Zajęcia dla dzieci dofinansowane z
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

U

czniowie Zespołu Szkół w Brdowie uczestniczyli w zajęciach sportowych dofinansowanych z
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez
gminę Babiak pn. „Organizacja zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Babiak” Zespół Szkół w Brdowie złożył swoją ofertę na świadczenie usług integracji społecznej na
rzecz dzieci i młodzieży mających na celu wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, umożliwiający
wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych oraz nabywanie nowych umiejętności poprzez organizowanie
alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Termin realizacji usługi zaplanowano od października do 10
grudnia 2008 roku. Koordynatorami programu byli: Barbara Szmajdzińska i Maciej Parysek. Harmonogram
programu przewidywał następujące rodzaje zajęć:
siatkówkę, tenis stołowy, ergowiosła oraz wycieczkę
do Poznania na Maltę. W zajęciach uczestniczyli
uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Brdowie. Terminy zajęć:
08.11 (sobota).
10.11 (poniedziałek)
15.11 (sobota)
22.11 (sobota) wycieczka do Poznania na Maltę
06.12 (sobota)
Zajęcia odbywały się w następujących godzinach:
- uczniowie szkoły podstawowej 9:00-11:45
- uczniowie gimnazjum 12:00-15:00
Miejsce - sala gimnastyczna Zespołu Szkół w
Brdowie.

W

ramach programu PPWOW uruchomiono bezpłatne
poradnictwo prawne dla rodzin. Od 29.10 do 10.12 radca prawny
Pan Tomasz Rolirad prowadził usługi w zakresie:
- poradnictwa prawnego,
- pomocy w formułowaniu wniosków i pozwów oraz umów,
- informacji o uprawnieniach i obowiązkach wynikających z prawa
rodzinnego,
- pomocy w rozwiązywaniu problemów wynikłych ze śmierci

członka rodziny.

Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
Przy wigilijnym stole
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiędzie.
Sercem go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota —
Oto, co czynić wam każe
Miłość, największa cnota (...)

Data wydania
XII 2008
Nakład 1500 egz.
Wieści z fajką
Nr 11 bezpłatny
W tym numerze:

Wydarzenia
s. 2
Sprawy gminne s. 3
Informacje
s. 4

Jan Kasprowicz - Przy wigilijnym stole

Z

drowia, pomyślności, sukcesów i spełnienia marzeń
oraz rodzinnych świąt, a także Szczęśliwego Nowego
Roku 2009 życzą w imieniu gminnego Samorządu
Przewodniczący Rady Gminy Babiak
Andrzej Rosiński

Wójt Gminy Babiak
Wojciech Chojnowski

Z fachowych porad prawnych skorzystało w trakcie dyżurów niespełna
30 osób z terenu naszej gminy.

Sukcesy modelarzy z Babiaka.

K

oło Modelarskie ‘’Orlik’’ realizuje
usługę integracji społecznej pod
nazwą ‘’Zajęcia pozalekcyjne i koła
zainteresowań dla dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Babiak’’. Zajęcia
prowadzone są w ramach środków
Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich. Udział w warsztatach
modelarskich jest dla dzieci i młodzieży
ciekawą i praktyczną formą spędzania wolnego czasu. Grupa zainteresowanych
uczniów od października do grudnia nauczy się budować modele, zapozna się z
historią sztuki wojennej, zwiedzi Muzeum Techniki i lotnisko na Okęciu. W
międzyczasie koło modelarskie „Orlik” powiększa katalog swoich sukcesów o
następne trofea. Wychowankowie instruktora Piotra Kubiaka zdobyli w dniu
11.10.2008 r. w Powidzu w zawodach latawcowych w kategorii latawce skrzynkowe 1sze miejsce i tytuł mistrza (Michał Kubiak) oraz 4-te miejsce zajął Mateusz Stawicki.
W dniu 15.11.2008 r. w konkursie modeli kartonowych, organizowanym dla dzieci i
młodzieży szkolnej przez Zarząd Wojewódzki LOK zajęli następujące miejsca: 1-sze
miejsce (lotnicze i pływające) zdobył Marcin Wysocki, 2-gie miejsce (pływające), 1sze (lotnicze klasa Open) zdobył Michał
Kubiak, 3-cie miejsce (lotnicze i
pływające) zdobył Adam Nejman. Za
model żaglowca ‘’Nina’’ wyróżniony
został przez sędziów instruktor Piotr
Kubiak. Dopełnieniem sukcesów
naszych modelarzy był udział w
Międzynarodowych Targach – Hobby
2008 w Poznaniu, gdzie poprzez swój
bogaty dorobek godnie reprezentowali
gminę Babiak.

Narodowe Święto Niepodległości w Babiaku

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Babiak
Na jednym z posiedzeń Komisji Spraw Gospodarczych i
Społecznych, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Babiaku przedstawiła założenia Strategii
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Babiak na lata 2008-2015 (SIiRPS). Dokument ten
powstał z udziałem społeczeństwa podczas czterech
warsztatów strategicznych. Gmina Babiak, która została
wytypowana do udziału w Poakcesyjnym Programie
Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) otrzymała
decyzje o przyznaniu środków na integrację społeczną w
wysokości 108 700 euro. Warunkiem umożliwiającym
wydatkowanie przydzielonych pieniędzy jest posiadanie
wspomnianej strategii. Program dopuszczał wydatkowanie
środków w wielkości nie więcej niż 1/3 przewidzianej dla
gminy kwoty na podstawie tzw. Planu Działania. Na
grudniowej Sesji Rada Gminy Babiak zatwierdziła
dokument i od tego momentu wszystkie ogłaszane
konkursy na realizację usług społecznych muszą być
zgodne z zapisami w (SIiRPS). Strategia zawiera diagnozę
problemów społecznych, analizę silnych i słabych stron
oraz szans i zagrożeń w otoczeniu gminy, a także
tabelaryczne zestawienie celów i działań, dzięki którym
możliwe będzie zrealizowanie misji strategii. W roku 2009
zostało do wykorzystania jeszcze przeszło 250 000 zł z
przeznaczeniem
na usługi
integracji
społecznej dla
dzieci, młodzieży,
rodzin i osób
starszych.

W

e wtorek, 11 listopada 2008 r. minęła 90
rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości. W 1918 roku po 123 latach
rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję
polskie państwo zaistniało znów na mapach
Europy. Babiackie obchody Narodowego Święta
Niepodległości rozpoczęły się w tutejszym kościele
mszą świętą odprawioną w intencji poległych
obrońców Ojczyzny. Następnie wszyscy uroczyście
przemaszerowali pod pomnik poległych żołnierzy,
aby złożyć tam kwiaty i zapalić znicze. Hołd
p o l e g ł y m o d d a l i ko m b a t a n c i , s t r a ż a c y,
p r z e d s t aw i c i e l e w ł a d z s a m o r z ą d ow y ch ,
nauczyciele, pracownicy banku i gminnej
spółdzielni, harcerze, uczniowie oraz mieszkańcy i goście. Głos zabrał wójt gminy Wojciech
Chojnowski a modlitwę w intencji poległych odmówił ksiądz Maciej Dyjoniziak – proboszcz parafii
Babiak. Obchody uświetniła orkiestra dęta wykonując wiązankę pieśni patriotycznych. Druga część
obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbyła
się późnym popołudniem w Gminnym Ośrodku Kultury
w Babiaku. Zaproszeni specjalnie na tę okazję aktorzy
scen teatrów krakowskich przedstawili sztukę pt.
„Krakowskie meandry z ulicy oleandry”. W programie
artystycznym nie zabrakło prozy, liryki i pieśni
patriotycznych, do których wykonania włączono
widzów. Chwilami sala ośrodka kultury rozbrzmiewała
głosem ponad stu widzów, którzy skorzystali z
zaproszenia spędzenia wieczoru w patriotycznej
atmosferze refleksji.

Projekt budżetu
Gminy Babiak
na rok 2009
Dochody - 18.058.000
Wydatki - 21.214.405
Deficyt - 3.156.405
Inwestycje - 5.013.500

W

ójt Gminy Babiak
informuje, że na
tablicy ogłoszeń
wywieszono wykaz
następujących
nieruchomości
przeznaczonych
do
zbycia:
1.Nieruchomość
zabudowana położona w
miejscowości Zakrzewo
nr działki 116/6,
2
pow. 878 m ,
nr księgi wieczystej 47050.
cena nieruchomości:
32 400 zł.
Złożenie wniosku przez
o so by, któ r ym
p r z y s ł u g u j e
pierwszeństwo w nabyciu
w/w nieruchomości na
podstawie art. 34 ust.1
ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gos podarce
nieruchomościami
/Dz.U.20 04r . Nr 261,
poz. 260 ze zm./
przysługuje termin 6-ciu
tygdni licząc od dnia
wywieszenia wykazu .

Inwestycje

Wieczór poetycki w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Dębnie Królewskim
Królewskim..

W

dniu 22 października o godz. 11.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dębnie
Królewskim zorganizowano „Wieczór poetycki” poświęcony poezji Leopolda Staffa.
Spotkanie połączone było z uroczystym rozpoczęciem funkcjonowania Środowiskowego
Domu Samopomocy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele urzędu gminy oraz
członkowie Rady Gminy Babiak. Zaproszenie przyjęła również Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Pani Urszula Polewska. Rozpoczęcia uroczystości
dokonała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Babiaku Pani
Krystyna Bilińska zwracając uwagę, że Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Dębnie
Królewskim został utworzony w związku z potrzebami jakie istnieją w naszym
społeczeństwie. Działalność ośrodka pozwoli realizować szeroko rozumianą rehabilitację
społeczną osób niepełnosprawnych, której celem jest podniesienie jakości życia oraz
przeciwdziałanie izolacji społecznej osób z zaburzeniami. Kierownik GOPS przedstawiła
kadrę ŚDS, którą stanowią: kierownik, instruktorzy terapii zajęciowej, opiekun osoby
niepełnosprawnej, rehabilitant, psycholog, psychiatra, pielęgniarka oraz przedstawiła po kolei wszystkich podopiecznych tego ośrodka.
Głos zabrali również: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Pani Urszula Polewska, Sekretarz Urzędu Gminy i
jednocześnie Radna Powiatu Pani Krystyna Bąk, Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Rosiński, Przewodniczący Komisji d/s
Gospodarczych i Społecznych Pan Paweł Drapiński oraz p.o. Kierownika ŚDS Pani Gabriela Broda. Przedstawiono plan pracy
Środowiskowego Domu Samopomocy oraz plany pracy poszczególnych pracowni w tym: pracowni kulinarnej i gospodarstwa
domowego, pracowni rehabilitacyjnej, pracowni stolarsko-ogrodniczej, świetlicy i pracowni artystycznej. Na program „Wieczoru
poetyckiego” złożyły się wiersze Leopolda Staffa, które recytowane były przez uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy. Recytacjom towarzyszyła muzyka Mozarta.
Szczególny charakter tego spotkania podkreślała sceneria, o którą zadbali uczestnicy przy
pomocy instruktorów terapii zajęciowej. Wystrój pomieszczenia specjalnie przygotowany na
ten dzień stwarzał przyjemną, miłą atmosferę. Debiut artystyczny podopiecznych
nagrodzony został głośnymi brawami. Podopieczni ŚDS w dowód wdzięczności za
utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy podarowali wszystkim zaproszonym
gościom skromne upominki, które zostały przez nich wykonane samodzielnie pod okiem
instruktorów w wymienionych pracowniach. Gościom wręczono bukiety kwiatów zrobione z
liści. Po uczcie duchowej organizatorzy zatroszczyli się również o potrzeby ciała. W pracowni
kulinarnej i gospodarstwa domowego został przygotowany poczęstunek dla wszystkich
uczestników spotkania.

50 lat minęło ...

Mikołajowe bajanie...
Jak co roku, w tym ważnym zwłaszcza dla dzieci dniu nie mogłem
zapomnieć o gminie Babiak. Mając na celu podtrzymanie tradycji i
chcąc jednocześnie zaprzeczyć kłamliwym pogłoskom jakobym
nie istniał, wczesnym grudniowym rankiem wyruszyłem po gminie z
prezentami. Na początek zaparkowałem sanie przed budynkiem Urzędu
Gminy. Dzieci tam wprawdzie nie ma, ale trzeba pamiętać, że oprócz
prezentów mam także rózgi, których zaniosłem tam cały snop (na szczęście
tylko kilka się przydało!). Poczęstowałem wszystkich cukierkami i ruszyłem
dalej, do szkół. W tym roku każde dziecko napisało do mnie list, więc z
przyjemnością mogłem rozdać moim milusińskim 1075 prezentów na
łączną kwotę prawie 11.000 zł. Tradycją stało się już, że wspieram
przedszkolaków, którzy chyba boją się mnie trochę? Pamiętałem również o
dzieciach zaproszonych na Mikołajki przez członków Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Brdowskiej. Moje renifery były wdzięczne, że z sań ubyło
400 paczek! To nie koniec prezentów. Razem z sołtysem Pawłem
Drapińskm, Radą Sołecką z Babiaka (Urszulą Kreczmer, Jackiem
Andrzejczakiem, Janem Błaszczykiem, Tadeuszem Dominiakiem, Markiem
Stasiakiem), przy czynnym wsparciu Krystyny Bąk i Wojciecha
Chojnowskiego oraz radnych Jadwigi Witkowskiej, Andrzeja Rosińskiego i
Romana Gajewskiego, z pomocą lokalnych sponsorów ufundowaliśmy
samotnym seniorom 18 bonów żywnościowych. I niech mi jeszcze ktoś
powie, że Mikołaj nie istnieje!...
Św. Mikołaj
Byłem we wszystkich
szkołach i przedszkolach

Odwiedziłem seniorów

Obdarowałem wszystkie
dzieci zaproszone przez
Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Brdowskiej

Zawitałem na Sesję
Rady Gminy Babiak

G

mina Babiak kończy rok inwestycyjny dwoma przedsięwzięciami. W grudniu br. oddano do użytku kolejne etapy kanalizacji
sanitarnej - etap VI w m. Babiak i etap IV w m. Brdów. Wykonawca, czyli Zakład Wod-Kan i CO Andrzeja Palmy z siedzibą w Kole za
kwotę 865.848,40 PLN brutto wykonał w terminie do 15.12.2008 r. sieć w obydwu miejscowościach o łącznej długości 3109 m i liczbie
przykanalików 42 szt. o łącznej długości 920 m. Ponadto przy ulicy Wojska Polskiego w Babiaku została zbudowana przepompownia
ścieków.
Drugie przedsięwzięcie to adaptacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Babiaku na potrzeby posterunku policji.
Będąca wynikiem przetargu umowa, podpisana w dniu 03.09.2008 roku pomiędzy Gminą Babiak a Zakładem Budowlanym Józefa
Tomaszewskiego przewiduje wykonanie następujących prac: roboty rozbiórkowe, podłoża i posadzki na gruncie, konstrukcje przyziemia i
dach (konstrukcja i pokrycie). Koszt inwestycji wyniesie 130.736,96 zł.

Etap VI kanalizacji w Babiaku
- prace ziemne

Etap IV kanalizacji w Brdowie
- kolektor tłoczny

Adaptacyja budynku przy SP w Babiaku
na potrzeby posterunku policji

Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma,
lecz przez to kim jest,
nie przez to co posiada,
lecz przez to czym dzieli się z innymi!
Pod takim hasłem 22.XI.2008 r. w Zespole Szkół w Brdowie odbył się
koncert poezji śpiewanej, zadedykowany w szczególności zaproszonym
na niego sponsorom oraz sołtysom. Organizatorzy chcieli w ten sposób
podziękować głównie lokalnym sponsorom, którzy organizacyjnie i
finansowo, z nieukrywaną sympatią i ze zrozumieniem wspomagają
organizację gminnych imprez, konkursów i zawodów. Dzięki ich hojności udaje się zrealizować corocznie kilkadziesiąt przedsięwzięć z
udziałem dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Niemały to sukces mając na uwadze znikomą aktywność społeczną mieszkańców i niechęć
do angażowania się w sprawy lokalne. Dla wszystkich zebranych utwory z repertuaru Marka Grechuty wykonał Jarosław Kołodziejek przy
akompaniamencie Dariusza Bagińskiego. Zakończeniem wieczoru była uroczysta kolacja.

Leader. Dobiegają końca prace nad strategią

P

W

piątek 10 października 2008 r. na sali ślubów zebrały
się pary, które świętowały uroczystość „Złotego
Jubileuszu”. Wszystkim obecnym wręczono pamiątkowe
medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” i życzenia od
Prezydenta RP. Ze strony wójta Wojciecha Chojnowskiego
padły pod adresem Jubilatów słowa gorących życzeń i
uznania za długoletnie i przykładne trwanie w związku
dwojga bliskich sobie ludzi. Do rąk jubilatów trafiły również
pamiątkowe dyplomy. Przy herbacie i ciastkach obudziły się
wspomnienia. Ze wzruszeniem przywoływano tamte dni
sprzed pięćdziesięciu lat, kiedy jubilaci stawali na ślubnym
kobiercu i wypowiadali przysięgę małżeńską. A byli to:
Barbara i Stanisław Bąkowscy, Marianna i Jan Grzechowscy,
Maria i Kazimierz Gryglewscy, Irena i Bogumił Jaworscy,
Zenona i Stefan Kacprzakowie, Jadwiga i Zdzisław
Kubiakowie, Eugenia i Józef Kubscy, Marianna i Józef
Kubscy, Krystyna i Włodzimierz Mikołajczykowie, Daniela i
Marian Piekarscy, Marianna i Jerzy Pietrzakowie, Halina i
Ryszard Pokrywczyńscy, Aurelia i Kazimierz Rakowscy.

od hasłem Wielkopolska Wschodnia – partnerstwo siłą regionu realizowany jest projekt Lokalnej Grupy Działania (LGD)
„Wielkopolska Wschodnia”, którą tworzą gminy Babiak, Dąbie, Olszówka, Grzegorzew, Koło, Wierzbinek, Sompolno, Krzymów,
Kramsk. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w konkursie na realizację zadania publicznego w
zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych
poprzez działania mające na celu dostosowanie lokalnych strategii rozwoju do wymagań rozwoju obszarów wiejskich”. Za dotację w
wysokości niespełna 20.000 zł LGD uaktualni Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) do wymogów obowiązujących przepisów oraz
upowszechni jej zapisy wśród społeczności z terenu gmin tworzących stowarzyszenie. Wieloetapowy proces przebudowy strategii
rozpoczął warsztat pn. „Metodyka Lokalnej Strategii Rozwoju, aktualizacja strategii, wybór kierunków działań i projektów przedsięwzięć”
prowadzony przez moderatorów-specjalistów z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Podczas tego warsztatu
członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Zespołu ds. Aktualizacji LSR poszerzyli swoją wiedzę na temat
inicjatywy Leader. Na drugim warsztacie pn. „Biuro i kadra LGD – funkcjonowanie,
procedury, angażowanie pracowników. Zapisy procedur w LSR” zostały
szczegółowo omówione wybrane elementy LSR, które należało wprowadzić do
dokumentu. Warsztatową część aktualizacyjną zakończyło spotkanie wójtów,
członków Zarządu i Zespołu ds. Aktualizacji LSR, które odbyło się 21 października
2008 r. w Wierzbinku. Na tym spotkaniu dyskutowano o budżecie LGD oraz spisano
przedsięwzięcia, które staną się przedmiotem realizacji w najbliższych latach
funkcjonowania stowarzyszenia. Kolejnym elementem projektu jest
upowszechnianie wiedzy na temat PROW, inicjatywy Leader oraz LGD
„Wielkopolska Wschodnia” wśród mieszkańców gmin objętych obszarem jej
działania. W każdej z dziewięciu gmin zostało przeprowadzone jednodniowe
sześciogodzinne specjalistyczne szkolenie informacyjne
dotyczące zasad i
możliwości dofinansowania różnorakich przedsięwzięć. Wkrótce zostanie wydany
folder informacyjny promujący stowarzyszenie oraz zawierający informacje na temat
zasad i możliwości dofinansowania przedsięwzięć w ramach LSR. Projekt pn.
„Wielkopolska Wschodnia – partnerstwo siłą regionu” pilotowany jest przez biuro
stowarzyszenia i gminę Wierzbinek.
Wieści z fajką
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