spółka bardzo mocno angażuje
się w realizację zadań komunalnych oraz zadań gminy.
Wykonujemy i realizujemy ustalone harmonogramem prace
remontowe, uczestniczymy w sposób czynny w utrzymaniu
porządku w mieście i gminie, realizujemy zlecenia urzędu na
prace drogowe i melioracyjne. Stajemy się też współorganizatorem i sponsorem ważnych wydarzeń jak np. „Dzień
Ogórka” czy Dożynki Gminne - o czym wcześniej nie mogło
być mowy.
Czego więc wypada życzyć?
Przede wszystkim zdrowia i odporności na stres. A może
też i trochę szczęścia, bo w biznesie jest ono potrzebne.
Mam takie małe marzenie, które głośno wypowiem, chociaż
ponoć to przynosi pecha. Chciałbym za jakiś czas stanąć
przed moją załogą i powiedzieć - udało nam się i w związku
z tym proponuję podwyżkę płac. To jest możliwe!

Nowe inwestycje w PGKiM
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Dąbiu, dzięki rozpoczętym inwestycjom jeszcze pod koniec roku 2016, od 1 lipca 2017 poszerzyło swój zakres usług o odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta
i Gminy Dąbie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Następnie w wyniku przystąpienia do przetargu i ostatecznie po podpisaniu kolejnej umowy w dniu 5 lipca na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych PGKiM kompleksowo rozpoczęło obsługiwać naszą
Gminę w ww. zakresie prac.
Starania o możliwość gospodarowania odpadami przez
naszą spółkę zaPodpisanie umowy na odbiór śmieci
częły się już w grudniu ubiegłego roku, kiedy to Urząd Miejski w Dąbiu przystąpił do pozyskania
zewnętrznych środków na rozwój działalności związanej z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W ramach naboru Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego podpisana została umowa pomiędzy PGKIM
a Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie na
kwotę 495.000,00 zł na zakup 3 specjalistycznych aut . W ramach wkładu własnego spółka zobowiązana była zakupić kosze na odpady. Przejęcie tak dużego przedsięwzięcia jest w naszym mniemaniu
dużym sukcesem, ale także i zobowiązaniem wobec mieszkańców. W związku z powyższym będziemy dokładać wszelkich
starań, aby świadczone usługi z miesiąca na miesiąc były coraz lepsze.

Nowe samochody specjalistyczne w PGKiM

Renowacji ciąg dalszy
Odnowa i renowacja budynków w naszym mieście
wciąż trwa. Po ostatnich remontach przyszedł czas na
obiekt na skrzyżowaniu ulicy Kolskiej z ulicą Żeromskiego. Stara i zniszczona elewacja nabrała nowego blasku
oraz została wzbogacona o drewniane elementy dekoracyjne. Wśród prac jakie wykonano, dodatkowo wymieniono pokrycie dachowe na nową blachę falistą wraz
z orynnowaniem. Całość wykonana została przy finansowaniu ze środków naszej gminy i współpracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu. Wierzymy, że przeprowadzone prace konserwatorsko-remontowe poprawią jakość życia lokatorów,
a zarazem polepszą wizerunek naszego miasta.
Już w najbliższym czasie planujemy podjąć kolejne
kroki w celu poprawy wizerunku naszej miejscowości,
Odnowiony dom przez PGKiM o czym będziemy informować na łamach kolejnego
Informatora.
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Z życia Rady Miejskiej

Posiedzenie Rady Miejskiej w Dąbiu

Podczas comiesięcznych sesji Rady Miejskiej podejmowane
są kolejne uchwały, które bezpośrednio wpływają na różne dziedziny funkcjonowania naszej gminy.
Choć jest ich wiele, warto wspomnieć o niektórych z nich, jak
np. o uchwale w sprawie zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego na ulicę Tadeusza Świerczewskiego w mieście Dąbie
zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r., w którym
Gminy, z uwagi na ustawę o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej, zobowiązane były do podjęcia
stosownej uchwały dostosowując się do bieżących przepisów.
Miło nam poinformować, że Rada pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i jednogłośne
udzieliła absolutorium Burmistrzowi naszego miasta, co potwierdza dobrą współpracę między przedstawicielami naszej społeczności - Radnymi, a Burmistrzem naszej Gminy.
Podjęto także uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowego
przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Związek Gmin Nadnerzańskich”, którym została Radna Karolina
Kasprowicz oraz uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Dąbie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbie.
Ponadto Rada jednogłośnie przyjęła szereg sprawozdań
od jednostek i instytucji, wśród których znalazły się m.in.: informacja Kierownika Posterunku Policji w Dąbiu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy za 2016
rok, informacja Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbiu z działalności za 2016 rok, informacja Komendanta
Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz działalności jednostek OSP na terenie miasta
i gminy, sprawozdanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbiu z działalności za 2016 rok wraz
z oceną zasobów pomocy społecznej na 2016 rok dla Gminy Dąbie, sprawozdanie Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu z działalności za 2016 rok,
a także informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbie za 2016 r.
Już w następny Informatorze poinformujemy Państwa o sprawozdaniach rocznych złożonych przez Przewodniczących stałych
komisji Rady Miejskiej z działalności za 2017 rok.
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Nowa jakość wody
dla Mieszkańców
naszej Gminy

Nowa hydrofornia w Augustynowie

Prace przy budowie nowej hydroforni w Augustynowie rozpoczęły się pod koniec sierpnia ubiegłego roku,
a już dziś możemy cieszyć się nową jakością wody,
która popłynęła z kranów pod koniec września.
Całość inwestycji opiewa na kwotę prawie
700.000,00 zł, z czego roboty instalacyjne finansowane
były z funduszy gminnych, a roboty budowlane łącznie
z wykończeniem przez PGKiM w Dąbiu.

Nowe zbiorniki

Nowa hydrofornia po zakończeniu obecnych prac
obsługuje Augustynów, Cichmianę, Krzykosy, Gaj, Chruścin, Lutomirów oraz część Rzuchowa i Chełmna. Łącznie to prawie 36 km sieci wodociągowej.
W ramach działań wybudowano nowy obiekt z przeznaczeniem na hydrofornię oraz zakupiono nowe zbiorniki
uzdatniające wodę.

Stara hydrofornia

Delegacja z Urzędu Marszałkowskiego
w Urzędzie Miejskim w Dąbiu
15 maja Urząd Miejski w Dąbiu
gościł delegację z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Wielkopolskiego, na czele której
stał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Przedmiotem spotkania
była dyskusja na temat remontu
drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku pomiędzy Dąbiem a Kłodawą, a także perspektywa budowy
obwodnicy Dąbia w kolejnych latach.
Przedmiotem
rozmów
w Dąbiu był temat dotyczący odcinka drogi na terenie naszego
miasta i tu mamy dla Państwa
znakomitą informację, gdyż w wyniku wzajemnych konsultacji udało
się porozumieć co do pełnego
zakresu wymiany infrastruktury
Uczestnicy spotkania drogowej łącznie z chodnikami.
Pozwoli to odświeżyć wizerunek miasta na przelotowej trasie i nadać nowy wizerunek ulicom 11 Listopada i Józefa Piłsudskiego. Całość inwestycji będzie finansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego.
Należy podkreślić, że zaangażowanie w sprawę Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka jest dla nas bardzo ważne. Słowa
podziękowania należą się także samorządom w Olszówce na czele z Wójtem Włodzimierzem Fraszczykiem i Kłodawie na
czele z Burmistrzem Robertem Olejniczakiem, a także władzom kopalni soli w Kłodawie, ponieważ od ponad dwóch lat
w porozumieniu naszych samorządów i kopalni soli zabiegaliśmy o realizację tej inwestycji, która w latach 2018-2019 będzie
dostępna dla naszych Mieszkańców. Cieszy nas bardzo, że porozumienie tylu instytucji i wkład województwa wielkopolskiego przyniesie tak znaczną inwestycję dla naszego miasta i gminy.
Goszczący na spotkaniu Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Katarzyński wraz z Marszałkiem
potwierdzili w rozmowie z Burmistrzem chęć przygotowania inwestycji mającej na celu budowę obwodnicy Miasta Dąbie
w najbliższej przyszłości. Rozmowa dotyczyła planowanych celów, bowiem konkretne kroki inwestycyjne podejmowane będą
po zakończonej sukcesem inwestycji na drodze wojewódzkiej do Kłodawy.

Obóz harcerski naszej drużyny
Na koniec lipca dzieci z drużyny harcerskiej
im. Zawiszy Czarnego z Dąbia powróciły z dwutygodniowego obozu harcerskiego, który jak co roku odbył
się w Lubiatowie. Inicjatorem wyjazdu, podobnie jak
w ubiegłym roku, był Pan Marcin Klementowski - nauczyciel Zespołu Szkół w Dąbiu, a zarazem druh naszej
dąbskiej drużyny harcerskiej. Dzięki Burmistrzowi Miasta wszyscy uczestnicy wyjazdu otrzymali dofinasowanie w łącznej kwocie 10.000 zł sfinansowane z funduszy gminnych. W trakcie wyjazdu dzieci uczyły się samodzielności, spędzały noce w namiotach, przygotowywały wspólne posiłki, sprzątały i pełniły harcerskie
Drużyna im. Zawiszy Czarnego w Dąbiu
całonocne warty. Ponadto codziennie brały udział
w licznych zabawach sportowych i zręcznościowych w lesie i na plaży. W trakcie pobytu na obozie dzieci uczestniczyły
w wycieczce do Trójmiasta i Łeby, odwiedziły stadninę koni. Nie obyło się także bez wizyty w aqua parku i wielu innych
atrakcji. Dzięki aktywnej pracy i zaangażowaniu Pana Marcina Klementowskiego nasza drużyna harcerska z roku na rok
zwiększa swoje szeregi i obecnie liczy już trzydziestu członków, a tym samym liczba uczestników obozu w stosunku do roku
ubiegłego wrosła z dziewięciu do dwudziestu czterech. Należy również podkreślić, że dzięki różnego rodzaju akcjom, które
samodzielnie przeprowadzają nasi harcerze, drużyna w ubiegłym roku wzbogaciła się o nowe mundurki.
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XI Dzień Ogórka
Za nami już XI Dzień Ogórka w Karszewie, który odbył się 6 sierpnia na boisku
LZS w Karszewie. Dopisała pogoda jak
i chęć uczestników do wspólnej zabawy,
udziału w różnych atrakcjach oraz konkurencjach przygotowanych przez Organizatorów. Tegoroczna impreza mogła zaistnieć dzięki wsparciu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020 oraz
zawiązaniu współpraPrace konkursowe wykonane z ogórków
cy pomiędzy Gminą
Dąbie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną, Powiatem Kolskim, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i firmą PPH „Ogórecki”. Dofinasowanie jakie
otrzymała nasza gmina to kwota 20 165,33 zł.
Dzień Ogórka stworzył możliwość wypromowania ogórka jako
produktu lokalnego, poznanie jego wartości odżywczych, warunków i sposobu uprawy, ochrony przed szkodnikami oraz poznanie
różnych jego odmian i ich przydatności do przetwórstwa. Dzięki
wcześniej przekazanym nasionom ogórka rolnikom przez PrzedGoście przy stoisku KGW Domanin siębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa z Ożarowa
Mazowieckiego, stworzono kolekcję odmian tego warzywa oraz pozyskano informację o ich odmianach oraz o ich przydatności do kiszenia i przetwarzania. Uczestnicy imprezy zostali zapoznani z tematem integrowanej ochrony roślin warzywnych, a firmy dystrybuujące nawozy, preparaty biologiczne i biobójcze oraz humusy miały możliwość zaznajomienia plantatorów ogórka ze swoją ofertą i produktami. W celu kultywowania produktów tradycyjnych i lokalnych oraz sporządzania przetworów ogórkowych swoje potrawy zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia. W ich stoiskach można
było skosztować lokalnych potraw oraz poznać przepisy i sposoby na ogórkowe przetwory.
Na Dniu Ogórka swoje miejsce znalazły stoiska promujące
produkty rolnictwa ekologicznego oraz zdrowego stylu życia. Pojawiło się stoisko gdzie można było odbywać indywidualne konsultacje z dyplomowanym diabetykiem, a także przed sceną wykonać ćwiczenia ruchowe z instruktorem aerobiku i zumby. Pracownicy Urzędu Miejskiego Wydziału Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Kultury udzielali mieszkańcom gminy informacji dotyczących zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów
wiejskich, planowania rozwoju lokalnego oraz rozwoju cyfrowego
społeczeństwa. Na stoiskach lokalnych
twórców ludowych można było podziwiać rzeźby oraz misternie robione serBoisko LZS Karszew wypełnione uczestnikami imprezy wety i obrusy. Nie zabrakło tradycyjnie
na tę okazję gotowanej zupy ogórkowej
oraz chleba ze smalcem i ogórkiem małosolnym. Dzień Ogórka to również konkursy z ogórkiem
w roli głównej. W konkursie na ,,Największy ogórek” zwyciężył p. Kamil Augustowski z Pieczewa, gm. Grabów (ogórek ważył 1478 g). ,,Najdziwniejszy
kształt ogórka” na swojej plantacji „ogórkowe trio” znalazł p. Bogusław Sieradzki z Piotrkówka. ,,Najpiękniejszą kompozycję ogórkową” -,,ogórkowy
wiatrak” stworzyła p. Teresa Gruchot z Karszewa, a ,,Najciekawszą rymowankę – ogórczankę” - ”Epitafium dla ogórka” napisała p. Katarzyna Kowalczyk z Karszewa. W zmaganiach zręcznościowych: ,,spacer farmera” najszybszym i najsilniejszym po raz kolejny okazał się p. Paweł Szymczak
z Karszewa, a w „rzucie ogórkiem do beczki” najwięcej celnych trafień oddał
Tymon Zarębski z Sieradza. W konkursie „przeciąganie liny” zwyciężyła
Występy zespołów muzycznych
czteroosobowa drużyna z Kupinina. Nagrody w konkurencjach ufundował
Powiat Kolski.
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Dzień Dąbia
W dniu 25 czerwca na stadionie miejskim w Dąbiu obchodziliśmy „Dzień Dąbia” zorganizowany przy współpracy Gminy
Dąbie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej. W pierwszej części imprezy odbyły się zawody sportowopożarnicze, a w drugiej występy artystyczne i zabawa taneczna.
W zmaganiach sportowo-pożarniczych wzięło udział 9 drużyn, które uczestniczyły
w 2 konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami oraz ćwiczenia
bojowe. Ostatecznie 1 miejsce zajęła drużyna OSP Rośle. W zawodach wzięły
również udział młodzieżowe drużyny pożarnicze z Dąbia, Karszewa i Domanina.
Po zakończonych zawodach wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
i nagrody ufundowane przez sponsorów.
Obchody „Dnia Dąbia”
Zawody strażackie
Część artystyczna rozpoczęła się koncertem w wykonaniu Młodzieżowej MiejskoStrażackiej Orkiestry Dętej z Dąbia. Następnie swój występ zaprezentował zespół folklorystyczny „Nadnerzanki”. Ponadto
w występach wzięły udział dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dąbiu oraz szkół z naszej gminy. Występom towarzyszył pokaz karate w wykonaniu Turkowskiego Klubu Oyama Karate oraz Kolskiego Klubu Sportów Walki prowadzonego przez Krzysztofa Wojewodę. W trakcie imprezy odbyło się uroczyste wręczenie drużynie MKS Pucharu Prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej
w Koninie za zdobycie „Pucharu Ligi” w rozgrywkach Miejskiej
Drużyna OSP Rośle Halowej Ligi Piłki Nożnej w Dąbiu. Na zakończenie części
artystycznej odbył się
pokaz
armwrestlingu,
dzięki uprzejmości Państwa Gralaków z naszej
gminy, którzy mogą się
pochwalić najwyższymi
miejscami na podium
w tej dziedzinie sportu
w skali światowej. ZabaWystępy muzyczne
wę taneczną rozpoczął
zespół „EL PROJECT”, który poprzedził występ gwiazd wieczoru:
„ANDREAS” i „FOCUS”. Catering na imprezie zapewniła spółUczestnicy obchodów „Dnia Dąbia” dzielnia socjalna „Ale smacznie” z Dąbia.

Poszukiwanie muzycznych inspiracji podczas wakacji
Jak co roku, nasza młodzież uczestniczyła w warsztatach muzycznych
współfinansowanych przez Gminę Dąbie w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – Stowarzyszeniem „Rodzice na rzecz MiejskoStrażackiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dąbia”. Tegoroczny tytuł projektu to: „Poszukiwanie muzycznych inspiracji podczas wakacji”, realizowany od 3 do 6 lipca 2017 r., na który pozyskano dotację w wysokości
4.550,00 zł. W przerwach pomiędzy grą na instrumentach
i szlifowaniem nowych zapisów nutowych utworów takich jak: ,,Diana”,
,,Lornetka” i ,,Pszczółka Maja”, członkowie Orkiestry uczestniczyli w rekreacyjnym wyjeździe na basen do Uniejowa i w wycieczce krajoznawczej
Miejsko-Strażacka Młodzieżowa Orkiestra Dęta
do Łęczycy i Tumu. Poznali historię łęczyckiego zamku oraz zwiedzili kolegiatę w Tumie, gdzie mieli okazję wypróbować możliwości akustyczne kościoła, wykonując utwór pt. „Cóż Ci Jezu damy”.
Młodzież dała koncert przed łęczyckim ratuszem, który spotkał się z dużym zainteresowaniem i aplauzem mieszkańców tego miasta. Uczestnicy warsztatów odwiedzili wioskę indiańską o nazwie „Tatanka”, gdzie mieli okazję poznać zwyczaje
i życie codzienne Indian. Wzięli udział w zawodach zręcznościowych polegających na strzelaniu z łuku i rzucie oszczepem
oraz pokonywali tor przeszkód. Finałem warsztatów był piknik na leśnej polanie, na którym wraz z opiekunami i rodzicami
młodzież świetnie się bawiła przy akompaniamencie gitary. Przez pierwsze dwa dni zajęć Spółdzielnia Socjalna „Ale smacznie” przygotowywała pyszne domowe obiady dla wszystkich uczestników i opiekunów warsztatów.
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Dożynki Gminno-Parafialne w Krzewie

Dekoracje okolicznych domów wsi Krzewo

Tegoroczne Dożynki, które odbyły się w Krzewie już za
nami. Cała wieś, specjalnie na tę okazję, została udekorowana w tradycyjne ozdoby. Organizatorzy Gmina Dąbie,
M-GOK i BP oraz Mieszkańcy Wsi Krzewo zadbali, aby
wszyscy uczestnicy świetnie się bawili.
Uroczystości rozpoczęły się przejazdem maszyn rolniczych i samochodów strażackich, które podążały za bryczką konną przewożącą Księży wraz z Burmistrzem Miasta.
Wszystkie pojazdy zostały symbolicznie obsypane zbożem
i kwiatami. Wśród przejeżdżających maszyn można było
zauważyć scenkę rodzajową jak prowadzano kiedyś żniwa
za pomocą cepów. Następnie korowodem za wozami podążały delegacje strażackie ze sztandarami, Koła Gospodyń Wiejskich wraz z wieńcami oraz zaproszeni goście.

Całość tradycyjnie prowadzona była przez MłodzieżowoStrażacką Orkiestrę Dętą z Dąbia.
Impreza nie mogłaby się udać, gdyby nie wkład i zaangażowanie mieszkańców wsi Krzewo na czele z Kołem Gospodyń
Wiejskich, któremu szefuje Pani Mirosława Królasik, a także
Sołtysem Janem Wojciechowskim i Radnym Stanisławem Basińskim. Dożynki poprowadzili Pani Bożena Lasota i Pan Jan
Wojciechowski.
Po przekazaniu chleba przez Starostów Dożynek oraz oficjalnym otwarciu nastąpiła uroczysta msza święta, którą odprawili wspólnie ks. Kanonik Czesław Czajkowski wraz z Wikariuszem ks. Łukaszem Dzikiewiczem.
Korowód z wieńcami podczas Dożynek

Uroczystości upiększyły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie,
Zespołu Nadnerzanki oraz Orkiestry Dętej.
Wśród przygotowanych wieńców komisja jednogłośnie
uznała, iż zwycięzcą ”Konkursu na tradycyjny wieniec
dożynkowy" zostało Koło Gospodyń Wiejskich z Krzewa
i otrzymało nagrodę w formie bonu w wysokości 300 zł.
Pozostali uczestnicy otrzymali bony na kwotę 200 zł.
Zakończenie dożynek umiliła zabawa taneczna pod
chmurką. Catering na imprezie zapewniła Spółdzielnia
Socjalna „Ale smacznie”.
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225 tyś. zł na rewitalizację Parku Miejskiego w Dąbiu
Pod koniec wakacji rozpoczęto prace przy
rewitalizacji Parku Miejskiego. Dzięki współpracy Fundacji Dąbie Naszych Marzeń z Lokalną
Grupą Działania Solna Dolina pozyskano kwotę
prawie 225.000,00 zł z działania Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na turystykę i rekreację, które przyznaje Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Wsparcie zewnętrzne oraz środki własne z budżetu gminy pozwolą na wykonanie kompleksowych prac przy rewitalizacji parku. Poza nowymi chodnikami, nasadzeniami drzewostanu
oraz krzewów w planie docelowo ma powstać
siłownia zewnętrzna, która w znaczny sposób
wpłynie na zwiększenie atrakcyjności tego miejsca.
Usunięto stare płytki chodnikowe oraz drzewostany zagrażające bezpieczeństwu. O kolejnych pracach będziemy informowali na bieżąco,
a zakończenie i rozliczenie całej inwestycji planowane jest do końca bieżącego roku.

Remont i modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Chełmnie
Miło nam poinformować, że dzięki przystąpieniu do programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi (WOW) rozpoczęły się prace
remontowe i modernizacyjne Świetlicy Wiejskiej w budynku OSP w Chełmnie. W ubiegłym roku na podobnych zasadach
wyremontowano świetlicę we wsi Lisice. Całość uzyskanego dofinansowania z WOW to kwota 30.000,00 zł przy wkładzie
własnym gminy ok. 30.000,00 zł i środkom wygospodarowanym z funduszu sołeckiego oraz pracy własnej mieszkańców. Nie
ulega wątpliwości, że realizacja projektu podniesie jakość życia mieszkańców Chełmna, będzie sprzyjać odbudowaniu tożsamości lokalnej oraz zintegruje
mieszkańców w trakcie realizacji
poszczególnych zadań projektowych. Projekt mieści się w zakresie
zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawiając jednocześnie
estetykę miejscowości, ale również
funkcjonalność jednego z najważniejszych obiektów w Chełmnie –
świetlicy wiejskiej, która już w przyszłym roku będzie obchodziła okrągłą rocznicę 100-lecia istnienia.
Remiza OSP w Chełmnie

11

„Medal za Zasługi dla Policji”

Nowy odcinek drogi
w Tarnówce Dużej

Miło nam poinformować, że podczas wojewódzkich obchodów
Święta Policji Burmistrz naszego miasta Tomasz Ludwicki otrzymał odznaczenie „Medal za Zasługi dla Policji”.

Odbiór drogi

Wręczenie odznaczenia

Wyróżnienie wiąże się z trzyletnimi gruntownymi remontami
budynku Posterunku Policji w Dąbiu, poczynając od elewacji zewnętrznej poprzez gruntowne odnowienie I piętra kończąc na remoncie pomieszczeń na parterze w bieżącym roku. Dodatkowo
Gmina przeznaczyła środki na zakup nowego auta dla policji.
Wszystkie przedsięwzięcia możliwe są dzięki współpracy z Gminą Olszówka, która w stosunku 50% do 50% współfinansuje
wszystkie inwestycje.
Wyraz podziękowania należą się również mł. insp. Wiesławowi
Grzegoczykowi, insp. Mirosławowi Ścisłemu, oraz mł. insp. Arturowi Foryńskiemu za owocną współpracę.

W połowie lipca nastąpił oficjalny odbiór wyremontowanego odcinka drogi w miejscowości Tarnówka Duża.
Droga została przebudowana na dwóch odcinkach
o łącznej długości prawie 2 km. Całość inwestycji to kwota ponad 320.000 zł, dzięki porozumieniu z Powiatem Kolskim została sfinansowana w 40% z funduszy gminnych a w 60%
z środków Powiatu Kolskiego. Wykonawca prac:
Nowa droga
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo Mostowych S.A. w Kole.

Remont drogi gminnej
w Cichmianie

Harcerska majówka
W maju harcerze drużyny im. Zawiszy Czarnego z Zespołu
Szkół w Dąbiu, korzystając z pięknej majowej pogody, wybrali się
na wycieczkę rowerową do lasu na ścieżkę przyrodniczo-leśną
„Grabina”. Na miejscu harcerze brali udział w różnego rodzaju
grach sportowych, a na zakończenie zrobili ognisko z pieczonymi
kiełbaskami.

Harcerze drużyny im. Zawiszy Czarnego
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Zakończono prace przy remoncie drogi gminnej
w Cichmianie na odcinku prawie 2 km. Wyeksploatowana nawierzchnia została oczyszczona mechanicznie,
naprawiono ubytki i spękania za pomocą gryzów bazaltowych i emulsji kationowej, a następnie wykonano nawierzchnię powierzchniową i asfaltową.
Warto dodać, że pierwszy raz użyliśmy tego typu
technologii do remontu drogi, więc mamy nadzieję,
że test wyjdzie dobrze i w ten sam sposób będziemy
mogli ratować pozostałe odcinki dróg w naszej Gminie.
Całość inwestycji to kwota ok 70.000,00 zł sfinansowana z własnych środków gminy.

20 lat minęło ...

Renowacja Stadionu Miejskiego

Stadion Miejski w Dąbiu
Okolicznościowe życzenia

11 sierpnia w Środowiskowym Domu Samopomocy odbył się
uroczysty jubileusz 20-lecia funkcjonowania tej placówki. Kierownik Ośrodka Pani Dorota Włodarska w swym przemówieniu
przedstawiła zaproszonym gościom oraz zebranym uczestnikom
spotkania krótki zarys funkcjonowania placówki przez ostatnie 20
lat. Pani Włodarska jest związana z ośrodkiem od samego początku funkcjonowania w 1997 r. i bezpośrednio brała udział
w planowaniu, tworzeniu, wyposażeniu oraz przyjmowaniu pierwszych uczestników i pracowników.
Po uroczystym otwarciu zaproszeni goście złożyli życzenia
Pani Kierownik, Pracownikom i Pensjonariuszom oraz wręczyli
pamiątkowe prezenty. Zakończenie uroczystości zwieńczył
poczęstunek oraz część artystyczna specjalnie przygotowana
na tę okazję.

Remont Świetlicy Wiejskiej
w Wiesiołowie
Prace przy remoncie
Świetlicy Wiejskiej w Wiesiołowie dobiegł końca. Projekt zrealizowany został
dzieci wsparciu Urzędu
Miejskiego oraz środkom
z funduszu sołeckiego wsi
Wiesiołów. Prace wykonane
Świetlica Wiejska w Wiesiołowie zostały w dwóch etapach,
pierwsza część dotyczyła elewacji zewnętrznej natomiast
druga kompleksowego remontu pomieszczeń wewnątrz świetlicy.
Podziękowania należą się mieszkańcom, którzy w ramach
wkładu własnego wykonali większość prac remontowych
we własnym zakresie.

Świetlica w trakcie remontów

Świetlica po remoncie

Gruntowną modernizację przeszedł Stadion
Miejski w Dąbiu, który
jeszcze nie tak dawno był
całkowicie
wyłączony
z użytkowania. W minionym roku podjęto szereg
prac mających na celu
przywrócenie płyty boiska
zdegradowanej i zniszczonej przez krety i brak systematycznych prac pielęgnacyjnych. Dowieziono
ziemię w celu wyrównania
płyty boiska, a dzięki
Nowe piłkochwyty
wsparciu firmy Agronas
uzupełniono ubytki w murawie. Ponadto odmalowano
pomieszczenia sanitarne i odnowiono szatnię. W okresie
zimowym wycięto stary spróchniały drzewostan
zagrażający bezpieczeństwu,
sfrezowano pnie
drzew i wyrównano cały teren.
W
ostatnim
Nowe siedziska na trybunach okresie zamontowano piłkochwyt od strony rzeki Ner, wykonano konstrukcję wsporną i zamontowano nowe siedziska na trybunach oraz odmalowano barierki ochronne od strony
trybun. Systematycznie wykonywane są prace pielęgnacyjne. W planach jest również wykonanie nawodnienia
stadionu, naprawa ogrodzenia i wymiana pieca c.o.

Wycinka starych drzew

Stare zniszczone trybuny
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I Międzyszkolny Przegląd Spektakli
Profilaktycznych

Występy podczas przeglądu

"Dzień Unii Europejskiej"

Występy uczniów

W dniu 7 czerwca 2017 r. Zespół Szkół w Dąbiu oraz działająca w nim młodzieżowa grupa PaTPORT, której opiekunem jest
Pani Aldona Wróbel - pedagog szkolny, byli organizatorami I Międzyszkolnego Przeglądu Spektakli Profilaktycznych pod hasłem ,,Prawa i problemy dziecka widziane oczami młodych’’.
Tańcem „Belgijka” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Dąbiu, otwarto przegląd. Wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali hymn
PaT-u „Zryw wolnych serc”, a następnie na deskach Miejskiego
Domu Kultury w Dąbiu zaprezentowało się pięć zespołów: Szkoła
Podstawowa w Chełmnie - ,,Jeszcze nie jest za późno", Szkoła
Podstawowa w Karszewie -,,Piosenka antynarkotykowa’’, Szkoła
Podstawowa w Dąbiu -,,Misja specjalna’’ Gimnazjum w Dąbiu ,,Kopciuszek‘’– wersja antynikotynowa oraz młodzieżowa grupa
PaTPORT zaprezentowała dwa przedstawienia profilaktyczne
pt. ,,Sekret" oraz ,,W sieci’’. Przegląd skierowany był do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum.
Celem Przeglądu było propagowanie wiedzy z dziedziny uzależnień, połączone z rozwinięciem zdolności artystycznych
uczniów. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze oraz piękne statuetki. Nagrody zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbiu.

Pod koniec maja młodzież z gimnazjum Zespołu
Szkół w Dąbiu, pod opieką swoich wychowawców, zorganizowała „Dzień Unii Europejskiej”. Impreza ma na
celu prezentację dorobku kulturalnego i turystycznego
państw członkowskich UE. Spotkanie rozpoczęło się
wspólnym odśpiewaniem hymnu UE, a następnie uczniowie zaprezentowali krótkie scenki artystyczne o tematyce wybranych państw europejskich. Po zakończonych
prezentacjach odbył się konkurs na najciekawszą prezentację wybranych krajów.
Komisja spośród 8 występów wybrała troje zwycięzców,
którymi zostali:
I miejsce uczniowie z kl. IIc
II miejsce uczniowie z kl. Ia
III miejsce uczniowie z kl. IIIc
Wśród pozostałych uczestników wyróżnienie otrzymała
kl. IIa. Szczególne podziękowania należą się nauczycielkom Paniom Katarzynie Sitarz i Bogumile Lasocie za
przygotowanie całego spotkania, które od ubiegłego roku już na stałe wpisało się do kalendarza imprez szkolnych w naszej gminie.

Finałowa gala programu
„Dwie strony sieci”

„Jak nie czytam, jak czytam”

Patrycja
Kurda,
uczennica klasy VI
Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Chełmnie wraz
z opiekunem, panią
Arletą Lewandowską,
uczestniczyła w uroczystej gali finałowej
programu "Dwie stroLaureatka konkursu „Dwie strony sieci” ny sieci".
Gala odbyła się w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Miała bardzo
uroczysty i bogaty przebieg. Patrycja wraz z opiekunem
dostała zaproszenie na tę uroczystość, ponieważ została
laureatem eliminacji powiatowych na komiks podejmujący
tematykę cyberprzemocy.
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1 czerwca z okazji ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” uczniowie z Zespołu Szkół w Dąbiu
zgromadzili się wspólnie na terenie szkoły, aby zaprezentować rówieśnikom wybrane fragmenty swoich ulubionych książek. Spotkanie podzielono na grupy wiekowe z klas I-III, IVVI oraz gimnazjum, aby prezentowana literatura zainteresowała przybyłych
uczniów.
Głównym celem akcji jest
Wspólne czytanie ulubionych książek
promocja czytania książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie oraz wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych
czytelniczo.

Piknik rodzinny
„Razem możeMy więcej”

„Dzień dla bezpieczeństwa”
Pod koniec maja w Zespole Szkół w Dąbiu odbył się
„Dzień dla bezpieczeństwa”, którego inicjatorką była Pani Aldona Wróbel – nauczyciel ZS w Dąbiu. Spotkanie
rozpoczęło się próbnym alarmem symulującym pożar
w szkole. Trzy auta strażackie z jednostek PSP w Kole
i OSP w Dąbiu przybyły na miejsce, aby pomóc w przeprowadzeniu próbnej ewakuacji. Uwięzieni uczniowie
w jednej z klasopracowni na pierwszym piętrze budynku
szkoły zostali bezpiecznie ewakuowani za pomocą specjalistycznego wysięgnika strażackiego.

Piknik rodzinny

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Pracownicy i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie kolejny
raz, zorganizowali Piknik Rodzinny pod hasłem „Razem możeMy
więcej”. Impreza odbyła się 4 czerwca 2017 r. na terenie szkoły w
Chełmnie. Jej celem było gromadzenie środków finansowych na
coroczne wycieczki szkolne dla uczniów szkoły oraz integrowanie
rodzin i społeczności lokalnej, propagowanie zdrowego, bezpiecznego stylu życia.
Szkoła Podstawowa w Chełmnie, wspólnie z Radą Rodziców
w bieżącym roku szkolnym jest organizatorem dwóch takich wyjazdów dla dzieci: 21 kwietnia 2017 r. dla dzieci z klas I – VI
Szlakiem Piastowskim oraz 6 czerwca 2017 r. dla dzieci z oddziałów przedszkolnych do zoo w Borysewie. Koszt tych wyjazdów to ok. 14 500,00 zł.
Mimo burzowej, dusznej
pogody publiczność i goście
dopisali. Zaplanowane atrakcje m.in. występy dzieci ze
szkoły, pokaz Kolskiego Klubu Kyokushin Karate, odwiedziny policjantów i Pyrka, pokaz Inspekcji Transportu Drogowego, straży pożarnej,
przyjazd motocyklistów cieszyły się ogromną popularnością. Dodatkowo Gmina Dąbie sfinansowała dmuchaną
zjeżdżalnię „Papugi” i suchy
Atrakcje dla dzieci
basen. Można było także
obejrzeć wystawę pt. „Historia szkoły”.
Piknik rozpoczęto od podziękowań dla wszystkich ofiarodawców, firm, instytucji, osób, które udzieliły wsparcia finansowego,
rzeczowego lub osobistego na jego organizację oraz na wyjazdy
dla dzieci ze szkoły w roku szkolnym 2016/2017. Okazało się, że
kolejny raz można było liczyć na życzliwość. Dziękując za
wsparcie dyrektor szkoły powiedziała: „Bezinteresowność w dzisiejszych czasach jest czymś odświętnym, na dobrą sprawę luksusowym. W dobie, kiedy światem rządzi pieniądz trudno
o ofiarność czy szlachetność. Cieszymy się, że stać Państwa na
zachowania, które śmiało można nazwać szlachetnymi i wielkodusznymi”

Pochód uczestników

Po pomyślnie zakończonej ewakuacji, tańcem
„Belgijka” w wykonaniu uczniów ZS, oficjalnie rozpoczęto
uroczystości „Dnia dla bezpieczeństwa”. Wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali hymn PaT-u „Zryw wolnych
serc”, a następnie odbył się pokaz sztuk walki w wykonaniu klubu karate. Imprezie towarzyszył również pokaz
pierwszej pomocy, występy artystyczne oraz pogadanki
przeprowadzone przez przedstawicieli Policji oraz pracowników Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kole, powiązane z profilaktyką bezpieczeństwa
i uzależnień.

Warsztaty kulinarne II edycja
Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami
kulinarnymi, które odbyły się niedawno w naszej gminie,
w świetlicy OSP w Dąbiu
odbyła się ich kolejna edycja. Warsztaty zostały zorganizowane przez Towarzystwo Rozwoju Gminy
Dąbie przy współpracy
z
Bankiem
Żywności
w Koninie oraz Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W warsztatach
wzięło udział 17 uczestników, którzy uczyli się przygotowywać posiłki z produktów, które przekazywaWarsztaty kulinarne
ne są w ramach pomocy
żywnościowej.
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V Marsz Pamięci

Gminny Konkurs
Języka Angielskiego
W Zespole Szkół w Dąbiu już po raz trzeci odbył się
Gminny Konkurs Języka Angielskiego. Inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia była, tak jak w latach ubiegłych, Pani Anna Domaradzka, nauczycielka języka angielskiego Zespołu Szkół w Dąbiu.

Składanie zniczy przy pomniku

W dniu 26 kwietnia w Lesie Rzuchowskim na terenie Muzeum
byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad
Nerem odbył się V Marsz Pamięci upamiętniający Ofiary Holokaustu. Uroczystość jest świadectwem o 200 000 żydów zamordowanych w pierwszym niemieckim obozie zagłady, 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, nieznanych Polakach.
W marszu udział wzięły delegacje z całej gminy, powiatu oraz
zaproszeni goście. Hołd pomordowanym oddała również przybyła
młodzież ze szkół średnich i gimnazjalnych.
Oprawę muzyczną zapewnił, specjalnie zaproszony na tę okazję, Chór Dziecięcy Miasta Łodzi.

Katyński Apel Pamięci
27 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół w Dąbiu odczytany
został Katyński Apel Pamięci, aby w 77 rocznicę Zbrodni Katyńskiej przywołać pamięć naszych rodaków zamordowanych za
wierność przysiędze wojskowej złożonej na sztandar z hasłem
"Bóg, Honor, Ojczyzna"

Uczestnicy konkursu

W konkursie wzięło udział 16 uczniów klas V i VI ze
szkół z terenu gminy Dąbie. Pierwsze miejsce zajęła
Monika Dolaczyńska z kl. VI Szkoły Podstawowej w Dąbiu, drugie miejsce zdobyła Oliwia Zając również z kl.VI
w Dąbiu, trzecie miejsce zajęło aż trzech uczniów: Maciej Gwiaździński z kl.VI z S.P. Dąbie, Marek Dzięciołowski z kl. VI Szkoły Podstawowej w Chełmnie oraz Zuzanna Kowalczyk z kl. VI Szkoły Podstawowej w Karszewie.
Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy
z rąk Pani Bożeny Wybrańskiej Dyrektor Zespołu Szkół
w Dąbiu. Pozostali uczestnicy dostali pamiątkowe
dyplomy.

,,Chrońmy nasze dzieci
przed zagrożeniami”

Pod koniec kwietnia w Zespole Szkół w Dąbiu odbyło
się spotkanie z rodzicami i opiekunami uczniów. Jego
celem była szeroko rozumiana profilaktyka w zakresie
zwalczania „cyberprzestępczości” oraz narkotyków i dopalaczy. Rodzice dowiedzieli się jak rozpoznać niepokojące symptomy u młodzieży oraz w jaki sposób przeciwdziałać tym zagrożeniom. W spotkaniu uczestniczyli
funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji kolskiej Policji
wspólnie z przedstawicielami
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.
Pedagog szkolna zapoznała
Występy uczniów
rodziców z wynikami ankiety
przeprowadzonej wśród młodzieży dotyczącej bezpieczUczniowie Gimnazjum w Dąbiu
nego korzystania z Internetu przez dzieci. Rodzice doSpotkanie miało również na celu wspomnienie męczeństwa wiedzieli się również gdzie mogą szukać pomocy w sytuPolaków, ich prześladowania, aresztowania oraz deportacje.
acjach zagrażających dziecku.
Na apelu wręczone zostały również tarcze, które uczniowie
Edukacyjne spotkanie zakończyło się występami
zdobyli podczas IV edycji Turnieju Wiedzy dla Gimnazjalistów Na uczniów z Zespołu Szkól. Młodzieżowa gruDworze Króla Kazimierza Wielkiego w LO Koło.
pa ,,PaTPORT’’ zaprezentowała dwa spektakle profilaktyczne pt. ,,W sieci’’ oraz ,,Sekret’’.
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Niespodzianka dla najmłodszych
sportowców karate

Trening karate

W dniu 5 kwietnia 2017 r. trening karate najmłodszych został
wyjątkowo przeniesiony z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
w Dąbiu do hali widowiskowo-sportowej. Stało się tak za sprawą
wizyty na treningu Burmistrza Miasta, który przygotował dla najmłodszych sportowców niespodziankę. Tomasz Ludwicki wręczył
ćwiczącym kimona treningowe, które mają być dla nich zachętą
do dalszych treningów i podnoszenia swoich umiejętności.
Dąbska sekcja karate została zawiązana przez Turkowski Klub
OYAMA karate we wrześniu 2016 r. łącznie około 20 dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Zajęcia odbywają się pod okiem doświadczonego instruktora Huberta
Chwiałkowskiego w godzinach
popołudniowych w każdą środę
i piątek. Zapraszamy wszystkie
dzieci, które chcą rozpocząć
przygodę z karate na zajęcia –
kontakt: Łukasz Królasik, tel. 722323238.

Derby dla MKS

„Dzień sportu”
w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu
Jak co roku 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka
w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu organizowana jest impreza pn. „Dzień sportu”. Przedszkolaki zaprosiły do siebie dzieci
ze Szkoły Podstawowej
w Dąbiu, które w ubiegłym roku opuściły progi przedszkola by rozpocząć naukę w szkole.
Zabawy podczas „Dnia sportu”
Dzieci pod okiem wychowawców wspólnie bawiły się
na placu przedszkolnym. Opiekunowie zapewnili im wiele atrakcji sportowych, przy których wszyscy wspaniale
się bawili. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały
słodki poczęstunek i pamiątkowe medale za udział
w konkurencjach sportowych.

Zawody wędkarskie z okazji
Dnia Dziecka

Uczestnicy zawodów wędkarskich

Derby

Pod koniec maja na stadionie miejskim w Dąbiu odbyły się
derby pomiędzy MKS Dąbie a KP Zryw Dąbie. Wynik meczu okazał się korzystny dla drużyny MKS, która zwyciężyła wynikiem
4:1. Trzy Bramki dla MKS-u strzelił Kamil Krysiak, jedną Wojciech
Odrowski, natomiast honorową bramkę dla drużyny KP Zryw
strzelił Rafał Kałużny. Nie obyło się także bez kontrowersyjnych
sytuacji, gdyż krótko po rozpoczęciu meczu kibice drużyny KP
Zryw zakłócili jego porządek rzucając odpalone race na swoich
trybunach. Po krótkiej przerwie sędzia postanowił wznowić mecz.
Miło nam poinformować, że dzięki dotychczas zdobytym punktom obie dąbskie drużyny awansowały do A klasy.

W dniu 3 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, na rzece
Ner w miejscowości Rzuchów odbyła się już 4 impreza
spławikowa zorganizowana przez Zarząd Koła nr 36
„Karaś” Dąbie, przy współpracy ze sklepem wędkarskim
„Wojciech Odrowski”. Na spotkanie zostały zaproszone
dzieci wraz opiekunami z całej Gminy oraz zaprzyjaźnieni sympatycy koła wędkarskiego.
Na zawodach stawiło się ponad 80 uczestników,
co w porównaniu do lat ubiegłych świadczy o ogromnym
zainteresowaniu tym wydarzeniem. Organizatorzy, poza
zawodami wędkarskimi, przewidzieli dla uczestników
różnego rodzaju atrakcje sportowo-rekreacyjne.
Po zakończonych zawodach wszyscy uczestnicy
otrzymali ciepły posiłek. Każde dziecko otrzymało
paczkę z gadżetami od sponsorów imprezy.
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Dzieci na stadionie Widzewa

Wprowadzenie reprezentacji na boisko

3 czerwca dzieci z naszej gminy wraz dziećmi z Uniejowa
trenujące piłkę nożną w Uniejowskiej Akademii Futbolu, na specjalne zaproszenie, wspólnie pojechali do Łodzi by wyprowadzić
piłkarzy Widzewa Łódź i Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie na mecz o mistrzostwo III ligi. Choć robili to pierwszy raz,
wypadli zawodowo. Młodzi piłkarze poznali nowy stadion Widzewa "od szatni", zobaczyli, jak wygląda przygotowanie sędziów
i zawodników przed wyjściem na mecz. Niepewność szybko została odstawiona na bok, kiedy piłkarze schodzili do szatni po rozgrzewce. Przybijali piątki z chłopcami i kierowali do nich miłe słowa. Na twarzach dzieciaków widać było wzruszenie i dumę,
a wyjście na murawę stadionu, na którym zasiadło 14 tyś kibiców,
z sędzią czy piłkarzem, było spełnieniem marzeń niejednego młodego sportowca. Piłkarze obu drużyn z życzliwością i sympatią
rozmawiali z młodymi piłkarzami, odpowiadali na pytania, które do
nich były kierowane.
Warto wspomnieć, że reprezentacja UAF z rocznika 2009 to
zawodnicy głównie dwóch gmin: Uniejowa i Dąbia. Nieocenioną
pomoc przy organizacji wyjazdu na to spotkanie udzielił Urząd
Miasta Dąbie.
Do dziecięcej eskorty zawodników z Uniejowskiej Akademii
Futbolu zaprosił Kierownik klubu RTS Widzew Łódź, Pan Waldemar Krajewski, a Widzew Fan Club Uniejów zadbał, by eskorta
miała widzewskie koszulki i szaliki.

Tydzień bibliotek
Od 8 do 15 maja w
naszej Gminie odbywał się „Tydzień Bibliotek”
rozpoczęty
kolejnym
spotkanie
"O książce przy herbacie" Dyskusyjnego
Klubu Książki. Miło
nam
poinformować,
Spotkanie z przedszkolakami
podczas „Tygodnia bibliotek”
że grono uczestników
Klubu staje się coraz większe i z tego miejsca chcemy
zaprosić wszystkie chętne osoby do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.
Panie z Biblioteki Miejskiej w Dąbiu Lilla Marek i Beata Chrzanowska w ramach tygodnia bibliotek odwiedziły
dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjum w całej Gminie, ponadto gościły u siebie pracowników z biblioteki pedagogicznej z terenu powiatu kolskiego.
Zakończenie obchodów ”Tygodnia Bibliotek"
odbyło się w Zespole Szkół w Dąbiu. W przygotowanej
części artystycznej dzieci prezentowały historię bohaterów książek i ich przygody z bajek i filmów Walta Disneya. Uczniowie zachęcili również do wspólnego czytania zaproszonych na tę okoliczność gości. Występy przygotowały dzieci z klas V i VI Szkoły Podstawowej
w Dąbiu pod opieką nauczycielek Pani Doroty Sobalskiej
i Pani Agaty Pilasik. Zaprezentowane scenki skierowane
były do dzieci klas I-III SP i przedszkolaków.
Spotkanie było
poprzedzone wydarzeniami takimi
jak: „Czytanie jest
w modzie” oraz
szkoleniem nauczycieli bibliotekarzy, które towarzyszyły przez cały
Wspólne czytanie
tydzień.

Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Dąbie
W połowie czerwca na dużym zbiorniku w Sobótce odbyły się Zawody Wędkarskie Związku Wędkarskiego PZW
Nr 17 w Dąbiu o Puchar Burmistrza Miasta Dąbie. Dwudziestu siedmiu uczestników walczyło w nich o trofeum główne.
Gościem zawodów był Burmistrz Dąbia Tomasz Ludwicki,
który ufundował i wręczył pamiątkowe puchary i dyplomy
trójce zwycięzców:
I miejsce - Józef Adamczyk,
II miejsce - Marian Mik,
III miejsce - Elżbieta Sielicka.
Dodatkowo Burmistrz wylosował spośród wszystkich
uczestników jedną osobę, którą został Grzegorz Rzepka,
i wręczył nagrodę rzeczową w postaci wędki z kołowrotkiem, również ufundowaną przez Burmistrza. Posiłek dla
zawodników przygotowała Spółdzielnia Socjalna „Ale
smacznie” z Dąbia.
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Zawody Wędkarskie

Spółdzielnia Socjalna „Ale smacznie” zaprasza

W ofercie:
 obiady cateringowe
 organizacja imprez okolicznościowych
(wesela, konsolacje,
jubileusze, itp.)



chrzciny,

komunie,

urodziny,

ciasta na zamówienie

Kontakt:
tel. 798 548 032
e-mail: biuro@spoldzieniadabie.pl
Szkoła Podstawowa w Dąbiu
ul. 3 Maja 6, 62-660 Dąbie
www.spoldzielniadabie.pl
Poznaj Urząd: Łukasz Królasik

Kierownik wydziału Organizacyjnego, Sportu, Zarządzania Kryzysowego i Ewidencji Ludności.

Kontakt z nami
Urząd Miejski w Dąbiu

„ Miarą człowieka nie jest majątek, mądrość i to,
co mówi. Naprawdę liczą się tylko czyny - dobre i złe ”
- Mirosław Welz
Absolwent Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi na kierunku Informatyka oraz Szkoły Wyższej
im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku Administracja, dodatkowo zrealizował studia podyplomowe
z zakresu: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną
Pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie. Od 2007 r. zatrudniony w Urzędzie Miejskim
w Dąbiu na stanowisku Podinspektora ds. Ewidencji
Ludności i Zarządzania Kryzysowego oraz Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Od 2016 Kierownik
Wydziału Organizacyjnego, Sportu, Zarządzania Kryzysowego i Ewidencji Ludności.
Kontakt tel. 63 2710082
email: organizacyjny@gminadabie.pl

BUDUJESZ
REMONTUJESZ
NAPRAWIASZ
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PGK i M
ul. Przemysłowa 1
62-660 Dąbie
tel. (63) 27-10-019

Plac Mickiewicza 1
62-660 Dąbie
tel. 63 271 00 73
fax. 63 271 00 86
sekretariat@gminadabie.pl
Odwiedź nas w Internecie:
www.gminadabie.pl
Odwiedź nas na
Facebooku:
www.facebook.com/
gminadabie/
Łukasz Królasik

Informator w wersji
elektronicznej dostępny jest
na stronie internetowej
Urzędu.

Wywóz odpadów komunalnych w 2017 roku (listopad - grudzień)
Miasto Dąbie - nieruchomości
zamieszkałe i niezamieszkałe
Miesiąc i dzień
tygodnia

Miasto Dąbie - nieruchomości wielolokalowe
Miesiąc i dzień
tygodnia

XI

XII

Zmieszane odpady
komunalne

8
22

6
20

6
20

Zbiórka selektywna worki
brązowe (BIO)

8
22

6
20

8

6

Zbiórka selektywna worki
żółte (plastik)

—

—

Zbiórka selektywna worki
niebieskie (makulatura)

23

—

Zbiórka selektywna worki
niebieskie (makulatura)

—

—

Zbiórka selektywna worki
białe (szkło)

23

—

Zbiórka selektywna worki
białe (szkło)

—

—

XI

XII

Zmieszane odpady
komunalne

8
22

6
20

Zbiórka selektywna worki
brązowe (BIO)

8
22

Zbiórka selektywna worki
żółte (plastik)

Chełmno, Chełmo Parcele, Ladorudz, Majdany, Rzuchów
Miesiąc i dzień
tygodnia

Augustynów, Augustynów Bór, Cichmiana, Chruścin, Gaj,
Krzykosy, Bród, Lutomirów, Sobótka
Miesiąc i dzień
tygodnia

XI

XII

Zmieszane odpady
komunalne

21

19

18

Zbiórka selektywna worki
brązowe (BIO)

21

19

20

18

Zbiórka selektywna worki
żółte (plastik)

21

19

Zbiórka selektywna worki
niebieskie (makulatura)

24

—

Zbiórka selektywna worki
niebieskie (makulatura)

24

—

Zbiórka selektywna worki
białe (szkło)

24

—

Zbiórka selektywna worki
białe (szkło)

24

—

XI

XII

Zmieszane odpady
komunalne

20

18

Zbiórka selektywna worki
brązowe (BIO)

20

Zbiórka selektywna worki
żółte (plastik)

Grabina Mała, Grabina Wielka, Baranowiec, Rośle,
Wiesiołów, Tarnówka, Tarnówka Wiesiołowska, Zalesie
Miesiąc i dzień
tygodnia

XI

XII

Zmieszane odpady
komunalne

23

21

Zbiórka selektywna worki
brązowe (BIO)

23

Zbiórka selektywna worki
żółte (plastik)

Domanin, Karszew, Krzewo, Kupinin, Lisice
Miesiąc i dzień
tygodnia

XI

XII

Zmieszane odpady
komunalne

24

22

21

Zbiórka selektywna worki
brązowe (BIO)

24

22

23

21

Zbiórka selektywna worki
żółte (plastik)

24

22

Zbiórka selektywna worki
niebieskie (makulatura)

21

—

Zbiórka selektywna worki
niebieskie (makulatura)

21

—

Zbiórka selektywna worki
białe (szkło)

21

—

Zbiórka selektywna worki
białe (szkło)

21

—

Wykonawca zgromadzone odpady komunalne w dniu wywozu będzie odbierał sprzed posesji. W przypadku nieruchomości
oddalonych od drogi gminnej, odpady będą odbierane z pobocza drogi publicznej. Pojemnik oraz worki należy ustawić
w miejscu łatwo dostępnym dla pojazdu odbierającego nieczystości. Odpady będą odbierane w godzinach 7:00 - 20:00
przy czym pojemniki należy wystawić w dniu wywozu o godz. 7:00.
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