„Orlik” zwyciężył!
W dniu 12 lutego br. na zaproszenie Klubu Modelarskiego „Sokół” z Witkowa,
modelarze z „Orlika” pod kierunkiem instruktora Piotra Kubiaka udali się na
zawody. Miejsce zawodów to duża hala sportowa w Witkowie. Wszystkich
przybyłych powitał kierownik modelarni p. Maciej Barszcz. W tym roku została
rozegrana konkurencja w styrkach (modele wykonane ze styropianu i balsy tj.
skrzydła i stateczniki styropian, kadłub - belka z drzewa balsowego, maksymalna
rozpiętość i długość 60 cm), w dwóch kategoriach wiekowych: junior młodszy i
junior. Babiak reprezentowało 9 zawodników. Na początku zawodnicy z Babiaka
musieli zapoznać się z warunkami jakie panują na dużej hali, ponieważ w Babiaku
trenowali na zdecydowanie mniejszej powierzchni (sala GOK). Przy tak lekkich
modelach (2-3 gramy), każdy ruch, zawirowanie powietrza ma decydujący wpływ
na lot, a tym samym na wynik. Rozegrano 3 kolejki rzutów, kolejka z najsłabszym
czasem była odrzucona. Już po pierwszej serii było widać, że zawodnicy z Babiaka
mają szanse na czołowe lokaty. Najlepsze czasy lotów przekraczały 30 sekund. Konkursowi towarzyszyły duże emocje
zwłaszcza zawodników najmłodszych, którzy uczestniczyli w nim po raz pierwszy. W przerwach między kolejkami lotów
modelarze z Witkowa zaprezentowali akrobację modelami halowymi zdalnie sterowanymi. Są to lekkie modele samolotów
(150-200 gramów) których możliwości w akrobacji są znacznie większe niż tych prawdziwych. Pokazy były bardzo
widowiskowe i dynamiczne. Po podliczeniu wyników okazało się, że w kategorii junior (powyżej 18 lat) trzy pierwsze
miejsca zajęli zawodnicy z Babiaka : I Szymon Więckowski, II Marcin Wysocki, III Michał Kubiak, w kategorii junior
młodszy (do lat 18) sześć pierwszych miejsc zajęli zawodnicy z Babiaka : I Wiktor Kupsik, II Kamil Peda, III Arek
Czernicki, IV Klaudiusz Nowakowski, V Maciej Nejman , VI Szymon Gołdyn. Drużynowo bezapelacyjnie zwyciężył
„Orlik”. Opłaciło się zbudować dobre modele i intensywnie trenować. Na zakończenie burmistrz Witkowa p. Marian
Gadziński wręczył zawodnikom puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy. Pogratulował wszystkim i wyraził nadzieję, że
modelarstwo jako dziedzina sportu będzie się nadal rozwijało. Jest to zaplecze przyszłych techników i inżynierów jak i
sposób na pożyteczne spędzenie wolnego czasu. Instruktor „Orlika” Piotr Kubiak wyraził ufność, że w przyszłym roku
zaprosi wreszcie kolegów modelarzy do Babiaka na zawody do nowej hali sportowej, gdzie będą rywalizowali o puchar
Wójta Gminy Babiak.
Piotr Kubiak
Instruktor KM ORLIK

Spotkania z Książką
"Spotkania z Książką" prowadzone przez Urszulę Michalską, dostarczają uczniom kl. IIa zawsze wiele emocji i
wrażeń.Tak też było 20.01.2011r. w filii Biblioteki Publicznej w Brdowie, kiedy dzieci uczestniczyły w konkursie "Wigilia
w tradycji polskiej". Ciekawe pytania dotyczące tradycji świątecznych i noworocznych o różnym stopniu trudności,
pozwoliły uczniom na aktywne i twórcze myślenie, utrwalenie wielu wiadomości; nawiązywały do niezapomnianych chwil
spędzonych w gronie rodzinnym, wprowadziły atmosferę radości i dobrej zabawy, a nagroda - niespodzianka, zachwyciła
mniej aktywnych małych czytelników do dalszych i owocnych kontaktów z literaturą dziecięcą.

Zaproszenie na spektakl pt. “Hiob”
Spektakl w wykonaniu aktorów krakowskich scen pt. „Hiob” to widowisko plenerowe oparte na tekstach Karola Wojtyły.
Idea spektaklu dotyka relacji między Bogiem a człowiekiem. Autor opowiada odwieczną przypowieść o szatanie, który
przekonuje Boga, że Hiob jest wobec niego posłuszny tylko dlatego, że obdarzając go wszelkimi dobrami , nie chce w
zamian niczego. Przedstawienie dotyka prapoczątku świata i człowieka. Jasny i widowiskowy charakter spektaklu pomaga
aktorom wyrazić Boską wierność dla tych którzy są mu posłuszni. Przedstawienie to będzie można obejrzeć 30 kwietnia o
godz. 16 na scenie GOKiBP w Babiaku. Wstęp wolny. Zapraszamy!
Wyniki rywalizacji
Szkoła podstawowa dziewczęta:
I
PATRYCJA KACZMAREK - BRDÓW
II WERONIKA KORYTOWSKA - BRDÓW
III DARIA POPIELARZ - BABIAK
Szkoła podstawowa chłopcy:
I
MARCIN KUBIAK- BOGUSŁAWICE
II KAMIL PEDA - BABIAK
III ŁUKASZ KOWALEWSKI - BOGUSŁAWICE
Gimnazjum dziewczęta:
I AGATA SZCZEPANIAK - BABIAK
II ALEKSANDRA SZCZEPANIAK - BABIAK
III WERONIKA KAPUŚCIŃSKA - BABIAK
Gimnazjum chłopcy:
I SEBASTIAN SUJEWICZ- BABIAK
II WIKTOR KUPSIK- BABIAK
III MATEUSZ STAWICKI - BABIAK

Gminny Turniej w Tenisie Stołowym
W ferie odbył się VII Gminny Turniej w Tenisie Stołowym. Do rywalizacji stanęli
uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum. Organizatorzy (Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku we
współpracy z sołtysami i radami sołeckimi z
Babiaka i Brdowa (Paweł Drapiński, Józef
Kwiatkowski, Andrzej Kostrzewa)) dzięki
gościnności dyrektora Zespołu Szkół w
Brdowie Romualda Czernickiego mogli
zaprosić zawodników do sali sportowej w
Brdowie. Wyniki zaciętych pojedynków
przedstawia zestawienie obok. W marcu
odbyły się także dwa turnieje w kategoriach:
“open” i sołectw. 19 marca rywalizowały
sołectwa. Do walki stanęli reprezentanci
sołectwa Babiak, Brdów i Ozorzyn i w takiej
kolejności zajęli miejsca. Następnego dnia
zawodnicy zagrali w kategorii “open”, w której wystartowało 12 uczestników. Pierwsze
miejsce wywalczył Maciej Rosiński (Babiak), na drugim uplasował się Marcin
Czerniejewski (Brdów), a na trzecim Jakub Idczak (Babiak). Dzięki zaangażowaniu
zawodników oraz
hojności sponsorów
turniej stał na
wysokim poziomie
jeśli, chodzi o
rywalizację i
n a g r o d y .
Tradycyjnie babiacki
turniej sponsoruje
GOKiBP, lokalni
p r z e d s i ę b i o r c y,
osoby pr ywatne
oraz samorządowcy.

Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie
najbliższych osób
życzą w imieniu gminnego Samorządu
Przewodniczący Rady Gminy Babiak
Ireneusz Wiśniewski

or

Data wydania
III 2011
Nakład 1000 egz.
Wieści z fajką
Nr 21 bezpłatny
W tym numerze:

Wójt Gminy Babiak
Wojciech Chojnowski

V Sesja Rady Gminy Babiak i wybory do Gminnego Koła Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Sołtysów
4 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury zwołano V Sesję Rady Gminy
Babiak. Porządek obrad przewidywał m.in. podsumowanie przebiegu
wyborów do organów sołectw, wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Babiak na lata 2011-2020, uchwalenie Statutu Gminy
Babiak oraz sprawy bieżące. Podczas sesji zaprezentowano założenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej, uwagi i zalecenia Regionalnej Izby
Obrachunkowej oraz kilka wskaźników finansowych. Gospodarowanie
finansami publicznymi stało się ostatnio utrudnione za sprawą obostrzeń
Ministra Finansów, który obniżył progi zadłużenia. Projekt budżetu
babiackiego samorządu otrzymał pozytywną opinię RIO pod warunkiem
zastosowania się do kilku zaleceń. Wójt Wojciech Chojnowski zaprezentował
w formie wykresów sytuację finansową gminy, a następnie odpowiadał na
p y t a n i a i
wątpliwości
r a d n y c h .
S k u t k i e m
wprowadzonych
obostrzeń będzie
rezygnacja z części inwestycji, w tym także
drogowych. Podczas sesji radni wyrazili także zgodę
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
gruntowych położonych w miejscowości Babiak.
Podczas sesji podziękowano sołtysom, którzy pełnili
w poprzednich kadencjach swoje funkcje oraz
powitano nowowybranych sołtysów. Sesję
zakończyły wolne wnioski i informacje.
W tym samym dniu o godz. 11.00 odbyło się
zebranie Gminnego Koła Sołtysów. Proponowany
porządek zebrania obejmował przedstawienie
Związku Wzajemności Członkowskiej
“SOŁECTWO”, informacje o funduszu sołeckim, przedstawienie spraw Wielkopolskiego Stowarzyszenia
Sołtysów wraz ze sprawozdaniem z działalności, a także wybory delegatów na zjazd, przedstawieciela Rady
Wojewódzkiej Stowarzyszenia i władz gminnych. Przewodniczącym Gminnego Koła Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Sołtysów w Babiaku został ponownie
Tadeusz Sierakowski. Decyzja zapadła jednogłośnie. Na
spotkanie zostali zaproszeni wszyscy sołtysi oraz
członkowie rad sołeckich. Obecni byli także wójt Wojciech
Chojnowski, zastępca wójta Tomasz Szymański, prezes
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, senator Ireneusz
Niewiarowski, dyrektor generalny KSS Grzegorz Siwiński.
Tadeusz Sierakowski został również przedstawicielem do
Rady Wojewódzkiej Stowarzyszenia. Do Zarządu
Gminnego Koła Sołtysów WSS wybrani zostali ponadto:
Krystyna Antosik, Monika Kwiatkowska, Robert Galęba,
Józef Kwiatkowski. Więcej informacji na temat
funkcjonowania struktur sołeckich można znaleźć na
stronie internetowej www.kss.org.pl.

Wydarzenia
s. 2
Sprawy gminne s. 3
Informacje
s. 4
Informacja
Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkańców 2011
r. prowadzony będzie w dniach
od 01.04.-30.06.2011 r. Na
terenie gminy Babiak
rachmistrzowie spiszą około
20% spośród wszystkich
punktów adresowych.
Po z o s t a ł a c z ę ś ć g m i n y
spisywana będzie przez
teleankieterów, samospis w
internecie lub informacje
pobrane zostaną przez GUS z
innych źródeł. Udzielenie
rachmistrzowi odpowiedzi na
pytania jest obowiązkowe.

Wybory do izb
rolniczych
Urząd Gminy w Babiaku
informuje, że 3 kwietnia 2011 r.
został wyznaczony dniem
wyborów do izb rolniczych.
Członkami samorządu
rolniczego są osoby fizyczne i
prawne będące podatnikami
podatku rolnego, podatku
dochodowego z działów
specjalnych produkcji rolnej
oraz członkowie RSP
posiadający w nich wkłady
gruntowe. Przysługuje im
prawo kandydowania do Rad
Powiatowych Wielkopolskiej
Izby Rolniczej i uczestniczenia
w ich wybieraniu.
Siedziba lokalu głosowania:
Gminny Ośrodek Kultury w
Babiaku, ul.Poznańska 2.
Głosować można w godzinach
8.00-18.00.
Zapraszamy do czynnego
udziału w wyborach!

Wybory sołeckie - statystyka

Przegląd inwestycji i planów inwestycyjnych
Dostawy kruszywa drogowego
Gmina Babiak po pozytywnym rozstrzygnięciu
przetargu podpisała w dn. 16.02.2011 r. umowę z
Przedsiębiorstwem “GOLMAR” na dostawy
kruszywa drogowego łamanego na drogi gminne.
Kontrakt obejmuje transport i wyładunek na
wskazane drogi
kruszywa mineralnego o
frakcji 0-31,5 mm w
łącznej ilości 3000 t.
Wa r t o ś ć u m o w y 202.950 zł. Termin
realizacji: do 31.07.2011
r.

Od lewej stoją: Wojciech Chojnowski (wójt gminy Babiak), sołtysi: Łukaszewski Włodzimierz-Polonisz, Mikołajczyk Jarosław-Maliniec
(nowowybrany), Ziemkiewicz Jerzy-Bogusławice, Miszczak Ilona-Ozorzyn, Nowicka Teresa-Korzecznik Szatanowo (nowowybrana), Trzmielewski
Zbigniew-Radoszewice, Chęciński Krzysztof-Nowiny Brdowskie, Okupska Renata-Podkiejsze, Pawlicki Marek-Zakrzewo, Ferenc Danuta-Dębno
Królewskie, Wituła Zygmunt-Stypin (nowowybrany), Kwiatkowski Józef-Brdów, Drapiński Paweł-Babiak, Idczak Jolanta-Lubotyń (nowowybrana),
Antosik Krystyna-Brzezie, Sierakowski Tadeusz-Lipie Góry, Ireneusz Niewiarowki (senator RP), Dopierała Zbigniew-Korzecznik Podlesie,
Bujanowska Irena-Stare Morzyce (nowowybrana), Kruszyna Paweł-Wiecinin (nowowybrany), Sarniak Zygmunt-Dębno Poproboszczowskie, Klisz
Karolina-Zwierzchociny (nowowybrana), Idczak Stanisław-Góraj (nowowybrany), Peda Robert-Osówie (nowowybrany), Simiński Szymon-MostkiKolonia, Jagodziński Leszek (były sołtys), Ireneusz Wiśniewski (Przewodniczący Rady Gminy Babiak).
Sołtysi niewidoczni na zdjęciu: Lewiński Jerzy-Janowice, Trzmielewska Genowefa-Bogusławice Nowiny, Tomaszewska Bogumiła-Lichenek,
Wiśniewski Dariusz-Mchowo, Galęba Robert-Psary (nowowybrany), Olejnik Zenon-Żurawieniec.
W styczniu i w lutym 2011 r. w gminie Babiak odbywały się wybory sołeckie. Spośród 48 zgłoszonych kandydatów wybrano 30 sołtysów, w tym 10 osób
zastąpiło sołtysów dotychczas pełniących swoją funkcję. Do rad sołeckich wybrano 94 członków spośród 127 kandydatów. Spośród 6435
uprawnionych do głosowania w wyborach uczestniczyło 1057 osób. Najwyższą frekwencję odnotowano w sołectwach Maliniec (52,4%), Psary
(45,6%), Stypin (44,4%), Zakrzewo (40,5%). Podczas zebrań wiejskich poruszano najczęściej tematy związane z poprawą stanu dróg, oświetleniem
ulicznym, wiat przystankowych oraz gospodarki wodnej, w tym odtworzenia rowów i przepustów czy utworzenia spółki wodnej. Na sesji w dniu 04
marca 2011 r. władze babiackiego samorządu podziękowały dotychczasowym sołtysom za pełnienie funkcji, obdarowywując ich drobnymi
upominkami oraz pisemnymi podziękowaniami. Pod adresem nowowybranych sołtysów skierowano słowa powitania i gratulacje.

Dzień Kobiet z GOKiBP
W dniu 08.03.2011r. na zaproszenie Gminego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej (GOKiBP) wystąpiła Ewa Pająk z monodramem tragikomicznym
pt. “Faceci to gady". Dobór sztuki wynikał z
przypadającego na ten dzień Święta Pań. Na
spektakl przybyło kilkadziesiąt osób, w tym
żeńska część pracowników Urzędu Gminy w
Babiaku oraz Panie z babiackiego Koła
Gospodyń Wiejskich. Dla tych ostatnich
Biblioteka Publiczna przygotowała referat o
sławnych Polkach. Po uśmiechach na
twarzach wychodzących Pań można
wnioskować, że sztuka spodobała się, a
wspólnie spędzony czas nie był
straconym.

Sukces Teatrzyku Muzycznego
Teatrzyk Muzyczny GOKiBP pod
opieką Marioli Cedzidło
zakwalifikował się do
Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów
Dziecięcych “Dziatwa” w Łodzi. W
maju odbędzie się finał imprezy.
Kwalifikacje odbyły się w sobotę 19
marca 2011 r. w miejscowości Dobra.
Babiacki teatrzyk jako jedyny spośród
teatrów z regionu subkonińskiego
zakwalifikował się do dalszego etapu. Młodzi aktorzy przedstawili
sztukę pt. “Legenda o Warsie i Sawie”. Już teraz trzymamy kciuki za
naszych artystów i życzymy sukcesu w Łodzi.

Brdowskie molo najlepszą inicjatywą sołecką w 2010 r.
11 marca 2011 r. Kapituła Konkursu „Fundusz Sołecki najlepsza inicjatywa 2010” przyznała sołectwu Brdów I
miejsce oraz statuetkę „Sołecka Nike”. Sołectwo zgłosiło do konkursu inicjatywę pod nazwą „Remont mola nad
jeziorem w Brdowie”. Nagrodę odebrali: sołtys Józef Kwiatkowski i reprezentujący mieszkańców Tomasz
Szymański (zastępca wójta) oraz Tadeusz Sierakowski. Organizatorem konkursu było Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów oraz wydawnictwo „Życie Konina”. Istniejące od kilkunastu lat brdowskie molo wykonano z drewna, bez
stosowania impregnatów i innych zabezpieczeń przeciwwilgociowych. Intensywne użytkowanie oraz warunki
atmosferyczne spowodowały znaczne pogorszenie stanu technicznego konstrukcji i realne niebezpieczeństwo dla
użytkowników (spróchniałe deski i stemple podtrzymujące). Mieszkańcy mając
na uwadze fundusz sołecki i turystyczny charakter miejscowości zdecydowali o
remoncie tego obiektu. Generalny remont molo obejmował kompleksową
wymianę elementów nośnych (w tym wymianę desek na bezpieczne,
antypoślizgowe deski PCV), zamontowanie metalowych podkładów, uporządkowanie otoczenia i odnowienie
ścieżki spacerowej. Koszt całkowity przedsięwzięcia oszacowano na 20.000 zł, w tym wartość pracy własnej
mieszkańców wyceniono na 5.000 zł. Przy remoncie pracowała ochoczo młodzież oraz starsi mieszkańcy.
Ukoronowaniem poczynionych zabiegów i włożonego wysiłku było oprócz nowego molo nagrodzenie tej
inicjatywy jako najlepszej w 2010 r. sfinansowanej z funduszu sołeckiego. Dzięki tego typu inicjatywom, staraniom
mieszkańców i samorządu, Brdów z dnia na dzień staje się coraz bardziej atrakcyjny turystycznie. W marcu br.
Gmina Babiak podjęła uchwałę o wydzieleniu funduszu sołeckiego w roku 2011.

Zakup sprzętu komunalnego
W marcu w wyniku realizacji umowy firma “AGROPARTNER” dostarczyła sprzęt
komunalny zakupiony w ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Zakup obejmował: ciągnik w wersji komunalnej, pług wirnikowy, pług
lemieszowy, szczotkę walcową, kosiarkę, przyczepę
j e d n o o s i ow ą ,
rozdrabniacz gałęzi,
ssawę do liści,
zamiatarkę ciągnioną,
zamiatarkę ręczną, 8
kontenerów na odpady.
Wa r t o ś ć u m o w y 295.876,50 zł ( w tym
dotacja: 180.412 zł).

Remont domu wiejskiego w Zakrzewie
15 marca 2011 r. Gmina Babiak podpisała umowę z wykonawcą
(firmą WOJTEX) na przebudowę
domu wiejskiego w Zakrzewie.
Zadanie obejmuje wymianę
pokrycia dachowego, elewacje,
stolarkę okienną i drzwiową,
podłogi, instalację elektryczną i
sanitarną. Termin realizacji: do
31.07.2011 r. Wartość zadania:
390.634 zł (w tym dofinansowanie z
PROW-233.762 zł).
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.
Babiak-Stefanowo etap VII i wymiana sieci wodociągowej w
m.Babiak.
15 marca 2011 r. Gmina Babiak podpisała umowę z firmą
“BUDMEX” na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w m.Babiak-Stefanowo oraz wymianę sieci wodociągowej
w m..Babiak na ulicy 1000-lecia, 22 lipca, Słubickiego,
Świerczewskiego, Palmy. Termin realizacji: do 31.07.2011 r. Wartość
zadania: 393.970,87 zł ( w tym dofinansowanie z PROW-226.398 zł).

Działki budowlane w Babiaku na sprzedaż
Wójt Gminy Babiak informuje, że w okresie od dnia 22 marca do 12
kwietnia 2011r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Babiaku wykaz do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego dla nieruchomości gruntowych położonych w
miejscowości Babiak, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną oznaczonych numerami geodezyjnymi:
612 pow. 1078 m. kw., 613 o pow. 708 m. kw., 614 o pow. 812 m. kw.,
615 o pow. 905 m. kw., 616 o pow. 891 m. kw., 676/8 o pow. 642 m. kw.
Krótki opis nieruchomości:
- działki nr 612, 613, 614, 615, 616 - położone w Babiaku, w
pośredniej części miejscowości, na obrzeżach domów mieszkalnych
jednorodzinnych. W bliskiej odległości od działek punkty handlowousługowe, Urząd Gminy, przystanek PKS, miejsce kultu religijnego,
szkoła podstawowa i gimnazjum. Działki nieuzbrojone z
możliwością bezpośredniego wykonania przyłączy do sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej i gazu przewodowego.
Działka przeznaczona pod teren zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej.
-działka 676/8 - położona w Babiaku, w centralnej części
miejscowości, w obrębie domów mieszkalnych jednorodzinnych. W
sąsiedztwie działki punkty handlowo-usługowe, Urząd Gminy,
przystanek PKS, miejsce kultu religijnego. Działka nieuzbrojona z
możliwością bezpośredniego wykonania przyłączy do sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej i gazu przewodowego.
Działka przeznaczona pod teren zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej. W chwili obecnej w dzierżawie dwóch właścicieli
sąsiednich posesji. Na nieruchomości znajduje się budynek
gospodarczy z prefabrykowanych elementów żelbetonowych
(ogrodzeniowych), o charakterze tymczasowym na okres dzierżawy
nieruchomości. Nieruchomość zostanie wydana po dniu 31.08.2012
r. tj. okresu obowiązywania umowy dzierżawy.
Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Babiak znajdują się na stronie internetowej i
tablicy ogłoszeń urzędu. Szczegółowych informacji o w/w działkach
udziela Elżbieta Maciejewska-inspektor ds. nieruchomości w
Urzędzie Gminy w Babiaku, pok. 21, tel. 063 27 11 071.
Wieści z fajką
nr 21 bezpłatny

Gminna hala sportowa
Powoli dobiegają końca prace budowlane przy
gminnej hali sportowej w Babiaku. Planowany termin
zakończenia to czerwiec br. W marcu ogłoszono
przetarg na zakup i montaż wyposażenia sportowego.
Gmina Babiak pozyskała dotację w wysokości 1 mln
zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zamierzeniem
samorządu jest oddanie obiektu do użytku wraz z
rokiem szkolnym 2011/2012.

Przypomnienie o porządku w obejściach
S z a n o w n i M i e s z k a ń c y G m i n y B a b i a k !
Każdy z nas chciałby mieszkać w ładnej, czystej i estetycznej okolicy. Wszyscy
lubimy gdy w naszym otoczeniu panuje porządek, ale czy każdy z nas dba o
czystość chodników, placów oraz terenów, z których korzysta? Nasza gmina jest
zaśmiecona papierami, butelkami, niedopałkami po papierosach i innymi
nieczystościami. Narzekając na nieporządek pamiętać należy, że utrzymanie
porządku i czystości na terenie gminy jest nie tylko obowiązkiem jej władz, ale
również mieszkańców. Najlepszym sposobem gwarantującym pełne rozwiązanie
tego obowiązku jest stała i wspólna, codzienna troska o czystość i porządek
otoczenia oraz obiektów, z któr ych korzystamy na co dzień.
Zwracam się do wszystkich Mieszkańców Gminy Babiak oraz właścicieli i
zarządców posesji z apelem o przystąpienie do wiosennych prac porządkowych
mających na celu przywrócenie czystości i porządku na terenie naszej gminy oraz
poprawę jej estetyki. Poprzez swoje działanie dajmy dobry przykład tym, którzy
nie wypełniają swoich obowiązków związanych z utrzymaniem czystości. Aktem
prawnym określającym zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości
dotyczące utrzymania czystości i porządku jest ustawa z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która określa podstawowe
zadania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości, w
tym między innymi obowiązki posiadania odpowiednich pojemników lub
worków do gromadzenia odpadów i surowców wtórnych, posiadania zawartej
umowy na wywóz odpadów, przyłączenia nieruchomości do kanalizacji
sanitarnej, posiadania szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe.
Nasza gmina posiada duże walory przyrodniczo-krajobrazowe, dlatego zwracam
się do wszystkich Państwa z apelem o przestrzeganie i realizację powyższych
zaleceń i wspólne dbanie o teren, którego wszyscy jesteśmy gospodarzami,
pamiętając o tym, że nasze otoczenie świadczy o nas.
Wojciech Chojnowski
Wójt Gminy Babiak

