VI rajd rowerowy “W poszukiwaniu natury”
Stowarzyszenie babiak21 już po raz czwarty zorganizowało w sierpniu rajd rowerowy dla
mieszkańców Gminy Babiak. W sobotę (26.08.) prawie czterdziestu cyklistów wyruszyło z
Babiaka, aby przejechać przez następujące miejscowości: Brdów, Modzerowo, Długie,
Wiecinin, Polonisz i powrócić do miejsca startu. Organizatorzy przewidzieli dla uczestników
napoje, coś słodkiego oraz ciepły posiłek. Ponadto wyposażono wszystkich rowerzystów w
jednakowe kamizelki odblaskowe z logo stowarzyszenia. Najmłodsi i najstarsi uczestnicy
rajdu otrzymali medale, nagrody książkowe i gadżety. Mimo, iż trasa miała niespełna 30 km,
wszyscy z radością na twarzach i bez większego zmęczenia pokonali ten dystans. Rajd udało
się zorganizować dzięki wsparciu z dotacji Gminy Babiak oraz zaangażowaniu stałej ekipy
członków stowarzyszenia
babiak21. Tradycją stało się
https://www.facebook.com/
już,
że rajd technicznie
ugbabiak?ref=hl
zabezpieczają druhowie z
OSP Babiak, za co należą
się im szczególne wyrazy
w d z i ę c z n o ś c i .
Organizatorzy już dziś
zapraszają miłośników
dwóch kółek do udziału w
przyszłorocznym rajdzie.
”

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

02. września cała Polska podczas kolejnej edycji narodowego
”
czytania wsłuchiwała się w treść “Wesela Stanisława
Wyspiańskiego. Publiczny
odczyt tego dramatu
zorganizował także Gminny
Ośrodek Kultury i Biblioteka
Publiczna w Babiaku. Lektorzy i słuchacze zebrali się w tym
dniu na scenie przed Ośrodkiem Kultury. Wśród
czytających byli samorządowcy, pracownicy biblioteki,
nauczyciele i seniorki z Domu Dziennego Senior+ w
Babiaku.
78. rocznica wybuchu II wojny
Znów rozbrzmiał pierwszy dzwonek
światowej
1. września to pierwszy dzień zmiany
01. września br. minęła 78. rocznica wybuchu
organizacyjnej w oświacie wynikającej z jej
II wojny światowej. Także samorządowcy z
reformy. W tym dniu przestały funkcjonować na
Babiaka uczcili to tragiczne wydarzenie. Wójt
terenie gminy Babiak wszystkie Gimnazja tj. w
Gminy Babiak Wojciech Chojnowski wraz z
Babiaku, Bogusławicach i Brdowie, ponieważ
zastępcą zapalili znicze pod pomnikiem
zgodnie z założeniami Rady Gminy Babiak
zostały włączone w całości do Szkół Podstawowych w tychże upamiętniającym poległych obrońców
miejscowościach. Największa zmiana zaszła w Babiaku, gdyż Ojczyzny. Warto przytoczyć przy tej okazji
połączone zostały dwie zupełnie odrębne szkoły, działające w apel Prezydenta RP, abyśmy nie zapominali
dwóch budynkach i posiadające własną kadrę. Pozostałością po kto wtedy był ofiarą, a kto agresorem.
gimnazjach są obecnie funkcjonujące w szkołach podstawowych
dwa roczniki klas gimnazjalnych. Pierwszy raz od wielu lat
uczniowie poszli też do zapomnianej już siódmej klasy. Łącznie
w Gminie Babiak edukację szkolną i przedszkolną w nowym roku
szkolnym 2017/2018 rozpoczęło 937 uczniów i przedszkolaków.
Wszystkim uczniom, rodzicom
i p ra cown i ko m sz k ó ł i
przedszkoli życzymy, aby czas
spędzony w szkole był bogaty
w pozytywne doświadczenia
związane ze zdobywaniem
nowych umiejętności!
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Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
XIX. Dzień Gminy Babiak

Data wydania
IX 2017
29. lipca 2017 r. już po raz dziewiętnasty odbyły się na placu przed GOKiBP obchody Nakład 1000 egz.
Dnia Gminy Babiak. Podczas święta gminy uczestnicy mogli oglądać występy dzieci z Wieści z fajką
Samorządowego Przedszkola w Babiaku, tańce Zespołu Regionalnego „Mały Babiak”, Nr 49 bezpłatny
solistów i wokalistów, koncert Gminnej Orkiestry Dętej z Babiaka oraz księdza
proboszcza parafii Dębno Królewskie - Andrzeja Klauze z utworami cygańskimi. O
godzinie 19:00 wystąpiła tegoroczna gwiazda wieczoru – Krystyna Giżowska, a o W tym numerze:
godz. 20:30 koncert disco polo – zespół Jumper. Podczas święta nie zabrakło również Wydarzenia
s. 2
emocjonujących konkursów dla starszej i młodszej publiczności przygotowanych Sprawy gminne s. 3
przez Sołtysa Babiaka – Pawła Drapińskiego oraz Radę Sołecką Sołectwa Babiak. Na
s. 4
najmłodszych czekały trampoliny, dmuchane zamki, zjeżdżalnie oraz animatorzy Informacje
zabaw dla dzieci. Koło Modelarskie „Orlik” pochwaliło się swoimi dokonaniami
Komunikat
modelarskimi a całą imprezę nagrywał sterowany przez instruktora modelarstwa
Piotra Kubiaka latający dron. Dla zainteresowanych sztuką ludową czekały przy scenie U r z ą d G m i n y w
wystawy twórców ludowych – koronczarstwa oraz wikliniarstwa. Imprezę zakończyła Babiaku informuje, że
zabawa taneczna z zespołem „Quadrans”. Organizatorzy w sposób szczególny n i e
w y s y ł a
dziękują sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji XIX Dnia Gminy Babiak.
powiadomień o dacie
upływu ważności
dowodu osobistego. Z
uwagi na powyższe
prosi się mieszkańców
Gminy Babiak o
monitorowanie
ter minu ważności
dowodu osobistego.
Wniosek o wydanie
dowodu osobistego
można złożyć w
Urzędzie Gminy w
Babiaku, p. nr 17 Biuro
Dowodów Osobistych.
Informacje
Przypominamy
Mieszkańcom o
obowiązku oznaczenia
swojej posesji (w miejscu
widocznym) tablicą
zawierającą nazwę
miejscowości i numer
domu, a w przypadku
występowania ulic w danej
miejscowości - tablicą z
nazwą ulicy i numerem
posesji. Powyższy
obowiązek ma na celu
m.in. ułatwienie dojazdu
służbom ratunkowym
oraz firmom kurierskim.
Za brak oznakowania
grozi kara finansowa.

Fundusz sołecki na rok 2018

Dożynki gminne 2017
27. sierpnia 2017 r. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
Publiczna w Babiaku zorganizował gminne Święto Plonów.
Uroczystości odbyły się na placu przed babiackim ośrodkiem
kultury, gdzie przygotowano ołtarz polowy, wystawę wieńców
dożynkowych, stoły wiejskie oraz stoiska gastronomiczne.
Świętowanie rozpoczął od powitania gości Wójt Gminy Babiak
Wojciech Chojnowski, który zaprezentował także tegorocznych
Starostów Dożynek - Państwa Magdalenę i Mirosława Zielińskich
z Brzezia-Smólkowo. Mszę świętą dziękczynną odprawił ks. Paweł Okoński. Następnie
do pracy ruszyła komisja oceniająca wieńce dożynkowe oraz stoły wiejskie. W tym roku
14 sołectw wykonało wieńce, a 5 stoły wiejskie. Przewodniczący komisji oceniającej w
osobie Ireneusza Wiśniewskiego podał wyniki. Pierwsze miejsce w kategorii wieńców
zajęło sołectwo Babiak, a kolejne równorzędne
miejsca zajęły
p o z o s t a ł e
sołectwa. W
trakcie degustacji uczestnicy mogli posłuchać
przyśpiewek dożynkowych i występów
zespołów działających przy GOKiBP w
Babiaku. Wiązankę tańców ludowych
zaprezentowali tancerze z Kościelca. Koncert
dał także zespół Lucky Band. Do późnego
wieczoru trwała zabawa taneczna przy
dźwiękach muzyki disco.

Fundusz sołecki funkcjonuje w Gminie Babiak od 2010 roku. Są to pieniądze w budżecie gminy
zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia
mieszkańców. Wysokość kwoty przeznaczonej dla sołectwa ustalana jest corocznie i zależy od
dochodów gminy i liczby mieszkańców w sołectwie. Wójt każdego roku do 31 lipca informuje
sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku.
Rolą sołectwa jest zwołanie zebrania wiejskiego, przedyskutowania wniosków i wybór jednego lub więcej zadań do
realizacji. Gmina może uzyskać z Ministerstwa Finansów refundację poniesionych wydatków na fundusz sołecki w
wysokości do 30%. Wysokość środków na poszczególne sołectwa w naszej gminie na rok 2018 przedstawia się
następująco: Babiak - 39.429,97 zł, Brdów - 39.429,97 zł, Bogusławice -23.776,27 zł, Ozorzyn - 20.819,02 zł,
Dębno Królewskie - 21.055,60 zł, Dębno Poproboszczowskie - 15.929,71 zł, Lubotyń - 21.371,04 zł, Bogusławice
Nowiny - 10.330,65 zł, Wiecinin - 14.115,93 zł, Radoszewice - 15.417,12 zł, Nowiny Brdowskie - 12.183,86 zł,
Stypin - 10.646,09 zł, Mostki-Kolonia - 13.445,62 zł, Psary - 16.126,86 zł, Mchowo - 15.969,14 zł, Zwierzchociny 13.287,90 zł, Podkiejsze - 12.262,72 zł, Lipie Góry - 10.212,36 zł, Osówie - 12.420,44 zł, Lichenek - 11.198,11 zł,
Brzezie - 19.281,26 zł, Janowice - 13.406,19 zł, Korzecznik-Szatanowo 12.420,44 zł, Korzecznik-Podlesie - 11.434,69 zł, Zakrzewo - 16.126,86 zł,
Polonisz - 25.116,89 zł, Żurawieniec - 19.044,68 zł, Góraj - 16.678,88 zł,
Maliniec - 12.933,03 zł, Stare Morzyce - 13.130,18 zł. Łącznie fundusz sołecki
wynosi 509.001,48 zł. Najczęściej mieszkańcy decydują o przeznaczeniu
funduszy sołeckich jako uzupełnienie funduszy na inwestycje gminne, na
poprawę stanu dróg, na oświetlenie uliczne, na doposażenie lub remont
świetlic wiejskich oraz na zakup wiat przystankowych.
Inwestycji oświetleniowych ciąg dalszy...
W roku 2017 podobnie jak w roku ubiegłym Urząd Gminy w Babiaku we
współpracy ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w ramach
modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego przeprowadzi
wymianę ok. 100 starych opraw rtęciowych oraz opraw dużej mocy na
energooszczędne oprawy sodowe. Wymiana obejmie miejscowości Babiak,
Brzezie, Ozorzyn, Dębno Poproboszczowskie, Krukowo, Olszak, Żurawieniec,
Stypin, Lucynowo, Lubotyń. Łączny koszt zadania wynosi 80.000,00 zł, z czego z
budżetu Gminy Babiak przeznaczono kwotę 50.000,00 zł, a pozostała kwota
sfinansowana będzie ze środków Spółki OUiD w Kaliszu.
Dowozy dzieci w roku szkolnym 2017/2018

Msza w Lipich Górach
We wrześniu minęło 78 lat od tragicznego w skutkach
zbombardowania pociągu w Lipich Górach. W niemieckim
nalocie zginęło 61 pasażerów pociągu. Z okazji tej rocznicy
odbyły się po raz kolejny uroczystości przy pomniku w
Lipich Górach. Mszę św. w intencji ofiar nalotu odprawił
tradycyjnie ks. Idzi Piasecki - proboszcz
parafii we Wrzącej Wielkiej. 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, poczty
sztandarowe i uczniowie. Oprawę muzyczną obchodów zapewniła połączona
orkiestra z Babiaka i z Wrzącej Wielkiej.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Urząd Stanu Cywilnego w Babiaku skierował do następujących par
małżeńskich zaproszenie na uroczystość wręczenia Medalu za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie:
- Urszuli i Kazimierza Bulewiczów, Anny i Stanisława Dąbrowskich,
Marianny i Stanisława Frontczaków, Urszuli i Zdzisława Gauden, Haliny i
Władysława Janickich, Haliny i Stanisława Kamińskich, Anny i Zenona
Kropidłowskich, Anny i Zdzisława Kubiaków, Czesławy i Zdzisława
Leśniewskich, Danuty i Stanisława Morawskich, Barbary i Bolesława
Niedośmiałków, Wiesławy i Jana Rossów, Urszuli i Jana Rudowiczów,
Marianny i Stanisława Stasiaków, Eugenii i Bronisława Szklarskich, Zdzisławy i Kazimierza Wysockich. W dniu 07.
września br. do babiackiego Ośrodka Kultury przybyło 14 par, na które czekali z życzeniami i medalami Kierownik
USC Ewa Bilińska i Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski. Dla Jubilatów przewidziano także część artystyczną w
wykonaniu muzyków z GOKiBP w Babiaku oraz drobny poczęstunek.
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Babiacki samorząd w drugim przetargu wyłonił wykonawcę usługi dowozu dzieci do szkół na zajęcia lekcyjne.
Najkorzystniejszą ofertę spośród sześciu zainteresowanych wykonawców
złożyła firma “Maćko” Przewóz Osób i Organizowanie Wycieczek z
Korzecznika-Podlesie. Firma zaproponowała kwotę 3,47 zł brutto za każdy
przejechany kilometr. Dla porównania najdroższa oferta wynosiła 4,50 zł brutto
za 1 km. Dowozy będą realizowane od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.
Gmina zapewnia opiekunów w trakcie dowozów. Na początku roku szkolnego
policjanci sprawdzili stan techniczny autobusów.
Przebudowa pomnika powstańców w Lucynowie
Gmina Babiak złożyła

w styczniu br. wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o przyznanie pomocy finansowej na
przebudowę pomnika powstańców w Lucynowie. Konkurs
dotyczył obiektów wpisanych do rejestru miejsc pamięci
narodowej. Pomnik w Lucynowie corocznie gromadzi
przedstawicieli władz samorządowych, duchowieństwa i jest ważnym punktem
na styku gmin Babiak, Izbica Kujawska i Przedecz. Samorząd może otrzymać
dotację w wysokości 45.880 zł pod warunkiem, że przebuduje obecny pomnik
do stanu z roku 1925. Wtedy obelisk był smukły i wysoki na ok. 3 m, a na jego
szczycie zamocowano żelazny krzyż. Pomnik z tamtych lat został zniszczony
przez niemieckiego osadnika. Prace rekonstrukcyjne mają potrwać do końca
listopada 2017 r.
Obecny wygląd pomnika w Lucynowie

Wieści z fajką
nr 49 bezpłatny
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Wieści od seniorów
18 maja 2017 r. miało miejsce spotkanie z okazji Dnia Matki. Na tę okoliczność uczestnicy spotkań „Senior +”
przygotowali sałatki owocowe oraz inne zdrowe przekąski. Motywem przewodnim spotkania były wiosenne kwiaty,
które znalazły swoje odbicie w dekoracji sali oraz w bukietach na stołach.
Następnie złote przeboje
porwały wszystkich do
tańca.
Natomiast 22
czerwca odbył się Rajd
rowerowy dla uczestników
Domu Dziennego Pobytu
„ S e n i o r
+ ” .
Spotkanie było
w s p ó ł o r g a n i z o wa n e z
prowadzącą grupę seniorów
Elizą Kondzierską oraz Sołtysem sołectwa Babiak Pawłem Drapińskim.
Spotkanie uświetnił grą na gitarze Dyrektor GOKiBP Piotr Cedzidło.
Zwieńczeniem Rajdu był grill przy Leśniczówce oraz wspólne śpiewanie
piosenek. Za udostępnienie miejsca do grillowania i pomieszczeń
gospodarczych organizatorzy kierują serdeczne podziękowania Kołu
Łowieckiemu „Kuropatwa” oraz Nadleśnictwu Koło. 11. sierpnia miał
miejsce integracyjny wyjazd do Inowrocławia dla aktywnych uczestników
programu rządowego „Senior +”. W Inowrocławiu - spacer po Parku Uzdrowiskowym, odpoczynek przy tężniach
oraz zwiedzanie ogrodu różanego. Następnym przystankiem wycieczki był postój w Kruszwicy oraz rejs statkiem
po jeziorze Gopło. 25 sierpnia Seniorki z Babiaka odwiedziły Herbaciarnię „Czajnik” w Kole. Przy degustacji herbat
i kaw miło spędziły popołudnie.

Rozpoczęcie roku szkolnego w babiackiej branżowej szkole
I stopnia

Kapela Cedzidłów na podium!

Podczas Wojewódzkiego Przeglądu
F
olklorystycznego w
W dniu 04.09.2017 r. o godz. 12:30. rok szkolny rozpoczęli uczniowie
Dziekanowicach
zaprezentowały się
szkoły zawodowej prowadzonej przez Stowarzyszenie babiak21.
zespoły
działające
przy GOKiBP w
W tym roku w klasie pierwszej edukację rozpocznie 14 uczniów o
B
a
b
i
a
k
u
:
Z
e
s
p
ó ł Ś p i e wa c z y
następujących zawodach:
"Borowioki"
oraz
Kapela
Rodzinna
wędliniarz - 3 uczniów
Cedzidłów. Kapela zajęła I miejsce w
kucharz - 3 uczniów
kategorii kapel ludowych.
sprzedawca - 3 uczniów
mechanik pojazdów samochodowych
- 1 uczeń
elektryk - 3 uczniów
piekarz - 1 uczeń. Łącznie w szkole
uczy się 40 uczniów.
Z nowym rokiem szkolnym szkoła
przechodzi zmiany organizacyjne
polegające nie tylko na zmianie nazwy. Dotychczasowa dyrektor Krystyna
Śliwa zrezygnowała z tej funkcji, a zastąpiła ją Magdalena Krygier.
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Manewry strażackie w Brdowie
Przy centrum sportów wodnych w Brdowie odbyły się w sierpniu
ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym.
Swoje umiejętności ćwiczyły nad Jeziorem Brdowskim zastępy: JRG i
OSP Grzegorzew, Domanin, Babiak, Brdów, Chodów i Koło nad Wartą
oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego SGRWN
z KM PSP w Koninie. Oprócz zajęć teoretycznych strażacy doskonalili
techniki podejmowania osób poszkodowanych z wody do łodzi
ratowniczej, udzielania osobom podtopionym kwalifikowanej pierwszej
pomocy, postępowania w przypadku wystąpienia hipotermii, jak
również techniki poruszania się łodziami motorowymi i wiosłowymi po
jeziorze.
Zajęcia z zakresu prawidłowej segregacji odpadów komunalnych
prowadzone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim
Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich selekcja i zbiórka są naszym wspólnym
problemem. W ŚDS przeprowadzono cykl zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu
prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i ich odbioru w naszej gminie. Na
początku zajęć zaprezentowano film edukacyjny, następnie omawiano problematykę
związaną z dbaniem o czystość naszego środowiska. Jednakże głównym celem była nauka
prawidłowego i samodzielnego segregowania śmieci we własnych gospodarstwach domowych. Wyjaśniono pojęcia
recyklingu i kompostowania. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy uczyli się prawidłowo segregować odpady
wrzucając je do odpowiednich worków. W ramach zajęć manualnych za pomocą wydzieranki uczestnicy wykonywali
prace plastyczne wyklejając obrazki worków w kolorach przeznaczonych do segregacji odpadów. Podsumowaniem
powyższych zajęć było uświadomienie skutków nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych.
Szkółka Oranje w Babiaku
Od maja 2017 r. na terenie naszej gminy działalność
rozpoczął Klub Sportowy "Oranje Sport Babiak".
Profesjonalne treningi oparte na systemie szkolenia
holenderskiego oraz ekstraklasowej drużyny "Arka Gdynia"
z użyciem wysokiej jakości sprzętu prowadzi dwóch
doświadczonych trenerów: trener koordynator szkółki
Łukasz Sikorski oraz trener Piotr Krzyżanowski. Osoby
pracujące w klubie są także trenerami UEFA A. Tak
wykwalifikowana kadra zapewnia prawidłowy rozwój każdego dziecka. Obecnie w zajęciach uczestniczy już ponad
50 dzieci z terenu Gminy Babiak w trzech grupach wiekowych: 9-10 lat , 7-8 lat oraz 5-6 lat. Poprzez odpowiednio
dobrane ćwiczenia mali sportowcy poprawiają swoją ogólną sprawność, koordynację ruchową i nabywają więdzę i
umiejętnoiści z zakresu piłki nożnej. Obecnie trwają zapisy na treningi w wieku od 4 do 10 lat. Zajęcia skierowane są
dla dziewczynek i chłopców. Zapisy prowadzone są pod nr telefonów: 605229992, 693103426. Zapraszamy!
Turniej Charytatywny
W dniu 25 czerwca na orliku w Babiaku odbył się charytatywny turniej piłki nożnej dla Gabriela Drzewieckiego,
który ma 5 lat i choruje na autyzm. Ciągła i kompleksowa rehabilitacja jest jedyną szansą na normalne
funkcjonowanie w przyszłości. Dużą szansą na poprawę jego stanu zdrowia, jak również komunikacji z otoczeniem
są terapie hiperbaryczne. W turnieju wzięło udział 16 zespołów. Zwyciężyła drużyna Galacticos Izbica, drugie
miejsce Excuse Me, trzecie miejsce Dzieci Romana i
czwarte miejsce Koty. Statuetkę otrzymała również
drużyna FC Berjo, która wpłaciła najwyższą kwotę
wpisowego. Najlepszym bramkarzem został Dawid
Lewandowski (Excuse me), a królem strzelców Mateusz
Jędrzejewski (Galacticos Izbica). Organizatorzy zebrali
kwotę 4350 zł i przekazali na leczenie Gabriela.
Wakacje z orlikiem
Już po raz IV Stowarzyszenie babiak21 wraz z animatorami orlika zorganizowało "Wakacje z orlikiem". Celem akcji
jest zachęcenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Babiak do aktywności sportowej w okresie wakacji.
Zorganizowane zostały turnieje w takich dyscyplinach jak: tenis ziemny, siatkówka plażowa, koszykówka, piłka
nożna. Dla najlepszych uczestników przewidziano medale oraz wspólne ognisko.
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