Droga rozpaczy (fragment)
Kiedy wspominam moją wieś rodzinną
miejsce dzieciństwa, biedy, upokorzeń,
to mówię, jaką tyś jest dzisiaj inną
i jakbyś dla innych powołana
stworzeń.
A przecież kiedyś to też były dzieci
głodne, obdarte, brudne, usmarkane
i nie wiem czy buty miał chociaż co
trzeci,
https://www.facebook.com/ lecz matki sercem tak samo kochane.

ugbabiak?ref=hl

Aż dusi mnie w gardle i serce boli,
kiedy odtwarzam tamte wspomnienia,
ten obraz folwarku i ludzkiej niedoli,
gdzie godności życia nie było ni cienia.

Radosław Bartczak
- redaktor naczelny
Maria Wiśniewska
- z-ca redaktora naczelnego
Ewa Bilińska
- zespół redagujący
Marlena Sowińska
- zespół redagujący
Waldemar Zasadziński
- zespół redagujący

Wymęczone ciała, upodlone dusze
na mrozie, w upale, głodne, źle
ubrane,
ja o was w tym wierszu opowiedzieć
muszę,
bliskie mi jesteście i zawsze kochane.
Leopold Trafny

Sukces Mateusza
Mateusz Cedzidło – student Politechniki Warszawskiej, członek Chóru
Mieszanego „Dominanta” działającego przy GOKiBP w Babiaku, został
członkiem Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego w drodze
eliminacji jako tenor. W kwietniu i lipcu br. chór odbędzie sesję nagraniową
pod okiem międzynarodowych ekspertów chóralistyki. Gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!

Turniej ,,O Puchar Wójta”
W dniu 9 stycznia 2016 roku w hali
sportowej w Babiaku odbył się drugi
organizowany przez Stowarzyszenie
babiak21 turniej piłki ręcznej o Puchar
Wójta Gminy Babiak. W turnieju udział
wzięły drużyny, UKS ,,Salus” Przedecz,
Zjednoczeni Radziejów i babiak21.
Wynik rozgrywek nie był dla nikogo
zaskoczeniem - 1. miejsce i Puchar Wójta
zdobył trzecioligowy klub z Przedcza.
Puchary wręczał w imieniu Wójta Radny
Gminy Babiak Paweł Drapiński. Turniej
przeprowadzono w sportowej
atmosferze. Podczas rozgrywek odbyła
się również zbiórka do puszek WOŚP.
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Kontynuując na prośbę Czytelników nasz
lokalny kącik literacki prezentujemy fragment
wiersza poety Leopolda Trafnego zatytułowany
“Droga rozpaczy”. Leopold Trafny urodził się w
1931 r. w Ruszkowie, gmina Wierzbinek. Po
przeprowadzce całej rodziny w kwietniu 1939 r.
z Sycewa do Bogusławic, spędził tam dalsze lata
swojego dzieciństwa i młodości. W 1939 r.
rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Bogusławicach.
Wybuch drugiej wojny światowej przerwał edukację i zmusił
go do pracy u Niemców w miejscowym folwarku aż do 1945 r.
Po zakończeniu działań wojennych pod patronatem
ówczesnego kierownika nowo utworzonej Szkoły
Podstawowej w Bogusławicach kontynuował naukę,
nadrabiając zaległości spowodowane okupacją. Jako młody
chłopak był aktywnym członkiem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bogusławicach i jednocześnie też doskonalił swoje
umiejętności artystyczne śpiewając w chórze w kościele
parafialnym w Lubotyniu. Po ukończeniu szkoły średniej w
Poznaniu i studiów wyższych na Politechnice Szczecińskiej,
podjął pracę zawodową, a potem od 1967 roku zamieszkał w
Kole. Obecnie przebywa na emeryturze i pisze wiersze. Nie
zapomniał o Bogusławicach pisząc i publikując w 1992 roku w
Gazecie Kolskiej dwa artykuły pt. ''Bogusławice I i II Trasa
folwarczna'' oraz ''Pan dziedzic powrócił''. Publikował też w ''
Gazecie Kolskiej '' felietony i artykuły z nauki społecznej
kościoła. Aktualnie przygotowuje do wydania tomik swoich
wierszy. Redakcja naszym gminnym poetom proponuje udział
w jesiennej edycji Konkursu Poetyckiego “Milowy Słup”.
Szczegóły na stronie organizatora - Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Koninie pod adresem: www.mbp.konin.pl.

Informacja dla podróżnych!
Kursowanie pociągu TLK Przybyszewski relacji
Bydgoszcz Główna-Warszawa Wschodnia i
powrotnego Warszawa Wschodnia-Bydgoszcz
Główna zatrzymującego się na Stacji Babiak zostało uwzględnione
w następnej edycji rozkładu jazdy tj. do dnia 11.VI.2016 r.
Zainteresowane osoby prosimy o uważne śledzenie rozkładu jazdy.
Lodowe manewry strażaków z Brdowa
Brdowscy druhowie w ramach zimowych treningów ratownictwa
wodnego ćwiczyli manewr ratowania topielca, pod którym załamał
się lód. Trening stał się tym razem wyjątkowy za sprawą samego
topielca, w rolę którego wcielił się mors-mieszkaniec Poznania
będący gościnnie w Brdowie. Strażacy sprawnie wyciągnęli go na
brzeg nie dopuszczając do nadmiernego wychłodzenia organizmu.
Powyższa akcja ma także wymiar
edukacyjny - uczula młodych ludzi oraz
zapalonych wędkarzy lodowych do
rozwagi podczas korzystania z tafli
jeziora. Brak długotrwałych niskich
temperatur powoduje, że lód jest
nierównomierny i kruchy.

Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
Data wydania
III 2016
Nakład 1000 egz.
Wieści z fajką
Nr 43 bezpłatny

Nie umiem być srebrnym aniołem ni gorejącym krzakiem tyle zmartwychwstań już przeszło a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami tyle już Alleluja a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.
(ks. Jan Twardowski- fragment wiersza
“Wielkanocny Pacierz”)

Radosnego, wiosennego nastroju, miłych
spotkań w gronie rodziny i wśród
przyjaciół oraz cennych prezentów od
zajączka z okazji Świąt Wielkanocnych
życzą

Przewodniczący Rady Gminy Babiak
Ireneusz Wiśniewski

W tym numerze:
Wydarzenia
s. 2
Sprawy gminne s. 3
Informacje
s. 4

Wójt Gminy Babiak
Wojciech Chojnowski

Budżet gminny w roku 2016
Uchwałą nr XII/90/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. Rada Gminy Babiak
przyjęła budżet na rok 2016. Dochody budżetu ustalono na poziomie
25.450.000,00 zł, z tego dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25.100.000,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 350.000,00 zł (po
pierwszej zmianie budżetowej wydatki wyniosą już 28.498.334,17 zł, a
wydatki majątkowe wzrosły do wysokości 4.978.074,30 zł). Dochody w
babiackim
samorządzie
tworzą dotacje
celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w
wysokości 3.802.939,00 zł oraz dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gminy w wysokości 537.633,00 zł.
Wydatki budżetu na rok 2016 zaplanowano w
wysokości 27.300.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w
wysokości 23.484.600,00 zł i wydatki majątkowe w
wysokości 3.815.400,00 zł. Różnica między dochodami
a wydatkami w kwocie 1.850.000,00 zł stanowi deficyt
budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych.
Samorząd utworzył rezerwę ogólną w wysokości 270.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 106.000,00 zł.
W części wydatków majątkowych przeważają
inwestycje drogowe (3,2 mln zł), które
zaplanowano m.in. w miejscowościach Babiak,
Brdów, Bogusławice, Stare Morzyce, Brzezie,
Kr ukowo, Góraj, Lichenek, Janowice,
Korzecznik-Szatanowo, Zwierzchociny,
Wiecinin, Żurawieniec, Nowiny Brdowskie,
Osówie, Ozorzyn, Polonisz, Lubotyń. Znaczacą
pozycję w wydatkach stanowią także zadania
związane z budową i modernizacją oświetlenia
u l i c z n e g o, r o z b u d ow ą i n f r a s t r u k t u r y
edukacyjnej (przedszkole w Brdowie i
przedszkole w Babiaku).

Centrum Dziennego Pobytu Senior-Wigor

Trwa ,,boom drogowy”

Wybory w OSP

W dniu 17.12.2015 r. przy okazji corocznej wigilii dla seniorów z sołectwa Babiak
nastąpiło uroczyste rozpoczęcie funkcjonowania Centrum Dziennego Pobytu w
Babiaku. Jednocześnie Gmina Babiak uruchomiła pierwsze usługi dla seniorów w
ramach tego projektu dofinansowanego z Programu Wieloletniego „SeniorWIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2015. Projekt ma na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu grupy mieszkańców w wieku 60+. Ma on przyczynić się
do rozwiązania problemu braku bazy lokalowej dla seniorów chcących wspólnie
spędzać czas. W programie Gmina Babiak oferuje seniorom wachlarz usług z
zakresu edukacji, profilaktyki zdrowia, nabywania nowych umiejętności. Obecnie
zrealizowano kurs kulinarny dla seniorów, zabiegi rehabilitacyjne oraz kurs tańca.
Siedzibą Centrum Dziennego Pobytu jest budynek przy ulicy Wojska Polskiego
15 w Babiaku. Na powyższe zadanie babiacki samorząd pozyskał w roku 2015
dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości
250.000,00 zł. Aktualnie oczekujemy na podpisanie nowej umowy z
Ministerstwem na realizację usług senioralnych.

Gmina Babiak kontynuując ciąg inwestycji drogowych podpisała
umowę na realizację kolejnych trzech odcinków dróg: w Janowicach
o długości 0,790 km, w Korzeczniku-Szatanowie o długości 0,736
km oraz w Wiecininie o długości 0,624 km. Wartość umowy to
558.336,36 zł brutto. Wykonawcą została firma PRDM z Koła. Od
końca roku 2015 to już siódma inwestycja drogowa. Ogłoszono
także przetarg na kolejnych siedem odcinków (ul. Błotna i Dolna w
Brdowie, ulice Brzozowa, Jodłowa, Świerkowa, Cisowa, Klonowa
w Babiaku). W dalszych planach są jeszcze następne odcinki dróg do
realizacji. Zamierzeniem
babiackiego samorządu
jest wykorzystanie na ten
cel zaciągniętego kredytu
w wysokości 3 mln
złotych. Wiosną
rozpocznie się także
w b u d o w a n i e
zakupionego w ramach
funduszu sołeckiego
kruszywa w ilości 2.000
ton. Wartość umowy to
111.930,00 zł brutto.

W okresie styczeń-marzec
2016 w jednostkach
ochotniczych straży
pożarnych gminy Babiak
odbywają się/odbyły się
zebrania sprawozdawczowyborcze.
Zostaną
wyłonione nowe składy
organów. Kadencja członków zarządów i
komisji rewizyjnych trwa 5 lat. Poniżej
kalendarz zebrań:
1. OSP Babiak-05.03.2016r.
2. OSP Brdów-27.02.2016.
3. OSP Dębno Królewskie-06.02.2016 r.
4. OSP Bogusławie-20.02.2016 r.
5. OSP Lubotyń-30.01.2016 r.
6. OSP Zakrzewo-12.03.2016 r.
7. OSP Góraj-31.01.2016 r.
8. OSP Janowice-13.02.2016 r.
9. OSP Brzezie-24.01.2016 r.
10. OSP Wiecinin-26.03.2016 r.

153. rocznica bitwy pod Cieplinami
W dniu 14.02.2016 r. w modzerowskim kościele odbyły się uroczystości związane z obchodami bitwy pod
Cieplinami. Inicjatorem cyklicznych obchodów w tym miejscu jest proboszcz
parafii ks. Marek Kasiorkiewicz. Na jego zaproszenie w tutejszym kościele
oraz przy pomniku poległych powstańców w Lucynowie spotkali się
parlamentarzyści, samorządowcy (z powiatu włocławskiego, z gminy Izbica
Kujawska oraz z gminy Babiak), przedstawiciele Lasów Państwowych,
nauczyciele, młodzież oraz parafianie (także z sąsiednich dla Modzerowa
parafii). W czasie mszy ks. Marek Kasiorkiewicz i OO. Waldemar Pastusiak
wraz z uczestnikami modlili się w intencji poległych powstańców. Referat
dotyczący wspominanej bitwy przedstawił Mirosław Macherski. Głos zabrali
także parlamentarzyści. Po części artystycznej w wykonaniu Chóru
,,D o m in ant a” i u c z n ió w
Liceum z Włocławka
uroczystość przeniosła się
pod pomnik powstańców w
Lucynowie. Tam delegacje
p a r l a m e n t a r z y s t ó w,
samorządowców, młodzieży
i innych organizacji złożyły
kwiaty pod pomnikiem i
za p a li ł y zn icze . K r ó tką
przemowę wygłosił Wójt
Gminy Babiak Wojciech
Chojnowski.
Samorządowe Kolędowanie 2016
W ostatnią niedzielę stycznia 2016 roku w Skulsku odbyło się Samorządowe Kolędowanie-edycja 9. Od kilku lat
samorządowcy z regionu kolsko-konińskiego spotykają się w różnych gminach, aby wspólnie śpiewać polskie kolędy.
Kolędowanie nie polega na rywalizacji i zdobywaniu miejsc w
rankingach, ale na wspólnym śpiewie w gronie samorządowców.
Gminę Babiak reprezentował skład: Mariola, Majka i Piotr
Cedzidło, Regina i Marek Kompanowscy, Barbara Szczepaniak,
Natalia Kasiorek,
Anna Wydziałkowska, Małgorzata
Andrzejewska, Paweł Drapiński i Wojciech Stasiak. Nasi artyści
wykonali brawurowo kolędy pt. „Wesołą Nowinę” i „Jezus
Malusieńki”. Na zakończenie wszystkie reprezentacje wykonały
wspólnie jeden utwór. Kolejna (10.) edycja Samorządowego
Kolędowania odbędzie się w przyszłym roku w gminie Sompolno.
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fot. Nowa nawierzchnia w Bogusławicach

Zakończenie prac przy Centrum Dziennego Pobytu w Babiaku
Pod koniec grudnia 2015 r. nastąpił odbiór końcowy I etapu obiektu przy ulicy Wojska Polskiego 15, w którym
zaplanowano siedzibę podopiecznych Centrum Dziennego Pobytu Senior-Wigor. Łączny koszt głównego zadania
wyniósł około 400 tys. zł. Wykonawcą prac była firma DAR-KAR Dariusz Jarecki. Dodatkowo wyposażenie
obiektu w roku 2015 kosztowało 70 tys. zł. Zgodnie z założeniami
Programu Senior-Wigor obiekt powinien dysponować
kilkunastoma pomieszczeniami: salą spotkań, jadalnią, aneksem
kuchennym, pomieszczeniem klubowym z biblioteczką, salą do
aktywności ruchowej, salą do odpoczynku z miejscami do leżenia,
pokojem do terapii indywidualnej, szatnią, łazienką z pralką,
pokojem pielęgniarskim. Ponadto przy obiekcie powinien
znajdować się ogród. Gmina Babiak kontynuuje także prace
remontowe na sąsiednim budynku gospodarczym wraz z
parkingiem.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Babiaku przy ul. Poznańskiej 24 (docelowo przy ul. Wojska
Polskiego 15) od stycznia br. w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00-14.00 działa punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Z darmowych porad będą mogli korzystać:
- młodzież do 26. roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało
przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci, weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Osoby, które chciałyby skorzystać z porad prawnika powinny przyjść osobiście do siedziby GOPS. Świadczenie
nieodpłatnej pomocy prawnej jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu budżetu państwa z udziałem Starostwa
Kolskiego oraz wkładowi Urzędu Gminy w Babiaku (zapewnia bazę lokalową). Punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej będzie funkcjonował do końca roku 2016, a jego dalsze działanie zależne jest od środków przeznaczonych
na ten cel w budżecie państwa.
Wieści z fajką
nr 43 bezpłatny
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2016
Sztab 24. Finału WOŚP, koordynowany przez Elżbietę i
Romana Albin kolejny raz wspierał Fundację Jurka Owsiaka
(tym razem pod hasłem: „MIERZYMY WYSOKO!
PEDIATRIA, GODNA OPIEKA LUDZI W
PODESZŁYM WIEKU”). W niedzielę 10 stycznia zrobiło się
trochę zimowo, ale Wolontariusze nie narzekali; z
optymizmem wypełniali swoją misję. Zbierali datki do puszek
głównie przy kościołach w Brdowie, Dębnie Królewskim,
Lubotyniu, Babiaku. W tegorocznym Finale kwestowali
uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Społecznej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Babiaku oraz starsi:
Nikodem i Maciek Albin, Alan Świerczyński, Mikołaj
Piskorski, Gracjan Plebański, Julia Brzostowicz, Oliwia
Strzelecka, Weronika Blaśkiewicz, Iga Szmigiel, Martyna
Wojda, Paulina Skoczylas, Patrycja Nowińska, Marta Janiak,
Julia Kupsik, Wiktoria Kalinowska, Oliwia Pietrzak, Patryk Kędzierski, Weronika Dąbrowska, Monika Mujta,
Martyna Konieczka, Martyna Wojciechowska, Donata
Rewers. Opiekę podczas kwesty sprawowali przede
wszystkim Rodzice Wolontariuszy oraz nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Babiaku. W
godzinach popołudniowych w Gminnym Ośrodku
Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku Państwo
Cedzidło zorganizowali scenę dla miejscowych artystów
grających, śpiewających, tańczących oraz dla innych
zainteresowanych. Zagrała Orkiestra Dęta, śpiewała
Natalia Sarniak, wystąpił teatrzyk dziecięcy z
przedstawieniem „Wieczór wigilijny”, rozruszał
publiczność młodzieżowy zespół tańca nowoczesnego
„Demolka” prowadzony przez Natalię Kraińską, śpiewały
i tańczyły dzieciaki z Samorządowego Przedszkola w
Babiaku prowadzone przez „ciocie” Emilkę i Donatę. O
dobry humor zadbał kabaret uczniów Szkoły Podstawowej „Szkolne Coś Tam” kierowany przez Mariolę Cedzidło
oraz młodzieżowy kabaret Patryka Kędzierskiego „Paradajs”. W
międzyczasie odbywała się loteria fantowa oraz licytacja
przedmiotów uzyskanych od lokalnych darczyńców. Wolontariusze
jeszcze po 24. Finale zbierali w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w
Babiaku pieniądze na rzecz fundacji licytując gadżety WOŚP.
Wielkie podziękowanie kierujemy dla wszystkich Wolontariuszy za
poświęcenie, bezinteresowność i wytrwałość, za serce dla
sponsorów licytacji, dla wszystkich, którzy przyłączyli się do działań
i tych, którzy przyczynili się do podwyższenia sumy w puszkach.
Mieszkańcy gminy Babiak okazali jak zawsze dobre serca Wolontariuszom ze sztabu „Szkoła Podstawowa w Babiaku” udało
się uzbierać 8.400,00 zł. Do następnego grania!
Walentynki 2016
12 lutego był dla przedszkolaków z Samorządowego
Przedszkola w Babiaku Dniem Miłości i Przyjaźni. Podczas
wielu zabaw przy muzyce dzieci okazywały sobie uczucia,
wyrażały emocje, a przede wszystkim czerpały radość ze
wspólnej zabawy. W tym dniu nie mogło zabraknąć również
poczty walentynkowej oraz słodkich chwil spędzonych w
walentynkowej kawiarence. Ten dzień był naprawdę
wyjątkowy… Ale najbardziej cieszymy się z tego, że miłość,
radość i wzajemne zrozumienie w Naszym Przedszkolu są
zwyczajową normą. Obchody walentynkowe odbywały się
także w pozostałych gminnych placówkach oświatowych,
gdzie dominowało składanie sobie życzeń i przesyłanie kartek.
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Graliśmy dla Amelki
W dniach 30-31 stycznia 2016 r. w Babiaku zorganizowano turniej charytatywny dla chorej Amelki Skulskiej.
Inicjatorem rozgrywek był Krzysztof Witkowski wraz z sympatykami futbolu. Zagrało 26 drużyn. W meczu o III
miejsce drużyna Red Bull pokonała Brothers 8:0, a w finale Jaroń-Trans wygrał z zespołem Zjednoczeni Niechcący
2:1. Najlepszym strzelcem został Patrick Brzeski (Red Bull), a najlepszym bramkarzem Roman Zielona (JarońTrans). Organizatorzy dziękują wszystkim drużynom biorącym udział w turnieju, sędziom, wolontariuszom
Polskiego Czerwonego Krzyża z Koła, obsłudze hali oraz Gimnazjum, Sołtysowi Babiaka oraz Radzie Sołeckiej
Sołectwa Babiak , firmie
Thema Artis oraz osobom:
A n eci e Ko rd yl ewski ej ,
Milenie Stasiak , Natalii
Kasiorek, Paulinie Skulskiej,
Radosławowi Kocentowi,
Piotrowi Drapińskiemu .
Dzięki Wam wszystkim
przekazaliśmy razem Amelce
kwotę w wysokości 4.300,00
zł + niespodziankę (wartość
500,00zł).
Dziękujemy!
Organizatorzy
Otwar te Mistrzostwa Witkowa Modeli Halowych
Tegoroczne zawody modeli halowych tradycyjnie odbyły się na
zakończenie ferii zimowych 30 stycznia w Witkowie. Na
zaproszenie tamtejszych modelarzy, konstr uktorzy z Babiaka wraz
z instruktorem Piotrem Kubiakiem udali się na konkurs małych
modeli szybowców. Do zawodów zgłosiły się dr użyny z trzech
modelarni: WKSM „Ikar” Września, GOKiBP „Orlik” Babiak i
gospodarze GKM „Sokół” Witkowo, w sumie 28. zawodników (w
tym 8 z Babiaka). Po przybyciu i zapoznaniu się z obiektem odbyła
się seria lotów treningowych. Zawody odbyły się w dwóch
kategoriach: styro-modele wykonane ze styropianu oraz rzutkimodele wykonane z balsy ( lekkie drzewo) i styroduru. W obydwu chodzi o jak najdłuższy czas lotu. Rozegrano po
trzy kolejki lotów. W kategorii styro 1. miejsce zajął Cyryl Sobczak, 2. Piotr Zwierzchowski, 3. Kacper Kaczorowski
wszyscy zawodnicy z „Orlika” Babiak. W kategorii rzutek 1. miejsce zajął Kacper Kaczorowski z „Orlika” Babiak,
2. miejsce zajęła Sara Surtel z ,,Ikara” Września, 3. miejsce zajął Marcin Długokęcki z ,,Sokoła” Witkowo.
Zawodnicy „Orlika” Babiak, którzy przyczynili się do sukcesu
dr użyny to: Krystian Krzyżanowicz, Jakub Zwierzchowski, Filip
Kurzydłowski, Witold Łojewski i Tomasz Schabek. Po podliczeniu
wyników dr użynowo klasyfikacja przedstawiała się następująco: 1.
miejsce „Orlik” Babiak, 2. miejsce „Ikar” Września, 3. miejsce
„Sokół” Witkowo. W przerwie zawodów odbyły się pokazy zdalnie
sterowanych wielowirnikowców tzw. dronów. Na zakończenie
zawodów kierownik modelarni „Sokół” Witkowo Jacek Hejne i p.o.
Bur mistrza Witkowa Łukasz Grabowski (organizatorzy zawodów)
pogratulowali osiągniętych wyników i wręczyli zwycięzcom puchary,
nagrody i dyplomy.
Rosną młodzi szczypiorniści
W dniu 3 lutego 2016 roku młodzi piłkarze ręczni
stowarzyszeni w sekcji piłki ręcznej Stowarzyszenia
babiak21 rozegrali mecz z zawodnikami Gimnazjum
w Przedczu. Końcowy wynik meczu to 24:17 dla
zawodników z Przedcza. Nasi chłopcy nie mają się
czego wstydzić, gdyż szczypiorniści z Przedcza to
wicemistrzowie Województwa Wielkopolskiego na
b o i s k u
t y p u
O r l i k .
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