Szanowni Państwo,
w rok 2019 weszliśmy z dużą ilością pozyskanych środków zewnętrznych na realizację
projektów infrastrukturalnych i społecznych, które służyć będą mieszkańcom naszej gminy
w kolejnych latach. To wielka radość, ale jednocześnie wielkie zobowiązanie, bowiem wymaga ono sporo determinacji od pracowników i współpracowników Urzędu Miejskiego w Dąbiu.
Pozyskane przez nas środki finansowe przeznaczone zostaną przede wszystkim na rewitalizację obszaru po byłej mleczarni, remont Ratusza Miejskiego, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kupininie, Chełmnie i Domaninie, remont elewacji Domu Kultury, remont
trzech świetlic wiejskich, budowę kolejnej Otwartej Strefy Aktywności, remont dróg powiatowych i dróg gruntowych, organizację tradycyjnego już Dnia Ogórka oraz remont kolejnej
szatni sportowej. Oprócz tego zrealizowaliśmy już Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wyremontowaliśmy szatnię w Karszewie, zrealizowaliśmy Otwartą Strefę Aktywności w Parku Kościuszki i wiele innych. W tym numerze naszego Informatora chcielibyśmy
przedstawić Państwu najważniejsze działania w naszej gminie, które - mamy nadzieję - widoczne są już gołym okiem.
Przestrzeń naszego miasta i gminy nieustannie się zmienia. W naszych działaniach
staramy się wsłuchiwać w głos mieszkańców. Mamy nadzieję, że w kolejnych miesiącach
i latach nie zwolnimy tempa i będziemy nadal stwarzać przyjazne warunki do życia, pracy
i wypoczynku w Dąbiu.
Tomasz Ludwicki
Burmistrz Dąbia

2 mln złotych na remont budynków byłej
mleczarni w Dąbiu
dobrego i znakomicie wpisuje się w filozofię rewitalizacji. Przywraca
on do stanu technicznego wg dzisiejszych standardów dawne
obiekty - w tym wypadku zlewnię mleka, które zostały siłą rzeczy
zdegradowane przez czas i ma nadać im nowe funkcje, wpisujące
się w potrzeby społeczne. Bardzo cieszy fakt podkreślenia przez
Marszałka Woźniaka, że jest to wysoko punktowane przedsięwzięcie, a projekt jest ważny dla lokalnej społeczności. Marszałek Woźniak uznał, że przyjedzie do Dąbia podpisać umowę. Na zakończenie Pan Marszałek podkreślił, że projekt ten traktuje szczególnie,
ponieważ przyniesie on wiele dobrego mieszkańcom Wielkopolski
oraz pogratulował całemu zespołowi przygotowującemu projekt,
Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Dąbie podkreślając, że jest to niewątpliwie sukces.
ponad 2 mln zł na projekt pt. Remont i adaptacja obiektów poprzemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze,
edukacyjne i kulturalne. 21 maja 2019 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak i Burmistrz Miasta
Dąbie Pan Tomasz Ludwicki, w siedzibie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Dąbiu, podpisali umowę na dofinansowanie
unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2014-2020. Inwestycja będzie realizowana przez Gminę Dąbie
we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Ale Smacznie”.
Marszałek Woźniak pogratulował przyznania środków z uwagi,
że był to jeden z najtrudniejszych konkursów. Gmina Dąbie zajęła
11 pozycję rankingową na 91 uznanych projektów. Marszałek
podkreślił, że aby otrzymać pieniądze trzeba było napisać bardzo
dobry projekt, ponieważ konkurencja była bardzo duża. Pogratulował jednocześnie pomysłu, dlatego że przyniesie on dużo
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Chełmno
Domanin byłej
2 mlnKupinin
złotych -na
remont -budynków
Nowa przestrzeń
- nowe
możliwości!
mleczarni
w Dąbiu

W ramach projektu w miejscowości Kupinin przebudowana zostanie komunikacja wewnętrzna, powstanie dojazd do Szkoły
Podstawowej w Karszewie poprzez budowę ciągu pieszorowerowego, który umożliwi bezpieczne dojście dzieci do szkoły.
Utwardzone zostaną wewnętrzne place manewrowe (parkingi dla
nauczycieli, rodziców oraz dla autobusu szkolnego). Zakupione
i zamontowane zostaną zabawki dla dzieci. Całość zostanie doświetlona lampami parkowymi i obsadzona roślinnością iglastą. W Chełmnie zostanie ogrodzony i wybudowany z kostki betonowej wewnętrzny plac manewrowy i parking, który będzie
oświetlony lampami parkowymi i przyozdobiony roślinnością.
W miejscowości Domanin zostanie wybudowany ciąg pieszorowerowy i deptak wiodący do Stadionu Miejskiego i terenów rekreacyjnych nad rzeką Ner. Zamontowane zostaną lampy parkowe. Wszystkie te działania przyczynią się do poprawy warunków
życia mieszkańców oraz dostępności do usług publicznych. Całość działań realizowana będzie na przełomie lat 2019-2020.

Kolejny ważny dzień dla Gminy Dąbie! Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski i Burmistrz
Miasta Dąbie Pan Tomasz Ludwicki podpisali umowę na realizację
zadania pod nazwą Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie
Gminy Dąbie w miejscowościach Kupinin, Domanin i Chełmno.
Środki finansowe przeznaczone na realizację operacji z Samorządu
Województwa Wielkopolskiego to kwota 979.949,00 zł. Całkowity
koszt to 1.541.802,78 zł. Pozyskane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.

Ratusz Miejski w Dąbiu w nowej odsłonie
Gmina Dąbie pozyskała prawie 0,5 mln zł na odrestaurowanie
Ratusza Miejskiego i terenu wokół niego. Inwestycja realizowana
jest w terminie 09.04. - 31.07.2019 r. Zadanie jest współfinansowane w ramach operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu
„Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach
zadania zostaną wykonane m.in. renowacja elewacji; renowacja
konstrukcji więźby dachowej, remont pokrycia dachu, remont wieży;
renowacja oficyn; zagospodarowanie terenu wokół ratusza; powstanie pochylni dla osób niepełnosprawnych; montaż instalacji
monitoringu. Umowa z wykonawcą została zawarta na kwotę
964.388,88 zł, z czego 495.593,00 zł stanowi dofinansowanie.
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MGOKiBP z nową elewacją
Po raz kolejny ponad 100 tys. zł dla gminy Dąbie! Ochotnicza
Straż Pożarna w Dąbiu jest kolejnym beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisana została
umowa na dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.
Zadanie pn. Renowacja obiektu zabytkowego w miejscowości Dąbie
zostało dofinansowane w kwocie 103.183,00 zł. Umowę o przyznaniu pomocy Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan
Krzysztof Grabowski podpisał z prezesem OSP w Dąbiu Panem
Pawłem Czerwińskim oraz Skarbnikiem Panem Janem Budniakiem.
Już niedługo zabytkowy obiekt w naszej gminie nabierze nowego
kształtu. To kolejna inwestycja w ten obiekt, bowiem wcześniej pozyskano już środki na remont dachu.

DZIEŃ
OGÓRKA
Ratusz
Miejski- ponownie
w Dąbiu w dofinansowany!
nowej odsłonie
Gmina Dąbie otrzymała 16.465,88 zł dofinansowania na realizację tradycyjnej już imprezy plenerowej pn. Dzień Ogórka. W dniu
6.05.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski podpisał umowę z Panem Tomaszem Ludwickim – Burmistrzem Miasta
Dąbie na realizację tego święta, w ramach Planu Działania Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania
planowana jest realizacja m.in. wykładów („Optymalizacja wykorzystania zasobów środowiska naturalnego w kontekście ochrony wód
przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych”; „Upowszechnienie
wiedzy w zakresie dotyczącym różnorodności genetycznej roślin”)
oraz wielu innych atrakcji z tematem ogórka w tle. Zapraszamy!
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PGKiM
rokna
pełen
sukcesów!
2 mln- 2018
złotych
remont
budynków byłej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zakończyło rok 2018
w bardzo dobrej kondycji. Jak wynika ze słów
Prezesa Pana Waldemara Sobalskiego, sytuacja firmy jest stabilna, obroty wzrosły, a perspektywy rozwoju w najbliższych latach są bardzo obiecujące. Udało się przede wszystkim
uporać z większością problemów, jakie pozostawił po sobie poprzedni zarząd spółki. Udało się spłacić w ratach rachunki za
prąd oraz zaległości w ZUS. Dziś możemy powiedzieć, że nasza firma funkcjonuje stabilnie i prężnie się rozwija.
Warto powiedzieć, że przychody spółki w roku 2018 wyniosły 4.101.792,19 zł.
Dla porównania w roku 2017 przychody spółki wyniosły 2.246.826,50 zł. Warto
wyjaśnić, że tak duży progres wynika przede wszystkim z tego, że firma realizowała wiele inwestycji gminnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Dobra współpraca na linii władze gminy a zarząd spółki sprawiają, że możemy optymistycznie spoglądać w przyszłość. Na koniec roku 2018 nasza gminna spółka
wypracowała zysk brutto na poziomie 196.928,23 zł, co jest bardzo dobrym wynikiem. Mamy nadzieje, że te pozytywne zmiany w funkcjonowaniu firmy będą kontynuowane w kolejnych latach, z korzyścią dla mieszkańców Gminy Dąbie.
Spółka realizowała szereg mniejszych inwestycji i zakupów, zarówno w oparciu o środki własne, wypracowane przez firmę, jak również wygrywając przetargi
i zlecenia od Gminy Dąbie i podmiotów prywatnych, w tym również współfinansowane ze środków zewnętrznych. W tym czasie spółka zakupiła tak ważny dla naszej społeczności zbiornik na wodę do picia, samochód dostawczy, zakupiła
zgniatarkę do butelek plastikowych oraz makulatury, wykonała remont szatni
w Karszewie, remontowała wiaty przystankowe, chodniki w naszej Gminie i wiele
innych. Dzięki tym działaniom nasza gminna firma rośnie w siłę i może się prężnie rozwijać, natomiast Gmina Dąbie ma solidnego wykonawcę prac remontowobudowlanych w rozsądnych cenach!

Informator Dąbski
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Powstanie PSZOK-u - wiele osób w szoku!
Bardzo ważnym elementem rozwoju Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej było podpisanie umowy dotyczącej
dofinansowania na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu
wartego 2 mln zł na terenie placu PGKiM oraz placu po byłej mleczarni, stworzony został punkt selektywnego zbierania odpadów.
Położona została kostka brukowa, a także rozbudowana instalacja
elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Efekty można już dostrzec gołym okiem. Będzie on służył wszystkim mieszkańcom Gminy Dąbie.
Mamy nadzieję, że to nie ostatnia tego rodzaju duża inwestycja
naszej firmy, która znacznie wpłynęła na sytuację finansową
PGKiM.
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2 mln złotych na remont budynków byłej
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Renowacja świetlic wiejskich szansą na
rozwój mieszkańców Gminy Dąbie
Gmina Dąbie pozyskała środki na kompleksową modernizację
wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie pełniących funkcje
kulturalne (Chełmno, Chruścin, Rośle). Przetarg na realizację tego
zadania został już ogłoszony. Zamówienie jest współfinansowane
w ramach operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz
na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 939.029,00 zł.

OSA -Miejski
nie gryzie,
a dajewnowe
Ratusz
w Dąbiu
nowejmożliwości!
odsłonie
W 2018 roku powstała w Dąbiu pierwsza Otwarta Strefa Aktywności.
Realizacja zadania obejmowała wykonanie siłowni plenerowej przeznaczonej dla dzieci, dorosłych jak i seniorów. Wykonując ćwiczenia można
wzmocnić mięśnie całego ciała, poprawić kondycję oraz ogólną postawę
ciała. Powstała również strefa relaksu. Całkowita wartość zadania to
129.300,00 zł, w tym: 50.000,00 zł to dofinansowanie ze środków
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
OSA 2018.
W kolejnej edycji konkursu ponownie udało nam się pozyskać środki
na powstanie Otwartych Strefy Aktywności OSA w miejscowościach: Domanin, Kupinin i Chełmno Wieś. Całkowita wartość zadania 479.442,00
zł, w tym: 150.000,00 zł to dofinansowanie ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019.
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Nowy
asfaltna
naremont
ul. Świerczewskiego
2 mln
złotych
budynków byłej
Gmina Dąbie sporo inwestuje w infrastrukturę drogową, pozyskując m.in. spore środki zewnętrzne na realizację tego typu zadań. Nie wszystkie jednak drogi spełniają warunki, aby zyskać
dofinansowanie. Takim przykładem jest ulica Świerczewskiego
w Dąbiu, gdzie postanowiono przeprowadzić remont nawierzchni
przy użyciu środków własnych. Koszt całego przedsięwzięcia to
54.188,17 zł. Całość inwestycji została zrealizowana w terminie do 15.05.2019 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Kole. Zadanie polegało na wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o średnicy po zagęszczeniu 5 cm na powierzchni
490 m2 oraz regulacji krawężników betonowych oraz studni kanalizacyjnych. Tego rodzaju zadania ze środków własnych będą
kontynuowane.

Zgoda buduje - remont drogi powiatowej
współfinansowany przez Gminę Dąbie
Współpraca Powiatu Kolskiego i Gminy Dąbie układa się bardzo dobrze. Jej kolejnym namacalnym efektem będzie przebudowa
drogi powiatowej nr 3408P Głogowa-Chełmno na odcinku drogi
Chełmno-Parcele-Ladorudz. Łączny koszt całego zadania to
500.000,00 zł, w tym: 300.000,00 zł Powiat Kolski, 200.000,00 zł
Gmina Dąbie. Długość przebudowywanego odcinka drogi
2,303 km. Termin realizacji przewidziany jest na 2019 rok. O efektach naszych prac poinformujemy Państwa w kolejnym numerze
Informatora.

Informator Dąbski
Gmina Dąbie po raz kolejny pozyskała dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do
gruntów rolnych (środki byłego FOGR). Łączna wartość udzielonej dotacji to 144.000,00 zł i dotyczą:

przebudowy drogi Lisice-Krzewo - 0,5 km; łączny koszt to
280.000,00 zł, w tym FOGR: 56.250,00 zł, środki własne:
223.750,00 zł;

przebudowy drogi w miejscowości Sobótka - 0,35 km; łączny
koszt to 195.000,00 zł, w tym FOGR: 39.375,00 zł, środki własne: 155.625,00 zł;

przebudowy drogi Bród-Krzykosy - 0,52 km; łączny koszt to
290.000,00 zł, w tym FOGR: 58.500,00 zł, środki własne:
231.500,00 zł.
Dokumentacja techniczno-kosztorysowa dróg jest w trakcie opracowywania. Na chwilę obecną do realizacji zaplanowany jest odcinek Lisice-Krzewo. Sobótka oraz Bród-Krzykosy będą realizowane w kolejnych etapach jeśli pozwolą na to środki finansowe.

Szatnia na medal w Karszewie!
W Gminie Dąbie bardzo ważną rolę odgrywa sport - w tym przede wszystkim piłka
nożna. Dlatego też ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego udało się
nam wyremontować szatnię sportową w Karszewie. Wartość całego remontu wyniosła
98.190,90 zł, z czego połowę stanowiła dotacja zewnętrzną, a drugą połowę środki własne Gminy Dąbie. W kolejnych latach będziemy starali się wyremontować wszystkie
obiekty sportowe znajdujące się w naszej
gminie.

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych 2019

9

10

Informator Dąbski

już wna
ziemi
- rozbudowa
sieci
2 mlnRury
złotych
remont
budynków
byłej
kanalizacyjnej
w Dąbiu
mleczarni w Dąbiu
Zakończył się już budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w Dąbiu – etap IV. Zadanie realizowane było z udziałem środków pochodzących z pożyczki w wysokości 2.667.933,47 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Całkowity
koszt zadania 2.964.582,46 zł. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (kolektory sanitarne z przykanalikami) to 3.680,96 m.
Ostateczny termin realizacji tego zadania to 31.10.2019 r. Wykonawcą
robót było RAWO Infrastruktura Sp. z o. o. z Łodzi. Już za chwilę mieszkańcy Dąbia będą mogli włączać się do sieci kanalizacyjnej, o czym będziemy Państwa informować.

KLUB KARATE OYAMA - nowy sprzęt
to nowe możliwości treningowe
Klub Karate Oyama wzbogacił się o sprzęt treningowy w postaci
kasków, ochraniaczy na tułów oraz tarcz ochronnych, które ufundował Burmistrz Miasta Dąbie Pan Tomasz Ludwicki. Zawodnicy
otrzymali również soft-kije ufundowane przez radnego Pana
Krzysztofa Mroczka. Sprzęt zostanie wykorzystany przez uczestników zajęć i tym samym poprawi jakość treningów.
Mamy nadzieję, że grono młodzieży usprawiające sporty walki
w naszej Gminie będzie sukcesywnie rosło, bowiem sport jest znakomitym sposobem na spędzanie wolnego czasu i świetnym sposobem na wychowywanie dzieci i młodzieży.

Informator Dąbski
W Rzuchowie odbył się Gminny Dzień Kobiet. Licznie przybyłe Panie powitał gospodarz ziemi dąbskiej Pan Tomasz Ludwicki,
składając wszystkim Paniom życzenia zdrowia, uśmiechu, dziękując jednocześnie za zaangażowanie w organizacje życia społecznego na terenie Gminy Dąbie. Życzenia złożyli również Poseł
na Sejm Pan Leszek Galemba, Starosta Powiatu Kolskiego Pan
Robert Kropidłowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbiu
Pan Wacław Zwoniarkiewicz oraz Radny z okręgu Rzuchów Pan
Tadeusz Chwiałkowski.
Święto Pań, które 8 marca obchodzą Międzynarodowy Dzień
Kobiet, uczczono przedstawieniem teatralnym pt. „Ławeczka”
w wykonaniu Izabeli Noszczyk aktorki Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi i Dariusza Taraszkiewicza aktora, dyrektora Domu
Kultury w Rawiczu oraz koncertem zespołu „Nadnerzanki”.
Słodki poczęstunek zapewniły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie, a obsługę uroczystości druhowie strażacy
z OSP Rzuchów.

MAJAw nowej odsłonie
Ratusz Miejski w 3
Dąbiu
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GMINNY DZIEŃ KOBIET

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone jest w rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791. Przed Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu zebrały się
poczty sztandarowe, delegacje jednostek organizacyjnych, szkół
i instytucji, a także mieszkańcy miasta. Uczestnicy przemaszerowali wraz z Miejsko-Strażacką Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Dąbia do Kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja na mszę św., którą
celebrował ks. Łukasz Dzikiewicz. Po uroczystej liturgii okolicznościową przemowę wygłosił Burmistrz Miasta Pan Tomasz Ludwicki. Następnie delegacje i wszyscy zgromadzeni przemaszerowali
do grobu Nieznanego Żołnierza, przy którym palił się czerwonym
płomieniem znicz, aby uczcić pamięć Tych, którzy oddali życie za
to „żeby Polska była Polską”, składając kwiaty i wieńce. Na zakończenie orkiestra zagrała krótki koncert, za który zgromadzeni
nagrodzili grających gromkimi brawami.
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DĄBIE
co to byłbudynków
za sezon! byłej
2 mlnMKS
złotych
na- remont
Drużyna Miejskiego Klubu Sportowego Dąbie,
pod okiem trenera Łukasza Kujawy, zakończyła
swoje zmagania w konińskiej A-klasie. Drużyna,
która powstała 4 lata temu, w tym sezonie absolutnie rozbiła bank! Wygrała wszystkie, 22 ligowe
spotkania, strzeliła 120 bramek, a straciła tylko 17.
Średnia wieku w zespole oscyluje w okolicach
22 lat. Młody klub, stawia na młodzież pod okiem doświadczonych
zawodników i trenera, który wzniósł tą drużynę na wyższy poziom.
Wynik historyczny, jako jedyna drużyna w Polsce na szczeblu
A-klasowym wygraliśmy wszystko co możliwe. Informacja szybko
powędrowała do szerszego grona odbiorców. Ostatni post „NAJlepsi
w Polsce” na Facebooku odnotował ponad 50 tysięcy wyświetleń.
Wszystkim naszym kibicom serdecznie dziękujemy za doping
i wsparcie. Sponsorom dziękujemy za okazaną pomoc!

Skład drużyny MKS Seniorzy (fotografia u góry): u góry od lewej
(Kamil Krysiak, Konrad Mechowski, Hubert Śmiglewski, Bartosz
Witkowski, Patryk Wojciechowski, Martin Boniecki, Adam Kaźmierczak); w środku od lewej (Łukasz Kujawa - Trener, Daniel Szkudlarek, Łukasz Wojciechowski, Patryk Mechowski, Patryk Prystupa);
u dołu od lewej (Łukasz Szymański, Wojciech Odrowski, Damian
Stemplewski, Jakub Landau, Marcin Śniegowski).
Skład drużyny MKS Juniorzy (fotografia po lewej): u góry od lewej (Marcin Mejsner, Jakub Tański, Mateusz Mejsner, Julian Suski, Michał Skiera, Mateusz Królasik, Maciej Gwoździński, Jakub
Misiak; w środku od lewej (Wojciech Odrowski - Trener, Jakub
Landau, Nazar Pidluzhnyj, Szymon Król, Adrian Ptaszkiewicz, Patryk Chruściński, Kamil Krawczyk, Jakub Bryl. U dołu od lewej:
Bartosz Szustak, Grzegorz Nadolny, Hubert Rogaś, Krystian Nowak.

LZS Karszew i WKS Sobótka
W naszej gminie od wielu lat bardzo dynamicznie rozwija się piłka nożna. Możemy dumnie powiedzieć, że w naszej gminie prężnie
działają cztery drużyny piłkarskie, rywalizujące w tej dyscyplinie na
różnych poziomach rozgrywek. Oprócz KP Zryw Dąbie, który gra
w lidze okręgowej, MKS’s Dąbie, który właśnie z kompletem zwycięstw awansował do tej rangi rozgrywek, działa jeszcze Ludowy
Zespół Sportowy Karszew oraz Wiejski Klub Sportowy Sobótka. Oba zespoły rywalizują na bardzo wysokim poziomie w klasie B okręgu konińskiego.
Wszystkich nas cieszy fakt, że najpopularniejsza dyscyplina
sportu na świecie cieszy się również dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Tzw. „Derby” Dąbia przyciągają na trybuny
rzesze kibiców, co sprawia, że zainteresowanie uprawianiem piłki
nożnej wśród młodych ludzi rośnie.
Zespół WKS Sobótka na fotografii powyżej w składzie: u góry od lewej (Dzięciołowski Ryszard, Bamberski Piotr, Wachenek Marcin, Biliński Szymon, Matusiak
Dawid, Siekierski Łukasz, Mencel Dawid, Biliński Mateusz,
Bartosik Krzysztof); u dołu od lewej (Bamberski Rafał, Rosiak Marcin, Powietrzyński Arkadiusz, Budziński Mateusz,
Kaźmierczak Jakub, Bamberski Wojciech).
Zespół LZS Karszew na fotografii po prawej w składzie: u góry od lewej (Tański Jarosław, Święcicki Damian, Tański Piotr, Dopierała Maciej, Oliwiecki Damian,
Zajączkowski Błażej, Hajkowski Krystian); u dołu od lewej
(Tański Emil, Solecki Marcin, Jaśkiewicz Dominik).
Wszystkim naszym drużynom piłkarskim życzymy powodzenia w nowym sezonie rozgrywek, przede wszystkim
zdrowia i realizacji ambitnych celów sportowych!
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KP Zryw Dąbie
Historia zorganizowanego dąbskiego
sportu sięga 16 maja 1925 roku. Wtedy to
utworzono na terenie naszego miasta komórkę Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, z którego też wywodzi się drużyna piłkarska, której kontynuatorem i spadkobiercą tradycji jest dzisiejszy Zryw.
Największym sukcesem Zrywu jest zdobycie Pucharu Polski na szczeblu OZPN
Konin w sezonie 2009/10. Kolejnym w hierarchii trzeba uznać grę na
poziomie IV ligi w latach 2001-03, która w przeciwieństwie do obecnej
organizacji rozgrywek była faktycznie czwartym poziomem rozgrywkowym.
Zryw zawsze był wizytówką Dąbia, marką eksportową na Wielkopolskę. W sezonie 2011/12 nastąpił jednak krach. Odcięty od finansowania z gminy klub zniknął z piłkarskiej mapy na 3,5 roku. Powrót w sezonie 2015/16 nastąpił już w nowych realiach. Od tego czasu swój byt
klub opiera na wsparciu wielu firm i darczyńców z okolicy.
2 lata były potrzebne, by Zryw wydostał się z B-klasy, kolejny rok
zajęło przeskoczenie do „okręgówki”. Sezon w roli beniaminka dąbscy
„Argentinos” kończą na 10 miejscu w lidze. Na pierwszoroczniaka wynik nie najgorszy, ale apetyty w klubie są zdecydowanie większe. Tym
bardziej, że nowy sezon zapowiada się prestiżowo. Do kalendarza
wracają piłkarskie derby Dąbia, które tylko wzmagają emocje.
Widoki na przyszłość w najstarszym dąbskim klubie jawią się optymistycznie. Działania Zarządu KP zmierzają w kierunku budowania solidnych podstaw ku temu, by już kolejny rok okrasić spektakularnym
sukcesem, a takim byłby awans do Ligi Międzyokręgowej.
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mabudynków
głos!
2 mlnMłodzież
złotych w
naDąbiu
remont
byłej
W dniu 29 maja odbyły się warsztaty pt. Młodzież ma głos!
Rady młodzieżowe jako forma partycypacji publicznej młodzieży.
Poprowadził je dr hab. Paweł Antkowiak – pracownik Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest on specjalistą z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jednocześnie
bliskim współpracownikiem Burmistrza i Urzędu Miejskiego
w Dąbiu od 2015 roku.
Warsztaty prowadzone były dla dwóch klas gimnazjalnych
i jednej klasy 8 szkoły podstawowej w ramach projektu realizowanego przez trzy uczelnie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pt. Od dialogu do
deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik
lokalnego procesu decyzyjnego” (nr projektu 0163/2017).
Projekt finansowany jest w ramach Programu DIALOG przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Warsztaty dotyczyły funkcjonowania Młodzieżowych Rad
Miejskich w Polsce i na świecie oraz możliwości wprowadzenia takiego organu w Dąbiu. Nie obyło się bez dyskusji, a na
koniec uczestnicy otrzymali drobne upominki. Być może w
ich efekcie dąbska młodzież uzyska większy wpływ na rozwój lokalnych spraw. To już drugie tego rodzaju przedsięwzięcie w Dąbiu. Wcześniej Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego, którego opiekunem jest profesor Antkowiak organizowało dla młodzieży symulację obrad rady miejskiej, która
cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Mamy nadzieję, że to nie koniec a początek kontaktów
z poznańską uczelnią, która – podobnie jak nasza szkoła –
całkiem niedawno obchodziła swoje 100-lecie!

Finał Krajowy BRD
W rozegranym w dniach 4-6 czerwca 2019 roku finale krajowym XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym szkołę reprezentowali: Dominik Kaźmierczak, Joachim Kaźmierczak, Inga Urbaniak. Opiekę
nad drużyną sprawował pan Hubert Ziętkiewicz.
Finał ogólnopolski rozegrany został w dwóch miejscowościach województwa
małopolskiego – Bochni
oraz Mikluszowicach. To
tam spotkały się najlepsze
drużyny z każdego województwa. W sumie 36 drużyn w kategorii szkół podstawowych. W tym gronie
znaleźli się zawodnicy z
dąbskiej podstawówki. Aby
dostąpić tego zaszczytu
wcześniej musieli wygrać
zawody
międzygminne,
powiatowe oraz wojewódzkie. Ideą zawodów jest
promowanie bezpiecznego
poruszania się po drogach,
przygotowanie uczniów do
korzystania z dróg jako
pieszych,
rowerzystów,
a w przyszłości kierowców.
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Ojciec
i synw- Dąbiu
bo w nich
jest moc!
Ratusz
Miejski
w nowej
odsłonie
Miłym akcentem rozpoczęła się VIII Sesja Rady
Miejskiej w Dąbiu. Burmistrz Miasta Dąbie Pan
Tomasz Ludwicki oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbiu Pan Wacław
Zwoniarkiewicz złożyli gratulacje Panu Maciejowi
Gralakowi za zdobycie tytułu Mistrza Polski w siłowaniu na rękę, natomiast Panu Stanisławowi Gralakowi
za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski w siłowaniu na
rękę.
Obaj
zawodnicy
otrzymali pamiątkowe grawertony.
Panowie
wielokrotnie
odnosili sukcesy na arenie
międzynarodowej i krajowej
w siłowaniu na rękę. Warto
przypomnieć, że obaj są
samorządowcami - Stanisław Gralak pełnił funkcję
Burmistrza Dąbia, natomiast Maciej Gralak jest
radnym miejskim obecnej
kadencji. Bardzo cieszy fakt, że realizując swoje sportowe pasje
obaj zawodnicy promują naszą Gminę zarówno na gruncie krajowym, jak i arenie międzynarodowej.
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Ruch
i aktywność
przede
wszystkim
2 mln
złotych
na remont
budynków
byłej
Siłownia miejska w Dąbiu przeszła kolejną metamorfozę
i wzbogaciła się o profesjonalny sprzęt: rower treningowy, bieżnię
elektryczną, orbitrek, expander, atlas, zestaw obciążeń, worki
i tarcze bokserskie oraz akcesoria fitness. Należy również wspomnieć, że podłoga w siłowni została wyłożona profesjonalną matą.
Dodatkowo dzięki adaptacji sal lekcyjnych na parterze Hali Widowiskowo-Sportowej w Dąbiu udało się wygospodarować dodatkowe pomieszczenie i zorganizować w nim salę gier dla dzieci i młodzieży, w której znajduje się stół do gry w bilard oraz stół do popularnej gry piłkarzyki.
Warto wspomnieć, że całość zakupionego sprzętu została zamontowana przez młodzież ćwiczącą w Hali WidowiskowoSportowej. Łączna kwota przeznaczona na modernizację to prawie
20.000,00 zł.

Przegląd Tradycji Wielkanocnych
7 kwietnia 2019 r w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece
Publicznej w Dąbiu odbył się po raz XXII Przegląd Tradycji Wielkanocnych w Kulturze Ludowej. Na scenie w barwnych strojach zaprezentowali się uczniowie ze szkół z terenu gminy. Przeglądowi towarzyszyły
konkursy wielkanocne na „Najładniejszą palmę”, „Pisankę-kraszankę” .
Na konkursy wpłynęły 202 prace. Podczas przeglądu odbył się konkurs na „Tradycyjne ciasto wielkanocne”. Po obejrzeniu pod względem
wyglądu i posmakowaniu 13 ciast zgłoszonych na konkurs poddając
ocenie: estetykę wykonania, walory smakowe i zgodność z tradycją,
komisja postanowiła przyznać I miejsce - dla Koła Gospodyń Wiejskich
w Augustynowie, II miejsce - zajęło Sołectwo Ladorudz, III miejsce Justyna Zawadzka Augustynów. Osoby nagrodzone biorące udział we
wszystkich konkursach otrzymały dyplomy i talony pieniężne ufundowane przez organizatora.

Informator Dąbski

17

Dąbska Akademia Futbolu - zabawa
i wychowanie poprzez sport
Z okazji Dnia Dziecka Dąbska Akademia Futbolu zaserwowała
swoim młodym piłkarzom wiele atrakcji. Blisko 50 zawodników stanęło na murawie Orlika w Dąbiu do rozgrywek piłkarskich. W rozgrywkach wzięli udział wszyscy piłkarze Akademii, podzieleni na
5 drużyn. To był tylko przedsmak piłkarskich emocji. Trenerzy podzielili drużyny, dzięki czemu mecze były bardzo wyrównane, a rywalizacja z kolegami i koleżankami przyniosła wyjątkowo dużo emocji. Każda z 5 drużyn miała swojego trenera. Zwieńczeniem całego
turnieju były mecze rozegrane pomiędzy rodzicami a młodymi piłkarzami.
Doskonały doping najbliższych, grill, super pogoda, złote medale
oraz plecaki dla każdego zawodnika sprawiły, że Dzień Dziecka
z Dąbską Akademią Futbolu można uznać za bardzo udany.
Imprezę wspierał Urząd Miejski w Dąbiu.

Ratusz Miejski w Dąbiu w nowej odsłonie

8 czerwca sezon zakończyły Orliki naszej Akademii. W Ostatnim
meczu rozgrywanym w Kramsku pokonali zespół Olimpii Koło
4-3. Po meczu nastąpiła ceremonia wręczenia pucharów dla
wszystkich drużyn grających w grupie mistrzowskiej. Nasz zespół
zakończył rozgrywki na 6 miejscu co jest sukcesem uwzględniając
fakt, że gramy praktycznie rocznikiem młodszym oraz jest to nasz
pierwszy sezon w lidze. Gratulujemy naszym młodym piłkarzom
i życzymy kolejnych sukcesów w nowym sezonie. Mamy nadzieję,
że wyniki będą jeszcze lepsze.

W dniu 7.05.2019 r. w Koninie odbył się I turniej powiatów byłego województwa konińskiego organizowany przez OZPN Konin.
Turniej ten miał na celu wyłonienie najlepszej grupy chłopców do reprezentowania kadry OZPN Konin rocznika 2009 oraz 2008.
W turnieju tym z naszej Akademii Powiat Kolski reprezentowało 3 zawodników: z rocznika 2008 Kacper Pacholik oraz z rocznika 2009
Dawid Klementowski i Igor Zapędowski. Zawodnicy z Dąbia zostali ocenieni bardzo wysoko!
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SMS
- bieżące
zawsze na czas!
2 mln
złotych informacje
na remont budynków
byłej
Urząd Miejski w Dąbiu uruchomił system wczesnego powiadamiania mieszkańców SMS-ami.
To nowoczesny i szybki sposób gwarantujący otrzymywanie wiarygodnych i rzetelnych informacji,
które bezpośrednio dotrą do wszystkich zainteresowanych. Chcemy ostrzegać Państwa przed zagrożeniami, ale także docierać z informacjami kulturalnymi, sportowymi oraz z komunikatami urzędowymi.
Zapisani do systemu użytkownicy nie muszą się martwić, że zostaną zasypani ogromną ilością
spamu i bezużytecznych reklam. Smsy będą dotyczyły wyłącznie określonych przy rejestracji tematów, ich częstotliwość nie będzie uciążliwa dla odbiorcy, skupimy się na najważniejszych komunikatach.
Mieszkańcy chętni do skorzystania z usługi powiadamiania SMS proszeni są o wypełnienie formularza i dostarczenie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Dąbiu.

Gminny Dzień Dziecka
3 czerwca 2019 r. na Stadionie Miejskim w Dąbiu odbył się
gminny Dzień Dziecka, którego organizatorami byli Burmistrz Miasta Dąbie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna,
szkoły z terenu gminy oraz Przedszkole Miejskie. Podczas imprezy
nie zabrakło konkursów i zabaw na świeżym powietrzu, było także
malowanie twarzy, a główną atrakcją dla dzieci były zabawy na
zjeżdżalniach.
Dziękując najmłodszym mieszkańcom za wspólną zabawę zapraszamy na kolejne imprezy plenerowe w Dąbiu. Przed nami Dni
Dąbia oraz tradycyjny już Dzień Ogórka. Wszystkie te eventy mają
charakter otwarty, więc zapraszamy mieszkańców naszej Gminy
do aktywnego w nich udział i korzystania z licznych atrakcji przygotowanych specjalnie dla Państwa. Liczymy na Państwa niezawodną obecność.

Informator Dąbski

19

Podjazd dla klientów ŚDS
W Gminie Dąbie udało się dostosować pochylnię zewnętrzną dla
osób z niepełnosprawnością w zgodzie do wytycznych technicznych
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu. Zadanie dofinansowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” – obszar B. Wykonawcą było
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o. o. w Dąbiu. Powiat Kolski reprezentowany przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kole dofinansował projekt do wysokości 24.658,99 zł. Łączna wartość całego zadania to 49.500,00 zł.
To kolejne ułatwienie dla osób z ograniczeniami ruchowymi.
W kolejnych latach będziemy dostosowywać kolejne obiekty użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Spółdzielnia
Smacznie"
Ratusz
Miejski Socjalna
w Dąbiu w,,Ale
nowej
odsłonie
sposobem na sukces
Spółdzielnia socjalna to specyficzna forma spółdzielni pracy,
która coraz częściej jest zakładana jako nowy podmiot oferujący
pracę. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej
członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji. Spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, z której zysk
nie może podlegać podziałowi pomiędzy jej członków, ale ma
być środkiem do realizacji celów statutowych takich jak reintegracja społeczna, rozwój działalności.
Gmina Dąbie może pochwalić się taką formą oferowania pracy
od połowy 2016 roku. W dniu 17 czerwca 2016 roku została zarejestrowana Spółdzielnia Socjalna o nazwie „Ale Smacznie”, a swoją
działalność rozpoczęła z dniem 1 września 2016 roku. Spółdzielnia
wykorzystała lokalną infrastrukturę w postaci zlikwidowanej kuchni
i stołówki szklonej. Tu posiada swoją siedzibę. Z racji tej lokalizacji
swoją działalnością wspiera program dożywiania dzieci i młodzieży
w szkołach i przedszkolach w najbliższej okolicy. Wykorzystuje też
płody rolne od rolników do przygotowywania pełnowartościowych
posiłków. Oprócz całorocznej sprzedaży dań obiadowych (na miejscu oraz na wynos) Spółdzielnia zajmuje się przygotowywaniem
imprez okolicznościowych, sprzedażą ciast i tortów na zamówienie
wypełniając niszę rynkową w tym zakresie. Prowadzi także obsługę
szkoleń i konferencji. Spółdzielnia sukcesywnie rozwija swoją działalność o inne usługi. Jej działania zostały zauważone przez kapitułę konkursu ,,Sposób na sukces” w 2018 roku.

20

Informator Dąbski

Skład Rady Miejskiej w Dąbiu w kadencji 2018-2023:
Wacław Zwoniarkiewicz – Przewodniczący

Roman Sędziak – Wiceprzewodniczący

Krzysztof Mroczek – Wiceprzewodniczący
Pozostali Radni:
Tadeusz Chwiałkowski; Andrzej Charuba; Maciej Gralak; Karolina Kasprowicz; Piotr Komodziński; Paweł Miszczak; Maria Mrzewa; Małgorzata Muszyńska; Andżelika Oźminkowska; Marzena
Raszewska; Łukasz Wojciechowski; Jan Wojciechowski.


SOŁTYSI w kadencji 2019-2024:
Augustynów: Andrzej Gadzinowski; Baranowiec: Maria Mrzewa; Chełmno Parcele: Mirosław Mituta; Chełmno: Stanisław
Chwiałkowski; Chruścin: Marzena Raszewska; Cichmiana: Anna Pietrzak; Domanin: Agnieszka Mejsner; Gaj: Jolanta Tamborska; Grabina Wielka: Marcin Kołodziejek; Karszew: Roman Suski; Krzewo: Jan Wojciechowski; Krzykosy: Julian Nita; Kupinin: Mirosław
Kotarski; Ladorudz: Katarzyna Śliwka; Lisice: Małgorzata Muszyńska; Lutomirów: Andrzej Charuba; Majdany: Elżbieta Landau; Rośle:
Elżbieta Jaśkiewicz; Rzuchów: Kazimierz Biliński; Sobótka: Jolanta Śmigielska; Tarnówka Dąbska: Iwona Olczyk; Tarnówka Wiesiołowska: Grażyna Nadolna; Wiesiołów: Andżelika Oźminkowska; Zalesie: Helena Chrzęścińska.

