Zmiany kadrowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Po 26 latach pełnienia funkcji Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Babiaku Krystyna Bilińska odeszła na
zasłużoną emeryturę. Uroczyste pożegnanie kierownika zaplanowano
przy okazji sesji w dniu 25 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Babiak
Wojciech Chojnowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Babiak
Ireneuszem Wiśniewskim przekazali na ręce Krystyny Bilińskiej obraz
i bukiet kwiatów. Tradycją stało się, że babiaccy samorządowcy
otrzymują na pamiątkę swoje karykatury, w których zawarte są
najważniejsze elementy charakterystyczne dla danej osoby i jej
działalności. Na malunku Pani Krystyny nie zabrakło czapeczki
Śnieżynki, różnych form
https://www.facebook.com/
pomocy (od materialnej po
ugbabiak?ref=hl
pieniężną) oraz magicznej różdżki, którą
niejednokrotnie odczarowywała szarą
rzeczywistość wielu podopiecznych opieki
społecznej. Włodarz skierował pod adresem
emerytki ciepłe słowa podziękowania za
wspólne lata pracy. Krystyna Bilińska w swojej
przemowie wspominała początki kariery i
przedstawiła pokrótce swój samorządowy
życiorys. Od 27.04.2018 funkcję kierownika
babiackiego ośrodka pełni wyłoniony w drodze
konkursu Mariusz Prażanowski .
Warsztaty “Nakręcona gmina”
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W dniach 18-19 maja br. Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia zorganizowało w naszej
gminie warsztaty filmowe pn. ,,Nakręcona Gmina”.
Udział w zajęciach wzięli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Brdowie. Uczestnicy pracowali nad
obsługą kamery, poprawnym kadrowaniem i
kręceniem krótkich scenek sytuacyjnych, zrealizowali
dwie reklamy oraz nagrali spot o gminie Babiak.
Materiał zostanie udostępniony na profilu urzędu.
Miejscem organizacji warsztatów był Gminny
Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku.
Kolejne sukcesy Natalii Sarniak
Działo się w ŚDS...

W ramach statutowej działalności prowadzono zajęcia
edukacyjne. Uczestnicy uczyli się radzenia sobie z emocjami
poprzez udział w warsztatach „Każdy może mieć zły dzień”.
Przedstawiono konstruktywne sposoby radzenia sobie z
trudnymi emocjami, ćwiczono jak pokonać złość i negatywne
emocje. Był także wyjazd do ŚDS w Kole na spotkanie z
dietetykiem Centrum Dietetycznego NATURHOUSE, na
którym utrwalali wiedzę z zakresu zdrowego żywienia.
Chętnie brali udział w zajęciach integracyjnych.
Zainteresowaniem cieszył się „Konkurs Tańca
Towarzyskiego”. Uczestnicy zostali zapoznani z historią tańca
i zaprezentowali wybrane style tańca towarzyskiego. Odbył się
również „Piknik w plenerze” nad Jeziorem Brdowskim. Był to
czas relaksu, a jednocześnie czas na poznanie historii i legend
związanych z tą miejscowością. Z okazji obchodów Dnia
Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
zorganizowano wyjazd na seans filmowy do GOKiBP w
Babiaku. Po obejrzeniu filmu podopieczni udali się na
smaczne zapiekanki. Tradycją ośrodka są także obchody
„Dnia Rodziny”. Z tej okazji zaplanowano spotkanie rodzin i
osób bliskich. To wspaniały czas na integrację i spędzanie
czasu wolnego.
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W dniu 11 marca 2018 r. podczas 37. Festiwalu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Koninie,
po wysłuchaniu 25 prezentacji konkursowych,
komisja postanowiła nagrodzić Natalię
Sarniak. Mieszkanka naszej gminy zdobyła 3.
miejsce w kategorii 11-13 lat. Natomiast 23
marca 2018 r. Natalia brała udział w
Ogólnopolskim Programie
Dydaktyczno–Kulturalnym „Wygraj Szansę” w
Koninie, gdzie otrzymała dyplom za udział.

Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
155. rocznica bitwy pod Brdowem
29 kwietnia 2018 r. babiacki samorząd
obchodził 155. rocznicę bitwy pod
Brdowem. Uroczystości rozpoczęły się
eucharystią sprawowaną w brdowskiej
świątyni przez O. Waldemara
Pastusiaka i ks. Marka Kasiorkiewicza.
Wśród zaproszonych gości byli: poseł
na Sejm RP Leszek Galemba,
przedstawiciele Lasów Państwowych,
przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy. Po mszy św. uczestnicy
uroczystości udali się na cmentarz, by na mogile powstańców złożyć kwiaty i zapalić
znicze. Głos zabrał w tym miejscu Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski, który
nawiązał do przebiegu Powstania Styczniowego na tutejszych terenach. Następnie
delegacje udały się do Pomnika Powstańców w Nowinach Brdowskich. Tam czekali
już na nich cykliści ze Stowarzyszenia babiak21, którzy przemierzali w tym dniu
Gminę Babiak w rajdzie niepodległości. Przy pomniku również złożono kwiaty i
zapalono znicze. Ważnym elementem obchodów było
posadzenie 50 dębów, które podarowali organizatorom
leśnicy z Nadleśnictwa Koło w Gaju. Chętni nie tylko mogli
posadzić drzewka, ale również podpisać je swoim imieniem
na tabliczkach. Zakończeniem uroczystości było oficjalne
,,wystartowanie” cyklistów w dalszą trasę, którego dokonali
Leszek Galemba i Wojciech Chojnowski.

3 Maja 2018
Babiacki samorząd obchodził uroczystości związane z 227. rocznicą uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Świętowanie rozpoczęto
przemarszem pocztów sztandarowych przed pomnik
ku pamięci narodowych bohaterów, gdzie został
złożony meldunek, odegrano hymn państwowy, a
delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze na obelisku.
Krótkie wystąpienie o charakterze historycznopatriotycznym przedstawił Wójt Gminy Babiak
Wojciech Chojnowski. Kolejna część obchodów
odbyła się w babiackim kościele, gdzie mszę św. za
narodowych bohaterów
odprawił proboszcz
parafii pw. Przemienienia
Pańskiego w Babiaku ks.
Paweł Okoński.
Uroczystość zwieńczyło
odśpiewanie „Roty”.

Data wydania
VI 2018
Nakład 1000 egz.
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W tym numerze:
Wydarzenia
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Sprawy gminne s. 3
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Terminy składania
wniosków do
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Babiaku

Wnioski na: 300 zł
wyprawki szkolnej
,,Dobry Start”,
,,500+”, świadczenie
wychowawcze oraz
zasiłek rodzinny
można składać od 01
lipca 2018 r. poprzez
stronę online
Ministerstwa
R o d z i n y
empatia.mrpips.gov.
pl oraz przez
b a n k o w o ś ć
elektroniczną, a od 1
sier pnia 2018 r.
tradycyjnie w formie
papierowej,
- wnioski na
stypendium socjalne
można składać od 1
do 15 września 2018
r. Wnioski będą
przyjmowane w
Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej
w Babiaku ul. Wojska
Polskiego 15,
w
godzinach 07:30 –
15:30.

Wiosna pod znakiem inwestycji drogowych

Smoleńsk - pamiętamy...
Mija 8. rocznica tragedii smoleńskiej. Samorząd babiacki również pamiętał o tym
wydarzeniu. Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy Babiak Ireneuszem Wiśniewskim zapalili znicze pod pomnikiem ofiar,
oddając hołd 96 ofiarom wypadku lotniczego. Samorządowcy zapalili znicze
dokładnie o godzinie 8:41.
Europejskie Medale Samorządowe dla naszych samorządowców
Towarzystwo Samorządowe wraz z Przedstawicielem Komisji Europejskiej w Polsce
przyznało naszym samorządowcom Europejski Medal Samorządowy. W kategorii ,,Pracownik
samorządu” wyróżniony został za wyjątkowe zaangażowanie w działalność babiackiego
samorządu Tomasz Szymański. Z kolei w kategorii ,,Lider
lokalny” medal przyznano Pawłowi Drapińskiemu sołtysowi sołectwa Babiak i radnemu gminnemu, który
inicjuje i aktywnie wspiera lokalny rozwój społecznogospodarczy. Uroczysta gala wręczenia medali odbyła się
w dniu 25 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w
Kłodawie. Gratulujemy wyróżnionym osobom i życzymy
dużo energii na kolejne lata społecznej działalności.

Droga Suchy Las - 0,850 km

Droga Brdów-Ostrowy Brdowskie-etap I
- 0,708 km

Droga w Lucynowie - 0,961 km

Droga w Mchowie - 0,950 km

Droga Lubotyń- 0,496 km

Ulica Boczna w Babiaku

Sesja absolutoryjna
W dniu 06 czerwca 2018 r. odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Babiak, na której
głównym punktem obrad było przedstawienie przez Wójta Gminy Babiak Wojciecha
Chojnowskiego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017. Włodarz
przedstawił dane liczbowe za poprzedni rok w formie prezentacji multimedialnej,
skupiając uwagę słuchaczy na zrealizowanych, bądź rozpoczętych w tamtym czasie
inwestycjach. Największe środki wydatkowano na budowę i przebudowę dróg
gminnych (1.726.188,28 zł) i na dotację celową na pomoc finansową w zakresie
przebudowy dróg powiatowych Mąkoszyn-Przybyłów, Hilerowo-Olszak, Brdów i
Dębno Poproboszczowskie (198.102,15 zł). Wydatki te są efektem realizacji
głównych założeń w tej kadencji, którymi jest poprawa infrastruktury drogowej. Przeprowadzone głosowanie dało
pozytywny wynik włodarzowi, któr y uzyskał
absolutorium od rady. Warto podkreślić, że podczas tej
sesji kierownictwo Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu złożyło na ręce wójta podziękowania
za współpracę samorządu babiackiego przy budowie stacji
meteorologicznej w Radoszewicach.

Babiak. Ulica Plac Kościuszki - strona prawa Babiak. Ulica Plac Kościuszki - strona lewa

Nakładka asfaltowa. Droga Polonisz-Wiecinin.

W kadencji 2014-2018 przebudowano do tej pory 46 odcinków dróg i ulic. Oprócz wyżej wymienionych dróg
trwają jeszcze prace na odcinkach w miejscowościach: Bogusławice Nowiny, Brzezie-Smólkowo, Lipie Góry.
Przebudowa drogi gminnej G-492540 Brdów-Ostrowy Brdowskie została zrealizowana ze środków Województwa
Wielkopolskiego w kwocie 118.500 zł z zadania pn. przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Oprócz
utwardzania asfaltem na drogach sołeckich zagospodarowywane jest kruszywo. Gmina Babiak zakontraktowała
dostawy kruszyw o frakcji 0-31,5 mm i 0-63 mm w łącznej ilości 4500 ton (większość dostaw została już
zrealizowana). W zależności od możliwości wygospodarowania nowych środków na inwestycje drogowe w
planach samorządu jest wykonanie kolejnych odcinków nawierzchni.
Dofinansowanie zakupu roślin miododajnych
Babiacki samorząd złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego wniosek na dofinansowanie nasadzeń drzew miododajnych. Na
ten cel nasza gmina otrzymała kwotę 10.800,00 zł. Drzewa miododajne to m. in.
lipy, a mają za zadanie wzmocnienie odbudowy populacji pszczół. Powinny być
sadzone nie tylko w ciągach dróg, ale wszędzie tam, gdzie wycięto poprzednie.
Informacja o ,,uchwałach antysmogowych”

OSP Brdów w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
18 maja 2018 r. brdowska jednostka OSP oficjalnie odebrała decyzję o wpisaniu
jej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Po długich i intensywnych
przygotowaniach druhowie zdali egzamin i spełnili wszystkie wymagania, aby
wstąpić do elitarnego grona KSRG. W tym dniu Prezes Wojciech Kołodziejski
wraz z kolegami druhami odebrał dokument z rąk dyrektora biura Komendy
Głównej PSP st. bryg. Zbigniewa Górala i wielkopolskiego komendanta PSP bryg.
Fot. Waldemar Wylegalski
Andrzeja Bartkowiaka. Brdowska jednostka była jedną z czterech w Wielkopolsce,
która dostąpiła takiej nobilitacji. Gratulujemy naszym strażakom, życząc bezpiecznej i spokojnej służby!
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Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że w
trosce o zdrowie i życie mieszkańców na terenie całego
województwa wielkopolskiego od 1 maja 2018 roku
obowiązują ,,uchwały antysmogowe”. Zakazują one
stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo
drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły
muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką
efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Szczegółowe informacje
znajdują się na stronie www.umww.pl.
Wieści z fajką
nr 52 bezpłatny
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Festyn Stowarzyszenia babiaka21 na Dzień Dziecka
W dniu 03.06.2018 r. Stowarzyszenie babiak21 wraz z Sołtysem i Radą Sołecką
Sołectwa Babiak, Przedszkolem Samorządowym i Radą Rodziców oraz
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w Babiaku zorganizowało
festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka połączony z obchodami 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Miejscem zabawy i integracji był teren
przyszkolny Szkoły Podstawowej w Babiaku. Dla dzieci przygotowano konkursy z nagrodami, zjeżdżalnie,
malowanie twarzy, fotobudkę, przejażdżki kucykiem i animatorów zabaw. Nie zabrakło również lodów i innych
słodyczy rozdawanych przez Wójta Gminy Babiak Wojciecha Chojnowskiego i Sołtysa Babiaka Pawła
Drapińskiego. Piotr Kubiak z Koła Modelarskiego Orlik zrzucał z drona cukierki. Swoje stoiska zaprezentowały
służby mundurowe - druhowie OSP z Babiaka i z Brdowa,
żołnierze Wojska Polskiego z jednostki w Leźnicy Wielkiej i
funkcjonariusze Policji z Koła i Babiaka. Były występy
przedszkolaków, grupy tanecznej z Bogusławic oraz solistek.
Pokaz wschodnich sztuk walki zaprezentowali podopieczni
babiackiego koła karateków. Elementem patriotycznym festynu
było utworzenie przez uczestników cyfry 100 i sfilmowanie jej z
lotu ptaka w momencie, kiedy osoby ją tworzące wypuściły w
powietrze sto biało-czerwonych balonów. Dopełnieniem festynu
była grochówka.
Rajd rowerowy niepodległościowy
29 kwietnia 2018 r. w 155. rocznicę bitwy pod Brdowem odbył się rowerowy rajd
niepodległości. Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie babiak21, które
pozyskało gminną dotację na organizację rajdu. Hołd poległym powstańcom
oraz uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oddało
czterdziestu cyklistów w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat. Rowerzyści zapalili
znicze w Brdowie na mogile powstańców oraz pod pomnikiem w Nowinach
Brdowskich. Wzięli również udział w sadzeniu dębów niepodległości. Po
uroczystościach rajd pojechał wyznaczoną trasą, która przebiegała przez Marynki, Korzecznik, KorzecznikSzatanowo, Modzerowo, Psary i Brdów. Przy centrum sportów wodnych w
Brdowie zaplanowano posiłek regeneracyjny oraz organizatorzy rozdali dyplomy i
drobne upominki dla najmłodszych i najbardziej “wiekowych” uczestników. Po
wspólnym zdjęciu miłośnicy dwóch kółek rozjechali się do domów. Organizatorzy
dziękują wszystkim za udział i miłą atmosferę. Szczególne wyrazy wdzięczności
kierują pod adresem druhów z OSP Babiak i na ręce Wojciecha Drapińskiego (za
profesjonalne kierowanie ruchem).
Tenis stołowy w Brdowie
14 kwietnia 2018 roku odbyły się pierwsze otwarte zawody w
tenisie stołowym rozgrywane w grze podwójnej (debel, mikst) dla
mieszkańców Gminy Babiak. Zawody zostały zorganizowane
przez Sekcję Tenisa Stołowego działającą przy Uczniowskim
Klubie Sportowym w Brdowie. Zawody zostały sfinansowane ze
środków dotacji z budżetu Gminy Babiak. Do udziału w zawodach zgłosiło się 28 zawodników czyli 14 zespołów
dwuosobowych. Zespoły te zostały podzielone na dwie grupy liczące po 7 zespołów. W celu wyłonienia czterech
zespołów (po dwa zespoły z każdej grupy) wchodzących do finałów zostało rozegranych po 21 meczy w grupie
gdzie każdy grał z każdym. Punkty przydzielane były w oparciu o wygrane sety. Na pierwszym miejscu uplasował się
zespół z Babiaka w składzie Wiktor Kupsik oraz Sebastian Sujewicz. Drugie miejsce zajął zespół z Brdowa w
składzie Marcin Nadolny oraz Marcin Czerniejewski. O trzecie miejsce walczyły kolejne dwa zespoły z Brdowa
gdzie zwycięstwo odnieśli Paweł Śledziński oraz Szymon Racinowski wygrywając w setach 3:2 z zespołem w
składzie Krzysztof Renkas oraz Tomasz Junkiert.
„Umiem pływać” - projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki
Z końcem maja br. uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Babiaku zakończyli realizację zajęć w
ramach kolejnej już edycji projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem pływać”. Dzięki
porozumieniu Gminy Babiak z Wielkopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe, które otrzymało
dofinansowanie na naukę pływania z Ministerstwa w naszej gminie projektem objętych zostało 90 uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Babiaku i Zespołu Szkół w Brdowie. Na zajęciach dzieci mają oswoić się z wodą i poznać
podstawy nauki pływania. Ważnym aspektem jest także rozwijanie świadomości zagrożeń, na jakie narażone są
osoby korzystające z otwartych akwenów wodnych.
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Piknik ekologiczny
W dniu 18 maja 2018 roku w Babiaku odbył się piknik rodzinny „Dołącz do Drużyny TÖNSMEIER-eko” pod
hasłem „Ziemia jako nasza planeta”. Impreza miała charakter festynu ekologicznego, który miał na celu
promowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych. Piknik zorganizowany został z inicjatywy Powiatowej
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kole, firmy TÖNSMEIER Centrum oraz Urzędu Gminy w Babiaku, a jego
przygotowaniem zajęła się Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Babiaku oraz Samorządowe Przedszkole
w Babiaku. Imprezę uatrakcyjnili również przedstawiciele Nadleśnictwa Koło. W związku z niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi impreza odbyła się w hali sportowej w Babiaku, a nie jak wcześniej planowano na
stadionie sportowym. Festyn rozpoczął się przemarszem uczniów i przedszkolaków ulicami Babiaka, podczas
którego zaprezentowano ciekawe przebrania oraz transparenty z hasłami nawiązującymi do tematyki festynu.
Uczniowie recytowali prezentowane na transparentach hasła. Przemarsz wzbudził duże zainteresowanie lokalnej
społeczności, podobnie jak sama impreza, na którą miały możliwość przybyć również rodziny uczniów i
przedszkolaków. Liczna grupa rodziców obserwowała swoje pociechy z widowni. Bardzo ciekawym punktem
imprezy był pokaz mody ekologicznej. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice wykazali się niezwykłą pomysłowością i
zaangażowaniem przy wykonaniu strojów „z odpadów”. Dalsza część imprezy poświęcona była spotkaniom
tematycznym i konkursom przy stanowiskach firmy TÖNSMEIER, Sanepidu, Nadleśnictwa Koło oraz zabawom
sportowym. Przy stanowisku Urzędu Gminy w Babiaku można było oddawać elektrośmieci, za co otrzymywało się
żarówkę ledową. Rodzice, nauczyciele i wszyscy dorośli uczestnicy imprezy mieli możliwość zmierzenia ciśnienia,
poddania się badaniu smokolizerem, jak również przejścia w alkogoglach przy stanowisku Sanepidu.
Przedszkolaki miały możliwość zabawy pod okiem wychowawczyń przedszkola. Dużą atrakcją było malowanie
pojazdów wykonanych w całości z tektury, nakrętek, folii czyli materiałów „ z odzysku”. Dzięki sponsorom:
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole oraz panu Tomaszowi Sarniakowi właścicielowi sklepu „Lewiatan”
uczniowie zapewnione mieli bezpłatnie napoje. Wszyscy zgromadzeni podczas imprezy poczęstowani zostali
zakupionymi przez Urząd Gminy świeżymi rogalami wypiekanymi w lokalnej piekarni. Dla upamiętnienia
pierwszego festynu ekologicznego przy Budynku B Szkoły Podstawowej przy udziale uczniów posadzono kilka
drzew. Całość imprezy zakończyło wspólne odśpiewanie „Eko hymnu”. Była to pierwsza tego typu impreza, która
zgromadziła ponad 500 osób. Za trud organizacyjno-logistyczny należą się podziękowania wszystkim osobom,
które brały czynny udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu pikniku (w szczególności organizatorom,
nauczycielom, uczniom, przedszkolakom, rodzicom, pracownikom obsługi i służbom mundurowym). Dzięki
takim akcjom świadomość ekologiczna społeczeństwa wzrasta (np. ekozbieractwo trwa od dawna w babiackim
przedszkolu) z pożytkiem dla przyszłych pokoleń, którym od najmłodszych lat należy wpajać nawyki dbania
zarówno o zdrowie, jak i otaczające nas środowisko.
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