Walne Zebranie Członków LGD Wielkopolska Wschodnia
28 czerwca 2011 r. w Babiaku (sala Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej) zwołano Walne Zebranie
Członków Lokalnej Grupy Działania (LGD) Wielkopolska Wschodnia. Celem zebrania było podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia bilansu oraz rachunku wyników za rok 2010 oraz omówienie bieżących spraw w kontekście ogłoszonych
konkursów. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i członkowie zwyczajni
stowarzyszenia. Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia działa od czerwca 2006 roku i obejmuje swym zasięgiem
dziewięć gmin o łącznej liczbie ludności 68 tys. Są to: Babiak, Grzegorzew, Dąbie, Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka,
Sompolno, Wierzbinek. Celem LGD jest wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju członkowskich gmin oraz
mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie aktywizacji obszarów wiejskich. Stowarzyszenie
funkcjonując jako Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ma do
dyspozycji budżet w wysokości 10.069.624 zł. Rok 2010 był
pierwszym, kiedy ogłoszono dwa konkursy: w zakresie projektów z
odnowy wsi i tzw. „małych projektów”. Na pierwszy konkurs
odpowiedziało 10 wnioskodawców, którzy złożyli wnioski na
kwotę 2.538.002,00 zł. Złożono także 33 wnioski dotyczące małych
projektów na kwotę 551.351,80 zł. Rok 2010 zamknął się dodatnim
wynikiem finansowym w wysokości 4.587,44 zł, w bilansie po
stronach aktywów i pasywów widnieje wartość 11.230,89 zł.
Członkowie Walnego Zebrania pod przewodnictwem Jarosława
Felczyńskiego (Prezesa) jednogłośnie przyjęli uchwałę
zatwierdzającą zeszłoroczny bilans. Omówiono także bieżącą
sytuację finansową stowarzyszenia i poddano dyskusji kwestie
przesunięć środków powstałych z oszczędności poprzetargowych.
W tym roku zakończyły się już nabory na konkurs tzw. „małych
projektów” i odnowy wsi. Wszystkich zainteresowanych
działalnością stowarzyszenia oraz potencjalnych wnioskodawców
odsyłamy na stronę internetową: www.wielkopolskawschodnia.pl
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CAF w urzędzie
Urząd Gminy w Babiaku we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) rozpoczął
wdrażanie metody doskonalenia urzędu poprzez dokonanie jego samooceny. Projekt finansowany jest ze środków
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Model CAF (Common Assessment Framework- Powszechny Model Oceny)
oparty jest na 9 kryteriach identyfikujących podstawowe obszary organizacji, takie jak m.in. wpływ na klientów, wpływ na
społeczeństwo, zarządzanie zasobami ludzkimi, sposoby planowania i budowania strategii. Dla każdego z kryteriów
ustalona jest lista szczegółowych podkryteriów, którym przyznawana jest punktacja. Dzięki tej metodyce model CAF
pozwala na wdrożenie rozwiązań z zakresu zarządzania jakością w organizacjach samorządowych. Wdrożenie modelu
poprzedza szereg szkoleń i warsztatów dla kierownictwa jednostki, koordynatora, zespołu samooceny i reszty
pracowników. Każdy urząd ma przydzielonego trenera. Efektem samooceny jest raport i plan doskonalenia jednostki, które
stanowią załącznik do wniosku o dofinansowanie wdrażanych zmian. W grudniu MSWiA ogłosi konkurs, w którym urząd
może uzyskać dofinansowanie na szkolenia pracowników, zakup oprogramowania, specjalistyczne kursy, staże, studia
podyplomowe. Szczegółowe informacje o CAF i harmonogram jego wdrażania w babiackim urzędzie zostaną wkrótce
zamieszczone na stronie urzędu: www.babiak.org.pl

Zawody strażackie 2011
W dniu 26 czerwca br. w gminie Babiak odbyły
s i ę Z a w o d y S p o r t o w o - Po ż a r n i c z e
Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach
wzięło udział 6 jednostek, tj. OSP Babiak, OSP
Brdów, OSP Bogusławice, OSP Dębno
Królewskie, OSP Góraj oraz OSP Lubotyń.
Zawody rozpoczął uroczysty przemarsz
strażaków ochotników spod remizy babiackiej
na Gminny Stadion Sportowy w Babiaku.
Przemarsz odbył się przy akompaniamencie
Gminnej Orkiestry Dętej przy GOK w
Babiaku. Po przybyciu na stadion Komendant
Gminny OSP druh Paweł Sarnociński złożył
meldunek Wójtowi Gminy Wojciechowi
Chojnowskiemu o gotowości zastępów do
zawodów.
Przy dźwiękach sygnału
Ochotniczych Straży Pożarnych została podniesiona flaga Związku OSP. Wójt przywitał zaproszonych
gości oraz strażaków. Na stadionie zgromadzili się samorządowcy, mieszkańcy oraz goście. Zgodnie z
regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych rozegrany został bieg sztafetowy i ćwiczenia bojowe. We
wszystkich konkurencjach najlepsza okazała się
dr użyna re prezentująca OSP Babiak
dowodzona przez Naczelnika OSP Babiak druha Piotra Błaszczyka. Kolejne miejsca zajęli
druhowie z Dębna Królewskiego, Lubotynia,
Bogusławic, Góraja i Brdowa. Komentarz do
z awo d ó w z a p e w n i ł d r u h K a z i m i e r z
Gryglewski, który informował zgromadzoną
publiczność o aktualnej sytuacji podczas
rywalizacji strażaków. Po zakończonych
zawodach, przy wtórze oklasków licznie
zgromadzonej publiczności, odbyła się defilada
pododdziałów i samochodów pożarniczych
jednostek biorących udział w zawodach.

Brdowscy strażacy
przekazali ekwiwalent
Strażacy ochotnicy z Brdowa
przekazali ekwiwalent pieniężny na
cele statutowe swojej jednostki.
Ekwiwalent przysługuje strażakom
ochotnikom za udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych. W minionym
kwartale Ochotnicza Straż Pożarna w
Brdowie wyjeżdżała do 6 pożarów na
terenie gminy Babiak, do 3
wypadków na ulicy Cmentarnej w
Brdowie i raz do neutralizacji plamy
oleju (także na tej ulicy). Za zebraną
kwotę 886 zł zostanie zakupione
umundurowanie, sprzęt pożarniczy i
ratowniczy.

Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
XII Dni Gminy Babiak

Data wydania
IX 2011
Nakład 1000 egz.
Wieści z fajką
Nr 23 bezpłatny

Tegoroczne, XII Dni Gminy Babiak odbyły się 6 i 7 sierpnia
2011 r. Pierwszego dnia mieszkańcy spotkali się na festynie
przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w
Babiaku. Festyn rozpoczął się występem Gminnej Orkiestry
Dętej z Babiaka. Następnie zaprezentowały się zespoły
działające przy GOKiBP oraz młodzi wykonawcy z
przedszkola. Po występach naszej młodzieży wystąpili aktorzy
scen krakowskich z widowiskiem „Bajkowy Przekładaniec”,
skierowanym do młodych widzów. Kolejnym punktem W tym numerze:
programu był występ „Ferajny Makuli” ze Śląska, która
s. 2
zaprezentowała humor śląski oraz przepiękne arie operetkowe, Wydarzenia
nagradzane gromkimi brawami. Gwiazda wieczoru grupa
„Ladies” wystąpiła z przebojami światowymi, rozgrzewając Sprawy gminne s. 3
tłum do
Informacje
s. 4
tańca.
Imprezę
zakończyła zabawa taneczna przy rytmach miejscowego
Komunikaty
zespołu „QUAD-RANS”. Podczas festynu nie zabrakło
również wystawy prac podopiecznych Środowiskowego
Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim, Koła
Szanowni
Modelarskiego „Orlik” oraz wyrobów koronkarskich. W
Internauci!
trakcie imprezy organizowane były liczne konkursy dla
dzieci i dorosłych. W drugim dniu obchodów Dni Gminy
Gmina Babiak w konkursie
Babiak uroczyście otwarto halę sportową przy Gimnazjum.
NIVEA zgłosiła lokalizację, na
Szczegóły z tego wydarzenia w artykule poniżej.
której może zostać wykonany
plac zabaw. Proponowane
miejsce to ulica Słubickiego w
Babiaku, działka nr 1/1.
Wa r u n k i e m o t r z y m a n i a
Otwarcie hali sportowej w Babiaku
dofinansowania jest uzyskanie
maksymalnej liczby głosów 07 sierpnia 2011 r. oddano oficjalnie do tylko 100 placów może
użytku gminną halę sportową w Babiaku. o t r z y m a ć p l a c z a b a w .
W u r o c z y s t o ś c i a c h o t w a r c i a Wszystkich zainteresowanych
uczestniczyło wielu zaproszonych gości, prosimy o rejestrację na stronie
codzienne
l o k a l n y ch s a m o r z ą d owc ó w o r a z www.nivea.pl i
mieszkańców. Nie brakowało też g ł o s o w a n i e n a B a b i a k .
prezentów i gratulacji pod adresem Wójta D z i ę k u j e m y w i m i e n i u
Wojciecha Chojnowskiego. W 2009 roku babiackiego samorządu!
samorząd babiacki otrzymał pozwolenie
na budowę Gminnej Hali Sportowej.
Zwrot podatku
Obiekt zlokalizowany jest przy miejscowym gimnazjum. Na początku 2010 roku rozstrzygnięto przetarg, a w
maju rozpoczęto budowę. Prace budowlane trwały niespełna półtora roku. Po tradycyjnym przecięciu wstęgi
akcyzowego
obiekt został poświęcony przez proboszcza Macieja Dyoniziaka. Następnie Wójt poprosił wybranych gości o Każdy rolnik, który chce
posadzenie kilku dębów w pobliżu obiektu. Po tej ceremonii wszyscy zebrani zostali zaproszeni do środka nowego odzyskać część pieniędzy
budynku. Wewnątrz czekały na nich występy artystyczne przygotowane przez gimnazjalistów oraz prezenty od wydanych na olej napędowy
gości. Wśród prezentów była polisa ubezpieczeniowa ufundowana przez znane towarzystwo ubezpieczeniowe, używany do produkcji rolnej
tablica interaktywna przekazana przez przedsiębiorstwo, które wykonywało prace budowlane oraz liczne piłki. powinien złożyć w dniach 01Rozegrano również mecz piłki siatkowej pomiędzy dwoma miejscowymi drużynami z udziałem samorządowców. 30 września br. odpowiedni
-„Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do spełnienia naszych marzeń. Jesteśmy wdzięczni za trud wniosek do wójta, w zależności
wybudowania tak okazałego obiektu, który będzie intensywnie wykorzystywany. Hala taka na pewno będzie od miejsca położenia gruntów
świadkiem zdobywania nowych umiejętności, szlifowania sportowych rolnych wraz z fakturami VAT
talentów oraz doskonalenia
(lub ich kopiami) stanowiącymi
sprawności fizycznej”dowód zakupu oleju
powiedziała dyrektor
napędowego w okresie od 1
Gimnazjum- Krystyna Śliwa.
marca 2011 r. do 31 sierpnia
Inwestycja kosztowała gminę
2011 r. Limit zwrotu podatku
ponad
3,2 mln zł (z
akcyzowego w 2011 r. wynosi
wyposażeniem). Samorząd
7 3 , 1 0
z ł / h a .
pozyskał wsparcie finansowe
Pieniądze wypłacane będą w
na jej budowę w wysokości 1
terminie 02 - 30 listopada 2011
mln zł od Ministerstwa Sportu
r. Przelewem na rachunek
i Turystyki oraz Totalizatora
bankowy podany we wniosku.
Sportowego.
Obsługę wniosków prowadzi p.
Marzena Waligórska pok. 34.

Złote pary małżeńskie

Przebudowa drogi gminnej Lubotyń-Kawęczyn

Zakończono budowę placów zabaw

W dniu 07.07.2011 r. w Urzędzie Gminy w Babiaku trzy pary świętowały złote gody, a jedna diamentowe
gody. Z sześciu par zaproszonych przez Wójta Gminy Babiak Wojciecha Chojnowskiego i Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Ewę Bilińską dotarły cztery: Państwo Kazimiera i Zenon Kacprzakowie, Państwo
Irena i Henryk Kaczmarkowie (diamentowi jubilaci), Kazimiera i Jan
Kościelakowie oraz Irena i Józef Sadowscy. Na uroczystość nie
mogli przybyć Państwo Irena i Stanisław Michnikowscy oraz Helena
i Grzegorz Witaszkowie. Złote gody to dla niewtajemniczonych 50
rocznica zawarcia związku małżeńskiego, a diamentowe gody to 60
rocznica zawarcia związku małżeńskiego. W czasach nagminnych
rozwodów, życia w nieformalnych związkach te jubileusze wydają
się jeszcze bardziej szczególne. Dlatego z gratulacjami pod adresem
wyróżnionych par pośpieszyli: Prezydent RP poprzez pośrednictwo
Wójta Gminy Babiak oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Były
kwiaty i dekoracja medalami przyznanymi przez Prezydenta RP „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Małżonkowie stanęli do
wspólnego zdjęcia, a potem w znakomitych humorach wysłuchali utworów zaprezentowanych przez Kapelę
Rodzinną Państwa Cedzidłów.

20 lipca 2011 r. rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi gminnej nr G-492542
w miejscowości Lubotyń-Kawęczyn. Spośród czterech złożonych ofert umowę
podpisano z Przedsiębiorstwem
Robót Drogowo-Mostowych w Kole,
które za utwardzenie odcinka o dł.
1,012 km zaproponowało najniższą
kwotę tj. 291.723,28 zł.Termin
zakończenia przebudowy to
30.09.2011 r. Powyższy odcinek
drogowy to jak na razie jedyna
inwestycja drogowa w tym roku. Na
początku roku gmina zakupiła 3500 t
kruszywa drogowego, które zostało
już wmontowane w drogi gruntowe.

W czerwcu 2011 r. zakończono budowę trzech placów zabaw
wykonanych w ramach Programu “Radosna Szkoła”
współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dożynki 2011
W sobotnie popołudnie (03.09.) w gminie Babiak świętowano dożynki. Uroczystości odbyły się w Gminnym Ośrodku
Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku. Na placu przed ośrodkiem mszę św. celebrowali ks. Maciej Dyoniziak, ks.
Andrzej Klauze i ks. Jacek Makowski. Starostami dożynek zostali Państwo Agnieszka i Bernard Chwiałkowscy z
Janowic. Na święto plonów przybyli samorządowcy, rolnicy, mieszkańcy oraz goście. Swoje stoisko zaprezentowała
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole. Na stołach przed sceną pojawiło się osiem wieńców dożynkowych.
Komisja składająca się z radnych przyznała pierwsze miejsce sołectwu Babiak,
dr ugie otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy z Dębna Królewskiego a na
trzecim uplasowało się rękodzieło sołectwa Stare Morzyce. Nagrody pieniężne
otrzymali twórcy wszystkich wieńców. O tr udzie pracy na roli wspominali w
swoich przemówieniach Wójt Wojciech Chojnowski oraz Przewodniczący Rady
Powiatu Marek Tomicki. Świętowanie zakończył występ babiackich zespołów
ludowych, które tradycyjnie przygotowały przyśpiewki na temat lokalnych samorządowców. Na gości czekała także
grochówka. Późnym wieczorem zorganizowano zabawę taneczną przy dźwiękach zespołu “QUAD-RANS”.

72 rocznica bombardowania pociągu w Lipich Górach
W niedzielę 4 września 2011 r. o godz. 16.00 w lesie przy pomniku w Lipich Górach odbyła się uroczystość
uczczenia pamięci zamordowanych pasażerów zbombardowanego pociągu. Minęły już 72 lata od tragedii,
jaka wydarzyła się na dworcu w Lipich Górach 6 września 1939 r. Wtedy to 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. W uroczystości
wzięło udział kilkadziesiąt osób i z roku na rok przybywa uczestników, pośród których nie brakuje
babiackich samorządowców i pracowników Urzędu Gminy w Babiaku. Tutejszy Urząd dba o właściwy stan
techniczny pomnika oraz prowadzi zabiegi konserwacyjno-pielęgnacyjne.

Brdowskie spotkania z Polą Negri
Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Brdowskiej zorganizowali pierwszą edycję imprezy:
„Pierwsze Brdowskie Spotkania z Polą Negri”. Odbyła się ona 01 lipca br. w dniu przejęcia przez Polskę
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, dlatego na początku wszyscy zebrani odśpiewali „Odę do
radości”. Spotkanie odbyło się w sali im. Jana Pawła II przy klasztorze OO. Paulinów w Brdowie. Część
pięknej sali została zamieniona w stare kino. Wstawiono autentyczne składane fotele pamiętające czasy
małych kin, na okna i drzwi założono kotary. Główna ściana posłużyła za wielki ekran. Druga część sali
zamieniła się w muzeum Poli Negri. Na prośbę organizatorów część gości, szczególnie panie, włożyła
na siebie stroje z epoki kina niemego. Gimnazjaliści z brdowskiej szkoły zaprezentowali inscenizację,
opracowaną i przygotowaną przez Dariusza Racinowskiego, ukazującą związki Poli Negri z Brdowem
oraz jej drogę do sławy. Widzowie dowiedzieli się, dlaczego w Brdowie tak mocno akcentuje się postać
naszej wielkiej rodaczki. Matka Poli Negri Eleonora Chałupiec z domu Kiełczewska urodziła się 06
lutego 1861 roku w Brdowie i tu w dniu 10 lutego została ochrzczona w kościele św. Wojciecha BM.
Młoda Pola wraz z matką kilkakrotnie przyjeżdżały do Brdowa na wakacyjny wypoczynek. Mało kto wie,
że w dniu 29 grudnia 1915 roku Pola Negri była chrzestną w brdowskim kościele. Najważniejszym
punktem był pokaz filmu niemego z udziałem Poli Negri. Było to historyczne wydarzenie, bowiem po
raz pierwszy w Brdowie pokazano film z udziałem wielkiej aktorki posiadającej brdowskie korzenie. Zebrani licznie widzowie obejrzeli film: „Bestia”,
nakręcony w 1917 roku w warszawskiej wytwórni „Sfinks”. Ostatnim punktem spotkania była wystawa ukazująca postać polskiej aktorki. Na ekspozycję
złożyły się dokumenty ukazujące związki aktorki i jej matki z Brdowem; liczne artykuły z prasy polskiej z lat 1928-1939; artykuły z prasy niemieckiej,
francuskiej i amerykańskiej; oryginalne autografy artystki; ulotki, programy filmowe i reklamy z okresu międzywojennego; publikacje książkowe i katalogi
z wystaw dotyczące Poli Negri oraz artykuły ze współczesnej polskiej prasy. Całość ekspozycji dopełniły oryginalne kartki, widokówki z podobiznami
aktorki, plakaty (oryginalne i reprodukcje) z filmów, w których grała Pola Negri oraz zdjęcia i fotosy z lat największej popularności aktorki. Wszystkie
zbiory na wystawie pochodziły z prywatnych kolekcji Piotra Królikowskiego i Dariusza Racinowskiego. Wśród obecnych widzów byli najbliżsi żyjący
członkowie rodziny Eleonory Kiełczewskiej z Poznania, delegacja z Lipna (tam urodziła się Pola Negri), Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski,
Przewodniczący Rady Gminy Babiak Ireneusz Wiśniewski, radni, pani dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole, ojcowie paulini oraz
matka Janusza Kapusty znanego w świecie polskiego rysownika, malarza i scenografa. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej konsekwentnie realizuje
program przybliżania mieszkańcom Brdowa postaci, które są związane z tą miejscowością.

Zajęcia indywidualne w klasach I-III
Gmina Babiak napisała wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w
Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o dofinansowanie
zajęć indywidualnych w szkołach podstawowych w klasach I-III. W dniu
19.07.2011 r. WUP podpisał z naszym samorządem umowę, w której zobowiązał
się do przekazania 100% środków na ten cel, tj. kwotę 126.099,60 zł.
Specjalistyczne zajęcia edukacyjne wspierające indywidualizację procesu
dydaktycznego oraz mające rozwijać zainteresowania uczniów będą trwały przez
cały rok szkolny 2011/2012 w SP w Brdowie, Babiaku i Bogusławicach. Oprócz
zajęć projekt przewiduje zakup pomocy dydaktycznych w tym m.in. 3 tablic
interaktywnych. Według wymagań WUP przeprowadzenie zajęć należy zlecić w
drodze zamówienia publicznego jako zakup usługi edukacyjnej. Gmina Babiak
rozstrzygnęła w tym zakresie postępowanie przetargowe. Wpłynęła jedna oferta
złożona przez konsorcjum firm: Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska, ul.
Czajki 6, 64-000 Kościan i PPUH Victoria Sp. z o.o. , ul. Opolska 50, 55-200 Oława.

Fundusz sołecki po raz kolejny
Rada Gminy Babiak po raz trzeci podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki. Do trzydziestu
sołtysów trafiła informacja o procedurze związanej ze składaniem wniosków
przedsięwzięć oraz wstępnie wyliczona kwota możliwego dofinansowania dla
każdego z sołectw. Zadaniem sołectw jest przekazanie wójtowi do końca września
br. wniosków zawierających wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć.
Wnioski, które odpowiadają wymogom formalnym i
merytorycznym zostaną uwzględnione w projekcie budżetu
gminy na rok 2012. Kwota, jaka przypadła do podziału w
2011 r. pomiędzy sołectwa wynosi 308.805,92 zł. Wysokość
środków funduszu przewidzianych na każde sołectwo określa
wzór (algorytm) bazujący na liczbie mieszkańców i kwocie
bazowej. Kwoty na rok 2012 nie powinny zbytnio różnić się
od obecnych. Dokładne wyliczenia zostaną przekazane
sołtysom podczas najbliższej sesji. Gmina Babiak otrzymała
zwrot z Ministerstwa Finansów kwoty 85.193 zł. Kwota ta
stanowi 30% wydatków wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego. Rada Gminy Babiak postanowiła lwią część
zwróconych środków przeznaczyć na zakup sprzętu
komunalnego do pogłębiania rowów.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Babiak !
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? Teren gminy jest zaśmiecony
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 i mieszkańców.
Najlepszym sposobem gwarantującym pełne rozwiązanie tego obowiązku jest stała i
wspólna, codzienna troska o czystość i porządek otoczenia. W związku z
powyższym zwracam się do wszystkich Mieszkańców Gminy Babiak z apelem o
systematyczną dbałość o porządek na terenie naszej gminy oraz poprawę jej estetyki.
Poprzez swoje działanie dajmy dobry przykład tym, którzy nie wypełniają swoich
obowiązków związanych z utrzymaniem czystości.
.
Wojciech Chojnowski - Wójt Gminy Babiak
Wieści z fajką
nr 23 bezpłatny

Obiekty powstały przy ZS w Brdowie, ZS w Bogusławicach i przy
SP w Babiaku. Wykonawcą placów była firma “BUDMEL” z
Trzebnicy, która zrealizowała zadanie za łączną kwotę 313.740,69
zł. Gmina Babiak czekała na kontrolę obiektów przez niezależną
komisję, co jest warunkiem dopuszczenia do użytkowania przez
dzieci i jednocześnie warunkiem uzyskania dotacji w wysokości
191.550 zł.
Przy okazji
tych inwestycji
zbudowano
m i e j s c a
parking owe
przy placu
zabaw w
Babiaku i
utwardzono
plac przed
s z k o ł ą .
Wykonano
t a k ż e
ogrodzenie
placu zabaw w
Brdowie za kwotę niespełna 10.000 zł. W Zespole Szkół w
Brdowie konieczna okazała się również wymiana pokrycia
dachowego na budynku szkoły. Koszt remontu wyniósł 12.000 zł.

Dowóz dzieci w roku szkolnym 2011/2012
W
d n i u
2 6 . 0 5 . 2 0 1 1 r.
Gmina Babiak
ogłosiła przetarg
nieog raniczony
na odwóz i
przywóz dzieci. W
p r z e t a r g u
wpłynęły 4 ważne
oferty. Otwarcie
ofert nastąpiło w
dniu 10.06.2011 r.
W skład komisji
przetargowej
weszli pracownicy
Urzędu Gminy
oraz dyrektorzy
wszystkich szkół.
Startujące w
przetargu firmy zaproponowały następujące stawki za 1 km: od
3,50 zł brutto/km (najkorzystniejsza z ofert) do 4,47 zł
brutto/km. Ze względów formalnych odrzucono ofertę firmy
„Katarzyna Turist” (oferent nie wykazał, że dysponuje minimum
trzema autobusami o liczbie miejsc 50). Zgodnie z warunkami
przetargu w dniu 18.07.2011 r. podpisano 3 umowy, w których
stronami była firma Usługi Przewóz osób Urszula Dopierała i
szkoły: ZS w Brdowie, ZS w Bogusławicach, SP oraz Gimnazjum
w Babiaku. Łączna wartość umów to: 312.480 zł brutto. Termin
realizacji: 01.09.2011- 30.06.2012 r.

