II Turniej szczypiorniaka w Babiaku
W sobotę 12 stycznia odbył się II turniej piłki ręcznej o Puchar Sołtysa Sołectwa
Babiak. Do rozgrywek zgłosiły się cztery drużyny: Salus Przedecz, SLO Choceń,
THW Koło i babiak21. Oprócz dobrej zabawy naczelną ideą turnieju było
wsparcie WOŚP. Zbierano datki do puszek wolontariuszy, nawet główna wygrana
w postaci piłki została przekazana przez Salus Przedecz na licytację. Ostatecznie
wszystkie licytujące drużyny zdecydowały o wrzuceniu do puszek swoich
zadeklarowanych sum, aby piłka pozostała u zwycięzców. Organizatorzy dziękują
wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia turnieju i zapraszają
wszystkie zainteresowane drużyny na następną edycję. Więcej na www.babiak21.pl

Projekt „Lepsze jutro” w 2013 roku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku ogłasza nabór Beneficjentów Ostatecznych do projektu systemowego
„Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na 2013 r.
W związku z powyższym poszukujemy osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Celem projektu jest wzrost
aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej poprzez rozwój różnych
form aktywnej integracji. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu planujemy zorganizować następujące szkolenia i kursy:
- warsztaty umiejętności psychospołecznych, warsztaty aktywizacji zawodowej, kurs prawa jazdy kategorii B,
kurs kasjer-sprzedawca, kurs kucharz-kelner.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku
ul. Poznańska 24, 62-620 Babiak, tel. (63) 27 11 744
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Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
Jest taka Noc, gdy czuwając przy
Twoim grobie, najbardziej
jesteśmy Kościołem (...)
(...) Tej Nocy obrzęd ziemi
dosięga swego początku.
Tysiąc lat jest jak jedna Noc:
Noc czuwania przy Twoim
grobie.

Data wydania
III 2013
Nakład 1000 egz.
Wieści z fajką
Nr 29 bezpłatny

Karol Wojtyła
Wigilia wielkanocna 1966

Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy, wypełnionych nadzieją budzącej
się do życia wiosny i wiarą w piękno życia ślą
w imieniu babiackiego samorządu

W tym numerze:

Wydarzenia
s. 2
Sprawy gminne s. 3
Informacje
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KALPS w Babiaku
Przy dużym zainteresowaniu kibiców w dniu 16.02.2013 r. w Babiaku rozegrana została ósma kolejka drugiej rundy
Kolskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Już w pierwszym meczu pomiędzy ZSRCKU Kościelec a Mąkolnem trwała od
pierwszych minut zacięta walka zakończona w pierwszym secie wygraną Mąkolna na przewagi 26:24. Mąkolno wygrało dwa
następne sety do 17 i 22, ale gra siatkarzy z Kościelca mogła się podobać. Podobnie było w drugim spotkaniu, gdzie Andre
grało z Łubianką. Andre dopiero w końcówce uratowało seta wygrywając 26:24. Dwa następne sety też wygrało Andre do
16 i 17. Szkoda tylko, że w zespole Łubianki najwięcej nerwowości i bałaganu wprowadzali najmłodsi zawodnicy.
Grzegorzew spotkał się z Certo Campem, kibice bardzo liczyli na niespodziankę i wygraną Certo Campu, ale nic z tego, bo
Grzegorzew grał na tyle skutecznie, że
wygrał trzy sety do 19, 23, i 18. Na
koniec gospodarze grali z LO Koło.
Mimo słabego początku siatkarze
stowarzyszenia babiak21 wykrzesali
dodatkowe siły, poprawili skuteczność i
niesieni dopingiem kibiców wygrali
cały mecz 2:1.

Wdrażanie “ustawy śmieciowej”
w gminie Babiak
Wójt Gminy Babiak zawiadamia, że zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach z
dniem 1 lipca 2013 r. będą obowiązywać nowe
zasady odbior u odpadów. Obowiązek
gospodarowania odpadami od mieszkańców
(nieruchomości zamieszkanych) przejmie Gmina.
W związku z nowelizacją w/w ustawy babiacki
samorząd jest w trakcie ustalania szczegółowych
rozwiązań związanych z wdrażaniem ustawy. O
wszystkich ustaleniach Mieszańcy będą
informowani w sposób zwyczajowo przyjętyprzez okólniki, tablice ogłoszeń, stronę
internetową www.babiak.org.pl.
Jednakże już dziś przypominamy o obowiązku
wcześniejszego wypowiedzenia umowy z firmą
wywozową odbierającą od Państwa odpady.
Dotychczas obowiązujące umowy powinny
zostać rozwiązane najpóźniej do dnia 30 czerwca
2013 r. Dla zachowania skuteczności
wypowiedzenia wnioski o rozwiązanie umowy
należy wysyłać do dnia 31 marca 2013 r. listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru. Obok
wzór wniosku o rozwiązanie umowy, z którego
można skorzystać. Podobne wzory w formacie
służącym do wypełnienia będzie można
pobrać u sołtysów oraz ze strony internetowej
urzędu www.babiak.org.pl.

Poniżej przykładowy wzór wniosku
o rozwiązanie umowy

150 rocznica Powstania Styczniowego
22 stycznia 2013 r. (w 150 rocznicę wybuchu Powstania
Styczniowego) na cmentarzu w Brdowie złożono kwiaty pod
pomnikiem poległych powstańców styczniowych. 150 rocznica tego
wydarzenia skupiła przy mogile samorządowców (Marszałka
Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, senatora
Ireneusza Niewiarowskiego, Starostę Kolskiego Wieńczysława
Oblizajka), (Wójta Gminy Babiak Wojciecha Chojnowskiego,
zastępcę wójta Tomasza Szymańskiego, Sekretarza Gminy Krysytnę
Bąk,
Przewodniczącego Rady Gminy Babiak Ireneusza
Wiśniewskiego, radnych: Andrzeja Rosińskiego, Pawła
Drapińskiego, Ryszarda Kasiorka), władze kościelne (Przeora
Klasztoru O. Waldemara Pastusiaka), członków Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Brdowskiej (Prezesa Piotra Królikowskiego, Wiceprezesa Dariusza Racinowskiego),
przedstawicieli OSP, mieszkańców i wielu innych gości. Nie zabrakło także lokalnych i regionalnych
przedstawicieli mediów. Uroczystość poprowadził gospodarz gminy Wojciech Chojnowski, który
podkreślił, że “pamięć o powstańcach, tych którzy podjęli trud bycia patriotami, którzy chcieli wolnej Polski wymaga naszej
obecności w tym miejscu”. Modlitwę za dusze poległych odmówił O. Waldemar Pastusiak. Po złożeniu kwiatów
głos zabrał Marszałek Marek Woźniak, odnosząc się do obchodów: “-Chciałbym, żeby wszyscy Wielkopolanie o
tym pamiętali, że Ci ludzie, którzy tu walczyli, robili to z wielką wiarą w zwycięstwo, ale także ze świadomością, że wygrać
nie mogli”. W podobnym tonie nawiązał do obchodów senator Ireneusz Niewiarowski “-Naród to nie tylko
pokolenie, które żyje obecnie, to także te pokolenia, które przyjdą po nas i te, które walczyły o wolną Polskę. To dzięki nim,
mimo, że przegrali powstanie Polska w 1918 roku się odrodziła.(...) Pamiętamy o bohaterach poprzez składanie kwiatów na
ich grobach, poprzez wspomnienia, ale także przez naszą gotowość do poświęceń (...) żebyśmy byli godni tych pokoleń, które
przeminęły”. Na zakończenie krótki rys historyczny przedstawił Dariusz Racinowski. Przypomniał
zebranym, że “pod Brdowem zginął kwiat młodzieży poznańskiej, wśród nich bardzo młodzi uczniowie
liceum/gimnazjum z Trzemeszna”. Obchody uświetniło wykonanie przez zespół z GOKiBP Hymnu
Narodowego i Marsylianki. Z cmentarza goście udali się do przyklasztornej sali konferencyjnej. Przy okazji
pobytu w klasztorze Marszałek Marek Woźniak obejrzał odnowione przy udziale środków z Urzędu
Marszałkowskiego obrazy - św. Piotra i Serce Chrystusowe (udział w dofinansowaniu miała także Gmina
Babiak). W związku z rocznicą planowany jest jeszcze w tym roku cykl różnych imprez i wydarzeń, o
których mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

Powstanie styczniowe 1863 r.
U stóp zgarbionej brzozy staruszki,
co od ciężaru lat się pochyliła,
jest krzyż drewniany,
a obok krzyża stara powstańcza mogiła.
Wiele już lat przeminęło,
lecz brzoza pamięta dziś dobrze
walkę powstańców, krzyki, wystrzały,
a potem jęki i pogrzeb.
Wśród ciemnej nocy zeszli się ludzie,
ksiądz świeży grób poświęcił.
Cześć im! - ktoś mówił, chociaż polegli
żyć będą wiecznie w naszej pamięci.
Od tego czasu brzoza żałośnie
nad grobem liśćmi szeleści,
słuchają drzewa, słucha las cały
tej smutnej opowieści.
Wiosną do krzyża przynoszą kwiaty
chłopcy i młode dziewczęta,
gdyż dziecko polskie do końca życia
czci bohaterów i zawsze o nich pamięta.

Zagospodarowane centrum Brdowa

Termomodernizacja “kultury”

W grudniu 2012 r. nastąpił odbiór prac związanych z zagospodarowaniem placu w
centrum Brdowa. Same prace budowlane kosztowały 160.000 zł brutto (bez kosztów
dokumentacji projektowej, obsługi geodezyjnej, inspektora nadzoru). Projekt jest
realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Odnowa i
rozwój wsi. Do połowy maja 2013 r. wykonawca musi zakończyć prace przy centrum
sportów wodnych. Koszt tego zadania to 328.512,27 zł brutto. Zdjęcie poniżej
prezentują wykonany plac i usuwanie trzciny i osadu.

W dniu 07.11.2012 r. gmina Babiak podpisała umowę z
Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie
zadania dotyczącego termomodernizacji Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku wraz z
zagospodarowaniem terenu i monitoringiem obiektu. W styczniu
br. wyłoniono w drodze przetargu Wykonawcę tych robót (firmę
DAR-KAR), która zobowiązała się wykonać zadanie za
258.501,68 zł brutto (bez monitoringu, który zostanie zlecony
specjalistycznej firmie). Zakończenie wszystkich prac
zaplanowano do połowy lipca 2013 r. Samorząd babiacki złożył
także wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na dofinansowanie wyposażenia ośrodka
(wnioskowana kwota to 145.775 zł, łączna wartość projektu
wynosi 171.500 zł)

Budżet na 2013 rok
28 grudnia 2012 r. w Zespole Szkół w Brdowie odbyła się
sesja budżetowa, na której radni podejmowali uchwałę o
planie dochodów i wydatków na rok 2013. Założenia
budżetowe w postaci prezentacji multimedialnej
przedstawili: Skarbnik Gminy Elżbieta Zielińska i Wójt
Wojciech Chojnowski. Dochody na rok 2013 wyglądają
podobnie jak w zeszłym roku i ich plan wynosi 23.836.000
zł (z tego bieżące to kwota 23.212.822 zł, majątkowe
wyniosą 623.178 zł). Po stronie wydatków zaplanowano
kwotę 24.622.603 zł (w tym wydatki bieżące to kwota
22.687.000 zł, natomiast majątkowe to wartość 1.935.603
zł). Planowany deficyt to kwota 786.603 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek samorząd przeznaczył 1.509.339 zł. Przedstawiając powyższe liczby włodarz gminy zaznaczył, że
wyliczenia te oparto w dużej mierze na szacunkach i przy wielu niewiadomych, jak na przykład koszt wdrożenia
ustawy śmieciowej. Mimo to, budżet na rok 2013 jest nadal prorozwojowy, choć zależne to jest od zewnętrznych
źródeł. Tradycyjnie w wydatkach majątkowych pojawią się drogi i kanalizacja, kontynuowany będzie remont
GOKiBP w Babiaku. Generalnie priorytet będą miały inwestycje ze wparciem zewnętrznym. Z taką zasadą zgodzili
się radni, przyjmując uchwałą jednogłośnie budżet na rok 2013 . Po części roboczej, do radnych i sołtysów dołączyli
pracownicy samorządu i jego jednostek organizacyjnych, aby wspólnie przy świątecznym stole śpiewać kolędy.

Budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie

VI Samorządowe Kolędowanie
W dniu 20.01.2013r. w budynku OSP Sompolno odbyło się VI Samorządowe Kolędowanie z udziałem 7 grup
samorządowców z powiatu konińskiego i kolskiego. Naszą grupę reprezentowali: Sekretarz Gminy Babiak - Krystyna
Bąk, dyrektor GOKiBP – Piotr Cedzidło, radny i sołtys Sołectwa Babiak – Paweł Drapiński, pracownicy Urzędu Gminy –
Wioletta Prażanowska i Wojciech Stasiak. Podczas występu wykonali dwie kolędy: “Mędrcy świata”, oraz “Podnieś rękę
Boże Dziecię” z akompaniamentem Mariusza Prażanowskiego. Po zakończeniu prezentacji, Sekretarz Krystyna Bąk w
imieniu Wójta Gminy Babiak zaprosiła uczestników na VII Samorządowe Kolędowanie do Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Babiaku. W kolędowaniu reprezentacje gmin nie walczą o miejsca na podium, lecz chodzi o
wspólne śpiewanie i zacieśnianie więzi pomiędzy samorządami. Na pamiątkę rywalizacji wszyscy otrzymują dyplomy.

Zakup kruszywa drogowego

i

WOŚP 2013
Za nami XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tym roku graliśmy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki
medycznej seniorów. Podobnie jak w latach ubiegłych udało nam się utworzyć sztab „Szkoła Podstawowa w Babiaku” i zdobyć
orkiestrowe atrybuty dla 20 Wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Babiaku. W tegorocznym finale kwestowali:
Martyna Konieczka, Aleksandra Modelska, Weronika Dąbrowska, Artur Ręczkowski, Bartosz Wojciechowski, Oliwia Malec,
Kamila Świątek, Justyna Wykpisz, Martyna Wojciechowska, Julia Kupsik, Donata Rewers, Nikodem Albin, Andżelika Grunt,
Patryk Kędzierski, Wiktor Kupsik, Michał Czajkowski, Łukasz Szkalski, Mateusz Stawicki, Karolina Krygier, Julia Strzelecka,
Sylwia Zuchniarek. Nasz Sztab rozkręcił granie dla WOŚP nieco wcześniej przed finałem, w tygodniu poprzedzającym w
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Babiaku odbywała się kwesta i licytacja gadżetów orkiestrowych. W sobotę 12 stycznia
Wolontariusze kwestowali podczas turnieju charytatywnego piłki ręcznej zorganizowanego w hali sportowej w Babiaku. W niedzielę 13 stycznia 2013
r. Pomimo niskiej temperatury, z optymizmem i uśmiechem Wolontariusze już wczesnym rankiem wyruszyli na kwestę uliczną w gminie Babiak,
zbierali datki do puszek szczególnie przy kościołach w Brdowie, Dębnie Królewskim, Lubotyniu, Babiaku oraz przy niektórych sklepach. Mieszkańcy
gminy Babiak okazali jak zawsze dobre serca, ochoczo wspierając tę inicjatywę. Wolontariuszom ze sztabu „Szkoła Podstawowa w Babiaku” udało się
uzbierać do puszek kwestarskich 5000 zł. Serdeczne, serdeczne, serdeczne podziękowania dla wszystkich Darczyńców za szczere serca, dla
Stowarzyszenia Babiak 21 za zaproszenie na turniej i zasilenie puszek, dla Wolontariuszy za zapał, poświęcenie, bezinteresowność i wytrwałość, dla
Opiekunów za skuteczną ochronę, dla p. Piotra Cedzidło za udostępnienie „ciepłego” schronienia w GOK, dla p. Emilii Wertki i Pracowników Banku
Spółdzielczego w Babiaku za przeliczenie uzbieranej „forsy”. Przy okazji podsumowania warto nadmienić, iż Fundacja WOŚP obok swych działań
priorytetowych realizuje również program edukacyjny dla szkół „Ratujemy i uczymy ratować”. Główną ideą działania jest kształcenie wśród
nauczycieli umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i oswajania z tym dzieci już od najmłodszych lat. W ramach programu Szkoła
Podstawowa w Babiaku otrzymała pomoce dydaktyczne i profesjonalny sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy, jak również przeszkolonych
zostało dwóch nauczycieli - Małgorzata Rogowska i Elżbieta Albin. Dzięki temu udało się przeprowadzić w szkole kurs pierwszej pomocy dla
wszystkich dzieciaków, w dalszym ciągu nauka jest kontynuowana i uzyskiwane nowe pomoce.
Elżbieta Albin

W lutym br. Gmina Babiak przeprowadziła postępowanie ofertowe dotyczące
wykonania ostatniego etapu budowy oświetlenia ulicznego w Stefanowie. Całość
przedsięwzięcia kosztowała 83.538,83 zł brutto (łącznie z inspektorem nadzoru). Przy
tej okazji doświadczyliśmy, jak długo trwają w energetyce formalności związane z
złożeniem licznika energii (ponad 3 miesiące). Inwestycję zrealizujemy dzięki
oszczędnościom uzyskanym z wprowadzenia nocnych przerw w oświatlaniu dróg i
ulic.

W marcu br. babiacki samorząd wyłonił dostawcę 4000 ton
kruszywa drogowego dofinansowanego z funduszów sołeckich
26 sołectw. Jak tylko warunki pogodowe pozwolą dostawca - firma
“DOCARD” ze Żnina zacznie transportować kruszywo do
poszczególnych sołectw. Podobnie jak w poprzednich latach,
gminna równiarka będzie wbudowywać je w drogę. Koszt dostaw
to 221.400 zł brutto. Planowany termin zakończenia dostaw to
31.07.2013 r. Wbudowane kruszywo stanowi podbudowę dla
przyszłych nawierzchni asfaltowych.

Obchody bitwy pod Cieplinami
W dniu 10.02.2013 r. mszą świętą za dusze poległych powstańców styczniowych
rozpoczęły się obchody 150 rocznicy bitwy pod Cieplinami. Pomysłodawcą
przedsięwzięcia był poseł Łukasz Zbonikowski z Włocławka. Trud zorganizowania
i poprowadzenia obchodów wziął na siebie ks. Marek Kasiorkiewicz - proboszcz
parafii Modzerowo. Wśród zaproszonych gości pojawili się: samorządowcy z
Włocławka, Izbicy Kuj., Kłodawy i Babiaka. Ponadto nie zabrakło uczniów i
młodzieży ze szkół w Brdowie, Włocławku i Izbicy Kujawskiej, przedstawicieli
Ochotniczych Straży Pożarnych z pocztami sztandarowymi, izbickiego zarządu PSL,
gości z sąsiednich gmin oraz miejscowych parafian. Po powitaniu gości przez
proboszcza głos zabrał inicjator spotkania poseł Zbonikowski. Mszę celebrował ks.
prof. Witold Kujawski. W kościele odbył się także odczyt referatu na temat przebiegu
bitwy pod Cieplinami, który przedstawił lokalny regionalista Dariusz Racinowski.
Ponadto głos zabrał senator Ireneusz Niewiarowski, który podzielił się swoim odkryciem (ujawnił dwa nieznane dotąd nazwiska
poległych powstańców) i starosta włocławski Kazimierz Kaca, który wyraził wdzięczność za pamięć i trud związany z rocznicą. Program w kościele
zakończył występ uczniów z Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych z Włocławka. Oprawę muzyczną w trakcie mszy zapewnił chór
mieszany „Dominanta” z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku, którym dyrygowała Mariola Cedzidło. Część uroczystości pod
pomnikiem w Lucynowie poprowadził Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski. Po przedstawieniu celu spotkania, wszyscy odsłuchali Hymnu
Narodowy w wykonaniu trębacza Mariusza Prażanowskiego. Następnie odsłonięcia tablicy dokonali przewodniczący rad gmin: z Babiaka (Ireneusz
Wiśniewski) i Izbicy Kujawskiej (Marek Orzechowski). Tablicę ufundował babiacki samorząd z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Brdowskiej. Na nowej
tablicy zmieniono tekst dotyczący miejsca i daty bitwy, gdyż wcześniejszy napis zawierał mylne informacje historyczne (bitwa pod Nowa Wsią dotyczyła
miejscowości zlokalizowanej w gminie Sompolno). Tablicę poświecił ks. prof. Witold Kujawski (ks. prof. urodził się i mieszkał w Stypinie oraz był
darczyńcą krzyża przy pomniku). Kolejnym punktem obchodów było uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem, które zapoczątkowali uczniowie z
Izbicy Kuj., za nimi kwiaty nieśli goście, delegacje oraz pobliscy mieszkańcy. Składanie kwiatów zakończył utwór „Cisza” wykonany na trąbce. Ostatnim
elementem były podziękowania wystosowane przez Wójta Wojciecha Chojnowskiego oraz ks. Marka Kasiorkiewicza pod adresem wszystkich przybyłych.
Przez cały czas wartę honorową przy pomniku w Lucynowie pełnili kosynierzy, którzy mieli symbolizować włocławskich nauczycieli p. Bolesława Anca i p.
Józefa Stępowskiego.

Wieczór Wigilijny u seniorów
22 grudnia 2012 r. w Przedszkolu Samorządowym w Babiaku na wspólnej wieczerzy wigilijnej spotkali się seniorzy z Babiaka. Od kilku już lat
organizatorem tych spotkań są: Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Babiak, Przedszkole Samorządowe w Babiaku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Babiaku i Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku. Na spotkanie opłatkowe zaproszono także Krystynę Bąk (Sekretarz Gminy) i
księży babiackich. Łącznie przy wspólnym stole zasiadło ponad 40 osób. Uroczystość otworzył Paweł Drapiński, który przywitał obecnych, a na jego
prośbę program spotkania przedstawiła Ewa Mikołajczyk. Przedszkolaki pod okiem Ewy Jeziurskiej przygotowały jasełka, a życzenia przekazał
wszystkim ks. Maciej Dyoniziak. Następnie obecni
podzielili się opłatkiem i zasiedli do wieczerzy. Każdy z
obecnych otrzymał drobny upominek (słodycze).
Ciekawym uzupełnieniem spotkania była możliwość
zapoznania się uczestników ze starymi fotografiami i
sprzętem zebranymi przez stowarzyszenie babiak21.
Nastrój i tło muzyczne podczas Wigilii zapewnili Mariusz
Prażanowski i Piotr Cedzidło.
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