Złaz Hufca w Babiaku
W dniach 21-22 października 2011 roku odbył się
w Babiaku Jesienny Złaz Hufca ZHP Koło.
Organizatorem Złazu była Komenda Hufca ZHP
Koło z Komendantem Leonardem Jaroszewskim
na czele. Współorganizatorzy: Urząd Gminy w
Babiaku, Dyrekcja Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika w Babiaku oraz instruktorzy:
Agnieszka Sławnikowska (SP w Babiaku), Emilia
Wertka (SP w Babiaku) oraz Marta Wojciechowska
(
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w Babiaku). Udział w Złazie Harcerskim wzięło
16 drużyn oraz 3 gromady zuchowe, łącznie 240
uczestników z Koła, Kłodawy, Kościelca,
Łubianki, Przedcza, Chełmna, Karszewa, Osieka Wielkiego, Brdowa i
Babiaka. Dzieci nocowały w gościnnych murach SP w Babiaku. Na
uroczystość przybyły władze gminne, dyrektorzy szkół, instruktorzy,
seniorzy, sponsorzy oraz mieszkańcy Babiaka. Swoją obecnością zaszczycił
n a s
b y ł y
K o m e n d a n t
H u f c a
w Babiaku Pan Józef Kujawa z małżonką. Program Złazu obejmował m.in.
otwarcie harcówki przy SP w Babiaku, koncert „Wartaków” (wielokrotnie
nagradzany zespół harcerski z Koła) w GOK i BP, bieg patrolowy, apel przy
obelisku harcerzy poległych w czasie II wojny światowej.Serdeczne
podziękowania składamy wszystkim sponsorom, jak również pracownikom
SP w Babiaku, którzy czynnie zaangażowali się w pomoc przy organizowaniu
Złazu.
Instruktorzy ZHP

Urząd w trakcie samooceny CAF
Radosław Bartczak
- redaktor naczelny
Maria Wiśniewska
- z-ca redaktora naczelnego
Ewa Bilińska
- zespół redagujący
Marlena Sowińska
- zespół redagujący
Waldemar Zasadziński
- zespół redagujący

Druhowie
sponsorują własną
jednostkę
Solidnym sponsorem
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Brdowie są strażacy - jej
członkowie. Wszyscy
druhowie, którzy otrzymali
ekwiwalent pieniężny za
udział w akcjach ratowniczogaśniczych w minionym
kwartale, przekazali go na
k o n t o s w o j e g o
stowarzyszenia. To kolejna
inicjatywa druhów z Brdowa,
dzięki której zebrano już
ponad 1100 zł. Kwota ta w
całości przeznaczona jest na
zakup i naprawę sprzętu
pożarniczego. Od początku
lipca do końca września br.
Je d n o s t k a O S P B r d ó w
wyjeżdżała do pożaru lasu w
Lipich Górach oraz do
palących się budynków
gospodarczych w
Korzeczniku-Szatanowie i w
Świętosławicach.

Urząd Gminy w Babiaku we współpracy z Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wdraża metodę doskonalenia
urzędu poprzez dokonanie jego samooceny. Powołany zarządzeniem wójta
sześcioosobowy zespół samooceny przez kilka tygodni zbierał dowody dla
zbadania 9 kryteriów CAF. Rzetelne zebranie dowodów w postaci
dokumentów, wywiadów i obserwacji daje zespołowi podstawę do
przyznania punktów w każdym z kryteriów. Ocena działalności urzędu
dotyczy jego potencjału (przywództwa, strategii, pracowników, partnerstwa
i procesów) i osiąganych wyników (w relacjach z obywatelami,
pracownikami, wyniki społeczne i kluczowe). Nadana danemu kryterium
punktacja stanowi wyjście do określenia słabych stron urzędu i do opracowania planu doskonalenia. Zespół wypracował,
nadał punktację, zhierarchizował i spisał w dokumencie pn. “Sprawozdanie z wyników samooceny” wszystkie obszary
działalności wymagające usprawnień. Cały proces samooceny zakończy się złożeniem wniosku do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji o uzyskanie dofinansowania na wdrażanie zaplanowanych usprawnień. Dokumentacja i
kronika z przebiegu samooceny zamieszczona jest na stronie urzędu: www.babiak.org.pl

Stowarzyszenie
babiak21 na parkiecie
W październiku br. po raz
siedemnasty wystartowała
Kolska Amatorska Liga Piłki
Siatkowej. W tym sezonie naszą
gminę reprezentować będzie
zespół utworzony na bazie
członków stowarzyszenia
babiak21 (Mariusz Prażanowski,
Robert Wertka kapitan drużyny,
Bartosz Mikołajczyk, Roman
Albin).
Pierwsze spotkania
rozegrane przez zespół z
Babiaka przyniosły przegraną i
spadek na dół tabeli. Naszej
drużynie, mimo intensywnych
treningów w babiackiej hali
brakuje nieco zgrania i rutyny.
Emocje wyg r ywają nad
konsekwencją i skutecznością
gry. W kolejnych spotkaniach
nasza drużyna będzie
rywalizować ze słabszymi
drużynami, co wróży nam
awans. Osoby zainteresowane tą
dyscypliną sportową
zapraszamy w imieniu
z awo d n i k ó w n a t r e n i n g i
zespołu, które odbywają się w
każdy czwartek w godz. 17.0019.00 w gminnej hali sportowej
w Babiaku.

Odblaskowe dzieciaki
Dzięki współpracy
przedstawicieli
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w
Koninie
Pana Pawła
Durkiewicza, Posterunku
Policji w Babiaku asp.
sztab. Grzeg orza
Banasiaka oraz Urzędu
Gminy w Babiaku Pani
Marleny Sowińskiej w
czwartek 10 listopada w
szkołach podstawowych
w Bogusławicach, Babiaku i Brdowie odbyły się spotkania z pierwszoklasistami
na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkania rozpoczynał asp.sztab.
Grzegorz Banasiak przybliżając najmłodszym uczniom zasady bezpiecznego
poruszania się po drogach, a ponadto sprawdził ich wiedzą na temat numerów
alarmowych, którą dzieci z dumą błysnęły. Pan Paweł Durkiewicz natomiast
uświadomił wszystkim zebranym jak ważne jest być widocznym na drodze po
zapadnięciu zmroku. Dzieci z naszej gminy mieszkają na terenie wiejskim i
wobec tego o wiele częściej poruszają się po drogach bez opieki dorosłych, niż
ich rówieśnicy w miastach, przez co są bardziej narażone na zagrożenia
związane ze zdarzeniami drogowymi. I właśnie w trosce o bezpieczeństwo
milusińskich Pan Durkiewicz obdarował wszystkich opaskami odblaskowymi.
Na zaproszenie asp. sztab. Grzegorza Banasiaka spotkanie uświetniła obecność
Sierżanta Pyrka maskotki wielkopolskiej policji stworzonej w ramach
Policyjnego Programu Edukacyjnego „Z Pyrkiem bezpieczniej”.
Niespodziewane pojawianie się Sierżanta Pyrka na koniec spotkań wywoływało
falę radości wśród dzieci i na pewno pozostanie on na długo w ich pamięci.
Wizyty funkcjonariuszy nie ominęły także przedszkolaków w Samorządowym
Przedszkolu w Babiaku oraz podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy w Dębnie Królewskim, gdzie również przeprowadzono
pogadanki na temat bezpieczeństwa.

Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
Idziemy tu idziemy
Z betlejemskiej krainy
Sukomy tu schronienio
Dlo malućkiej Dzieciny
Przyjmijcie nos na kwile
Staniemy tu pod progiem
Zagrzejemy siy troske
Odeńdziemy wnet z Bogiem
Juz zornicka na niebie
Ogieneckiem blinkoli
Matka Bosko zmarźnięto
Panu Bogu siy zoli:
Zmorz w nózecki i rącki
Synocek mój malućki
Przypotrzcie siy ludziska
Jak siy trzęsie calućki
Cymze jo Go okryjem
Cymzez jo Go odziejem
A na polu ziąb duzy
Kanyz jo siy podziejem
Nie płac Panno Maryjo
Przylecom tu pastyrze
Dadzom co som bogaci
Uśmiejys siy im scyrze

Świąt radosnych, przeżyć wzniosłych, w zdrowiu, szczęściu
i miłości oraz szczęśliwego Nowego Roku życzą w imieniu
babiackiego samorządu

Data wydania
XII 2011
Nakład 1000 egz.
Wieści z fajką
Nr 24 bezpłatny
W tym numerze:

Wydarzenia
s. 2
Sprawy gminne s. 3
Informacje
s. 4
Komunikaty
Z d n i e m 2 8 . 1 1 . 2 0 1 1 r.
uruchomiona została Centralna
Ewidencja i Informacja o
Działalności Gospodarczej dla
Gminy Babiak. Rejestracja
działalności gospodarczej
odbywa się elektronicznie,
bezpośrednio w bazie CEIDG
pod adresem www.ceidg.gov.pl.
Przedsiębiorcy posługujący się
podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym mogą
bezpośrednio pod w/w
adresem dokonywać rejestracji
działalności, natomiast
pozostali przedsiębiorcy mogą
składać wnioski w UG w
Babiaku w pok. nr 17.

Apel
11 listopada 2011
Narodowe Święto Niepodległości mieszkańcy gminy obchodzili religijnokulturalnie. O godz. 18.00 w babiackim kościele została odprawiona msza św.
w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej samorządowcy, uczniowie, strażacy,
mieszkańcy i goście. Kolejnym punktem obchodów 11 listopada była
akademia patriotyczna przygotowana przez naszych gimnazjalistów. Ta
część obchodów
odbyła się w
Gminnym
O ś r o d k u
Kultury i
Bibliotece
Publicznej w
B a b i a k u .
Następnie wystąpili artyści scen krakowskich z
koncertem pt.”Ojczyzno, pamiętam” w wykonaniu
Moniki Gębali, Krzysztofa Bigaja i Janusza
Blecharza. Oba występy spotkały się z dużym
zainteresowaniem zgromadzonej publiczności i
zostały nagrodzone gromkimi brawami. Ze względu
na późną godzinę obchodów, samorządowcy złożyli
kwiaty przed pomnikiem poległych dzień wcześniej.

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia babiak21
apelujemy do mieszkańców
o udostępnienie starych
zdjęć, celem ich
zeskanowania i utworzenia z
wybranych fotografii kartek
pocztowych. Zdjęcia zostaną
“od ręki” zeskanowane i
oddane. Powinny
przedstawiać nasze okolice z
czasów wojny i PRL-u.
Ponadto odkupujemy lub
wypożyczamy stary sprzęt
domowy (np. maselnice,
żelazka). Wszystkie te
działania prowadzone są w
ramach projektu
dofinansowanego z
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20072013. Szczegółowych
infor macji o projekcie
udziela Radosław Bartczak,
tel. 63 27 11 071, email:fundusze@babiak.org.
pl

Pympek w Ślesinie
Na zaproszenie dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Ślesinie, Teatr Obrzędowy „Borowioki”
wystąpił ze sztuką „Pympek” podczas promocji gminy
Ślesin oraz kulinariów Ślesińskiej Ziemi Ochweśnickiej,
(wydanych w formie książki i folderu). Występ zespołu
przyjęto z dużym zainteresowaniem i nagrodzono
gromkimi brawami.

Dzień Edukacji Narodowej
13 października 2011 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się coroczne spotkanie
Wójta Gminy Babiak Wojciecha Chojnowskiego z przedstawicielami placówek oświatowych z
terenu gminy. W uznaniu zasług w procesie kształcenia młodego pokolenia Wójt wręczył
Nagrody Gminy nauczycielom aktywnie działającym na rzecz danej szkoły oraz naszej
gminnej wspólnoty. Uhonorowanych zostało dziesięciu nauczycieli. Nagrody otrzymali: Ewa
Mikołajczyk – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Babiaku, Krystyna Śliwa – Dyrektor
Gimnazjum w Babiaku, Beata KujawaRutkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Babiaku, Marek Tomicki – Dyrektor Zespołu
Szkół w Bogusławicach, Romuald Czernicki –
Dyrektor Zespołu Szkół w Brdowie,
Magdalena Krygier – nauczyciel Gimnazjum
w Babiaku, Ilona Kaczmarek – nauczyciel
Zespołu Szkół w Bogusławicach, Anna
Nawrocka – nauczyciel Szkoły Podstawowej w
Babiaku, Krystyna Maj – nauczyciel
Gimnazjum w Babiaku oraz Dariusz
Racinowski – nauczyciel Zespołu Szkół w
Brdowie.

Spotkanie z pisarzem – Dariuszem Rekoszem

85 urodziny Teresy Ciążkowskiej

Jak to się stało, że został pisarzem? Jak zaczęła się Jego pasja i skąd
czerpie pomysły na kolejne książki? O tym opowiadał swoim
słuchaczom Dariusz Rekosz, który gościł 16.11.2011r. w GOKiBP
w Babiaku. Jego przygoda z literaturą rozpoczęła się całkiem
niedawno, bo w 2005 r., kiedy to stworzył serię o detektywistycznych
przygodach Morsa i Pinky. Jest również twórcą cyklu lubianych
słuchowisk radiowych dla dzieci i młodzieży pod wspólnym tytułem
„ Detektywów para –
Jacek i Barbara”. W
spotkaniu z autorem
udział wzięli uczniowie
kl.V ze Szkoły
Podstawowej w
B a b i a k u .
Z
zainteresowaniem
słuchali opowieści, jak z
infor matyka można
przeobrazić się w
pełnego energii i
niesamowitych pomysłów autora książek.

W sobotnie listopadowe południe byli wychowankowie Teresy Ciążkowskiej
przygotowali swojej polonistce przyjęcie z okazji 85 urodzin. Spotkanie z
zasłużoną nauczycielką języka polskiego oraz pisarką i regionalistką w jednej
osobie odbyło się w brdowskiej szkole. Specjalnie na tę okazję Przyjaciele
przygotowali Jubilatce krótkie występy artystyczne, a nawet napisali poemat.
Znalazły się w nim barwne opisy ze szkolnego życia nauczycielki wplecione w
brdowski krajobraz i wielka pasja połączona ze skromnością , które towarzyszą
Pani Teresie do dziś. W swoich wspomnieniach polonistka przedstawiła początki
jej karier y
pedagogiczn
ej oraz
sytuację
oświaty w
czasach
powojennyc
h. Spotkanie
zakończyło
s
i
ę
wspólnym
zdjęciem.

Odkrywca K-Dronu w Brdowie
W dniu 22. października 2011 roku, na zaproszenie Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Brdowskiej, gościł w Brdowie dr Janusz Kapusta
światowej sławy grafik, rysownik, odkrywca K-Dronu. Janusz
Kapusta urodził się z Zalesiu Małym w gminie Dąbie (powiat
kolski) przed 60. laty. Ukończył studia na wydziale architektury
Politechniki Warszawskiej oraz na wydziale historii filozofii
Akademii Teologii Katolickiej także w Warszawie. W 1981 roku
wyjechał i zamieszkał w Nowym Jorku. W 1985 roku odkrył
jedenastościenną bryłę geometryczną, którą nazwał K-Dronem.
Jego rysunki publikowane były i są na łamach amerykańskiej prasy,
m.in. The New York Times, The Washington Post, The Boston
Globe oraz polskiej Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita. Przygotowania do spotkania w Brdowie trwały kilka miesięcy. Ogromną pomoc okazała
kolanka Halina Grabowska depozytariusz prac Janusza Kapusty. Wernisaż wystawy rysunków połączony ze spotkaniem z ich Autorem odbył się w
„Karczmie pod Jesionem”. Janusz Kapusta wygłosił odczyt: „Życie z K-Dronem w tle. Między Zalesiem a Nowym Jorkiem”. Został on ubarwiony
prezentacjami multimedialnymi. Artysta w zajmujący sposób opowiadał o swojej drodze artystycznej z miejscowości rodzinnej do Nowego Jorku.
Większość czasu poświęcił na opowieść o odkryciu niezwykłej bryły, jej zastosowaniu i właściwościach. Jak powiedział grafik do dziś udało się znaleźć
ponad 160 możliwości zastosowania K- Dronu w życiu codziennym. Cały czas badane są inne zastosowania tej
bryły. Wypowiedzi grafika przeplatane były anegdotami wziętymi wprost z życia. Po odczycie Janusz Kapusta
podpisywał katalogi specjalnie przygotowane na wernisaż oraz książki o K-Dronie ofiarowane przez Roberta
Andre. Zebrani obejrzeli też kilkanaście rysunków, które były prezentowane podczas spotkania. W katalogu
Janusz Kapusta tak napisał o swoich rysunkach: „Moje rysunki są mądre, jak mądrzy są oglądający je
ludzie.[…]Chciałbym, żeby moje rysunki jak fizyczne równania streszczały bogatą przestrzeń w najprostszej
formie”. W wernisażu wystawy rysunków i spotkaniu z Artystą uczestniczyło wielu gości. Wśród nich był Starosta
Kolski Wieńczysław Oblizajek i Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski. Obaj panowie objęli patronat
honorowy nad całą imprezą. Swój wkład wnieśli także prezes TPZB Piotr Królikowski oraz Dariusz Racinowski.
Spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej udowodniło, iż duże wydarzenie
kulturalne może także odbyć się na wsi. Mieszkańcy wsi też mają prawo do zaspokajania swoich potrzeb
kulturalnych. Niestety większość twórców kultury i sztuki szerokim łukiem pomija maleńkie miejscowości. Na szczęście Janusz Kapusta nie stroni od
prowincji, gdyż sam na niej się wychował. Pamięta o swych korzeniach.
Dariusz Racinowski

Przebudowa drogi gminnej Lubotyń-Kawęczyn
Gmina Babiak zakończyła w
październiku przebudowę drogi
gminnej Lubotyń-Kawęczyn na
odcinku o długości 1,240 km.
Wykonawcą inwestycji było
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych S.A. w
Kole. Koszt zadania łącznie z
prowadzeniem nadzoru
inwestorskiego wyniósł 364.000 zł
brutto.

Ocieplenie budynku ŚDS w Dębnie Królewskim
W miesiącu październiku br. zostały zakończone prace związane z wykonaniem
termomodernizacji budynku
Środowiskoweg o Domu
Samopomcy w Dębnie
Królewskim. Zakres prac
obejmował ocieplenie ścian,
elewację, orynnowanie i
wykonanie wokół budynku
opaski odwadniającej. Koszta
robót to 44.250,11 zł. ŚDS
uzyskał na ten cel dotację
c e l o w ą o d Wo j e w o d y
Wielkopolskiego w wysokości
38.100,00 zł. Różnicę
sfinansowano ze środków
budżetu gminy.

Zakup kosiarki i pługa
Gmina Babiak zakupiła kosiarkę bijakową tylno-boczną w celu
wykonywania robót związanych z utrzymaniem dróg. Cena
kosiarki wraz z
dostosowaniem do
pracy z ciągnikiem Ursus
wyniosła niespełna
20.000 zł. Jeszcze przed
opadami śniegu kosiarka
uporządkuje pobocza na
d r o g a ch g m i n n y ch .
Kolejnym działaniem
z w i ą z a n y m z
przygotowaniem
samorządu do zimy jest
z a k u p p ł u g a
lemieszowego do
równiarki. Pług ma
szerokość 3,5 m ,wysokość 1 m i został wykonany na specjalne
zamówienie. Koszt przedsięwzięcia to ok. 11 000 zł. Przed akcją
“zima” podpisano także 5 umów zleceń na odśnieżanie dróg.

Odnowa wsi Bogusławice
03 listopada 2011 r. Wójt Gminy Babiak przy kontrasygnacie Skarbnika podpisał z
Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego
umowę na dofinansowanie realizacji
zadania pn. “Odnowa centrum wsi
Bogusławice poprzez przebudowę
świetlicy wiejskiej”. Wstępna kwota
dofinansowania wynosi 237.180 zł.
Kwota ta ulegnie zmianie po
rozstrzygnięciu postępowania
przetargowego, które wszczęto w
dniu 18.11.2011 r.
Jeszcze w
grudniu br. dowiemy się, kto będzie
wykonawcą robót budowlanych na
tym obiekcie. Planowany termin
zakończenia prac to 30.06.2012 r. Oprócz remontu budynku i garażu planuje się
utwardzenie terenu wokół świetlicy. W dniu 18.11.2011 r. ogłoszono także przetarg
na dokończenie robót w Domu
Wiejskim w Zakrzewie w ramach
odnowy wsi. Gmina Babiak
odstąpiła od umowy z wykonawcą w
sierpniu 2011 r. gdyż ten nie
dotrzymał terminów odbioru. Nowy
wykonawca musi zobowiązać się do
zakończenia przebudowy do 31 maja
2012 r.

E-start mieszkańców Gminy Babiak
Wniosek babiackiego samorządu dotyczący projektu pn. “E-start
mieszkańców Gminy Babiak” znalazł się na liście rankingowej
projektów do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka. Być może umowa z Władzą Wdrażającą Programy
Europejskie zostanie podpisana jeszcze w tym roku. Natomiast właściwa realizacja
projektu rozpocznie się od stycznia 2012 r. zebraniami informacyjnymi z
mieszkańcami, ogłoszeniem przetargu na dostawę sprzętu komputerowego,
oprogramowania i serwisu. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu społeczności wiejskich poprzez doposażenie 30 gospodarstw
domowych i 6 jednostek organizacyjnych (szkoły, GOPS, GOKiBP) w sprzęt
komputerowy z dostępem do Internetu. Szczegółowe zasady przydzielania
zestawów komputerowych zostaną przedstawione podczas spotkań
informacyjnych i na stronie www.babiak.org.pl.
Wieści z fajką
nr 24 bezpłatny

Budowa placu zabaw NIVEA
Firma NIVEA zorganizowała konkurs, w
którym Internauci głosowali na 100
lokalizacji pod place zabaw. Lokalizacje
zgłaszały gminy i spółdzielnie mieszkaniowe
z całej Polski. Dzięki mobilizacji
Internautów, w ostatnim losowaniu Gmina
Babiak zakwalifikowała się do sfinansowania placu zabaw. Ze
względu na korzystne położenie (ścisłe centrum miejscowości)
lokalizację placu zaproponowano w parku przy urzędzie gminy. Do
organizatora konkursu wysłano mapę do celów projektowych, na
której zostanie wyrysowany projekt placu. Obowiązkiem gminy jest
przygotowanie podłoża pod plac. Ze względu na zbliżającą się
zimę, montaż urządzeń nastąpi wczesną wiosną. Poniżej
prezentujemy wizualizację przykładowego placu zabaw, który
finansuje NIVEA. Poszczególne urządzenia mogą się różnić od
pierwotnie planowanych ze względu na fakt, że Gmina Babiak
poprosiła organizatora o wyposażenie placu zapewniające zabawę
dzieci w różnym wieku. W imieniu babiackiego samorządu
dziękujemy wszystkim Internautom za systematyczne
głosowanie i skuteczną mobilizację, dzięki której powstanie
nowy plac zabaw!!!

