Gmina Babiak druga w rankingu na “Najlepszą Gminą Regionu”
W lutym br. odbył się plebiscyt na "Najlepszą Gminę Regionu Konińskiego". Przedsięwzięcie zorganizowali wspólnie
PWSZ w Koninie oraz Radio Konin. Która gmina jest najlepszym miejscem do osiedlenia się? Gdzie żyje się najlepiej?
Odpowiedzi na te pytania udzielali głosujący poprzez wysyłanie sms-ów na wybrany samorząd. W ten sposób mieszkańcy
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich położonych w byłym województwie konińskim wybrali Gminę Brudzew (34,2%
głosów) na najlepszą gminę regionu. Nasz samorząd otrzymał 26,4% głosów, za nim uplasowała się Przykona (19,3%).
Zwycięzca w ramach radiowego pasma "Temat dnia" otrzymał na jeden dzień antenę Radia KONIN. W imieniu
babiackiego samorządu dziękujmy wszystkim głosującym za okazane nam zaufanie - zmobilizuje nas ono do jeszcze
większych wysiłków na rzecz rozwoju naszej “Małej Ojczyzny”.
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Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej, jak co roku, zorganizowało czwartego grudnia 2011 roku mikołajki dla dzieci z
brdowskiej parafii. W niedzielne popołudnie do Sali Jana Pawła II przy klasztorze OO. Paulinów w Brdowie bardzo licznie
przybyły dzieci wraz z rodzicami, by uczestniczyć w mikołajkach. Na część artystyczną złożyły się występy uczniów z klasy
IIIa Szkoły Podstawowej w Brdowie, których przygotowała Jadwiga Czernicka, oraz zabawy i gry przygotowane przez
uczennice z III klasy brdowskiego gimnazjum pod opieką Barbary Szmajdzińskiej. Mikołaj wręczył ponad 300 paczek,
które zostały przygotowane dzięki sponsorom. Członkowie TPZB zebrali datki od ofiarodawców i zakupili produkty, z
których przygotowano upominki.
Swój wkład miał także przeor
ojciec Stanisław Go, który
nieodpłatnie użyczył sali na
spotkanie. Prezes Towarzystwa
Piotr Królikowski podziękował
ofiarodawcom, organizatorom i
członkom stowarzyszenia. Dzięki
pracy wielu ludzi, kolejne
mikołajki mogły dojść do skutku.

„Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał.
Tego dnia Chrystus Zmartwychwstał. Alleluja, Alleluja”.

Z okazji Świąt Wielkanocy składamy wszystkim
Mieszkańcom najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich
okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku
i prawdziwej radościżyczą w imieniu babiackiego samorządu

Dariusz Racinowski

Mikołajki gminne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Babiaku w dniu 06.12.2011 r.
przygotował dla wszystkich dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy
paczki z okazji Mikołajek. Od samego rana dwóch Mikołajów rozdało 1030
paczek. Koszt zakupu słodyczy w wysokości 12500 zł sfinansował GOPS.
Mikołaj ze świtą odwiedził także Urząd Gminy, Urząd Pocztowy oraz Bank. Dla
wszystkich były słodycze, a dla wybranych rózgi.

VII Ogólnopolski Przegląd Kolęd i Pastorałek
w Chełmnie
21 stycznia Chór Mieszany "Dominanta" z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku w wyniku eliminacji na podstawie nagrań
z grudnia 2011 roku, został zakwalifikowany na VII
Ogólnopolski Przegląd Kolęd i Pastorałek w Chełmnie. Po
wysłuchaniu 32 chórów z całej Polski, komisja jury wyłoniła
laureatów. Chórowi „Dominanta” przyznano brązowe pasmo
i puchar ufundowany przez firmę „Intermarche” Chełmno.
Brązowe pasmo otrzymały chóry, których łączna ilość
punktów przekraczała 70/100. Był to 16 wynik po werdykcie
profesjonalnego jury. Skład komisji: przewodniczący – prof.
Leszek Bajon; prof. Roman Grucza; ks. dr Kazimierz
Dąbrowski; dr Aleksandra Grucza – Rogalska. Więcej
informacji na stronie www.gok-babiak.pl.

Warsztaty w GOKiBP
Warszaty śpiewu ludowego rozpoczęły cykl spotkań w ramach projektu współfinansowanego w ramach PROW 2007-2013 "W folklorze siła i ...
przyszłość", trwającego do sierpnia 2012 r. W warsztatach uczestniczą dzieci i młodzież z gminy Babiak. Spotkania prowadzi instruktorka GOKiBP
oraz nauczycielka muzyki Mariola Cedzidło. Dzieci uczą sie pieśni ludowych z regionu Kujaw Borowych.
Projekt pn. "W folklorze siła ... i przyszłość" polega na zorganizowaniu cyklu warsztatów rękodzielniczych prowadzonych przez reprezentantów
starych, zanikających zawodów. Celem nadrzędnym projektu jest kultywowanie tradycji przez wykonywanie
sztuki ludowej. Zaplanowano warsztaty z przedstawicielami zapomnianych takich zawodów jak wikliniarz,
hafciarka, rzeźbiarz, krawcowa strojów ludowych, pszczelarz, kowal oraz praktyczne wykonanie przez nich
właściwych dla danego zawodu rękodzieł. Przedsięwzięcie obejmie wyrób ozdób i koszy z wikliny, chust,
strojów ludowych a także rzeźby – w tym nieodłącznej dla Babiaka fajki. Wykonane przez uczestników
rękodzieła stanowić będą ofertę wystawową w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotce Publicznej. Prace
zostaną zaprezentowane także na targach w Kościelcu, Wierzbinku oraz podczas Dni Gminy Babiak.
Planowany jest także wyjazd grupy osób do skansenu w Sierpcu. Koszt całkowity zadania to 20.228,97 zł,
w a r t o ś ć
d o t a c j i
w y n o s i
1 2 . 5 9 2 , 3 0
z ł .

Turnieje tenisa stołowego
.
W dniu 11 marca odbył się IV Międzysołecki Turniej Tenisa Stołowego Gminy Babiak. Walka toczyła się o nowy
Przechodni Puchar Wójta Gminy Babiak. Poprzedni puchar powędrował do sołtysa Babiaka p.Pawła Drapińskiego.
W tym roku w turnieju wzięło udział 10 sołectw : Babiak, Brdów, Ozorzyn, Nowiny Brdowskie, Brzezie, Lubotyń,
M o s t k i - Ko l o n i a , O s ó w i e, Ja n ow i c e, Z a k r z e wo.
W y n i k i T u r n i e j u :
I miejsce - Sołectwo Brdów w składzie: Marcin Czerniejewski, Marcin
N a d o l n y ,
Z b i g n i e w
J a n k o w s k i
II miejsce - Sołectwo Ozorzyn w składzie: Tomasz Zieliński, Daniel
K a s z y ń s k i ,
A r t u r
J e z i u r s k i
III miejsce - Sołectwo Babiak w składzie: Roman Stawicki, Mariusz
P r a ż a n o w s k i , A n d r z e j D ą b r o w s k i .
Puchar najlepszego zawodnika przyznano Tomaszowi Zielińskiemu z
Sołectwa Ozorzyn. Wręczył go dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Babiaku - fundator nag rody.
Nieco wcześniej odbył się VIII Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych zorganizowany
przez Sołtysa Babiaka i Radę Sołecką Sołectwa Babiak, przy współpracy z Sołectwem Brdów i Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w Babiaku. W turnieju wzięły
udział 3 Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne z terenu Gminy Babiak.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych:
SZKOŁA PODSTAWOWA - DZIEWCZĘTA
Patrycja Waga (Brdów) - I miejsce
Julia Witkowska (Brdów) - II miejsce
Julia Ferenc (Babiak) - III miejsce
SZKOŁA PODSTAWOWA - CHŁOPCY
Kamil Rybiński (Brdów) - I miejsce
Krystian Korytowski (Brdów) - II miejsce
Michał Zasada (Brdów) - III miejsce
GIMNAZJUM - DZIEWCZĘTA
Aleksandra Szczepaniak (Babiak) - I miejsce
Sylwia Parecka (Babiak) - II miejsce
Justyna Szklarska (Babiak) - III miejsce
GIMNAZJUM CHŁOPCY
Sebastian Sujewicz (Babiak) - I miejsce
Wiktor Kupsik (Babiak) - II miejsce
Dominik Kowalewski (Babiak) - III miejsce

Komunikat ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że istnieje możliwość składania
wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2012 drogą internetową. W tym celu należy
zawnioskować o nadanie loginu i hasła, aby potem poprzez stronę internetową Agencji móc składać wnioski. Na
stronie www.arimr.gov.pl znajduje się szczegółowa instrukcja postępowania oraz pomocniczy plik wideo. W
przypadku pytań można dzwonić na bezpłatną infolinię pod nr 800 38 00 84. Zapraszamy do korzystania z systemu
teleinformatycznego ARiMR.
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Szanowni
Internauci!
W 2012 NIVEA uruchomiła
program "Szkółki Piłkarskie
NIVEA". Dzięki niemu 100
szkół podstawowych lub
dziecięcych klubów piłkarskich
w całej Polsce, trenujących
piłkę nożną z dziećmi w wieku
7-13 lat, otrzyma najwyższej
klasy program treningowy oraz
sprzęt sportowy. Najlepsze
"Szkółki Piłkarskie NIVEA"
wezmą udział w turnieju, który
będzie zwieńczeniem cyklu
trening oweg o. Kr yterium
kwalifikacji do turnieju będzie
zaangażowanie w prowadzenie
treningów zgodnie z
programem szkoleniowym
Akademii Ajax Amsterdam.
Sześć zwycięskich drużyn
turnieju i ich trenerzy wyjadą na
l e t n i o b ó z s z ko l e n i ow y
Akademii Ajax do
Amsterdamu. Do konkursu
został zgłoszony Gminny Klub
Sportowy "NAŁĘCZ" Babiak.
Poszczególne tury głosowania
kończą się:
I - 06.05.2012
II - 20.05.2012
III - 03.06.2012
IV - 17.06.2012
Wyniki zostaną ogłoszone w
dzień po zakończeniu każdej z
t u r g ł o s o w a n i a .
Wszystkich kibiców i
miłośników sportu prosimy o
zarejestrowanie się na stronie
http://www.szkolkinivea.pl/
i systematyczne głosowanie na
naszą drużynę. Głosowanie na
plac zabaw NIVEA
udowodniło, że potrafimy do
końca walczyć o wspólny cel!
Wyślijmy nasz zespół do
Amsterdamu!

Rajd Śladami Powstania Styczniowego

Odnowa wsi Bogusławice

Kolejne wnioski PROW

Dwudziestego pierwszego stycznia, w przededniu 149. rocznicy
wybuchu powstania styczniowego, do Brdowa zawitał „Rajd
śladami powstania 1863”. Uczestnicy oddali hołd powstańcom bohaterom bitwy pod Brdowem.
Głównym organizatorem rajdu było Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Koninie, a wśród kilku
współorganizatorów wymienić należy Zespół Szkół w Brdowie,
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej i Parafię św. Wojciecha w
Brdowie oraz ODN i MZK w Koninie. Uroczystość rozpoczęła się
w szkole, dokąd przyjechało ok.80 gości z Konina, Słupcy,
Kłodawy, Sompolna i Lubstowa. Dyrektor szkoły – Romuald
Czernicki gorąco powitał wszystkich przybyłych. Następnie
Dariusz Racinowski przedstawił historię bitwy pod Brdowem, która
miała miejsce w dniu 29 kwietnia 1863 roku oraz jej konsekwencje.
Uczniowie gimnazjum, pod kierunkiem Katarzyny Jendrzejewskiej,
zaprezentowali krótki montaż słowno-muzyczny poświęcony
powstaniu styczniowemu. Po prezentacji uczestnicy rajdu obejrzeli
wystawę książek poświęconych miejscowości Brdów i rozegranej tu bitwie. Następnym punktem programu było przejście na cmentarz, na którym
znajdują się mogiły poległych powstańców. Goście zapalili znicze i złożyli kwiaty na powstańczych mogiłach. Następnie wszyscy przeszli do grobu
dziadka Poli Negri – Franciszka Kiełczewskiego oraz symbolicznej mogiły dziadka Fryderyka Chopina – Jakuba Krzyżanowskiego. Następnie
uczestnicy rajdu przeszli do kościoła. Po drodze obejrzeli popiersie Fryderyka Chopina oraz starą lipę. W kościele zostali powitani przez ojca Sebastiana.
Potem wysłuchali odczytu poświęconego historii Brdowa, zakonu ojców paulinów oraz obrazu Matki Bożej Zwycięskiej. Ostatnim punktem rajdu był
wspólny posiłek w Capri – miejscowej restauracji. Sekretarz PTTK w Koninie – Wanda Gruszczyńska – przeprowadziła konkurs historyczny, który
dotyczył tego wszystkiego, co młodzież obejrzała i usłyszała w Brdowie. Uczestnicy otrzymali nagrody. Na zakończenie brdowskiej części rajdu Prezes
PTTK w Koninie – Andrzej Łącki - podziękował dyrektorowi szkoły w Brdowie i nauczycielom za pomoc w organizacji imprezy. Wszyscy uczestnicy
umówili się na kolejne spotkanie za rok w kwietniu w 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego, po czym udali się w drogę powrotną do Konina.
Tam pod krzyżem ojca Maksymiliana Tarejwy złożyli kwiaty i zapalili znicze.

24 stycznia 2012 r. Wójt Gminy Babiak przy kontrasygnacie Skarbnika podpisał z
Wykonawcą (Firmą “MISZBUD” z Przybyłowa) umowę na roboty budowlane przy
świetlicy wiejskiej w Bogusławicach. Wartość umowy wynosi 181.355,14 zł brutto.
Wykonawca zobowiązał się do zakończenia prac najpóźniej do końca czerwca 2012
r. Już w lutym br. firma rozpoczęła prace wewnątrz obiektu. Oprócz remontu
budynku i garażu planuje się utwardzenie terenu wokół świetlicy. Zadanie jest
dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych (tj. bez podatku VAT).

Gmina Babiak, odpowiadając na konkurs odnowy wsi w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotowała dwa
wnioski: na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej w Babiaku oraz na utworzenie Centrum Sportów
Wodnych nad jeziorem w Brdowie wraz z zagospodarowaniem
placu w centrum miejscowości. Pierwszy z projektów obejmuje
prace budowalne przy domu kultury m.in. sufity, podłogi, elewację,
malowanie, scenę. Szacunkowa wartość projektu wyniesie 300-350
tys. zł. Natomiast w Brdowie planuje się na plaży przy drodze do
Polonisza zagospodarowanie brzegu jeziora. Zakres prac obejmuje
wycinkę kilku drzew i krzewów, wycinkę trzciny, nawiezienie
piasku, zamocowanie dwóch pomostów pływających, ogrodzenie,
i wyposażenie w sprzęt ratowniczy. Kosztorys na to zadanie wynosi
niespełna 400 tys. zł. Druga część brdowskiego wniosku dotyczy
placu naprzeciw parku w centrum wsi. Planuje się tam utwardzenie
powierzchni polbrukiem oraz utworzenie terenów zielonych z
nasadzeniem drzewek. Wartość kosztorysowa zadania to 150 tys.
zł. Składając wnioski należy mieć na uwadze, że daną miejscowość
obowiązuje limit dofinansowania w wysokości 500 tys. zł. W
poprzednich konkursach w ramach PROW 2007-2013 Brdów i
Babiak zrealizowały już po jednym projekcie.

XX Finał WOŚP
Szkoła Podstawowa w Babiaku od początku towarzyszy Fundacji WOŚP w kolejnych
przedsięwzięciach. 13 finałów zorganizowanych zostało przez p. B. Starosta, kolejne przez p.
E.Albin. W tym roku uzyskaliśmy pozwolenie dla 20 wolontariuszy, to więcej niż w
poprzednich latach, ale wciąż za mało! Celem XX FINAŁU była zbiórka środków na zakup
najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla
kobiet ciężarnych z cukrzycą. W niedzielę 8 stycznia już od godz. 7.00 tradycyjnie przy
kościołach w Babiaku, Brdowie, Dębnie Królewskim oraz Lubotyniu kwestowali
wo l o n t a r i u s z e z p o d s t aw ó w k i i
gimnazjum. Kwestujących wspierała
„ochrona”, tj. rodzice i nauczyciele. W
tym roku do naszego grania przyłączył się
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
Publiczna w Babiaku oraz babiaccy
harcerze i ich opiekunowie. Ważnym
punktem była prowadzona
licytacja
g a d ż e t ó w WO Ś P o r a z r ó ż n o ś c i
uzyskanych od lokalnych darczyńców i nie tylko! Najwyższą cenę uzyskał tort wylicytowany przez
W ó j t a
G m i n y
B a b i a k
W.
C h o j n o w s k i e g o .
Podczas imprezy działały cieszące się dużą popularnością, loteria fantowa i mała gastronomia.
Atrakcje te zostały przygotowane przez harcerzy i ich instruktorów.

Zespół Gimnazjalno-Licealny w Babiaku
Babiacki samorząd od dawna zastanawiał się nad otwarciem w Babiaku szkoły średniej. W ostatnich miesiącach sprawa nabrała rozmachu, po tym jak
pomysł zyskał uznanie radnych, a przeprowadzona na szeroką skalę ankietyzacja potwierdziła słuszność tej idei. Blisko 80% ankietowanych wyraziło
chęć nauki w swojej gminie, wskazując na jeden z argumentów, którym są koszty dojazdu do innych szkół. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom,
Gmina Babiak złożyła wniosek do Starosty Kolskiego o podpisanie stosownego porozumienia z uwagi na to, że tworzenie szkoły ponadgimnazjalnej
należy do kompetencji starostwa. Wójt Wojciech Chojnowski wytoczył przy tym szereg argumentów, aby liceum mogło u nas funkcjonować: doskonałe
warunki lokalowe (budynek Gimnazjum w Babiaku), świetna kadra nauczycielska, dostęp do nowoczesnej hali sportowej i stadionu, odciążenie
budżetów domowych rodzin z dziećmi uczącymi się. Ponadto stanowisko Kuratorium Oświaty w Poznaniu w tej sprawie jest dla gminy pozytywne.
Starostwo Powiatowe w Kole z obawy o zmniejszenie liczby uczniów we własnych placówkach nie wyraziło jednak zgody na utworzenie szkoły średniej
w Babiaku. Na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Kolskiego w dniu 21.02.2012 r. w sposób lekceważący potraktowano gminną
argumentację. Oficjalnie rozpatrzenie wniosku zawieszono do 2013 roku, uzasadniając tę decyzję spodziewaną kontrolą. Samorząd gminny nie
poprzestał mimo to w działaniu, szukając w tej sytuacji rozwiązań alternatywnych.
Jednym z pomysłów jest zlecenie prowadzenia szkoły lokalnemu stowarzyszeniu.
Obecnie trwa analizowanie możliwości prawnych dla zastosowania takiego rozwiązania.
Brak zdecydowania ze strony Starostwa Kolskiego spowodował, że w roku szkolnym
2012/2013 zaprzepaszczono szansę na naukę w gminie na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej. W czasach, kiedy większość samorządów w Polsce likwiduje
placówki oświatowe ze względów ekonomicznych, Gmina Babiak chce poszerzać ofertę
edukacyjną dla swoich mieszkańców. Niestety napotyka przy tym na sztucznie tworzone
bariery, a przede wszystkim brak zrozumienia sytuacji lokalnej w gminie ze strony
Starostwa Kolskiego.

Reaktywacja spółek wodnych
Odnowa wsi Zakrzewo
Wykonawcą robót przy Domu Wiejskim w Zakrzewie jest firma “MISZBUD”, z
którą w tym samym dniu co na Bogusławice podpisano umowę i przekazano plac
budowy. Nowy wykonawca dokończy prace budowlane do 31 maja 2012 r. Wartość
umowy z nim wynosi 198.320,04 zł brutto. Obecnie Gmina Babiak wyjaśnia z
Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu kwalifikowalność niektórych wydatków
związanych z przebudową tego obiektu. Dotacja unijna w wysokości 233.642 zł

Ze względu na występujące w ostatnich latach anomalia pogodowe
wrócił problem melioracji i odtworzenia spółek wodnych.
Kilkaset ubiegłorocznych zgłoszeń podtopień przez rolników
dało samorządowi impuls do zwołania cyklu zebrań roboczych na
temat odtworzenia spółek wodnych. Najpierw odbyło się spotkanie
z sołtysami w Urzędzie Gminy w Babiaku. Po dłuższej dyskusji
większość wyraziła potrzebę zorganizowania zebrań w swoich
sołectwach. Niektóre z sołectw podczas podejmowania uchwał o
funduszu sołeckim już wtedy zaczęły badać zainteresowanie
rolników. W dziesięciu sołectwach rolnicy prawie jednogłośnie
wyrazili chęć na reaktywację spółek wodnych. Warunkiem
prawidłowego gospodarowania zasobami melioracyjnymi na
terenie naszej gminy jest włączenie się wszystkich właścicieli
działek, na których usytuowane są urządzenia wodne. Obecny stan
urządzeń melioracyjnych to zamulone i zapchane zbieracze,
zasypane rowy śródpolne, drzewa, krzewy i trzcina w rowach.
Rolnicy, którzy bezprawnie zasypali rowy czy utworzyli przejazdy
bez przepustów we własnym zakresie będą musieli doprowadzić
stan instalacji do poziomu sprzed ingerencji. Powodzenie
reaktywacji spółki wodnej zależy przede wszystkim od wysokości i
terminowości wpłat składek. Podczas zebrań padały różne kwoty
opłat za jeden hektar. Ustalenie ostatecznej stawki zostanie
dokonane po zakończeniu wszystkich zebrań. Działania
koordynuje Stanisław Bąkowski - tel. 63 2711037.

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów
E-start mieszkańców Gminy Babiak
Gmina Babiak podpisała w dniu 29.02.2012 r. umowe z Władzą Wdrażającą
Programy Europejskie (WWPE) o dofinansowanie projektu pn. “E-start
mieszkańców Gminy Babiak”. Całkowity koszt projektu wynosi 960.919,74 zł,
wkład własny to 144 137,97 zł, natomiast dotacja wynosi 816.781,77 zł (kwoty te
ulegną zmianie ze względu na niezakwalifikowanie kilku elementów wniosku przez
WWPE i potencjalne oszczędności przetargowe). Jednocześnie Gmina Babiak
zawnioskowała o zaliczkę w kwocie 700.000 zł na realizację projektu. Planowane na
kwietnia rozpoczęcie realizacji wydaje się jak najbardziej realne. Wkrótce powstanie
strona internetowa poświęcona projektowi i tam znajdą się bieżące informacje o
podejmowanych przez samorząd działaniach. Na obecną chwilę przeprowadzono
zapytanie ofertowe na zespół zarządzający projektem oraz opracowanie
materiałów promocyjnych. 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. Projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo
informacyjne
zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.

Wieści z fajką
nr 25 bezpłatny

Zastanawiasz się co zrobić ze starym telewizorem, lodówką,
wersalką itp.? Możesz je dostarczyć samodzielnie do Gminnego
Punktu Zbiórki Odpadów zlokalizowanego na terenie
Oczyszczalni Ścieków w m. Polonisz.
W punkcie można zostawić odpady takie jak:
- szkło okienne, lustrzane, fajans;
- odpady wielkogabarytowe (meble, dywany);
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- świetlówki i żarówki energooszczędne;
-drobny złom (puszki, pudełka, pojemniki aerozolowe);
- opony.
Punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00 do 17:00, w soboty od 8:00 do 15:00.
Te wszystkie odpady są niebezpieczne dla środowiska i nie powinny
znaleźć się razem z innymi odpadami. Nie przechowujcie śmieci!

