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Szanowni Państwo,
przed nami jedne z najważniejszych w kulturze chrześcijańskiej Święta Wielkiej Nocy. Pragnę życzyć Państwu aby celebrowanie zmartwychwstałego Jezusa było czasem odrodzenia duchowego, które przyniesie odnowę na każdy dzień
przeżywany w naszej wspólnocie. Niech nasza głęboko zakorzeniona tradycja śmigusa-dyngusa będzie chwilą radosnego zwieńczenia tych ważnych dla nas dni.
W tym czasie, przeznaczonym także na chwilę oddechu,
pragnę złożyć na Państwa ręce kolejny numer naszego lokalnego czasopisma. Okres I kwartału 2017 roku przebiegał
przede wszystkim pod znakiem przygotowań formalnych do
aktywności działań budżetowych i inwestycyjnych. Najważniejszym filarem naszego działania jest uchwalony przez
Radę Miejską budżet gminy. Dlatego bardzo miło mi poinformować, że w tym roku przewidzieliśmy na inwestycje kwotę
ok. 1.700.000,00 zł co w porównaniu do przełomu roku
2014/2015, kiedy ta kwota wynosiła zaledwie 300.000,00 zł.,
jasno pokazuje progres polityki i wyzwań, które sobie założyliśmy na początku działań w samorządzie dąbskim.
Do celów priorytetowych na bieżący rok należy rozbudowa i remont parku miejskiego, na którego remont pozyskaliśmy pieniądze z Lokalnej Grupy Działania. Ponadto planujemy rozbudowę dróg we wsi Tarnówka, Karszew i Grabina
oraz kontynuację remontu sieci wodociągowej. Nadal chcemy kontynuować wspieranie OSP a także świetlic wiejskich.
Myślę że ważnym elementem nowego budżetu jest zachowanie podobnych proporcji kierowanych środków finansowych do miasta i na tereny wiejskie.
Ubiegły kwartał minął pod znakiem spotkań podsumowujących działalność Kół Gospodyń, OSP oraz wszystkich
instytucji, z którymi na bieżąco współpracujemy na terenie
naszej gminy. Optymizmem napawają spotkania wielu z tych
miejsc gdzie widać wzmożoną aktywność a także chęć do
działania, kiedy inicjatywę społeczną wynikającą z wykorzystania funduszu sołeckiego wspieramy także poprzez działania gminy. To właśnie wskazanie nowych rozwiązań wykorzystania tych środków, które zapoczątkowaliśmy przez
przekształcanie remiz OSP w świetlice wiejskie przyniosło
znakomity skutek i ożywiło społeczności wiejskie. Bardzo
miłym zjawiskiem są także liczne spotkanie z okazji dnia
kobiet a także drugiego już dnia mężczyzny. Przy okazji
świętowania Dnia Kobiet, które organizowaliśmy wspólnie
z zarządem gminnym PSL, pragnę podkreślić ważną rolę
jaką odgrywają Panie w aktywizowaniu i wspieraniu działań
na poziomie lokalnym za co z tego miejsca chciałbym im
serdecznie podziękować i życzyć wytrwałości w kolejnych
działaniach.
Przed nami kolejne wielkie wyzwanie przygotowania się
do reformy oświaty i związana z nią kwestia zatrudnienia.
Okres przejściowy dwóch lat powoduje iż dołożymy wszelkich starań aby minimalizować negatywne skutki społeczne
nowej reformy.
- Tomasz Ludwicki
Burmistrz Dąbia

Praca przygotowana przez
"Stowarzyszenie Kobiet Chata za Wsią w Karszewie"
na X Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Kulturze Ludowej
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Budżet na 2017 rok
Miło mi poinformować Państwa, że podczas XXV sesji
Rady Miejskiej w Dąbiu, która odbyła się w dniu 31 stycznia
jednogłośnie przyjęty został nowy budżet na 2017 r. wraz
z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017 - 2021.
To dobra wiadomość dla naszej gminy, a tym samym dla
naszej społeczności lokalnej. Podczas obrad ustaliliśmy dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie
23.426.020,00 zł przy
wydatkach 23.576.020,00
zł. Planowany deficyt
w kwocie 150.000,00 zł
będzie pokryty z tytułu
wolnych środków z ubiegłych lat.
Wstępnie kwota przeznaczona na inwestycje
w br. roku to prawie 1.700.000,00 zł co w stosunku do roku
ubiegłego zwiększa możliwości inwestycyjne gminy o ponad
300.000,00 zł.
Kolejną dobrą informacją są środki przeznaczone na remonty w kwocie ok 400.000,00 zł, co łącznie z finansami
zaplanowanymi na inwestycje daje ponad 2.000.000,00 zł
na dzień 31 stycznia br.
Dodatkowo gmina złożyła wnioski na dofinansowanie
planowanych inwestycji z środków zewnętrznych, co zwiększy kwotę wydatków inwestycyjnych i remontowych wstępnie o pół miliona złotych.
Ponadto gmina w trakcie roku planuje pozyskać kolejne
środki z Funduszu WOW, FOGR oraz WFOŚ co przyczyni
się do zwiększenia możliwości inwestycyjnych.
W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano także
środki na inwestycje związane z przebudową dróg gminnych
w miejscowości Wiesiołów i Chełmno w łącznej kwocie
700.000,00 zł.
Do najważniejszych inwestycji zaplanowanych na rok
2017 należą:

rewitalizacja Parku Kościuszki – prawie 700.000,00 zł

przebudowa i remont dróg gminnych – prawie
900.000,00 zł

przebudowa dróg powiatowych i chodników –
ok. 170.000,00 zł

modernizacja stacji uzdatniania wody w Augustynowie –
200.000 zł

modernizacja sieci wodociągowej na ul. Kolskiej –
100.000,00 zł (planowane zwiększenie wydatków na ten
cel w ciągu roku o kolejnych 200.000,00 zł)

remonty zasobów mieszkalnych oraz użytkowych –
100.000,00 zł

remonty świetlic wiejskich – 150.000,00 zł
(możliwość powiększenia kwoty o 90.000,00 zł z środków Wielkopolskiej Odnowy Wsi)
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Szanowni Państwo, spoglądając na liczby, które wyłaniają
się nam z uchwalonego budżetu, możemy patrzeć z optymizmem na rozwój roku 2017 i kontynuację pozytywnych działań prorozwojowych na terenie naszej gminy. Jeśli chodzi
o mieszkańców miasta Dąbie
to z radością mogę zakomunikować, że jednym z głównych
celów inwestycyjnych mających na celu polepszenie wizerunku naszego miasta jest
gruntowny remont i przebudowa Parku Kościuszki, gdzie w ramach prac przewidziana jest
całkowita wymiana chodników, łączne z chodnikami przy
ul. Kościuszki, wymiana ławek i zieleni wraz z instalacją systemu nawodniającego by w suchych latach zapobiec wysuszania terenów zielonych. Nowością w tej inwestycji będzie
budowa siłowni zewnętrznej z urządzeniami do ćwiczeń na
powietrzu. Ponadto podjęliśmy decyzje by kontynuować rozbudowę garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu umiejscowionych przy M-GOK i BP. Nie chcemy aby rozpoczęta
już inwestycja przepadła, a być może rozłożona w dłuższej
perspektywie i z zastosowaniem optymalizacji i racjonalnemu gospodarowaniu środkami pieniężnymi po realizacji będzie służyła w dłuższej perspektywie dla ochotników OSP.
W tym roku
będziemy także
kontynuować
odbudowę i remont infrastruktury sportowej.
Po
zakończonym
sukcesie
remontu
hali
widowiskowosportowej i boiska Orlik oraz
zainwestowaniu w płytę na boisku miejskim, będziemy kontynuowali inwestycję tak by w tym sezonie drużyny powróciły
na stadion miejski. Wciąż pracujemy nad tym by lata opóźnień i zaniedbań nadrobić w szybkim czasie tak by efekty
naszej pracy służyły całej społeczności, a w szczególności
młodszemu pokoleniu. Inwestycje w obszary wiejskie nakierowane są na 3 podstawowe działania. Pierwsze z nich to
zakończenie projektu przebudowy stacji uzdatniania wody
w Augustynowie, której remont prowadzony jest już od ponad roku. Środki na ten cel pochodzą z finansów gminy
i wpracowanych funduszy PGKiM z czego jesteśmy bardzo
dumni ponieważ zainwestowaliśmy środki gminne w potężną jak dla nas inwestycje bez zadłużania się. Drugim wyznacznikiem inwestycji to drogi w gminie. W tym roku chcemy zainwestować w odcinki we wsi Karszew i Tarnówka,
a także w porozumieniu z powiatem kolskim inwestować
będziemy w drogę łączącą wieś Grabina z Tarnówką. Trzecim aspektem jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
w postaci inwestycji w ramach odnowy świetlic wiejskich.
Ponadto należy zauważyć, że w naszych planach uwzględniliśmy wiele dodatkowych wydarzeń i inwestycji, które jednak uzależnione są od ogłoszonych konkursów instytucji
zewnętrznych. W związku z powyższym aby „nie zapeszać”
nie chcę przed Państwem planować na wyrost ale dołożę
wszelkich starań aby te plany doszły do skutku i zostały zrealizowane.
- Tomasz Ludwicki
Burmistrz Dąbia

Z życia Rady Miejskiej

Nowe auto dla ŚDS

Nowe auto dla ŚDS

W grudniu ubiegłego roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu otrzymał nowe auto, specjalnie przystoPosiedzenie Rady Miejskiej w Dąbiu
sowane do przewozu osób niepełnosprawnych. PrzystąJak wspominaliśmy w poprzednim biuletynie w dniu 28 grudnia pienie do „Programu wyrównywania różnic między regiopodczas XXIV Sesji Rady Miasta odbyło się uroczyste ślubowanie nami III” umożliwiło pozyskać prawie 80.000,00 zł z Pańnowo wybranego Radnego Pana Andrzeja Charuby. Na ww. sesji stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup specjalistycznego auta, które zastąpiło
powołano komisję skrutacyjwysłużonego już Volkswagena. Całość projektu opiewa
ną w składzie Przewodnina kwotę ponad 130.000,00 zł z czego wkład własny
cząca Maria Mrzewa oraz
gminy to ponad 55.000,00 zł.
członkowie Zbigniew Więckowski i Roman Sędziak,
która przeprowadziła wybory
na nowego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Dąbiu, którym jednogłośnie została wybrana Karolina Kasprowicz.
Podczas lutowej sesji
Radna Karolina Kasprowicz
RM swoje sprawozdania
z prac za 2016 r. przedstawiły wszystkie stałe Komisje wchodzące w skład Rady włącznie z Komisją Rewizyjną. Przewodniczący
Rady poinformował, że w 2016 roku Rada podjęła 95 uchwał, odbyło się 11 sesji w tym 11 posiedzeń stałych komisji. Dodatkowo
odbyły się 4 spotkania komisji rewizyjnej i 1 komisji oświaty. Frekwencja obecności Radnych podczas Sesji Rady Miejskiej
wyniosła 86,67%.
Od styczniowej sesji na zaproszenie Przewodniczącego Rady
gościliśmy m. in. Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu Zofię Kaźmierską, Komendanta Powiatowego Policji w Kole insp.
Mirosława Ścisłego, Kierownika
Posterunku Policji w Dąbiu Zbigniewa Czerczaka oraz Komendanta Gminnego Ochotniczych
Straży Pożarnych Pawła Czerwińskiego, którzy przedstawili roczne
sprawozdania z działalności jedMajor Sylwin Donart
nostek za 2016 rok oraz Majora
Sylwina Donarta z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie,
który przedstawił zagadnienia dotyczące Terytorialnej Służby
Wojskowej, która po nowelizacji ustawy z dnia 1 stycznia 2017
roku stała się piątym rodzajem sił zbrojnych RP.

Prace przy budowie hydroforni
w Augustynowie

Nowa hydrofornia

Prace przy budowie nowej hydroforni w Augustynowie rozpoczęły się pod koniec sierpnia ubiegłego roku,
a już dziś możemy zobaczyć ogromne postępy w jej realizacji. Całość inwestycji opiewa na kwotę prawie
700.000,00 zł z czego roboty instalacyjne finansowane
są z funduszy gminnych a roboty budowlane łącznie
z wykończeniem przez PGKiM w Dąbiu. Nowa hydrofornia po zakończeniu prac ma obsługiwać Augustynów,
Cichmianę, Krzykosy, Gaj, Chruścin, Lutomirów oraz
część Rzuchowa i Chełmna. Łącznie to prawie 36 km
sieci wodociągowej. Obecny stan prac:

roboty budowlano-montażowe wykonane w 65%

roboty branżowe i instalacyjne wykonane w 60%.
Całość
wykonywanych prac realizowana
jest
przez
PGKiM a przewidywane
zakończenie
całej inwestycji planowane jest na dzień
30 września 2017.
Stara hydrofornia
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Cykl zebrań OSP
w naszej gminie

„Umiem Pływać”
Po raz kolejny Gmina Dąbie pozyskała środki finansowe z Ministerstwa
Sportu i Turystyki na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania
„Umiem Pływać”.
Łączna wartość projektu: 25 000,00 zł: w tym 12 500,00 zł
stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W projekcie
weźmie udział 90 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy
Dąbie uczęszczających do klas I, II, III. Termin realizacji zadania:
1 marca 2017 r. - 30 listopada 2017 r.
Projekt będzie obejmował realizację 120 godzin nauki pływania w ramach sześciu 15 osobowych grup uczniów w wymiarze
20 godz. dla każdego uczestnika.

Warsztaty kulinarne

Przygotowywanie posiłków

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym w dniu 30 marca w sali OSP
w Dąbiu odbyły się warsztaty kulinarne pn. „Kulinarnie Mocni –
gotuj smacznie i zdrowo, zastosowanie warzyw, owoców oraz ziół
i przypraw w codziennej kuchni” zorganizowane przez Bank Żywności w Koninie . W spotkaniu wzięło udział ok. 40 kobiet
z naszej gminy podzielonych na dwie grupy. Warsztaty przeprowadziła Pani Bożena Palpuchowska - pracownik Banku Żywności
w Koninie. Zajęcia zakończyły się degustacją wspólnie przygotowanych posiłków.

Warsztaty kulinarne
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Od stycznia w naszej gminie rozpoczął się cykl zebrań OSP. W roku 2016 gmina przeznaczyła kwotę ponad 550.000,00 zł na funkcjonowanie jednostek OSP na
naszym terenie z czego ponad 420.000,00 zł to dofinansowanie zakupu nowego auta strażackiego. Warto również dodać, że dużym wkładem w rozwój straży mają
środki pozyskiwane z funduszy sołeckich.
Pod koniec marca w jednostce OSP w Chełmnie
odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które zakończyło cykl
zebrań w naszej
gminie. Z okazji
zbliżającego
się
100-lecia istnienia
OSP w Chełmnie,
Prezes OSP w Chełmnie
Prezes jednostki
Józef Ludwicki podczas spotkania zaprezentował fotografie, na których widnieją zdjęcia osób, które przed stu
laty przyczyniły się do powstania jednostki.
Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie
z działalności i finansowe za 2016 rok. Aktualnie OSP
w Chełmnie zrzesza 41 druhów zwyczajnych, 4 honorowych i 12 wpierających. Dzięki aktywnym druhom
w 2017 roku możliwe będzie przygotowanie w siedzibie
straży świetlicy wiejskiej i przygotowanie się tym samym
do przyszłorocznych obchodów rocznicowych. Pomoc
w zaplanowanych działaniach zapowiedzieli obecni na
zebraniu: wicestarosta kolski Marek Banaszewski, burmistrz Dąbia Tomasz Ludwicki, dyrektor Muzeum Byłego
Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem dr Piotr Wąsowicz, sołtys wsi Stanisław Chwiałkowski, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Dąbiu Arleta Lewandowska, oraz przedstawiciele PSP w Kole i zarządu powiatowego OSP.
W związku ze zbliżającymi się obchodami 100-lecia
druhowie OSP Chełmno apelują do mieszkańców gminy
o podzielenie się wiedzą i pamiątkami z działalności jednostki. Będą one zawarte w przygotowywanej przez pracownika naukowego muzeum monografii o OSP
w Chełmnie.

Spotkanie OSP w Dąbiu

Stanisław Kaszyński „Cichy Bohater”

lony podczas obławy w Majdanie Kozic Górnych pod
Piaskami w dawnym woj. lubelskim 21 października
1963 roku. W biegu brało
udział 5 uczestników,
którzy są podopiecznymi
ŚDS. Trasa biegła wokół
ośrodka, bieg rozpoczął
się o godz. 10:30 a zakończył po godz. 11:00.
Inicjatorem a za razem
uczestnikiem biegu był
podopieczny ŚDS Pan
Aleksander Grzegorzewski.

W dniu 16
lutego w Lesie
Rzuchowskim,
na terenie byłego niemieckiego
Obozu Zagłady
Kulmhof
nad
Nerem,
miała
miejsce uroczystość 75 rocznicy zamordowaDyrektor muzeum w Chełmnie dr Piotr Wąsowicz
nia „cichego boUczestnicy biegu
hatera” Stanisława Kaszyńskiego, który był urzędnikiem w urzędzie gminy w czasach II wojny światowej. Spotkanie poprowadził
Dyrektor muzeum w Chełmnie dr Piotr Wąsowicz wraz z Dyrektorem Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie dr Anną Ziółkowską. Swoimi wspomnieniami podzielili się również zaproszeni potomkowie S. Kaszyńskiego. Na uroczystościach nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych władz oraz młodzieży ze szkół z powiatu
kolskiego.
Uroczystości zakończyły się przy pomniku
Wycinka spróchniałych drzew
Stanisława Kaszyńskiego, pod którym zaproszePrace przy renowacji stadionu miejskiego nie ustały
ni goście złożyli wieńce mimo srogiej zimy. Niedawno na obiekcie wycięto drzei zapalili znicze pamięci.
wostan, który z uwagi na liczne pęknięcia i spróchniałe
konary zagrażał bezpieczeństwu użytkowników. Wszystkie zabiegi mają na celu przygotować płytę boiska wraz
przyległym terenem do nowego sezonu piłkarskiego

Prace renowacyjne
przy stadionie miejskim

Spotkania integracyjne

Składanie wieńców pod pomnikiem

Noworoczne spotkania integracyjne stały się już tradycją w naszej gminie. Mieszkańcy spotykają się ze sobą w gronie znajomych wspólnie biesiadując. Tak też
było podczas spotkania mieszkańców wsi Rzuchów
i Krzewa. Inicjatorem spotkania były Koła Gospodyń
Wiejskich wraz z Radnymi i Sołtysami.
Spotkania są dobrym przykładem w zacieśnianiu pozytywnych relacji międzyludzkich jak i miłą chwilą oderwania się od pracy i problemów życia codziennego.

"Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych"
27 marca w całej Polsce i za granicą odbył się „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, którego głównym inicjatorem corocznie jest Fundacja Wolność i Demokracja.
Także w naszym mieście, na terenie Środowiskowego Domu
Samopomocy odbyła się I edycja biegu upamiętniającego zamordowanych żołnierzy na dystansie 1963 metrów. Nietypowy dystans związany jest z upamiętnieniem ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka „Lalek”, który zginął w walce zastrze-

Spotkania noworoczne
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Nowy Karabinek pneumatyczny
dla Koła Strzeleckiego Zespołu
Szkół w Dąbiu

Nowy nabytek Koła Strzeleckiego

Działające Koło Strzeleckie przy Zespole Szkół w Dąbiu
pod kierownictwem nauczyciela Pana Andrzeja Wielogórskiego, wzbogaciło się o nowy profesjonalny karabinek
pneumatyczny. Inicjatywę zakupu wsparł Burmistrz Miasta.
Środki na zakup sprzętu pochodziły z nagrody zdobytej
przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbiu w konkursie
SKO zorganizowanym przez PKO BP w kwocie 1000 zł, pozostałe 2000 zł pochodziły ze środków gminnych.
Wartym podkreślenia jest fakt, że młodzież z terenu Gminy Dąbie bierze czynny udział w zawodach Kolskiej Ligi
Strzeleckiej odnosząc przy tym liczne sukcesy.

„Narkotyki to złe nawyki”
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z przedstawicielami Posterunku Policji w Dąbiu
odwiedzili dzieci i młodzież ze wszystkich szkół w naszej
gminie. W czasie spotkań Komisja przekazała każdemu
dziecku opaski odblaskowe, które nawiązują do konkursu
zorganizowanego przez GKRPA jaki został przeprowadzony
w ubiegłym miesiącu. Zwyciężczynią konkursu została Martyna Kolasa uczennica kl. IIIb
Szkoły Podstawowej
w Chełmnie a jej hasło
„Narkotyki to złe nawyki”
zostało umieszczone na
każdej z opasek w ramach profilaktyki uzależnień.
Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem
wśród dzieci, Gminna Komisja zapowiedziała już
kolejne konkursy w bieżącym roku związane z profilaktyką alkoholową i narkomani, w których dzieci
poza zdobytą wiedzą będą mogły zdobyć wartościowe nagrody.
Martyna Kolasa kl. IIIb SP w Chełmnie
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Zaszczytne II miejsce
w międzynarodowym konkursie
25 lutego odbyła się Finałowa Gala VIII Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka
pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem” organizowanego przez Radę Oddziału w Turku Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.
Uczniowie
Zespołu Szkół
w Dąbiu po
raz
kolejny
wzięli w nim
udział i znów
osiągnęli sukces. Tym razem laureatką
drugiego miejsca w kategorii plastycznej
uczniów klas I
-III gimnazjum
została Alicja
Bryl - uczennica klasy II a.
Uczniów przygotowywał
Alicja Bryl kl. IIa ZS w Dąbiu
pan Andrzej
Wielogórski. Praca Alicji została nagrodzona spośród 997
prac
plastycznych
nadesłanych
z
całej
Polski
i innych krajów m.in. z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Kazachstanu, Australii. Ala odebrała nagrodę z rąk
Posła na Sejm RP Ryszarda Bartosika oraz Arkadiusza
Chmielewskiego Dyrektora Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Delegatura w Koninie.

„Czerwieńcie zieleńcie się słowa”
Pod koniec marca w Bibliotece Miejskiej odbyły się gminne eliminacje konkursu recytatorskiego „Czerwieńcie zieleńcie się słowa”. Do konkursu przystąpiło 17 uczestników ze
szkół podstawowych w naszej gminie. Laureaci konkursu:
Anna Broda
z kl. III SP
w Chełmnie,
Oliwia Kotarska
z kl. V SP
w Karszewie,
Jakub Gomulak
z kl. V SP
w Karszewie,
Oliwia Zając
z kl. VI ZS
w Dąbiu,

Laureaci konkursu

Natalia Król z kl. VI SP w Karszewie. Zwycięzcy będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach rejonowych.

"Rodzinne kolędowanie"
Na początku stycznia w sali widowiskowej Domu Kultury odbył się koncert „Rodzinne Kolędowanie”. Było to pierwsze
tego typu spotkanie w naszej gminie. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia była Pani Monika Ciesielska - Sekretarz Miasta.
W występach wzięli udział Mieszkańcy naszej gminy oraz zaproszeni goście powiązani z naszą społecznością.
Każdy z uczestników zaprezentował własne wykonanie wybranej przez siebie kolędy.
Koncert miał na celu
integrację Mieszkańców
oraz wydłużenie świątecznej atmosfery poprzez spotkanie w gronie najbliższych połączone z tradycją kolędowania.

Rodzinne kolędowanie

„O książce przy herbacie”
Kolejne spotkania z cyklu „O książce przy herbacie” odbyły się w styczniu i marcu. Jako, że na ekrany kin wszedł film
„Sztuka kochania czyli biografia Michaliny Wisłockiej” tym razem na „warsztat”, grupa zebranych miłośników czytelnictwa,
wzięła książkę Michaliny Wisłockiej. Później przyszedł czas na wskazanie innych książek, które uczestnicy oceniali jako literaturę zła – na przykładzie książki Małgorzaty Wardy „Dziewczynka, która widziała zbyt wiele”, w której oprawca wykorzystuje strach dziecka w celu pobudzenia swojej seksualności. To opowieść o utraconym dzieciństwie, koszmarze przemocy
w domu. Uczestnicy omawiali także „Kobiece książki” czyli co warto przeczytać? Kobiety stwierdziły, że lubią książki, które
zmieniają życie, wstrząsają nami do głębi, poruszają zapomniane struny naszej
osobowości. Takie, które nie czyta się
tylko dla przyjemności, ale również po to,
aby stać się lepszym człowiekiem, zmienić coś w swoim życiu, cieszyć się pięknem, które nas otacza.
Osoby, które chciałby uczestniczyć
w spotkaniach klubu książki proszone są
o kontakt z pracownikami M-GOK i BP
pod numerem tel. 63-27-10-147.
Wspólne czytanie
Omawianie wybranych pozycji książkowych
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Zabawy w czasie ferii zimowych
Ferie zimowe dla naszych najmłodszych to czas wolny od nauki, który dzieci mogą przeznaczyć na zabawę i odpoczynek. Z uwagi na fakt, że nie wszystkie dzieci mogły wyjechać zorganizowaliśmy dla nich wiele atrakcji aby mogły miło i aktywnie spędzić wolny czas. Każdego dnia w M-GOK i BP odbywały się różnego rodzaju zajęcia m. in. zabawa w „kuferek
pełen historii”. Dzieci wymyślały historię dla przedmiotu, który znajdował się w kuferku, potem spisywały ją na kartce jako
swoje autorskie dzieło literackie. Podczas zabawy zrodził się pomysł wynalezienia przepisu na szczęście. Eliksir szczęścia to: miska uśmiechu, włos przyjaciela, 1 szklanka
wody, odrobinę soku i soli i gotowe, taką miksturę wymyśliły
dzieci podczas zajęć. Odbywały
się także zabawy w cukierników.
Dzieci robiły i piekły babeczki,
dekorowały je a potem odbywała się wspólna degustacja. Jedną z większych atrakcji był
„Dmuchańcowy festyn” czyli
zabawy na dmuchanych zabawkach. To była bardzo miła a za
razem wyczerpująca atrakcja
dla dzieci jak i opiekunów. Nie
zabrakło także balu karnawałowego podczas którego dzieci
„Dmuchańcowy festyn”
przybrane w maski i kostiumy.
Radość w oczach i na buziach maluchów to widok niezapomniany.

Zabawa Choinkowa
W połowie lutego, tradycyjnie już od 15 lat,
w remizie OSP w Rzuchowie odbyła się zabawa
choinkowa. Głównym inicjatorem i organizatorem
spotkania był Tadeusz Chwiałkowski Radny Rady
Miejskiej w Dąbiu. W bieżącym roku, do pomocy

Zabawa choinkowa w OSP w Rzuchowie

Burmistrz Miasta w roli Mikołaja
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przy organizacji imprezy, włączyło się również Koło Gospodyń Wiejskich
oraz Sołtys wsi. „Choinka” organizowana jest z myślą o najmłodszych
i cieszy się dużym zainteresowaniem i aprobatą ze strony mieszkańców. Dzieci udekorowane w karnawałowe akcenty bawiły się podczas
zabawy tanecznej. Ponadto organizatorzy zadbali również o ciepły
posiłek i słodkości dla wszystkich uczestników.
Podczas zabawy na dzieci czekała niespodzianka w postaci odwiedzin Mikołaja, w którego postać wcielił się Burmistrz naszego miasta
wręczając uczestnikom upominki.

Kolejny rekord podczas 25 Finału WOŚP w Dąbiu
Podczas tegorocznego 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Sztab w Dąbiu zebrał łącznie 18.300,00 zł. Jest
to nowy rekord naszej gminy. W programie 25 finału nie zabrakło występów Miejsko-Strażackiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Nadnerzanek, dzieci ze szkół. Gwiazdą wieczoru był zespół „Danielo”, gościnnie na scenie wystąpił zespół „Lift” oraz
"Max Live”. Nie obyło się także bez licznych licytacji, dzięki którym pozyskano ponad 7.000,00 zł.
Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z ciepłego poczęstunku w formie gorących zup, kiełbasek z grilla, kawy, herbaty
oraz ciast. Tradycyjnie po godz. 20:00 odbył się pokaz fajerwerków - „światełko do nieba”.

Wolontariusze 25 Finału WOŚP w Dąbiu

Obchody Dnia Babci i Dziadka
Jak co roku w naszej gminie obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka.
Dzieci z Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej w Dąbiu
przygotowały część artystyczną, którą zaprezentowały na scenie Domu
Kultury licznie zebranej publiczności. Nie obyło się bez oklasków, uśmiechów oraz wzruszeń. Po zakończonej części
artystycznej Dziadkowie oraz
Babcie otrzymali od swoich
wnucząt własnoręcznie przygotowane laurki.

Dzień Babci i Dziadka
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Gminny Dzień Kobiet
W połowie marca w świetlicy wiejskiej w Krzewie odbył się
Gminny Dzień Kobiet. Organizatorami spotkania był Tomasz
Ludwicki Burmistrz Miasta Dąbie wraz z Prezesem M-G Zarządu
PSL w Dąbiu Zenonem Wasiakiem przy współpracy z MiejskoGminnym Ośrodkiem Kultury oraz Sołtysem wsi Krzewo.
W spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób. Obecni Panowie,
przy akompaniamencie zespołu Nadnerzanki, zaśpiewali wspólnie sto lat po czym wszystkie Panie otrzymały symbolicznego
kwiatka wraz z życzeniami z okazji ich święta.
Na zebranych czekał słodki poczęstunek oraz atrakcje
w postaci występów zapewnionych przez organizatorów.

Uroczystości z okazji święta Kobiet

Choć oficjalne świętowanie
w bieżącym roku odbyło się
w Krzewie wiele Pań z kół gospodyń
i stowarzyszeń w naszej gminie
zorganizowało imprezy, które odbywały się w tym samym czasie
z okazji ich święta w innych salach.

II Dzień Mężczyzny w naszej gminie
Zakończenie świętowania Dnia Kobiet rozpoczęło świętowanie Dnia Mężczyzny.
Po raz drugi w naszej Gminie Panowie zorganizowali swoje święto. Z inicjatywy
kolegów ze wsi Karszew i Krzewo i sprawnej organizacji, Panowie nie chcąc poprzestać na świętowaniu Dnia Kobiet postanowili także zorganizować swoje święto. W przeciwień-

stwie do Pań na stołach Panów nie można było znaleźć ciast i słodkości ale
za to królowały mięsne potrawy. Świętowanie przebiegło w miłej atmosferze
z planami na przyszły rok.
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I miejsce w Ogólnopolskim
Kolejne sukcesy naszych
Halowym Turnieju Piłki Nożnej
sportowców
12 lutego br. hala widowiskowo sportowa w Dąbiu współuczestniczyła w przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej o „Termalny Puchar Burmistrza Miasta Uniejów”. Rywalizacja toczyła się jednocześnie w Dąbiu i Uniejowie
z podziałem na grupy, w której łącznie wzięło udział 20 drużyn
rocznika 2009. W Dąbiu rozegrano mecze grup C i D, wśród których gościły między innymi drużyny takie jak RTS Widzew Łódź,
SMS Łódź, Górnik Konin, Górnik Łęczyca i inni. Wydarzenie było
sporym wyzwaniem logistycznym i organizacyjnym z uwagi na
przyjęcie dużej liczby zawodników jak i kibiców. Organizatorzy
zadbali o dodatkowe miejsca parkingowe, zaadoptowali niektóre
pomieszczenia na dodatkowe szatnie dla zawodników. Ponadto
wszystkie dzieci otrzymały obiad a na opiekunów i trenerów
czekał słodki poczęstunek.

Z XVII Mistrzostw Polski w Armwrestlingu, które odbyły się w Szczyrku w dniach 31.03 do 02.04 wrócili
łącznie z pięcioma medalami—Mowa o Stanisławie i Macieju Gralakach. Złoty i srebrny medal w kat. osób niepełnosprawnych i złoty w kategorii senior do 60 kg na
prawą rękę Zdobył Pan Maciej a jego tata Pan Stanisław
zdobył dwa złote medale w kat. grandmasters +100
kg. na prawą i lewą rękę. „Mistrzostwa uważam za udane biorąc pod uwagę trapiące mnie kontuzje po MŚ
w ubiegłym roku .Nie ukrywam również że w kategorii
seniorskiej popełniłem kilka błędów które zaważyły na
tym że wróciłem bez medalu w kat. senior na prawą
rękę. Z błędów które popełniłem należy wyciągnąć wnioski żeby na na nadchodzących Mistrzostwach Europy
w Katowicach 14-21 maja być jeszcze lepszym wyeliminować błędy i zdobyć medale podczas ME” - powiedział
nam w wywiadzie Pan Maciej Gralak. Życzymy dalszych
sukcesów jednocześnie dziękując za godne reprezentowanie naszej gminy w kraju jak i za granicą.

Zwycięzcy turnieju

Zwycięzcy grupy C i D udali się do Uniejowa by rozegrać mecze finałowe. Ostatecznie podczas ostatniego finałowego meczu
z wynikiem 2:1w meczu z MULKS Łask zasłużone zwycięstwo
odniosła drużyna UAF Termy Uniejów/Dąbie, która od 3 lat kształci młodych adeptów piłki nożnej w Dąbiu. W całym turnieju odniosła sześć zwycięstw i tylko raz zremisowała.
Zawody w Armwrestlingu
Drużyna wystąpiła w składzie (7 piłkarzy z Dąbia i 3 z Uniejowa): Błażej Rybak, Jakub Ludwicki, Dawid Klementowski, Adam
Matuszak, Gracja Bukowski, Jakub Kaźmierczak, Igor Karkowski,
Witold Woźniak, Igor Zapędowski, Adam Ignaczak. Trener: MarW celu zwiękcin Gąsiński.
szenia bezpieczeń
-stwa powodziowego na rzece
Ner usunięto zator
przy moście w celu udrożnienia koryta rzeki. Całość
prac objęła odciPrace przy oczyszczaniu rzeki Ner
nek ok. 1 km. od
kładki do rzeki Pisi. Roboty wykonano przed wiosennymi
spływami co pozwoliło na bezpieczne przeprowadzenie
wody przez naszą miejscowość. Prace sfinansowane
zostały z środków zewnętrznych w ramach bieżącego
utrzymania wód. Wykonawcą była firma POLKOP z Gaju
na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji.
Drużyna UAF Termy Uniejów/Dąbie

Oczyszczanie Neru
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Wywóz odpadów komunalnych w 2017 roku (styczeń - czerwiec)
Miasto Dąbie - nieruchomości
zamieszkałe i niezamieszkałe
Miesiąc i dzień
tygodnia

Miasto Dąbie - nieruchomości wielolokalowe

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady
komunalne

11
25

8
22

8
22

5
19
29

17
31

14
28

Zbiórka selektywna
Worki żółte

11

8

8

5

17

14

Zbiórka selektywna
Worki niebieskie

—

23

—

—

25

Zbiórka selektywna
Worki białe

—

13

—

—

17

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady
komunalne

4
11
18
25

1
8
15
22

1
8
15
22
29

5
12
19
26
29

10
17
24
31

7
14
21
28

—

Zbiórka selektywna
Worki żółte

—

—

—

—

—

—

—

Zbiórka selektywna
Worki białe i niebieskie

—

—

—

—

—

—

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

Miesiąc i dzień
tygodnia

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady
komunalne

18

15

15

12

10

7

Zbiórka selektywna
Worki żółte

18

15

15

15

10

Zbiórka selektywna
Worki białe i niebieskie

—

15

—

—

Zbiórka selektywna
Worki białe i niebieskie

—

17

—

—

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

I

II

III

IV

V

VI

Zmieszane odpady
komunalne

4

1

1
29

26

24

21

7

Zbiórka selektywna
Worki żółte

4

1

1

26

24

21

10

—

Zbiórka selektywna
Worki niebieskie

—

1

—

—

24

—

29

—

Zbiórka selektywna
Worki białe

—

17

—

—

29

—

Poznaj Urząd: Agnieszka Kapalska
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kontakt z nami
Urząd Miejski w Dąbiu

„Prawdziwe bogactwo to nie to, ile twoja
praca pozwoli ci zarobić, ale to,
kim cię uczyni ”.

Plac Mickiewicza 1
62-660 Dąbie
tel. 63 271 00 73

- Pellegrini Pino

fax. 63 271 00 86
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również studia podyplomowe: rachunkowość w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.
Praca zawodowa – Urząd Miejski w Dąbiu
od 1995 roku jako Podinspektor ds. ewidencji
ludności, od 1997 roku Inspektor na stanowisku
kasjer. Od 2003 roku Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego.
Kontakt tel. 63 27 10 082
E-mail: usc@gminadabie.pl

BUDUJESZ
REMONTUJESZ
NAPRAWIASZ
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sekretariat@gminadabie.pl

Odwiedź nas w Internecie:
www.gminadabie.pl
Odwiedź nas na
Facebooku:
www.facebook.com/
gminadabie/
Agnieszka Kapalska

PGK i M
ul. Przemysłowa 1
62-660 Dąbie

tel. (63) 27-10-019

Informator w wersji
elektronicznej dostępny jest
na stronie internetowej
Urzędu.

