B i u l e t y n I n f o r ma c y j n y S a mo r z ą d u G mi n y B a b i a k
Na stole święcone, a obok baranek,
Koszyczek pełny barwnych pisanek
i tak znamiennie w polskim krajobrazie
w bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i Ŝonkile
- barwami stroją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,
Gdy wielkanocne na stole śniadanie.

Zdrowia, wzajemnej Ŝyczliwości, samych radosnych, przepełnionych nadzieją chwil oraz sukcesów w podejmowanych działaniach
Ŝyczy
Samorząd Gminy Babiak

Gmina Babiak w Programie „Leader”
1 czerwca 2006 r. dziewięć sąsiadujących obszarowo gmin utworzyło na spotkaniu załoŜycielskim w Kramsku stowarzyszenie pod nazwą „Wielkopolska Wschodnia”. Oprócz
następujących gmin: Babiak, Olszówka, Kłodawa, Sompolno, Wierzbinek, Kramsk,
Krzymów, Koło, Grzegorzew, Lokalną Grupę Działania tworzą przedstawiciele sektora
społecznego (fundacje i stowarzyszenia) i prywatnego (przedsiębiorcy). Gminę Babiak,
jako wiceprezes reprezentuje wójt Wojciech Chojnowski, natomiast członkami zwyczajnymi są: Ewa Rawicka, Krystyna Bilińska, Józef Kwiatkowski, Paweł Drapiński, Radosław Bartczak. Na warsztatach trwających od czerwca, Lokalna Grupa Działania wypracowała strategiczny dla stowarzyszenia dokument pod nazwą Lokalna Strategia Rozwoju. Oficjalne przyjęcie LSR odbyło się w Babiaku 13 lutego 2007 r. z udziałem wszystkich członków stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. Zanim doszło do tej waŜnej
chwili, warto prześledzić etapy powstawania strategii.
Kalendarium spotkań warsztatowych
04.04.2006 - spotkanie informacyjne dotyczące Leadera dla przedstawicieli zainteresowanych gmin. Powołanie Komitetu ZałoŜycielskiego (Kramsk)
09.05.2006 - spotkanie załoŜycielskie stowarzyszenia (warsztaty) cz. I (Kramsk)
01.06.2006 - spotkanie załoŜycielskie stowarzyszenia (warsztaty) cz. II (Kramsk)
28.06.2006 - metodyka strategii zintegrowanej, analiza obszaru Leadera (Krzymów)
01-23.07.2006 - ankietyzacja gmin
5.07-16.08.2006 - analiza danych pochodzących z ankiet
05.09.2006 - sporządzenie szkicu strategii i konsultacje z udziałem przedstawicieli gmin
(Grzegorzew)
14.09.2006 - kreowanie pomysłów przedsięwzięć (warsztaty w Kłodawie)
18.09.2006 - postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu o wpisaniu Stowarzyszenia
„Wielkopolska Wschodnia” do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000264062
28.09.2006 - spotkanie robocze w Olszówce
12.01.2007 - warsztaty w Sompolnie (doprecyzowanie zapisów w LSR)
18.01.2007 - spotkanie robocze w Wierzbinku (podział zadań pomiędzy zespoły robocze)
26.01.2007 - szkolenie dla radnych z terenu LGD (Kramsk)
13.02.2007 - forum zatwierdzające Lokalną Strategię Rozwoju (Babiak)
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BudŜet Gminy
Babiak na rok 2007

Dochody 14.630.917 zł
Wydatki 16.972.567 zł
Deficyt 2.341.650 zł

Terminy wizyt
Powiatowego Urzędu
Pracy
Marzec - 7,8
Kwiecień - 11,12
Maj - 28,29
Wyniki wyborów do
Wielkopolskiej Izby
Rolniczej
1. Krygier Henryk
- 69 głosów
2. Kapuściński Romuald
- 67 głosów
3. Grabowska Agnieszka
- 47 głosów
4. Wolicki Zbigniew
- 45 głosów

Kultura, oświata

I Samorządowe Kolędowanie
W dniu 28.01.2007 r. o godzinie 17:00 w sali OSP Sompolno Urząd Miejski w Sompolnie zorganizował dla
przedstawicieli samorządów imprezę pod nazwą „I Samorządowe Kolędowanie”.
Uczestnictwo w uroczystości potwierdzili Wójt Gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz wraz z grupą radnych, Wójt
Gminy Babiak Wojciech Chojnowski z grupą radnych, Burmistrz Miasta Ślesin Jan Niedźwiedziński z zastępcą
Stanisławem Kocajem oraz radnymi, Wójt Gminy Kramsk Józef Karmowski z grupą radnych oraz patronujący
„kolędowaniu” gospodarz spotkania - Burmistrz Sompolna Tadeusz Słodkiewicz. Ostatecznie na wspólnym kolędowaniu
zabrakło tylko przedstawicieli Ślesina i Kramska. Zadaniem samorządowców było zaprezentować kolędę w następujący
sposób: Burmistrzowie, Wójtowie śpiewają solo ewentualnie z zastępcą, sekretarzem lub skarbnikiem jedną kolędę,
natomiast zespół złoŜony z radnych kaŜdej gminy śpiewa dwie kolędy. Zespół samorządowców z Babiaka wykonał
chóralnie trzy kolędy. Krótkim finałem koncertu był występ chóru „Dominanta” z Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy zaśpiewali wspólnie kolędę, aby chwilę później skosztować lokalnych produktów z
Sompolna. Na pamiątkę udziału w I Samorządowym Kolędowaniu chórzyści zostali obdarowani płaskorzeźbami
wykonanymi przez lokalnego artystę. Organizatorami imprezy byli: Urząd Miejski w Sompolnie, Koło Kabaretowe
MGOK, OSP Sompolno.

Przedszkole w Babiaku przyjazne dzieciom
Szanowni Rodzice!
Zapisy dzieci do przedszkola na następny rok szkolny rozpoczną się 01 marca
2007r. Prosimy o zgłaszanie się do
przedszkola w celu wypełnienia karty
Ewa Wituła
Dyrektor Przedszkola

zgłoszenia.
ZAPRASZAMY!

„Jesteśmy tutaj po to, aby dzieci czuły
się z nami dobrze i bezpiecznie. Jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich
dzieci. W naszym przedszkolu dzieci
mają:
• prawo do radości
• prawo do wyraŜania swoich uczuć
• prawo do szacunku
• prawo do „bycia sobą”!
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Dzieci są radosne i zdrowe.

Jest przedszkolem ekologicznym, w którym dzieci poznają przyrodę, uczą się ją
kochać,

W NASZYM PRZEDSZKOLU –

NASZE PRZEDSZKOLE –

DO WIELKICH ATUTÓW PLACÓWKI ZALICZAMY
MIĘDZY INNYMI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

rodzinny charakter przedszkola,
partnerskie stosunki z RODZICAMI,
bezstresowe wychowanie i nauczanie,
dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
nauka języka angielskiego,
rytmika prowadzona przez dyplomowanego
nauczyciela muzyki
udział dzieci w licznych konkursach.
współpraca z lokalnym środowiskiem.

Komunikaty
Aktualna lista sołtysów wybranych w wyborach sołeckich, które odbyły się w grudniu 2006.
Krzysztof
Zbigniew
Paweł
Danuta
Marcin
Leszek
Roman
Bogumił
Zygmunt
Józef
Jerzy
Włodzimierz
Barbara
Ilona
Małgorzata

Chęciński
Dopierała
Drapiński
Ferenc
Gauden
Jagodziński
Junkiert
Kleczkowski
Kruszyna
Kwiatkowski
Lewiński
Łukaszewski
Michalak
Miszczak
Mularska

Nowiny Brdowskie
Korzecznik - Podlesie
Babiak
Dębno Królewskie
Brzezie
Stare Morzyce
Maliniec
Zwierzchociny
Wiecinin
Brdów
Janowice
Polonisz
Podkiejsze
Ozorzyn
Góraj

Dariusz
Zenon
Marek
Władysław
Zygmunt
Tadeusz
Szymon
Andrzej
Henryk
Bogumiła
Genowefa
Zbigniew
Dariusz
Jerzy
Jerzy

Okoński
Olejnik
Pawlicki
Poniński
Sarniak
Sierakowski
Simiński
Sosnowski
Świątek
Tomaszewska
Trzmielewska
Trzmielewski
Wiśniewski
Wituła
Ziemkiewicz

Korzecznik - Szatanowo
Olszak
Zakrzewo
Lubotyń
Dębno Poproboszczowskie
Lipie Góry
Mostki-Kolonia
Osówie
Psary
Lichenek
Bogusławice - Nowiny
Radoszewice
Mchowo
Stypin
Bogusławice

Niniejszym informuję, Ŝe od dnia 02.01.2007 roku wszelkie sprawy paszportowe, w tym złoŜenie wniosku o wydanie
dokumentu paszportowego oraz odbiór paszportu będzie moŜna załatwić jedynie w Oddziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, Al. 1 Maja 7.
Z tym dniem przestają działać biura paszportowe przy Starostwach Powiatowych.
Jednocześnie uprzejmie przypominam, Ŝe Oddział w Koninie obsługuje klientów w poniedziałki od godz. 09:00 do godz.
17:00, środy w godz. 08:00 – 13:00 a we wtorki, czwartki i piątki w godz. od 08:00 do 15:00.
Szczegółowych informacji moŜna zasięgnąć pod numerem telefonu: 063-2430196 oraz na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pod adresem www.poznan.uw.gov.pl
Iwona Makowska – Chudziaka
Z-ca Dyrektora
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Uwaga! Bardzo waŜne!
Urząd Gminy w Babiaku informuje, Ŝe od dnia 1 stycznia 2007 r. w zakresie odbioru sztuk padłych zwierząt gospodarskich teren gminy obsługiwać będą dwa podmioty gospodarcze:
Zakład Rolniczo - Przemysłowy „Farmutil
ZBIORNICA KAT.I i II
HS”
Dawid Krygier
Punkt Zgłoszeń Odbioru Sztuk Padłych Zwie88-230 Piotrków Kujawski
rząt w Nowym Mieście
Telefon kontaktowy 054 2654058. kom. 668384386
Termin realizacji usługi:
Termin realizacji usługi:
w ciągu 24 h w okresie letnim
w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia.
w ciągu 48 h w okresie zimowym.
Poza pracownikami zgłoszenia przyjmuje automatyczna sekretarka.
Zgłoszenia przyjmowane będą przez całą
Wymagane dane do zgłoszenia są następujące: imię i nazwisko, adres dobę pod numerami telefonów:
gospodarstwa, powiat, gmina, tel. kontaktowy oraz wiek i gatunek
Tel./fax 0 23 661 40 34
zwierzęcia.
Tel. kom. 0 667 984 170
W przypadku zgłoszenia konieczności odbioru padłych sztuk bydła,
0 667984 218
owiec, kóz wymagane jest zaświadczenie o skierowaniu do zakładu
przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego przez
lekarza weterynarii (awizo sztuki padłej).

Uwaga właściciele psów!
Zgodnie z rozdziałem VII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Babiak, osoby posiadające
psy zobowiązane są do opieki nad nimi w sposób wykluczający zagroŜenie lub uciąŜliwość dla ludzi i środowiska. Regulamin zobowiązuje do trzymania psów na uwięzi lub zamykania ich w pomieszczeniach do tego przeznaczonych
pod karą grzywny od 500 do 5.000 zł. Ponadto zarządzona zostanie akcja wyłapywania wałęsających się psów. Gwoli
przestrogi informujemy, Ŝe policja ukarała juŜ kilku beztroskich właścicieli uciąŜliwymi mandatami.
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Urząd Gminy
w Babiaku
ul. Plac Wolności 5
62-620 Babiak
Tel.: (63) 271 10 71
Faks: (63) 271 16 24
E-mail: ug@babiak.org.pl

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

XV finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Babiaku utworzony został przez Samorząd
Uczniowski przy Szkole Podstawowej. Łącznie
w Sztabie działało 20 osób. Wolontariusze:
Karolina Mikołajczak, Dominik Kwiatkowski,
Karolina Wojciechowska, Joanna Kolibowska,
Kinga Kaszyńska, Patryk Rogowski, Radosław
Bartosik, Ewa Gostyńska, Klaudia Kędzierska,
Natalia Bąkowska zbierali pieniądze przy kościołach w Babiaku, Brdowie, Lubotyniu oraz
Dębnie Królewskim pod czujnym okiem szefa
sztabu p. ElŜbiety Albin, nauczycieli p. Małgorzaty Rogowskiej, p. Doroty Nowakowskiej, p.
Agnieszki Modelskiej, p. Renaty Grabowskiej,
p. Romana Albina oraz rodziców p. ElŜbiety
Wojciechowskiej, p. Henryka Gostyńskiego. Po południu wielkie granie kontynuowane było na imprezie zorganizowanej przez Radę Rodziców SP Babiak w
GOK w Babiaku. Zlicytowany został tort upieczony przez
przewodniczącą Rady Rodziców SP, p. Karolinę Spytek, model samolotu przekazany dla WOŚP przez p. Piotra Kubiaka,
serce z napisem WOŚP 2007 wyhaftowane własnoręcznie
przez nauczycielkę SP Babiak p. Annę Nawrocką, pudełka na
drobiazgi wykonane przez Samorząd Uczniowski SP Babiak
oraz gadŜety uzyskane od Fundacji WOŚP. Końcowa suma to
2830 złotych! Dochód przeznaczony zostanie na ratowanie
Ŝycia dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych i na
naukę udzielania pierwszej pomocy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy dodali choćby
jeden mały dźwięk... dźwięk wraŜliwości na potrzeby innych,
wszystkim tym, którzy zbierali, dawali, grali, śpiewali, tańczyli, licytowali, zrobili cokolwiek dla
WOŚP!
Jeszcze raz dzięki, dzięki, dzięki ogromne!
Do miłego, następnego grania! Sie ma!

SZEF SZTABU ElŜbieta Albin

Radiowóz dla babiackich policjantów

Kierownik Posterunku w Babiaku starszy asp. Julian Mularski
i wójt Wojciech Chojnowski podczas uroczystości odbioru
radiowozu

19 grudnia 2006 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Kole
odbyło się przekazanie i poświęcenie trzech nowych Fiatów
Stilo. Samochody zostały zakupione przy współudziale samorządów z Koła, Babiaka, Kłodawy, Przedcza oraz Kłodawskiej Kopalni Soli. Połowę środków wyłoŜyły samorządy (gmina Babiak przekazała na ten cel 30 tys.) a połowę
budŜet Policji. Nowe oznakowane radiowozy zyskały jednostki z Babiaka i Kłodawy, w Kole pozostał samochód
cywilny. Podczas uroczystości Komendant skierował pod
adresem samorządów słowa podziękowania za wsparcie
inwestycji, a kapelan kolskich policjantów poświęcił nowe
auta z przesłaniem bezpieczeństwa dla ich uŜytkowników.
Nowy radiowóz juŜ krąŜy po drogach naszej gminy.

III Turniej Tenisa Stołowego
Grupa Odnowy Wsi Babiak we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, zorganizowała juŜ po raz trzeci turniej tenisa stołowego. Zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych. 18 stycznia br. za stołami stanęli chłopcy i dziewczęta ze
szkół podstawowych oraz gimnazjum. Dwa dni później zacięty
bój toczyli zawodnicy w kategorii „open”. Łącznie w zawodach
udział wzięło 57 ping-pongistów. Organizatorzy serdecznie
dziękują za hojność lokalnym sponsorom, których grono poszerza się z roku na rok. W swoich kategoriach zwycięŜyli: Szkoły
Podst.: Kinga Kaszyńska (Babiak), Paweł Kościelak (Brdów),
Gimnazjum:Martyna Wiśniewska (Babiak), Mateusz Went (
Babiak), kat. „open” Maciej Rosiński (I), Artur Jeziurski (II), Mariusz PraŜanowski (III).

