Wyjazdy edukacyjne w ramach POKL
Uczniowie z terenu gminy Babiak objęci są zajęciami dodatkowymi w ramach projektów „Wiedza naszym atutem” (klasy
IV-VI szkół podstawowych) i „Zanim pójdę w świat” ( uczniowie klas I-III
gimnazjów). Obydwa projekty przewidywały w bieżącym roku szkolnym
zrealizowanie dwóch wyjazdów edukacyjnych. W maju uczestnicy obu projektów
zwiedzali Centrum Nauki Kopernik w Warszawie - łącznie 279 uczniów. Kolejne
wyjazdy odbyły się w czerwcu, ale tym razem głównymi atrakcjami były spektakle
wystawiane w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu - „Piotruś Pan”
oraz „Mayday” - łącznie dla 305 uczniów. Gmina zapewniła darmowy transport,
catering i bilety wstępu.
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Sukces “Zakrzewiaków” i Natalki Sarniak

Sesja absolutoryjna

Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia" zorganizowało 9
czerwca 2013 r. w Dąbiu Festiwal Młodych Talentów. Gminę
Babiak reprezentowało Stowarzyszenie Przyjaciół
“Zakrzewiacy” i Natalia Sarniak. Panie z Zakrzewa
zaprezentowały stół z regionalnymi produktami, wśród których
pierwszą nagrodę otrzymał placek marchwiowy (jury
pozytywnie oceniło także nalewkę z mleczu). Natalka Sarniak
bezapelacyjnie wygrała w kategorii najmłodszych solistów.

Nauczyciele Dzieciom
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W tym roku Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Babiaku obchodzono w czwartek, 6 czerwca. Jak zwykle, Samorząd
Uczniowski oraz wychowawcy klas zadbali o przygotowanie licznych atrakcji dla wszystkich dzieci. Był to więc dzień
dziwnego stroju, dzień tańca i zabawy, dzień rozgrywek sportowych, ale przede wszystkim dzień niespodzianek.
Największą niespodzianką okazało się przedstawienie teatralne, które przygotowali dla dzieci ich nauczyciele. Pomysł
zrodził się zaledwie kilka tygodni wcześniej, a próby odbywały się w wielkiej tajemnicy. Wszyscy zaangażowani w projekt
nauczyciele pracowali nad scenariuszem, projektowali scenografię i kostiumy, gromadzili niezbędne rekwizyty. W ferworze
pracy nie zabrakło chwil zwątpienia i rezygnacji. Jednak mimo wielu przeciwności premiera spektaklu pt. „Kopciuszek na
wesoło” doszła do skutku. Przedstawienie rozpoczęło się w sali GOK o godz. 11.00. Mimo ogromnej tremy i braku
mikrofonów „świeżo upieczeni aktorzy” zdołali tak zainteresować młodych widzów, że na sali panowała idealna cisza, od
czasu do czasu tylko przerywana salwami śmiechu i brawami, co było
zgodne z zamierzeniem reżysera. W spektaklu wzięło udział 14
nauczycieli i pracowników szkoły, a wielu z nich dzięki wspaniałym
kostiumom i charakteryzacji nie sposób było rozpoznać. Warto jednak
było dopracować każdy szczegół, by zdobyć serca młodych widzów,
zasłużyć na ich uśmiech i szczere owacje. Spektakl spotkał się również z
miłym przyjęciem i uznaniem ze strony dyrekcji szkoły i licznie
zgromadzonych rodziców. Wszyscy gratulowali nauczycielom
ciekawego pomysłu oraz odwagi i prosili o więcej.

22 maja 2013 r. odbyła się absolutoryjna Sesja Rady Gminy Babiak. Już po raz 20. Wójt Gminy
Wojciech Chojnowski składał sprawozdanie z wykonania budżetu i tyle samo razy otrzymał
absolutorium. Najważniejsze dane włodarz zaprezentował w postaci multimedialnej
uzupełniając slajdy szerokim komentarzem (wybrane kwoty prezentujemy w ramce obok).
Babiacki samorząd zaplanował pożyczkę w wysokości 3.350.000 zł, ostatecznie zadłużył się na
kwotę 2.700.000 zł. Mniejszy
okazał się także planowany
deficyt-wyniósł nie 1.805.610
zł, lecz 125.511 zł. W podsumowaniu ze strony
wójta padły stwierdzenia, że budżet udało się
zrównoważyć, co nie jest bez znaczenia w
kontekście wskaźników narzuconych przez ustawę
o finansach publicznych. Przed głosowaniem w
sprawie udzielenia absolutorium wypowiedzieli się
radni, ustosunkowując się bardziej do aktualnych
spraw aniżeli do realizacji założeń budżetowych w
2012 roku. Głosowanie zakończyło się jednym
głosem przeciwnym i dwoma wstrzymującymi się
przy reszcie na tak. Tradycyjnie, otrzymane po
głosowaniu kwiaty włodarz przekazał na ręce
skarbnik Elżbiety Zielińskiej.
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Koło Modelarskie ORLIK na XV Ogólnopolskim Konkursie Modeli Kartonowych w Kruszwicy
W dniach 11-12.05.2013 na zaproszenie p. Ryszarda Bonesa z Gminnego Klubu Modelarskiego LOK przy Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w
Kruszwicy wzięliśmy udział w XV Ogólnopolskim Konkursie Modeli Kartonowych w
Kruszwicy. KM Orlik przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku pod
kierownictwem instruktora modelarstwa Piotra Kubiaka wystawił w konkursie 3 modele
okrętów i 1 model śmigłowca. W konkursie 69 zawodników z 14 klubów i indywidualnych (z
Torunia, Wągrowca, Bielska Białej, Kruszwicy, Chełmży, Inowrocławia, Strzelna, Poznania,
Oleśnicy, Bydgoszczy, Czańca, Babiaka, Warszawy, Barcina, Iławy, Gniewkówca, Olsztyna,
Kutna, Nowego Tomyśla) wystawiło 209 modeli. Były to modele okrętów, żaglowców,
samolotów, śmigłowców, pojazdów kołowych, gąsienicowych i kolejowych, rakiet, budowli i
figurek. W sobotę 11 maja odbyło się przyjmowanie modeli do konkursu i ocena przez komisję
sędziowską. Czas wolny wykorzystaliśmy na zwiedzanie, w tym obowiązkowo Mysia Wieża i
podziwianie panoramy Kruszwicy. W niedzielę 12 maja zwiedzanie wystawy pokonkursowej
oraz zakończenie zawodów, a także wręczenie dyplomów i nagród. Ceremonię zakończenia
zawodów zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Kruszwicy p. Dariusz Witczak. Dyplomy i
nagrody wręczali zaproszeni goście jak i Sędzia Główny klasy międzynarodowej p. Maciej
Poznański z Wrocławia. KM Orlik z Babiaka zajęło następujące miejsca: model śmigłowca w
kategorii seniorzy 4 miejsce, modele okrętów podwodnych w kategorii seniorzy dwa 5 miejsca,
model okrętu w kategorii seniorzy 9 miejsce. Zespołowo na 14 klubów zajęliśmy 12 miejsce. Zwyciężył Klub Modelarski Herkules z Torunia.
Podsumowując, zawody odbyły się w miłej atmosferze, zapewniono dobre warunki ekspozycji modeli jak i fachową ocenę przez sędziów. KM Orlik
po raz pierwszy wziął udział w zawodach takiej rangi. Składamy podziękowania za zaproszenie i miejmy nadzieję do zobaczenia za rok.
Piotr Kubiak
Instruktor KM ORLIK

Szanowni Mieszkańcy!
Gmina Babiak rozstrzygnęła w
maju br. przetarg na odbiór
odpadów komunalnych. Przez
najbliższe 15 miesięcy teren
naszej gminy będzie
obsługiwała firma EKOSERWIS. W okresie
przejściowym zanim wszyscy
mieszkańcy otrzymają worki do
segregacji odpadów będą nadal
funkcjonowały tzw. “gniazda
recyklingowe”, do których
można wrzucać selektywnie
zebrane odpady. Wszelkich
informacji odnośnie sposobu
segregacji, harmonogramu
odbioru odpadów oraz
fun kcj o n owa n i a n oweg o
systemu udziela p. Michał
Żółtowski, tel. 632711071.

Obchody 150. rocznicy bitwy pod Brdowem

Przebudowa drogi Babiak-Ozorzyn

W dniu 28.04.2013 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej (TPZB) w ścisłej współpracy z Urzędem Gminy w
Babiaku zorganizowało obchody 150. rocznicy bitwy pod Brdowem. W imieniu TPZB uroczystości prowadził
Dariusz Racinowski, Gminę Babiak reprezentował wójt Wojciech Chojnowski. Obchody rozpoczęły się
złożeniem kwiatów i apelem poległych pod pomnikiem powstańców w Nowinach
Brdowskich. W tutejszym lesie zgromadzili się zaproszeni goście m.in. senator Ireneusz
Niewiarowski, kombatanci, przedstawiciele władz kościelnych, powiatowych i
samorządowych gminy Babiak i sąsiednich gmin, reprezentanci ochotniczych straży
pożarnych, delegacje leśników, członków Towarzystwa Samorządowego, harcerze,
uczniowie gminnych szkół z opiekunami, mieszkańcy. Honorową salwę ku czci poległych
powstańców oddali myśliwi z tutejszego koła łowieckiego, a Mariusz Prażanowski wykonał
na trąbce Hymn Polski i Marsyliankę. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Ireneusz
Niewiarowski, który przekazał Mariannie Kotłowskiej słowa podziękowania za długoletnią opiekę nad pomnikiem i wręczył list
gratulacyjny. Następnie wszyscy udali się na cmentarz do Brdowa, gdzie kwiaty złożono na mogile powstańców oraz na grobach
płk Younga de Blankenheim i Karola Libelta. Uroczystości tutaj miały podobny przebieg jak w lesie na Bugaju. Punktem
kulminacyjnym obchodów była msza św. sprawowana w brdowskim klasztorze w intencji Ojczyzny, którą koncelebrowali ks.
Maciej Dyoniziak, O. Zachariasz Jabłoński i O. Waldemar Pastusiak - przeor klasztoru. W kościele głos zabrał Wojciech
Chojnowski, który naświetlił zebranym przyczyny zorganizowania obchodów. Tło historyczne przedstawił w swoim wykładzie
Dariusz Racinowski. Mszę uświetnił występ babiackiego chóru “Dominanta”. Uwieńczeniem obchodów był spektakl słownomuzyczny oparty na książce Dariusza Matysiaka “Febra”. Dla miłośników militariów swoją prywatną kolekcję broni powstańczej
zaprezentował potomek jednego z walczących w bitwie pod Brdowem - Michał Palacz. Przed klasztorem można było także
zaopatrzyć się w publikacje książkowe związane z obchodami 150. rocznicy pod Brdowem.

W czerwcu br. wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi gminnej nr G-492548
Babiak-Ozorzyn na odcinku o długości 1,105 km. Przedsiębiorstwo Robót DrogowoMostowych S.A. w Kole wykona do dnia 30.09.2013 r. nawierzchnię asfaltową na tym
odcinku za kwotę 317.315,03 zł brutto. Babiacki samorząd ma w planach zaciągnięcie
na ten cel preferencyjnego kredytu w ramach programów dla samorządów
realizowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Pogotowie komunalne

Po odbiorze w kwietniu br. prac związanych z rozbudową
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku,
nastąpiła realizacja kolejnej umowy dotyczącej tego obiektu w
zakresie termomodernizacji budynku i utwardzenia placu obok.
Częściowo wykonano także elementy monitoringu, kolejny etap
zostanie wykonany po zakończeniu prac elewacyjnych.
Ter momoder nizacja z
monitoringiem i
zagospodarowaniem placu
to koszt 364.567,43 zł
brutto, z czego
dofinansowanie z PROW
2007-2013 może wynieść
159.601 zł.

Na potrzeby gospodarki komunalnej oraz w związku z wdrażaniem nowej ustawy
“śmieciowej” gmina Babiak zakupiła w drodze zapytania ofertowego samochód
użytkowy marki IVECO DAILY. Pojazd posiada m.in. wywrot hydrauliczny, windę
załadunkową, hak holowniczy,
przesuwne siatki na skrzyni
załadunkowej, fabryczne
wzmocnienia podwozia. Cena
pojazdu to 40.000 zł brutto.
Samochód będzie służył jako środek
transportu sprzętu i pracowników
realizujących zadania z zakresu
k o n s e r w a c j i w o d o c i ą g ó w,
kanalizacji, stacji uzdatniania wody,
napraw drogowych.

Gmina Babiak w maju br. wyłoniła w drodze przetargu dostawcę
kruszywa drogowego w ilości 5000 t przeznaczonego na remonty
dróg w sołectwach. Zwycięska firma do końca lipca 2013 r. ma
obowiązek dostarczyć kruszywo na wskazane drogi, natomiast
gmina Babiak zobowiązuje się do jego zagospodarowania poprzez
prace równiarki. Wartość dostaw to
332.100 zł brutto. Część tych
wydatków zostanie sfinansowana z
udziałem funduszu sołeckiego.
Ponadto wykonano naprawy
bieżące dróg asfaltowych.

Otwarcie centrum sportów wodnych w Brdowie

Konferencja naukowa
Miejscowość Brdów jest szczególnym miejscem, w którym samorząd babiacki czci pamięć powstańców walczących i
poległych w Powstaniu Styczniowym. Z tej racji 15 czerwca 2013 r. w gościnnych progach klasztoru OO. Paulinów w
Brdowie odbyła się sesja popularnonaukowa, której celem było zebranie i utrwalenie wielu informacji o brdowskim
epizodzie oraz bohaterach biorących udział w styczniowej insurekcji. Organizatorami sesji naukowej byli: Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Brdowskiej, gmina Babiak i dr Piotr Gołdyn. W gronie prelegentów nie zabrakło tak szacownych gości jak:
Mariusz Kulik (Polska Akademia Nauk w Warszawie), Dariusz Racinowski (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej,
pomysłodawca i organizator konferencji), Adam Buława (Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
Piotr Gołdyn (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), Edward Jeliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
Elwira Jeglińska (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk-nieobecna na konferencji), Krzysztof Witkowski (Muzeum
Technik Ceramicznych w Kole). Zaproszeni historycy analizowali powstanie styczniowe na ziemi kolskiej z perspektywy
rosyjskiej, uzupełniali dotychczasowy opis brdowskiej potyczki o nowe wątki, wspominali o aktywności klasztoru w czasie
powstania, przybliżyli sylwetki płk Junga de Blankenheim i Karola Libelta, analizowali utwory związane z powstaniem. Głos
zabrał również gospodarz gminy Wojciech Chojnowski, który na wstępie wprowadził zebranych w tematykę konferencji.
Sesja w Brdowie spotkała się z żywym oddźwiękiem wśród lokalnej społeczności, co potwierdziła liczna obecność
słuchaczy. Konferencję udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu gminy.

Kolejne prace w GOKiBP

21 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie centrum sportów
wodnych w Brdowie. Przedsięwzięcie polegało na
zagospodarowaniu brzegu jeziora poprzez wydzielenie
plaży, boiska do piłki siatkowej, usytuowanie altany, grilla,
ławeczek, ogrodzenie terenu,
ustawienie toalet i
przebieralni. Zadanie było częścią większego projektu
obejmującego kolejny etap odnowy miejscowości Brdów.
Koszt budowy centrum sportów wodnych wraz z
wyposażeniem brdowskiej OSP w sprzęt do ratownictwa wodnego to wydatek
370.000 zł. Do wykorzystania została kwota dotacji w wysokości 237.341 zł.
Przecięcia wstęgi dokonali wójt Wojciech Chojnowski, wykonawca robót Mariusz
Szymański, O. Waldemar Pastusiak, Przewodniczący Rady Gminy Babiak Ireneusz
Wiśniewski, radny Dariusz Racinowski, Dyrektor Zespołu Szkół w Brdowie Romuald
Czernicki wraz z dwójką uczniów z klubu sportowego. Program uroczystości
obejmował m.in.: pokazy ratownictwa wodnego przy użyciu sprzętu zakupionego w
ramach PROW 2007-2013, prezentacje umiejętności wioślarzy z UKS w Brdowie,
międzyszkolne zawody na ergometrach, pokaz windsurfingu przez brdowskich
pływaków, mecz piłki plażowej, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Najmłodsi
otrzymali lody i gofry, a dla pozostałych uczestników przewidziano potrawy z grilla.
Harcerze z Babiaka rozdawali wszystkim gadżety gminne. Żeglarski nastrój
zapewniły szanty odtwarzane przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Babiaku. Imprezę zakończył mecz towarzyski piłki siatkowej.
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Dostawy kruszywa drogowego

Gminny punkt gromadzenia odpadów
komunalnych
Jednym z przedsięwzięć związanych z reformą gospodarki
śmieciowej było zapewnienie przez babiacki samorząd miejsca na
gromadzenie odpadów wielkogabarytowych, biodegradowalnych,
sprzętu elektrycznego i opon
(w wyjątkowych sytuacjach
także innych odpadów). Koszt
prac związanych z
wydzieleniem takiego punktu,
zabezpieczeniem
krawężnikami, utwardzeniem
terenu, wydzieleniem boksów i
zadaszeniem wyniósł 93.000
zł.
Gminny punkt
gromadzenia odpadów
znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Poloniszu i jest
czynny w godzinach 7.30-17.00 (pon.-pt) i 10.00-14.00 (soboty).

Projekt „Lepsze jutro” 2013 rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku informuje, że
od dnia 17.06.2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Lepsze
jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach bierze
udział 14 beneficjentów ostatecznych. Uczestnicy projektu
korzystają z następujących form aktywnej integracji: Warsztaty
umiejętności psychospołecznych, Warsztaty aktywizacji
zawodowej, Kurs prawa jazdy kat. B, Kurs Kucharz-kelner, Kurs
Kasjer-sprzedawca.

