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
18-lecie samorządu gminnego
Na 30 maja 2008 r. zwołano XIX Sesję Rady Gminy Babiak.
Oprócz stałych punktów porządku obrad, pojawił sie jeden wyjątkowy. Wyjątkowy za sprawą rocznicy, jaka upłynęła 27 maja
br. Tego dnia samorządy gminne w Polsce ukończyły 18 lat
(efekt reformy samorządowej w 1990 roku). „Pełnoletność samorządową” świętowali takŜe babiaccy samorządowcy. 18 lat
gminy Babiak przez pryzmat inwestycji przedstawił Wojciech
Chojnowski. Po podsumowaniu przyszła kolej na prezentację
multimedialną samorządowców-jubilatów, którym Przewodniczący Rady wręczył specjalne dowody osobiste jako symbol
„pełnoletności samorządowej”. Wśród nagrodzonych
byli: Wojciech Chojnowski
(Wójt Gminy Babiak), Krystyna Bąk (Sekretarz Gminy), Kazimierz Kotłowski (radny), Ireneusz Wiśniewski
(radny), Zygmunt Kruszyna (radny, sołtys z Wiecinina),
Zbigniew Dopierała (sołtys z Korzecznika -Podlesie),
Jerzy Lewiński (sołtys sołectwa Janowice), Zygmunt
Sarniak (sołtys sołectwa Dębno Poproboszczowskie),
Władysław Poniński (sołtys sołectwa Lubotyń), Andrzej
Sosnowski (sołtys sołectwa Osówie), Tadeusz Sierakowski (sołtys sołectwa Lipie Góry).
Wymienione osoby są związane z babiackim samorządem nieprzerwanie od osiemnastu
lat i aktywnie uczestniczą w rozwoju gminy sumiennie wypełniając swoje obowiązki.

Gminny Dzień Dziecka
Dzień 2 czerwca 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w
Babiaku upłynął pod hasłem „Dzień Dziecka 2008”. Ideą
imprezy była integracja dzieci i rodziców. Pomysłodawcą
i organizatorem święta dzieci był Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Babiaku. Impreza mogła się odbyć dzięki
wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole,
środków PFRON i własnych. Świętowanie dnia młodego
pokolenia zaszczycili swoją obecnością następujący goście:
Andrzej Rosiński - Przewodniczący Rady Gminy i Paweł
Drapiński - Przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych
i Społecznych. Po krótkim powitaniu zaproszonych gości,
rodziców i honorowych uczestników, czyli dzieci, zaczęła się zabawa. Nasi milusińscy mieli okazję
podziwiać prawdziwy kunszt gry aktorskiej w przedstawieniu „Kot w butach” przygotowanym przez
aktorów Studia Małych Form z Krakowa oraz w przedstawieniu pt. „Legenda o Piaście i postrzyŜynach jego syna Ziemowita” przygotowanym przez
dzieci pod okiem artystycznym Marioli Cedzidło.
Równie ciekawym punktem programu był występ chóru „SOL-LA”, zespołu regionalnego „Mały Babiak”,
część artystyczna wykonana przez dzieci z przedszkola
oraz wiele konkursów i zabaw z atrakcyjnymi nagrodami. Nie zabrakło teŜ łakoci, którymi częstowano najmłodszych. DuŜym zainteresowaniem cieszyły się
takŜe rysunki malowane specjalnymi farbami przez
Katarzynę Parecką na twarzach maluchów. W obchodach Dnia Dziecka 2008 wzięło udział 144 dzieci.
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Komunikaty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Babiaku informuje, iŜ
w związku ze zmianą
oprogramowania do
obsługi świadczeń rodzinnych, wnioski dotyczące zasiłków rodzinnych na nowy
okres
zasiłkowy
2008/2009 przyjmowane będą od dnia 1
sierpnia 2008 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku zaprasza zainteresowanych internautów do
odwiedzania własnej
strony internetowej:
www.gok.babiak.org.
pl/
Terminy wizyt
Powiatowego Urzędu
Pracy
Lipiec - 4
Sierpień - 4, 5
Wrzesień - 3, 4
(mogą wystąpić jednodniowe terminy obsługi
bezrobotnych)

Kultura
XXV Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Ludowych „O Babiacka Fajkę”
Podczas XXV Międzypowiatowego Przeglądu Zespołów Ludowych „O Babiacką Fajkę”, który odbył się 25 maja 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Babiaku wystąpiło 19 zespołów śpiewaczych, 6 kapel ludowych, 2 młodzieŜowe zespoły śpiewacze, 7 śpiewaków, 5 solistów instrumentalistów i 3
gawędziarzy. Organizatorem imprezy było Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Babiaku oraz Urzędem Gminy w Babiaku. Celem festiwalu była prezentacja i zachowanie regionalnych tradycji muzykowania. Gościem specjalnym tegorocznego przeglądu był zespół cymbalistów z czeskiego Frydka-Mistka, który zaprezentował folklor morawski. Zainteresowanie folklorem ludowym rośnie z kaŜdym
festiwalem. Objawia się to większą liczbą uczestników oraz publiczności.
Przed coraz trudniejszym zadaniem staje takŜe Komisja Artystyczna w składzie Arleta Nawrocka – Wysocka (dr muzykolog, adiunkt w Instytucie PAN
w Warszawie), Andrzej Głaz (etnograf z Muzeum Okręgowego w Gosławicach) oraz Krystian Weber (instruktor ds. muzyki z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie). Wybór utrudnia wysoki, zbliŜony
poziom wykonawców i perfekcyjne przygotowanie zespołów. Ostatecznie, po kilku godzinach śpiewania, gawędzenia i tańców nadszedł moment wręczania nagród. Nagrodę Główną – „Babiacką fajkę” oraz nagrodę pienięŜną ufundowaną przez
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wręczono Jadwidze Włodarczyk z Malanowa. W kategorii zespołów śpiewaczych nagrody odebrały zespoły „Wrzos” z Tuliszkowa i zespół „Dobrowianki” z Dobrowa. WyróŜniono takŜe zespół „Winniczanki”
z Winnicy i „Świętojanki” ze Święćca. Jeśli chodzi o kapele ludowe najlepszymi okazali się „Dębowiacy” z Sompolna. W
kategorii młodzieŜowych zespołów śpiewaczych wyróŜnienia otrzymali: „Kurzowioki” z Tomisławic i zespół „Złoty Kłos”
z Sadlna. Najlepszymi śpiewaczkami okazały się Irena Kowalewska z Kłodawy i Janina Pakuła. W kategorii solistów instrumentalistów nagrodę odebrał Józef Szymczak z Zagórowa i Mieczysław Nowak ze Strzałkowa. Spośród gawędziarzy uznanie
Komisji Artystycznej zdobyła Stanisława Dziardziel z Kramska. Rozdano takŜe nagrody pozaregulaminowe, ufundowane
przez Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku oraz Sołtysa i Radę Sołecką sołectwa Babiak które otrzymali: Zespól ludowy
„Borowioki” z Babiaka, Kinga Jaroszewska i Tomasz Jabłoński z Babiaka. Natomiast z okazji jubileuszu XXV-lecia Międzypowiatowego Przeglądu
Zespołów Ludo wych
o „Babiacką Fajkę” Centrum Kultury i Sztuki
w Koninie, za kultywowanie i propagowanie muzyki ludowej, ufundowało 4
nagrody finansowe następującym
zespołom:„Borowioki” z Babiaka,
„Złoty Wiek” ze
S t r z a ł k o w a ,
„Świętojanki” ze Święćca
i „Osieczanki” z Osieka
Wielkiego.

Zespół Regionalny „Mały Babiak” na Ukrainie
W dniach 16 - 17 maja 2008 r. Zespół Regionalny „Mały Babiak” gościł
w miejscowości Głuchowce koło Berdyczowa na zaproszenie przewodniczącego powiatu koźmińskiego pana Wiktora Zaiczko oraz wójta gminy Głuchowce O.M. Nieciporuka. W pierwszym dniu krótkiej wizyty zespół wystąpił podczas akademii z okazji
„Święta Rodziny Ukraińskiej”, gdzie
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Babiaku podziękował za zaproszenie i gościnę w powiecie koźmińskim. Po uroczystym obiedzie Zespół „Mały Babiak” wyjechał do
miasta wojewódzkiego Winnica,
gdzie zwiedził muzeum historyczne i cerkiew. Wieczorem został zaproszony na
grilla i dyskotekę przez Zespół taneczny z Głuchowiec. W drugim dniu pobytu oba
zespoły wyjechały do Kijowa gdzie zwiedziły „Krieściatik” i centrum miasta.
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Sprawy gminne
Inwestycje drogowe
Gmina Babiak przewidując wzrost cen na roboty drogowe juŜ w lutym ogłosiła pierwszy przetarg na przebudowę drogi
w Stypinie i Kolonii Mchowo. W drodze przetargu wyłoniono takŜe dostawcę kruszywa drogowego na remont dróg gminnych. Zamówienie obejmowało 2.500 t kruszywa drogowego o łącznej wartości 120.500 zł. Na początku czerwca rozstrzygnięto przetarg na wykonanie drogi gminnej w ciągu ul. Wiosny Ludów (0,303 km), wykonanie podbudowy drogi
Podkiejsze-Zwierzchociny (o dłg. 1,116 km) oraz ogłoszono przetarg na budowę odcinka drogi Lubotyń-Zakrzewo na dł.
1,263 km. Gmina złoŜyła równieŜ wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie
przebudowy drogi Babiak-Brdów (zakres rzeczowy 3,524 km, wartość 1 995 296,89 zł). Sprzyjająca aura pozwoliła na
kontynuację prac drogowych na ulicy Błotnej w Brdowie, rozpoczętych na jesieni 2007 r.

Ulica Błotna w Brdowie

Droga Stypin
zakres - 0,800 km, koszt - 185.938 zł

Poetyckie zmagania przedszkolaków
Pod takim hasłem w dniu 09.05.2008 r. dzieci z Samorządowego Przedszkola w Babiaku zaprezentowały swoje umiejętności w zorganizowanym Konkursie Recytatorskim. Konkurs
przeprowadzony był na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, ze scenografią wprowadzającą dzieci w „świat
bajek” Z dziecięcym wdziękiem i swobodą recytowały one
wiersze J. Tuwima, J. Brzechwy, A. Fredry, M. Konopnickiej.
Konkurs przeplatany był dodatkowo quizem „Snuj się, snuj
bajeczko” oraz zabawami ruchowymi przy muzyce. Scenariusz imprezy stworzył okazję do zaprezentowania znajomości literatury dla dzieci, która przedstawiona była dzieciom w
ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. DuŜo okazji do
zaprezentowania wartościowej literatury dały liczne wycieczki do miejscowej Biblioteki Publicznej. Panie bibliotekarki
chętnie wzięły udział w rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych i kształtowaniu postawy
przyszłego czytelnika. „Święto
KsiąŜek i Bibliotek” obchodzone
jest pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”. Najwięcej radości
sprawiły dzieciom otrzymane
nagrody ksiąŜkowe i słodycze,
ufundowane przez Bibliotekę
Publiczną w Babiaku. Konkurs
recytatorski dostarczył przedszkolakom wiele emocji, niezapomnianych wraŜeń i przekonania, Ŝe
„ksiąŜka moŜe być przyjacielem”.

Droga Kolonia Mchowo-Góraj
zakres - 0,392 km
koszt - 101.241 zł

Renowacja figurki
PrzydroŜne kapliczki i figurki to dziedzictwo religijno-kulturowe kaŜdej
polskiej wsi. Mając to na uwadze,
Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Babiak wyszli z inicjatywą wyremontowania tutejszej figurki, umiejscowionej przy skrzyŜowaniu drogi wojewódzkiej Słupca -Dąbie i gminnej
Babiak-Kiejsze. Babiacka figurka
została zbudowana w 1936 roku. Od
tego czasu przechodziła jeden powaŜny remont dwadzieścia lat temu. Rysunek obok przedstawia wizualizację
projektu.

Ogłoszenia
„SiS” Przedsiębiorstwo WielobranŜowe oferuje: art.
malarskie, elektryczne, stalowo-metalowe, materiały budowlane, części do ciągników i maszyn rolniczych, narzędzia rolnicze i ogrodnicze, oleje, nawozy, pasze, węgiel i miały.
Punkty sprzedaŜy:
- Babiak, ul Dworcowa 25a, tel. (063)271-15-50,
- Bogusławice tel. (063) 271-21-54.
Czynne w godz. 8-16 pn-pt, 8-13 soboty

Przedsiębiorcza OSP w Brdowie
Zarząd Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Brdowie zainicjował proces modernizacji
tutejszej remizy. Budynek straŜnicy powstał ok. 1912 roku i przechodził kilka remontów. NajwaŜniejsze z nich to wymiana okien, drzwi i naprawa dachu. Systematycznie uzupełniano wyposaŜenie kuchni i uświetniano wystrój. Ostatnia modernizacja w 2008 r. objęła prace remontowe i zakup wyposaŜenia, ze szczególnym
uwzględnieniem kuchni i toalet. Na ścianach w kuchni i sanitariatach pojawiły się
płytki, uzupełniono wyposaŜenie kuchenne, zakupiono 100 nowych krzeseł. Obecnie w remizie moŜna kompleksowo organizować wszelkiego rodzaju imprezy dla
maks. 100 osób. Ponadto straŜnica oferuje własną obsługę i kucharzy. Dogodna
lokalizacja przy drodze wojewódzkiej 270 Koło –Włocławek decyduje o atrakcyjności brdowskiej remizy.
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SKLEP - SERWIS KOMPUTEROWY
ul. Dworcowa 1a, 62-620 Babiak
www.dawidos.net tel. 601-590-933
Komputery, Notebooki, Akcesoria komputerowe,
Multimedia, Sieci komputerowe, Strony www ,
Serwis komputerowy, Materiały biurowe dla Firm
i Instytucji.
Czynne: pn.-pt. 9-17, sobota 8-12.
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Informacje
Orlik skończył 5 lat
W dniu 19.04.2008 r. na lotnisku Aeroklubu Konińskiego w Kazimierzu Biskupim odbyły
się zawody w klasie F1N (lot rzutek na czas). Dla niewtajemniczonych są to małe modele
szybowców wykonane z drewna balsowego. W zawodach tych brali udział zawodnicy
z Babiaka, Witkowa i Kazimierza Biskupiego. Koło modelarskie ‘’Orlik’’ działające przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku pod kierownictwem instruktora Piotra Kubiaka reprezentowało ośmiu zawodników. Po podliczeniu punktów okazało się, Ŝe ‘’Orlik’’ zdobył
druŜynowo pierwsze miejsce. Indywidualnie zawodnicy z Babiaka zdobyli cztery pierwsze
miejsca i byli to: Marcin Wysocki, Karol Idczak, Damian Okunkowski i Michał Kubiak.
Zawody te okazały się dla ‘’Orlika’’ duŜym sukcesem. Przy okazji pobytu na lotnisku modelarze obejrzeli samoloty w hangarze. Zaprezentowali takŜe własny model zdalnie sterowany o napędzie elektrycznym. Warto nadmienić, Ŝe koło modelarskie ‘’Orlik’’ mające siedzibę i działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku rozpoczęło szósty rok działalności. Rocznica jest okazją do wyraŜenia wdzięczności wszystkim, którzy przyczynili się do
tego, iŜ Orlik moŜe działać, uczyć dzieci i młodzieŜ techniki a takŜe godnie reprezentować
naszą społeczność na terenie Gminy Babiak i poza nią. Dzięki zaangaŜowaniu instruktora
Piotra Kubiaka i jego wychowanków oraz przy pomocy
sponsorów i akceptacji samorządu modelarstwo w Babiaku
nabiera rozmachu i prestiŜu, co
potwierdzają zdobywane nagrody. O wszystkich osiągnięciach Orlika moŜna przeczytać
na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku:
http://www.gok.babiak.org.pl/
Piotr Kubiak - instruktor Orlika z wychowankami

Święto Konstytucji 3 Maja w Babiaku

Turniej sołectw w tenisie stołowym

W sobotę, 3 maja 2008 r. minęła 217 rocznica uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja uchwalona w 1791 roku regulowała ustrój
prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. To waŜne święto
narodowe zgromadziło przed babiackim pomnikiem samorządowców, kombatantów i mieszkańców gminy. Pamięć poległych
w obronie Ojczyzny Ŝołnierzy uczcili kombatanci, straŜacy,
przedstawiciele władz samorządowych, zakładów pracy, nauczyciele, harcerze, uczniowie oraz mieszkańcy i goście.
Uroczystość rozpoczął przemarsz gminnej orkiestry, która poprowadziła zebranych do kościoła, gdzie odprawiono mszę św.
w intencji Ojczyzny. Następnie delegacje przemaszerowały pod
pomnik, aby złoŜyć tam kwiaty i oddać hołd poległym.

10 maja 2008 r. w auli Zespołu Szkół w Brdowie
odbył się turniej sołecki w tenisie stołowym.
Pomysłodawcami zawodów byli sołtysi w osobach p. Pawła Drapińskiego (Babiak) i Józefa
Kwiatkowskiego (Brdów). 6-osobowa reprezentacja sołectwa Brdów podejmowała gości z sołectwa Babiak. Ideą turnieju miała być integracja
sołectw poprzez sport i zdrową rywalizację. Ponadto turniej ma zapoczątkować gminny program pod nazwą „Pingpongowa Liga Sołectw”,
w ramach którego do 8 sołectw trafiły nowe stoły
do tenisa. Obowiązkiem sołectw jest wystawienie reprezentacji do udziału w zawodach. MoŜna
mieć nadzieję, Ŝe pierwszy turniej między sołectwem Brdów i Babiak zmobilizuje do treningów
pozostałe sołectwa a w konsekwencji włączy do
walki kolejnych amatorów ping ponga z pozostałych sołectw.

