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15 lipca 2012 Ochotnicza Straż Pożarna w Brdowie obchodziła 100-lecie
swojego istnienia. Główne obchody zaplanowano na placu za klasztorem w
Brdowie. Przemarsz jednostek na główny plac nastąpił sprzed Zespołu Szkół w
Brdowie. Uroczystą mszę św. w intencji druhów strażaków celebrowali OO.
Stanisław Go i ks. dr Radosław Cyrułowski. Przy okazji tej uroczystości
samorząd babiacki podarował brdowskim strażakom sprzęt ratowniczy o
wartości niespełna 40.000 zł w skład którego weszły m.in.: ponton z tworzywa
sztucznego, zestaw PSP R-1, sanie lodowe, 2kombinezony do pracy w wodzie,
4 kamizelki ratunkowe, 2 koła ratunkowe, rzutka ratownicza, kotwica, 4 boje
pompowane, boja ratownicza, bosak drewniany, wiosła, megafon, kołowrót
ratowniczy, lina cumownicza, lina asekuracyjna z zasobnikiem, szperacz,
lornetka, przyczepka podłodziowa. Prezenty przekazali także zaproszeni
goście-Ireneusz Niewiarowski, Wieńczysław Oblizajek, Robert Kropidłowski, zaprzyjaźnieni druhowie z województwa
łódzkiego, druhowie OSP z terenu Gminy Babiak, lokalni przedsiębiorcy i
sponsorzy W ten sposób jubilaci wzbogacili się o silnik do łodzi, chełmy,
drabiny. Miłym prezentem były
także odnowione kroniki oraz
figurka i obraz św. Floriana. Historię
działalności brdowskiej OSP
przedstawił jej wieloletni kronikarz
Eugeniusz Junkiert (obecnie
jednostka liczy 37 druhów w tym 7
kobiet). Na zakończenie głos zabrali
goście, którzy składali pod adresem
jubilatów serdeczne życzenia.
Najbardziej oryginalnie zrobił to przeor OO. Stanisław Go, który będąc
rodowitym góralem wyśpiewał w tym charakterystycznym języku i nucie swoje
życzenia. Uroczystość poprowadzili i koordynowali: Paweł Sarnociński (Prezes
Gminnej OSP) i Wojciech Kołodziejski (Prezes OSP w Brdowie). Bardzo ważnym punktem uroczystości był moment
udekorowania sztandaru Złotym Znakiem Związku i wręczenie zasłużonym członkom odznaczeń i wyróżnień. Imprezę
uświetniła oprawa muzyczna w wykonaniu orkiestry z Osieka Małego.

73 rocznica bombardowania pociągu
w Lipich Górach
W niedzielę 16 września 2012 r. o godz.
16.00 w lesie przy pomniku w Lipich
Górach odbyła się uroczystość uczczenia
pamięci zamordowanych pasażerów
zbombardowanego pociągu. Minęły już 73
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 61 pasażerów
pociągu. Mszę świętą w intencji zamordowanych odprawił ks. Idzi Piasecki proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej. Kwiaty i znicze
na mogile poległych złożyli żołnierze (Henryk Gostyński-kombatant w stanie
spoczynku, chorąży sztabowy Paweł
Sarnociński, chorąży Radosław Klonowski),
przedstawiciele władz gminnych (Wojciech
Chojnowski, Krystyna Bąk, Tadeusz
Sierakowski), strażacy i okoliczni
mieszkańcy. W uroczystości wzięło udział
kilkadziesiąt osób i z roku na rok przybywa
uczestników. Obchody uświetniły występy
orkiestr z Babiaka i Wrzącej Wielkiej,
obecność
zastępów
Ochotniczy Straży Pożarnych z Babiaka,
Dębna Królewskiego i Wrzącej Wielkiej,
obecność uczniów z babiackich i wrząckiej
szkoły. Tutejszy Urząd dba o właściwy stan
techniczny pomnika oraz prowadzi zabiegi
konserwacyjno-pielęgnacyjne.

Przedszkolaki z wizytą w modelarni
„Orlika”
Po raz kolejny KM
„Orlik” z Babiaka
zorganizował
26.06.2012r. drzwi
otwarte dla maluchów z
Samorządowego
Przedszkola w Babiaku.
Pierwsza część to
zwiedzanie modelarni.
Instruktor koła Piotr
Kubiak zaprezentował
dorobek modelar ni
zbudowane modele
samolotów, modele z papieru. Można było obejrzeć kroniki
modelarni prowadzone od momentu powstania modelarni w
2002r. Przedszkolaki miały także możliwość obejrzenia modelu
latającego zdalnie sterowanego samolotu podczas pracy silnika i
sterów. Druga część spotkania miała miejsce na zewnątrz
modelarni. Zaprezentowany został zdalnie sterowany model
samochodu terenowego. Pokaz ten wzbudził wśród
przedszkolaków bardzo duże zainteresowanie. W sumie
modelarnię zwiedziło kilkudziesięciu maluchów wraz z
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Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
XIV Dni Gminy Babiak
W dniu 04.08.2012r. po raz 14. Gmina Babiak obchodziła swoje
święto. Uroczystość otworzył Wójt Gminy Babiak Wojciech
Chojnowski. Wszystko odbywało się na placu przed Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w Babiaku. Występy
na placu rozpoczęła tradycyjnie Gminna Orkiestra Dęta,
wykonując utwory muzyki popularnej. Kolejnym wykonawcą był
Zespół Śpiewaczy „Borowioki” z kapelą w repertuarze piosenek
biesiadnych. Zespół Regionalny „Mały Babiak” zaprezentował
tańce i zabawy ludowe, przygotowane na warsztatach „W
folklorze siła…i przyszłość”. Prezentacje zespołów zakończył
Zespół Taneczny „Tęczowe nutki” oraz występy solistów i
wokalistów. Na zaproszenie ośrodka kultury dla najmłodszych
w i d z ó w
wystąpiła grupa aktorów z Krakowa z programem „Ciotka
Tekla i Przyjaciele”. Aktorzy przygotowali wiele zabaw i
konkursów, w których licznie uczestniczyły dzieci. Na
maluchów czekały również dmuchane zamki, zjeżdzalnie i
trampoliny. Dla starszych uczestników imprezy wystąpiła grupa
kabaretowa z programem „Radosna biesiada”. Wieczór
wypełnił koncert zespołu „The Buscuit” oraz recital piosenki
cygańskiej w wykonaniu proboszcza parafii w Dębnie
Królewskim ks. Andrzeja Klauze. Imprezę zakończyła zabawa
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Na zainteresowanych sztuką ludową czekały stoiska i wystawy.
Nie zabrakło również prac wychowanków Środowiskowego
Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim, które wykonane
były m.in. podczas warsztatów „W folklorze siła…i przyszłość”.
Koło Modelarskie „Orlik” przygotowało bogatą wystawę modeli
latających, pływających i samochodowych. Główną atrakcją
przygotowaną przez koło modelarskie była możliwość
zobaczenia na ekranie telewizyjnym imprezy „z lotu ptaka”,
dzięki zainstalowanej kamerze na modelu latającym. W tym roku
ważnym sponsorem obchodów Dni Gminy Babiak oprócz
samorządu lokalnego i miejscowych przedsiębiorców była firma
„GAZ-SYSTEM” z Poznania, której należą się podziękowania
za wsparcie finansowe i przeprowadzanie licznych konkursów i
zabaw dla dzieci. Imprezę zakończyła zabawa taneczna przy
a k o m p a n i a m e n c i e z e s p o ł u “ Q UA D - R A N S ” .

200 lat dla Pani Kazimiery Katolik!
17 września 2012 r. swoje setne urodziny obchodziła Pani Kazimiera Katolik z Brdowa. W tym uroczystym dniu,
do Szanownej Jubilatki udała się delegacja pracowników z Urzędu Gminy w Babiaku i Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej (Wójt Wojciech Chojnowski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Bilińska, Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Bilińska i Jolanta Krygier). Pani Anna Kułakowska z Przeglądu
reprezentowała lokalną prasę. Do rąk Jubilatki trafiły kwiaty, pamiątkowy dyplom oraz list Prezesa Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, który powtórzył za słowami Jana Pawła II, że “cechą cywilizacji
prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć się żywą częścią
społeczeństwa”. Samorządowcy natomiast życzyli Pani Kazimierze kolejnych stu lat życia, zdrowia i pogody
ducha. Przy torcie z wypisaną cyfrą 200 i kawie zaczęły się wspomnienia. Pani Kazimiera Katolik jest rodowitą
Brdowianką. Podczas II wojny światowej została wywieziona do Niemiec do przymusowej pracy. Dziecko, które
miała z pierwszym mężem zmarło cztery miesiące po urodzeniu. Z drugiego związku także nie doczekała się
potomstwa. Całe życie przepracowała w gospodarstwie rolnym. W 2007 r. powróciła z okolic Będzina do
rodzimego Brdowa. Obecnie jest pod opieką siostrzenicy i czuje się świetnie. Życzymy Pani kolejnych 100 lat!!!
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IX 2012
Nakład 1000 egz.
Wieści z fajką
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Komunikat!
Piłka ręczna w natarciu
W ramach Stowarzyszenia
babiak 21 pod okiem Dariusza
Mazura (pomysłodawcy i
opiekuna naszych
szczypiornistów) tworzy się
sekcja piłki ręcznej. Dariusz
Mazur współorg anizując
teg oroczny turniej piłki
ręcznej zainteresował grupę
miłośników tej dyscypliny
sportowej. Na bazie kilkunastu
osób tworzy się zespół. Tym
samym zapraszamy wszystkich
zainteresowanych treningami i
g rą w piłkę ręczną do
dołączenia do grupy
zapaleńców. Gramy na hali
spor towej w Babiaku i
wierzymy, że dzięki naszemu
z a a n g a ż owa n i u u d a s i ę
stworzyć większą i jeszcze
silniejszą drużynę. Szukamy
chętnych do gry w wieku od 13
do 113 lat! Więcej
informacji pod numerem: 698
762 103. Stowarzyszenie
babiak21 już wspiera
finansowo i organizacyjnie
d r u ż y n ę s i a t k a r z y,
występujących pod nazwą
s t owa r z y s z e n i a .
W przypadku dużego
zainteresowania piłką ręczną w
naszych planach jest
zorganizowanie cyklicznych
turniejów, a nawet stworzenie
własnej ligii.

Dożynki 2012

Droga Wiecinin-Polonisz

W niedzielę (02.09.2012) w gminie Babiak świętowano dożynki. Uroczystości odbyły się w nowo wyremontowanym Domu Wiejskim w Zakrzewie. Na
placu obok w cieniu brzóz zbudowano ołtarz polowy, przy którym mszę świętą odprawił proboszcz z Lubotynia ks.Mirosław Łaciński. Starostami
dożynek zostali: Anna Majewska i Wojciech Andrzejewski z Zakrzewa. Na święto plonów przybyli samorządowcy, rolnicy, mieszkańcy oraz goście. Na
stołach przy ołtarzu pojawiło się 11 wieńców dożynkowych. Komisja składająca się z radnych przyznała pierwsze miejsce sołectwu Zakrzewo.
Pozostałe rękodzieła także nagrodzono finansowo. O trudzie 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 czekał także ciepły posiłek. Późnym wieczorem zorganizowano zabawę taneczną przy
dźwiękach zespołu “QUAD-RANS”. Dożynki były także okazją do poświęcenia wyremontowanej świetlicy wiejskiej, za która w swoim przemówieniu
podziękował samorządowi sołtys Marek Pawlicki. Podsumowując należy stwierdzić, że mieszkańcy Zakrzewa przygotowali imprezę perfekcyjnie.
Szczególne słowa uznania należy skierować pod ich adresem za oryginalnie przystrojone obejścia (większość domostw wystawiła kukły przypominające
gospodarzy), przy drodze do Zakrzewa ustawiono słomiany drogowskaz z hasłem powitalnym, a obok świetlicy wiejskiej ustawiono słomianą parę żywo
przypominającą starostów dożynek.

Wyjazd do Skansenu Ziemi Mazowieckiej
w Sierpcu
W dniu 16.06.2012 r. na zakończenie warsztatów „W folklorze
siła…i przyszłość”, współfinansowanych z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, grupa dzieci i
dorosłych, uczestniczących w tychże warsztatach trwających
od lutego do czerwca 2012r. wyjechała na wycieczkę do
Skansenu Ziemi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie mogła
zobaczyć autentyczną wieś mazowiecką z przełomu XIX i XX
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“Rewolucja śmieciowa”
W najbliższych kilkunastu miesiącach w wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystości i porzadku w gminach samorząd terytorialny będzie uczestnikiem i
świadkiem prawdziwej rewolucji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi.
Gminy będa musiały zapewnić mieszkańcom odbiór odpadow, zapewnić ich
bezpieczną i ekologiczną utylizację oraz skalkulować koszty działania całego systemu.
Ponadto do ich obowiazków należeć będzie ustalenie sposobu wyliczania opłaty i jej
wysokości, a także jej egzekwowanie od włascicieli nieruchomości. Będą musiały też
wybrać w przetargu firmę, która odpady wywiezie i instalację, gdzie będa
zutylizowane, a na końcu - rozliczyć się z ustawowych zadań. Trud wdrożenia reformy
i realizacji związanych z tym obowiazków podjęła również Rada Gminy Babiak, która
w dniach 3 i 11 lipca br. wraz z Sołtysami omawiała szczegóły przebudowy nowego
systemu na
terenie Gminy,
w
t y m
dyskutowano
nad propozycją
pierwszych
uchwał w tej
ważnej kwestii.
N o w e
obowiązki
g m i n y
przejmują od
dnia 1 lipca
2013 r.

Pozostałe prace drogowe

W miesiącu sierpniu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Kole
W miesiącu lipcu, przy
wykonało przebudowę drogi
świetlicy wiejskiej w
gminnej nr G-492533 WiecininZakrzewie został
Polonisz na odcinku o długości
wyrównany plac pod boisko
0,998km. Prace polegały na
sportowe, do równania
wyrównaniu istniejącej
została użyta równiarka
nawierzchni oraz ułożeniu
drogowa typu Baukema. Na
nawierzchni asfaltowej. Łączny
drodze gminnej nr Gko s z t p r a c d r o g ow y ch z
492585 Babiak, ul. Boczna
nadzorem inwestorskim wyniósł na odcinku 50 m została wykonana podbudowa kamienna o
224.191,90 zł.
grubości ok. 25 cm. Prace wykonano siłami własnymi przy udziale
pracowników referatu komunalnego. Na drodze gminnej nr G492626 Babiak, ul. Poznańska na odcinku około 100 m została
wykonana podbudowa z kruszywa drogowego o grubości ok. 20
Plac zabaw NIVEA już otwarty!
cm. Na drodze gminnej
Lipie Góry-Bylice oraz
Przy okazji obchodów XIV Dni Gminy Babiak dokonano uroczystego otwarcia
n a d r o d z e w
nowego placu zabaw, który gmina (dzięki dużemu zaangażowaniu internautów)
Janowicach także
wygrała w konkursie NIVEA. Uroczystości towarzyszyły występy przedszkolaków
wykonano dolną
Samorządowego Przedszkola w Babiaku i zespołów Gminnego Ośrodka Kultury i
warstwę podbudowy z
Biblioteki Publicznej w Babiaku (GOKiBP). Po przecięciu symbolicznej wstęgi,
kruszywa.
Łącznie
wójt oraz prezes Stowarzyszenia babiak21 – Mariusz Prażanowski zaprosili
dało to ponad 3 km
wszystkich zebranych na dalsze obchody Dnia Gminy Babiak na plac przed
podbudowy.
GOKiBP. Stowarzyszenie babiak 21 ufundowało najmłodszym lody, a w imieniu
dzieci i babiackiego samorządu skierowało do wszystkich słowa podziękowania za
Kontrolerzy w Zakrzewie
systematyczne oddawanie głosów w konkursie NIVEA. Nasi najbardziej zasłużeni
internauci (tzw. lokalni bohaterowie) to: Krzysztof Witkowski, niteczki, jarek1221,
Mariusz Prażanowski, Bogdan Prażanowski, Jadwiga Piechocka, Sylwia
Prażanowska, Joanna Prażanowska, Wioletta Prażanowska, Halina Czarkowska, W związku z dofinansowaniem przebudowy Domu Wiejskiego w
Mariola Cedzidło, Anna Kostrzewa, Zakrzewie ze środków PROW 2007-2013, przed wypłatą środków
Izabela Bulewicz, Paulina Bulewicz, na terenie inwestycji pojawili się kontrolerzy z Urzędu
Paulina Łajdecka, Emila Nitecka i Marszałkowskiego w Poznaniu. Wizytacja na miejscu ma
potwierdzić kompletność
Kinga Kaszyńska. Podziękowania
wykonania zestawienia
należą się także pracownikom
rzeczowo-finansoweg o.
Urzędu Gminy i Gminnego
Kontroli podlegały także
Ośrodka Pomocy Społecznej w
dokumenty finansowe.
Babiaku, policjantom z Komendy
Kontrolerzy nie mieli
M i e j s k i e j w B y d g o s z c z y,
większych zastrzeżeń do
pracownikom firmy CDI oraz
zrealizowanej inwestycji.
wszystkim osobom, które oddały
Gmina Babiak spodziewa
chociaż jeden głos na plac zabaw w
się zwrotu w wysokości
Babiaku.
137.236,62 zł.

Rusza budowa gazociągu na terenie gminy Babiak
W sierpniu 2012 roku rozpoczęły się pierwsze prace na budowie ok. 11-kilometrowego odcinka
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn-Odolanów biegnącego na terenie gminy Babiak.
Trasa gazociągu w gminie przebiegać będzie przez następujące miejscowości: Brdów, Nowiny
Brdowskie, Maliniec, Kiejsze, Podkiejsze. Obecnie na terenie gminy trwa odhumusowanie gruntów,
rozwózka rur na plac budowy, badania archeologiczne, prace geodezyjne oraz wycinka drzew.
Właściciele nieruchomości, przez które przebiegać będzie gazociąg, zostali powiadomieni o zajęciu
gruntu na cele budowlane. Budowany gazociąg stanowi modernizację istniejącego układu
przesyłowego Odolanów-Gustorzyn-Mogilno. Szacunkowa wartość gazociągu to 638 mln złotych, z
czego 175,5 mln złotych stanowi dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - spółka odpowiedzialna
za rozwój sieci przesyłowej gazu ziemnego na terenie całego kraju. Wykonawcą robót budowlanych
jest firma ZRUG sp. z o.o. z Poznania. 2 sierpnia 2012 roku w Urzędzie Gminy Babiak odbyło się
spotkanie informacyjne przedstawicieli firmy GAZ-SYSTEM S.A. z Wójtem Gminy Wojciechem
Chojnowskim oraz sołtysami miejscowości, przez które przebiegać będzie trasa gazociągu. Przedmiotem rozmów była realizacja inwestycji gazociągowej
na terenie Gminy oraz kwestia odszkodowań, które zostaną przyznane właścicielom gruntów i nieruchomości, przez które przebiegać będzie gazociąg. W
spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Odpowiedział on na pytania dot. kwestii dopłat bezpośrednich oraz dopłat z tytułu prowadzenia
programów rolno środowiskowych na terenach objętych budową gazociągu.

Rewitalizacja torowiska
PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót przy rewitalizacji linii nr
131 Chorzów Batory – Tczew, na odcinku Inowrocław – Zduńska Wola – Chorzów Batory. Dzięki pracom
prędkość pociągów wzrośnie do 120 km/h. Wykonawcą prac zostało konsorcjum SALCEF COSTRUZIONI
EDILI E FERROVIARIE S.P.A. Umowa z konsorcjum opiewa na 17,14 mln zł. Prace budowlana zostaną
skończone 15 listopada tego roku. Zakres zamówienia obejmuje: wymianę nawierzchni torowej w torze nr 2 na
szlaku Lipie Góry – Babiak na długości ponad 8 km; wymianę 7 rozjazdów na stacji Chełmce ze wstawkami
między rozjazdami: naprawę 7 przejazdów: wymianę szyn między rozjazdami
rewitalizację/przebudowę urządzeń odwadniających na długości 1240 mb; budowę i odbudowę urządzeń
odwadniających przy torze nr 1, nr 2 oraz na stacji Chełmce; wykonanie robót towarzyszących w branży
automatyki i elektroenergetycznej.

Dyżur konsultanta WRPO
Gmina Babiak na prośbę Starostwa Kolskiego umożliwiła konsultantom Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego odbycie w naszej gminie dyżurów, podczas których przedsiębiorcy i inne zainteresowane osoby mogły
uzyskać informacje o możliwościach dofinansowania ich pomysłów. W tym celu już po raz drugi babiacki samorząd
udostępnił salę konferencyjną oraz zadbał o rozpowszechnienie informacji o dyżurach. Częstotliwość dyżurów ustalają
sami konsultanci - przeważnie są do dyspozycji w gminach raz na kwartał. Codziennie można uzyskać od nich
informację w Starostwie Powiatowym w Kole.
Wieści z fajką
nr 27 bezpłatny

