Rajd rowerowy
Członkowie Stowarzyszenia babiak21 zorganizowali po raz trzeci rajd rowerowy z cyklu: “W
poszukiwaniu natury”. Trasa przebiegała poprzez miejscowości: Babiak, Radoszewice,
Wiecinin, Bogusławice, Zakrzewo, a zakończenie rajdu nastąpiło przy babiackiej leśniczówce.
Na trasie spotkało się ponad 80 miłośników dwóch kółek. Komandorem rajdu był Krzysztof
Witkowski, a grupę poprowadził Wojciech Chojnowski. Rajd udało zorganizować się dzięki
wsparciu dotacją z Gminy Babiak.
Smaczną niespodziankę przygotowali dla
uczestników sponsorzy: Pizzeria Capri
(pizza), Paweł Drapiński, Marek
Kompanowski, Andrzej Rosiński ognisko z kiełbaskami. Organizatorzy
https://www.facebook.com/
dziękują wszystkim za udział, a w
ugbabiak?ref=hl
szczególności
cyklistom z Izbicy
Kujawskiej, Przedcza i Kłodawy za
profesjonalne wsparcie
rajdu i miłą
atmosferę.
Wyjazdowe wystćpy babiackich artystów
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Na zaproszenie Filii Bibliotecznej i Izby Pamięci
Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa, wystąpiły na V
Budzisławskim Jarmarku Twórczości Ludowej
zespoły działające przy GOKiBP: Zespół
Regionalny „Mały Babiak”, „Kapela Rodzinna
Cedzidłów” oraz grupa folkowa „Corni Chopcy”.
Sukces “Orlika”
11 czerwca br. Koło Modelarskie „Orlik” brało udział w konkursie
fotograficznym „Piękno naszej okolicy – Moje magiczne miejsce”,
którego podsumowanie odbyło się w MGOK w Przedczu. Podczas
wernisażu prac fotograficznych wystąpiły wokalistki z GOKiBP w
Babiaku. Zdjęcia z terenu gminy Babiak były wykonywane z drona
obsůugiwanego przez KM „Orlik”. Krystian Krzyżanowicz –
uczestnik zajęć w modelarni, prowadzonej przez Piotra Kubiaka, zajął
II miejsce.
Rok szkolny 2016/2017

W gminie Babiak w dniu 1 września placówki edukacyjne
zapełniły się 948 przedszkolakami i uczniami (o 43 uczniów
mniej niż w poprzednim roku szkolnym). W wybranych
szkołach uczniów i nauczycieli powitał osobiście Wójt Gminy
Babiak Wojciech Chojnowski, życząc wszystkim owocnej
nauki. Włodarz gminy zwrócił się także z apelem do
dyrektorów placówek, aby wnikliwie wdrażali nowe reformy
oświatowe. Inaugurację roku szkolnego miała także Społeczna
Zasadnicza
S z k o ł a
Zawodowa w
B a b i a k u
prowadzona
p r z e z
Otwarcie dobudowanej części przedszkola w Brdowie
Stowarzyszenie
babiak21. Prezes Mariusz Prażanowski życzył uczniom, żeby
nauka przychodziła im z łatwością, a nauczycielom cierpliwości i
jak najlepszych wyników na egzaminach ich podopiecznych.
Naukę zawodu rozpoczęło 16 uczniów. Szkoła kształci w
następujących zawodach: sprzedawca, kucharz, mechanik
pojazdów samochodowych, wędliniarz, piekarz, cukiernik,
rolnik.
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Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
Data wydania
IX 2016
W roku 2016 święto plonów odbyło się w dniu 28. sierpnia w Nakład 1000 egz.
Dębnie Królewskim. Organizatorem imprezy był Gminny Wieści z fajką
Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku przy Nr 45 bezpłatny
wsparciu tutejszego Urzędu Gminy oraz parafii i sołectwa
Dębno Królewskie. Starostami dożynek zostali Agnieszka i W tym numerze:
Michał Górnikowie z Poddębna. Mszę dziękczynną odprawił
s. 2
ks. Andrzej Klauze. O rolniczym trudzie nie do przecenienia Wydarzenia
mówił gospodarz gminy Wojciech Chojnowski. Ponadto głos Sprawy gminne s. 3
zabrali: Marek Tomicki (Przewodniczący Rady Powiatu) i Informacje
s. 4
Zbigniew Mielcarek (KRUS). W konkursie wieńców
dożynkowych wystartowało 13 rękodzieł.
Ze względu na wysoki poziom prac,
komisja konkursowa z trudem wybrała najpiękniejszy wieniec.
Tradycyjnie nie zabrakło również stołów wiejskich z lokalnymi
potrawami i nalewkami. Dodatkowo uczestnikom zaserwowano
żurek oraz kiełbasę i kaszankę z grilla. Organizatorzy zapewnili
również atrakcyjny program artystyczny. Koncert wokalny dał
miejscowy proboszcz, a przyśpiewki oraz pozostałe występy
zapewnili artyści z GOKiBP przy wsparciu orkiestry strażackiej z
Wrzącej Wielkiej. Gościnnie wystąpiła kapela podwórkowa “Z
kopyta”. Podczas zabawy wieczornej przygrywał zespół
“SEQUENCER”.
Dożynki 2016

XVIII Dzień Gminy Babiak
23. lipca 2016 r. już po raz osiemnasty odbyły się obchody Dnia Gminy Babiak. Tegoroczna impreza rozpoczęła
się turniejem piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Babiak – Ireneusza Wiśniewskiego, który
odbył się na babiackim „Orliku” o godzinie 11.00. Wyniki rozgrywek zespołów przedstawiają się następująco: I
miejsce – Gentelmen, II miejsce – FC Berjo, III miejsce – TKM, IV miejsce – Psychole. Oficjalne úwićtowanie
zainaugurowano na placu przed GOKiBP, gdzie Wójt Gminy Babiak – Wojciech Chojnowski rozpoczął XVIII
Dzień Gminy Babiak. Podczas święta gminy mogliśmy oglądać występy dzieci z Samorządowego Przedszkola w
Babiaku, tańce Zespołu Regionalnego „Mały Babiak”, solistów i wokalistów: Natalię Kołacką i Natalię Sarniak
ze Szkoły Podstawowej w Babiaku oraz Darię i Kingę Wiśniewskie – uczennice gimnazjum w Brdowie.
Wystąpiła również Gminna Orkiestra Dęta z Babiaka, wspierana przez Orkiestrę Strażacką z Wrzącej Wielkiej.
O godzinie 18:00 wystąpił kabaret „Czwarta fala”, a o godz. 20:00 rozpoczął się koncert gwiazdy wieczoru –
Andrzeja Rybińskiego. Jak co roku, krótki koncert pieúni cygańskich daůksiądz Andrzej Klauze. Nie zabrakło
również emocjonujących konkursów dla starszej i młodszej publiczności, przygotowanych przez Sołtysa
Babiaka – Pawła Drapińskiego. Na najmłodszych czekały trampoliny, dmuchane zamki, zjeżdżalnie oraz
profesjonalni animatorzy zabaw dla dzieci. Koło Modelarskie „Orlik”
pochwaliło się swoimi dokonaniami modelarskimi, wystawą
fotograficzną „Gmina z lotu ptaka”, a całą imprezę nagrywał
sterowany przez instruktora modelarstwa Piotra Kubiaka latający
dron, który „częstował” dzieci słodką niespodzianką. W budynku
GOKiBP można było zwiedzać Izbę Regionalną, którą przygotowali
Mariola i Piotr Cedzidło. Na zainteresowanych sztuką ludową czekały
przy scenie wystawy twórców ludowych. Na placu targowym odbył
się również pokaz akcji ratunkowej Ochotniczej Straży Pożarnej z
Babiaka, po której można było skosztować smakowitej grochówki
przygotowanej przez strażaków. Imprezę zakończyła zabawa
taneczna z zespołem „Gold”.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka. W celu
jego poprawy we wrześniu br. zostanie udostępniona przez Policję aplikacja pod nazwą
Krajowa Mapa Zag rożeń Bezpieczeństwa (KMZB).
N a s t r o n i e w w w. p o l i c j a . p l l u b
http://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBpublic.html do dyspozycji obywateli będzie aplikacja, która pozwoli
wskazać na mapie punkty niebezpieczne. Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane
kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie
wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego
typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Należy odpowiedzialnie korzystać z aplikacji,
gdyż każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.
Msza w Lipich Górach
10. września w 77. rocznicę bombardowania pociągu w Lipich Górach w lesie przy pomniku upamiętniającym to
wydarzenie odprawiono mszę świętą w intencji 61 zamordowanych
pasażerów. Eucharystię poprowadził ks. Idzi Piasecki - proboszcz parafii we
Wrzącej Wielkiej. Początek mszy oznajmił przejeżdżający w tym momencie
pociąg, którego trąbienie spotęgowało wspomnienia sprzed 77 lat. Kwiaty i
znicze na mogile poległych w imieniu Rady Gminy Babiak i Urzędu Gminy w
Babiaku złożyli przedstawiciele tych jednostek. W uroczystości wzięło
udział kilkadziesiąt osób, w tym: samorządowcy i druhowie z gminy Babiak i z
gminy Koło, przedstawiciele kombatantów, poczty sztandarowe. Oprawę
muzyczną obchodów zapewniła połączona orkiestra z Babiaka i z Wrzącej
Wielkiej. W tym roku samorząd babiacki w sposób szczególny podziękował
ks. Idziemu Piaseckiemu za kultywowanie pamięci o tym wydarzeniu,
przekazując na jego ręce symboliczną fajkę.
Przeżyliśmy ze sobą tyle lat...
W dniu 08. września 2016 roku osiemnaście par z terenu gminy Babiak świętowało 50-tą rocznicę pożycia
małżeńskiego. Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski i Kierownik USC Ewa Bilińska powitali następujących
Jubilatów: Genowefę i Kazimierza Gabrychów, Teresę i Kazimierza Gmurów, Jadwigę i Stefana Górczewskich,
Zofię i Kazimierza Jarmuszkiewiczów, Jadwigę i Henryka Kopeć, Krystynę i
Kazimierza Kostrzaków, Krystynę i Leszka Kujawskich, Mariannę i
Kazimierza Kwiatkowskich, Halinę i Kazimierza Majewskich, Zofię i
Bolesława Pawlaków, Janinę i Jerzego Sobczaków, Zofię i Wojciecha
Sołtysiaków, Marię i Wacława Szafrańskich, Mariannę i Tadeusza Śmiałków,
Jadwigę i Zdzisława Trzmielewskich, Helenę i Jerzego Wiśniewskich,
Mariannę i Zygmunta Wolskich, Krystynę i Kazimierza Ziółkowskich.
Przedstawiciele samorządu pogratulowali Jubilatom oraz złożyli im
życzenia zdrowia i miłości na następne długie lata. Małżonkowie odebrali
przyznane im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medale Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Był toast i gromkie “Sto lat”. Tradycyjnie
uroczystość uświetniła muzycznie Kapela Cedzidłów. Na zakończenie
wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.
77. rocznica wybuchu II wojny światowej
W dniu 01. września 2016 r. w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej Wójt Gminy
Babiak Wojciech Chojnowski wraz z zastępcą zapalili znicze pod pomnikiem
poległych obrońców, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę. Obowiązkiem żyjących
jest pamięć o tamtym wydarzeniu. Według szacunków historyków IPN w latach 19391945 łączne straty śmiertelne ludności polskiej pod okupacją niemiecką wyniosły
ponad 2,7 mln. Do strat dotyczących ludności polskiej
należy doliczyć ok. 100 tys. ofiar zbrodni wołyńskiej
popełnionej przez nacjonalistów ukraińskich. Kolejna pozycja dotyczy Żydów, którzy byli
obywatelami polskimi. Badacze szacują, że z rąk Niemców zamordowanych zostało 2,7-2,9
mln polskich Żydów, w tym w obozach śmierci zginęło ich ponad 1,86 mln. Generalne
szacunki dotyczące polskich ofiar sowieckiej Rosji mówią o nie mniej niż 150 tys. ofiarach
śmiertelnych (w naukowym obiegu jest też liczba 500 tys. Polaków) i ponad 1,8 mln
bezpośrednio represjonowanych. Pamiętajmy o Wszystkich...
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Drogowy sukces dotacyjny
Babiacki samorząd złożył dwa wnioski w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
o dofinansowanie
przebudowy ulicy Stodólnej (dwóch etapów) w Brdowie oraz ulicy
Plac Wolności i Wiosny Ludów w Babiaku. Spośród 261 złożonych
aplikacji nasze zajęły odpowiednio 46. i 92. miejsce, co zapewniło im
dofinansowanie. Gmina Babiak 22. sierpnia br. podpisała umowy z
Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dotację w łącznej
wysokości 1.078.845 zł na przebudowę ww. ulic. W międzyczasie
rozstrzygnięty został także przetarg na wykonanie tych zadań.
Najkorzystniejszą
ofertę o wartości
939.159,41 zł
złożyło konsorcjum firm: “EKOINŻBUD” i “EVECO”.
Planowany termin zakończenia przebudowy ulic to maj 2017 r.
Oprócz powyższych dróg, trwa kontynuacja realizacji zadań
finansowanych z budżetu gminy tj. dróg w Poloniszu, Lichenku,
Brzeziu, Zwierzchocinach i Ozorzynie.
Inwestycje oświetleniowe w 2016 r.
Gmina Babiak w roku 2016 r. wykonuje zaplanowane w funduszach sołeckich oraz
we współpracy ze spółką oświetleniową następujące inwestycje oświetleniowe:
1) wymieniono 8 opraw na energooszczędne oprawy sodowe o mniejszej mocy
(dające więcej światła) w miejscowości Mchowo;
2) wymieniono 5 opraw na energooszczędne oprawy sodowe o mniejszej mocy w
miejscowości Radoszewice;
3) wymieniono 21 opraw na energooszczędne oprawy sodowe o mniejszej mocy w
miejscowości Dębno Królewskie;
4) złożono do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe wniosek o wymianę w roku 2016 starych opraw na nowe
oprawy sodowe w miejscowości Brdów na ul. Mickiewicza i ul. Szkolnej wraz z uzupełnieniami;
5) budowa nowego odcinka oświetlenia drogowego w miejscowości Psary (5 opraw);
6) budowa nowego odcinka oświetlenia drogowego w miejscowości Lubotyń obok cmentarza (2 oprawy).
Dowozy dzieci w roku szkolnym 2016/2017
W sierpniu br. został rozstrzygnięty przetarg na dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Babiak w roku szkolnym
2016/2017. Spośród trzech firm najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
“NAFTEX” z Witowa. Wykonawca zaproponował stawkę 3,43 zł brutto za jeden przejechany
kilometr. Do dyspozycji szkół firma udostępni 5 autobusów z liczbą miejsc siedzących min. 50
osób każdy. W roku szkolnym cały tabor przejeżdża dystans niespełna 84 tys. km. Przy takim
przebiegu wartość umowy z Wykonawcą to niemal 290 tys. zł. brutto. Jak co roku, we wrześniu
Policja dokonała przeglądu technicznego taboru, którym dowożone są dzieci.
Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2022
W maju br. Gmina Babiak złożyła wniosek o przyznanie dotacji dotyczącej przygotowania przez babiacki samorząd
gminnego programu rewitalizacji w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz
Ministerstwo Rozwoju. Wniosek został zakwalifikowany do oceny merytorycznej i uzyskał dofinansowanie.
Wartość projektu wynosi niespełna 35 tys. zł, a poziom dofinansowania to 90%. Rewitalizacja stanowi proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Obszar
zdegradowany cechują w szczególności: wysokie bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyjne, niski
kapitał społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym.
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022, zwanego GPR, umożliwi aplikowanie Gminie
Babiak i innym podmiotom z terenu gminy o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych.
Wieści z fajką
nr 45 bezpłatny
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Lokalny kącik poetycki

Włocławek, dn. 24.05.2015 r.

Na prośbę naszych Czytelników wyrażoną podczas
spotkania w Babiaku z poetą Ryszardem Witkowskim
prezentujemy w całości jego wiersz o dworze w
Bogusławicach. Aby pogłębić odbiór treści wiersza,
załączamy fotografie opisywanego obiektu.

Wiejski dwór
Bogusławice to stara osada hrabiowska.
Duża, malownicza, rozproszona wioska.
W niej przez lata długie Pan-despota rządził
za jego czyny lud surowo go osądził.
Tu nad niewielką rzeczką, co przez wioskę płynie,
był niegdyś folwark, który i dziś z wielkości słynie.
Był też pałac gdzie mieszkał hrabia Karnkowski,
także inne osoby…i sekretarz Guzowski.
Balowała tu szlachta, pracowała służba.
Taki wyrok czasu, taka była wróżba.
Gdy wybuchła wojna, elita i słudzy
opuścili pałac, i jedni, i drudzy.
Po wojnie jest już szkoła otoczona drzewami,
tu Rada Gromadzka szczyciła się paradami.
Była też biblioteka. Tam,w miłej kawiarence,
obsługiwała panienka w figlarnej sukience.
Dzisiaj życie zamarło… I czyjaż to wina,
że z pałacu została już tylko ruina?
Braku gospodarza!
Gruntownej odnowy wymaga od zaraz zespół pałacowy.
Może ktoś się obudzi, może problem odkryje?
I zabytkowy pałac znów świetnością odżyje.
Jest to moje marzenie… Całkiem realne.
Ale stawiam pytanie: Czy jeszcze aktualne?
Autor : Ryszard Witkowski

Spotkanie z poetą
W dniu 02. wrzeúnia 2016 r. babiacki samorz¹d odwiedzi³ poeta i pisarz Tadeusz
Okuniewski. Poeta skończył 90 lat. W swoim życiu był nauczycielem,
robotnikiem w zakładzie kaflarskim, robotnikiem w niemieckim
gospodarstwie. Pan Tadeusz wyda³ nastźpuj¹ce
tomiki: “å cieæki æycia”, “Echa i marzenia”,
“Tańcz¹ ce cienie". Pan Tadeusz Okuniewski
wspomnia³ o dzieciństwie, o szkole i ludziach z
naszej gminy. Od samorz¹d u poeta otrzyma³
pami¹tkow¹ fajkź z podziźkowaniem za promowanie
poprzez twórczoúę naszej gminy. Poecie æyczymy
jeszcze wiele lat życia!
Narodowe czytanie w parku
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. W
tym roku lokalne czytanie dzieła Henryka Sienkiewicza pt. “Quo vadis”
zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku. W
sobotę (03.09.2016 r.) w parku spotkali się pracownicy domu kultury, nauczyciele,
społecznicy i pozostali miłośnicy książek, aby wspólnie odczytać wybrane
fragmenty dzieła. Mimo pięknej pogody i równie zachęcającego miejsca - akcja nie
zgromadziła zbyt wielu słuchaczy. Potwierdza to ogólny trend społeczny, w którym
odchodzi się od czytania tradycyjnych książek na rzecz tekstów elektronicznych.
Miejmy nadzieje, że przy następnych akcjach będzie więcej chętnych.
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Turniej charytatywny
W dniu 07. sierpnia 2016 odbył się turniej charytatywny dla niespełna dwuletniej Kornelii Lewandowskiej, która
urodziła się z wrodzoną chorobą genetyczną zwaną fenyloketonurią. Całkowita kwota zebrana z turnieju miała być
przeznaczona na specjalną dietę, której Kornelia musi przestrzegać. Organizatorem turnieju byli miłośnicy sportu z
Babiaka. Do turnieju zgłosiło się 12 drużyn, które zostały podzielone na 3 grupy po 4 zespoły. Do ćwierćfinału
awansowały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy + 2 najlepsze drużyny z trzecich miejsc. Każdy mecz trwał po 12
minut. Wyniki rozgrywek - mecz o III miejsce: Wrzoskwiat- Excuse Me 1:2, finał - Dzieci Romana - Galacticos 0:0
k. 4:3. W meczu finałowym w regulaminowym
czasie gry padł bezbramkowy remis, dogrywka
również nie przyniosła roztrzygnięcia i o
wygranej musiały zdecydować rzuty karne.
Drużyna Dzieci Romana pewnie wykonywała
rzuty karne, a ich bramkarz Roman Zielonka
obronił dwa rzuty karne i dał wygraną swojej
drużynie w rzutach karnych 4:3. Najlepszym
bramkarzem turnieju został Roman Zielonka
(Dzieci Romana), a królem strzelców Kamil
Szurgot (Dzieci Romana) - 15 bramek. Dzięki
turniejowi zebrano i przekazano rodzicom
Kornelii 2.910 zł.
Warsztaty terapeutyczne w ŚDS
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim w
ramach zajęć terapeutycznych dla uczestników przeprowadzono cykl
zajęć edukacyjnych z zakresu:
1. I pomoc przedmedyczna. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami udzielania I pomocy oraz
prawidłowego reagowania w przypadku zasłabnięć. Omówiono
tematykę związaną z bezpiecznym poruszaniem się po drodze.
Dodatkowo na zajęcia zaproszeni zostali funkcjonariusze miejscowej
policji, którzy w sposób praktyczny przekazali wiedzę z zakresu
bezpieczeństwa.
2. Zagrożenia pożarowe. W części teoretycznej omówiono zasady
bezpiecznego korzystania ze sprzętów i urządzeń gospodarstwa
domowego oraz prawidłowe postępowanie w czasie pożaru. Uczestnicy
uczyli się wybierać numery alarmowe i wzywać pomoc. Ponadto
zorganizowano wyjście do miejscowej Remizy OSP w celu zapoznania
się z pracą strażaków. Podsumowaniem zajęć było przeprowadzenie
zajęć ćwiczeniowych w zakresie prawidłowej ewakuacji z budynku ŚDS.
3.Oszczędne gospodarowanie wodą i energią elektryczną.
Zapoznano uczestników z różnymi formami racjonalnego korzystania z
wody i energii. Między innymi omówiono klasy energetyczne sprzętów
AGD i RTV, korzystanie z żarówek LED, oszczędne używanie wody w
gospodarstwie domowym, wykorzystanie wody deszczowej. Każde z
zajęć obejmowało część teoretyczną i praktyczną. Przygotowane
prezentacje multimedialne umożliwiły uczestnikom naukę, utrwalenie i
poszerzenie wiedzy.
Sukces sołtysa z Dębna Królewskiego
Gmina Babiak zgłosiła Sołtysa Sołectwa Dębno Królewskie-Mariana Górczewskiego do
Plebiscytu “Najpopularniejszy Sołtys Regionu Konińskiego 2016”. Konkurs
zorganizowało Wydawnictwo Przegląd Koniński. W tej edycji walka była bardzo zaciekła,
gdyż zwycięski sołtys mógł otrzymać dla swojego sołectwa wyposażenie placu zabaw o
wartości 30.000 zł. Głosowanie na kandydatów odbywało się w dwóch etapach poprzez
wysyłanie sms-ów i kuponów z gazety. Nasz kandydat dotarł do ścisłego finału. Podczas
Pikniku Sołtysów w dniu 6. sierpnia 2016 r. w Sompolnie, komisja podliczyła wszystkie
głosy i ostatecznie Marian Górczewski zajął piąte miejsce, wygrywając praktyczną
nagrodę rzeczową ułatwiająca pracę w ogrodzie (podczas dożynek sołtys przekazał tę
nagrodę Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Dębnie Królewskim).
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