Manewry strażackie
W dniu 04.09.2010 r. jednostki ochotniczej straży
pożarnej z terenu gminy Babiak wzięły udział w
manewrach strażackich. Rano od godz. 10.00 swoją
gotowość bojową potwierdziło siedem jednostekBabiak, Brdów, Dębno Królewskie, Bogusławice
Góraj, Janowice, Lubotyń ( w tym 3 pojazdy ciężkie).
Strażacy ćwiczyli w lesie na terenie Zespolonej Szkoły
Leśnej w Podkiejszach (Zielona Szkoła). Manwerami
dowodził Naczelnik OSP w gminie Babiak druh
Mirosław Piasecki. Ćwiczenia w terenie odbyły się w
zamian za zawody strażackie, które będą organizowane
co dwa lata. Wysiłki strażaków bacznie obserwowali
samorzadowcy - wójt Wojciech Chojnowski, Andrzej
Rosiński, Paweł Drapiński, Paweł Sarnociński. Po
manewrowych trudach druhowie zasiedli przy ognisku
i pieczonej kiełbasie. Sprawna organizacja szkolenia
mogła się odbyć
dzięki współpracy OSP z
przedstawicielami nadleśnictwa, pod adresem których
kierujemy słowa wdzięczności.

SUPER WYCIECZKA !
W ramach zgromadzonych środków finansowych uzyskanych z
kiermaszów ozdób świątecznych oraz wpłat własnych 20 sierpnia
bieżącego roku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w
Dębnie Królewskim kolejny raz uczestniczyli w wycieczce autokarowej.
Trasa obejmowała miasta Włocławek gdzie zwiedziliśmy miejsce
upamiętniające tragiczną śmierć ks. Jerzego Popiełuszki oraz Katedrę.
Ciechocinek to zwiedzanie
m i e j s c o w o ś c i
uzdrowiskowej. Następnym
miejscem naszej wycieczki
było miasto Toruń, gdzie po
dobrym obiedzie udaliśmy
się na zwiedzanie Starówki.
Kolejnym zaplanowanym miastem wycieczki był Inowrocław. Tu
głównym miejscem zwiedzania było Uzdrowisko „Solanki”, gdzie w
pięknym Parku Uzdrowiskowym mogliśmy odpocząć, zaczerpnąć,
zdrowego powietrza i nabrać sił do dalszej naszej pracy. Atmosfera
podczas wycieczki była bardzo przyjemna, nie brakowało śpiewu i
dobrego humoru. Ten dzień doskonale zintegrował wszystkich
uczestników wycieczki.
Red. G. Broda

Plac manewrowy dla rowerów
W sierpniu Szkoła Podstawowa w Babiaku realizowała projekt
finansowany w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich pn. „Bezpieczne wakacje 2010”- „Nauczę się
bezpiecznie jeździć na rowerze”. Projekt zakłada utworzenie placu
manewrowego dla rowerzystów zdających na kartę rowerową.
Odbiorcami usługi będą dzieci i młodzież uczęszczające do Szkoły Podstawowej w
Babiaku. Projekt przewiduje udział min. 50 uczniów klasy IV, dopuszcza się udział uczniów
z pozostałych szkół z terenu gminy Babiak. Dzięki realizowanej usłudze zostanie
podniesiony poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i
młodzieży poruszających się na rowerach i motorowerach. Doskonalona będzie technika
jazdy wśród uczniów. Plac w czasie ferii zimowych będzie wykorzystywany jako lodowisko,
co pozwoli w pewien sposób zagospodarować dzieciom czas wolny podczas ferii
zimowych. Łączny koszt przedsięwzięcia to niespełna 20 tys. zł.

Wypoczynek letni dzieci
W dniach 02.07-15.07.2010 r. 52 dzieci z terenu naszej
gminy uczestniczyło w obozie harcerskim
zorganizowanym przez ZHP Hufiec w Kole. Wyjazd
sfinansowano ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich. Komendant Hufca Leonard Jaroszewski odpowiadając na
konkurs dotyczący zorganizowania wypoczynku letniego ogłoszony przez
gminę Babiak złożył ofertę, która spełniała wymogi formalne i
merytoryczne, co pozwoliło na podpisanie umowy na tę usługę. Podczas
14-dniowego wyjazdu uczestnikom zapewniono czynny, bezpieczny i
zdrowy wypoczynek w czystym ekologicznie regionie Polski (Lubiatów,
gm. Chocz). Dzieciom wywodzącym się z różnych środowisk stworzono
warunki do integracji i nauki. Uczestnicy poznali zasady udzielania
pierwszej pomocy medycznej, pogłębili wiedzę na temat bezpieczeństwa
podczas prac polowych w rolnictwie a także poszerzyli wiedzę
geograficzno-historyczną o zwiedzanych miejscowościach. Był również
rejs statkiem, jazda konna, wycieczki do Trójmiasta, mnóstwo konkursów i
gier zespołowych, śpiewy i tańce przy ognisku. Koszt wyjazdu wyniósł
38.480 zł.

Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
XI Dni Gminy Babiak 2010
W dniach 7-8 sierpnia 2010 Gmina Babiak po raz XI obchodziła
swoje święto. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem sportu, teatru w
wykonaniu najmłodszych oraz muzyki. Od godz. 10.00 na
gminnym stadionie rozpoczął się turniej piłki nożnej o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Babiak Andrzeja Rosińskiego.
Walkę o to trofeum toczyły cztery drużyny-dwie miejscowe oraz
dwie zaproszone (trzecia z zaproszonych drużyn nie dojechała).
Po zaciętej walce Puchar trafił do rąk piłkarzy z klubu “Zgoda
Chodecz”. Drugie miejsce zajęli zawodnicy Nałęcza Babiakoldboye, zaraz za nimi uplasowali się ich młodsi koledzy, natomiast
stawkę zamknęli zawodnicy Sparty Barłogi. Najlepszym
bramkarzem turnieju został Henryk Bączkowski (”Nałęcz
Babiak”), a królem strzelców Łukasz Karpiński (”Zgoda
Chodecz”). Podczas turnieju wręczono także odznaczenia
Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu i Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koninie dla lokalnych
działaczy sportowych i zawodników (powyżej zdjęcie odznaczonych). W dalszej części obchodów, przed
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Babiaku występ dała gminna orkiestra dęta, zespół ludowy, teatrzyk dziecięcy
oraz zespół regionalny “Mały Babiak”. Miłośnicy bluesa mogli pobujać się przy muzyce zespołu “Black Seven”.
Koncert dał również zespół “Magic Boney M. ” Pierwszy dzień świętowania zakończyła zabawa taneczna z
zespołem “QUAD-RANS”.
W niedzielę zebrani delektowali się występami orkiestr dętych z naszego regionu oraz mieli okazję posłuchać i
zanucić kawałki zespołu blues-rockowego “KODEX-BLUES”. Dla rockmenów zagrał zespół “Dance Macabre”,
a nowoczesnym tańcem zachwycał zespół “Fisher”. Na zakończenie XI Dni Gminy Babiak wystąpił zespół
“Blackband”. W ciągu obydwu dni imprezie towarzyszyło
mnóstwo konkursów, zabaw, licytacji i wystaw. Amatorzy
strzelectwa sportowego mogli poznać osobiście Mistrza
Polski i olimpijczyka w tej dyscyplinie Sławomira
Okoniewskiego, dzięki któremu odbyły się mini-zawody w
strzelaniu z broni pneumatycznej. Puchary w tej rywalizacji
przypadły Annie Bączkowskiej i Januszowi Ponińskiemu.
Tradycyjnie wystawę swoich modeli pływających i latających
przygotował pod okiem Piotra Kubiaka prężnie działający
Klub Modelarski “Orlik”. Podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim zorganizowali
kiermasz własnoręcznie wykonanych ozdób i pamiątek.
Pracownicy Biblioteki Publicznej w Babiaku zorganizowali
loterię fantową. Dzięki niezawodności oraz hojności wielu
instytucji i osób organizatorzy mogli zapewnić w dwunastu
konkursach atrakcyjne nagrody, które trafiły do rąk
kilkudziesięciu uczestników rywalizacji. Słowa podziękowania należy także skierować pod adresem mieszkańców
oraz gości - za liczny i aktywny udział, dobrą zabawę oraz zaangażowanie. Do zobaczenia za rok!

W

Dożynki gminno-parafialne

sobotnie popołudnie (28.08.2010 r.)
mieszkańcy gminy i parafianie tutejszej parafii
obchodzili święto plonów. Tegoroczne dożynki
odbyły się w Babiaku. O godz. 18.00 ks. Maciej
Dyoniziak odprawił mszę świętą, w której złożył
Bogu dziękczynienie za zbiory i objął modlitwą
rolników. We mszy uczestniczyli przedstawiciele
władz państwowych (posłanka Irena TomaszakZesiuk) i samorządowych, zaproszeni goście, radni,
sołtysi oraz mieszkańcy. Następnie korowód
dożynkowy przemaszerował do Gminnego
Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się część artystyczna.
Wszystkich obecnych powitał wójt Wojciech
Chojnowski.W międzyczasie prowadzący Mariusz Prażanowski ogłosił
konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Starostowie dożynek w
osobach Renaty Okupskiej (Podkiejsze) i Leszka Jagodzińskiego (Morzyce
Stare) przekazali na ręce proboszcza i wójta dwa chleby z tegorocznych
zbiorów. Część artystyczną uświetniły swoimi występami zespół Borowioki,
orkiestra dęta z Babiaka i zespół folklorystyczny. Komisja oceniająca wieńce
dożynkowe w składzie Andrzej Rosiński (przewodn.), Jadwiga Witkowska,
Aleksandra Jaroniewska i Zenon Olejnik przedstawiła niespodziewany
werdykt - wszystkie wieńce otrzymały pierwsze miejsce i jednakowe nagrody
finansowe w wysokości 300 zł każdy. Na uczestników czekała gorąca
grochówka, a zaraz po niej świetna zabawa przy muzyce zespołu “QUAD-RANS”.

Data wydania
IX 2010
Nakład 1500 egz.
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W tym numerze:

Wydarzenia
s. 2
Sprawy gminne s. 3
Informacje
s. 4
Uwaga rolnicy!
W celu odzyskania części
pieniędzy wydanych na olej
napędowy używany do
produkcji rolnej w terminie od
1 do 30 września 2010 r. należy
złożyć odpowiedni wniosek do
wójta gminy wraz z fakturami
VAT stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w
okresie od 1 marca do 31
sierpnia 2010 r. Kwota zwrotu:
85 gr /litr.

Komunikat
Urząd Gminy w Babiaku
informuje, że ma możliwość
zorganizowania bezpłatnej
zbiórki odpadów foliowych
produkowanych w
gospodarstwach rolniczych
następujących rodzajów:
- folii po sianokiszonce stretch
(folia miękka produkowana w
kolorach białym, zielonym lub
szarym)
- folia po kiszonkach (czarna
grubsza folia)
- folii ogrodniczych
tunelowych i perforowanych
różnych typów z wyjątkiem
folii podkładowych oraz
włóknin.
Przekazywane odpady należy
odpowiednio przygotować:
- otrzepać z ziemi
- podzielić kolorami
- maksymalnie zwinąć i związać
sznurkiem.
Zbiórka dotyczy także opon!
Osoby zainteresowane akcją
zbiórki prosimy o kontakt z
sołtysem celem ustalenia
zbiórki odpadów w sołectwie.

Uroczyste otwarcie parku w Babiaku

Przegląd gminnych inwestycji - inwestycje zakończone

W dniu 30.06.2010 r. podczas Sesji Rady Gminy dokonano uroczystego przecięcia wstęgi w
odnowionym parku w centrum miejscowości Babiak. Wstęgę przecinali: Przewodniczący Rady –
Andrzej Rosiński, Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych i Społecznych - Paweł Drapiński i
radny Kazimierz Kotłowski. Dla uczczenia 20-lecia samorządu posadzono 5 drzew (każde oznacza
jedną kadencję) - dwa buki, dwa klony oraz jeden platan. Koszt rewitalizacji parku wyniósł 520 tys. zł,
z czego 75% dofinansowania (tj. 338.531 zł) gmina pozyskała w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Projekt, który nazwano
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Babiak”, obejmował
następujący zakres robót:
- roboty przygotowawcze
- roboty nawierzchniowe
- elementy ulic
- elementy wykończeniowe
- elementy zagospodarowania
centrum (m.in. ławki, tablice
informacyjne, fontanna, stojaki rowerowe, lampy parkowe, wiata przystankowa).
W parku zainstalowano również system monitoringu ulicznego w celu poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców oraz przeciwdziałaniu aktom wandalizmu. Koszt
systemu to wstępnie ok. 30 tys. zł. Intencją babiackiego samorządu było stworzenie w
centrum miejscowości atrakcyjnego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego - po
liczbie odwiedzających park można uznać, że cel został osiągnięty.

Msza w Lipich Górach

Żywność dla powodzian

W niedzielę 05 września 2010 r. minęło 71 lat od zbombardowania przez hitlerowców pociągu
ewakuacyjnego z Wielkopolski Zachodniej i Pomorza. W wyniku nalotu śmierć poniosło czterdziestu
czterech młodych ludzi, a kolejnych siedemnastu zmarło w drodze do szpitala w Łęczycy. Pamięć o tamtym
wydarzeniu jest pielęgnowana systematycznie od kilku lat
poprzez odprawianie w tutejszym lesie mszy św. w intencji
poległych. Tradycyjnie mszę świętą odprawił ks. Idzi
Piasecki - proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła we
Wrzącej Wielkiej. Kwiaty i znicze na mogile poległych
złożył obecny kombatant, radni i wójt gminy Babiak.
Oprócz krótkiej przemowy wygłoszonej przez gospodarza
gminy, kilka pieśni patriotycznych wykonał uczestnik II
wojny światowej Henryk Jaskólski ze Zwierzchocin.
Uroczystości uświetnił występ połączonych orkiestr -z
Babiaka i Wrzącej Wielkiej. dętej. Dzięki zaangażowaniu
wielu osób i organizacji (OSP) z roku na rok uroczystości
nabierają większego rozgłosu, co przekłada się na coraz
bardziej liczny udział mieszkańców gminy Babiak i Koło.

Sołtys Paweł Drapiński z Babiaka
działając w imieniu Towarzystwa
Samorządowego
zebrał, dzięki
zrozumieniu i życzliwości
mieszkańców: Babiaka, Żurawieńca,
Stefanowa, Olszaka, Brzezia, Ozorzyna,
Gryglaków, Łazisk, Mostki Kolonia,
J ó z e f owa , L i ch e n k a 6 8 8 , 5 k g
produktów żywnościowych (mąka,
kasza jęczmienna z warzywami, mleko,
kawa zbożowa, krupnik, płatki).
Zebrana żywność trafi do rodzin w
gminie Golina, które ucierpiały w
wyniku tegorocznej powodzi. Podobną
inicjatywę zaplanowało sołectwo z
Brdowa z Józefem Kwiatkowskim na
czele. Pomysłodawcy akcji szacują, że
uda im się zebrać ok. 1t żywności.

Brdowskie obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem
04 lipca 2010 r. w związku z obchodami 600-lecia bitwy
pod Grunwaldem Brdów zamienił się na jeden dzień w
obóz Władysława Jagiełły. Tak samo jak sześć wieków
temu przed wielka bitwą, została odprawiona uroczysta
msza święta z udziałem biskupa włocławskiego
Wiesława Meringa, OO. Paulinów i księży z
sąsiadujących parafii. Równie bojowo, jak wtedy na
Grunwaldzie zabrzmiała najstarsza polska pieśń
“Bogurodzica”. We mszy uczestniczyli przedstawiciele
władz powiatowych, samorządowych, radni, sołtysi,
mieszkańcy gminy oraz pielgrzymi przybyli w tym dniu
na odpust do Brdowa. Po mszy chorąży sztabowy
rezerwy Paweł Sarnociński odczytał apel ku czci oręża
p o l s k i e g o.
Następnie uroczysty orszak
przemaszerował do parku, aby tam posadzić sześć
dębów symbolizujących sześć wieków od historycznej
wiktorii. Każde z drzew otrzymało nazwę zaczerpniętą
ze źródeł historycznych i dzieł literackich. I tak nie mogło zabraknąć króla Władysława Jagiełły, księcia Witolda,
królowej Jadwigi, księdza Bartosza, księżnej Anny i Zawiszy Czarnego. Po uroczystościach rycerze z bractwa
Konfraterni Burgus Carpinei chwycili za miecze i
rozpoczął się pokaz średniowiecznych walk. Płeć piękna
i dzieci oddali się zabawom plebejskim. Staropolskim
obyczajem po trudach uczestnictwa w uroczystościach
zaproszono gości do przyklasztornej stodoły na ciepłą
strawę, natomiast na pozostałych czekała wyborna
grochówka serwowana przez brdowskich strażaków.
Pomysł na organizację obchodów udało się zrealizować
dzięki współpracy OO. Paulinów (o. Stanisława Go, o.
Waldemara Pastusiaka), Urzędu Gminy w Babiaku z
wójtem Wojciechem Chojnowskim na czele, Starostwa
Powiatowego w Kole, a także dzięki zaangażowaniu
wielu innych organizacji i stowarzyszeń.

Rozbudowa gminnej oczyszczalni
ścieków w m. Polonisz - wartość
inwestycji 2,8 mln zł. Dofinansowanie z
UE - 1,7 mln zł.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lipich
Górach-Osówiu - wartość inwestycji 672 tys. zł.
Dofinansowanie z UE - 370 tys. zł.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
centrum miejscowości Babiak-wartość inwestycji
530 tys. zł. Dofinansowanie z UE - 339 tys. zł.

Odnowa centrum wsi Lubotyń - wartość
inwestycji 132 tys. zł. Dofinansowanie z
UE - trwa weryfikacja wniosku o
dofinansowanie.

Przebudowa dróg gminnych w m. Janowice (1,1 km),
Olszak (0,710 km), Bogusławice (0,830 km),
Radoszewice (0,800 km) - wartość inwestycji 706 tys. zł.
Finansowanie - środki własne.

Przebudowa drogi gminnej Babiak-Brdów.
Wartość inwestycji wraz z robotami dodatkowymi
1,75 mln
zł. Dofinansowanie - Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
- 744 300 zł.

Zadania w trakcie realizacji

Budowa oświetlenia ulicznego na ul..
Myśliwskiej w Babiaku-wartość inwestycji
54 tys. zł. Finansowanie - środki własne.

Odnowa centrum wsi Brdów - wartość inwestycji Zakup i dostawa kruszywa drogowego w ilości 3600
435 tys. zł. Dofinansowanie z UE - trwa ton - wartość zadania 176 tys. zł. Finansowanie środki własne
weryfikacja wniosku o dofinansowanie.

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego
w ramach programu “MOJE BOISKO-ORLIK
2012” - wartość inwestycji 1.103 tys. zł.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 333 tys. zł, z Ministerstwa Sportu - 331 tys. zł.

Budowa placów zabaw przy SP w Babiaku, w
Bogusławicach i w Brdowie - wartość inwestycji 375
tys. zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji
Narodowej - 191.550 zł.

Wizyta radnych w szkołach
25 sierpnia 2010 r. członkowie Komisji ds. Społecznych i Gospodarczych sprawdzili w terenie
gotowość placówek szkolnych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wszystkie placówki na
kilka dni przed przyjęciem uczniów były w pełnej gotowości - odświeżone sale lekcyjne, uzupełnione
wyposażenie, lśniące toalety i korytarze. Komisja jednogłośnie potwierdziła właściwy stan
przygotowań wizytowanych obiektów. Dyrektorzy wykorzystując obecność radnych przekazywali im
swoje propozycje inwestycyjno-remontowe do uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie.

Wieści z fajką
nr 18 bezpłatny

Budowa gminnej hali sportowej w Babiaku wartość inwestycji 3,6 mln zł. Dofinansowanie z
Urzędu Marszałkowskiego - 1 mln zł.

