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Dlaczego fajka?
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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak o nowym tytule
„Wieści z fajką”. Nie kaŜdy mieszkaniec wie, Ŝe fajka stanowi drugi nieoficjalny herb gminy Babiak. Znana jest legenda o fajce pozostawionej na kościelnym Ŝyrandolu. W Babiaku
„fajki święcą”! (w tym ksiądz Zenon Kartuszewski). W gabinecie wójta pod herbami powiatu i gminy wisi fajka widoczna na
zdjęciu. Sam gospodarz gminy naleŜy
do ścisłego grona fajczarzy i kolekcjonerów fajek. Odnowa wsi przebiegała
pod znakiem fajki, z której zamiast
dymu ulatniają się trzy serduszka;
znak miłości i pojednania. Biuletyn
„Wieści z fajką” ma spowodować,
aby kaŜdy Czytelnik kojarzył fajkę z
gminą Babiak. Promowanie fajki nie
ma nic wspólnego z nałogiem; dla
oponentów mamy hasło: ”Fajka mniej
szkodzi!”.
Redakcja

Gmina Babiak w Stowarzyszeniu
„Wielkopolska Wschodnia”
Gmina Babiak niejednokrotnie próbowała utworzyć z sąsiednimi gminami Lokalną Grupę Działania w ramach
dowolnego stowarzyszenia. Inicjowane przez Starostwo Kolskie od półtora roku próby zawsze kończyły się
niepowodzeniem. Współpraca z gminą Kramsk zaowocowała zaproszeniem chętnych gmin do współtworzenia
stowarzyszenia, które jest niezbędne, aby uczestniczyć w Programie Leader+”. Na zaproszenie gminy Kramsk i
Babiak odpowiedziały gminy: Olszówka, Wierzbinek, Krzymów, Grzegorzew, Sompolno, Kłodawa, Koło.
Trzy spotkania informacyjno-robocze pozwoliły 1 czerwca b.r. powołać do Ŝycia Stowarzyszenie „Wielkopolska
Wschodnia”. W siedmioosobowym Zarządzie Stowarzyszenia zasiedli przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, prywatnego i społecznego. Reprezentantem samorządu babiackiego został Wiceprezes Zarządu Wojciech
Chojnowski. Ponadto funkcje Członków Walnego Zgromadzenia będą pełnić osoby: Ewa Rawicka, Krystyna
Bilińska, Józef Kwiatkowski, Paweł Drapiński i Radosław Bartczak. Stowarzyszenie powstało m.in.. w celu
promocji gmin wiejskich i realizowania załoŜeń Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Programu Leader+
ZałoŜeniem Programu jest współpraca
przedstawicieli trzech sektorów z przyległych gmin w ramach tzw. Lokalnej
Grupy Działania w realizacji opracowanej wcześniej Zintegrowanej Strategii
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wspomniany dokument zawiera opis istniejącej sytuacji, wskazuje cele główne i
cząstkowe i proponuje rodzaje projektów związane z realizacją ZSROW.
Leader+ ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, ich zaangaŜowanie w tworzenie oraz realizację
lokalnych strategii rozwoju obszarów
wiejskich, a co za tym idzie zwiększenie
konkurencyjności wsi i poprawę Ŝycia na
wsi.
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Uwaga
internauci!!!
Usługa Neostrada
TP dostępna jest w
Babiaku, Lubotyniu
i Brdowie!!! Szczegóły w Telepunkcie
w Kole.

Informacje:
• Termin wypłaty
zasiłków rodzinnych to ostatni
dzień miesiąca na
który został przyznany zasiłek.
• Wzory wniosków i
podań dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
bip.wokiss.pl/babiak
• Terminy wizyt
PUP w Babiaku:
20-21 czerwiec
5-6 lipiec
16-17 sierpień

Kultura
VII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
4 czerwca b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Babiaku odbył się się VII Powiatowy
Przegląd Orkiestr Dętych. Nasza gmina gościła następujące orkiestry:
1. Gminną Orkiestrę Dętą z Osieka Wielkiego
2. Górniczą Orkiestrę Dętą „Solanie” z
Kłodawy
3. Gminną Orkiestrę Dętą z Kościelca
4.

Orkiestrę Dętą OSP z Dębów Szlacheckich

5.

Miejską Orkiestrę Dętą OSP z Koła

6.

Orkiestrę Dętą OSP z Grzegorzewa

7.

Orkiestrę Dętą OSP z Wrzącej Wielkiej

8.

MłodzieŜową Orkiestrę Dętą z Dąbia

9.

Gminną Orkiestrę Dętą z Babiaka.

Część główna imprezy odbyła się na Sali
GOK, ale wcześniej wszystkie orkiestry przemaszerowały uroczyście ulicami Babiaka.
Podczas prezentacji kaŜda z orkiestr wykonała po 3 utwory, które słuchacze oceniali brawami.
Na przyszłoroczne Święto Powiatu, które
odbędzie się w maju wytypowano Górniczą
Orkiestrę Dętą „Solanie” z Kłodawy.

XXXIII Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Ludowych „O Babiacką Fajkę”
28 maja 2006 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku
odbył się XXIII Międzypowiatowy Przegląd Zespołów
Ludowych o "Babiacką Fajkę". Organizatorem było Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Gminny Ośrodek Kultury
w Babiaku oraz Urząd Gminy w Babiaku. Impreza miała na
celu prezentację i ochronę najcenniejszych tradycji regionalnych w dziedzinie kultury ludowej - muzykowania i śpiewu. Do udziału zgłosiły się 34 podmioty wykonawcze, które
jury oceniało w kilku kategoriach: zespoły śpiewacze, dziecięce zespoły śpiewacze, kapele ludowe, soliści instrumentaliści, wokaliści i gawędziarze. Babiak moŜe poszczycić się
nagrodami dla zespołu "Borowioki" i kapeli "Borowioki".
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Sprawy bieŜące
Na przełomie maja i czerwca gminna komisja do spraw stypendiów
szkolnych rozpatrywała składane od 8 do 31 maja wnioski. Zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Babiak
komisję tworzyli pracownik UG Babiak - Krystyna Bąk, radny
Andrzej Rosiński oraz pracownice GOPS - Gabriela Broda i AndŜelika Łoś. Łącznie wpłynęło 230 wniosków obejmujących 487
uczniów. Kwota, jaką komisja miała do rozdysponowania wynosiła
47.030 zł. Uczniowie, w rodzinie których dochód wyniósł mniej
niŜ 316 zł na osobę mogą liczyć na pomoc w wysokości 45 zł lub
55 zł przez okres dwóch miesięcy. Wypłata nastąpi w dniach 28-29
czerwca w kasie Urzędu Gminy w godz. 9.00-13.00.
Komisja rozpatrująca wnioski o stypendia
Nie bójcie się marzyć!- takie słowa usłyszeli od wójta mieszkańcy
Lubotynia na zebraniu wiejskim, które odbyło się 1 czerwca b.r.
Celem spotkania było przedstawienie mieszkańcom zasad na jakich opiera się program unijny zwany „Odnowa wsi”. Wójt i zaproszeni goście z Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z
zaangaŜowaniem mówili o wielu korzyściach, jakie niesie udział w
programie. Mieszkańcy podzielili się szeregiem pomysłów, które
wieś chciałaby zrealizować; w tym m.in.. uporządkować plac koło
remizy, postawić ławki, oświetlenie, wyremontować klub wiejski,
wyznaczyć miejsca postojowe, spowolnić ruch tranzytowy we wsi,
zbudować zejście do jeziora. Wszystkie pomysły zostaną spisane
w Planie Rozwoju Miejscowości Lubotyń.
Zebranie wiejskie w Lubotyniu

INFORMACJA
Urząd Gminy w Babiaku informuje, Ŝe zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r (Dz.U. Nr 111, poz. 724 ze
zm.) właściciele psów uznanych za agresywne zobowiązani są do uzyskania zezwolenia Wójta Gminy, pod warunkiem
spełnienia wymogów określonych w przepisach wykonawczych.
Rasy psów uznanych za agresywne to :
1. amerykański pit bull terrier;
2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3. buldog amerykański;
4. dog amerykański;
5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6. tosa inu;
7. rottweiler;
8. akbash dog;
9. anatolian karabash;
10. moskiewski stróŜujący;

PIES KANARYJSKI

11. owczarek kaukaski.
12. mieszańce ras agresywnych.
Kto utrzymuje psa rasy uznanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub grzywny zgodnie z art. 37 a w/w ustawy.
W związku z tym osoby, które posiadają psa rasy uznanej za agresywną są zobowiązane do natychmiastowego podjęcia działań w celu uzyskania stosownego zezwolenia. Przypominamy o obowiązku wyprowadzania psa rasy agresywnej
w kagańcu i na smyczy.
Wieści z Fajką
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Urząd Gminy
w Babiaku
ul. Plac Wolności 5
62-620 Babiak

Wydarzenia
Festyn z okazji Dnia Dziecka

Tel.: (63) 271 10 71
Faks: (63) 271 16 24
E-mail: ug@babiak.org.pl

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej zorganizowało 3 czerwca b.r. dla
najmłodszych mieszkańców imprezę z
okazji Dnia Dziecka. W sobotnie popołudnie dzieci, rodzice i goście zebrali
się na placu przed remizą straŜacką,
gdzie czekało na nich moc niespodzianek. Były zawody sportowe w kilku
konkurencjach i ciekawe nagrody. Nie
zabrakło takŜe postaci z bajek; łatwo
było dostrzeć krokodyla i klauna, otoczonych przez dzieci . W parku czekała
zaczarowana doroŜka z kucykiem, a dla
bardziej wymagających przejaŜdŜka
gokartem. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej ufundował uczestnikom
festynu słodycze. W imprezie wzięło
udział około stu dzieci i tyle samo dorosłych. Warto nadmienić, Ŝe nie jest to
pierwsza i ostatnia inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brdowskiej. Kilka dni wcześniej, młodzieŜowa druŜyna
piłkarska z Brdowa uczestniczyła w
zawodach ubrana w specjalnie przygotowane koszulki i spodenki z logo Towarzystwa.

www.babiak.org.pl

WIEŚCI GMINNE
Biuletyn Informacyjny
Samorządu Gminy Babiak
Radosław Bartczak – redaktor
naczelny
Maria Wiśniewska – z-ca redaktora
naczelnego
Ewa Bilińska – zespół redagujący
Piotr Cedzidło – zespół redagujący
Waldemar Zasadziński – zespół
redagujący

E:mail:
redakcja@babiak.org.pl
Wydawca i druk :
Urząd Gminy w Babiaku

Leśna szkoła
19 maja b.r. w Szkółce Zespolonej Kiejsze w gminie Babiak zakończono zainaugurowane tydzień wcześniej „Dni lasu”. Obchody obejmowały posadzenie dębu na skwerze obok pomnika Jana Pawła II w
Kole, rajd rowerowy po Ziemi Kolskiej, przegląd filmów i konkurs
fotograficzny. W Szkółce w Kiejszach oddano do uŜytku „Leśną Izbę
Edukacyjną”, która powstała z inicjatywy Nadleśnictwa Koło, Starostwa Powiatowego w Kole, Związku Międzygminnego Kolski Region
Komunalny. Izba ma słuŜyć młodzieŜy szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w lekcjach na Ŝywo,
poznawać gatunki roślin i zwierząt oraz zaznajomić się z zasadami
gospodarki leśnej. Imprezę uświetniła wycieczka po „Leśnym parowie”. Uroczyste otwarcie „Leśnej Izby Edukacyjnej” nastąpiło po
przemówieniach gości, przecięciu wstęgi i poświęceniu przez Przeora
Klasztoru O.O. z Brdowa Bronisława Kraszewskiego. Na gości czekali leśnicy, którzy wcielili się w rolę przewodników i pokazywali
zainteresowanym wystawę łowiecką, maszyny potrzebne do prac
leśnych, szkółki z drzewami. Gmina Babiak miała takŜe swój udział
w organizacji imprezy. Przekazano 2 termosy z grochówką i kiełbaskami. Delegacje uczniów ze szkół podstawowych z Babiaka, Brdowa i Bogusławic wraz z opiekunami czynnie uczestniczyły w otwarciu. Imprezę zakończyło pieczenie kiełbasy nad ogniskiem i delektowanie się świeŜym powietrzem i niepowtarzalną atmosferą.

