O Babiaku

Redakcja “Wieści z
f a j k ą ”
z
przyjemnością
Krążą gdzieś tam pewnie, takie różne bajki,
przedstawia
Że w Babiaku ponoć kiedyś wyświęcano fajki.
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wiersz
To dawna historia chyba i to nie cała.
autorstwa Pana
Właściwie Babiak to osada, nie wielka, ale i nie mała. T a d e u s z a
Mieszka tu wielu, mądrych pracowitych ludzi.
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Z Babiakiem moc wspomnień, moich też się budzi.
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Babiak otoczony przez łąki, sady, lasy.
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do Niemiec na przymusowe roboty. Po
Do Babiaka przecież do szkoły chodziłem.
studiach
wyższych życie zawodowe
Tam też w czasie wojny na piece, kafelki robiłem.
https://www.facebook.com/
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nauczycielstwem.
Poeta pisze
Z ojcem jeździłem po mąkę do młyna.
ugbabiak?ref=hl
wiersze od czasów młodości. Do tej
W Babiaku do serca przypadła mi dziewczyna.
pory wydał 2 zbiory swoich wierszy,
Różnie to być mogło, ale może być prawda taka.
książkę “Ścieżki życia”, tomiki pt.
Że od Bab wywodzi się, sama nazwa Babiaka.
“Echa i marzenia”, “Tańczące cienie”.
Gdy przez Babiak jadę, słyszę miłe tony.
Tadeusz Okuniewski w swojej
twórczości porusza tematykę
Serce raźno bije, bo to rodzinne strony.
wspomnień ludzkich, czasów wojny,
W pobliżu Bogusławice, ojcowska zagroda.
opisów przyrody, miłości, satyry dnia
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Tadeusz Okuniewski
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twórczości.
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- zespół redagujący
Waldemar Zasadziński
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W dniu 18.09.2015 r. wszystkie szkoły z terenu gminy
Babiak wzięły udział w akcji “Sprzątanie Świata-Polska
2015”. Uczniowie uzbrojeni w rękawice, worki na
odpady oraz kije do zbierania śmieci ruszyli w teren.
Sprzątano między innymi otoczenie szkół, parki, place
zabaw, plaże nad jeziorem i centa miejscowości. W
efekcie zebrano 60 worków przeróżnych,
posegregowanych odpadów (folia, papier, szkło). Na
zakończenie akcji na uczniów czekały jogurty i
pamiątkowe zdjęcie.

“Zakrzewiacy” na Dożynkach Prezydenckich
W dniach 12-13 września 2015 roku członkinie Stowarzyszenia
Przyjaciół "Zakrzewiacy" (Anna Majewska, Barbara Radowska, Marta
Krzyżanowicz) uczestniczyły w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
Panie reprezentowały tam jednocześnie Województwo Wielkopolskie,
Gminę Babiak oraz Lokalną Grupę Działania "Wielkopolska
Wschodnia". Zakrzewianki zabrały na dożynki swoje lokalne specjały,
m.in.: kotleciki z pokrzywą, skrzydełka na słodko, karkówkę z ziołami i
ze śliwką, roladę boczkową. Pani Agata Duda skosztowała na stoisku
Zakrzewiaków kotlecików z pokrzywą oraz chleba ze smalcem. Inne
potrawy naszych Pań znalazły się na stole, przy którym zasiadł
Prezydent Andrzej
Duda wraz z
g o ś ć m i . Wy j a z d
sfinansowała
Krajowa Sieć
O b s z a r ó w
Wiejskich z
u d z i a ł e m
W i e l ko p o l s k i e g o
U r z ę d u
Marszałkowskiego
w Poznaniu.
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Dożynki sołectwa Dębno
Królewskie
W dniu 29.08.2015 r. sołtys Marian
Górczewski z mieszkańcami Dębna
Królewskiego zorganizowali dożynki
sołeckie. Przy okazałym “słomianym”
traktorze mieszkańcy i goście
(samorządowcy gminni i powiatowi)
mogli skosztować chleba z makiem,
s m a l c u , k i s z o n y c h o g ó r k ó w,
grochówki i żurku. Świętowanie
uświetniły przyśpiewki miejscowego
proboszcza oraz występ gminnej
orkiestry.
Dożynki zakończyła
wspólna zabawa.

Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia oraz Nowego Roku 2016 przesyłamy
życzenia szczęścia, zdrowia i miłości, a także
rodzinnej, beztroskiej atmosfery!
A w życiu zawodowym - sukcesów z podjętych
wyzwań.
Przewodniczący Rady Gminy Babiak
Ireneusz Wiśniewski

Wójt Gminy Babiak
Wojciech Chojnowski
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Nakład 1000 egz.
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Przekazanie radiowozu
W dniu 18.11.2015 r. podczas sesji Rady Gminy Babiak
przedstawiciele samorządu babiackiego z Wójtem
Wojciechem Chojnowskim na czele przekazali tutejszej
jednostce Policji nowy radiowóz. Zakup pojazdu marki
Kia został dofinansowany przez Gminę Babiak w
wysokości 30.700 zł. Kluczyki oraz dowód rejestracyjny
trafiły do rąk kierownika Posterunku Policji w Babiaku
Grzegorza
Banasiaka.
Poświęcenia
p o j a z d u
dokonał
kapelan policji ks. Józef Wronkiewicz. Słowa wdzięczności skierował
do zebranych Komendant Powiatowy Policji w Kole Wiesław
Grzegorczyk, zwracając uwagę na potrzebę współpracy w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Babiacki samorząd od lat
wspiera służby mundurowe, a w planach ma także dofinansowanie
zakupu sprzętu biurowego.
Mikołajki 2015
Po raz kolejny w Gminie Babiak można było obserwować kolorowy orszak z Mikołajami na czele, którzy w dniu
04 grudnia 2015 roku objeżdżali z prezentami wszystkie szkoły. Niezależnie od poziomu grzeczności w ciągu
roku do każdego dziecka trafił słodki prezent. Łącznie rozdano 982 paczki. Duet Mikołajów odwiedził także
pracowników tutejszego Urzędu Gminy (gdzie zostawił worek rózg), bankierów z Banku Spółdzielczego w
Babiaku, wpadł przez komin do policjantów, a na koniec zahaczył o placówkę poczty. Od lat listy od dzieci w
imieniu Mikołaja zbiera Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który koordynuje akcją mikołajkową.
Dziękujemy Mikołajom i zapraszamy za rok!

Rosną koszty gospodarki śmieciowej

Projekt “Światłowód do domu”

Mija właśnie dwa i pół roku funkcjonowania w kraju tzw. „rewolucji
śmieciowej. W bieżącym roku. kolejna już nowelizacja ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach
wprowadzenie znaczących zmian zarówno w prawnych jak i
organizacyjnych uwarunkowaniach gospodarowania odpadami.
Samorząd Gminy Babiak dostosował więc prawo lokalne do
obowiązujących przepisów, przyjmując tzw. „pakiet uchwał śmieciowych”,
obowiązujących na terenie Gminy Babiak od dnia 1 stycznia 2016 r.
Najważniejsze zmiany to:- zmiana metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami,
- zmiana terminów płatności na kwartalne,
- zmiana wzoru deklaracji,
- objęcie systemem odbierania odpadów jednostki organizacyjne gminy
oraz domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
Koszty gospodarowania odpadami w gminie Babiak na rok 2016
oszacowano na poziomie 700 000 złotych. Analiza ilości wytwarzanych
odpadów na terenie gminy, wzrost opłat za odbieranie i transport
odpadów oraz zmiana cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów w
RIPOK w Koninie (ok. 30%) jednoznacznie wskazują, iż dotychczasowe
stawki nie zapewniają spełnienia nałożonego w drodze ustawy wymogu
samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami. W związku z
powyższym od 1 stycznia 2016 r. wysokość opłaty dla nieruchomości
zamieszkanych zależna będzie od ilości mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość, dla nieruchomości niezamieszkanych od pojemności
pojemnika na odpady, natomiast dla domków letniskowych ustalono
ryczałt roczny. Mając na względzie rodziny wielodzietne dokonano
różnicowania stawki. Utrzymamy w ryzach koszty „śmieciowe” tylko
wtedy, gdy będziemy segregować odpady i uzyskamy odpowiednie
poziomy odzysku: 2016 18%, 2018 30 % 2020 50 %. Już wkrótce podane
zostaną szczegółowe informacje dotyczące zmian, które ukażą się na
stronach internetowych gminy oraz w specjalnie wydanej publikacji.

W grudniu br. firma INEA S.A.
zakończyła realizację projektu
budowy sieci dostępowej na terenie
gminy
Babiak.
Realizatorem i
inwestorem w projekcie była firma
INEA S.A. Światłowodem połączono
gospodarstwa indywidualne oraz
jednostki administracji
samorządowej. Ze względu na
dofinansowanie projektu z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Wielkopolskieg o Regionalneg o
Programu Operacyjnego na lata 20072013 wytypowani beneficjenci
projektu nie ponosili kosztów
związanych z przyłączeniem.
Właściciele nieruchomości, którzy
zostali pominięci w pierwszym etapie
informatyzacji, mogą zgłaszać chęć
przyłączenia do sieci poprzez kontakt
z biurem projektu poprzez e-mail:
budowa@swiatlowoddodomu.pl lub
telefonicznie: 61 222 22 28. Każdy
wniosek zostanie przez Operatora
rozpatrzony indywidualnie. Ze
względu na komercyjny charakter
przedsięwzięcia oraz prywatny kapitał
inwestora - babiacki samorząd nie ma
wpływu na
dobór lokalizacji i
pozostałe warunki udostępniania sieci
szerokopasmowej.

11 listopada 2015 r.
Samorząd babiacki pamiętał o 97 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. O godz. 12.00 w kościele w Babiaku ks. Paweł Okoński odprawił
mszę świętą za poległych obrońców Ojczyzny. Następnie uczestnicy
przemaszerowali ulicami Babiaka pod pomnik. Wśród uczestników były poczty
sztandarowe, reprezentacja uczniów, nauczycieli, strażaków, samorządowców,
parafian i gości. Kwiaty pod pomnikiem złożyła młodzież i radni. Wójt Gminy
Babiak Wojciech Chojnowski przybliżył
zebranym historię polskiej drogi do
niepodległości, a ks. Paweł Okoński odmówił
modlitwę za wszystkich poległych obrońców
Ojczyzny. O oprawę muzyczną uroczystości
zadbał chór gminny “Dominanta” i orkiestra
dęta z Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Babiaku.
Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2015 roku w Urzędzie Gminy w Babiaku z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się kolejne
uroczyste spotkanie Wójta Gminy Babiak Wojciecha Chojnowskiego z przedstawicielami placówek oświatowych z
terenu gminy. W uznaniu zasług w procesie kształcenia młodego pokolenia Wójt wręczył Nagrody Gminy
nauczycielom aktywnie działającym na rzecz danej szkoły oraz naszej gminnej
wspólnoty. Uhonorowanych zostało ośmioro nauczycieli. Nagrody otrzymali:
Ewa Mikołajczyk Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Babiaku, Romuald
Czernicki Dyrektor Zespołu Szkół w Brdowie, Marek Tomicki Dyrektor
Zespołu Szkół w Bogusławicach, Barbara Wojciechowska oraz Sławomir Tomtała
nauczyciele Gimnazjum w Babiaku, Elżbieta Stawicka nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Babiaku, Donata Krzyżostaniak nauczyciel Samorządowego
Przedszkola w Babiaku oraz Zdzisław Wiśniewski nauczyciel Zespołu Szkół w
Bogusławicach. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
Krwiodawców nie brakuje...

Sukces Amelii

W kolejnej akcji oddawania krwi zorganizowanej na naszym
terenie w listopadzie br. wzięło udział 55 mieszkańców
gminy, którzy oddali łącznie ponad 17 litrów tego cennego
leku. Babiacki samorząd zorganizował akcję wspólnie z
Regionalnym Centr um
K r w i o d aw s t wa i
Krwiolecznictwa w Kaliszu.
K a ż d a ko le j n a in icja t ywa
cieszy się coraz większym
zainteresowaniem
sp o ł ecz n ym . D ziękuj em y
s t a ł y m k r w i o d a wc o m i
nowym.
Niewybuch w Lipich Górach

6 listopada odbył się 17 Wielkopolski Konkurs na
Monodram „Młodzi Koryfeusze”, skierowany dla
dzieci szkół podstawowych. Udział wzięła w nim
Amelia Kalinowska z Babiaka, która uczęszcza na
zajęcia prowadzone przez GOKiBP w Babiaku. W
krótkim monodramie przedstawiła fragment powieści
„Ani z Zielonego
Wzgórza” - „Skutki
pewnego podwieczorka”
L u c y
M a u d
M o n t g o m e r y. J u r y
przyznało Amelii
wyróżnienie.

Aktualne inwestycje drogowe

We wrześniu br. mieszkaniec Lipich Gór Piotr Kamiński znalazł przy swoim
stawie granat moździerzowy kaliber 81 mm z czasów II wojny
światowej. Po zgłoszeniu tego faktu babiackiej policji, która
zabezpieczała całą noc teren, rano na miejsce przybyli saperzy
z Patrolu Rozminowania JW 1523 z Inowrocławia. Pocisk
zabrano na poligon. Prawdopodobnie pochodzi on z
wydarzenia z dnia 06 września 1939 roku, kiedy Niemcy
zbombardowali pociąg osobowy na stacji w Lipich Górach.
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Gmina Babiak podpisała w listopadzie br. umowę z Wykonawcą na przebudowę dróg
gminnych: nr G-492534 w m. Bogusławice o dł. 0,980 km, nr G-492530 i G-492532 w m.
Dębno Poproboszczowskie-Krukowo o dł. 0,897 km, nr G-492537 w m. OlszakŻurawieniec o dł. 0,877 km. Łączny koszt zadania to 546.488,85 zł. Termin wykonania
w/w dróg ustalono do dnia 31.05.2016 r. W przygotowaniu jest kolejnych kilka odcinków
drogowych. Na koniec listopada 2015 r. nastąpił odbiór częściowy drogi w Góraju.
Podsumowanie przedsięwzięć Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku
W bieżącym roku Gminna Spółka Wodna w Babiaku wykonała konserwację rowów
melioracji szczegółowej obejmującą następujący zakres i miejscowości :
- miejscowość Zwierzchociny: odmulono rowy, oczyszczono przepusty,
wykarczowano zakrzaczenia na odcinku 2 000 mb oraz przebudowano 9 metrowy
przepust fi 400.
- miejscowość Lipie Góry prace wykonano na odcinku 3 400 mb, w tym odmulono 2
000 mb rowu, wykoszono porosty ze skarp na odcinku 1400 mb, oczyszczono
przepusty i wykarczowano zakrzaczenia.
- sołectwo Stypin-Lucynowo przedłużono przepust fi 600, zbudowano sciankę
czołową , wykoszono porosty i wykarczowano zakrzaczenia.
Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 29 520,00 złotych w tym:
- dotacja Gminy Babiak 23 616,00 zł, - składki członkowskie 5 904,00 zł. O wyborze sołectw zadecydowała
wysokość wpłaconych przez rolników składek. W kolejnych latach zarząd spółki przyjął powyższą metodę
planowania zadań, uzależniając kolejność prac w danym sołectwie od wysokości wpłaconych przez nie składek.
Wieści z fajką
nr 42 bezpłatny
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Baśniowe spektakle Teatru "Maska"
30.10.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Babiaku gościła
aktorów krakowskiego Teatru Maska, którzy zaprezentowali dwa
spektakle dla dzieci. Pierwszy w Filii Bibliotecznej w Bogusławicach
pt. „Moc dobrego wychowania”. Baśniową komedię o tym, jakie
korzyści płyną z dobrego wychowania i o tym, jak dobrze być
grzecznym obejrzały dzieci przedszkolne i uczniowie kl. I-III szkoły
podstawowej. Drugi spektakl pt. ”Rycerz i bestia” obejrzały dzieci kl. I
i kl. II ze Szkoły Podstawowej w Babiaku. Przedstawienie w przystępny
i interesujący dla młodego widza sposób porusza problem ochrony
środowiska, utrzymania porządku oraz higieny osobistej. Elementy
edukacyjne ukryte są pod płaszczykiem interaktywnej zabawy,
barwnych piosenek i wierszyków.
STOP wariatom drogowym!
19 października 2015 r. w Szkołach Podstawowych w Babiaku, Bogusławicach i Brdowie
przeprowadzona została kolejna już akcja wyposażania dzieci z klas pierwszych w elementy
odblaskowe. Są one obowiązkowym wyposażeniem każdego pieszego poza obszarem
zabudowanym. W bieżącym roku zaistniała możliwość połączenia naszych wcześniejszych akcji
z projektem Fundacji PZU „Stop wariatom drogowym” na rzecz bezpieczeństwa pieszych na
drogach. Oprócz elementów odblaskowych Fundacja promując bezpieczeństwo rozdaje zapachowe serduszka dla
kierowców oraz aktywne przejścia dla pieszych. Specjalne odblaskowe serduszka z napisem „Kochasz? Powiedz
stop wariatom drogowym” najmłodszym uczniom przekazali funkcjonariusze z Posterunku Policji w Babiaku oraz
Marlena Sowińska z Urzędu Gminy w Babiaku.
Wzbogacając akcję aspirant Piotr Stawicki oraz młodszy
aspirant Juliusz Grzebielucha przeprowadzili wśród dzieci
pogadankę na temat ich bezpieczeństwa na drodze.
Tematem było prawidłowe poruszanie się po drodze m.in.
jako pasażer auta, rowerzysta czy pieszy. Dzieci były bardzo
zainteresowane, chętnie dzieliły się posiadaną już w tym
zakresie wiedzą i opowiadały o swoich doświadczeniach.
Miłą niespodzianką dla dzieci okazały się elementy
odblaskowe do plecaków oraz rowerów. Wszyscy mamy
nadzieję, że wpłyną one na poprawę bezpieczeństwa
naszych milusińskich.
Uczymy pływać!
Z końcem listopada br. II grupa uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Babiaku zakończyła realizację zajęć w
ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem pływać”. W trakcie trwania projektu możliwość
skorzystania z bezpłatnych zajęć miało 85 uczniów, którzy mieli przyjemność uczestniczyć w dziesięciu
dwugodzinnych wyjazdach na pływalnię do Koła. W trakcie wyjazdów dzieci oswoiły się z wodą i poznały podstawy
nauki pływania m.in. zanurzanie głowy pod wodę z otwartymi oczami, opanowanie ruchów napędowych kończyn,
elementy nurkowania, proste skoki do wody. Przyjazną atmosferę wprowadzały opiekunki grup oraz profesjonalni
instruktorzy i obsługa Pływalni. Najwięcej radości przyniosły jednak dzieciom gry i zabawy w basenie z
wykorzystaniem nabytych umiejętności. Uczniom którzy ukończyli zajęcia wręczone
zostały specjalne medale będące trwałą pamiątką po odbytym kursie. Wszyscy liczymy
na to, że nie jest to koniec przygody z nauką pływania dla dzieci z gminy Babiak. W
związku z dużym zainteresowaniem zajęciami oraz istniejącą możliwością kontynuacji
projektu Wójt Wojciech Chojnowski, uwzględniając prośby dyrektorów szkół, złożył
kolejną deklarację o przystąpieniu do niego. Tym razem z nauki pływania mają
skorzystać uczniowie klas pierwszych ze Szkół Podstawowych w Babiaku i Brdowie.
Obecnie czekamy na informację o rozstrzygnięciu konkursu.
Teatr Lalek z Wrocławia w GOKiBP
W dniu 03.11.2015 r. odbyły się warsztaty prowadzone przez Teatr Lalek z
Wrocławia, które autorzy skierowali do dzieci aktywnie uczestniczących w zajęciach
prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Babiaku.
Po zakończonych ćwiczeniach teatr wspólnie z młodymi aktorami wystawił „Baśń
o dwóch braciach”. Na spektakl zostały zaproszone dzieci z całej gminy Babiak.
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Przedszkolaki zadbały o psy
W dniach od 6 do 30 października 2015 r. w Samorządowym Przedszkolu w Babiaku odbyła się zbiórka żywności dla
bezdomnych psów z przytuliska zlokalizowanego przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Poloniszu.
Dzięki dużemu zaangażowaniu dzieci oraz ich rodziców udało się
zebrać 66 kilogramów karmy, która została przekazana do
przytuliska. Mamy nadzieję, że poprzez udział w tego rodzaju
akcjach nasze przedszkolaki wyrosną na odpowiedzialnych,
pełnych empatii, wspaniałych ludzi, którzy nie pozostaną
obojętni na krzywdę zwierząt.
Wszystkim Darczyńcom, małym i dużym, którzy przyłączyli się
do naszej akcji DZIĘKUJEMY!
Pracownicy Samorządowego
Przedszkola w Babiaku
Konkurs chórów w Aleksandrowie Kujawskim
Chór Mieszany „Dominanta” wziął udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Chórów im. św. Jana Bosko w
Aleksandrowie Kujawskim. W konkursie brało udział 19 zespołów w kategoriach: chóry jednorodne, chóry
mieszane, chóry parafialne i zespoły wokalne. W
kategorii chórów mieszanych, Chór Mieszany
„Dominanta”, prowadzony przez Mariolę Cedzidło
zdobył wyróżnienie. Poziom wykonawczy był na
wysokim poziomie. To już kolejne znaczące trofeum
chóru w ciągu 18 lat istnienia. Chór zdobył „Srebrną
Maskę Orfeusza” w Dusznikach Wielkopolskich w
1999 r., wyróżnienie podczas Canto Lodziensis,
podczas III Łódzkiego Festiwalu Chórów, „Srebrne
Koło” w Wielkopolskich Konfrontacjach Chórów w
Kole w 2000 r., "Brązowe Pasmo" w VII.
Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w
Chełmnie w 2012 r. oraz Nagrodę Główną na XV.
Przeglądzie Twórczości Bożonarodzeniowej "Anioły
2012" w Koninie.
Święto Latawca w Kole 19.09.2015
W dniu 19.09.2015 na zaproszenie p. Mariusza Wargackiego (przedstawiciela
Stowarzyszenia Abstynentów „Przyszłość'' w Kole) modelarze z KM ORLIK
działającego przy GOKiBP w Babiaku uświetnili swoimi pokazami „Święto Latawca'',
organizowane dla dzieci i młodzieży z powiatu kolskiego na tutejszych błoniach. W
zawodach wzięło udział 37 zawodników. Została rozegrana konkurencja w kategorii
latawce płaskie. Grupy wiekowe to przedszkolaki, szkoła podstawowa i gimnazjum. Po
podsumowaniu
wyników okazało się,
że w większości
zwycięzcami były
dziewczęta. Wszyscy
u cz e s t n i cy z awo dó w
o trzy m al i nag ro d y.
Modelarze z Babiaka
zaprezentowali w locie
latawc e skrzynkowe.
Instruktor Piotr
Ku b i a k n a t o m i a s t
wykonał loty modelem zdalnie sterowanym RC
Vento, był też członkiem komisji oceniającej
wykonanie i loty latawców. Pogoda dopisała
wyśmienicie, było słonecznie i trochę wietrznie warunki do lotów dobre. Impreza ta to świetny
przykład na dobrą zabawę, naukę i integrację
ponieważ wzięły w niej udział całe rodziny.
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