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IX Dni Gminy Babiak
IX Dni Gminy Babiak odbyły się w dniach 4-5 sierpnia 2007 r. Dwudniową imprezę rozpoczął turniej
piłkarski o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy.
W szranki stanęły cztery druŜyny piłkarskie: z Babiaka, Łuczywna, Osieka Małego i Przedcza. Po serii
widowiskowych meczy zwycięstwo przypadło druŜynie z Babiaka. Oficjalne otwarcie imprezy i część
właściwa odbyły się przed Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku. Wójt Gminy, Wojciech Chojnowski
powitał zgromadzonych licznie gości i zaprosił do
wspólnego świętowania Dni Gminy Babiak. Imprezę
prowadził Andrzej Prętnicki. Spośród wielu atrakcji
wymienić moŜna m.in..występy wykonawców z
Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku: „Mały Babiak”, „MarŜonetki”, „Gminna Orkiestra Dęta”,
teatr obrzędowy „Borowioki”. Dla fanów rocka zagrał młodzieŜowy zespół „Danse Macabre”.
Gwiazdą wieczoru był zespół „Urszula Chojan & Country Show Band”. Pierwszy dzień świętowania zakończyła zabawa taneczna w rytmach disco przy muzyce zespołu „SOLO”.W niedzielę swoimi występami umilały czas widzów: Gminna Orkiestra Dęta, przedszkolaki, występ kabaretu „Pod
Miotłą”. Gwoździem programu w tym dniu był recital pani Marzeny Gołdyn – laureatki Festiwalu
Piosenki Francuskiej. Koło Modelarskie „Orlik” z Babiaka prezentowało wykonane przez siebie modele samolotów i statków.
Późnym popołudniem pasjonaci podróŜy powietrznych mogli
poszybować w górę balonem na gorące powietrze. Wieczór
naleŜał do Gwiazdy muzyki dance - zespołu „New Angels”.
Kontynuacją dobrej zabawy był występ zespołu „SOLO”. Jak co
roku imprezie towarzyszyły liczne atrakcje m.in. dmuchany
zamek, prezentacje twórców ludowych, ogródki gastronomiczne, konkursy i zabawy m.in.: skoki kangura, rzut beretem, konkurs modelarski, podbijanie piłki noŜnej, podnoszenie cięŜarka.
Z okazji 10-lecia istnienia swoją wystawę zaprezentowała lokalna firma usługowo-budowlana „Mart-Dom”. Impreza na takim
poziomie mogła się odbyć dzięki wsparciu licznych sponsorów,
których z roku na rok przybywa. Przybywa równieŜ zadowolonej publiczności, która chce i potrafi się bawić. JuŜ dziś organizatorzy zapraszają wszystkich na
przyszłoroczne, dziesiąte świętowanie Dni Gminy Babiak!

DoŜynki gminne 2007
Od wielu lat doŜynki gminne są tradycyjnym świętem, podczas którego
władze samorządu i rolnicy dziękują
za zebrane plony. Tegoroczne święto
plonów zorganizowano we wsi Dębno
Królewskie. Rola starostów doŜynek
przypadła Pani sołtys z Dębna Królewskiego-Danucie Ferenc i Panu
Jerzemu Urbańskiemu – rolnikowi z
Kiejsz. Wraz z nimi świętowali takŜe
samorządowcy, goście oraz okoliczni
mieszkańcy. DoŜynki rozpoczęto
Mszą Świętą, którą celebrował proboszcz parafii Dębno Królewskie. W
wygłoszonym słowie boŜym, pojawiła
się troska o los rolników, a takŜe wyrazy uznania dla pracujących na roli. (cd. str. 2).
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Komunikaty
Od 1 do 30 września
br. przyjmowane są w
Gminnym Centrum
Informacji (budynek
Urzędu Gminy, wejście od piwnicy) wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego!
Dyrektor Powiatowej
St a cj i
Sa nit arno Epidemiologicznej w
Kole informuje, Ŝe
stacja przyjmuje petentów do godz. 17.00
w budynku przy ul.
Toruńskiej 72, I piętro. Działa równieŜ
telefon alarmowy całodobowy 695 426 274
lub 063 27 22 279. NaleŜy zgłaszać kaŜdą
informacje stanowiącą
zagroŜenie dla Ŝycia
zdrowia i Ŝycia człowieka!
Terminy wizyt
Powiatowego Urzędu
Pracy
Wrzesień- 11, 12
Październik - 9,10
Listopad - 20,21
Grudzień - 4,5

Wydarzenia
Po liturgii nastąpiło oficjalne otwarcie doŜynek, którego dokonała Sekretarz Gminy –
Krystyna Bąk. Następnie głos zabrali gospodarz samorządu Wojciech Chojnowski i
przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki. W przemówieniu Wójta
Gminy Babiak pojawił się problem specyfiki obszarów wiejskich i słowa pochwały pod
adresem rolników. W tym czasie wybrana wcześniej komisja wnikliwie oceniała wieńce
doŜynkowe. Wybierano spośród dziewięciu prac. Po przemówieniach gości, wręczono
dyplomy dla twórców najładniejszego wieńca. Za wymowną prostotę, naturalizm i
kunszt wykonania pierwszym miejscem i symboliczną kwotą pieniędzy nagrodzono reprezentację
sołectwa śurawieniec. Kolejne miejsca zdobyły
rękodzieła mieszkańców Dębna Królewskiego i Babiaka. Pozostałe rękodzieła
otrzymały wyróŜnienia i nagrody specjalne-od Pani Aleksandry Jaroniewskiej –
wieniec z Ozorzyna i od Pana Andrzeja Rosińskiego- wieniec z Babiaka. Ponadto
Pan Dariusz Wiśniewski, w imieniu prezesa OSM w Kole, nagrodził sołectwa
Dębno Królewskie i Bogusławice nagrodą pienięŜną. Podsumowaniem oficjalnej
części imprezy były przyśpiewki ludowe w wykonaniu zespołu Borowioki. Swój
występ miała takŜe Orkiestra z Gminnego Ośrodka Kultury i kapela rodziny Cedzidło. Zebrani skosztowali chleba z tegorocznych zbiorów; do wyboru mieli
jeszcze grochówkę i kiełbaski. Świętowanie zakończyła zabawa taneczna w rytmach disco przy akompaniamencie zeW piątkowy poranek (20.07) na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w
Babiaku zaparkował po raz pierwszy w tym roku mammobus z Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. W bezpłatnym badaniu
mammograficznym wzięło udział niespełna 40 mieszkanek gminy Babiak. Tego typu badania dzięki nawiązaniu współpracy Urzędu Gminy z OPiEN w Poznaniu odbywają się systematycznie kilka razy w roku. Tym razem, ze względu na wcześniejsze duŜe zainteresowanie i okres dwuletniej karencji, liczba
badanych kobiet drastycznie zmalała.

Spotkanie przedsiębiorców
13 czerwca 2007 r. o godz. 11.00 w Sali Gminnego
Ośrodka Kultury z inicjatywy Komisji Spraw Gospodarczych i
Społecznych Rady Gminy Babiak zorganizowano spotkanie dla
przedsiębiorców. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był lokalny
przedsiębiorca i radny w jednej osobie Roman Gajewski, który
przy współudziale Pawła Drapińskiego i Andrzeja Rosińskiego
zaprosił na Komisję osoby reprezentujące podmioty gospodarcze z
terenu gminy Babiak.
Zamierzeniem inicjatorów było zacieśnienie współpracy
pomiędzy podmiotami gospodarczymi, rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i przybliŜenie wiedzy o potencjalnych źródłach finansowania inwestycji w okresie programowania 2007-2013. W spotkaniu oprócz przedsiębiorców udział wzięli: przedstawiciel Agencji
Rozwoju Regionalnego w Koninie – Jerzy Wojciechowski, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w osobie
Pani Agnieszki
Rusin oraz Prezes Kolskiej Izby Gospodarczej – Wojciech Lewandowski. Podczas spotkania przedstawiono strukturę gminnych przedsiębiorstw, mówiono o potrzebie zacieśnienia współpracy i usprawnieniu przepływu informacji w tym sektorze. Przedstawiciel ARR w
Koninie nakreślił perspektywy finansowania inwestycji ze środków
unijnych w latach 2007-2013. Wójt Gminy zaapelował do przedsiębiorców o dzielenie się pomysłami pod kątem wpisania ich do Lokalnej Strategii Rozwoju tworzonej na potrzeby programu Leader. Nieśmiałym zamierzeniem inicjatorów było utworzenie ośrodka wsparcia dla lokalnych podmiotów gospodarczych, działającego pod parasolem Kolskiej Izby Gospodarczej. Niestety, nikłe zainteresowanie
przedsiębiorców odsunęło realizację pomysłu w czasie.
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Wyniki testów gimnazjalnych i sprawdzianu szóstoklasistów
Uczniowie z terenu naszej gminy osiągnęli wyniki nieco powyŜej
średniej krajowej. Z testów gimnazjalnych z obydwu części moŜna było uzyskać łącznie 100 punktów. Zaraz po Gimnazjum w
Łubiance, nasi gimnazjaliści uzyskali najlepsze wyniki w powiecie (średnio 67,36 punktów). Analizując wykres pierwszy widać,
Ŝe znacznie przekraczamy średnią krajową z części matematyczno-przyrodniczej - najlepszą notę otrzymało Gimnazjum w Bogusławicach (36,6). W części humanistycznej najgorzej wypadło
Gimnazjum w Babiaku - 31,7 pkt. to nieco poniŜej średniej krajowej, która wynosi 32,0 pkt. Sprawdzian szóstoklasistów wypadł
znacznie gorzej. Tutaj wyniki były bardzo zbliŜone do średniej
krajowej, która wynosiła 27 pkt. Uczniowie SP w Brdowie odnotowali największą punktację - 29,7 , niŜej uplasowała się Podstawówka z Babiaka (27,4) a poniŜej oczekiwań wypadły Bogusławice - zaledwie 22,3 pkt. Szczegółowe wyniki ze wszystkich
szkół moŜna przeanalizować na stronie www.scholaris.pl.

Spotkanie z Comeniusem
11 czerwca 2007 r. Urząd Gminy w Babiaku
zorganizował dla nauczycieli i uczniów spotkanie ze specjalistami od programu „MłodzieŜ” i
„Comenius”. Na zaproszenie odpowiedziało 34
pedagogów i uczniów. Szkolenie z zakresu Programu „MłodzieŜ” poprowadziła p. Agnieszka
Konieczna z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a o Programie „Comenius” opowiadał p.
Eugeniusz Świtała z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Oprócz teorii, uczestnikom przekazano
sporą dawkę dobrych praktyk, wypracowanych
w trakcie realizacji obydwu Programów.
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Przegląd oświatowy
„Nowi/starzy” dyrektorzy - wyniki konkursów
PoniŜej prezentujemy wyniki konkursów na dyrektorów szkół w gminie Babiak. Rozstrzygnięcie nastąpiło 2 sierpnia
2007 r.

Krystyna Śliwa

Ewa Wituła

Beata Kujawa-Rutkowska

Dyrektor Gimnazjum w Babiaku

Dyrektor Samorządowego Przedszkola
w Babiaku

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Babiaku

Sukces gimnazjalistów z Bogusławic
Szkolne miniprzedsiębiorstwo Fullpack Sp. z. o. o. z Gimnazjum przy Zespole Szkół w Bogusławicach, wzięło udział w ogólnopolskim finale Konkursu Wiedzy Gospodarczej w Warszawie.
Szkoła uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „Pakiet Wrześniowy – Akademia Przedsiębiorczości” realizowanym przez Fundację Komandor. Bierze w nim udział 314 szkół z całej Polski.
Uczniowie z Gimnazjum w Bogusławicach rywalizują w nim po raz kolejny. Do finału Konkursu
Wiedzy Gospodarczej w Warszawie, Spółka FULLPACK zakwalifikowała się na siódmym
miejscu, wśród ośmiu najlepszych szkół z całej Polski. Spółkę w finale konkursu reprezentował
trzyosobowy zespół w składzie: Justyna Matuszak, Malwina Radecka i Piotr Polichnowski. Koordynatorem szkolnym projektu jest Zdzisław Wiśniewski. Ostatecznie zespół z Bogusławic zajął
II miejsce.
- Wszyscy jesteśmy z nich bardzo
dumni. Nasi uczniowie wywalczyli II miejsce w Polsce, to naprawdę wielki sukces – powiedział
Marek Tomicki, dyrektor Zespołu
Szkół w Bogusławicach.
- Uczniowie czuli ogromny respekt przed finałem, poniewaŜ
reprezentowali nie tylko szkołę i
gminę Babiak, ale równieŜ powiat
kolski i województwo wielkopolskie. Wierzyliśmy w nich, poniewaŜ sumiennie pracowaliśmy cały
rok - dodaje opiekun Jadwiga
Czernicka.
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Inwestycje
W czerwcu 2007 r. zakończono realizację zadania p.n. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brdowie dofinansowanego ze środków budŜetu państwa w formie dotacji
celowej. Wartość powykonawcza całego zadania wynosi niespełna 800.000 zł. Zadanie obejmowało następujące działania:
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji
- dobudowę wielofunkcyjnej auli wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym, szatniami i salą dydaktyczną oraz adaptacja pomieszczeń w starej części szkoły na 2 sale
dydaktyczne
- wykonanie instalacji sanitarnej oraz c.o. i przyłącza kanalizacyjnego
- wykonanie instalacji elektrycznej
- prace wykończeniowe
- montaŜ pokrycia z blachy starej części szkoły
- ocieplenie murów
- ułoŜenie płyt podłogowych w korytarzu
- wykonanie ciągu pieszego wokół szkoły
- wyposaŜenie nowego obiektu.
W efekcie realizacji zadania powstał obiekt, odpowiadający aktualnym wymogom
sanitarnym (szatnie, sanitariaty), p.poŜ, i bhp (II klatka schodowa, wyjście ewakuacyjne oraz węzły p.poŜ.) i edukacyjno-dydaktycznym (aula z zapleczem edukacyjnym,
pomieszczeniem sportowym z moŜliwością nauczania w zakresie minikoszykówki,
siatkówki, badmintona itp.) oraz organizowania imprez szkoleniowych lub wychoProjekt gminnej hali sportowej w Babiaku
Gmina Babiak posiada juŜ projekt architektoniczno-budowlany gminnej hali sportowej. Do końca
2008 r. przy Gimnazjum w Babiaku powstanie
nowoczesny obiekt sportowo-widowiskowy o
wymiarach 24x48m. Wartość kosztorysowa inwestycji - 2,8 mln zł. Na załączonym zdjęciu podobny obiekt sportowy. W planach jest równieŜ przebudowa miejscowego stadionu i uzupełnienie o
boisko sportowe i kort tenisowy
Przebudowa drogi gminnej KorzecznikSzatanowo
UłoŜono nawierzchnię bitumiczną o dł.
0,800 km.
Wartość zadania: 280.000 zł. Zadanie zrealizowano w terminie zgodnie z umową.
Odbiór inwestycji nastąpił w ostatnim
tygodniu sierpnia.
Drogi osiedlowe w Babiaku
W ciągu ulic Dębowej, Klonowej i Jodłowej wypchnięto koryto o szerokości
6m i zapełniono kruszywem budowlanym. Celem tych prac jest wykonanie
podbudowy pod drogi osiedlowe.
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Przebudowa drogi gminnej
Lubotyń-Zakrzewo
Rozstrzygnięto przetarg na ułoŜenie nawierzchni bitumicznej
o dł. 1,559 km. Wartość zadania: 489 402,63 zł. Prace drogowe wykona do 31.01.2008 r.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Kole.

Zakup zestawu hydroforowego
W maju 2007 r. rozstrzygnięto przetarg na
dostawę zestawu pomp do stacji uzdatniania wody w Babiaku. Najkorzystniejszą
ofertę złoŜyła firma „AUTOMATYK” ze
Zbierska Cukrowni. MontaŜ 4 pomp wraz
z osprzętem, rozruch, regulacja i przeszkolenie pracowników obsługujących
zestaw kosztowało gminę 33.380,95 zł.
Zakup zestawu był niezbędny, gdyŜ tegoroczne upały spowodowały znaczny
wzrost zuŜycia wody i niewydolność istniejących pomp.
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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

Informacje
Pamięć Ŝyje!
W niedzielę 2 września 2007 r. o godz.
16.00 odbyła się w Lipich Górach uroczystość upamiętniająca 68 rocznicę
bombardowania przez niemieckie samoloty pociągu stojącego na tamtejszym
dworcu. Zginęło wtedy 44 młodych ludzi, a kolejnych 17 zmarło w drodze do
szpitala w Łęczycy. Podczas uroczystości odprawiono mszę świętą w intencji
poległych oraz złoŜono kwiaty na mogile
. Uroczystość wpisano do harmonogramu
samorządu i dlatego kaŜdego roku w
pierwszą niedzielę września o godz.
.00 będą organizowane tutaj obchody
rocznicowe. Wyrazem wdzięczności dla poległych za oddane Ŝycie w obronie Ojczyzny
niech będzie nasza pamięć o tamtych ludziach i czasach...

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

Ślub z fajkami

W sobotnie popołudnie 7 lipca 2007 roku
stan cywilny zmienił najmłodszy w gminie
sołtys ze Starych Morzyc – Leszek Jagodziński. Na ślubnym kobiercu stanął z
narzeczoną Karoliną. Koledze sołtysowi
gratulacje złoŜyła delegacja składająca się
z przedstawicieli Rady Gminy Babiak oraz
sołtysów. Młoda para wychodząc z kościoła przeszła pod bramą utworzoną ze skrzyŜowanych fajek wiklinowych. Fajki równieŜ wykonał sołtys - artysta ludowy z
Brdowa Józef Kwiatkowski. Młodej parze
wszystkiego najlepszego na nowej drodze
Ŝycia!

Hołd poległym Ŝołnierzom
W piątek 31 sierpnia 2007 r. po zakończonej Sesji Rady Gminy Babiak, delegacja
radnych złoŜyła kwiaty pod pomnikiem
Ŝołnierzy biorących udział w walkach w
czasie II wojny światowej. Okazją do
uczczenia pamięci o poległych obrońcach
Ojczyzny była 68 rocznica wybuchu II wojny światowej. Przedstawiciele władz samorządu babiackiego, kombatanci oraz obywatele co roku oddają hołd poległym Ŝołnierzom.

Przeterminowane leki

to odpady niebezpieczne, które powinny być selektywnie gromadzone, a następnie unieszkodliwiane w spalarni odpadów medycznych. W kaŜdym gospodarstwie domowym znajdują się przeterminowane lub bezuŜyteczne lekarstwa. Zadbajmy o nasze środowisko naturalne i nie wyrzucajmy przeterminowanych, niewykorzystanych lekarstw do pojemnika na odpady komunalne lub kanalizacji. Uporządkujmy domowe apteczki, a niepotrzebne leki zanieśmy do jednej z aptek uczestniczących w zbiórce.
Zbiórka przeterminowanych leków odbywa się w aptekach na terenie
gminy, które dobrowolnie zadeklarowały chęć przystąpienia do zbiórki:
Apteka „Pod Jemiołą” w Babiaku, Plac Wolności 13
Punkt Apteczny „ESKULAP” w
Brdowie, ul. Braterstwa Broni 23
W aptekach zostały ustawione specjalne
pojemniki, do których mieszkańcy mogą
wrzucać przeterminowane i niepotrzebne leki. Pojemniki do selektywnej zbiórki leków są odpowiednio oznakowane
oraz zabezpieczone przed otwarciem
przez osoby niepowołane. Zbiórka w
całości jest finansowana przez Urząd
Gminy w Babiaku i nie obciąŜa mieszkańców i właścicieli aptek. Zakłada się,
iŜ podjęte działania spowodują znaczącą
redukcję toksycznych odpadów komunalnych, kierowanych z naszej gminy na
składowiska odpadów. W ten
Do pojemników moŜna wrzucać leki w postaci: tabletek, draŜetek, ampułek, maści, prosz- sposób przyczynimy się do poprawy stanu środowiska naturalnego,
ków, syropów, oraz krople i roztwory.
oraz zapobiegamy jego dalszej

