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numerze: 

Biule tyn Informacyjny  Samorządu Gminy Babiak 

Informacje: 
Od 1 września 2006 r. 
zmianie uległa wyso-
kość zasiłku rodzinne-
go:  

- 48,00 zł na dziecko w 
wieku do ukończenia 5 
roku Ŝycia; 

- 64,00 zł na dziecko w 
wieku powyŜej 5 roku 
Ŝycia do ukończenia 18 
roku Ŝycia; 

- 68,00 zł na dziecko w 
wieku powyŜej 18 roku 
Ŝycia do ukończenia 21 
roku Ŝycia, albo 24 roku 
Ŝycia w przypadku oso-
by legitymującej się 
orzeczeniem o umiarko-
wanym albo znacznym 
stopniu niepełnospraw-
ności. 

Szczegóły w GOPS  

tel. 0632711744 

 

• Terminy wizyt PUP w 
Babiaku:  

   19-20 wrzesień 
    4-5 październik 
    14-15 listopad 

DoŜynki Gminne 2006 

Dni Gminy Babiak  
Gmina Babiak obchodzi swoje dni po raz dziewiąty. Tego-
roczna dwudniowa impreza odbyła się na placu przed i we-
wnątrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku. 
Mimo niesprzyjającej aury frekwencja dopisała. Ludzi przy-
ciągnęły zapowiadane na afiszach konkursy i atrakcje arty-
styczne. Udział licznych sponsorów w imprezie przyczynił 
się do tego, Ŝe nagrody były wartościowe i ciekawe. Święto 
gminy rozpoczął wy-
stęp miejscowej orkie-
stry dętej i powitanie 
gości przez gospodarza 
wójta Wojciecha Choj-

nowskiego. Do wieczora czas publiczności umilały zespoły 
Mały Babiak i teatr obrzędowy Borowioki. Pomiędzy występa-
mi artystów organizatorzy przygotowali ciekawe konkursy dla 
dzieci i dorosłych. Najmłodsi skakali na skakance, rzucali krąŜ-
kami do celu, jedli pączki na czas, starsi pili mleko przez smo-
czek. Klub Modelarski „ORLIK” przygotował konkurencję z 
modelem szybowca. Do dyspozycji uczestników było wesołe 
miasteczko wyposaŜone m.in. w dmuchaną zjeŜdŜalnię i za-
mek. Pod koniec dnia występ dały  dziewczyny z zespołu 
„Ladies”, a imprezę zakończył zabawą taneczną zespół 
„Avensis” z Kutna. Drugi dzień świętowania rozpoczął się od 
występu przedszkolaków i starszych uczniów z teatrzyku mu-
zycznego. Dominowały róŜne konkursy: picie piwa przez 
słomkę, wbijanie calowego gwoździa na czas, rzuty do celu. 
Gościnnie wystąpił zespół Grzegorzewianki i zespół rockowy 
„Tau”. Starszą część publiczności uraczył zespół „Kop” z Kra-
kowa wykonując szlagiery z dawnych lat ( w tym „Małgośkę”). Niedzielny wieczór zakończyła za-
bawa taneczna.  

Tegoroczne doŜynki odbyły się w Babiaku przy 
Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie ustawiono oł-
tarz polowy i scenę. Jak co roku zorganizowano 
dla sołectw konkurs na najładniejszy wieniec do-
Ŝynkowy. Goście oraz licznie przybyli mieszkańcy 
mogli podziwiać dziewięć rękodzieł ludowych 
wykonanych  z kłosów, ziarna, kwiatów i owoców.  
Tradycyjnie święto chleba rozpoczęła msza cele-
browana przez babiackiego proboszcza. Podczas 
kazania zebrani usłyszeli, Ŝe człowiek nie moŜe 
poprzestawać na zapewnieniu sobie chleba, ale 
powinien zadbać o rodzinę i wychowywanie dzie-
ci. Część oficjalną otworzył wójt Wojciech Choj-
nowski, który oddał część ludziom pracującym na 
roli. W podsumowaniu przemawiających gości  
padły smutne wnioski związane z tegoroczną suszą 

i bezsilnością ludzką wobec natury. W tym czasie komisja składająca się z radnych wnikliwie przyglądała 
się wieńcom. Zanim wydano werdykt i wręczono dyplomy i nagrody pienięŜne, zebranych zabawiał ostrymi 
przyśpiewkami babiacki zespół ludowy. Gościnnie wystąpiły równieŜ „Grzegorzewianki”. W oczach juro-
rów największy podziw wzbudził wieniec wykonany przez sołectwo Babiak, który przedstawiał staropolski 
piec do chleba udekorowany fajką. Na zakończenie uroczystości wystąpiły przedszkolaki ze swoim repertu-
arem wokalno-tanecznym oraz Teatr Obrzędowy „Borowioki”. Nie zabrakło grochówki i ciepłej herbaty. 
Do późna trwała zabawa taneczna pod gołym niebem.  
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Aula w Brdowie 
W czerwcu przy Zespole Szkół w Brdowie rozpoczęły się prace budowlane, 
które polegają na dobudowie do istniejącego obiektu wielofunkcyjnej auli.  
Całość prac budowlanych oszacowana jest na 650.000 zł i będzie sfinanso-
wana ze środków własnych gminy. Zamierzeniem inwestora jest ukończenie 
budowy jeszcze w tym roku.  
Obecnie w szkole uczy się 251 uczniów i ich liczba wzrasta. Planuje się, Ŝe 
być moŜe zostanie przeniesione tutaj miejscowe przedszkole, do którego 
uczęszcza dziś 42 uczniów. Ostatnia rozbudowa budynku i doposaŜenie 
szkoły miały miejsce w latach 1993-2000. Do remontu pozostanie jeszcze 
najstarsza część szkoły oraz elementy otoczenia. Budowana aula ma być 
pomieszczeniem wielofunkcyjnym. Odbywać się tu będą lekcje wychowania 
fizycznego, imprezy szkolne oraz spotkania informacyjne. Projekt przewidu-
je równieŜ prysznice i szatnię. 

Chodniki z Programu Odnowa wsi 
W sierpniu zakończono trwające od maja prace przy odbudowie chodni-
ków przy ul. Wiosny Ludów i Placu Wolności. W efekcie odbudowano ok. 
450 mb chodnika. i parkingi. Przedsięwzięcie zrealizowano z udziałem 
środków unijnych z Programu pod nazwą Odnowa wsi oraz ochrona i za-
chowanie dziedzictwa kulturowego, gdzie wygraliśmy mimo bardzo silnej 
konkurencji innych gmin. Koszt ogólny projektu to ponad 320 tys. zł.  
80% poniesionych nakładów zwróci w przeciągu kilku miesięcy ARIMR 
.Ciekawość uŜytkowników chodnika wzbudza dwumetrowa fajka ułoŜona 
z dwukolorowego bruku przed Urzędem Gminy. W ostatnim czasie Gmina 
promuje na róŜne sposoby fajkę, która jest  nieoficjalnym herbem Babiaka. 

 
Drogi gminne 

 
Gmina Babiak realizuje cztery inwestycje drogowe. Rozstrzygnięto 
przetargi na budowę następujących dróg: 

 
Wymienione w tabeli kwoty obejmują oprócz prac modernizacyj-
nych koszty opracowania dokumentacji technicznej i nadzoru. Za-
kończenie robót planuje się do końca września 2006 r.  
Na wszystkich drogach trwają równocześnie prace modernizacyjne 
w róŜnym stopniu zaawansowania.  

Droga Wartość ogólna za-
dania (w zł) 

Bogusławice-
Góraj  

190.000  

Psary 205.000 

Osówie 230.000 

Józefowo 250.000 

Zakres rzeczowy 
zadania (w km)  

0.883 

0.681 

0.937 

1.228 

Droga Józefowo 

Droga Psary 
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I N F O R M A C J A  

 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; 

11. owczarek kaukaski. 

12. mieszańce ras agresywnych. 

 Kto utrzymuje psa rasy uznanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub grzywny zgod-
nie z art. 37 a w/w ustawy. 

W związku z tym osoby, które posiadają psa rasy uznanej za agresywną są zobowiązane do natychmiastowego podję-
cia  działań w celu uzyskania stosownego zezwolenia. Przypominamy o obowiązku wyprowadzania psa rasy agresywnej 
w kagańcu i na smyczy. 

TOSA INU 

 

W gminie trwa cykl warsztatów z mieszkańcami kilku wsi w celu wypraco-
wania Planów Odnowy Miejscowości, które są niezbędnym dokumentem, 
aby wnioskować o pomoc finansową do Programu Odnowa wsi, z którego 
udało się nam zrealizować juŜ dwa projekty. Moderatorzy z Poznania w 
oparciu o wyniki prac warsztatowych i we współpracy z koordynatorem 
gminnym spisują Plan Odnowy Wsi, który następnie jest uchwalany na 
Zebraniu Wiejskim. Zapisy w Planie dotyczą głównych przedsięwzięć, 
które mieszkańcy chcieliby zrealizować z pomocą gminy. Najczęściej doty-
czą one remontów i wyposaŜenia świetlic wiejskich, urządzenia parków, 
placów zabaw czy zagospodarowania samego centrum miejscowości. Plany 
Odnowy Wsi powstały w ubiegłym roku w Babiaku i Brdowie, w tym roku 
powstają w Lubotyniu, Bogusławicach i Zakrzewie. Program Odnowa wsi 
cieszy się wielkim zainteresowaniem gmin z tego względu, Ŝe 80 % kosz-
tów przedsięwzięcia moŜe sfinansować Unia Europejska. 

W lipcu Samorząd Gminy Babiak reprezentowany przez Wójta  przekazał 
policjantom z babiackiego posterunku nowy aparat cyfrowy wraz z osprzę-
tem. Przekazana na ręce Kierownika Posterunku aspiranta Juliana Mular-
skiego cyfrówka ma za zadanie usprawnić pracę policjantów w działaniach 
operacyjno-archiwizacyjnych. Miesiąc wcześniej radni zdecydowali, Ŝe 
wspomogą wspólnie z władzami powiatu zakup oznakowanego radiowozu 
dla tutejszego posterunku. Samorząd Gminy Babiak przeznaczył na ten cel 
30 tys. zł. Drugie tyle dołoŜy powiat. Obecnie posterunek dysponuje wysłu-
Ŝonym polonezem i nieco nowszym daewoo lanosem. Natomiast podarowa-
ny aparat cyfrowy będzie współpracował z komputerem, który funkcjona-
riusze otrzymali od gminy w ubiegłym roku z okazji Święta Policji. Do-
tychczasowe wsparcie nie wpłynie radykalnie na wyposaŜenie posterunku, 
ale ułatwi pracę mundurowym. Braki finansowe w policji widać na kaŜdym 
kroku. Meble i urządzenia biurowe z lat siedemdziesiątych, uginająca się 
podłoga i szare wnętrze budynku- tak wygląda babiacki posterunek. Być 
moŜe ostatnie zmiany kadrowe w policji w województwie i powiecie wpły-
ną na poprawę tej sytuacji. 



Tel.: (63) 271 10 71 
Faks: (63) 271 16 24 

E-mail: ug@babiak.org.pl 

www.babiak.org.pl 

Urząd Gminy 
w Babiaku 

ul. Plac Wolności 5 
62-620 Babiak 
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                                          Egzotyczne Dni Brdowa 

W ostatnich dniach czerwca mieszkańcy Brdowa  uczestniczyli w dwu-
dniowej imprezie zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Brdowskiej z okazji powitania lata. O egzotyce festynu zdecydował w 
głównej mierze występ znanego zespołu „Tercet Egzotyczny” z wokalistką 
Izabellą Skrybant w roli głównej. Nie była to jedyna atrakcja sobotniego 
wieczoru. 
 Wcześniej o godz. 16.00 nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, poświęce-
nie i oficjalne przekazanie mieszkańcom parku, który urządzono w ramach 
Programu Odnowa wsi. Fakt przekazania uwiecznia tablica pamiątkowa 
umieszczona na olbrzymim kamieniu ustawionym przy wejściu do parku. 
Po krótkim spacerze parkowymi alejkami gospodarz festynu i zarazem 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brdowskiej Piotr Królikowski  za-
prosił gości na plac przy klasztorze OO. Paulinów, na którym odbyła się 
część zasadnicza imprezy. Na festynie nie zabrakło artystów ludowych, 
którzy wystawili swoje obrazy, hafty, meble wiklinowe, wyroby z masy 
solnej i rzeźby. Na część artystyczną złoŜyły się występy zespołów folklo-
rystycznych z Kłodawy i Lubońka, popis dała równieŜ Orkiestra z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Babiaku. MłodzieŜowa grupa „Spec” wraz z 
uczniami Zespołu Szkół w Brdowie bawiła zebranych występami arty-
stycznymi, piosenkami, układami tanecznymi. Dzieci mogły wziąć udział 
w licznych konkurencjach sportowych, a dorośli w konkursie na najład-
niejszą nazwę oddanego do uŜytku parku. Doznań smakowych dostarczyły 
grochówka, ciasto domowego wypieku oraz kanapki ze smalcem. Około 
północy zademonstrowano pokaz sztucznych ogni nad jeziorem, a panny w 
tym czasie puszczały wianki na wodzie. Drugi dzień festynu przebiegał 
pod znakiem zawodów sportowych. Na stadionie przy Zespole Szkół w 
Brdowie rozegrano turniej w piłce noŜnej. Świetna pogoda, moc atrakcji 
oraz wspaniała frekwencja mieszkańców wymusiły na organizatorach 
obietnicę cykliczności Dni Brdowa. 

Po 16 latach współpracy 
Samorząd Gminy Babiak 
poŜegnał odchodzącą na 
emeryturę P. ElŜbietę No-
wak, która pełniła funkcję 
skarbnika.  
 16 Ŝółtych róŜ, które spo-
częły na rękach odchodzą-
cej skarbnik miały symbo-
lizować lata pracy w Urzę-
dzie Gminy. Kariera zawo-
dowa P. ElŜbiety Nowak 
trwała 33 lata, w tym 17 lat 
poświęciła pracy w admi-
nistracji. Rola skarbnika w 
gminie wiąŜe się z szero-
kim zakresem obowiązków 
związanych z planowa-
niem i realizacją zadań 

inwestycyjnych. W ostatnich kilku latach w Gminie Babiak trwa boom inwestycyjny wywołany 
udostępnieniem środków przedakcesyjnych i funduszy unijnych. Współpraca skarbnika z wójtem, 
oparta na wnikliwych analizach i częstych dyskusjach zaowocowała wieloma zrealizowanymi 
przedsięwzięciami (m.in. 6 projektami z Programu SAPARD, 2 z Odnowy wsi). Wspólnie kon-
struowanym budŜetom rok w rok udzielano absolutorium. Podarowane róŜe miały takŜe inny 
symboliczny wymiar. Powszechnie wiadomo, Ŝe kwiaty te potrafią boleśnie ukłuć. Kolcem w 
pracy urzędniczej są częste zmiany przepisów, brak jednoznacznych interpretacji i wynikające 
stąd wątpliwości. Przejście na zasłuŜoną emeryturę oznacza dla P. ElŜbiety Nowak nadrabianie 
zaległości czytelniczych w literaturze klasycznej, pracę w ogródku i odkładane  w czasie podróŜe. 
Nowa skarbnik w osobie P. ElŜbiety Zielińskiej jest od kilku lat Kierownikiem Gminnego Zespo-
łu Obsługi Oświaty. Deklaruje kontynuację wypracowanych przez poprzedniczkę metod współ-
pracy z kierownikiem jednostki i pracownikami. 

PoŜegnanie skarbnika 


