Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych
W d n i u
01.03.2019 r.
obchodzimy
Narodowy
D z i e ń
Pamięci
Żołnierzy
Wy k l ę t y c h .
Wójt Gminy
Babiak Wojciech Chojnowski wraz z
https://www.facebook.com/ zastępcą zapalili znicze pod pomnikiem
ugbabiak?ref=hl
bohaterów z tamtych lat. Pielęgnujmy
pamięć o żołnierzach, którzy walczyli o
wolność Polski do samego końca....
Altanki rowerowe z LGD

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

Jesienią ubiegłego roku w Góraju, a w
lutym 2019 w Wiecininie stanęły wiaty
rowerowo-grillowe. Ich zakup i montaż
sfinansowało Stowarzyszenie
Wielkopolska Wschodnia w ramach
projektu współpracy dofinansowanego
z Urzędu Marszałkowskieg o w
Poznaniu. Obok wiaty stanie jeszcze
tablica informacyjna z mapą szlaków
rowerowych, kosz na śmieci i stojak na
rowery. Te
elementy
zostaną
zamontow
ane do
maja tego
roku.

,,Orlik” w stolicy
W dniu 15.01.2019 r. młodzi modelarze z KM
,,Orlik” w Babiaku działającego przy GOKiBP
wraz z instruktorem Piotrem Kubiakiem udali się
na jednodniową wycieczkę do Warszawy. Program
wizyty obejmował: siedzibę Sejmu RP na ul.
Wiejskiej, Muzeum Kolejnictwa, Pałac Kultury i
Nauki oraz Grób
Nieznanego Żołnierza
na Placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego,
aby oddać hołd
bezimiennym
żołnierzom poległym
na polach bitew.
Wirtualnie przez Noteć 388 km
W sobotę 23.02.2019 r. drużyna pracowników
Urzędu Gminy
w Babiaku w
rodzinnosportowej
atmosferze
uczestniczyła w
wirtualnym
przepłynięciu
przez Noteć 388
km. Organizatorem projektu był MKS Brdów i
Zespół Szkół w Brdowie. Wystartowaliśmy
ostrożnie po to, aby na finiszu pokazać siłę ducha i
zespołową pracę. Dziękuję naszej drużynie za
wysiłek, zgranie i świetną zabawę! A Krzysztofowi
Renkasowi i Dariuszowi Racinowskiemu za
uwiecznienie tych chwil na zdjęciach.
Radosław Bartczak

Gminny i sołecki turniej tenisa stołowego
Jak co roku w lutym został zorganizowany przez Sołtysa
Pawła Drapińskiego i Radę Sołecką Sołectwa Babiak turniej
pingpongowy. Współorganizatorami imprezy sportowej
byli: Stowarzyszenie babiak21 i Gminny Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna w Babiaku. W rozgrywkach wzięło
udział 48 zawodników (w tym 12 dziewczyn i 36
przedstawicieli płci przeciwnej ). W kategorii kobiet,
zwyciężyła Karolina Kowalewska, drugie miejsce przypadło Marii Czerniejewskiej, a trzecie Dominice
Okuńskiej. W kategorii mężczyzn mistrzowski tytuł wrócił, po krótkiej przerwie, do Macieja
Rosińskiego. Drugie miejsce wywalczył Sebastian Sujewicz, a trzecie Paweł Śledziński.
Organizatorzy dziękują wszystkim za liczny udział i sportową walkę. Natomiast w dniu 9
marca br. również na hali w Babiaku odbył sie turniej pomiędzy sołectwami. Łącznie
walczyło 10 drużyn z sołectw: Babiak, Brdów, Ozorzyn, Brzezie, Stare Morzyce, Osówie i
Nowiny Brdowskie. W tym turnieju oprócz rywalizacji liczyła się wspólna
zabawa i integracja
międzysołecka. Po raz trzeci z
r z ę d u p u ch a r w y wa l c z y ł o
sołectwo Babiak i zgodnie z
zasadami turnieju stał się on
własnością sołectwa. Na drugim
miejscu było sołectwo Brdów , a
na trzecim sołectwo Ozorzyn.
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Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
Nie zląkł się
Tylko święty Jan umarł w domu na posłaniu
z poduszką pod głową owinięty w śpiwór
jeden nie zląkł się krzyża, jeden stał pod krzyżem
pozostali ze strachu w Wielki Piątek zbiegli
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Nr 56 bezpłatny

kto ucieka od Krzyża - krzyż większy dostanie

W tym numerze:

ks. Jan Twardowski
z tomiku "Wiersze zebrane", Kraków 2002 r.

Wydarzenia s. 2
Sprawy gminne s. 3-4
Informacje s. 5-6

Naszym Mieszkańcom życzymy, aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzył Was
Spis powszechny
zdrowiem, wzmocnił wiarę, rozpalił miłość i był dla nas wszystkich źródłem
2021
pokoju, zrozumienia i szacunku.
Wójt Gminy Babiak
Przewodniczący Rady Gminy Babiak
Główny Urząd
Wojciech Chojnowski
Ireneusz Wiśniewski
Statystyczny ogłosił
r o z p o c z ę c i e
156. rocznica bitwy pod Cieplinami
przygotowań do
przeprowadzenia spisu
W dniu 10.02.1863 roku pod Cieplinami została
powszechnego, który
rozegrana pierwsza z większych potyczek powstańczych
odbędzie
się jesienią
na Kujawach. Jak co roku rocznicę tę upamiętnili: parafia
2
0
2
1
r
o
ku. Od
św. Stanisława w Modzerowie, parlamentarzyści i
p
r
z
y
s
z
ł y c h
samorządowcy z województwa kujawsko-pomorskiego
rachmistrzów
będzie
i wielkopolskiego, leśnicy, działacze społeczni,
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11.00 w kościele w Modzerowie mszę św. za Ojczyznę odprawił ks. Marek
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Kasiorkiewicz w koncelebrze z o. Hieronimem Leśniewskim. W trakcie nabożeństwa
najmniej
średnie
i
wspominano dyktatora powstania Romana Traugutta. Sprzed kościoła samorządowcy
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dali znak startu biegaczom, których na starcie pojawiło się ponad 50. Nie zabrakło
także cyklistów. Pod pomnikiem w Lucynowie uroczystość poprowadził Wójt Gminy opinia. Wcześniej (lata
Babiak Wojciech Chojnowski. Po hymnie i modlitwie delegacje złożyły kwiaty i 2 0 1 9 i 2 0 2 0 ) w
zapaliły znicze. W międzyczasie do pomnika przybiegła sztafeta biegaczy. Na wybranych gminach
zakończenie głos zabrał Burmistrz Gminy Izbica Kujawska, który podziękował odbędą się spisy próbne
p r owa d z o n e p r z e z
wszystkim za udział oraz zaprosił zebranych na grochówkę powstańczą.
gminne biura spisowe.
Zadaniem gminy
podczas spisu
powszechnego będzie
nabór kandydatów na
rachmistrzów
s p i s o w y c h ,
partycypacja w ich
przeszkoleniu i
k o o r d y n a c j a
całokształtu prac z tym
związanych przez wójta
gminy jako gminnego
komisarza spisowego.
Szczegóły na stronie
GUS: www. stat.gov.pl

WOŚP 2019
Tegoroczny finał WOŚP w Gminie Babiak okazał się bardzo udany. Babiacki sztab
uzbierał kwotę 12.000 zł. Wolontariusze kwestowali w ciągu dnia przy kościach, a od
godziny 17.00 siedzibą sztabu stał się Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
Publiczna w Babiaku (GOKiBP). Tutaj licytację poprowadzili: Michał Czajkowski i
Szymon Gołdyn. Akcję rozpoczął Wójt Gminy
Babiak Wojciech Chojnowski, który zaoferował
licytującym magiczny napój rodem z Podlasia. Jego
właścicielem szybko stał się Przewodniczący Rady
Gminy Ireneusz Wiśniewski zasilając konto WOŚP kwotą 180 zł. Zlicytowano także
jeden dzień w fotelu wójta, maskotki, odzież, karnety do SPA, przejażdżki wozem
strażackim, sprzęt komputerowy, meble, AGD, kalendarze i wiele innych gadżetów.
Licytacje były przeplatane występami dzieci z Samorządowego Przedszkola w
Babiaku, chóru Dominanta, zespołu Dygresja, młodzieży z Brdowa i pozostałymi prezentacjami wokalnoinstrumentalnymi. Organizacją tegorocznego finału zajął się GOKiBP przy ścisłej współpracy z nauczycielami i
wolontariuszami z babiackiej szkoły podstawowej, przedszkola i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Babiaka.

Wigilia dla Seniorów
Przedświąteczny okres to czas radosnego wyczekiwania na Boże
Narodzenie. W tych dniach nasze myśli skupiają się na rodzinie i
przyjaciołach, ale nie zapominamy o wszystkich potrzebujących,
osobach starszych i samotnych. Dlatego też, jak co roku została
zorganizowana wigilia dla Seniorów, na którą zaproszenie przyjęło 80
seniorów z naszej gminy. Tradycyjnie trud organizacji wigilii wzięli na
siebie: Sołtys Sołectwa Babiak Paweł Drapiński wraz z radą sołecką,
Samorządowe Przedszkole w Babiaku, Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w
Babiaku. Przy wigilijnym stole spotkały się seniorki z gminy Babiak, Wójt Wojciech Chojnowski i przedstawiciele
samorządu, radni, Sołtys Sołectwa Babiak Paweł Drapiński wraz z Radą Sołecką. Wigilia rozpoczęła się
odczytaniem przez proboszcza tutejszej parafii ks. Pawła Okońskiego fragmentu z Pisma Św. o Narodzeniu
Pańskim. Wójt złożył wszystkim życzenia i połamał się opłatkiem. Uroczystość dopełniły występy najmłodszych
z Samorządowego Przedszkola w Babiaku, Chóru Dominanta i zaproszonych zespołów. Na zakończenie każdy
otrzymał z rąk Mikołaja i jego pomocników podarunek przygotowany przez organizatorów.
XI Charytatywny Turniej Piłki Nożnej w Babiaku

Samorządowe Kolędowanie 2019
W Krzymowie odbyło się po raz dwunasty Samorządowe Kolędowanie. Samorządy z
powiatu konińskiego i kolskiego występowały w następującej kolejności: Krzymów,
Ślesin, Wilczyn, Sompolno, Golina, Skulsk, Kramsk, Wierzbinek, Babiak i Starostwo
Powiatowe w Koninie. Grupę śpiewaczy z Babiaka tworzyli: Jolanta Grabowska, Ewa
Gostyńska, Iwona Kordylewska, Paweł Drapiński, Marek Kompanowski, Piotr
Cedzidło, Wojciech Stasiak. Nasz zespół wykonał kolędy: ,,Lulajże Jezuniu” i
,,Przybieżeli do Betlejem”. Babiacki występ cechował się
spokojem i radością płynącą z serc wykonawców co
kontrastowało z pozostałymi bluesowo-folkowogospelowymi aranżacjami. Tradycyjną statuetkę (w tym roku
anioła wyrzeźbionego przez artystę z Krzymowa) oraz
dyplom odebrał w imieniu babiackich samorządowców
zastępca wójta Gminy Babiak.
Obchody Dnia Kobiet w naszej gminie
W Gminie Babiak Panie świętowały już od 7 marca. W tym dniu Rada Sołecka Sołectwa Babiak z Sołtysem Pawłem
Drapińskim zorganizowała w domu kultury spotkanie przy ciastku i kawie. Współorganizatorami byli: Urząd Gminy
i GOKiBP w Babiaku oraz Samorządowe Przedszkole w Babiaku. Tym samym wspólnie świętowały seniorki,
sołtyski, radna. Wszystkim zaproszonym życzenia śpiewająco złożyła męska część przedszkolaków oraz w taki sam
sposób reprezentacja dojrzałych wiekiem i stażem samorządowców. Natomiast 8 marca męska część pracowników
Urzędu Gminy w Babiaku obdarowała Panie kwiatkami i słodyczami. Podobnie stało się w jednostkach
organizacyjnych. Panie zostały także zaproszone w tym dniu do domu kultury na koncert piosenek francuskich,
które zaaranżował Dariusz Bagiński. Także wybrane sołectwa organizowały swoje lokalne obchody tego święta.
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W dniach 19-20.01.2019 r. w Gminnej Hali Sportowej w Babiaku odbył się XI Charytatywny Turniej Piłki Nożnej
Halowej w Babiaku, w którym wzięło udział 28 drużyn. Celem głównym turnieju była pomoc 4-letniej Oliwii z
terenu gminy Babiak, która ma wadę serca. Zwycięzcą XI edycji została drużyna Błękitni, która w finale pokonała
drużynę FC Wczorajsi po rzutach karnych 3:2. W
meczu o 3. miejsce Kujawy pokonały po
dogrywce drużynę BBK Legends Gramy i
Po m a g a m y 2 : 1 . N a j s k u t e c z n i e j s z y m
bramkarzem okazał się Mariusz Sobczak (FC
Wczorajsi), a najlepszym strzelcem został
Hubert Kuropatwiński (Kazik Team), który
zdobył 12 bramek. Najwyższą kwotę wpisowego
wpłaciła drużyna BBK Legends Gramy i
Pomagamy 1.140 zł, a w dalszej kolejności FC Jr
Berjo 500 zł i Warta Rumin 290 zł. Organizatorzy
przekazali rodzicom Oliwii kwotę 7.130 zł.
Opowiadał o swoich filmach
W Zespole Szkół w Brdowie, dnia 16 listopada 2018 roku, odbyło się spotkanie
autorskie ze Zdzisławem Cozacem-pochodzącym z Babiaka scenarzystą,
producentem filmowym i reżyserem. Od 2010 roku realizuje on autorski projekt
„Tajemnice początków Polski”. W ramach projektu powstały filmy: „Trzcinica
karpacka Troja”, ,,Krzyż i korona”, „Ukryte gniazdo dynastii”, „Wyspa władców”,
„Miasto zatopionych bogów” i „Droga do królestwa”. Są to dokumenty
fabularyzowane, popularnonaukowe wykorzystujące i prezentujące najnowsze
zdobycze wiedzy i odkrycia związane z początkami naszej państwowości. Filmy stanowią połączenie dokumentu,
nauki, animacji komputerowej i gry aktorskiej. Przywołują zdarzenia i postacie z czasów, kiedy kształtowała się
dynastia Piastów i rodziła się Polska. Seria została uznana za najlepszy projekt edukacyjny. Filmy zdobywały
nagrody na festiwalach krajowych i zagranicznych. W czasie spotkania autorskiego w brdowskiej szkole reżyser
zaprezentował jeden z filmów „Droga do królestwa”. Gościa i wszystkich zebranych powitał dyrektor szkoły. Po
projekcji odbyła się rozmowa z jego twórcą. Licznie zebrani widzowie zadawali pytania dotyczące produkcji
filmów, dalszych planów, czy najnowszych technik badawczych. Gość otrzymał kwiaty od dyrektora Miejskiego
Domu Kultury w Kole i organizatorów spotkania. Dyrektor szkoły wręczył reżyserowi książkę o Poli Negri
własnego autorstwa. W spotkaniu, obok mieszkańców Brdowa, Babiaka, uczniów, młodzieży, rodziców,
nauczycieli i pracowników szkoły, uczestniczyli także m. in.: Wójt Gminy Babiak, dyrektorzy szkół z Korzecznika i
LO w Izbicy Kujawskiej, dyrektorzy placówek kultury z Koła (Biblioteki Powiatowej i Miejskiej, Miejskiego Domu
Kultury czy Muzeum Technik Ceramicznych). Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Zespół Szkół w
Brdowie i Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „Brdów”, które sfinansowało przyjazd reżysera.
Wieści z fajką
nr 56 bezpłatny
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Lp.
1.

Nazwisko i Imię
Drapiński Paweł

Sołectwo

Podsumowanie wyborów sołeckich

Babiak

2.

Ziemkiewicz Jerzy

Bogusławice

3.

Trzmielewska Genowefa

Bogusławice- Nowiny

4.

Kwiatkowski Józef

Brdów

5.

Czerska Monika

Brzezie

6.

Górczewski Marian

Dębno Królewskie

7.

Sarniak Zygmunt

Dębno Poproboszczowskie

8.

Piechocka Jadwiga

Góraj

9.

Lewiński Jerzy

Janowice

10.

Dopierała Zbigniew

Korzecznik –Podlesie

11.

Okoński Dariusz

Korzecznik- Szatanowo

12.

Tomaszewska Bogumiła

Lichenek

13.

Jędrzejczak Andrzej

Lipie Góry

14.

Idczak Jolanta

Lubotyń

15.

Gwóźdź Magdalena

Maliniec

16.

Wiśniewski Dariusz

Mchowo

17.

Simiński Szymon

Mostki-Kolonia

18.

Chęciński Arkadiusz

Nowiny Brdowskie

19.

Brodziński Przemysław

Osówie

20.

Miszczak Ilona

Ozorzyn

21.

Okupska Renata

Podkiejsze

22.

Łukaszewski Włodzimierz

23.
24.

Galęba Robert

Polonisz
Psary

Trzmielewski Zbigniew

Radoszewice

25.

Jagodziński Leszek

Stare Morzyce

26.

Świątkowski Grzegorz

Stypin

27.

Kruszyna Paweł

Wiecinin

28.

Pawlicki Marek

Zakrzewo

29.

Klisz Karolina

Zwierzchociny

30.

Olejnik Zenon

Żurawieniec

W miesiącach styczeń-luty 2019 r. odbyły się zarządzone przez Wójta
Gminy Babiak Zarządzeniem nr 1/18 z dnia 12.12.2018 r. wybory
sołtysów i członków rad sołeckich. Zebraniom przewodniczyli radni, a
obsługą techniczną wyborów zajmowali się oddelegowani pracownicy
Urzędu Gminy w Babiaku. Na większości zebrań na pytania
mieszkańców odpowiadali także wójt, jego zastępca lub sekretarz gminy.
W wyniku przeprowadzonych wyborów nastąpiły zmiany sołtysów w
następujących sołectwach: w Brzeziu Krystynę Antosik zastąpiła
Monika Czerska, w Lipich Górach po 34. latach sołtysowania Tadeusza
Sierakowskiego zastąpił Andrzej Jędrzejczak, a w Malińcu Jarosława
Mikołajczyka zastąpiła Magdalena Gwóźdź. Zmiany nastąpiły także w
składach rad sołeckich. Odchodzącym sołtysom na sesji lutowej
podziękował Wójt i Przewodniczący Rady Gminy, wręczając im
dyplomy i praktyczne upominki. Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy
wprowadzili w statutach sołeckich zmianę polegającą na wydłużeniu
terminu zorganizowania wyborów sołeckich z 3 miesięcy do 6 miesięcy
licząc od daty ogłoszenia zbiorczych wyników z wyborów wójta i rady.
Spotkania w sołectwach były również okazją do przekazywania
mieszkańcom przez przedstawicieli samorządu aktualnych informacji o
sprawach bieżących, planowanych inwestycjach i wszelkich działaniach
samorządu mających wpływ na funkcjonowanie sołectw.

Zakup kruszywa drogowego w roku 2019
W lutym br. został rozstrzygnięty przetarg na dostawy 2.000 ton kruszywa
drogowego na potrzeby napraw i utrzymania dróg w sołectwach. Spośród
czterech złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma ,,Transport-HandelUsługi Krzysztof Wasielewski” z Czołpina. Cena jednej tony kruszywa wyniosła
79,95 zł brutto. W pierwszej kolejności kruszywo trafi do sołectw, które
przeznaczyły na ten cel swoje fundusze sołeckie. Realizacja dostaw potrwa od
wczesnej wiosny do końca lipca br. Wartość umowy, która została podpisana w
lutym br. wyniosła 159.900 zł brutto.
Wybór wykonawcy przebudowy drogi w Ozorzynie etap II i w Ostrowach Brdowskich etap II
W styczniu Gmina Babiak ogłosiła przetarg na przebudowę drogi gminnej Ozorzyn G-492547 etap II o długości
0,137 km i drogę w Ostrowach Brdowskich etap II o długości 0,638 km. W
postępowaniu wpłynęły 3 oferty, a najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych S.A. w Kole. Łączna wartość robót budowlanych dla obydwu
dróg wyniesie 451.794,80 zł brutto. Zgodnie z umową wykonawca musi zakończyć
realizację zadań najpóźniej do dnia 12.07.2019 r. Na przebudowę drogi w Ozorzynie
nasz samorząd pozyskał dotację (jest na liście do dofinansowania) w wysokości 128.449
zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019.
Zakup oleju napędowego na potrzeby gminne
Babiacki samorząd corocznie dokonuje zakupu ok. 50.000 l oleju napędowego z przeznaczeniem do
samochodów dowożących dzieci i osoby niepełnosprawne do szkół i ośrodków, do wozów
strażackich, do ciągników, równiarki i koparki komunalnej oraz do autobusu. W tym roku w ramach przetargu
wyłoniono dostawcę paliwa - Gminną Spółdzielnię ,,Samopomoc Chłopska” z Babiaka. Umowa na tankowanie
floty została podpisana na rok czasu, tj. do końca marca 2020 r.
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Projekt edukacyjny dla mieszkańców Gminy Babiak
Gmina Babiak w roku 2019 realizuje projekt szkoleniowy z
udziałem środków unijnych pt. „Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkańców województw:
zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”. Celem projektu
jest zaznajomienie 252 mieszkańców Gminy Babiak w wieku powyżej 25. roku życia z funkcjonowaniem mediów
społecznościowych. Każdy z uczestników odbędzie szkolenie z zakresu:
- prowadzenie profilu na Facebooku, You Tube, Twitterze,
- prowadzenie rozmów przez Internet (wideo rozmowy, rozmowy grupowe, w mediach społecznościowych),
- rozumienie zjawisk i zagadnień dot. tzw. fake news, hate, ochrony wizerunku osób oraz prawa autorskiego, trolling,
- ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem. Szkolenie potrwa 2 dni po 8 godzin
(prawdopodobnie szkolenia odbędą się w dni wolne od pracy tj. w soboty i niedziele). Okres realizacji szkoleń:
marzec-listopad 2019 r. Planuje się, aby miejscem szkolenia były najbliższe
mieszkańcom świetlice, szkoły czy inne obiekty użyteczności publicznej.
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz posiłek regeneracyjny.
Chętni proszeni są o zapisywanie się na listy u sołtysów, bądź w Urzędzie
Gminy w sekretariacie pod nr tel. 632711071. Pierwszeństwo udziału w
szkoleniu mają osoby zamieszkujące Gminę Babiak. Od stycznia 2019 r.
zrealizowano następujące działania w projekcie:
- zapewniono usługę promocyjną projektu aż do jego zakończenia,
- zakupiono 24 laptopy na potrzeby organizacji szkoleń,
- wyłoniono dwóch instruktorów do przeprowadzenia szkoleń,
- wybrano w drodze zapytania ofertowego firmę cateringową serwującą
podczas szkoleń serwis kawowy i posiłki regeneracyjne. Szczegółowe
informacje z przebiegu realizacji projektu zamieszczone są na stronie
www.babiak.org.pl.
Nowe progi dochodowe stosowane przy ustalaniu świadczeń z zakresu pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku informuje, że Rada Gminy Babiak na sesji
w dniu 15 lutego 2019 r. Uchwałą nr IV/35/19 podwyższyła kryterium dochodowe uprawniające do przyznania
świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach programu wsparcie finansowe
może zostać udzielone osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa
w ustawie o pomocy społecznej. Przyjęta uchwała pozwoli wspierać w ramach Programu, umożliwiającego
otrzymanie przez Gminę Babiak dotacji ze środków budżetu państwa, zasiłkami celowymi na zakup posiłku lub
żywności osoby i rodziny nie tylko spełniające ustawowe kryteria dochodowe, ale również posiadające dochód w
przedziale powyżej 100% do 150% kwot kryteriów dochodowych. Aktualnie kryteria ustawowe kwalifikujące do
przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł, na
osobę w rodzinie - 528 zł. Podwyższenie kwot kryteriów dochodowych do 150% umożliwi objęcie pomocą w formie
zasiłków celowych osoby samotnie gospodarujące posiadające dochód do 1050,51 zł oraz osoby w rodzinie
posiadające dochód na osobę do 792 zł. Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023 ma na celu ograniczenie przede wszystkim zjawiska niedożywienia dzieci
i uczniów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już w lutym 2019 r. (w ramach środków własnych Gminy)
rozpoczął dożywianie dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach. Posiłek otrzymywały jednak tylko te osoby, które
spełniały kryterium dochodowe 100%. Podjęta uchwała pozwoli od marca 2019 r. objąć dodatkową grupę dzieci i
uczniów z rodzin posiadających dochody w przedziale powyżej 100% do 150% kryterium. Gmina Babiak w styczniu
złożyła wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o wsparcie finansowe na realizację zadania.
Jeszcze wielu lat dla Pani Genowefy Gostyńskiej!
W dniu 03.03.2019 r. mieszkanka Gminy Babiak Pani Genowefa Gostyńska obchodziła setne
urodziny. Z racji tego, że Jubilatka zamieszkuje od jakiegoś czasu z rodziną w Kaliszu, babiacki
samorząd wysłał Szanownej Stulatce list gratulacyjny wraz z bukietem kwiatów. Wójt Gminy
Babiak Wojciech Chojnowski życzył Pani Genowefie kolejnych lat w zdrowiu i w szczęściu.
Życzenia do Jubilatki skierował również pisemnie Premier Mateusz Morawiecki. W jego liście
osoby starsze nazywa w ślad za Papieżem Janem Pawłem II ,,strażnikami pamięci zbiorowej”.
Redakcja ,,Wieści z fajką” również przyłącza się do tych wszystkich życzeń. Pani Genowefo!
Jeśli nie potrafimy już biec za słońcem, to ciągle możemy je nosić w naszym sercu!
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