Wakacje milusińskich z Brdowa i okolic
W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich dla dzieci z Brdowa i okolic zorganizowano „ Klub
Maluszka”, który przez okres blisko trzech miesięcy stał się
alternatywną formą wychowania przedszkolnego dla 25 osobowej
grupy dzieci. Celem przedsięwzięcia było upowszechnianie i
promocja wychowania przedszkolnego oraz wspomaganie
wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez organizowanie zajęć
manualnych, technicznych, sportowych, muzycznych i czytelniczych
z wykorzystaniem podstawowej formy aktywności dziecka – zabawy.
W ramach projektu zorganizowano 150 godz. zajęć w różnych
formach organizacyjnych. Były to stacjonarne zajęcia w klubie,
wycieczki autokarowe, piesze wycieczki, dzięki którym dzieci
zwiedzały okolicę. Dzięki pozyskanym funduszom dzieci były w
ZOO w Płocku, w Parku Dinozaurów w Rogowie, dwukrotnie na
basenie odkrytym w Uniejowie.
Dzięki uprzejmości Pana
Leśniczego Sławomira Niteckiego dzieci zwiedziły Szkółkę Leśną
w Kiejszach, wysłuchały pięknych opowieści zapoznały się z
eksponatami. Współpraca z Parafią Św. Wojciecha przede wszystkim z Ojcem Go i Ojcem Waldemarem umożliwiła
realizację imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka. Imprezę uświetniły występy zespołu „ Scholka” oraz
miejscowego amatorskiego zespołu muzycznego. Podsumowaniem działalności klubu był piknik zorganizowany u Państwa
Dopierałów (również Partnera projektu). Ponadto dzieci uczestniczyły w zajęciach tanecznych prowadzonych przez
Centrum Edukacyjne „Atut”, w zajęciach czytelniczych prowadzonych przez Panią Ogrodowczyk z Klubu Seniora oraz
starsze dzieci z Zespołu Szkół w Brdowie. W związku z występującymi u dzieci problemami z wymową realizatorzy projektu
zorganizowali dla dzieci spotkania z logopedą, który zdiagnozował 15 osobową grupę dzieci i udzielił wskazówek do dalszej
pracy. Projektem zostały objęte nie tylko dzieci z klubu. W wycieczkach i imprezach uczestniczyły także maluchy
uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Brdowie. Łącznie projektem objęto 50 dzieci z Brdowa i okolic. W
wycieczkach udział wzięło 218 osób (rodzice z dziećmi) w imprezie integracyjnej około 130 osób, w pikniku 50 osób.
Dodatkowym efektem realizacji projektu był zakup wyposażenia kącika czytelniczego, który po zakończeniu projektu
został przekazany dzieciom z przedszkola i będzie służył kolejnym milusińskim.
Oprócz wyżej wymienionych Partnerów pomocą w realizacji projektu
służyła także Rada Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym w
Brdowie, Rada Sołecka Brdowa, wolontariuszki- studentki pedagogiki
oraz dwie tegoroczne maturzystki. Realizatorki usługi Donata
Krzyżostaniak i Ewa Mikołajczyk dziękują wszystkim Partnerom za
włożoną w realizację projektu pracę. Podziękowania składamy także
rodzicom, którzy bardzo chętnie uczestniczyli w procesie opiekuńczo
– wychowawczym. Szczególne podziękowania dzieci, rodzice i
realizatorzy projektu składają na ręce Pana Wójta Wojciecha
Chojnowskiego, którego determinacja w pozyskiwaniu funduszy
unijnych na rzecz społeczności gminnej umożliwia realizację takich i
podobnych projektów, przynoszących nie tylko różnorodne korzyści,
ale także sprawiających wiele radości zwłaszcza naszym milusińskim.
Autor: Ewa Mikołajczyk

Festiwal dobrych potraw w Brdowie

KOMUNIKAT

Pod koniec sierpnia 2009 r. Brdowska Ochotnicza Straż Pożarna uroczyście podsumowała realizowany
w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich projekt integracji społecznej.
Strażacy złożyli swoją ofertę odpowiadając na konkurs ogłoszony przez Gminę Babiak w zakresie
realizacji usług integracji społecznej na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin, mający na
celu wsparcie i rozwój integracji międzypokoleniowej oraz aktywizację społeczności lokalnej. Projekt
trwający od kwietnia do sierpnia br. nazwano festiwalem dobrych potraw w powiązaniu z utrwalaniem
tradycji OSP. Gmina Babiak organizując konkurs pod hasłem „Spotkajmy się razem” przeznaczyła
30.000 zł na rozwój usług kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych służących odbudowywaniu i
podtrzymywaniu lokalnych tradycji oraz wspierających integrację międzypokoleniową. Jedną z trzech
ofert w tym konkursie złożyli brdowscy strażacy. Ze względu na wysoki poziom merytoryczny
złożonych wniosków Komisja Oceniająca podzieliła równo przeznaczoną na ten cel kwotę. Druhowie
z Brdowa zaproponowali w swojej ofercie 40 godzin usług, których adresatem była niespełna
osiemdziesięcioosobowa grupa mieszkańców Brdowa (w tym dzieci, młodzież i osoby starsze). Projekt
przewidywał międzypokoleniowe działania integracyjne w oparciu o lokalny dorobek kulinarny i
tradycje strażackie. Doświadczone gospodynie dzieliły się podczas kilku spotkań swoją wiedzą
kulinarną z przyszłymi paniami domu. Wspólnie przygotowywano staropolskie potrawy, gotowano
niespotykane już zupy, eksperymentowano z przyprawami. Ważnym elementem warsztatów było
dekorowanie stołów, eksponowanie potraw czy przystrajanie sali. Natomiast męska część uczestników
projektu pogłębiała wiedzę o systemie pożarnictwa w Polsce, w szczególności o tradycjach lokalnej
jednostki. W ten sposób zachęcano młodych ludzi do wstąpienia w szeregi brdowskiej OSP. Ciekawym
wydarzeniem był pokaz umiejętności strażaków zorganizowany w Dniu Dziecka w Zespole Szkół w
Brdowie. Wóz bojowy, który wjechał na sygnale na szkolne boisko przestraszył wszystkich i
jednocześnie zaciekawił. Festiwal dobrych potraw mógł się odbyć przede wszystkim dzięki
zaangażowaniu wielu osób, począwszy od członków Zarządu OSP, partnerów projektu oraz wielu
wolontariuszy. Szczególne słowa
wdzięczności należy skierować pod
adresem pań: Krystyny Bąk, Teresy
Zalewskiej i Elżbiety TanalskiejStremlau oraz panów: Władysława
Gaja, Józefa Kwiatkowskiego oraz
pozostałych wolontariuszy, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili
się do realizacji projektu.

W związku z lipcową nowelizacją
przez Sejm RP ustawy
budżetowej, zmniejszono kwoty
rezerwy celowej na realizację
Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Dla gminy Babiak oznacza to
redukcje środków, a co za tym
idzie wcześniejsze zakończenie
usług integracji społecznej
finansowanych z tego Programu.
Zaległości gminy Babiak wobec
usługodawców w tym Programie
wynoszą obecnie 24.000 zł. Taka
sytuacja wymusiła zakończenie z
dniem 31.07.2009 r. bezpłatnych
usług prawnika oraz psychologa.
Trwają negocjacje
co do
pozostałych usług. Zgodnie ze
wskazówkami Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej gminy nie
mogą podpisywać nowych umów,
a obecne zobowiązania należy
odkładać w czasie do przyszłego
roku budżetowego. Istnieją
szanse, że program zostanie
przedłużony i gminy będą miały
możliwość wykorzystania pełnej
kwoty alokacji w 2010 r.

Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
Gminne święto plonów 2009
Święto plonów w gminie Babiak obchodzono 13 września 2009 r. w
Brdowie. Dożynki gminne zbiegły się z dożynkami parafialnymi oraz
odpustem. Uroczystość rozpoczęła się od procesji sprzed klasztoru.
Ministranci, brdowscy strażacy, księża, przedstawiciele sołectw z
wieńcami dożynkowymi oraz pozostali uczestnicy przemaszerowali
na plac za klasztorem, gdzie odbyła się uroczysta msza św. Mszę
celebrował gość z Częstochowy OO. dr Piotr Polk. Starostami
dożynek byli w tym roku państwo Marianna i Tadeusz Sierakowscy z
Lipich Gór. W pierwszych rzędach można było zobaczyć
przedstawicieli władz gminnych, powiatowych, policji oraz lokalnych
organizacji i instytucji. W trakcie mszy św. pobłogosławiono chleb
dożynkowy i wieńce, które jak co roku walczyły o miano
najpiękniejszego. Wyjątkową oprawę liturgiczną zapewnił udział
brdowskiej scholi oraz chóru działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku. Dzieci w strojach
ludowych częstowały zebranych chlebem z tegorocznej mąki. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał wójt
Wojciech Chojnowski, który podziękował wszystkim rolnikom za ich trud i szacunek do chleba. O trudnej sytuacji
w rolnictwie mówił także Marek Tomicki - Przewodniczący Rady Powiatu w Kole. Spośród jedenastu wieńców
dożynkowych, zgłoszonych do konkursu komisja wybrała cztery najpiękniejsze przyznając następujące miejsca: I
miejsce dla podpopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim, II miejsce dla
sołectwa Brdów, III miejsce zajęły równocześnie wieńce z sołectwa Stypin i Babiak. Pozostałych twórców
wyróżniono oraz nagrodzono. Święto chleba uświetnił występ Gminnej Orkiestry Dętej z Babiaka oraz
przyśpiewki w wykonaniu Teatru Obrzędowego „Borowioki”.
Ochotnicza Straż Pożarna z Brdowa przygotowała dla zebranych pyszną grochówkę z kiełbasą. Przedsięwzięcie
mogło się odbyć dzięki zaangażowaniu i ścisłej współpracy przedstawicieli Urzędu Gminy w Babiaku, klasztoru
oraz władz sołeckich Brdowa i tutejszej OSP. Warto nadmienić, że świętowanie przeniosło się znacznie poza
teren Brdowa-jadąc drogą wojewódzką z Brdowa do Koła w okolicy Podkiejsz można podziwiać słomiane
małżeństwo wykonane przez państwa Okupskich właśnie z okazji brdowskich dożynek.
Uroczysty przemarsz
procesji z wieńcami
dożynkowymi

Ks. dr Piotr Polk
celebrował mszę św.

Słomiane
małżenstwo z
Podkiejsz

Kolejka do
grochówki nie
miała końca
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1. poz. 7) na nowy
okres świadczeniowy 2009/2010, który trwa od 01.10.2009 – 30.09.2010 wnioski na fundusz alimentacyjny można składać od 1
sierpnia 2009 r. Wniosek można pobrać w GOPS w Babiaku w dziale zasiłków rodzinnych. Do wniosku należy dołączyć:
zaświadczenie o dochodach z US, zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów, dokument
stwierdzający wiek osoby uprawnionej, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie stwierdzające bezskuteczność
egzekucji, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku osoby niepełnosprawnej), odpis prawomocnego
orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty albo odpis protokołu
zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły
wyższej osoby uprawnionej. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku
życia; w sytuacji, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o
znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. Próg dochodowy na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725,00
zł.Wniosek na świadczenie z funduszu alimentacyjnego w imieniu niepełnoletniego dziecka składa przedstawiciel ustawowy
dziecka. Gdy w chwili składania wniosku dziecko jest pełnoletnie wniosek składa samo na siebie.
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Inf ormacja
Świadczenia rodzinne i dodatki
dotyczące dzieci uczęszczających do
szkół. Zgodnie z Ustawą o
świadczeniach rodzinnych
(Dz.U.Nr 139 poz. 992 z 2006 r. z
późn. zm.) zasiłek rodzinny dla
dzieci mogą otrzymać rodziny,
których dochód na członka rodziny
nie przekracza 504,00 zł, a w
przypadku gdy członkiem rodziny
jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności
– 583,00 zł na osobę w rodzinie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r.
(Dz. U. Nr 129, poz.1058) wysokość
zasiłku rodzinnego od dnia 1
l i s t o p a d a 2 0 0 9 r. w y n o s i
miesięcznie: 68,00 zł na dziecko w
wieku do ukończenia 5 roku życia;
91,00 zł na dziecko w wieku
powyżej 5 roku życia do ukończenia
18 roku życia; 98,00 zł na dziecko w
wieku powyżej 18 roku życia do
ukończenia 21 roku życia, albo 24
roku życia w przypadku osoby
legitymującej się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Na każde dziecko rozpoczynające
rok szkolny (klasa O, szkoła
podstawowa, gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalne) przysługuje
dodatek do zasiłku rodzinnego z
tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
w wysokości 100,00 zł na dziecko
(płatne jednorazowo).
Na dzieci uczące się w szkołach
ponadgimnazjalnych, przysługuje
dodatek do zasiłku rodzinnego z
tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem
zamieszkania. Wysokość tego
dodatku wynosi odpowiednio:
90,00 zł miesięcznie na dziecko w
związku z zamieszkiwaniem w
miejscowości, w której znajduje się
siedziba szkoły; 50,00 zł miesięcznie
na dziecko w związku z dojazdem z
miejsca zamieszkania do
miejscowości, w której znajduje się
siedziba szkoły. W/w dodatek
wypłaca się w miesiącach wrzesień
2009 – czerwiec 2010 r.

Dni Gminy Babiak 2009
W dniach 8-9 sierpnia 2009 r. gmina Babiak po raz
dziesiąty obchodziła swoje święto nazwane Dniami
Gminy Babiak. Tradycyjnie już świętowanie
rozłożono na dwa dni oraz dwie lokalizacje. W
sobotę na babiackim stadionie odbył się Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy Babiak. Pośród pięciu walczących drużyn, na
najwyższym podium stanęli zawodnicy z Łuczywna,
za nimi uplasowali się piłkarze Baszty Przedecz,
trzecie miejsce zajęli oldboje z Babiaka. Listę
zamknęli Nałęcz Babiak (IV miejsce) i juniorzy
Zgody Chodecz (V miejsce). Przewodniczący
Andrzej Rosiński wręczył zwycięzcom puchar, a do
rąk pozostałych trafiły babiackie fajki. Chwilę po
zakończeniu Turnieju impreza przeniosła się na plac
przed Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku, gdzie
swój koncert dała tamtejsza orkiestra dęta. W międzyczasie publiczność mogła brać udział w licznych
konkursach skierowanych do każdej z grup wiekowych. Tego dnia zebrani mogli jeszcze oglądać występy
dzieci z miejscowego przedszkola, spektakl Teatru „Borowioki”, koncert dał zespół rockowy „Najemnik” i
gwiazda wieczoru – zespół country „BODAR”. Wieczorem muzykę do tańca zapewnił zespół „SOLO”.
Drugi dzień jubileuszowych Dni Gminy Babiak rozpoczął się kabaretowo za sprawą grupy komików z
Torunia. Zaraz po nich publiczność bawili parodyści z Wrocławia w programie „Andrzej Rybarczyk show”.
Pomiędzy występami wszyscy mogli brać udział w różnego rodzaju konkurencjach siłowych i
zręcznościowych. Dzięki szerokiemu gronu sponsorów (około 20 firm, organizacji i osób prywatnych),
organizatorzy mogli przeprowadzić kilkanaście różnych konkursów, w których nagrodami były ciekawe
zabawki, pożyteczne narzędzia, przydatne gadżety, a nawet roczny abonament internetu radiowego wraz z
instalacją. Wieczór był zarezerwowany dla miłośników tańca nowoczesnego i tradycyjnego. Publiczność
skutecznie rozruszał zespół „FISHER”, a dobra zabawa kontynuowana była jeszcze przy rytmach zespołu „SOLO”. Tradycyjnie obchody święta gminy
uświetniły stoiska: modelarze z Orlika przygotowali specjalnie na tę okazję makietę kolejki, a podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w
Dębnie Królewskim eksponowali swoje prace. Na przybyłych czekały także stoiska gastronomiczne i handlowe. Miejscowi hodowcy koni z Józefowa
oferowali przejażdżki bryczką. Dwa dni obchodów X Dni Gminy Babiak obfitowały w moc atrakcji, a dzięki wspaniałej aurze pozwoliły miło spędzić ten
czas mieszkańcom gminy i gościom.

Proponowany wariant inwestycyjny gminy Babiak na lata 2009-2011
Podczas posiedzenia Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych w dniu 04 września br. wójt Wojciech Chojnowski przedstawił radnym do
zaopiniowania wariant inwestycyjny na obecny i przyszły rok budżetowy. Radni jednogłośnie zgodzili się na podjęcie ryzyka wykonania kilku ważnych
dla gminy inwestycji. Zielone światło uzyskało wielofunkcyjne boisko w ramach programu Orlik-2012, gminna hala sportowa o wymiarach 24x48 m,
droga Babiak-Brdów, rozbudowa stacji wodociągowej w Babiaku i zakup taboru asenizacyjnego. Dwie ostatnie inwestycje dofinansowane są z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 do którego gmina złożyła wniosek. Z tego samego Programu dofinansowane będą trwające już
prace budowlane przy oczyszczalni ścieków w Poloniszu i budowie sieci wodociągowej w Lipich Górach-Osówiu. Wstępne oszacowanie kosztów tych
inwestycji wynosi:
1. Boisko wielofunkcyjne “Orlik” - ok. 1mln zł (potencjalne dofinansowanie z zewnątrz - 66%)
2. Gminna hala sportowa - 3,3 mln zł z wyposażeniem ( dofinansowanie z zewnątrz 1 mln zł)
3.Droga Babiak-Brdów - 2 mln zł (potencjalne dofinansowanie z zewnątrz - 50%)
4. Stacja uzdatniania wody w Babiaku - 2,8 mln zł (potencjalne dofinansowanie z zewnątrz 75%)
5. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m.Polonisz - 2,8 mln zł (potencjalne dofinansowanie z zewnątrz - 75%)
6. Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Lipie Góry - Osówie - 0,7 mln zł (potencjalne dofinansowanie - 75%)
7. Zakup taboru asenizacyjnego - 0,2 mln zł (potencjalne dofinansowanie - 75%)
8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Babiak -0,5mln zł
W/w inwestycje są na różnym etapie realizacji. Część z nich już trwa, pozostałe czekają na rozstrzygnięcia przetargowe.

Drogi gminne
W lipcu br. gmina Babiak rozpoczęła przebudowę ulic Dębowej i Jodłowej
wBabiaku, na odcinku o łącznej długości 0,354 km. Układanie nawierzchni
asfaltowej zakończono pod koniec sierpnia. Wykonawca-Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo-Mostowych w Kole otrzymało za zrealizowane zadanie kwotę
164.264,90 zł.

Wnioski Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych
Rady Gminy Babiak dotyczące stanu dróg gminnych (wyciąg z protokołu)

70 rocznica bombardowania pociągu w Lipich Górach
W niedzielę 6 września 2009 r. o godz. 16.00 w lesie przy pomniku w Lipich Górach odbyła się
uroczystość uczczenia pamięci zamordowanych pasażerów zbombardowanego pociągu. Minęło już 70
lat od tragedii, jaka wydarzyła się na dworcu w Lipich Górach. 6 września 1939 r., hitlerowcy w
godzinach popołudniowych na tutejszej stacji kolejowej, zbombardowali i ostrzelali pociąg
ewakuacyjny z Wielkopolski Zachodniej i Pomorza. W wyniku nalotu śmierć poniosło czterdziestu
czterech młodych ludzi, a kolejnych siedemnastu
zmarło w drodze do szpitala w Łęczycy. Mszę świętą w
intencji zamordowanych odprawił ks. Idzi Piasecki proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła we Wrzącej
Wielkiej. Kwiaty i znicze na mogile poległych złożyli
kombatanci, radni, przedstawiciele władz gminnych,
strażacy i okoliczni mieszkańcy. Podczas krótkiej
akademii uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tony
Halika we Wrzącej Wielkiej cytowali wiersze i prozę
wojenną. Występ dała również orkiestra dęta z Wrzącej
Wielkiej. Mimo niesprzyjającej aury (deszcz i chłód) w uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób, a z
roku na rok przybywa uczestników, pośród których nie brakuje babiackich samorządowców i
pracowników urzędu. Urząd Gminy w Babiaku dba o właściwy stan techniczny pomnika oraz prowadzi
zabiegi konserwacyjno-pielęgnacyjne.

W dniach 26.06; 08.07; 12.08.2009 Komisja Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy Babiak dokonała objazdu dróg gminnych. Celem
wyjazdu było zorientowanie się członków komisji co do celowości planowania i budowy nowych oraz remontu już istniejących dróg gminnych.
Po przejechaniu zaplanowanych odcinków dróg Komisja wnioskuje, aby o kolejności wykonania budowy, remontu oraz bieżącego utrzymania poboczy
dróg i rowów decydowały względy:
- finansowe,bezpieczeństwa mieszkańców,
- uciążliwość korzystania z drogi,
- dowóz dzieci do szkół,
- dokończenie rozpoczętych inwestycji drogowych,
- ilość mieszkańców korzystających z danego odcinka drogi oraz ich strategiczne położenie; np. połączenie z inną gminą, drogą powiatową,
wojewódzką.
Ponadto komisja wnioskuje o: wykonanie pilnych i fachowych napraw istniejących dróg, aby uniknąć ich dalszej degradacji, co wiązało by się z dużymi
kosztami w przyszłości, utworzenie brygady drogowej w celu bieżącej konserwacji skwerów, poboczy i rowów na drogach gminnych oraz w
porozumieniu z Zarządem Powiatowym i Wojewódzkim, na drogach powiatowych i wojewódzkich, wykonywanie prac drogowych w parze: równiarka
+ wał drogowy, pilny remont barierek na wiadukcie kolejowym na drodze gminnej do Zakrzewa.W czasie objazdu dróg Komisja dokonała oględzin
przedszkola przy Zespole Szkół w Brdowie oraz nowego posterunku Policji w Babiaku. Oceniając prace budowlane w przedszkolu zwrócono uwagę na
nieujęcie w projekcie budowy poddasza oraz na wilgoć ścian widoczną wewnątrz sal przeznaczonych do zajęć.
Komisja pozytywnie oceniła stan budynku przeznaczonego na komisariat Policji. Były drobne uwagi na temat niewłaściwego zainstalowania okien i
wypoziomowania posadzki. Komisja była również na terenie przyległym do GOK-u. Były głosy ze strony członków Komisji o celowości utwardzania
placu wokół GOK kosztem naprawy elewacji budynku oraz wyremontowania schodów z jednoczesną budową podjazdu dla niepełnosprawnych.

Fundusz sołecki w naszej gminie
Mammobus w naszej gminie
W dniu 7 września 2009 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Babiaku w godzinach 8:30-13:00 i 14:00-19:00
przeprowadzono badania mammograficzne.
Badania prowadziło Centrum Medyczne Św. Jerzego z
Poznania. Do Centrum zglosiło się łącznie 108 pań chętnych do
zbadania i jednocześnie
spełniających wymagania
wiekowe. Wyniki badań
będą do odbior u w
Urzędzie Gminy w
Babiaku, natomiast w
szczególnych wypadkach
zostaną wysłane na adres
domowy pacjentek.

Kolejny projekt Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
“Lepsze jutro” to tytuł projektu, jaki
realizuje Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Babiaku przy udziale środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
GOPS złożył wniosek systemowy na kwotę
niespełna 105.000 zł
do Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, aby rozwijać i
upowszechniać aktywną integrację społeczną w naszej gminie. Projekt
przewiduje cykl szkoleń dla grupy około 14 osób
dotyczących pracy w
magazynie, kształtowania ogródków domowych i bukieciarstwa oraz udzielania
pomocy przedmedycznej. Udział w bezpłatnych szkoleniach mogą wziąć osoby,
które korzystają z pomocy społecznej, są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Kole oraz są w wieku aktywności zawodowej. Osoby zainteresowane
udziałem w projekcie mogą uzyskać więcej informacji w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej-osoba do kontaktu: Katarzyna Starosta, tel. 063 27 11 744.

Przewidywane kwoty funduszu na sołectwa

Zgodnie z założeniami ustawy gminny fundusz sołecki stanowią wyodrębnione w - Babiak 22.293,70 zł
budżecie gminy środki przeznaczone do wyłącznej dyspozycji sołectw na realizację - Brdów 22.293,70 zł
przez nie inicjatyw obywatelskich, będących przedsięwzięciami służącymi - Bogusławice 14.089,62 zł
poprawie warunków życia mieszkańców wsi, zgodnych z zadaniami gminy. Ustawa - Ozorzyn 11.392,08 zł
z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim przewiduje, że środki z funduszu - Dębno Królewskie 11.815,66 zł
przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które - Dębno Poproboszczowskie 9.185,00 zł
są:
- Lubotyń 12.127,77 zł
- zadaniami własnymi gminy,
- Bogusławice Nowiny 6.019,30 zł
- służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz
- Nowiny Brdowskie 6.888,75 zł
- są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
- Wiecinin 8.070,32 zł
Rada Gminy Babiak na czerwcowej sesji podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki. Do trzydziestu - Radoszewice 8.872,89 zł
sołtysów trafiła informacja o procedurze związanej ze składaniem wniosków - Stypin 6.420,59 zł
przedsięwzięć oraz wstępnie wyliczona kwota możliwego dofinansowania dla - Mostki-Kolonia 7.490,68 zł
każdego z sołectw. Zadaniem sołectw jest przekazanie wójtowi do końca września - Psary 8.583,07 zł
br. wniosków. Wnioski, które odpowiadają wymogom formalnym i merytorycznym - Mchowo 9.229,59 zł
zostaną uwzględnione w projekcie budżetu gminy na rok 2010. Wstępne - Maliniec 7.535,27 zł
wyliczenie kwoty, jaka przypadłaby do podziału pomiędzy sołectwa wyniosło ok. - Podkiejsze 6.888,75 zł
290 tys. zł, z czego można spodziewać się 30% zwrotu przez Ministra Finansów. - Brzezie 10.968,50 zł
Wieści z fajką
nr 14 bezpłatny

- Janowice 8.025,73 zł
- Korzecznik-Szatanowo
7.334,63 zł
- Korzecznik-Podlesie
6.286,82 zł
- Zakrzewo 9.073,54 zł
- Polonisz 14.847,60 zł
- Żurawieniec 10.232,81
zł
- Góraj 9.764,64 zł
- Stare Morzyce 7.334,63
zł
- Zwierzchociny
7.981,14 zł
- Lipie Góry 5.885,54 zł
- Osówie 6.754,99 zł
- Lichenek 6.353,70 zł

