Spotkanie z pisarką
W dniu 12.05.2011 r. odbyło się w Gimnazjum w Babiaku spotkanie młodzieży gimnazjalnej z pisarką Barbarą
Ciwoniuk, która skorzystała z zaproszenia Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku i
odwiedziła naszą gminę. W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 uczniów kl. I-III. Pisarka ma na swoim koncie pełne
ciepła i humoru, ale także ironii i dystansu powieści osadzone we współczesnej rzeczywistości, których bohaterami
jest nastoletnia młodzież zmagająca się z problemami uczuciowymi, emocjonalnymi czy rodzinnymi. Naturalny,
młodzieżowy język, błyskotliwe dialogi, ale też latami skrywane tajemnice rodzinne, gangsterzy pojawiający się w
środowisku bohaterów czy pierwsze miłości sprawiają, że lektura książek jest lekka i jednocześnie wciągająca. W czasie
spotkania autorka próbowała dotrzeć do młodych czytelników, prezentując niektóre z wątków swoich książek,
poruszające takie problemy jak np. nietolerancja, nieszczera przyjaźń, zbyt wczesna ciąża czy problemy z
nauczycielami. -“Krytycy zauważają, że nie zawsze przedstawiam postaci nauczycieli w dobrym świetle”- stwierdza
Ciwoniuk. -”To celowy zabieg z mojej strony. Niestety nauczyciele nie zawsze są przyjaciółmi uczniów, wręcz
przeciwnie” - mówi autorka "Igora" i "Ani". Barbara Ciwoniuk nie ukrywała, że pisząc dla młodych ludzi, szczególnie
liczy się właśnie z ich opinią. -”Sama we wczesnej młodości pisałam do szuflady wiersze, a nawet książkę, którą z
perspektywy czasu mogę określić jako "plagiat Ani z Zielonego Wzgórza" mówi ze śmiechem pisarka. Poza prezentowaniem swojej bibliografii,
bohaterka spotkania zachęcała zgromadzonych na sali uczniów, by nie bali
się próbować swoich sił w pisaniu zarówno książek jak i wierszy a
nawet...internetowych blogów. Poruszała również temat przyszłość książki
w tradycyjnym wydaniu papierowym. -”Nie wyobrażam sobie, aby e-booki
zastąpiły całkowicie książki drukowane”- powiedziała podczas spotkania
autorka, debiutująca w 2005 powieścią dla młodzieży "Igor", która
otrzymała prestiżową nominację do programu Outstanding Books for
Young People with Disabilities 2007, czyli Wybitne Książki dla Osób z
Dysfunkcjami. Po spotkaniu, które przebiegało w miłej atmosferze, chętni
mogli zakupić książkę Barbary Ciwoniuk p.t. „Musisz to komuś
powiedzieć” wraz z autografem pisarki.

Festiwal Kultury Ludowej "W Stronę Tradycji"
W dniu 29 maja 2011 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie odbył się
Festiwal Kultury Ludowej "W Stronę Tradycji". Gminny Ośrodek Kultury i
Bibliotekę Publiczną w Babiaku reprezentowały 3 podmioty: Kapela
"Borowioki", Zespół Regionalny "Mały Babiak" i Zespół Śpiewaczy
"Borowioki". W kategorii tańca ludowego Zespół Regionalny "Mały
Babiak" otrzymał główną nagrodę za zabawę taneczną "Dyny". Zespół
Śpiewaczy "Borowioki" otrzymał nagrodę w wysokości 300 zł za oryginalne
p i e ś n i
l u d o w e
K u j a w
B o r o w y c h .

Kolejne szkolenia dla
bezrobotnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Babiaku informuje, że wniosek o
dofinansowanie realizacji projektu pt.
„Lepsze jutro” współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach EFS, POKL
przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną
i tym samym został przyjęty do realizacji.
W związku z powyższym nadal
poszukujemy osób zainteresowanych
uczestnictwem w proponowanych
kursach i szkoleniach:
WARSZTATY KOMPETENCJI
SPOŁECZNYCH I AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ
- SPAWANIE „METODĄ MAG”
- KURS FLORYSTKI Z
„DECUPAGE”
- KURS KUCHARZ KELNER
- KURS MAGAZYNIERA
Osoby bezrobotne, zarejestrowane w
PUP w Kole, będące w wieku aktywności
zawodowej proszone są o kontakt z
G m i n n y m O ś r o d k i e m Po m o c y
Społecznej w Babiaku pod numerem tel.
63 27 11 744 z pracownikiem socjalnym
odpowiedzialnym za projekt - Katarzyną
Starostą
lub Magdaleną Politańską.
Wszystkie koszty związane z realizacją
kursów i szkoleń współfinansowane są ze
środków EFS oraz z wkładu własnego
GOPS w Babiaku.

Wspomnienie Jana Pawła II

„Sonety Brdowskie”

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
współorganizowali ze Stowarzyszeniem babiak21
dwudniowe obchody z okazji beatyfikacji Jana
Pawła II. W piątek (29.04.) dla gminnej
publiczności wystąpili uczniowie Szkoły
Podstawowej oraz gimnazjaliści. Występy dzieci i
młodzieży przeplatane były pieśniami w
wykonaniu chór u „Dominanta”, któr y
zaprezentował: „Gaude Mater Polonia”, „Tu es
Petrus” oraz „O Ziemio Polska” do słów Karola
Wojtyły. Na zakończenie Gminna Orkiestra Dęta
zaakompaniowała wspólne odśpiewanie „Barki”.
Całą imprezę poprowadził Mariusz Prażanowski
(prezes Stowarzyszenia babiak 21), który
przytaczał także znane powiedzenia
humorystyczne Jana Pawła II. Występom
towarzyszyła wystawa prac rękodzielniczych
podopiecznych Środowiskoweg o Domu
Samopomocy w Dębnie Królewskim, a także
wystawa prac z Konkursu Plastycznego dla Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych „Symbole Świąt
Wielkanocnych”, zorganizowanego przez
Bibliotekę Publiczną w Babiaku. W sobotę
natomiast na deskach sceny GOKiBP wystąpili
krakowscy aktorzy ze sztuką pt. „Hiob” widowisko wg dramatu Karola Wojtyły. Późnym
popołudniem odbyła się msza dziękczynna z
udziałem pocztów sztandarowych, chóru
”Dominanta” i Gminnej Orkiestry Dętej, która
przed pomnikiem Jana Pawła II razem z
mieszkańcami wykonała ulubioną pieśń papieża:
„Barkę”.

W dniu 24 maja br. w Kole odbył się powiatowy
konkurs recytatorski; „Sonety Brdowskie”,
zorganizowany z okazji 875. rocznicy powstania
Brdowa. Został on przygotowany we
współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką
Publiczną, Zespołem Szkół w Brdowie i
Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Brdowskiej.
Wójt gminy Babiak Wojciech Chojnowski objął
imprezę honorowym patronatem. Uczestniczył
wraz z dyrektorem szkoły
Romualdem
Czernickim w rozpoczęciu konkursu. Panowie
w ciepłych słowach powitali zebranych i życzyli
obecnym sukcesów. Dariusz Racinowski
przedstawił krótko sylwetkę autora Sonetów
Brdowskich księdza Józefa Markowskiego.
Uczestnicy, a było ich 17, recytowali po dwa
sonety. Komisja oceniała m.in. opanowanie
pamięciowe, własną interpretację oraz wrażenia.
Po wygłoszeniu utworów uczestnicy skosztowali
wspaniałych wyrobów cukierniczych z Piekarni
w Babiaku. W tym czasie komisja przyznała trzy
pierwsze nagrody. Trzecie miejsce zajęła
uczennica z piątej klasy Zespołu Szkół w
Brdowie
Agata Skoczylas. Nagrodzeni
otrzymali książki zakupione przez brdowską
szkołę. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie
dostali wydawnictwa przekazane przez kolską
bibliotekę, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Brdowskiej i Gminę Babiak. Konkurs był
świetną promocją dla naszej gminy. Szkoda
tylko, że oprócz szkoły w Brdowie żadna inna z
terenu gminy nie wzięła w nim udziału.

Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
Sesja absolutoryjna
03.06.2011 r. o godz. 13.00 odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Babiak.
Spośród wielu punktów w porządku obrad jednym z głównych było
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Babiak za 2010 r. oraz
podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Relację z
wykonania budżetu za rok 2010 przedstawił Wojciech Chojnowski, który
w godzinnym wystąpieniu zwrócił uwagę radnych na następujące kwestie i
statystyki: rok 2010 zamknął się dochodami w wysokości 24.089.229,02 zł
(większymi w stosunku do planu o 0,3%). Na niższym poziomie niż
planowano zrealizowano także wydatki - wyniosły one 27.352.411,27 zł, (
plan -30.673.323,18 zł). Deficyt zaplanowano na poziomie 6.650.702 zł,
ale rok zamknął się deficytem o połowę niższym tj. 3.263.182,25 zł.
Wydatki majątkowe stanowiły prawie 32% wydatków ogółem, co jest
doskonałym wynikiem. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiło 7.915.975,25 zł
(bez odsetek). Najważniejszym źródłem gminnych dochodów były
subwencje (11.110.894,000 zł), dotacje celowe (4.960.670,13 zł), środki i
dotacje (3.274.076,00 zł), podatki i opłaty (2.064.840,41 zł). Z kolei w
strukturze wydatków największy udział miały: oświata i wychowanie
(29,0%), rolnictwo i łowiectwo (18,5%), pomoc społeczna (16,7%),
transport i łączność (11,7%). W statystykach dominowała demografia
gminna. Ogólna liczba ludności na dzień 31.12.2010 wynosiła 8.258 osób.
Urodziło się 75 nowych obywateli gminy (to o 11 osób mniej niż w roku poprzednim). Związek małżeński
zawarło 77 par (o 3 pary mniej niż w 2009 r.). Zmarło 76 osób, a Urząd Stanu Cywilnego sporządził 48 aktów
zgonu (o 5 mniej niż w roku 2009 r.). W gminie zameldowały się na pobyt stały 142 osoby, na pobyt czasowy - 77
osób. Poza gminą zameldowało się 158 osób, wymeldowały się 84 osoby. Radni spotykali się na dwunastu
sesjach, na których podjęli 82 uchwały. Komisja Rewizyjna spotykała się dwanaście razy, a Komisja Spraw
Gospodarczych i Społecznych - osiemnaście razy.
Wójt, jako organ wykonawczy wydał 42 zarządzenia.
Kancelaria urzędu wysłała 8 tys. przesyłek listowych,
wykonano 385.395 odbitek, nadano 624 faksy a
odebrano 936. Gmina złożyła 9 wniosków
aplikacyjnych o fundusze zewnętrzne. Wartość
zakontraktowanych i pozyskanych środków z
zewnątrz (dotacje unijne) wyniosła 6.173.813,64 zł.
Środki zakontraktowane w drodze przetargów
wyniosły w 2010 roku 12.073.654,32 zł. Gmina
przeprowadziła 16 postępowań przetargowych.
Samorząd wystawił 8059 faktur za zużytą wodę i
odprowadzone ścieki, łącznie na kwotę 740.414,04 zł.
512 razy wyjeżdżał tabor asenizacyjny celem
opróżnienia szamba w gospodarstwach domowych i
w pozostałych jednostkach. Dokonano wymiaru
podatku od środków transportowych na kwotę
119.378,70 zł. Z tytułu podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego dokonano wymiaru dla 1943
podmiotów na łączną kwotę 593.867 zł. Koszt zużycia energii elektrycznej i utrzymania punktów świetlnych w
2010 r. wyniósł ogółem 409.975, 26 zł i był wyższy niż w roku poprzednim aż o 22%. Gmina dysponuje 805
lampami. W ramach bieżącego utrzymania dróg
zakupiono 4600 t kruszywa drogowego za kwotę
223.928 zł. Przebudowano drogi w Janowicach (1,1
km), Bogusławicach (0,830 km), RadoszewicachWiecininie (0,800 km), Olszaku (0,710 km) oraz drogę
Babiak-Brdów (3,715 km) w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Podczas Sesji
radni przyjęli także uchwałę o
przystąpieniu samorządu do projektu pn.
“Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III
w gminie Babiak” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który otrzymaliśmy
dotację w wysokości 126.099,60 zł. Radni
jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za rok
2010. Zatwierdzili także taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Babiak. Sesję zakończyły
zapytania sołtysów i wolne wnioski.

Data wydania
VI 2011
Nakład 1000 egz.
Wieści z fajką
Nr 22 bezpłatny
W tym numerze:

Wydarzenia
s. 2
Sprawy gminne s. 3
Informacje
s. 4
WYBORY
ŁAWNIKÓW
Zostały ustalone nowe zasady
wybor u ławników do sądów
powszechnych określone
nowelizacją ustawy Prawo o ustroju
sądów powszechnych przyjętą przez
Sejm RP dnia 15.04.2011 r.
Zgłoszenia kandydatów winny
wpłynąć do rady gminy do 30
czerwca 2011 r. Zgodnie z art. 158
Prawa o ustroju sądów
powszechnych kandydatem na
ławnika może być osoba, która
spełnia następujące wymogi
formalne:
1) posiada obywatelstwo polskie i
korzysta z pełni praw cywilnych i
obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończyła 30 lat,
4) jest zatrudniona, prowadzi
działalność gospodarczą lub
mieszka w miejscu kandydowania ci
najmniej od roku,
5) nie przekroczyła 70 lat,
6) jest zdolna, ze względu na stan
zdrowia, do pełnienia obowiązków
ławnika,
7) posiada co najmniej wykszt.
średnie.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika
dokonanego na karcie zgłoszenia
dołącza się dokumenty opatrzone
aktualną data nie wcześniejszą niż 30
dni przed dniem zgłoszenia:
1) informację z Krajowego rejestru
Karnego dotyczącą zgłaszanej
osoby,
2) oświadcz. kandydata, że nie jest
prowadzone przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
3) oświadcz. kandydata, że nie jest
lub nie był pozbawiony władzy
rodzicielskiej a także, że władza
rodzicielska nie została mu
ograniczona ani zawieszona,
4) zaświad. lekarskie o stanie
zdrowia,
5) dwa zdjęcia.

Zakończona budowa kanalizacji w
m. Babiak-Stefanowo - etap VII

Uroczyste otwarcie ORLIKA
01 maja 2011 r. przy Szkole Podstawowej w Babiaku odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi na nowowybudowanym obiekcie sportowym. Gmina Babiak
poszerzyła swoją infrastrukturę sportową o nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią, wybudowane w ramach programu “MOJE BOISKO-ORLIK
2012”. Otwarcia dokonali przedstawiciele władz gminnych, szkoły, działacze sportowi oraz sportowcy. Obiekt został poświęcony przez ks. Macieja
Dyoniziaka. W programie był m.in. mecz towarzyski pomiędzy juniorami i oldboyami, konkurs strzelania rzutów karnych wójtowi gminy, próby rzutów
do kosza. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.140.538,72 zł, z tego gmina otrzymała dotację w wysokości: 333.000 z Urzędu Marszłkowskiego, 331.000 z
Ministerstwa Sportu. Budowa obiektu trwała 6 miesięcy. Oprócz pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, są boiska do koszykówki, piłki ręcznej,
siatkówki, jest bieżnia i skocznia w dal. Z obiektu będą korzystali wszyscy mieszkańcy gminy. Dzieci, młodzież i dorośli będą mogli uprawiać sport pod
okiem instruktora, który w ciągu kilku najbliższych dni rozpocznie pracę na terenie obiektu.

Spektakl "Magiczna księga czarodziejki
Arielki"
W czwartek 26 maja 2011r. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
Publiczna w Babiaku zaprosiła Teatr Edukacji i Profilaktyki
"Maska" z Krakowa. Spotkanie odbyło się w sali Zespołu Szkół w
Brdowie. Temat spektaklu to Baśniowa opowieść o niezwykłym
świecie, zapisanym na
kartach książek. Spektakl
podkreśla potrzebę nauki
czytania przez dzieci oraz
szereg możliwości
wynikających z obcowania
z literaturą. Dzieci
dowiedziały się, że książki
mogą nie tylko dostarczać
im potrzebnych
infor macji, ale mogą
zapewnić rozrywkę czy też
przenieść ich w odległe i
m a g i c z n e k r a i n y.

Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
"Dziatwa” w Łodzi
Teatrzyk Muzyczny z Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Babiaku wystąpił podczas
Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i
Młodzieżowych "Dziatwa” w Łodzi w dniu 19 maja
2011 r. Teatrzyk Muzyczny wystąpił również w
Babiaku 1 czerwca dla młodzieży szkolnej i planuje
występ 6 sierpnia podczas Dni Gminy Babiak.

VI Powiatowe “Spotkanie z Folklorem”
Zespół śpiewaczy „Borowioki” z Gminnego
Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w
Babiaku brał udział w VI Powiatowym Spotkaniu
z Folklorem, które odbyło się w Kłodawie w dniu
15 maja 2011r. W imprezie brało udział
kilkanaście zespołów i kapel z powiatu kolskiego.
Gościnnie wystąpiła orkiestra dęta z Czech z
marżonetkami. Każdy z zespołów dostał
p a m i ą t k o w e u p o m i n k i i d y p l o m y.

Wybory do Gminnego Zarządu OSP
W dniu 27 maja 2011r. w sali babiackiej remizy OSP odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Babiaku. Zjazd miał na celu wyłonienie
nowego składu Zarządu Gminnego ZOSP RP. Spośród druhów strażaków wybrano następujących przedstawicieli:
Prezesem Zarządu Gminnego został druh Ryszard Kasiorek, wiceprezesem druh Stanisław Bąkowski, drugim wiceprezesem druh Wojciech Trafny,
Komendantem Gminnym wybrano druha Pawła Sarnocińskiego, zastępcą Komendanta druha Mirosława Piaseckiego, Sekretarzem został druh Jerzy
Pietrzak, a Skarbnikiem zarządu -druh Marian Górczewski. Członkami zarządu zostali : druh Wiesław Lewandowski, druh Stanisław Idczak, druh
Wojciech Kołodziejski, druh Józef Świderski, druh Eugeniusz Cegielski , druh Arkadiusz Trzmielewski , druh Marek Tomicki, druh Paweł Kruszyna ,
druh Jerzy Nijak , druh Piotr Błaszczyk. Zjazd wyłonił również członków Komisji Rewizyjnej Zarządu Gminnego w składzie:
Przewodniczący druh Bolesław Piasecki , członek druh Tomasz Łukaszewski. Kadencja Zarządu i Komisji rewizyjnej trwa 5 lat.

Odznaczenia druhów

Sukcesy przedszkolaków

W dniu 22.05.2011r. w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kole odbył się uroczysty apel z okazji
„Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka”. Apel
poprzedzony został mszą świętą w intencji strażaków
odprawioną w Kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
w Kole przy ul. Bliznej. Po mszy świętej odbyła się defilada
pododdziałów pożarniczych ulicami miasta Koła w asyście
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Koła.
Podczas uroczystego apelu wręczono m.in. odznaczenia i
w
y
r
ó
ż
n
i
e
n
i
a
:
-ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU: druhowi Kazimierzowi
Gryglewskiemu;
- S R E B R N Y M E DA L Z A Z A S Ł U G I D L A
POŻARNICTWA: Wojciechowi Chojnowskiemu;
- B R Ą Z OW Y M E DA L Z A Z A S Ł U G I D L A
POŻARNICTWA:Markowi Tomickiemu.

Dnia 21.06.2011 rozstajemy się z 5-latkami z Samorządowego Przedszkola w Babiaku ,
które w roku szkolnym 2010/2011 reprezentowały Gminę Babiak w następujących
konkursach: w konkursie plastycznym „Kraina Drobisiów” organizowanym przez
„Drobimex” w Szczecinie (nagrody książkowe dla całego przedszkola ), w konkursie
plastycznym pt. „ Moje Święta Bożego Narodzenia „ w MDK w Kole ( Natalia Sarniak
wyróżnienie), w „VI Powiatowym Przeglądzie Jasełek w Dąbiu” (podziękowania), w „I
Kolskim Przeglądzie Śpiewających Dzieci Koło 2011” (Natalia Sarniak nagroda), w „XII
Wielkopolskim Przeglądzie Przedszkolnych Zespołów Tanecznych Kalejdoskop 2011”, w
KDK w Koninie( wyróżnienie), w „XVI I Międzypowiatowym Przeglądzie Teatrzyków
Przedszkolnych Konin 2011” (nagroda), w konkursie plastycznym „ Moja przygoda w
lesie” w MDK w Kole ( Paweł Tanalski nagroda). Największym sukcesem była nominacja
dla Natalki Sarniak w Przeglądzie Piosenki w MDK w Kole, a następnie ponowna
nominacja w Przeglądzie w Koninie. Natalka weźmie udział w ” XVI Wojewódzkim
Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2011” śpiewając na Starym Rynku w
Poznaniu. Gratuluję wszystkim dzieciom i życzę wiele sukcesów w szkole.
Bożena Zielińska

22 kwietnia 2011
r. zakończono
budowę VII
etapu kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości
B a b i a k Stefanowo.
Wykonawcą była
f i r m a
”BUDMEX”
wybrana w
drodze przetargu
nieograniczoneg
o. Wa r t o ś ć
z a d a n i a :
244.230,20 zł
brutto. Ta sama
firma kontynuuje
prace przy
wymianie sieci wodociągowej na babiackim osiedlu.
Termin zakończenia tych prac przewidziano na
31.07.2011 r. Koszt wymiany to 134.221,18 zł

Kontrola sprzętu komunalnego i efektów małego projektu
19 maja 2011 r. Gmina Babiak gościła kontrolerów z Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu. Wizytacja terenowa dotyczyła
zakupionego w ramach działania “Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” sprzętu komunalnego-ciągnika w
wersji komunalnej z osprzętem, pługa wirnikowego, kontenerów na
odpady. Gmina Babiak zawnioskowała o zwrot środków na to
zadanie w wysokości 180.412 zł (łączny koszt zadania to 295.876,50
zł). Warunkiem otrzymania dotacji jest nie tylko poprawne
rozliczenie operacji, ale przede wszystkim pozytywna ocena z
kontroli w terenie. Kontrolerzy sprawdzili także zasadność zakupów
zrealizowanych w ramach programu LEADER” Małe projekty”.
Babiacki samorząd w ramach tego projektu zakupił dla zespołu
ludowego z Gminnego Ośrodka Kultury w Babiaku instrumenty
muzyczne (tubę, 2 trąbki, alt, puzon), mikser cyfrowy oraz dwie markizy nad scenę. Łączny koszt
zadania wyniósł 25.254 zł, a dotacja to 14.490 zł. Kontrolujący nie mieli zastrzeżeń co do
realizacji obydwu zadań. Protokół z czynności kontrolnych daje podstawę Urzędowi
Marszałkowskiemu do wypłaty gminie dotacji.

Zakup koparko-ładowarki
03 czerwca nastąpił odbiór koparko-ładowarki zakupionej przez
gminę Babiak w drodze przetargu nieograniczonego. Zwycięska
firma zaoferowała model Caterpillar 428E, rok. prod. 2008, 2800
mtg. Cena maszyny z rocznym serwisem, nowym ogumieniem i
dodatkowymi łyżkami-229.414,68 zł.

Ruszyła budowa placów zabaw
Remont domu wiejskiego
w Zakrzewie
Ruszyły prace związane z przebudową świetlicy w
Zakrzewie. Firma “WOJTEX” (wykonawca robót)
zobowiązała się do wykonania obiektu do końca lipca
2011 r. Łączny koszt zadania to 390.634 zł. W czerwcu
Gmina Babiak przystąpiła
do częściowego odbioru
prac. Zdaniem wykonawcy
trzytygodniowe
opóźnienie rozpoczęcia
prac nie stanowi
zagrożenia dla końcowego
terminu odbioru.

OGŁOSZENIE
Oddamy pieski w dobre ręce
Do oddania są 4 dorosłe suczki i 1 piesek. Wszystkie są zdrowe
oraz pełne energii i chęci do
zabawy. Prosimy o poważne
przemyślenie decyzji w
sprawie adopcji.
Kontakt w sprawie adopcji:
R e f e r a t S p r a w
Komunalnych (były Zakład
Usług Komunalnych), ul.
Poznańska 24, 62-620
Babiak, tel.: (63) 27-11-037
lub Urząd Gminy
w
Babiaku, tel.: (63) 27-11-071
w godz. 7:30-15:30.

Wieści z fajką
nr 22 bezpłatny

W czerwcu br. ruszyły prace budowlane przy budowie
trzech placów zabaw przy szkołach w Brdowie, Babiaku
i Bogusławicach. W przetargu nieograniczonym na to
zadanie zwyciężyła firma “BUDMEL” z Trzebnicy,
która zaoferowała za wszystkie place wynagrodzenie w
kwocie 313.740,69 zł. Oddanie do użytku placów
nastąpi na początku lipca. Dzieci będą mogły korzystać z
obiektów także poza godzinami otwarcia szkół.
Bezpieczeństwo na placach gwarantuje specjalna
nawierzchnia poliuretanowa oraz atestowane urządzenia
zabawowe.

Odnowiona kapliczka
Na przełomie kwietnia i maja br. w Radoszewicach, z
inicjatywy Sołtysa, Rady Sołeckiej i Przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich została odnowiona figurka Matki
Bożej Fatimskiej. Odmalowano całą figurę wraz z
ogrodzeniem, położono płytki na schodach i w wejściu.
Wewnątrz ogrodzenia został wysypany kamień. Pieniądze
na materiały oferowali mieszkańcy wsi. Głównym
wykonawcą był Jan Górski. Niemały wkład osobowy
wnieśli sami mieszkańcy, którzy społecznie udzielali się
przy pracach porządkowych. W każdej miejscowości jest
przydrożna kapliczka lub krzyż, ale mało która wyglada jak
ta z Radoszewic.

III Bieg im. Poli Negri w Brdowie
W dniu 21 maja br. w Brdowie odbył się już III Bieg im. Poli Negri. Organizatorami
imprezy byli: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej i Młodzieżowy Klub
Sportowy „Brdów”. Dużą pomoc okazali także: Klub Seniora i Zespół Szkół w
Brdowie. Zawodnicy mogli sprawdzić swe siły na dwóch dystansach: 10 km i 3 km.
Trasy biegu prowadziły od jeziora przez Polonisz i Radoszewice do mety także przy
Jeziorze Brdowskim. W obu biegach ogółem wzięło udział ponad 70 zawodników
m.in. z Brdowa, Babiaka, Dębna, Włocławka, Płocka, Łodzi, Turku, Koła. Wszyscy
biorący udział otrzymali piękne okolicznościowe medale. Zwycięzcy w kategoriach:
kobiety, mężczyźni, najstarsza i najmłodsza zawodniczka, najstarszy i najmłodszy
zawodnik oraz dziewczynki i chłopcy otrzymali puchary i dyplomy, które zostały
uroczyście wręczone na Rynku. Każdy zawodnik mógł nieodpłatnie posilić się pyszną
grochówką, chlebem ze smalcem domowej produkcji oraz słodkościami
ofiarowanymi między innymi przez Piekarnię w Babiaku. Na mini kiermaszu
brdowskie artystki prezentowały wyroby rękodzieła artystycznego. Goście podziwiali
przepiękne wyroby koronkarskie i hafciarskie. Za przygotowanie biegu
odpowiedzialni byli: Piotr Królikowski, Barbara Szmajdzińska, Bartosz Mikołajczyk i
Dariusz Racinowski. Zawodnicy ocenili, że trasy biegów były trudne, ale bardzo
dobre. Chwalili organizację i sam przebieg imprezy. Zaznaczyć także trzeba, że
brdowska młodzież chętnie włączyła się do pomocy przy biegach. Brdowska OSP i
policja czuwały nad bezpieczeństwem zawodników i kibiców. Ojcowie Paulini
nieodpłatnie udostępnili natryski, by chętni zawodnicy mogli się odświeżyć. Wysiłek
wielu ludzi zawsze przynosi efekty. Była to dobra reklama dla Brdowa jak i całej gminy
Babiak.

