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
DoŜynki gminne 2008
Tegoroczne doŜynki gminne, które odbyły się w niedzielę 24 sierpnia zbiegły się z doŜynkami parafialnymi w Babiaku. Gminno-parafialne święto plonów
rozpoczęto mszą świętą o godz. 11.30 w babiackim
kościele, którą odprawił tutejszy proboszcz ks. Maciej Dyoniziak. Rola starostów doŜynkowych przypadła rolnikom z terenu gminy: Ewie Marciniak i Zenonowi Olejnikowi, którzy przekazali chleby na ręce
wójta Wojciecha Chojnowskiego i proboszcza. Następnie członkowie zespołu ludowego częstowali
zebranych wypiekiem z tegorocznych zbiorów. W tle działała równieŜ komisja oceniająca
wieńce doŜynkowe. Przed trudnym wyborem stanęli Aleksandra Jaroniewska, Jadwiga
Witkowska, Andrzej Rosiński i Wiesław Radowski. Po długiej naradzie pierwsze miejsce
oraz prawo do reprezentowania gminy podczas Wielkopolskich DoŜynek w Ślesinie otrzymał wieniec sołectwa Babiak, na drugim miejscu uplasował się wieniec z Ozorzyna a na
trzecim z Zakrzewa. Pozostali wyróŜnieni to sołectwo Góraj, Bogusławice, Dębno Królewskie, Stare Morzyce. Autorzy zwycięskich wieńców otrzymali symboliczne nagrody
finansowe, a do rąk wszystkich rękodzielników trafiły dyplomy oraz torby ekologiczne.
Uroczystość uświetnił chór Dominanta i Zespół Ludowy „Borowioki”.

Podsumowanie akcji susza
Spośród 6 województw wytypowanych przez Instytut NawoŜenia i Gleboznawstwa w
Puławach, województwo wielkopolskie miało najmniej korzystny Klimatyczny Bilans
Wodny (KBW). Skutki niewielkich opadów widoczne były w uprawach zbóŜ jarych i
ozimych, truskawek, rzepaku i rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych i roślin strączkowych. W celu oszacowania powstałych szkód
Wojewoda Wielkopolski powołał Zespoły Komisji, które weryfikowały wielkość strat
podawanych przez rolników we wnioskach. Komisja, która pracowała od czerwca do 11
sierpnia 2008 r. w składzie ElŜbieta Maciejewska, Aleksandra Jaroniewska, Jerzy Pietrzak i Henryk Krygier zweryfikowała 620 wniosków od rolników, których gospodarstwa
zostały dotknięte klęską. Powierzchnia upraw zgłoszona we wnioskach wynosiła 6.586
ha. Wielkość strat obliczona w pieniądzach wyniosła 4.411.616 zł. Zniszczenia w uprawach przybrały w gminie Babiak następujące procentowe wielkości: zboŜa - 60%, rośliny
okopowe - 56%, pastewne 58%, sadownicze - 49%, warzywa - 60%, uŜytki zielone 57%, pozostałe - 58%. Przewidywana liczba gospodarstw rolnych ubiegająca się o preferencyjne kredyty wynosi 180.

Data wydania:
IX 2008
Nakład 1500 egz.
Wieści z fajką
Nr 10 bezpłatny
W tym numerze:

Kultura

s. 2

Inwestycje

s. 3

Informacje

s. 4

Komunikaty
WNIOSKI O POMOC
MATERIALNĄ O CHARAKTERZE
SOCJALNYM
Wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie
gminy Babiak moŜna
składać do dnia 15 września 2008r. w Urzędzie
Gminy w Babiaku pokój
nr 33. Druki wniosków
moŜna pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy.
Centrum Samorządności
i Regionalizmu w Łowiczu oddział Koło, zaprasza osoby bezrobotne do
swojej siedziby przy ul.
20 stycznia 3. Firma oferuje bezpłatne wsparcie
psychologiczno - doradcze oraz szkolenia. Nr tel.
(63) 2713371

Terminy wizyt
Powiatowego Urzędu
Pracy
Wrzesień - 3
Październik - 7
Listopad - 5
Od miesiąca września
2008 r. Powiatowy
Urząd Pracy w Kole
sukcesywnie będzie odstępował od obsługi osób
bezrobotnych w punkcie
w Babiaku.

Kultura
IX Dni Gminy Babiak
W dniach 9-10 sierpnia 2008 r. nasza gmina obchodziła po raz dziewiąty swoje święto podczas Dni Gminy Babiak. Imprezę zorganizowano z myślą o dzieciach, młodzieŜy i rodzinach, obierając sobie za
cel integrację międzypokoleniową. Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku otrzymał dofinansowanie na ten cel ze środków Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). W programie
nie zabrakło atrakcji dla kaŜdej z grup wiekowych. Były konkursy i
loterie dla najmłodszych i nieco starszych, konkurencje sportowe dla
dorosłych oraz konkurencje rodzinne. Ponadto uczestnicy mogli posłuchać folkloru w wydaniu zespołów ludowych z Babiaka, Dobrowa,
Lubrańca. Czas umilały takŜe orkiestry dęte z Wierzbinka i miejscowa
babiacka. Były spektakle w wykonaniu przedszkolaków, teatr obrzędowy „Borowioki”, duet pantomimistów z Wrocławia, kabaret z Sompolna oraz wystawa zorganizowana przez modelarzy z koła modelarskiego Orlik. Przed miejscową publicznością wystąpiły zespoły
„Najemnik”, „Romanca”, „Klakson” i „Solo”. Jednym z gwoździ programu IX Dni Gminy Babiak była wystawa poplenerowa prac, które powstały podczas IV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, który odbył sie w Brdowie (02-13.06.2008
r.). Jak co roku imprezie towarzyszyły zawody sportowe. Cztery druŜyny („Nałęcz” Babiak, SRW Łuczywno, „Baszta”
Przedecz, „Błękitni” Mąkolno) walczyły o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Babiak. Trofeum trafiło do rąk piłkarzy z Mąkolna. Na
uczestników festynu czekały stoiska gastronomiczne, podczas gdy
pociechy mogły w tym czasie dokazywać na placu zabaw, w wesołym
miasteczku, zdobywając dmuchany
zamek albo zjeŜdŜalnię lub dosiadając kucyka. Tylu
atrakcji nie udałoby
się zapewnić tylko
dzięki środkom z
Poakcesyjnego programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich i pieniądzom
Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku. Słowa wdzięczności naleŜy skierować pod adresem lokalnych sponsorów, którzy nigdy nie zawodzą oraz
nieocenionych wolontariuszy, których z roku na rok przybywa.
W dniach 02-13.06.2008 w Brdowie odbył się IV Międzynarodowy Plener Malarski. Pomysłodawcą i inicjatorem plenerów malarskich jest Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kole Pani Marianna Grabowska. Ideą pleneru jest niezmiennie
integracja środowisk twórczych, wymiana doświadczeń, ale przede wszystkim ponadkulturowy dialog poprzez sztukę. W
imprezie udział wzięli artyści reprezentujący róŜne środowiska i ośrodki twórcze: m.in. z Poznania, Olsztyna, Koła, Konina,
a takŜe z Ukrainy i Irlandii. Łącznie do Brdowa przyjechało 15 artystów zawodowo parających się sztuką. Patronat Honorowy nad imprezą pełni Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu. W tym roku, dołączył do niej takŜe Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, przez co IV Międzynarodowy Plener Malarski zyskał
dodatkowy wymiar. W tym roku miejscem artystycznej konfrontacji był
Brdów i jego przepiękna okolica, a artyści dzięki gościnności ojca Bronisława
Kraszewskiego zostali zakwaterowani na terenie Sanktuarium Matki BoŜej
Zwycięskiej. Swój udział w organizacji imprezy miał takŜe Urząd Gminy w
Babiaku w osobach Krystyny Bąk i Wojciecha Chojnowskiego (koordynacja
przygotowań, współpraca z organizatorem, udział w tworzeniu folderu). 6 lipca
2008 r. podczas uroczystości obchodów 25 rocznicy koronacji obrazu Matki
Boskiej Zwycięskiej otwarto w Brdowie wernisaŜ wystawy poplenerowej.
Wśród gości byli m.in.: Wiesław Mering (biskup włocławski), ojciec Izydor
Matuszewski (generał zakonu paulinów), Marek Woźniak (Marszałek Województwa Wielkopolskiego), Andrzej Leśniewski (dyrektor gabinetu wojewody
Uczestnicy IV Międzynarodowego Plene- wielkopolskiego), Zofia Wileńska (dyrektor departamentu Ministra Kultury i Dzieru Malarskiego Koło-Brdów 2008
dzictwa Narodowego) oraz lokalni samorządowcy powiatowi i gminni. Prace artyFot. Archiwum MDK w Kole
stów moŜna było takŜe obejrzeć podczas IX Dni Gminy Babiak (9-10.08.2008 r.).
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Inwestycje
Drogowy boom
Od lutego br. w gminie Babiak trwa boom inwestycji drogowych za sprawą ogłaszanych przetargów. Specyfika tego rodzaju robót wymaga wyłaniania wykonawców na początku roku, kiedy ceny na rynku są przystępne, a warunki pogodowe
sprzyjają drogowcom. Obok robót drogowych trwa opracowywanie dokumentacji na inne drogi, planowane do realizacji w
kolejnych latach budŜetowych. PoniŜej przedstawiamy realizowane od czerwca br. inwestycje drogowe.

Droga Lubotyń-Zakrzewo
Zakres: 1,263 km,
Wartość robót: 252.782,41 zł

ul. Wiosny Ludów w Babiaku
Zakres: 0,303 km,
Wartość robót: 94.240,97 zł

ul. PCK w Brdowie
Zakres: 0,150 km,
Wartość robót: 54.000 zł

ul. Sosnowa w Babiaku
Zakres: 0,373 km,
Wartość robót: 168.524,40 zł

Droga Dębno Poproboszczowskie
(Krukowo)
Zakres: 0,570 km,
Wartość robót: 144.208,37 zł

Droga Podkiejsze-Zwierzchociny
Zakres: Podbudowa 1,116 km,
Wartość robót: 140.300,00 zł

Kanalizacji ciąg dalszy
W wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w czerwcu br. na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Babiak etap VI
i w m. Brdów etap IV wyłoniono wykonawcę tego zadania. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Wod-Kan i CO
Andrzeja Palmy z siedzibą w Kole. Zwycięska firma za kwotę 865.848,40 PLN brutto wykona w terminie do
15.12.2008 r. sieć w m. Babiak i w m. Brdów o łącznej długości 3109 m i liczbie przykanalików 42 szt. o łącznej długości 920 m. Ponadto w Babiaku zostanie zbudowana przepompownia ścieków. Obecnie wykonawca kończy pracę w
Brdowie i na początku września planuje rozpoczęcie robót w Babiaku.

W Brdowie prace są juŜ na półmetku.
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W Babiaku zgromadzono materiały-prace ruszą od
września.
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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 Z FAJKĄ
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 :
Urząd Gminy w Babiaku

Informacje
Stan realizacji PPWOW
W wyniku realizacji załoŜeń Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), w którym
gmina Babiak uczestniczy, poszerza się zakres usług
społecznych dla mieszkańców. Ogłaszane są kolejne
zaproszenia do składania ofert na realizację usług przyczyniających się do integracji społecznej. Dziewięcioro
dzieci uczestniczyło w koloniach nad morzem, dwa
tysiące mieszkańców wzięło udział w imprezie integracyjnej skierowanej do dzieci, młodzieŜy i rodzin, osoby starsze mogą liczyć na uzupełniające usługi pielęgnacyjnoopiekuńcze świadczone przez 7 opiekunek. KaŜda z wytypowanych do Programu gmin wydatkuje przydzielone pieniądze w oparciu o zapisy w Planie Działania. Procedury Programu nakładają na gminy obowiązek ogłaszania konkursów celem wyboru najkorzystniejszego usługodawcy. W lipcu gmina Babiak podpisała umowę z Komendą Hufca ZHP w Kole
na zorganizowanie przez harcerzy obozu wypoczynkowego nad morzem dla 9 dzieci z ubogich rodzin. Pociechy uczyły się pływać, jeździć konno, poznały tajniki obrzędowości harcerskiej, nauczyły się udzielać pomocy przedmedycznej oraz zwiedziły Trójmiasto, Łebę i
Białobrzegi. W wyniku kolejnego konkursu wyłoniono realizatora integracyjnej imprezy
rodzinnej, którym został Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku. IX Dni Gminy Babiak przebiegały pod znakiem integracji dzieci, młodzieŜy i rodzin. Przeszło dwa tysiące ludzi wzięło
udział w zorganizowanych dla nich konkursach, zabawach i występach. Usługodawcą w
zakresie kompleksowego wsparcia osób starszych został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku. Za kwotę 24 tys. zł do dyspozycji osób starszych jest 7 opiekunek, które
będą sprzątać, robić zakupy, gotować, prać i pielęgnować osoby potrzebujące pomocy. Będący wynikiem konsultacji społecznych Plan Działania przewiduje jeszcze szereg innych
usług systemowych, które zostaną zrealizowane w tym i przyszłym roku. Na lata 2008-2009
Program przewiduje dla gminy Babiak pomoc w wysokości 108 700 euro. WaŜnym elementem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich jest budowa w sposób
partycypacyjny (z udziałem społeczeństwa) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych. Ten etap realizacji PPWOW rozpocznie się w gminie Babiak w październiku.
Aktualne informacje o przebiegu realizacji Programu znajdują się na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Babiaku www.babiak.org.pl pod przyciskiem „PPWOW”.

OKÓLNIK

Punkt informacyjny WRPO w Kole

dla mieszkańców gminy Babiak

W dniu 1 lutego 2008 roku w Kole działalność rozpoczął Punkt informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013 (WRPO). W ramach pełnionych obowiązków pracownicy Punktu informacyjnego WRPO udzielają bezpłatnych informacji wszystkim, którzy chcieliby uzyskać finansowe wsparcie z
Funduszy Europejskich zarówno w ramach WRPO jak i krajowych
Programów Operacyjnych funkcjonujących w ramach Narodowej
Strategii Spójności na lata 2007-2013. Punkt informacyjny WRPO
znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Kole przy ul.
Sienkiewicza piętro III, pok. 304, tel. 063 26 17 811, e-mail: kolo.wrpo@wielkopolskie.pl,
serwis
informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl. Punkt jest czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-15.30. Przedsiębiorcy, stowarzyszenia,
szkoły, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty mające siedzibę na terenie Wielkopolski otrzymają w Punkcie
informacyjnym WRPO informację i pomoc w ubieganiu się o środki
unijne. Pracownicy nie świadczą usług pisania wniosków. W punkcie informacyjnym WRPO moŜna dowiedzieć się, jak skorzystać ze
wsparcia Funduszy Europejskich dostępnego w ramach WRPO oraz
krajowych Programów Operacyjnych, znaleźć materiały informacyjne poświęcone WRPO 2007-2013, w wersji drukowanej i elektronicznej, poznać tryb i wymagane terminy złoŜenia wniosku aplikacyjnego WRPO oraz dowiedzieć się, jakie dokumenty naleŜy do
niego dołączyć, by wniosek był kompletny oraz uzyskać informacje
o moŜliwościach, zasadach dofinansowania projektów realizowanych w ramach WRPO. Informacji udzielają: Anna Bocian, Jolanta
Cieślak. Piotr Chęciński.

Urząd Gminy w Babiaku przypomina, Ŝe w
związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o
zwrocie podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz.379)
wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:
- od dnia 1 marca do 31 marca,
- od dnia 1 września do dnia 30 września
danego roku.
Do wniosku dołącza się faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w
okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc
złoŜenia wniosku.
Za II półrocze 2008 r. wniosek o zwrot podatku składa się w terminie od dnia 1 września do dnia 30 września wraz z fakturami
VAT wystawionymi od dnia 1 marca 2008
r. – 31 sierpnia 2008 r.

