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Szanowni Państwo,
prezentując Wam kolejny numer informatora chciałbym
przedstawić zakres działań i prac wykonanych w ubiegłym
półroczu. Satysfakcją napawa mnie fakt, że kiedy sięgniemy
do poprzedniego numeru, dziś możemy przyznać z radością, że znaczna część planów na bieżący rok została zrealizowana lub jest w trakcie ukończenia. O zakończeniu jeszcze trwających prac zapewne poinformujemy w nadchodzącym wydaniu.
W bieżącym numerze chciałbym pochwalić się ukończeniem dwóch dużych inwestycji infrastruktury jaką jest most
w Sobótce oraz droga na odcinku Krzykosy-Bród. Pozostałe
inwestycje drogowe są w trakcie przygotowań lub realizacji.
Swoje oblicze zmienia także M-GOK i BP. Ponadto pięknieje nam wizerunek Miasta Dąbie. Staramy się sukcesywnie restaurować elewacje budynków komunalnych.
Okres lata i wakacji to także czas wytchnienia. Na naszej
stronie internetowej oraz portalu społecznościowym mogliście Państwo oglądać wydarzenia z reaktywowanego Dnia
Ogórka w Karszewie, a także Dożynek Gminnych
w Chruścinie. Korzystając z okazji, już teraz chciałbym gorąco podziękować organizatorom tych wydarzeń za włożoną
pracę i zaangażowanie.
Nie ustajemy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
Do największego sukcesu zaliczyć możemy pozyskanie
z PROW-u prawie 700.000,00 zł
na budowę nowych
odcinków dróg gminnych.
Z wielką nadzieją i radością spoglądam na sukces
naszego społecznego projektu w postaci stworzenia spółdzielni „Ale smacznie”. Wierzę, że ciężka praca Pań
przypadnie Wam do gustu i nie tylko radość z tego będą
czerpać dzieci w szkole ale również wszyscy mieszkańcy.
Korzystając z okazji chciałbym również odnieść się
do funkcjonowania w Dąbiu drużyn piłkarskich. Wokół tego
tematu powstało wiele nieścisłości i nieporozumień. Pojawiło
się również wiele negatywnych emocji. Na łamach Informatora chciałbym to Państwu szerzej wyjaśnić.
Różnorodność pozostałych wydarzeń pokazuje jak wielu
ludzi wkłada pracę i zaangażowanie w rozwój społeczności
lokalnej.
Serdecznie zapraszam Państwa do poświęcenia chwili
swojego cennego czasu do zapoznania się z treścią tej
publikacji wierząc, że poprzez wgląd w działania jakie
podejmujemy, otrzymamy od Was wsparcie i motywację
do stawiania kolejnych kroków w celu ulepszania naszego
wspólnego dobra jakim jest nasza gmina.
- Tomasz Ludwicki
Burmistrz Dąbia

Obraz Lidii Tańskiej wykonany podczas pleneru malarskiego
pt. „Zostać Artystą - Dąbie 2016”
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O piłce nożnej w Dąbiu
słów kilka...
Szanowni Państwo od pewnego czasu w naszej gminie
trwają dyskusje na temat sytuacji działających na naszym
terenie piłkarskich drużyn sportowych. W ich trakcie padają
nieuczciwe oskarżenia oraz obraźliwe epitety, szczególnie
ze strony działaczy KP Zryw Dąbie. Publikowane są one na
łamach portali internetowych, ale również szerzone na
ulicach naszego miasta. Są one krzywdzące szczególnie
wobec osób, które poświęcają swój prywatny czas na rzecz
organizowania aktywności sportowej dzieci i młodzieży
w Dąbiu. Wszystko ma jednak swoje granice. Ponieważ zjawisko to przybiera na sile chciałbym wyjaśnić Państwu mój
pomysł na organizację sportu w naszym mieście. Ujmując to
bardzo krótko powiem - „Dzieci i Młodzież!”.
„Dąbska piłka” przechodziła bardzo różne okresy swojego rozwoju, od wielkich sukcesów, poprzez spektakularne
porażki. Tak to już w sporcie bywa - raz stajemy na podium,
innym razem możemy się tylko temu przyglądać. Aktywność
sportowa niesie w sobie ducha rywalizacji, ale ta powinna
być zawsze oparta na zasadach fair play. Te same zasady
powinny funkcjonować w sferze publicznej, w każdym razie
ja staram się o nich pamiętać, nie tylko w pracy zawodowej,
ale również w życiu prywatnym.
Miejski Klub Sportowy powstał z potrzeby serca, dzięki
pracy osób zaangażowanych w aktywność ruchową
w naszej gminie. W jego ramach mamy nie tylko piłkarzy,
ale również biegaczy. Docelowo zaś jest to formuła pojemna
i możliwe jest uruchomienie kolejnych sekcji w każdej dyscyplinie sportowej. Warunkiem jest tylko zebranie się grupy
pasjonatów, którzy wbrew przeciwnościom losu zdecydują
się aktywnie działać w naszej gminie na polu sportowym.
To projekt otwarty dla wszystkich, kto zechce z klubem
współpracować nie odejdzie z niczym. Pozwalam sobie
na tak osobistą deklarację, bowiem również brałem udział
w jego konstruowaniu.
Rozmowy o jego powstaniu były prowadzone od początku w szerokim gronie. Jedną z przyczyn było m.in. zadłużenie KP Zryw Dąbie związane z wycofaniem z rozgrywek co
łącznie z nierozliczeniem dotacji ze starostwa powiatowego
spowodowało, iż zadłużenie klubu KP Zryw wyniosło
ok. 20.000,00 zł! Przed nikim nie kryto tych zamiarów. Warunkiem umorzenia spłaty zadłużenia było to, aby przez rok
w zarządzie nowego klubu nie mogły zasiadać osoby działające w poprzedniej strukturze. Od tego momentu zaczęły się
problemy. Spór więc nie dotyczył rzeczy ważnych jakimi jest
sport dzieci i młodzieży, a dotyczył raczej wpływów i dostępu do pieniędzy przez działaczy KP Zryw Dąbie.
Po powstaniu MKS-u pierwszą grupą osób, którą zaproszono do współpracy byli dotychczasowi działacze KP Zryw
Dąbie. Mimo propozycji współpracy i wsparcia ich działalności uparcie stali na stanowisku, że KP Zryw Dąbie to instytucja sama w sobie i poza nim nic nie było, nic nie ma i nic nie
będzie.

Tymczasem historia piłki nożnej w Dąbiu jest bardziej
złożona i znacznie dłuższa niż drużyny o nazwie KP Zryw
Dąbie. Historia dąbskiej piłki sięga bowiem roku 1925, kiedy
swoje funkcjonowanie rozpoczyna Towarzystwo Gimnastyczne Sokół (1925-1939). Dalej mieliśmy Ludowy Zespół
Sportowy Dąbie (1951-1965), Ludowy Zespół Sportowy
Dąbianka Dąbie (1965-1969), Ludowy Zespół Sportowy
Dąbie (1983-1988), Ludowy Zespół Sportowy Zjednoczeni
Dąbie (1991-1995) i wreszcie Klub Piłkarski Zryw Dąbie
(1995-z przerwami do dziś). Wspólnym mianownikiem łączącym wszystkie te drużyny jest pasja - piłka nożna, a także
miejsce rywalizacji. Nikt nie ma prawa zawłaszczać historii
na swoje doraźne potrzeby. To jest nasze wspólne dziedzictwo.
W ostatnim sezonie stadion piłkarski został zamknięty.
Mogliście Państwo usłyszeć, że jest to działanie na szkodę
KP Zryw Dąbie. Tymczasem chodziło o to, aby poddać go
gruntownej renowacji - zarówno jeśli chodzi o murawę, jak
i infrastrukturę. Po latach zaniedbań zamiast cieszyć
oko - odstraszał. Udało się wiec zrekultywować murawę oraz
przy wykorzystaniu środków budżetowych a także pracy własnej doprowadzić stadion do stanu, który umożliwi mieszkańcom aktywne korzystanie z niego .
Oliwy do ognia w kwestii przydzielenia stadionu dla
MKS-u, a nie KP Zryw Dąbie był fakt, że przed inauguracyjnym spotkaniem drużyny młodzieżowej MKS w poprzednim
sezonie, nie mogli oni skorzystać z miejskich obiektów sportowych. Problemem był brak kontaktu z KP Zryw Dąbie, czy
brak dostępu do kluczy, które nigdy nie były, nie są i nie będą własnością żadnego z klubów. Doszło do sytuacji, w której dzieci musiały przebierać się na hali sportowej, zamiast
w przygotowanej do tego i wyposażonej szatni. Przez długi
czas nie mogłem również doprosić się tego, aby klub KP
Zryw Dąbie doprowadził starą szatnię do porządku. To co
zastałem na obiektach sportowych było skandaliczne.
Sami Państwo odpowiedzcie sobie na pytanie, czy w takich warunkach powinny trenować dzieci z naszej gminy.
O ile szatnia została oczyszczona ze sprzętu sportowego,

Pomieszczenia szatni przy Stadionie Miejskim
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który pozyskiwany był przez klub m.in. z pieniędzy gminnych, o tyle wielokrotnie pisemnie upominaliśmy się
o uprzątnięcie starej szatni. Kiedy postanowiliśmy wziąć
sprawy w swoje ręce i uprzątnęliśmy teren, pojawiły się
oskarżenia, że władze dewastują historyczne budynki.
Stadion będzie nosił nazwę „Stadion Miejski w Dąbiu”,
bowiem jest to własność mieszkańców i ma służyć wszystkim. Nikt nie będzie zawłaszczał go na własny użytek, uniemożliwiając tym samym szersze jego wykorzystanie. Z takimi działaniami mieliśmy do czynienia w przeszłości, kiedy
głównym operatorem na stadionie był KP Zryw Dąbie.
Do takiej sytuacji nigdy więcej nie dopuszczę. Stadion wraca do jego prawowitych właścicieli - mieszkańców Dąbia.
Obejmując fotel Burmistrza w 2014 roku dokonałem rzetelnej analizy finansów gminy, konsultując wnioski z opinią
specjalistów. Szczegóły zostały już opublikowane na łamach
Informatora.
Rok 2007
dotacja

Kwota w zł
60.000,00

zakup paliwa do kosiarki, ławek, opał, części hydrauliczne,
13.368,91
materiały budowlane
energia, woda

3.661,14

usługi hydrauliczne, wynajem kabin sanitarnych, wałowanie
10.290,03
stadionu, usługi kanalizacyjne, transport pospółki
wynagrodzenie trenera

2.660

wynagrodzenie pracowników stadionu (2 osoby)

27.758,50

Razem:

117.738,58
Rok 2008

Kwota w zł

dotacja

100.000,00

wynagrodzenie trenera

5.770,00

wynagrodzenie pracowników stadionu (3 osoby)

62.844,34

zakup paliwa do kosiarki, opał, części hydrauliczne,
materiały budowlane, art. sportowe, nawozy i wapno,
art. chemiczne i malarskie

22.546,88

energia, woda

5.591,63

usługi hydrauliczne i elektryczne, wynajem kabin sanitarnych, wałowanie stadionu, transport, diety sędziów, ochrona meczu

14.881,42

Razem

211.634,27
Rok 2009

Kwota w zł

dotacja

145.000,00

zakup paliwa do kosiarki, opał, części hydrauliczne,
materiały budowlane, art. sportowe, nawozy i wapno,
art. chemiczne

20.636,00

energia, woda

5.746,54

usługi hydrauliczne i elektryczne, wynajem kabin sanitar46.920,92
nych, wałowanie stadionu, transport, ochrona meczu, badania lekarskie zawodników, transport ziemi, usługa wykonania ogrodzenia stadionu
wynagrodzenie pracowników stadionu (2 osoby)

34.447,46

Razem:

252.750,92
Rok 2010

Kwota w zł

dotacja

160.140,00

zakup paliwa do kosiarki, opał, materiały budowlane, art.
sportowe, nawozy i wapno, art. chemiczne i malarskie, wał
łąkowy, wentylator

13.130,00

energia, woda

7.010,09

wynajem kabin sanitarnych, wałowanie stadionu, transport, 29.139,88
usługa ślusarska, wykaszanie boiska, ochrona meczu
wynagrodzenie pracowników stadionu (2 osoby)

42.993,24

wynagrodzenie trenera

1.800,00

Razem:

254.213,21

Zestawienie 2007- 2010

836.336,98

W tabeli podaję wydatki za lata 2007-2010. W wyniku
przeprowadzonych badań przerażające okazało się to, ile
wydawano w gminie na piłkę nożną, szczególnie w okresie,
gdzie finanse gminne stały na krawędzi zapaści. W rekordowych latach 2009-2010 wydano łącznie ponad 0,5 mln zł!
Natomiast w latach 2007-2014 kwota ta sięgnęła prawie
1 mln zł potęgując tym samym sukcesywne zadłużanie
Dąbia, na niespotykaną skalę. Wszystko to odbywało się
kosztem innych potrzeb mieszkańców. Za mojego urzędowania taka sytuacja nigdy się nie powtórzy. Zarządzając budżetem gminy muszę się kierować dobrem wszystkich
mieszkańców, a interes kilku osób - chociaż są to pasjonaci
piłki nożnej i do grona których sam się zaliczam - nie może
warzyć na moich decyzjach. Dziś natomiast działacze KP
Zryw twierdzą, że są pomijani w procesie dysponowania pieniądzem publicznym. Otóż informuję, że w roku 2016 KP
Zryw Dąbie w terminie nie złożył wniosku o dotację w tej
sprawie, co wyklucza z możliwości wydawania pieniędzy
publicznych.
W międzyczasie powstała nowa drużyna żaków w klubie
KP Zryw. Prawdą jest, że rodzice przyszli do mnie z prośbą
o pomoc, ale ofiarowana pomoc w postaci rzeczowej (piłki,
sprzęt sportowy) lub rekompensaty kosztów przejazdu na
zawody, zostały odrzucone przez działaczy klubu. Chodziło
tylko o gotówkę. KP Zryw walczy o pieniądze, a kiedy władze gminy zaproponowały wszystkim drużynom młodzieżowym wyjazd na mecz ekstraklasy w ramach akcji Klubu
Sportowego Lech Poznań, KP Zryw postanowił zrobić
wszystkim na złość i zamiast skorzystać z transportu finansowanego przez gminę, wynajął własny transport, jadąc na
ten sam mecz. Nazwę to wprost – niegospodarność! Jeśli
tak mają być wydatkowane pieniądze pochodzące z dotacji
miejskiej nie może dziwić fakt, że zarówno wśród miejskich
urzędników, jak i części radnych, a przede wszystkim mieszkańców naszej gminy, budzi się sprzeciw.
Pojawiają się również dyskusje na temat zachowania
kibiców i zawodników w trakcie meczy na terenie naszego
miasta. Znakomitym przykładem nieodpowiedzialnego
zachowania działaczy klubu KP Zryw były Derby Dąbia na
Stadionie Miejskim, gdzie prócz wyzwisk i gwizdów, o mały
włos nie doszło do bójki. Takich sytuacji tolerować mi nie
wolno i przyzwolenia na tego rodzaju zachowania nie będzie. Agresja przeniosła się również do centrum Dąbia,
gdzie wyzwiskom i obelgom ze strony działaczy KP Zryw nie
było końca.
Finansowanie i organizowanie sportu profesjonalnego,
płacenie zawodnikom - a tego oczekuje ode mnie KP Zryw
Dąbie - musi się opierać na wsparciu prywatnym. Pieniądze
publiczne mogą natomiast służyć rozwojowi aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży. Na to stawiam w Dąbiu, bowiem
inwestycja w młode pokolenie przyniesie kiedyś swoje plony.
Wszystkich mieszkańców gminy i pasjonatów piłki nożnej
proszę o zrozumienie i wsparcie moich starań.

- Tomasz Ludwicki
Burmistrz Dąbia
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Metamorfozy nie ominęły szkół

Wakacje czasem remontów
Plac zabaw zyskał nowy blask

Klasopracownia w Zespole Szkół

Plac zabaw przy Orliku

Przeprowadzono remont na placu zabaw przy Orliku.
Wszystkie elementy zostały odnowione, a wyeksploatowane
części wymienione na nowe.

Hala widowiskowo-sportowa
jak nowa

Wnętrze całego obiektu zostało pomalowane. Elementy
i urządzenia, które wskutek eksploatacji zostały zniszczone
wymieniono na nowe. Różnice można dostrzec również na
zewnątrz ponieważ został zamontowany nowy napis przy
głównym wejściu.

Okres wakacyjny w szkołach to czas, w którym można
wykonać niezbędne prace. W naszej gminie w każdej
ze szkół prace remontowe i konserwatorskie trwały do ostatnich dni sierpnia, by 1 września uczniowie mogli pracować
w nowych lepszych warunkach.
Remonty rozpoczęły się począwszy od gruntownego malowania, naprawie poniszczonych elementów kończąc na
wymianie wyeksploatowanych urządzeń na nowe. Dodatkowo
pozyskane
środki z programu od firmy „De
heus” pomogły
w
całkowitym
remoncie jednej
z klasopracowni
Zespołu
Szkół
w Dąbiu.
Klasopracownia w SP w Chełmnie

Tablice edukacyjne nie tylko dla
najmłodszych

Hala Widowiskowo-Sportowa
Tablice edukacyjne

Wkrótce zostaną
także wymienione krzesełka na
trybunach
dla
widzów. Całość
obiektu została
wyremontowana
za fundusze gmiPraca w toku ny.
Dzięki inicjatywie Burmistrza hala odzyskała swój dawny
blask.
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W celu podniesienia świadomości najmłodszych mieszkańców naszej gminy dotyczącej ochrony środowiska, przy
ulicy 3-go Maja zamontowano tablice edukacyjne. Idea ma
na celu uczyć i dostarczać ciekawych informacji.
Przechodnie mogą dowiedzieć się m.in. o tym jak powinniśmy prawidłowo segregować odpady oraz jakie gatunki
zwierząt są pod ochroną.
Z tablic możemy dowiedzieć się także wiele innych ciekawostek, dlatego też zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ich treścią.

„Ale smacznie”
nowa spółdzielnia socjalna
= nowe miejsca pracy

Działamy i wspieramy
z firmą „De heus”

Współpraca z firmą „De heus”
Spółdzielnia socjalna „Ale smacznie”

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego nasza gmina wzięła udział w projekcie:
„Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej”, który jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W wyniku projektu została powołana Spółdzielnia Socjalna „Ale Smacznie”, która w lipcu br. podpisała umowę ze
Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, co zaowocowało otrzymaniem bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy. Całkowita kwota wsparcia to prawie 200.000,00 zł.
Spółdzielnia mieści się w budynku Zespołu Szkół w Dąbiu. Wszystkie pomieszczenia zostały wyremontowane, odnowione i przystosowane do obowiązujących przepisów.
Zakupiono także nowe wyposażenie i urządzenia. Dzięki
takiemu rozwiązaniu jakim jest Spółdzielnia 6 osób w naszej gminie otrzymało zatrudnienie!
Już od września uczniowie mogą korzystać z posiłków
przygotowanych w stołówce. Dzieci i młodzież z Zespołu
Szkół w Dąbiu spożywają obiady w odświeżonej stołówce.
Do Szkoły Podstawowej w Chełmnie i Karszewie posiłki dowożone są autem zakupionym na potrzeby Spółdzielni, przystosowanym do tego typu celów. Z opinii uczniów dowiedzieliśmy się, że obiady smakują jak u mamy!

Auto zakupione na potrzeby spółdzielni

Aktywna współpraca Burmistrza naszej gminy z firmą „De
heus” przyniosła oczekiwane
korzyści. Poprzez program prospołeczny
CSR
„Działamy
i wspieramy”, którego początkiem była wspólna organizacja Dnia Dziecka, pozyskaliśmy
fundusze w kwocie 8.610,00 zł na remont i modernizację
jednej z klasopracowni Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół
w Dąbiu. Uzyskana kwota i wsparcie przy wykonywaniu pracy, zarówno wolontariuszy firmy „De heus”, nauczycieli jak
i rodziców, pozwoliła na wykonanie całkowitego remontu
w sali nr 7. Cała
klasa
została
pomalowana,
ozdobiona
w kolorowe rysunki dla dzieci
Podczas remontów
oraz wyposażona w dodatkowe sprzęty jak m. in. rzutnik multimedialny,
laptop, głośniki, rolety oraz nowe pomoce dydaktyczne.

Efekt końcowy
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Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

Całkiem inny
M-GOK i BP
Dzięki pozyskanym funduszom
w kwocie 90.000,00 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Infrastruktura Bibliotek,
o których wspominaliśmy w poprzednim informatorze prace remontowe ruszyły pełną parą. Pomieszczenia na parterze zostały
w całości wyremontowane. Biblioteka otrzymała nowe meble.

MOPS w Dąbiu
Schody na górną salę

Prace remontowe nie ominęły także MOPS-u. Dzięki
wsparciu gminy w kwocie ok. 25.000,00 zł nie wykończony wcześniej budynek dziś może pochwalić się nową elewacją i dociepleniem.

Posterunek Policji

.

Biblioteka w M-GOK i BP

W kolejnym numerze naszego informatora pokażemy ostateczne efekty naszych starań.

Odnowione elewacje
na pl. Mickiewicza

Stare
i bardzo
zniszczone elewacje
budynku, w którym
znajduje się zakład
fryzjerski, restauracja
oraz
pomieszczenia
mieszkalne odmieniły
się nie do poznania.
Wkład gminy w wysokości 20.000,00 zł
oraz wkład własny
Budynek na pl. Mickiewicza

Posterunek Policji w Dąbiu

Dzięki aktywnej współpracy naszego Burmistrza z Wójtem Gminy Olszówka na remont przeznaczono prawie
80.000 zł.
Prace
zostały wykonane kompleksowo,
począwszy
od elewacji
zewnętrznej
wraz z ociepleniem
i
dachem,
Nowa klatka schodowa
po wykończenie wnętrza w tym klatki schodowej i I piętra.

właścicieli mieszkań przyniósł oczekiwany efekt. Obecnie ściany
budynku są docieplone
i pomalowane. Wykonano
także drewniany panel, który znacząco wyróżnia obiekt
na tle innych zabudowań.
Projekt i wykonanie prac
remontowych przeprowadziło PGKiM w Dąbiu.
Budynek w trakcie remontu
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Zakończono
I etap prac remontowych budynku
Posterunku Policji
w Dąbiu. Odbiór
prac wraz z uroczystym
otwarciem odbył się
w połowie października br.

II etap prac przewidywany jest na lata
2017-2018 i obejmował będzie kompleksowy remont
pomieszczeń na parterze budynku oraz parking na placu przy
posterunku.
Budynek PP w Dąbiu w czasie prac

Z „ogórkiem”
zajdziemy
daleko
7 sierpnia po czteroletniej przerwie, dzięki
wzmożonym staraniom
Burmistrza
Tomasza
Ludwickiego, w naszej
gminie odbył się X Dzień Ogórka w Karszewie. Na imprezie
pojawiło się wielu zaproszonych gości oraz licznie przybyli
mieszkańcy naszej gminy i okolic.
Uczestnicy imprezy mogli dowiedzieć się o właściwościach dietetycznych, kosmetycznych oraz o uprawie ogórka
z quizu „wiedzy o ogórku”, a o wartościach smakowych podczas degustacji zupy ogórkowej oraz przegryzania
„kiszeniaka” jako dodatku do chleba ze smalcem. Konsultacji na temat uprawy ogórka oraz polowej uprawy innych warzyw udzielała firma Spójnia z Nochowa. Zaprezentowano
również kolekcję odmian ogórków uprawianych przez rolników z „karszewskiego zagłębia”. Imprezie towarzyszyły
wystawy firm branży rolniczej oraz prezentacja rękodzieła
lokalnych twórców ludowych.
Tradycyjnie już nie mogło zabraknąć konkursów z ogórkiem w roli głównej. Plantatorzy ogórków przywieźli do Karszewa największe jakie w tym roku udało się wyhodować
oraz najdziwniejsze znalezione na plantacji. Największego
ogórka wyhodował w tym roku Pan Jan Jeżak z Karszewa,
jego ogórek ważył 1216 g, zaś najdziwniejszego - właściwie
„ogórkową parę” znalazła Pani Daria Marczewska
z miejscowości Jamy w gminie Grabów.
W konkursie na ,,Najpiękniejszą kompozycję ogórkową”,
okazało się, że z tych warzyw można ułożyć niemalże

X Dzień Ogórka

Zdobywca pierwszego miejsca Pan Tadeusz Zięba
z Chodowa napisał: Czy jest duży, czy też mały do jedzenia doskonały. Pyszny w occie i w zakwasie, jest ,,the
best”, bo jest na czasie.
,,W spacerze farmera” najszybszym i najsilniejszym
okazał się Pan Przemysław Szklarski z Babiaka, a w rzucie
ogórkiem do beczki w kategorii dzieci i młodzież do 18 roku
życia najlepszy okazał się Jakub Kaszuba z Borek, gm.
Koło.
Popisowy występ wykonał zespół folklorystyczny
„Nadnerzanki”, który przygotował specjalnie na to święto
„ogórkowe teksty” wyśpiewywanych pieśni.

Rękodzieła z koronki

Traktor z ogórków

wszystko. W tym roku wielkością kompozycji oraz pomysłem
zaskoczyło Koło Gospodyń z Chruścina, budując ,,ogórkowy
traktor”. Na ogórkowym święcie można było wykazać się
zdolnościami
literackimi.
Uczestnicy
konkursu
na ,,Najciekawszą rymowankę - ogórczankę” wypisywali ,,epopeje ogórkowe”.

Nagrody oraz upominki w konkursach ufundował Powiat
Kolski. Patronami medialnymi tegorocznego święta
byli: „Przegląd kolski”, portal internetowy,,e-koło” oraz wydawnictwo rolnicze
”Warzywa
i owoce miękkie”.
Miłym akcentem na zakończenie X Dnia
Ogórka były występ zespołu „MR
DEX”.
Dzień
Ogórka
zakończył się zabawą
Wesołe miasteczko
taneczną
,,pod
chmurką”.
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Koniec objazdów!
Most w Sobótce otwarty

Nowy asfalt i remont chodnika
w Chełmnie

Most na rzece Ner w Sobótce
Chodnik przy drodze w Chełmnie

Na początku października, po odbiorze technicznym
został oddany do użytkowania most na rzece Ner w miejscowości Sobótka. Całość inwestycji to kwota ponad 260.000 zł
Cała konstrukcja została
wzmocniona
i pomalowana. Wylano
także betonowe ławy,
które wzmacniają całą
konstrukcję
obiektu.
Dopuszczalne obciążenie mostu zostało
zwiększone z 5 do 10
ton. Z uwagi na liczne
Nowe betonowe ławy
naruszenia tego przepisu
zapowiedziano
wzmożone
kontrole
drogowe, aby most
wykorzystywano zgodnie z jego przeznaczeniem i służył wszystkim
długie lata.
Pomalowana konstrukcja

10% pensji Burmistrza
na rzecz fundacji
„Dąbie naszych marzeń”
W roku 2016 Tomasz Ludwicki przekazał na rzecz
Fundacji „Dąbie Naszych Marzeń” kwotę 6.700 zł. Fundacja
m.in. ma na celu poprawę życia naszych mieszkańców
wspomaganie działalności rozwojowej, edukacyjnej, promowanie zrównoważonego rozwoju jak i działalność na rzecz
organizacji pozarządowych. Przed powstaniem fundacji
Burmistrz finansował przejazdy dzieci na imprezy sportowe i wycieczki
oraz przekazywał
pomoc w formie
rzeczowej.
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Mieszkańcy Chełmna mogą wreszcie odetchnąć z ulgą.
Chodnik, który jeszcze do nie dawna przysparzał mieszkańcom wiele problemów został naprawiony. Całość kostki została zdemontowana
i położona od nowa
z uzupełnieniem brakujących elementów.
Odcinek zniszczonej drogi na odcinku
Chełmna również został naprawiony. Wylano nowy asfalt i namalowano nowe pasy.
Remont drogi w Chełmnie

Nowa droga na ul. Ogrodowej
Prace trwające przy budowie odcinka
drogi na ulicy
Ogrodowej
pomiędzy
„targowicą”
a ul. Narutowicza dobiegły
Budowa drogi na ul. Ogrodowej końca.
Jeszcze do niedawna błotnisty odcinek zamienił się
w asfaltową drogę upraszczając życie jej mieszkańcom.
Remont
objął również
budowę chodnika od samego skrzyżowania z ulicą
K.
Wyszyńskiego.

Nowa droga na ul. Ogrodowej

Dożynki Gminne w Chruścinie
się działo!

Dożynki Gminne w Chruścinie

Na początku września mieliśmy okazję uczestniczyć
w „Gminnych Dożynkach”, które odbyły się w Chruścinie.
Uroczystości rozpoczęto uroczystym przemarszem dożynkowego korowodu na plac przy remizie strażackiej. Po odsłuchaniu Hymnu Państwowego prowadząca Marta Nykiel
przywitała zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych
na spotkanie. Jak przystało na prawdziwe dożynki wybrano
starostę, którym został Mariusz Supeł oraz starościnę
Agnieszkę Grabowską. Starostom towarzyszyli asystenci
Pan Ryszard Kołodziejek oraz Marzena Raszewska.
Starostowie wręczyli na ręce Burmistrza Tomasza
Ludwickiego symboliczny
bochen
chleba po czym
rozpoczęła
się
msza święta prowadzona przez ks.
Grzegorza
Grochowskiego Proboszcza
Parafii
Dekoracje przed domami gospodarzy
w Chełmnie.
Po
mszy rozdano symboliczne pajdy chleba wśród uczestników
a w trakcie odbywały się okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości. Wśród nich nie zabrakło również Posła
RP Pana Leszka Galemby. Nie obyło się także bez pięknych
wieńców przygotowanych specjalnie na tę okazję przez koła
gospodyń z naszej Gminy. Po oficjalnej części, dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Chełmnie rozbawiały uczestników
przygotowaną częścią artystyczną. Odbyły się również tradycyjne przyśpiewki dożynkowe, które przygotowały mieszkanki z Chruścina. Święto uatrakcyjnił występ
orkiestry
dętej
oraz
Zespołu
Nadnerzanki. Na
zakończenie odbyła się zabawa
taneczna.
Wieńce dożynkowe

Z latawcem na Dzień Dąbia
Tegoroczne obchody Dnia Dąbia zbiegły się w czasie
z finalizacją realizacji projektu pod nazwą „Latawce łączą
i integrują”, na który
została pozyskana
kwota 5.000,00 zł ze
Stowarzyszenia
Centrum „PISOP”.
Celem projektu było
Latawce na Dniu Dąbia
zaktywizowanie jak
największej liczby dzieci i młodzieży, a okazją do aktywizacji
były liczne konkursy. Przed rozpoczęciem oficjalnej części obchodów uroczystości od godz.
14:00 na stadionie
miejskim odbyły się
Miejsko-Gminne
Zawody SportowoZawody strażackie
Pożarnicze z udziałem ośmiu drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Dąbie oraz dwóch Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. A oto wyniki naszych dzielnych drużyn:
I Rośle 100,30
II Karszew 105,27
III Dąbie 107,38
IV Domanin 111,99
V Cichmiana 115,03
VI Lisice 123,50
VII Rzuchów 126,60
VIII Chruścin 153,30
Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza:
I Domanin 115,13
II Dąbie 120,26
Zakończenie zawodów strażackich było jednoczesnym
oficjalnym otwarciem obchodów Dnia Dąbia.
Gwiazda wieczoru zespół LANCER wraz z Dj bawili gości
do późnych godzin nocnych.

Dziś Dąbie
jutro cały
świat
W lipcu w GOK-u,
dzięki wsparciu naszej
Gminy
w
kwocie
Wernisaż w M-GOK i BP 4.000,00 zł oraz Urzędu
Marszałkowskiego, odbył się wernisaż pt. „Zostać artystą –
Dąbie 2016”. Na spotkanie przybył Burmistrz Miasta, Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Miasta Dąbie, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła, Solni Cykliści. Swą obecnością zaszczycili również zaproszeni goście z Koła i Brudzewa oraz Mieszkańcy naszej gminy. Staramy się aby nasi
najmłodsi spędzali czas z kulturą w tle.
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Prawie 700.000,00 zł dotacji
na drogi w naszej Gminie

Nowa droga Krzykosy-Bród

Odcinek drogi Bród
Podpisanie umowy w ramach programu PROW

Możemy się pochwalić, że w sierpniu w obecności Wicemarszałka woj. Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego,
podpisaliśmy umowy w projektach: "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach
działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata
2014-2020. Nasza Gmina otrzymała 678.826,00 zł dotacji
z przeznaczeniem na poniższe inwestycje:


Przebudowa drogi w miejscowości Grabina Wielka
211.460,00 zł;



Przebudowa
drogi
150.112,00 zł;



Przebudowa drogi w miejscowości Chełmno Wieś
316.754,00 zł.

w

miejscowości

Wiesiołów

Zaszczytne
III miejsce
w
plebiscycie
W Poznaniu na
terenie Międzynarodowych Targów PoPlebiscyt Głosu Wielkopolskiego
znańskich odbyła się
uroczysta gala Smaki Regionów Głosu Wielkopolskiego,
podczas której nastąpiło wręczenie nagród dla najaktywniejszych Lokalnych Grup Działania w Wielkopolsce. Miło nam
poinformować, że stowarzyszenie „Solna Dolina” z Kłodawy
zdobyło 413 głosów czytelników i zajęło zaszczytne trzecie
miejsce. Wiceprezes Stowarzyszenia - Burmistrz Miasta
Dąbie Tomasz Ludwicki odebrał gratulacje oraz nagrody;
voucher na kampanię promocyjną na
łamach Głosu Wielkopolskiego w
kwocie 1230 zł oraz voucher na artykuły firmy TOMA na kwotę 1000 zł.
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Zakończyliśmy inwestycję budowy drogi na odcinku Krzykosy-Bród. Nowo powstałe odcinki w znacznym stopniu poprawią jakość i wygodę życia
dla mieszkańców sołectwa
Krzykosy. Całe przedsięwzięcie to kwota ponad
300.000 zł z czego niecała
połowa to środki pozyskane
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR).
Odcinek drogi Krzykosy

Uroczystości upamiętniające
pamięć pomordowanych
Tradycją się
stało, że corocznie
we
wrześniu na
terenie Byłego
Obozu Zagłady
Kulmhof
w
Chełmnie
nad
Nerem
odbywają się
Msza św. W intencji poległych ofiar
uroczystości
związane z upamiętnieniem pomordowanych Polaków, Żydów, Cyganów, Dzieci Czeskich i Jeńców Radzieckich.
Mszy Świętej w intencji ofiar przewodniczył ordynariusz diecezji włocławskiej bp Wiesław Alojzy Mering. W uroczystościach wzięło udział liczne grono delegatów i gości.
Po zakończonej mszy zebrani
poszli pod pomnik ofiar obozu
aby złożyć okolicznościowe
wieńce i zapalić
znicze.

Delegacje z wieńcami pod pomnikiem

Kondolencje dla rodziny
zm. Radnego Zdzisława Opasa
W miesiącu sierpniu
z żalem
przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
naszego Radnego a zarazem Sołtysa Zdzisława
Opasa.
Jego kadencja rozpoczęła się w 2014 roku.
W Radzie pełnił funkcję
Sesja Rady Miejskiej w Dąbiu
zastępcy Przewodniczącego. Był nie tylko samorządowcem ale i pracownikiem
szkoły. Wszyscy Radni,
wraz z Burmistrzem Miasta
i Sołtysami składają rodzinie wyrazy współczucia.
Radny Opas zapisał się w naszej pamięci jako uczciwy
człowiek i prawdziwy lokalny patriota. Cześć jego pamięci.

Złaz harcerski
jakiego jeszcze nie było
Nasza drużyna im. Zawiszy
Czarnego
wraz
Dyrektorem szkoły i drużynowym
Panem Marcinem
Klementowskim
po
wieloletniej
Poczet sztandarowy ZHP w Dąbiu przerwie zorganizowali w Zespole Szkół w Dąbiu złaz harcerski. W spotkaniu
wzięło udział prawie 280 uczestników. Wśród zaproszonych
gości zawitał do nas m. in. Komendant hufca ZHP w Kole
hm. Leonard Jaroszewski.

III miejsce w lidze juniora dla MKS
Nowy herb MKS
Miejski Klub Sportowy
„MKS”
został
utworzony
w 2015. Jest nowo powstałą
grupą, która chce stworzyć
nową historię na sportowej
arenie w Dąbiu. Ich głównym
celem w poprzednim sezonie
był awans do wyższej klasy
rozgrywkowej. Nieudało im
się zrealizować tego planu i ostatecznie zajęli 3 miejsce
w lidze. Dotychczas największym sukcesem było podwójne
zwycięstwo w derbach miasta Dąbie oraz korona króla
strzelców która wylądowała u Kamila Krysiaka. 28 bramek
w 14 meczach. Podczas Tegorocznych derbów KP Zryw
Dąbie wygrał z drużyną MKS wynikiem 2:1.
W nowym sezonie drużyna Sylwina Donarta rozegrała
już 5 spotkań, w których 3 zakończyły się zwycięstwami
a dwa porażką, 13 zdobytych bramek i 6 straconych.
Przed sezonem sporo się pozmieniało. Przyszedł nowy
trener, nowi zawodnicy, treningi wznowiło kilku piłkarzy, seniorzy zostali wzmocnieni także juniorami.
Drużyna juniorów równie dobrze spisuje się w lidze. Podobnie jak seniorzy, 4 zwycięstwa jeden remis i jedna porażka. 14 zdobytych goli i 6 straconych.
Średnia wieku w zespole MKS wynosi 24 lata z czego
większość to chłopaki
pochodzący
z miasta lub gminy
Dąbie, a tylko 4
zawodników
jest
przyjezdnych. Obu
drużynom, zarówno
MKS jak i KP Zryw
Miejski Klub Sportowy
Dąbie życzymy wielu sukcesów i samych awansów.

Debiutancki sezon dla drużyny juniorów Miejskiego Klubu
Sportowego zakończył się bardzo pomyślnie. Zdobyli III
miejsce w konińskiej lidze juniora młodszego. Podczas obchodów Dnia Dąbia Burmistrz Miasta wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zenonem Wasiakiem, Posłem Leszkiem
Galembą oraz wicestarostą Markiem Banaszewskim złożyli
sportowcom gratulacje, wręczyli medale i obiecali trzymać
kciuki za przyszły sezon.

MKS juniorzy

Harcerze
wypoczywają
Prężnie działająca drużyna harcerska im. Zawiszy
Czarnego
w Dąbiu, dzięki
Chrzest na obozie
wsparciu naszego urzędu miała możliwość udziału w obozie
Harcerskim w Lubiatowie organizowanym corocznie przez
Hufiec ZHP w Kole. Dzieci aktywnie angażują się w różnego
rodzaju akcje. Burmistrz Miasta chcąc docenić wkład jaki
wnoszą dla naszej gminy postanowił dofinansować wyjazd
uczestników po 400 zł na dziecko. Część funduszy harcerze
zebrali również podczas samodzielnie przeprowadzonych
zbiórek.
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Spółdzielnia Socjalna „Ale smacznie” zaprasza
W ofercie:
 obiady cateringowe
 organizacja imprez okolicznościowych

(wesela, konsolacje, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze, itp.)



ciasta na zamówienie

Kontakt:
tel. 798 548 032
e-mail: biuro@spoldzieniadabie.pl
Zespołu Szkół w Dąbiu
ul. 3 Maja 6, 62-660 Dąbie
www.spoldzielniadabie.pl
Darmowe porady prawne dla mieszkańców
Przypominamy, że od stycznia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Dąbiu ruszył program nieodpłatnej
pomocy prawnej. Wszystko to dzięki porozumieniu podpisanemu między naszą gminą a Starostwem
Powiatowym w Kole, zawartym na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej.
W każdy poniedziałek, wtorek i czwartek, w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbiu, pok. nr 8,
w godz. 1000-1400 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) możecie Państwo uzyskać pomoc
prawną. Szczegółowe informacje na temat osób, które mogą skorzystać z darmowych porad prawnych,
uzyskacie Państwo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbiu.

Poznaj Urząd

Katarzyna Charuba - kierownik Wydziału Finansowego
„Byle człowiek był szlachetny, całą zaś
resztę można zdobyć talentem, wiedzą,
rozsądkiem, geniuszem ”.

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

- Fiodor Dostojewski

tel. 63 271 00 73

Absolwentka Wydziału Zarządzania o specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Praca zawodowa – Urząd Miejski w Dąbiu
od 2007 roku jako Podinspektor ds. księgowości,
od stycznia 2016 roku kierownik Wydziału Finansowego. Współodpowiedzialna za gospodarkę
finansową gminy i jej realizację.

fax. 63 271 00 86

Kontakt: tel. 63 26 16 473
E-mail: k.charuba@gminadabie.pl.

Odwiedź nas na
Facebooku:
www.facebook.com/
gminadabie/

ZGŁOSZENIA AWARII OŚWIETLENIA
ULICZNEGO
przyjmowane są telefonicznie pod numerem 63 271 00 73
od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30 oraz
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbiu. Przy zgłoszeniu należy podać miejscowość oraz numer słupa, którego dotyczy awaria.
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sekretariat@gminadabie.pl

Odwiedź nas w Internecie:
www.gminadabie.pl

Katarzyna Charuba

Informator w wersji
elektronicznej dostępny jest
na stronie internetowej
Urzędu.

