Orlik-zawody
W dniu 02.06.2012r. z okazji Dnia Dziecka GOK i BP oraz Koło
Modelarskie ORLIK zorganizowały imprezę dla dzieci. Czekając na
poprawę pogody, wszystkie dzieci miały okazję zwiedzić modelarnię.
Zapoznały się z pracą modelarzy, obejrzały zgromadzone modele i kroniki,
które prowadzone są od momentu powstania modelarni (2002r.). Program
przewidywał pokazy w plenerze, jednak ze względu na złe warunki
atmosferyczne, pokazy zostały przeniesione na salę GOK i BP. Dzieci miały
okazję spróbować sił w rzutach
modelami małych szybowców,
wykonanych przez modelarzy z balsy i
styropianu. Jak się okazało był to strzał
w dziesiątkę, gdyż zabawa ta cieszyła
s i ę d u ż y m z a i n t e r e s owa n i e m .
Zaprezentowano również dzieciom zdalnie sterowany model śmigłowca. Po pokazach
przeprowadzono konkurs czytelniczy, który zorganizowała biblioteka publiczna.
Nagrodami za prawidłowe odpowiedzi były maskotki. Po konkursie czytelniczym
modelarze przeprowadzili pokaz lotu modelu rakiety.
Podsumowaniem obchodów Dnia Dziecka
była dyskoteka.
W dniu 10.06.2012 na zaproszenie Dyrektora Aeroklubu Konińskiego p. Tomasza
Ciemnoczołowskiego modelarze z KM Orlik w Babiaku wzięli udział w pokazach
modelarskich zorganizowanych z okazji Dni Kazimierza Biskupiego.
Zaprezentowali dwa modele latające oraz model samochodu terenowego zdalnie
sterowany. Modelarze z Kazimierza Biskupiego latali spalinowym modelem
samolotu oraz quadcopterem, który miał zamontowaną kamerę i można było
oglądać lotnisko z lotu ptaka. Mamy obiecaną rewizytę modelarzy z Kazimierza na
Dni Babiaka.
Piotr Kubiak - instruktor Orlika
Radosław Bartczak
- redaktor naczelny
Maria Wiśniewska
- z-ca redaktora naczelnego
Ewa Bilińska
- zespół redagujący
Marlena Sowińska
- zespół redagujący
Waldemar Zasadziński
- zespół redagujący

Sprzątanie Brdowa
09 czerwca 2012 r. brdowska młodzież pod kierownictwem sołtysa ( i
radnego w jednej osobie) Józefa Kwiatkowskiego zorganizowała akcję
sprzątania swojej miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem brzegów
jeziora i okolicy molo. Uporządkowanie tej części miejscowości wiąże się z
rozpoczynającym się lada moment sezonem wakacyjnym i spodziewanym
przyjazdem turystów. Grupa 40 młodych ludzi w ciągu kilku godzin
zapełniła odpadami 20 worków, jeden kontener i kilkanaście koszy.
Ponadto młodzież zasadziła cztery drzewka przy zejściu do jeziora.
Wszystkie podejmowane przez mieszkańców zadania wpisują się
modelowo w założenia procesu odnowy wsi. Być może opisana inicjatywa
wpłynie na inne grupy odnowy wsi z terenu gminy Babiak...

I Turniej piłkarzy ręcznych o Puchar Sołtysa Sołectwa Babiak
09 czerwca 2012 roku w gminnej hali sportowej w Babiaku odbył się po raz pierwszy turniej piłki ręcznej o Puchar Sołtysa Sołectwa Babiak. W
zawodach wzięło udział 6 drużyn: Babiak21, MKS Brdów, SLO
Choceń, Rangers Team, Wrząca Wielka i SALUS Przedecz.
Końcowa klasyfikacja:
1. SALUS Przedecz
2. SLO Choceń
3. Rangers Team
4. Babiak21
5. MKS Brdów
6. Wrząca Wielka
Najskuteczniejszym zawodnikiem został: Damian Błachowicz z
SLO Choceń zdobywca 28 bramek, najbardziej
wszechstronnym zawodnikiem MVP turnieju został: Wiktor
Zasada z SALUSA Przedecz.
Najskuteczniejszym zawodnikiem w drużynie z Babiaka był
Igor Trzmielewski zdobywca 20 bramek.
Zawody prowadzili sędziowie: Edward Dereszewski i Edmund Ćwikałowski.
Organizatorzy turnieju:
Stowarzyszenie BABIAK21, Sołtys
Sołectwa Babiak, Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteka Publiczna
serdecznie dziękują sponsorowi Panu
Tomaszowi Sarniakowi oraz Jackowi
Olszewskiemu za pomoc
w
organizacji Turnieju. Serdeczne
podziękowania dla pracowników
Gimnazjum w Babiaku i członków
Stowarzyszenia BABIAK21 oraz
wszystkich, którzy przyczynili się do
sprawnego przebiegu turnieju. Być
może ta impreza na stałe wpisze się w
kalendarz gminnych wydarzeń.

Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
Sesja absolutoryjna
Majowa Sesja Rady Gminy Babiak (30.05.2012 r.) miała na celu
podsumowanie ubiegłego roku budżetowego pod kątem jego
wykonania względem wcześniejszych założeń. Finansowy przebieg
roku 2011 w dużym skrócie zawierała przygotowana na tę okazję
prezentacja multimedialna. Właśnie ta prezentacja oraz dyskusja w
trakcie jej projekcji pochłonęły znaczną część sesji. Na początek Wójt
Wojciech Chojnowski przedstawił w postaci tabel i wykresów plan i
wykonanie budżetu za 2011 r., uzupełniając slajdy szerokim
komentarzem. Wiele kwestii techniczno-finansowych towarzyszących
konstruowaniu budżetu wyjaśniała Skarbnik Gminy Elżbieta
Zielińska. Najważniejsze dane liczbowe przedstawia poniższa tabela.
Tradycyjnie już najważniejszym źródłem dochodów gminy są
subwencje (43%), dotacje celowe (27%), dochody majątkowe (15%) i podatki i opłaty (te ostatnie stanowią
zaledwie 8% dochodów, choć przekonanie społeczne jest zupełnie inne). Niezmienna od lat pozostaje struktura
wydatków z oświatą na czele, która pochłania prawie 10 mln
zł. O połowę mniej samorząd wydaje na pomoc społeczną
(4,84 mln). Około 2 mln wydatkowane jest na rolnictwo i
łowiectwo i nieco mniej na administrację publiczną. Pozostałe
działy to gospodarka komunalna (1,46 mln zł), transport i
łączność (1,11 mln zł), kultura fizyczna i sport (0,98 mln zł).
Ze względu na swoją „namacalność” największą uwagę
przyciągają inwestycje majątkowe, stąd sporo miejsca w
prezentacji poświęcono zadaniom inwestycyjnym. W 2011 r.
gmina rozliczyła budowę stacji uzdatniania wody w Babiaku,
która kosztowała 2.324.675,40 zł (otrzymano dotację w
wysokości 1.417.485,00 zł). Wykonano także kanalizację w m.
Babiak Stefanowo etap VII (koszt całk. 267.702,10 zł w tym
140.202,00 zł dofinansowania z PROW). Systematycznie jest
poprawiana infrastruktura wodociągowa-dokonano wymiany
s i e c i
wodocią
gowej w Babiaku, zbudowano sieć rozdzielczą w m.
Józefowo-Góraj, wykonano własnym sprzętem kilkanaście
przyłączy. W sumie kosztowało to ponad 260.000 zł. Na
prezentacji pojawiła się także rozbudowywana w ramach
PROW oczyszczalnia ścieków w Poloniszu, odnowa centrum
wsi Zakrzewo, zakup koparki i sprzętu do gospodarki
komunalnej. Osobny rozdział poświęcono na drogi gminne.
Wójt zwrócił uwagę obecnych na przebudowę drogi
Lubotyń-Kawęczyn (363.865,95 zł) oraz na wdrażany z
sukcesem fundusz sołecki. 174 848,44 zł pozyskano na
budowę
trzech placów zabaw zlokalizowanych w Babiaku, Brdowie i
Bogusławicach. Mowa była także o gminnej hali sportowej
(łączny koszt budowy to 3,7 mln zł), parkingu przy Szkole
Podstawowej w Babiaku oraz innych przedsięwzięciach
inwestycyjnych. Po prezentacji głos zabrali radni, którzy
podzielili się z włodarzem swoimi spostrzeżeniami odnośnie
odbioru społecznego poczynań babiackiego samorządu.
Podsumowaniem dyskusji było głosowanie nad udzieleniem
wójtowi absolutorium, co też jednogłośnie uczyniono. Sesję
zakończyły gratulacje skierowane pod adresem wójta.

Pierwszy krok w stronę liceum
Niczym nieuzasadniony brak zgody ze strony Powiatu Kolskiego na utworzenie szkoły ponadgimnazjalnej w
Babiaku zadecydował o przyjęciu przez babiacki samorząd innego rozwiązania-liceum zostanie poprowadzone
przez stowarzyszenie babiak21. 18 maja br. zwołano Walne Zebranie
Członków stowarzyszenia, na które zaproszono kadrę nauczycielską.
Spotkanie odbyło się w przyszłej siedzibie liceum tj. W budynku
Gimnazjum w Babiaku. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie podjęli
uchwałę o utworzeniu szkoły ponadgimnazjalnej oraz o przyjęciu jej
statutu. Ich decyzję poprzedziły deklaracje nauczycieli o pomocy w
przejściu procedur formalnych. Mimo szczerych chęci, do liceum nie uda
się przeprowadzić naboru na rok szkolny 2012/2013. Procedury
organizacyjne są długotrwałe i skomplikowane. Wszystkich chętnych do
nauki w naszej gminie zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.
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Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Babiaku
przypomina o zbliżających
się terminach składania
dokumentów:
a) Zasiłki rodzinne: nowy
okres świadczeniowy
zaczyna się od 01.11.2012
r. Wnioski można będzie
składać od 01.10.2012 r.
b) Fundusz alimentacyjny:
n o w y
o k r e s
świadczeniowy zaczyna się
od 01.10.2012 r. wnioski
wraz z wymaganymi
załącznikami będzie
można składać od
01.08.2012 r.
c ) S t y p e n d i a s z ko l n e :
termin składania
wniosków od 01.09.2012 r.
do 15.09.2012 r. wnioski
można będzie pobrać w
GOPS od 20 sierpnia 2012
r.
UWAGA - w przypadku
wychowywania w rodzinie
dzieci uczęszczających do
s
z
k
ó
ł
ponadgimnazjalnych
warunkiem wypłaty we
wrześniu 2012 r. dodatku z
tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego oraz dojazdów
lub internatu jest
przedłożenie do dnia
1 4 . 0 9 . 2 0 1 2 r .
zaświadczenia ze szkoły.
Wszystkie wnioski można
składać w GOPS w
Babiaku od poniedziałku
do piątku w godzinach od
7.30. do 15.30.

Obchody 3 Maja
3 Maja 2012r. minęła 221. rocznica uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. Uroczystość
rozpoczął przemarsz Gminnej Orkiestry Dętej, która poprowadziła poczty sztandarowe pod pomnik w centrum
parku, aby złożyć tam wiązanki kwiatów i oddać hołd poległym. W uroczystości uczestniczyli kombatanci,
przedstawiciele władz samorządowych, harcerze, strażacy, uczniowie, oraz mieszkańcy gminy. Następnie
orkiestra poprowadziła zebranych do kościoła, gdzie odprawiono Mszę Świętą za Ojczyznę.

Odbiór świetlicy wiejskiej w Bogusławicach

Kruszywo w sołectwach

W dniu 12.06.2012 r. nastąpił odbiór techniczny świetlicy wiejskiej w
Bogusławicach. Wykonawca robót budowlanych-firma MISZBUD zakończyła
prace zgodnie z umową. Wartość kontraktu wynosiła 181.355,14 zł. Łączny koszt
zadania (z dokumentacją projektową, nadzorem inwestorskim, obsługą geodezyjną)
wyniósł prawie 210.000 zł. Spodziewamy się dofinansowania na kwotę ok. 237.180
zł.

Rezultatem podpisanej w dniu 02.03.2012 r. umowy z firmą
Golmar były dostawy kruszywa drogowego do 22 sołectw w
łącznej ilości 3000 ton. Utwardzanie gminnych dróg rozpoczęło się
w kwietniu i potrwało do połowy czerwca. Gmina Babiak
zaangażowała własną równiarkę, która w trakcie dostaw
przygotowywała drogę (niwelacja terenu) i rozgarniała kruszywo.
Dostawy zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego-zwrot w
wysokości nie przekraczającej 30% nastąpi w przyszłym roku
kalendarzowym.

Tournée babiackich artystów
W dniu 27.05.2012 r. Zespół Regionalny „Mały Babiak” wraz z Kapelą
„Borowioki” wystąpiły podczas Dni Wierzbinka z repertuarem tańców i
zabaw kujawskich. Równocześnie odbyła się ekspozycja wyrobów
uczestników warsztatów „W folklorze siła…i przyszłość”
współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 .
W godzinach popołudniowych Zespół Śpiewaczy „Borowioki”, Dziecięcy
Zespół Śpiewaczy „Mały Babiak”, Kapela „Borowioki”, brały udział w
Festiwalu Kultury Ludowej „W stronę tradycji”, zorganizowanym przez
CKiS w Koninie. Zespół Śpiewaczy „Borowioki” oraz Zespół Śpiewaczy
„Mały Babiak” zdobyły nagrody. Po prezentacjach konkursowych zespół
„Mały Babiak” wystąpił z repertuarem tańców i zabaw kujawskich,
przygotowanych przez Mariolę Cedzidło i Martę Jarosz podczas wyżej
wymienionych warsztatów (tańca i śpiewu ludowego), które trwały od lutego do końca maja. Przygotowano również
stoisko z wyrobami uczestników warsztatów rzeźbiarskich, kowalskich, hafciarskich, koronkarskich i wikliniarskich.
Kapela „Borowioki” w składzie Mariola i Piotr Cedzidło, zaprezentowała się w nowo uszytych strojach Kujaw
B o r o w y c h , w y k o n a n y c h p o d c z a s w a r s z t a t ó w k r a w i e c k i c h .

Goście z Niemiec w Brdowie
W dniach 17-20 maja br. w Kole gościła grupa młodych Niemców z
Reinbek (miasto partnerskie Koła). Organizatorem wizyty był Urząd
Miejski w Kole. Celem było zacieśnianie i rozwijanie wzajemnej
współpracy, wymiana doświadczeń i pogłębianie znajomości pomiędzy
młodzieżą polską i niemiecką. Realizowany był także projekt w ramach
Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W sumie przyjechało 28 osób.
Grupa składała sie w części z niemieckich skautów oraz w części z
członków Centrum Młodzieżowego z Reinbek. Organizatorzy zwrócili się
z prośbą do Zarządu TPZB o przyjęcie młodych Niemców w Brdowie.
Popołudniem, 18. maja, młodzież niemiecka z polskimi kolegami
przyjechała do Brdowa. Zwiedzanie rozpoczęło się od wizyty w kościele.
Ojciec Jan powitał gości, a Dariusz Racinowski zaprezentował historię
sanktuarium i osady, a potem oprowadził ich po miejscowości. Następnie
wszyscy przeszli pod popiersie Fryderyka Chopina a potem pod dom, w
którym przebywała Pola Negri wraz z matką. Goście, ku zaskoczeniu
gospodarzy, dość dobrze znali osiągnięcia polskiej aktorki. Młodzi Niemcy
przeszli na cmentarz, gdzie zobaczyli nagrobki dziadków: Fryderyka
Chopina i Poli Negri. Kolejnym punktem była wizyta w szkole. Gościom
podobało się przedszkole. Zrobili sobie nawet zdjęcie z najmłodszymi
brdowianami. Ostatnim punktem programu była kolacja w Karczmie pod
Jesionem. Spotkanie
przebiegło w bardzo
sympatycznej atmosferze.
Goście interesowali się
historią Brdowa, zadawali
pytania. Byli pod
w r a ż e n i e m
malowniczego położenia
Brdowa. Wstępnie
umówiono się na
następne spotkanie w
przyszłości.

Warsztaty szydełkowania

Baba w parku

W dniach 29-30.05. 2012 r. w Gminnym
Ośrodku Kultur y i Bibliotece
Publicznej w Babiaku odbyły się
warsztaty szydełkowania.
Organizatorem tego przedsięwzięcia
było Stowarzyszenie Wielkopolska
Wschodnia, które jako Lokalna Grupa
Działania obejmuje swym zasięgiem 9
gmin, w tym naszą. Pod okiem Pani
Aliny Jabłońskiej z Brdowa, kilkanaście
innych Pań cierpliwie i z
zaangażowaniem uczyło się operować
szydełkiem. Po dwóch dniach ćwiczeń,
zaczęły powstawać niepowtarzalne
rękodzieła.

Na początku czerwca w
babiackim parku pojawiły się
dwie tajemnicze rzeźby. Jedna
przedstawia babę z fajką, druga
rycerza z tarczą i toporem.
Rzeźby zostały wykonane z
drewna lipowego przez artystę
ludowego z Chodowa Pana Jana
Ciacha. W przygotowaniu są
następne figury. Prawdopodobnie
będą to bohaterowie jednej z
polskich wieczorynek. Planowana
lokalizacja-plac zabaw NIVEA w
parku w centrum Babiaka.

W dniu 05.06.2012 r. nastąpił odbiór techniczny świetlicy wiejskiej w Zakrzewie.
Przedmiotem odbioru był główny zakres umowy podpisanej z firmą MISZBUD.
Wartość prac budowlanych to 198.320,04 zł. Łączny koszt prac (obejmujący także
roboty wykonane przez poprzednią firmę) wynosi 400.000 zł. Z UM uzyskamy
dotację w wysokości 185.000 zł.

W ostatnim dniu maja Gmina Babiak ogłosiła przetarg na
przebudowę drogi gminnej nr G-492533 Wiecinin-Polonisz na
odcinku o długości 0,998km. Rozstrzygnięcie przetargu planowane
jest na konec czerwca, natomiast zakończenie prac drogowych
nastąpi do końca sierpnia 2012 r.

Komputery rozdane!
W dniu 01.06.2012 r. przy okazji Dnia Dziecka Gmina Babiak w ramach projektu „E-start mieszkańców Gminy Babiak” współfinansowanego 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, przekazała szkołom i
jednostkom podległym sprzęt komputerowy o wartości 668.888,76 zł brutto. Dzień wcześniej sprzęt trafił do jednostek podległych. Łącznie
Rozdysponowano 122 laptopy i 15 komputerów stacjonarnych z kompletnym oprogramowaniem, 15 drukarek sieciowych, 2 serwery z oprogramowaniem,
9 routerów, 2 switch racki, 4 acces pointy. Do końca czerwca do 30 wylosowanych gospodarstw domowych (spełniających kryterium dochodowe, w
których min. 2 dzieci uczy się w szkole podstawowej lub gimnazjum) trafią zestawy komputerowe z drukarkami. W późniejszym czasie gmina sfinansuje
gospodarstwom domowym i jednostkom podległym dostęp do internetu. Projekt potrwa prawie 6 lat. Przewidywane dofinansowanie wyniesie 746.770,10
zł.

Dariusz Racinowski

KOMUNIKATY
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do
produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31
sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca
2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r. Limit zwrotu podatku w 2012 r.
wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 - 31 października

Droga Wiecinin-Polonisz

Zakończenie prac przy świetlicy w Zakrzewie

Związek Międzygminny “Kolski Region Komunalny”
informuje, że planuje zorganizować nieodpłatną
zbiórkę odpadów tj. zużytej folii po sianie,
kiszkonkach oraz worków po nawozach, opakowań
po środkach ochrony roślin, zużytego oleju
silnikowego od maszyn, sprzętu i samochodów.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z sołtysami
ze swoich sołectw.
Wieści z fajką
nr 26 bezpłatny

