Piknik edukacyjny
12 października odbył się Piknik Edukacyjny, który
był pierwszym wydarzeniem oświatowym tego typu
na terenie gminy Babiak. W spotkaniu uczestniczyli
rodzice, nauczyciele, dzieci oraz inne osoby
zaangażowane w sprawy babiackiej oświaty.
Pierwszym punktem Pikniku była prezentacja
podsumowująca zrealizowane w ostatnich latach
projekty edukacyjne a mianowicie: Radosny świat
przedszkolaka, Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III (dwa projekty), Wiedza naszym atutem i Zanim pójdę w świat,
a także projekt „E-start mieszkańców Gminy Babiak”. Szczegóły projektów przedstawił pan Mariusz Prażanowski prezes
Stowarzyszenia babiak21, które brało udział w realizacji części projektów. Pan Wójt Wojciech Chojnowski przedstawił
również wizję przyszłej oświaty Gminy Babiak, a m.in. plany budowy nowego budynku przedszkola w Babiaku oraz
rozbudowy przedszkola w Brdowie. Następnie scenę opanowały dzieci z Samorządowego Przedszkola w Babiaku, które
zaprezentowały swoje umiejętności, po czym uroczyście złożyły ślubowanie i przechodząc przez specjalną kolorową bramę
zostały przyjęte w poczet przedszkolaków. Na koniec występów maluchów pani dyrektor
Przedszkola podziękowała w imieniu uczestników projektu „Radosny świat przedszkolaka” za
możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć i podkreśliła widoczne już efekty projektu. Piknik
okazał się również doskonałą okazją do uhonorowania Nagrodą Gminy Babiak wyróżniających się
w bieżącym roku pedagogów. Tym razem pan Wójt wręczył nagrody: pani dyrektor Ewie
Mikołajczyk oraz pani Bożenie Zielińskiej z Samorządowego Przedszkola w Babiaku, pani
dyrektor Beacie Kujawa-Rutkowskiej i pani Lidii Gryglewskiej ze Szkoły Podstawowej w Babiaku,
pani dyrektor Krystynie Śliwie i pani Magdalenie Krygier z Gimnazjum w Babiaku, panu
dyrektorowi Markowi Tomickiemu i pani Jolancie Szymańskiej z Zespołu Szkół w Bogusławicach
oraz panu dyrektorowi Romualdowi Czernickiemu i pani Jolancie Staroście z Zespołu Szkół w
Brdowie. Zakończenie Pikniku uświetniła swoim występem Natalka Sarniak ze Szkoły
Podstawowej w Babiaku, która zachwyciła wszystkich swoim wykonaniem „Piosenki drewnianych
lalek”. Po wyczerpaniu punktów części oficjalnej pan Wójt zaprosił wszystkich zebranych na
skromny poczęstunek, który dał wyraz nazwie spotkania piknik.
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Jest w moim Kraju ...
Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

W tym numerze:
Wydarzenia
s. 2
Sprawy gminne s. 3
Informacje
s. 4

- Cyprian Kamil Norwid

Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem
życzą
Przewodniczący Rady Gminy Babiak
Ireneusz Wiśniewski

Wójt Gminy Babiak
Wojciech Chojnowski

I sesja po wyborach samorządowych

Udane zakończenie sezonu wędkarskiego

Występ teatru lalkowego ze spektaklem
“O Stachu i strachu"

W dniach 01-05 października 2014 roku na Łowisku Rudy
należącym do Stawów Milickich odbyły się XII Zawody W dniu 03.11.2014. do GOKiBP zawitał Wędrowny Teatr Lalkowy ze
Karpiowe o Puchar Starbaitsa, w których wystartowały 23 spektaklem „O Stachu i strachu”, oparty na motywach baśni braci Grimm oraz
polskich opowieści
dwuosobowe zespoły z całej Polski. W zawodach wzięli udział
l u d ow y ch . W
również zawodnicy K.K.K. Camo Carp Babiak Wlkp – Karol
przedstawieniu wzięły
Rutkowski i Michał Wojciechowski, którzy kolejny raz mogą
udział dzieci ze Szkoły
poszczycić się odniesionymi sukcesami. Karol Rutkowski złowił
Podstawowej w Babiaku
karpia o wadze 23,70 kg dzięki czemu nie tylko pobił rekord
oraz z Samorządowego
łowiska, ale również wygrał zawody w kategorii: ”Największa
Przedszkola w Babiaku.
r yba”. Na chwilę
P o w y s t ę p i e
obecną jest to również
zorganizowano
rekord życiowy tego
warsztaty dla dzieci
zawodnika. W ogólnej
uczęszczających do kół
r y w a l i z a c j i
t e a t r a l n y c h
K.Rutkowski i
prowadzonych przez p.
M.Wojciechowski zajęli
Mariolę Cedzidło w
wysokie 6 miejsce.
G O K i B P .

Zbiórka żywności dla bezdomnych zwierząt
W dniach od 06-31 października 2014 r. w Samorządowym Przedszkolu w Babiaku odbyła się
zbiórka żywności dla bezdomnych psów.
Zwierzęta znajdują się w przytulisku
zlokalizowanym przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Poloniszu. Dzięki dużemu
zaangażowaniu dzieci oraz ich rodziców udało się zebrać 61 kg karmy, która została
przekazana do przytuliska. Mamy nadzieję, że poprzez udział w tego rodzaju akcjach nasze
przedszkolaki wyrosną na odpowiedzialnych, pełnych empatii, wspaniałych ludzi, którzy nie
pozostaną obojętni na krzywdę zwierząt. Wszystkim darczyńcom, małym i dużym, którzy
przyłączyli się do naszej akcji
DZIĘKUJEMY!
Pracownicy Samorządowego
Przedszkola w Babiaku

Na dzień 1 grudnia 2014 r. Komisarz Wyborczy w Koninie zwołał pierwszą sesję nowowybranej Rady Gminy Babiak.
Głównym punktem obrad było złożenie ślubowania przez wójta i radnych, wręczenie im zaświadczeń o wyborze oraz
obsadzenie funkcji w radzie i w komisjach. Wcześniej przewodnicząca gminnej komisji wyborczej Barbara Rakowska
przedstawiła statystykę wyborczą w formie prezentacji multimedialnej. Ważnym punktem posiedzenia był wybór
Przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępców oraz składów komisji stałych. W wyniku głosowania funkcje te
przypadły następującym radnym: Ireneusz Wiśniewski został Przewodniczącym Rady Gminy Babiak, a Paweł
Drapiński i Andrzej Rosiński jego zastępcami. W komisji gospodarczej będą pracowali wszyscy radni, a w komisji rewizyjnej następujący radni: Wanda
Radowska, Józef Kwiatkowski, Bogdan Świętoń, Marek Kompanowski, Roman Szafrański. Po ukonstytuowaniu się nowej rady, wójt Wojciech
Chojnowski zaprezentował radnym bilans otwarcia tej kadencji. Włodarz przedstawił obecną sytuację gospodarczą i finansową Gminy Babiak oraz
pokrótce naświetlił przyszłe priorytety dla naszego samorządu. O szczegółach finansowych mówiła w swoim wystąpieniu skarbnik Elżbieta
Zielińska. Na zakończenie z ust gospodarza gminy padła deklaracja ścisłej współpracy z Radą Gminy w celu utrzymania dotychczasowego poziomu
rozwoju. Ostatnie wybory nie zmieniły znacząco składu organu decyzyjnego i wykonawczego w Gminie Babiak. Uprawnionych do głosowania było
6501 mieszkańców. Do urn przyszło 54,53% wyborców. O stanowisko wójta ubiegał się dotychczasowy wójt reprezentujący Towarzystwo
Samorządowe - Wojciech Chojnowski i kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego - Henryk Krygier. Przewagę wyborców uzyskał obecny włodarz
osiągając 52,5% głosów (1835 skreśleń). Do rady startowało 46 kandydatów zgłoszonych przez 6 komitetów. Tegoroczne wybory samorządowe
odbywały się według nowego podziału okręgów na jednomandatowe. I tak w 15 okręgach wybrano następujących radnych: Drapiński Paweł (okręg
nr 1),Witkowska Jadwiga (okręg nr 2), Kompanowski Marek (okręg nr 3), Rosiński Andrzej (okręg nr 4), Simiński Szymon (okręg nr 5), Albin Roman
(okręg nr 6), Idczak Zenon (okręg nr 7), Świętoń Bogdan (okręg nr 8), Wiśniewski Dariusz (okręg nr 9), Wiśniewski Ireneusz (okręg nr 10), Szafrański
Roman (okręg nr 11), Kwiatkowski Józef (okręg nr 12), Dopierała Zbigniew (okręg nr 13), Krygier Henryk (okręg nr 14), Radowska Wanda (okręg nr
15). Mimo ogólnopolskiej awarii systemu informatycznego, gminna komisja wyborcza ustaliła wyniki dwa dni po zakończeniu głosowania.

11 listopada w naszej gminie

Budowa placu zabaw w Janowicach, w Brdowie, w Lubotyniu, w Góraju i w Bogusławicach

W dniu 11 listopada 2014 r. o godz. 11:30 odbyła się uroczysta
Msza św. za Ojczyznę, w której wzięły udział poczty sztandarowe
OSP w Babiaku i szkół gminy Babiak. Oprawę muzyczną
przygotował Chór Mieszany „Dominanta” działający przy
GOKiBP w Babiaku, który wystąpił również przed pomnikiem
podczas złożenia wiązanek kwiatów. Dla licznej grupy
mieszkańców wygłosił przemówienie okolicznościowe Wójt
Gminy Babiak Wojciech Chojnowski. Dzień wcześniej tj. 10 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury
i Bibliotece Publicznej wystąpili artyści scen poznańskich z koncertem patriotycznym pt. „ Były
kiedyś dni…”. W koncercie wzięło udział wielu mieszkańców gminy Babiak. Podczas występu
prezentowane były materiały filmowe z dziejów oręża polskiego. Na zakończenie występu
zgromadzeni goście mieli okazję zaśpiewać znane żołnierskie melodie przy akompaniamencie
muzycznym. Koncert został entuzjastycznie przyjęty przez zgromadzoną publiczność.

Święty Mikołaj

Czerwony prezent

Jak co roku, na początku grudnia do gminnych szkół przyjeżdża Mikołaj ze swoim orszakiem, aby
obdarować wszystkie dzieci prezentami. Tradycją stało się także, że swoją podróż Gwiazdor
rozpoczyna od wizyty z rózgami i cukierkami w Urzędzie Gminy (zostawia tu więcej cukierków niż
rózeg:-)). Następnie kolorowy orszak podąża do szkół. Dzieci zanim otrzymają prezenty muszą
zaśpiewać Mikołajowi piosenkę, odpowiedzieć na zadaną zagadkę lub wykonać inną wskazaną
czynność. Po udowodnieniu swojej grzeczności, do rąk 983 dzieci trafiły paczki ze słodyczami o
łącznej wartości 9.000 zł. Organizatorem całej mikołajkowej akcji jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Babiaku. W tym roku niespodziewanie pojawił się drugi Mikołaj, który odwiedził
pracowników Urzędu Gminy przekazując im życzenia i cukierki od właściciela firmy Dawidos.net
Dawida Maciejewskiego. Mikołaj ten zawitał również do wszystkich klientów w/w firmy.

W Mikołajki krwiodawcy z Gminy Babiak
podarowali osobom potrzebującym jeden z
najcenniejszych prezentów, jaki może otrzymać
chora osoba k r e w. D o
ambulansu
p r z y
Gminnym
Ośrodku
Kultury i
Bibliotece
Publicznej w
B a b i a k u
ustawiały się
k o l e j k i
ochotników. Łącznie w akcji udział wzięło 43
krwiodawców i udało się pozyskać przeszło 19
litrów krwi. Była to już druga tego typu akcja. W
p i e r w s z e j u d z i a ł w z i ę ł y 5 3 o s o b y.
Koordynatorem
przedsięwzięć jest Urząd
Gminy w Babiaku, który nawiązał ścisłą
w s p ó ł p r a c ę z Re g i o n a l n y m C e n t r u m
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
Akcja ta cieszy się ciągłym zainteresowaniem
wśród mieszkańców naszej gminy.

Gmina Babiak skutecznie pozyskała środki na budowę pięciu placów zabaw. Umowy o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 podpisano w III kwartale tego roku. Wykonawca zadania ma wykonać place zabaw w Janowicach, Brdowie, Góraju,
Lubotyniu i Bogusławicach. Wnioskowana dotacja na wykonane place wyniesie 98.493,12 zł. Zakres prac obejmuje prace przygotowawcze, roboty
ziemne, dostawy i montaż urządzeń, zieleń oraz ogrodzenie. Poszczególne place nieznacznie różnią się wyposażeniem i wartością.

Janowice

Lubotyń

Przebudowa dróg w Korzeczniku Podlesie,
Lubotyniu i Brzeziu
We wrześniu 2014 r. została podpisana umowa na wykonanie
trzech odcinków dróg:
- Korzecznik Podlesie nr G-492553 o dł. 0,330 km i wartości
89.199,60 zł brutto
- Lubotyń nr G-492602 o dł. 0,849 km i wartości 243.367,92 zł
brutto
- Brzezie nr G-492605 o dł. 0,998 km i wartości 264.928,47 zł
brutto.
Pierwsza z dróg została wykonana w całości i rozliczona. Na
wykonanie pozostałych zgodnie z umową Wykonawca ma czas
do 29.05.2015 r. Zadanie to jest finansowane ze środków
budżetu gminy.

Brdów

Góraj

Bogusławice

Odśnieżanie 2014/2015
W listopadzie br. babiacki samorząd podpisał 5 umów z właścicielami sprzętu do
odśnieżania. Koordynacją zimowej akcji na drogach gminnych zajmuje się pracownik
referatu spraw komunalnych Łukasz Kubiak. Odśnieżanie będzie przebiegało według
schematu z lat ubiegłych. Także sprzęt gminny zostanie wykorzystany do usuwania
śniegu z dróg. Samorząd dysponuje ciągnikiem z pługiem i równiarko-ładowarką.

Zagospodarowanie i modernizacja zespołu boisk
sportowych w Ozorzynie-etap III
Dopełnieniem obydwu etapów budowy zespołu boisk sportowych w Ozorzynie jest
etap trzeci, polegający na wyposażeniu obiektu w sprzęt rekreacyjno-siłowy, sprzęt
sportowy i sprzęt gospodarczy. Tym samym wyłoniono dostawców następujących
elementów: siłowni zewnętrznej składającej się z 12 urządzeń, słupków i siatki do
tenisa ziemnego, oszczepów, kul, stanowiska sędziego, podium, znaczników dla
zawodników, plastronów, płotków do biegania, bloków startowych, kosiarki z
pługiem, wózka transportowego, wiaty. Łączny koszt wyżej wymienionego
wyposażenia z montażem to 91 tys. zł. Termin zakończenia dostaw/montażu
ustalono na koniec grudnia 2014 r.

Dotacja na wykonaną w latach 2012/2013 rozbudowę GOKiBP

Złote gody 2014
W tym roku siedem par z terenu Gminy Babiak świętowało 50tą rocznicę pożycia małżeńskiego. Na uroczystość przybyli:
Państwo Teresa i Jerzy Jabłońscy, Państwo Włodzisława i Jan
Jarońscy, Państwo Teresa i Henryk Kurlapscy, Państwo Jadwiga
i Jerzy Lewandowscy, Państwo Czesława i Czesław
Okunkowscy oraz Państwo Władysława i Kazimierz
Rutkowscy. Z przyczyn osobistych zabrakło Państwa
Kazimiery i Zygmunta Kruszynów. Wójt Gminy Wojciech
Chojowski oraz Kierownik USC Ewa Bilińska pogratulowali
jubilatom, życzyli im zdrowia i miłości na następne długie lata.
Małżonkowie odebrali przyznane im przez Prezydenta RP
Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nie obyło się też
bez toastu. Przy kawie i ciastkach małżonkowie podzielili się z
resztą swoimi wspomnieniami z młodości. Uroczystość
uświetniła muzycznie Kapela Cedzidłów. Na zakończenie
wszyscy pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

W 2012 roku Gmina Babiak rozpoczęła rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku. Przedmiotem inwestycji była
rozbudowa biblioteki, remont sali widowiskowo-konferencyjnej oraz budowa schodów zewnętrznych pełniących
funkcję sceny. Koszt zadania wyniósł niespełna 280 tys. zł. W tym samym czasie na to zadanie babiacki samorząd
złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie rozbudowy w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 160 tys. zł. W roku 2014 dzięki zaangażowaniu władz
samorządowych udało się podpisać umowę o refundację. Tym samym po pozytywnej ocenie przeprowadzonego
postępowania przetargowego Gmina Babiak złożyła wniosek o wypłatę dotacji. Obecnie trwa weryfikacja
poniesionych wydatków przez oddział płatności Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Wyposażenie sali edukacyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej
W ramach projektu „ Wyposażenie sali edukacyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej” zakupiono sprzęt audiowizualny oraz stoły i
krzesła konferencyjne na prowadzenie kursów, konferencji, szkoleń dla mieszkańców Gminy Babiak (z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego w
wysokości 25.000 zł). Zadanie zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie “Małe projekty”.
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