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“Patrzymy na Narodzonego w szopie. Bo chcemy jak 
najwięcej, na zapas, na cały rok nagromadzić światła 
w naszych duszach, by nam go nie zabrakło do 
następnego Bożego Narodzenia”.
                                ks. Mieczysław Maliński

Porządkowanie cmentarza ewangelickiego w Babiaku

 W dniu 29.10.2016 r. z 
i n i c j a t y w y  U r s z u l i  
Kowalczyk wolontariusze 
spotkali się, aby wspólnymi 
s i ł a m i  u p o r z ą d k o w a ć  
cmentarz ewangelicki przy 
ulicy Zielonej w Babiaku. 
Wcześniej przez niespełna 
miesiąc pracownicy referatu 
s p r a w  k o m u n a l n y c h  
tutejszego urzędu usuwali z 
t e r e n u  c m e n t a r z a  

zakrzaczenia i gałęzie. W drugim etapie wolontariusze podnosili 
leżące nagrobki, czyścili je i ustawiali na właściwym miejscu.  
Babiackich wolontariuszy reprezentowali druhowie z OSP Babiak 
z prezesem Pawłem Sarnocińskim na czele, wyposażeni w 
niezbędne szpadle, łomy i piły. Efekt trzygodzinnych prac 
zaskoczył wszystkich. Organizatorka podziękowała ochotnikom 
za zaangażowanie i społeczną pracę. W planach wolontariuszy są 
kolejne akcje i kolejne cmentarze w pobliskich miejscowościach. W 
tym samym dniu w Kiejszach i w Lipich Górach odprawiono 
modlitwy ekumeniczne na tamtejszych cmentarzach 

Jesień juý przyszůa

“Jesień już przyszła…” - to temat lekcji bibliotecznej, 
zorganizowanej przez bibliotekę dla dzieci z Przedszkola w 
Brdowie. Rozmawialiśmy o: znakach i barwach jesieni, jakie 
skarby przynosi nam ta pora roku, co się dzieje w świecie zwierząt, 
na polu, w lesie, w sadzie, jakie ptaki nie lubią zimy i odlatują do 
ciepłych krajów, czym zajęte są wiewiórki. Takie i inne 
ciekawostki interesowały dzieci, które dzieliły się również swoimi 
spostrzeżeniami na temat Pani Jesieni. 

Spotkanie z Teatrem

Dzięki zaproszeniu przez GOKiBP w Babiaku, dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w 
Babiaku wzięły udział w przedstawieniu teatru „Maska” z Krakowa „Warzywa i owoce mają 
czarodziejskie moce”. Widowisko poruszyło tematykę 
zdrowego stylu życia, akcentowało wartości aktywności 
fizycznej oraz prawidłowego odżywiania. Dzieci były 
ostrzegane przed konsekwencjami spożywania fast-
foodów, napojów energetycznych, a także nadmiernej 
ilości słodyczy. Bajka została entuzjastycznie odebrana 
przez młodą widownię. Mamy nadzieję, że przesłanie 
znajdzie odzwierciedlenie w codziennym życiu naszych 
uczniów. 

Sesja inna niż wszystkie

XVIII. Sesja Rady Gminy Babiak, która odbyła się w dniu 28.09.2016 r. była inna niż 
pozostałe. Zdecydowały o tym nie stałe elementy porządku obrad, ale... wymiana 
pokoleniowa skarbników. W tym dniu babiacki samorząd uroczyście pożegnał 
odchodzącą na emeryturę Elżbietę Zielińską, 
która przez 10  lat pełniła funkcję Skarbnika 
Gminy. Z obu stron padły ciepłe słowa o 
dobrej współpracy i podziękowania. 
Jednocześnie włodarz gminy Wojciech 

Chojnowski wraz z przedstawicielami Rady przekazał na ręce nowego 
skarbnika gminnego - Jolanty Grabowskiej - symboliczne liczydło. Z ust 
nowej Pani Skarbnik padła deklaracja o sumiennym i starannym 
wykonywaniu swoich obowiązków.

X. Powiatowe Spotkania z Folklorem

„

15. października odbyły się w Kłodawie X. Powiatowe Spotkania z Folklorem, na których 
zaprezentowały się zespoły działające przy 
GOKiBP w Babiaku. Zespół Regionalny Mały 
Babiak zaprezentował suitę zabaw dziecięcych: 
„Corno kura”, Zelman”, „Czopnik” i „Dyny”. 
Kapela Rodzinna Cedzidłów w składzie: Piotr 
Cedzidło i Maja Cedzidło zagrała kujawiaka „Do 
Polinio” z repertuaru Czesława Marciniaka, polkę 
Karola Królikowskiego i oberka Piotra Banasiaka. 
Reaktywowany Zespół Śpiewaczy „Borowioki” 
zaprezentował pieśni regionu Kujaw Borowych. 

Úwiŕt rodzinnych,  zdrowych, spćdzonych w gronie najbliýszych przy 
blasku choinki i z kolćdŕ na ustach ýyczŕ:  

Przewodniczący Rady Gminy Babiak
Ireneusz Wiśniewski

Wójt Gminy Babiak
Wojciech Chojnowski

Mikołajki 2016

6. grudnia br. od samego rana na ulicach Babiaka można było zobaczyć Mikołajów w towarzystwie Śnieżynek. 
Zmotoryzowany orszak odwiedził tutejszy Urząd Gminy, gdzie dla urzędników zostawił rózgi, a dla nielicznych 
coś słodkiego. Następnie Mikołaje udali się do gminnych przedszkoli i szkół. Tam dzieci zostały obdarowane 
paczkami ze słodyczami. Zanim jednak łakocie trafiły do rąk maluchów, te musiały zaśpiewać piosenkę, 
wyrecytować wiersz lub wykonać inne wymyślone przez Mikołaja zadanie. Wszystkie dzieci bez wyjątku 
otrzymały oczekiwany prezent. W sumie rozdano 943 paczki. Tegoroczne Mikołajki tradycyjnie  zorganizowali 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku.

Sukces uczestnika 
ŚDS w Dębnie 

Królewskim

25. listopada 2016  odbył 
się X Festiwal Piosenki 
Osób Niepełnosprawnych 
o  " S o l n e g o  K o s a "  
zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Sprawni Inaczej w Kłodawie ze wsparciem 
Anny Dymnej. Nasz uczestnik Marcin 
otrzymał I miejsce za wykonanie piosenki 
Krzysztofa Krawczyka - „ Ostatni raz 

zatańczysz ze 
m n ą ” .  
D o d a t k o w o  
nasz Ośrodek 
miał możliwość 
zaprezentowani
a prac, które 
p o w s t a ł y  w  
r a m a c h  

prowadzonych zajęć terapeutycznych.
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                                       Sukces brdowskich druhów

Druhom z OSP w Brdowie (zwłaszcza 
części żeńskiej) babiacki samorząd 
serdecznie gratuluje zajęcia III. miejsca w X. 
M i s t r zo s twach  Po l sk i  S t r a ż aków 
Ochotników w Ratownictwie Wodnym i 
Powodziowym! Brdów pokazał, że można 
wygrywać mając najsłabszy silnik w łodzi. 
Drużyna przywiozła ze sobą nagrody o 
wartości ponad 3.000 zł, które wzbogacą wyposażenie brdowskiej jednostki.

Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor w Babiaku

Gmina Babiak otrzymała w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej dotację na funkcjonowanie w miesiącach październik-grudzień 
2016 r. Domu Dziennego Pobytu w Babiaku. Środki pochodzą z Programu 
Wieloletniego Senior Wigor. Wsparcie wynosi 200 zł na jednego 
podopiecznego na miesiąc. Pozostałe koszty utrzymania obiektu ponosi 
Gmina Babiak. Seniorzy biorą udział w zajęciach warsztatowych z 
hafciarstwa, szydełkowania, tworzenia ozdób, kulinarnych oraz korzystają z 
usług rehabilitanta. Babiacką grupą seniorów opiekuje się Eliza Kondzierska, 
a zajęcia odbywają się w obiekcie na ul. Wojska Polskiego 15 lub w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku przy ul. Poznańskiej 2.

Walczymy o środki unijne

W październiku br. Gmina Babiak złożyła wniosek w ramach  
poddziałania 4.3.1 Gospodarka wodno  ściekowa 
Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjny na lata 
2014-2020 o dofinansowanie inwestycji pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - 
etap IV”.  Na powyższe zadanie składa się kilka mniejszych tj. budowa kanalizacji sanitarnej w m. Babiak etap IX-cz. 
3, budowa sieci wodociągowej w m. Babiak etap IX- cz. 3, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ozorzyn etap I oraz 
rozbudowa stacji uzdatniania wody w Babiaku - etap II poprzez odwiert studni głębinowej. Całkowity koszt 
projektu wyniósł ponad 1,1 mln zł, a wnioskowana kwota pomocy może przekroczyć 760 tys. zł.  

Natomiast na początku listopada br. babiacki samorząd złożył kolejny wniosek w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej (na etap V), tym razem w ramach konkursu ogłoszonego z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadania zawarte we wniosku obejmują  rozbudowę  stacji 
uzdatniania wody w Brdowie, wykonanie studni rezerwowej nr 4 w Mchowie, rozbudowę stacji 

uzdatniania wody w Mchowie,  doposażenie pogotowia wodno-kanalizacyjnego (samochód użytkowy, 
minikoparka, laweta). Koszt całkowity operacji wynosi ponad 3,2 mln zł, a wnioskowana kwota dotacji to prawie 1,7 
mln zł. Rozstrzygnięcia obydwu konkursów odbędą się  wiosną 2017.

                    Rozdajemy żółte kartki za niewłaściwą segregację

Z monitoringu segregacji przez mieszkańców odpadów prowadzonego przez firmę 
odbierającą  oraz przez pracowników Urzędu Gminy w  Babiaku płyną niepokojące sygnały. 
Spora grupa gospodarstw domowych, mimo zadeklarowanej segregacji odpadów nie robi 
tego właściwie lub w ogóle. W celu ostrzeżenia tych gospodarstw domowych na ich 
pojemnikach pojawiają się żółte kartki z informacją o niewłaściwej segregacji. 
Niedostosowanie się mieszkańców do zadeklarowanego sposobu segregacji spowoduje 
podwyższenie im przez Gminę Babiak opłat i zmianę deklaracji z urzędu. Tym samym babiacki samorząd apeluje do 
wszystkich o prawidłowe segregowanie odpadów i właściwą postawę proekologiczną. Gmina Babiak w przyszłym 
roku zainicjuje kampanię edukacyjną dla dzieci i młodzieży w szkołach (zajęcia i konkursy z nagrodami)  oraz 
właścicieli nieruchomości (ulotki i kalendarze) o tematyce prawidłowej segregacji. 

 Dzień Edukacji Narodowej 2016

W dniu 14.10.2016 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Babiak z przedstawicielami babiackiej oświaty. Okazją ku 
temu było wręczenie Nagród Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku 
nagrodzonych zostało 7 osób reprezentujących placówki oświatowe z terenu gminy. 
Byli to Romuald Czernicki z Zespołu Szkół w Brdowie, Krystyna Maj i Lidia 
Wiśniewska-Jóźwicka z Gimnazjum w Babiaku, Teresa Tomicka z Zespołu Szkół w 
Bogusławicach, Lidia Idczak i Elżbieta Albin ze Szkoły Podstawowej w Babiaku oraz 
Emilia Wertka z Samorządowego Przedszkola w Babiaku. Spotkanie w tym gronie było 
dobrą okazją do dyskusji na temat sytuacji lokalnej oświaty obecnie, ale także o 
obawach i nadziejach na przyszłość w perspektywie spodziewanej reformy edukacji.

Narodowe Święto Niepodległości 2016

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości zorganizował w dniu 11. 
listopada Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku 
we współpracy z babiackim samorządem i tutejszym proboszczem. O 
11.30 druhowie z OSP w Babiaku wprowadzili uroczyście poczty 
sztandarowe do kościoła.  Ks. Paweł Okoński odprawił mszę św. w 
intencji wolnej Ojczyzny. W trakcie nabożeństwa chór “Dominanta” i 
uczestnicy wykonali kilka patriotycznych pieśni. Następnie w 
uroczystym przemarszu wszyscy udali się pod pomnik w miejscowym 
parku. Tutaj zebranych powitał Wójt Gminy Babiak Wojciech 
Chojnowski, który przedstawił krótki rys historyczny na temat polskiej 
drogi do wolności. Za obrońców Ojczyzny modlitwę zainicjował ks. 
proboszcz. Po złożeniu 

kwiatów pod pomnikiem przyszedł czas na kolejny element babiackich 
obchodów. Dzięki życzliwości przedstawicieli Nadleśnictwa w Kole 
zebrani mogli uczestniczyć w historycznej chwili - leśnicy podarowali 
samorządowi dwie sadzonki  cisów pospolitych, które zostały poświęcone 
przez Papieża Benedykta XVI.  Jednocześnie padł pomysł, aby nadać 
drzewom imiona. Z wyborem nazw poczekamy do 3  maja 2017 tj. do 
czasu kiedy odbędą się w tym miejscu kolejne uroczystości. Tradycyjnie 
obchody uświetniła orkiestra dęta z Babiaka, poczty sztandarowe oraz 
dzieci i młodzież. W tym samym dniu po południu odbył  się w gminnym 
ośrodku kultury koncert utworów z okresu 20-lecia międzywojennego.

Przegląd inwestycji drogowych

W okresie jesiennym babiacki samorząd kontynuuje następujące zadania drogowe według 
numeracji nadanej w poprzednim wydaniu naszego biuletynu:  nr 18 Brzezie-Smólkowo o 
dł. 0,990 km, nr 19 Lichenek o dł. 0,612 km, nr 21 Zwierzchociny - etap I o dł. 0,995 km, nr 
22 Polonisz o dł. 0,808 km, nr 24 Ozorzyn SKR o dł. 0,250 

km. Termin zakończenia realizacji wyżej wymienionych zadań oprócz drogi nr 24 to 
marzec 2017 r. Prace przygotowawcze rozpoczęły się także na drogach, na które 
samorząd otrzymał dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020. Firma 
EKOINŻBUD buduje na ulicy Wiosny Ludów i Plac Wolności kanalizację 
deszczową, a w Brdowie na ul. Stodólnej ma w planach przeprowadzić roboty 
pomiarowe. Zakończenie tych zadań planowane jest na maj 2017 r.

Apel do uýytkowników dróg gminnych

W zwiŕzku z coraz czćstszymi zgůoszeniami od mieszkańców o zanieczyszczeniach na drogach gminnych w postaci 
nawiezionej ziemi, paszy, kiszonek, obornika itp. babiacki samorzŕd apeluje do uýytkowników dróg o utrzymywanie 
wůaúciwego porzŕdku. Zgodnie z art. 91. Kodeksu wykroczeń: “Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej 
drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować 
niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym,  podlega karze grzywny do 1500 złotych albo 
karze nagany”. Wspólne zadbanie o nasze drogi nie tylko poprawi estetykć miejscowoúci, ale przede wszystkim 
zapewni bezpieczne korzystanie z nich, co jest bardzo waýne o tej porze roku. Dzićkujemy za wyrozumiaůoúă!

Odwierty próbne w Gminie Babiak

W Dębnie Poproboszczowskim firma Strzelecki Energia Sp. z o.o.  z Warszawy 
prowadzi prace geologiczne związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego. Firma działa na podstawie koncesji nr 3/2016/p z dnia 
26.04.2016 r.  udzielonej przez Ministerstwo Środowiska.  Decyzją Starosty Kolskiego 
powyższe prace zakończą się rekultywacją działki. Odwiert nie wpływa negatywie na 
środowisko naturalne.
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 Skarpa starej żwirowni 

Na skarpie starej żwirowni, gdzie brzozy cichutko szumiały.
Stanąłem nad brzegiem urwiska, a łzy się same polały.

Tu kiedyś wśród maszyn hałasu co piasek tonami kopały.
Z radością dzieciństwo spędzałem dziś tylko wspomnienia zostały.

Wspomnienia co rażą jak piorun, dla dziecka uciechą to było.
Gdy piasek  spod nóg obsuwał lub z piaskiem się z góry stoczyło.

Dziś piasek ten drzewa porosły, i tylko skarpa została.
Wspomnienia łzy oczom przyniosły, ślepa miłość zaś radość 
zabrała.

Lecz nigdy nie żałuj coś stracił, bo strata nie warta jest życia.
Choć żona majątek zabrała i trudne to do przeżycia.

Choć życie nie szczędzi kłopotów choć łzy nie raz gorzkie popłyną.
Też płakać i wtedy nie trzeba choć przyszło się rozstać z rodziną

Gdy jeszcze załamie się zdrowie, rodzina na zawsze porzuci,
Nim radę Ci życie podpowie, nadzieja głęboko zasmuci.

Życiowe nas gnębią potrzeby,  bo życie okrutne jak włócznia.
Nie warto więc wyciągać wspomnień, co dawno bywało za ucznia.

Już lata tamte nie wrócą, w zeszycie wiersz tylko zostanie.
I w sercu rana krwawiąca, zadana twą ręką tyranie.

Lubotyń, 25.07.1993 r.

Ryszard Kleczkowski  - pisarz i poeta pochodzący 
z Lubotynia - sam o sobie...

Urodziłem się w 1947 roku w miejscowości Brzezie w 
ówczesnym powiecie radziejowskim. Młode lata, lecz 
wcześniej dzieciństwo i szkołę podstawową skończyłem 
już w  sąsiednich miejscowościach w Lubotyniu, gdzie 
rodzice zamieszkali po kupnie podupadłego 
gospodarstwa rolnego, a potem w Bogusławicach. 
Marzeniem moim była mechanizacja, skończyć 
Technikum Samochodowe w Poznaniu i dalej w tym 
kierunku pogłębiać wiedzę. Gdy w 1965 r. zmarła mi 
mama, a ojciec się poważnie rozchorował, plany spaliły 
na panewce i musiałem pozostać na gospodarstwie 
rodziców. Nie było to łatwe dla siedemnastoletniego 
wtedy chłopaka, nie mającego zielonego pojęcia o 
prowadzeniu gospodarstwa. Ale nie było wyboru, gdy 
życie do tego zmusiło. W tym też czasie zapisałem się do 
OSP w Lubotyniu mającą remizę na działce 
podarowanej im przez ojca mojej mamy, też 
zamiłowanego w tej organizacji. A że w głowie i duszy 
pachniała mechanizacja zostałem wysłany na kurs 
mechanika kierowcy sprzętu strażackiego, który z oceną 
dobrą udało mi się zaliczyć. Z powodu choroby ojca 
ominęło mnie wojsko. Przeniesiony do rezerwy 
musiałem jednocześnie z kursem mechanika zaliczyć 
kurs O.T.K. czego nie żałuję.  Po zawarciu w 1970 roku 
małżeństwa i w miarę doprowadzenia gospodarstwa do 
poziomu, choroba trochę za sprawą żony zaczęła 
zakłócać mi życie. Kiedy w roku 1990 zaliczyłem szpital  
(prawie 6 miesięcy) to z powodu stanu zdrowia, a także i z 
powodu rozpadu małżeństwa na gospodarstwo nie było 
po co wracać. Przez 10  samotnie spędzonych lat, w tym 
kilka u siostry w Niemczech zaliczyłem kurs spawacza i 
palacza c.o. Niewiele na tym zyskałem, gdyż stan zdrowia 
po przebytej chorobie utrudniał mi pracę w tych 
zawodach. Żeby zapomnieć czasem o problemach jakie 
mi życie daruje, to ukrywam je w podobno ładnych 

Turniej umiejętności życiowych i społecznych

Dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim zorganizowano V Turniej 
Umiejętności Życiowych i Społecznych. Głównym celem było sprawdzenie umiejętności naszych uczestników 
zdobytych w trakcie prowadzonych treningów i zajęć terapeutycznych na terenie placówki. Turniej obejmował część  

teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy wykonywali zadania związane z 
czynnościami dnia codziennego np. zaplanowanie zakupów, dokonywanie 
opłat, przygotowanie ciepłego napoju, obieranie i krojenie warzyw, 
prawidłowa segregacja odpadów komunalnych, utrzymanie czystości i 
porządku wokół siebie, pranie i prasowanie, korzystanie ze sprzętów 
gospodarstwa domowego. Dodatkowo uczestnicy brali udział w udzielaniu 
pierwszej pomocy w przypadkach skaleczenia, oparzenia lub omdlenia. 
Uczestnicy pod fachowym nadzorem opatrywali, na szczęście upozorowane 
skaleczenia u swoich kolegów. Naszym uczestnikom  ten turniej  pozwolił na 
sprawdzenie własnych umiejętności z zakresu zaradności życiowej, a także 
pomógł uwierzyć w swoje ukryte możliwości.

Na własne konto

Gmina Babiak po raz kolejny zgłosiła jedno z gminnych gimnazjów do Programu „Na Własne Konto”- tym razem 
Gimnazjum w Zespole Szkół w Brdowie. Przypomnijmy, że jest to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej, 
skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym 
wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.  W ramach Programu nasi gimnazjaliści będą 
uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii prowadzonych we współpracy z 
przydzielonym przez Fundusz studentem ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i 
gry edukacyjne uczniowie poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im 
lepszy start w dorosłe życie. Dodatkową atrakcją będą wyjazdy do siedzib przedsiębiorców. Podczas II semestru 
uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową. Trzymajmy kciuki za naszych 
młodych przedsiębiorców.
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Młodzi wioślarze z Brdowa na torze w Bydgoszczy

W dniach 10-11. września 2016 roku na torze Brdyujście w Bydgoszczy odbyły się regaty pn. „Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików i Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Wioślarstwie”. Zawodnicy 
Uczniowskiego Klubu Sportowego z Brdowa: Dominik Chęciński, Zuzanna Szara i Faustyna Racinowska wzięli 
udział w zawodach wioślarskich na bydgoskim torze.  Przejazd do Bydgoszczy został 
sfinansowany przez dyrektora ZS w Brdowie Romualda Czernickiego.  Tor wioślarski 
w Bydgoszczy usytuowany jest w dolnym odcinku rzeki Brdy. To najstarszy tor 
regatowy w Polsce. Młodzi zawodnicy z UKS Brdów wystartowali w dwóch 
kategoriach. Dziewczęta w kategorii juniorki młodsze, a Dominik jako młodzik. 
Zawodniczki płynące na dwójce podwójnej zajęły 3. miejsce za zawodniczkami z 
Kruszwicy i Bydgoszczy. Jedyny młodzik z Brdowa wystartował na jedynce (skiff) i po 
pasjonującej walce zajął trzecie miejsce w swoim biegu, a szóste w całej klasyfikacji. To 
był trzeci start ww. zawodników na zawodach wioślarskich w tym roku. 

Turniej piłki plażowej 

Nauczyciele brdowskiej szkoły: Bartosz Mikołajczyk i Dariusz Racinowski działający 
w Młodzieżowym Klubie Sportowym „Brdów” zorganizowali 13. września 2016 
roku „Trzeci Turniej Plażowej Piłki Siatkowej” dla uczniów szkoły podstawowej. 
Zawody odbyły się na plaży należącej do Centrum Sportów Wodnych. Wzięło w nich 
udział sześć drużyn dziewcząt i chłopców. Po zaciętej rywalizacji, prowadzonej 
systemem „każdy z każdym”, trzy najlepsze drużyny otrzymały piękne puchary, a 
wszyscy uczestnicy medale zakupione z funduszy Gminy Babiak w ramach 
realizowanego przez MKS projektu.

„Umiem pływać” - projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Babiaku zaczęli realizację 
kolejnych już zajęć w ramach 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 tym razem projektem objętych zostało 45 uczniów. Zgodnie z 
projektem zaplanowano dziesięć dwugodzinnych wyjazdów na pływalnię do Koła. W trakcie wyjazdów dzieci 
oswajały się z wodą i poznawały podstawy nauki pływania, czerpiąc z tego jednocześnie dużo radości. Projekt 
ukierunkowany jest na naukę poprzez zabawę, ale też ma rozwijać ciało i ducha dziecka. Ważnym aspektem jest 
również rozwijanie świadomości zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów wodnych. 

Uczestnictwo uczniów w projekcie jest bezpłatne, dzięki wkładowi 
własnemu Gminy Babiak w kwocie 6.750,00 zł przeznaczonemu na 
pokrycie części kosztów transportu i wejścia na pływalnię, 
ubezpieczenia uczestników oraz wynagrodzenia instruktorów 
nauki pływania. Wie to dobrze każdy z nas, na pływanie nadszedł 
czas!

Międzynarodowe Targi Modelarskie Hobby-Model Poznań 2016

Tradycyjnie i w tym roku odwiedziliśmy Targi Modelarskie w Poznaniu. Co nowego w modelarstwie? Przede 
wszystkim  postępująca technologia. Uważam , że z prawdziwym modelarstwem drukarki 3D nie mają za bardzo nic 
wspólnego, ale są obecnie na topie. Można było zobaczyć cudeńka wykonywane tą technologią. Praktycznie tylko 
ludzka wyobraźnia i programy komputerowe ograniczają to co można wydrukować z tworzywa sztucznego. Wystaw 
modelarni takich jak nasza nie było wcale. Prezentowały się kluby tematyczne, czyli zajmujące się wąską dziedziną 
modelarstwa np. modelarze kolejowi, samochodowi, bądź wykonujący figurki albo modele plastikowe. Można było 
zrobić zakupy artykułów i sprzętu modelarskiego w bardzo dobrych cenach.  Nie ukrywam, że głównym celem 
naszej wyprawy było zdobycie jak największej ilości materiałów dotyczących budowy makiet kolejowych. Jest to 
związane z naszym nowym projektem, czyli budową makiety kolejowej w skali HO. Uważam, że cel został osiągnięty 

ponieważ przywieźliśmy bogatą dokumentację fotograficzną oraz poznaliśmy 
ludzi którzy podzielą się z nami swoją fachową wiedzą. Do obejrzenia były 
przepiękne makiety kolejowe w różnych skalach, wiernie oddające rzeczywistość. 
Można było zobaczyć modelarzy samochodowych w akcji gdzie prezentowali 
modele w drifcie. Oblicze modelarstwa cały czas się zmienia. Mam nadzieję, że 
modelarze z Koła Modelarskiego ORLIK działającego przy Gminnym Ośrodku 
Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku nadal będą mogli realizować swoje 
marzenia i osiągać założone cele.
                                                                     Instruktor modelarstwa Piotr Kubiak


