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W dniu 02.09.2013 r. uczniowie babiackich szkół rozpoczęli kolejny nowy rok szkolny.
W tym roku baza placówek oświatowych powiększyła się o Społeczną Zasadniczą
Szkołę Zawodową, której organem założycielskim jest lokalne Stowarzyszenie
babiak21. O godz. 10:00 w budynku miejscowego Gimnazjum, który jest siedzibą
nowej Szkoły Zawodowej, spotkało się nowoutworzone grono pedagogiczne pod
kierownictwem Pani Dyrektor Krystyny Śliwy, uczniowie wraz z rodzicami oraz
zaproszeni goście. Pani Dyrektor uroczyście powitała wszystkich i poprosiła o
odsłonięcie tablicy z nazwą Szkoły. Historycznego odsłonięcia dokonali Prezes
Stowarzyszenia Mariusz Prażanowski oraz wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski,
który od samego początku aktywnie wspierał działania prowadzące do utworzenia
s z k o ł y
ponadgimna
zjalnej w
Babiaku.
Podczas odsłonięcia tablicy młodzież
uroczyście wsadziła drzewko, które będzie
symbolizować rozpoczęcie przez nich nauki.
Przejęci uczniowie nie mogli się już doczekać,
kiedy przejdą do sali i zapoznają się z nowymi
koleżankami i kolegami oraz nauczycielami.
Szkoła może kształcić młodzież w zawodach:
kucharz, wędliniarz, piekarz, cukiernik,
sprzedawca, elektryk, mechanik pojazdów
samochodowych, rolnik. Obecnie utworzona
została jedna klasa wielozawodowa, ale w
przyszłości może się to zmienić w zależności
od liczby chętnych uczniów. Nie jest to koniec rozwoju babiackiej bazy oświatowej, ponieważ od 01.09.2014 r. planowane
jest otworzenie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Babiaku. W bieżącym roku nie udało się tego osiągnąć ze
względu na niewystarczającą liczbę zainteresowanych. W związku z tym zapraszamy wszystkich absolwentów gimnazjów
do naborów w przyszłym roku. Natomiast tegorocznemu pierwszemu rocznikowi uczniów Szkoły Zawodowej życzymy
wytrwałego dążenia do osiągnięcia wyznaczonych celów i samych sukcesów na wybranej ścieżce edukacji.

Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
XV Dzień Gminy Babiak
XV Dzień Gminy Babiak odbył się 03. sierpnia 2013 r. na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką
Publiczną w Babiaku (GOKiBP). Wcześniej na stadionie rozegrano turniej osiedlowych drużyn piłkarskich,
którego pomysłodawcą był Paweł Drapiński. W rozgrywkach udział wzięło 6 drużyn, a najlepszą zostały “Zielone
Świerszcze”. Nagrody w turnieju ufundował pomysłodawca (medale, puchar) i lokalni sponsorzy. Obok placu
GOKiBP pokaz ratownictwa drogowego dali strażacy z jednostek OSP w Babiaku i Brdowie. Główny program
obchodów odbył się przed wyremontowanym obiektem GOKiBP. Imprezę otworzył oficjalnie wójt Wojciech
Chojnowski, a poprowadził ją Andrzej Prętnicki. Na babiackiej scenie wystąpiły zespoły ludowe, rockowe,
góralskie, taneczne, soliści, wokaliści, orkiestra. Tradycyjnie nie zabrakło stałych wystawców-rękodzieło
zaprezentowali podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim, a modelarze klubu
Orlik pokazali modele sterowane radiem. Nowością była loteria fantowa prowadzona przez szczep harcerski z
Babiaka. Osobne stoisko wystawił sponsor główny Dnia Gminy Babiak firma Gaz System. Na przybyłych czekały
liczne konkursy z nagrodami, stoiska gastronomiczne, urządzenia zabawowe (trampoliny, zjeżdżalnie, dmuchane
zamki). Dzięki kamerze HD umieszczonej na wielowirnikowcu, całą imprezę z lotu ptaka można było obserwować
na telewizorze. Świętowanie zakończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu.
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Zbiórka charytatywna
Babiacki sołtys Paweł Drapiński prowadzi zbiórkę finansową na rzecz Pani Zofii
Majdeckiej, która straciła mieszkanie podczas zdarzenia drogowego (oderwana przyczepa
samochodowa uderzyła w jej dom). Utrata dachu nad głową diametralnie zmieniła
sytuację życiową Pani Zofii. Zaadaptowany na potrzeby mieszkania sąsiadujący budynek
gospodarczy wymaga umeblowania w niezbędny sprzęt. Celem zbiórki jest pomoc
finansowa dla Pani Zofii celem zakupienia podstawowego sprzętu kuchennego. Wszystkie
osoby zainteresowane udzieleniem jakiejkolwiek pomocy odsyłamy do Pana Pawła
Drapińskiego - sołtysa w Babiaku. Już teraz pomysłodawca dziękuje wszystkim ludziom
dobrej woli za ich hojność i zrozumienie.

Gość z Niemiec w Babiaku
W dniu 23.07.2013 r. Wójt Babiaka - Wojciech Chojnowski przyjął dr Hansa Helmuta Kohna z Gottingen, który przy pomocy tłumacza Adama
Malińskiego opowiedział o przygotowywanej na początek października br. konferencji naukowej w Poznaniu we współpracy z Towarzystwem
Polsko-Niemieckim i Stowarzyszeniem Rewitalizacji Cmentarzy Ewangelickich. Goście wysłuchali informacji o dawnych niemieckich cmentarzach
ewangelickich, które podlegają gestii Konsystorza Ewangelicko-Augsburgskiego w
Warszawie. W Urzędzie Gminy w Babiaku prowadzona jest rzetelna dokumentacja
wszytskich zabytkowych obiektów. Bardzo dużą rolę w budowaniu świadomości
historycznej wspólnoty lokalnej odgrywa Stowarzyszenie babiak 21, które zbiera wszelkie
źródła do bogatych dziejów Babiaka i okolic. Przykładem jest najnowsza publikacja o
przydrożnych kapliczkach. Adam Maliński przekazał fotokopie dokumentów
historycznych ilustrujące powstanie miasta Babiak na początku XIX wieku. Do dyspozycji
Urzędu oddano też wykonane w październiku 2011 przez Natalię Malińską zdjęcia
nagrobków i drewnianego krzyża z roku 1881 znajdujących się na dawnym niemieckim
cmentarzu ewangelickim. Dla OSP Babiak przekazano pamiątkową czapkę strażaka z
miasta Emmen w Holandii. Rozmawiano nie tylko o przeszłości, zarysował się projekt
wyjazdu członków Młodzieżowej Drużyny Strażackiej z Babiaka na międzynarodowy
letni obóz strażacki w powiecie Harburg koło Hamburga oraz o podróży studyjnej do
Hanoweru na światową wystawę techniki rolniczej Agritechnica 2013 i okolice Einbeck w
celu poznania najnowszych rozwiązań w pozyskiwaniu energii alternatywnych źródeł.

Święto plonów 2013
Tegoroczne dożynki gminne zaplanowano na 1. września, na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką
Publiczną w Babiaku. Tradycyjnie rozpoczęły się one mszą św. w intencji rolników, którą odprawił ks. Maciej Dyoniziak.
Poświecił także chleb i wieńce dożynkowe. Następnie oficjalnie święto plonów otworzył gospodarz gminy Wojciech
Chojnowski, witając wszystkich serdecznie i podsumowując niedawno zakończone prace żniwne. Dożynki poprowadził
Andrzej Prętnicki, który przedstawił program niedzielnych obchodów. Rozpoczął od charakterystyki tegorocznych
starostów dożynek-Małgorzaty i Andrzeja Kaszyńskich z Ozorzyna.
Oceny złożonych wieńców dożynkowych
dokonała komisja konkursowa w składzie: Jadwiga Witkowska, Wanda Radowska, Ireneusz Wiśniewski, Andrzej Rosiński i Roman
Albin. W tym roku o miano najpiękniejszego rękodzieła walczyło dziewięć wieńców. Komisja nagrodziła następujących twórców: Środowiskowy
Dom Samopomocy w Dębnie Królewskim (I miejsce), Sołectwo Babiak (II miejsce), Sołectwo Zakrzewo (III miejsce). Nowością w tym roku były
prezentacje stołów wiejskich-gospodynie z Babiaka i Zakrzewa zaprezentowały na nich lokalne wypieki i potrawy (m.in. ciasto marchwiowe, różnego
rodzaju nalewki). Ich specjały stanowiły uzupełnienie grochówki i chleba ze smalcem, które zafundował uczestnikom babiacki samorząd, a
dystrybucje powierzono babiackim harcerzom. W części artystycznej wystąpili instruktorzy GOKiBP - Mariola i Piotr Cedzidło “obśpiewując” w
swoich przyśpiewkach ludowych lokalną władzę i ważniejsze wydarzenia. Na zakończenie
występ dała Orkiestra Dęta z Babiaka prezentując repertuar patriotyczno-ludowy. Ważnym,
nadprogramowym elementem obchodów było poświęcenie wyremontowanego budynku
GOKiBP, którego dokonał ks. Maciej Dyoniziak. Przy tej okazji słowa podziękowania pod
adresem wójta i radnych za podjęcie do realizacji tej inwestycji skierował Dyrektor GOKiBP
Piotr Cedzidło. Na zakończenie święta plonów zaplanowano zabawę taneczną.

Wybory sołeckie w Stypinie
W związku z pogarszającym się stanem zdrowia dotychczasowy sołtys Zygmunt Wituła złożył w lipcu br. pisemną
rezygnację z pełnionej funkcji. Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak wyznaczono termin wyborów sołeckich na dzień 28
lipca 2013 r. Zebranie odbyło się na terenie posesji Państwa Mazurków w Lucynowie, a uczestniczyło w nim 18
mieszkańców (na 66 uprawnionych). W spotkaniu udział wziął Wójt Gminy Wojciech Chojnowski i radny z tego okręgu
Zbigniew Dopierała. W walce o najważniejszą funkcję we wsi udział wzięło 2 kandydatów. Liczbą 11 głosów wygrał
Grzegorz Świątkowski, wyprzedzając Jacka Duszyńskiego, który zdobył 7 głosów. Zebranie wiejskie zadecydowało także o
zmianie w radzie sołeckiej - Grzegorza Świątkowskiego zmienił Jacek Duszyński. Mieszkańcy podjęli także uchwałę
dotyczącą przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w roku 2014 r. Postanowili, że całą kwotę (8.287,88 zł)
przeznaczą na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Lucynowo. Na zakończenie zebrania
Wojciech Chojnowski przekazał uroczyście nowemu sołtysowi insygnia sołeckie (tablica, pieczątki, kasetka, statut
sołectwa).

Przebudowa drogi powiatowej Babiak-Kiejsze
We wrześniu rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Babiak-Kiejsze na
odcinku od miejscowości Olszak do Dębna Poproboszczowskiego. Wykonawcą
robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. w Kole. Zarządca
drogi tj. Starostwo Powiatowe w Kole finansuje to zdanie w 60% , a babiacki samorząd
wyłożył na ten cel dotację w wysokości 100 tys. zł (stanowi to pozostałe 40%). Prace
planuje się zakończyć jeszcze we wrześniu br.

Msza w Lipich Górach
Dokładnie w 74. rocznicę, 06. września 2013 r. o godz. 18.00 w lesie przy pomniku w Lipich Górach odprawiono mszę świętą w intencji zamordowanych
pasażerów zbombardowanego pociągu. Mszę świętą w intencji zamordowanych odprawił ks. Idzi Piasecki - proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła we
Wrzącej Wielkiej. Kwiaty i znicze na mogile poległych w imieniu Rady Gminy Babiak i Urzędu Gminy w Babiaku złożyli przedstawiciele tych jednostek
wraz z kombatantem Henrykiem Jaskólskim. W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób w tym: samorządowcy z gminy Babiak i z gminy Koło,
strażacy z Bogusławic i Dębna
Królewskieg o, deleg acje
szkół.
Ponadto obchody
uświetnił występ orkiestry z
Babiaka i Wrzącej Wielkiej.
Tutejszy Urząd
dba o
właściwy stan techniczny
pomnika oraz prowadzi
z a b i e g i ko n s e r wa c y j n o pielęgnacyjne.

“Najlepsze w Polsce” dla TPZB
Dnia 27. czerwca 2013 roku w pałacu Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu podczas uroczystej gali, w obecności
parlamentarzystów, twórców kultury i samorządowców, wręczono certyfikaty, wyróżnienia i statuetki Hipolita Cegielskiego
Certyfikat „Najlepsze w Polsce (The Best in Poland) przyznawany jest od 2000 roku. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej
otrzymało takie wyróżnienie za całokształt działalności, którą prowadzi od 8 lat. Wyróżniony przez trzy lata może używać godła
“Najlepsze w Polsce”. Tegoroczna edycja konkursu przypada w szczególnym czasie, bowiem obchodzimy 200. rocznicę
urodzin Hipolita Cegielskiego- poznańskiego naukowca i działacza społecznego, patrona Towarzystwa przyznającego
wyróżnienia. Okolicznościowe dyplomy wręczył honorowy patron tegorocznej edycji prof. Tomasz Łodygowski rektor
Politechniki Poznańskiej. W imieniu członków Towarzystwa dyplom i gratulacje odebrał Dariusz Racinowski wiceprezes TPZB
(prezes Piotr Królikowski i Agnieszka Sławnikowska sekretarz TPZB. Prowadzący uroczystość w ciepłych słowach zaprezentował w skrócie dorobek
Towarzystwa, czym wzbudził duże zainteresowanie zgromadzonych. Cieszy fakt, że zauważono działalność brdowskiego Towarzystwa, co jest bardzo
dużym wyróżnieniem i zachętą do jeszcze lepszej pracy na rzecz lokalnego środowiska.

Badania mammograficzne

Na przełomie czerwca i lipca br. gmina Babiak rozstrzygnęła dwa
przetargi: na dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014
oraz na odwozy dzieci po zajęciach lekcyjnych dofinansowanych w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obydwie
umowy zostały podpisane z
Przedsiębiorstwem
K o m u n i k a c j i
Samochodowej S.A.
w
Koninie. Łączna wartość
umów wynosi 430.264,50 zł.
Część wydatków związanych
z transportem dzieci poniosą
szkoły, część gmina Babiak.

Projekt „Lepsze jutro” 2013 rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku informuje, że jest w trakcie realizacji
projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniach bierze udział 14 beneficjentów
ostatecznych. Uczestnicy projektu zakończyli już udział w „Warsztatach umiejętności
psychospołecznych”, „Warsztatach aktywizacji zawodowej” oraz kursie „Kasjersprzedawca”. W miesiącach wrzesień-listopad zaplanowano realizację kursu
„Kucharz-kelner” oraz kursu „Prawa jazdy kategorii B”.

Dzieci i młodzież z Brdowa i Babiaka wypoczywali na letnim obozie w Murzasichlu koło Zakopanego. Obóz
zorganizowany przez Młodzieżowy Klub Sportowy „Brdów” oraz nauczycieli brdowskiej szkoły: Bartosza Mikołajczyka i
Dariusza Racinowskiego trwał w dniach 3-12 sierpnia 2013 roku. W czasie trwania obozu uczestnicy podziwiali wspaniałe
widoki polskich Tatr. Odbyli pieszą wycieczkę do miejscowości Małe Ciche. Pojechali także do Zakopanego. W czasie
pobytu w ośrodku uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, sportowych i ruchowych. Brali udział w zawodach sportowych
tenis stołowy, piłka nożna. Wzięli też udział w konkursie na najciekawszą nazwę pokoju i najczystszy pokój. Jak się można
było spodziewać, konkurs ten wygrały starsze dziewczęta-brdowskie gimnazjalistki. Dzieci młodzież korzystali z boisk do
piłki siatkowej, nożnej i koszykowej. Razem z opiekunami rozegrali liczne mecze. Na zakończenie pobytu, przy ognisku,
uczestnicy wypoczynku wykonali specjalnie przygotowane piosenki. Wszyscy obecni otrzymali okolicznościowe dyplomy i zestaw zdjęć z całego pobytu.

Co dwa lata zgodnie ze strażackim kalendarzem organizowane są zawody sportowo-pożarnicze na
szczeblu gminnym i powiatowym. Zmagania jednostek Ochotniczych Straży Pożarniczych z terenu
Gminy Babiak odbyły się w dniu 20.07.2013 r. Tradycyjnie wykorzystano w tym celu obiekt gminnego
stadionu sportowego w Babiaku. W rywalizacji brały udział jednostki OSP z Babiaka, Brdowa, Dębna
Królewskiego, Góraja, Bogusławic, Lubotynia i Zakrzewa. Po raz pierwszy w historii tych imprez na starcie
pojawiły się dwie żeńskie drużyny pożarnicze z Babiaka i Brdowa oraz drużyna młodzieżowa OSP Babiak.
I miejsce w kategorii męskiej zajęło OSP Babiak, II miejsce OSP Dębno Królewskie, III miejsce OSP
Zakrzewo. Zmagania drużyn żeńskich zakończyło się zwycięstwem OSP
Brdów, II miejsce przypadło dziewczętom z Babiaka.
W dniu 8 września Gmina Babiak gościła najlepsze zastępy strażakówsportowców z Powiatu Kolskiego w czasie rywalizacji o miano najlepszych drużyn w powiatowych zawodach sportowopożarniczych. W zawodach wzięło udział 18 drużyn męskich i 5 żeńskich. Najlepszą drużyną okazał się ponownie zastęp
z OSP Dobrów, a kolejne miejsca zajęły drużyny z Gminy Grzegorzew - OSP Borysławice i OSP Grzegorzew. W kategorii
drużyn żeńskich zwyciężyła reprezentacja OSP Dobrów, II miejsce zajęły dziewczyny z OSP Police, III miejsce
przypadło reprezentantkom naszej Gminy - dziewczętom z Brdowa.

W lipcu br. babiacki samorząd ogłosił przetarg na rozbudowę sieci
wodociągowej z przyłączami w Wiecininie i na wymianę
wodociągu w Babiaku na ulicy Dworcowej. Przetarg
rozstrzygnięto na początku sierpnia. Spośród 4 ofert
najkorzystniejszą złożyła firma WODMAR z Kościelca. Za
kwotę 153.750,30 zł firma wykona obydwa zadania w terminie do
25.10.2013 r. Powyższe przedsięwzięcia objęte są
dofinansowaniem w ramach PROW 2007-2013 i stanowią część
wniosku nazwanego “Uporządkowanie gospodarki-wodnościekowej w gminie Babiak-etap III”.
Oprócz nich
dofinansowanie obejmie kanalizację sanitarną z przykanalikami w
Babiaku i przyłącze wodociągowe do działki nr 599. Spodziewany
zwrot to kwota 65.066
zł, która stanowi
r e s z t ę z 4 milionowego limitu
przypadającego na
gminę w
zakresie
gospodarki wodnościekowej. Umowę o
dofinansowanie w/w
zadania podpisano w
U r z e d z i e
Marszłakowskim w
dniu 09.09.2013 r.

Dowozy dzieci

W dniach 02. i 04. września 2013 r. przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką
Publiczną w Babiaku odbyły się bezpłatne badanie mammograficzne kobiet w wieku
50-69 lat. Badania przeprowadziły dwie firmy: Fado i Largo w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dofinansowanego ze środków
Narodowego Funduszu Zdrowia. Z terenu naszej gminy udział w badaniach wzięło
łącznie 97 pań. O wynikach wszyscy zostaną poinformowani pocztą lub
telefonicznie.
Podobne badania
odbywają się w
naszej gminie
systematycznie od
kilku lat.

Obóz w Murzasichlu

Gminne i powiatowe zawody strażackie

Inwestycje wodociągowe

Apel do Mieszkańców!
W związku z problemami związanymi z odbiorem odpadów od niektórych mieszkańców gminy Babiak
przez firmę EKO-SERWIS zwracamy się do wszystkich z prośbą o punktualne wystawianie pojemników w
wyznaczone miejsce. Przypominamy, że odbiorca zaczyna odbiory od godz. 7.00. Przeprowadzona
przez pracowników Urzędu Gminy w Babiaku w miesiącach lipiec-sierpień kontrola potwierdziła, że
znaczny odsetek właścicieli nieruchomości nie dotrzymuje wskazanej w harmonogramie godziny a nawet
terminu.
Ponadto informujemy, że od roku 2013 obowiązują nowe przepisy dotyczące oznakowania posesji
tablicami porządkowymi. Zgodnie z zapisami art. 47b ustawy -Prawo geodezyjne i kartograficzne każdy
właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej
budynku, tablicy porządkowej, na której oprócz numeru porządkowego, musi zostać zamieszczona
również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nazw ulic, nazwa miejscowości. W sytuacji, gdy
budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości tabliczkę z numerem porządkowym, obowiązkowo umieszcza się także na ogrodzeniu.
Właściwe oznaczenie nieruchomości służy interesom mieszkańców oraz służbom wykonującym czynności służbowe bądź
usługi z zakresu użyteczności publicznej (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja). Zgodnie z art. 64. § 1. Kodeksu
Wykroczeń: Kto, będąc właścicielem, administratorem, użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku
umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych.
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