
Podsumowanie prac  
Rady Gminy Babiak w latach 2002-2006 

W IV kadencji Samorządu Rada Gminy Babiak spotykała się na sesjach 50 razy, uchwaliła 
256 uchwał. Komisja rewizyjna pracowała podczas 34 posiedzeń, natomiast Komisja 
Spraw Gospodarczych i Społecznych odbyła 78 posiedzeń. Wójt Gminy jako organ wyko-
nawczy wydał 119 zarządzeń. 

Sk ł ad  R ady  Gm i n y           
kadencja  2002-2006: 

(od prawej): 
Mirosław Poniński, Dariusz 
Wiśniewski (Przewodniczący 
Rady), Andrzej Rosiński, An-
drzej Kaszyński, Maria Tanal-
ska,  Kazimierz Kotłowski, 
Ireneusz Wiśniewski, Bernard 
Brzeziński, Wojciech Choj-
nowski (Wójt), Józef Świder-
ski, Jadwiga Witkowska, Piotr 
Królikowski, Ryszard Kasio-
rek, Rafał Kwarciński, Mario-
la Grzelak, Zenon Idczak,  

 

Podsumowanie pracy sołtysów 
Sołtysi podobnie jak radni spotykali się na 50 sesjach. KaŜdego roku do 30 
września składali wnioski do budŜetu dotyczące m.in. proponowanych inwe-
stycji w sołectwach. Obowiązek ten pilnie wypełniali - przez 4 lata wpłynęło 
ok. 150 wniosków na budowę i remont dróg, wodociągów, kanalizacji, prac 
porządkowych, oświetlenia - w zaleŜności od braków w sołectwie. W czasie 
tej kadencji nie wszyscy wytrwali do końca. Sołtysa Brzezia ś.p. Czesława 
Wełnickiego zastąpił Marcin Gauden, Adama Racinowskiego w Brdowie  
zmienił Józef Kwiatkowski, a sołectwo w Babiaku objął po Marianie Piekar-
skim Paweł Drapiński. 

Sołtysi: 
Krzysztof Chęciński 
Zygmunt Cieślak 
Zbigniew Dopierała 
Paweł    Drapiński  
Marcin Gauden 
Leszek Jagodziński 
Roman Junkiert 
Romuald Kapuściński 
Bogumił Kleczkowski 
Zygmunt Kruszyna 
Józef    Kwiatkowski 
Jerzy    Lewiński 
Włodzimierz Łukaszewski 
Mieczysław  Mazurek 
Barbara Michalak 
Ilona  Miszczak 
Dariusz Okoński 
Marek Pawlicki 
Bolesław Piasecki 
Henryk Pietrzak 
BoŜena Ponińska 
Władysław Poniński 
Zygmunt Sarniak 
Tadeusz Sierakowski 
Szymon Simiński 
Jerzy Skoczylas 
Andrzej Sosnowski 
Henryk Świątek 
Zbigniew Trzmielewski 
Dariusz Wiśniewski 
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Przewodniczący Rady 
Gminy Babiak        

Dariusz Wiśniewski  

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Babiak! 

Mija kadencja Rady 
Gminy 2002-2006. 
Była ona wyzwaniem 
dla kreatywności i ope-
ratywności samorządu 
w związku z akcesją do 
UE i absorbcją jej środ-
ków. Namacalne dowo-
dy zrealizowanych pro-
jektów pozwalają mi 
stwierdzić, iŜ dobrze 
spełniliśmy swój obo-
wiązek. 

Dziękuję wszystkim 
radnym gminy, sołty-
som i osobom, które 
poprzez swoją pracę 
włączyły się w proces 
rozwoju naszej „Małej 
Ojczyzny”. To, iŜ dane 
mi było przewodniczyć 
Państwu było dla mnie 
prawdziwą przyjemno-
ścią i satysfakcją. 

Dariusz Wiśniewski 



 

NajwaŜniejsze inwestycje związane ze szkołami obejmowały ukończenie budowy Gimnazjum w Babiaku, rozbudowę Zespołu 
Szkół w Brdowie o wielofunkcyjną aulę, remont Zespołu Szkół w Bogusławicach, remont Szkoły Podstawowej w Babiaku.    Inwe-
stycje związane z infrastrukturą edukacyjną pochłonęły w IV kadencji prawie 3 mln zł. Pozyskano środki zewnętrzne: 504 tys. zł. 

Kanalizacje, wodociągi, stacje uzdatniania wody 

KANALIZACJA SANITARNA 2002-2006 

Brdów etap II i III  7,086 km sieci oraz 165 szt. przykanalików 1.834 tys. zł 

Babiak etap IV i V  7,641 km sieci oraz 174 szt. przykanalików  1 807 tys. zł 

Brdów etap I i Babiak etap III 9,275 km sieci oraz 163 szt. przykanalików  2.026 tys.  zł 

Oczyszczalnia ścieków w Poloniszu  dokumentacja 44 tys. zł 

Babiak etap VI dokumentacja 40 tys. zł 

Brdów etap IV dokumentacja 20 tys. zł 

Razem 24,002 km  5,771 mln zł 

Pozyskane środki zewnętrzne  4,476 mln zł 

WODOCIĄGI 2002-2006 

Polonisz sieć i przyłącza  2,579 km 69 tys. zł 

Ozorzyn, Gryglaki, Babiak, Stypin, 
Łucynowo,  

12,186 km sieć oraz 76 przyłączy 257 tys. zł 

Stacja uzdatniania wody w Brdowie rozbudowa 627 tys. zł 

Stacja uzdatniania wody w Babiaku dokumentacja, prace modernizacyjne 40 tys. zł 

Razem  14,765 km 993 tys. zł 

Pozyskane środki zewnętrzne  457 tys. zł 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Gmina Babiak prowadzi aktywną politykę w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. 
W kaŜdym sołectwie jest przynajmniej jeden zestaw do segregacji odpadów. Przy 
kaŜdej szkole jest zestaw edukacyjny „Uniwersal”. Opracowano długoterminowy plan 
strategiczny p.n.  "Program ochrony środowiska dla gminy Babiak". W najbliŜszej 
perspektywie władze planują utworzenie kolejnych „gniazd recyklingowych”.   Sze-
reg działań kieruje się na edukację. Uczniowie biorą udział w cyklicznych olimpia-
dach i odnoszą sukcesy w zbieraniu zuŜytych baterii. NajwaŜniejsze inwestycje w tym 
zakresie to: 

1. Zakup samochodu straŜackiego marki „Ford” dla OSP Babiak i wyposaŜenia w 
urządzenia ratownicze 
2. Oświetlenie uliczne - 87 opraw oświetleniowych. 
3. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: 122 szt. w 30 sołectwach. 
4. Rekultywacja składowiska odpadów w m. śurawieniec 
5. Wiaty przystankowe - 3 szt. 
 
Dofinansowanie z zewnątrz: 233 tys. zł. 

Pojemnik 
edukacyjny 
„Universal” 

Tzw. „gniazdo 
recyklingowe”. 
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Inwestycje 

                                                                       

W ciągu czterech lat w gmi-
nie zamontowano 87 opraw 
oświetleniowych. 



 

Droga Psary 

Na terenie Gminy Babiak w latach 2002 - 2006 wykonano ponad 19 km odcinków drogowych za łączną kwotę prawie 
4,5 mln zł. Równocześnie utwardzono 500 m2  placów i wykonano 450 mb chodników. Do Wieloletniego Planu Inwe-
stycyjnego zapisano w przyszłości budowę dróg w następujących miejscowościach: Ozorzyn, Stypin, Łucynowo, Liche-
nek, Gryglaki, Ostrowy, Brdów, Brzezie, Korzecznik-Szatanowo, Bogusławice, drogi osiedlowe w Brdowie, Babiaku 
oraz chodniki w  miejscowościach Babiak, Brdów i Lubotyń. 

Droga Józefowo 

Drogi osiedlowe 

Odnowa naszych wsi 

Z programu Odnowa wsi (przy 80% dotacji z Unii) 
zrealizowano dwa projekty: Urządzenie parku w m. 
Brdów (75.000 zł) oraz Odnowa centrum wsi Babiak 
(320.000 zł). Ponadto trwają warsztaty, na których 
swoje strategie odnowy wsi tworzą: Lubotyń, Bogu-
sławice, Zakrzewo, Brdów, Babiak, Dębno Królew-
skie. Pozyskane środki zewnętrzne: 316 tys. zł. 

Zakup sprzętu komputerowego i utworzenie GCI 

DoposaŜenie szkół, urzędu gminy i jednostek podległych w 
sprzęt komputerowy  pochłonęło w przeciągu opisywanych czte-
rech lat ponad 160 tys. zł. Urząd Gminy zmierza w kierunku in-
formatyzacji urzędu i elektronicznego obiegu dokumentów. Na 
utworzenie i rozwój Gminnego Centrum Informacji wydano 57 
tys. zł. Na powyŜsze cele pozyskano ze źródeł zewnętrznych 
95 tys. zł. 

Wieści z Fajką 

Drogi gminne wykonane w IV kadencji 
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Drogi wykonane w latach 2002-2006 Zakres Kwota 

Brzezie 1,4 km 220 tys. zł 

Bogusławice 1,3 km 146 tys. zł 

Wiecinin 0,43 km 70tys. zł 

Morzyce Stare 1,24 km 202 tys. zł 

Brzezie 0,96 km 152 tys. zł 

Drogi osiedlowe na ul. Świerczewskie-
go, Słubickiego, Kopernika, Słonecz-
nej, Wiśniowej, Krańcowej, Kwiato-
wej, Palmy, Ogrodowej 

1,9 km 903 tys. zł 

Babiak-Kiejsze 4,0 km 985 tys. zł 

Łaziska 1,8 km 349 tys. zł 

Korzecznik-Podlesie 0,99 km 190 tys. zł 

Podkiejsze 0,91 km 145 tys. zł 

Józefowo 1,23 km 205 tys. zł 

Góraj 0,9 km 173 tys. zł 

Osówie 0,9 km 231 tys. zł 

Psary 0,7 km 177 tys. zł 

Korzecznik-Szatanowo dokumentacja 9 tys. zł 

Lubotyń – Zakrzewo dokumentacja 13 tys. zł 

Uzupełnienia nawierzchni tłuczniowej 
dróg gminnych na 36 km 

remonty bieŜą-
ce 

268 tys. zł 

Razem 18,73 km 4,17 mln zł 

Dofinansowanie   1,2 mln zł 

Współfinansowanie budowy i remontów dróg powiatowych i woje-
wódzkich  

Droga powiatowa w Babiaku – ul. Zie-
lona 

1,5 km 166 tys. zł 

Droga wojewódzka w Lubotyniu 2,3 km 16 tys. zł  

Droga wojewódzka Brdów-Kiejsze 
- przekazanie gruntów w Brdowie 
- wykup gruntów pod rondo w Bugaju 

7,0 km 70 tys. zł  

Droga wojewódzka w Lubotyniu 

Projekt ronda w Bugaju 



Urząd Gminy 
w Babiaku 

ul. Plac Wolności 5 
62-620 Babiak 

Wywiady 
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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 

    Umiem słuchać ludzi... 

Wojciech Chojnowski  
Funkcję Wójta pełnił w następujących 
latach: 
1990-1995, 1998-2002, 2002-2006 

Red: Jak ocenia Pan 
skuteczność samorządu babiackiego w pozyskiwaniu środków unijnych? 
 
 W.Ch: CóŜ, nasza wysoka aktywność i skuteczność była i jest przedmiotem zazdrości; a czasami niezdrowych pomó-
wień (wiecie, mają znajomości i układy!) wśród kolegów i koleŜanek samorządowców. Bylibyśmy jeszcze bardziej 
skuteczni, ale brakuje często moŜliwości szybkiego wygospodarowania tzw. wolnych środków finansowych na współ-
realizację projektów. Jesteśmy mistrzami Polski w pozyskiwaniu środków z Programu Sapard, z którego zrealizowali-
śmy 6 projektów na łączna kwotę dotacji 5,6 mln zł. Nawet rządy Japonii i Szwajcarii chcą nam dać środki na rozwój 
sfery socjalnej.  
 
 Red: Przejmując obowiązki Wójta obiecał Pan być człowiekiem dobrze rozumianego  kompromisu – Ŝyczył 
Pan sobie, aby na szczeblu samorządu nie było polityki. Czy moŜe Pan dziś powiedzieć, Ŝe u nas polityka nie 
rządzi? 
 
 W.Ch: Mam nadzieję, Ŝe mieszkańcy naszej gminy w wyborach lokalnych konsekwentnie będą mówić „nie” polity-
kom róŜnej maści, bo budowa drogi, wodociągu czy szkoły nie powinna być przedmiotem decyzji politycznych, a 
wynikać z programów rozwoju gminy, potrzeb mieszkańców i moŜliwości finansowych, a nie określonych interesów 
politycznych. 
 
 Red: Startując w jesiennych wyborach samorządowych, przedstawi Pan wyborcom swoje pomysły. Proszę juŜ 
teraz podzielić się z nami swoją wizją rozwoju gminy Babiak.  
 
W.Ch: CóŜ, niewiele pomysłów da się zrealizować bez odpowiednich środków budŜetowych. Mimo, Ŝe geograficznie 
jesteśmy na uboczu róŜnych korytarzy rozwoju, obszarów oddziaływania, czy stref ekonomicznych, liczę, Ŝe oŜywie-
nie gospodarcze równieŜ u nas zaowocuje nowymi inwestycjami, bo jesteśmy do współpracy z potencjalnymi inwesto-
rami przygotowani, mamy rezerwy terenu oraz pomysły na wsparcie konkretnych potrzeb. Nasze równoległe działania 
to skuteczne poszukiwanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych – tak jak to dotychczas z moimi współpracownika-
mi czynimy. Mogę zapewnić, Ŝe te 6 mln zł z Unii to dopiero rozgrzewka przed następnymi – wierzę, Ŝe skutecznymi 
– działaniami  
Red: Dziękujemy za rozmowę. 

Redakcja Biuletynu „Wieści z Fajką” przepro-
wadziła wywiad z obecnym Wójtem Gminy 
Babiak Wojciechem Chojnowskim. 

Redakcja: Kiedy w 2002 r. ślubował Pan 
wobec Rady Gminy, zaznaczył, Ŝe wynik 
wyborów to akceptacja stylu uprawiania 
władzy. Jaki jest Pana styl i jakie przyniósł 
gminie efekty? 

Wojciech Chojnowski: Na pewno nie jestem 
autokratą, czyli człowiekiem, który zawsze ma 
rację, którego pomysły są jedyne i najlepsze, bo 
w słuŜbie publicznej nikt taki nie powinien 
znaleźć miejsca. Nie jestem teŜ całkowitym 
demokratą, bo przy naszej mentalności i przy-
zwyczajeniach raczej nie często takie mechani-
zmy dają dobry efekt. Po prostu umiem słuchać 
ludzi, wyciągam z tego wnioski i staram się je 
realizować.  

Red: Jak układała się współpraca Wójta z kończącą kadencję Radą Gminy? 
 
W.Ch: Pod tym względem to była dobra kadencja. Udało nam się uniknąć większych spo-
rów co do kierunków rozwoju gminy. Oczywistym jest, Ŝe były, są i będą róŜnice co do 
sposobów realizacji strategii, a głównie w zakresie kolejności realizacji poszczególnych 
zadań inwestycyjnych. Nie zawsze spojrzenie wójta z punktu widzenia całej gminy musiało 
być zgodne z punktem widzenia radnego, reprezentującego sołectwo czy kilka wsi. WaŜ-
nym jest, Ŝe byliśmy zgodni w przynajmniej 90% spraw, a pozostałe 10% obszaru wymaga-
ło dodatkowych wyjaśnień, konsultacji i negocjacji. 

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

E-mail: ug@babiak.org.pl 

www.babiak.org.pl 


