Drodzy Rolnicy!

Informujemy, że wybory do izb rolniczych zgodnie z uchwałą nr 9/2014
Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 listopada 2014 r. zostały zarządzone na
niedzielę 31 maja 2015 r. Wybory do walnego zgromadzenia Wielkopolskiej Izby
Rolniczej są dwustopniowe. W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są
dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha).
Wybrani delegaci wchodzą w skład tzw. Rady Powiatowej, która - na swym pierwszym
posiedzeniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata. Te dwie osoby wchodzą
w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata. Czynne i bierne
prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: członkowie Izby,
którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów
specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych
https://www.facebook.com/ posiadających w nich wkłady gruntowe. W wyborach do samorządu rolniczego, okręgiem
ugbabiak?ref=hl
wyborczym jest gmina, w związku z tym w Wielkopolsce utworzono 226 okręgów
wyborczych. W 200 okręgach o powierzchni użytków rolnych ponad 4 tys. ha, wybranych
zostanie po 2 delegatów, zaś w 26 okręgach o powierzchni użytków rolnych do 4 tys. ha,
wybrany zostanie 1 delegat. Do obsadzenia w radach powiatowych Wielkopolskiej Izby
Rolniczej jest zatem 426 mandatów. Aktualne informacje wyborcze zawarto na stronie
internetowej pod adresem: www.wir.org.pl
„Umiem pływać” - projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki
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Z początkiem marca b.r. uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w
Babiaku zaczęli realizację 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
projektem objętych zostało 85 uczniów. Uczestnicy podzieleni zostali na 2 grupy, dla których
zaplanowanych zostało po dziesięć dwugodzinnych wyjazdów na pływalnię do Koła (I grupa
- wiosna, II grupa - jesień). W trakcie wyjazdów dzieci mają oswoić się z wodą i poznać
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 12.750,00 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
przyszedł czas.
Ferie w babiackim domu kultury
Podczas tegorocznych ferii zimowych, oprócz zajęć
prowadzonych w ciągu roku, odbyły się zajęcia z elementami
baletu, prowadzone przez instruktorkę Martę Jarosz.
Zorganizowano również darmowy seans filmowy oraz dyskotekę
walentynkową dla dzieci, połączoną z quizem przygotowanym
przez pracowników biblioteki GOKiBP. Cyklicznie odbywają się
tam seanse filmowe dla dzieci i dorosłych. Wśród repertuaru nie
zabraknie tez filmów nagrodzonych największymi nagrodami z
b r a n ż y
s z t u k i
f i l m o w e j .
Kolejny sukces Natalii Sarniak

W dniu 28 lutego zakończył się 34. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Koninie, gdzie do eliminacji
zgłosiło się blisko 100 młodych wokalistów z Konina i okolic. Wyłoniono 27 najlepszych uczestników, w gronie
których znalazła się Natalia Sarniak z Babiaka, prowadzona przez Mariolę Cedzidło przy Gminnym Ośrodku
Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku. Festiwal poprzedziły warsztaty wokalne, prowadzone przez
profesjonalnych trenerów. W dniu Festiwalu zaprezentowali się wykonawcy w kategorii wiekowej 7-16 lat,
podzieleni na trzy podgrupy: 7-10 lat; 11-13 lat; 14-16 lat. Młodzi wokaliści rywalizowali o nagrody i
wyróżnienia. Natalia
Sar niak w kateg orii wiekowej 7-10 lat zdobyła 3 miejsce.
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Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
...Zaś nazajutrz, w świąteczny poniedziałek, dzień się
podnosił jeszcze jaśniejszy, barzej jeno skąpany w
rosach i modrawych omgleniach, ale i barzej
rozsłoneczniony i jakiś zgoła weselszy (...) Chłopaki już
latały z sikawkami, sprawiając sobie śmigus, albo
przyczajone za drzewami nad stawem, lały nie tylko
przechodzących, ale każdego, kto ino na próg wyjrzał,
że już nawet ściany były pomoczone i kałuże siwiły się
pod domami.

Data wydania
III 2015
Nakład 1000 egz.
Wieści z fajką
Nr 39 bezpłatny

W tym numerze:
Wydarzenia
s. 2
(”Chłopi” W. St. Reymont) Sprawy gminne s. 3
Informacje
s. 4
Pragniemy złożyć życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, obfitości
na świątecznym stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju
Komunikat
w życiu rodzinnym!
Stowarzyszenia
Wójt Gminy Babiak
Przewodniczący Rady Gminy Babiak
Polaków
Wojciech Chojnowski Poszkodowanych przez
Ireneusz Wiśniewski
III Rzeszę
Wizyta Podsekretarza Stanu Bogdana Dombrowskiego - ministra
Oddział Terenowy
administracji i cyfryzacji w Gminie Babiak
w Koninie
62-510 Konin
W dniu 09.02.2015 r. Gmina Babiak
Aleje 1 Maja 9

gościła z wizytą Podsekretarza Stanu
Bogdana Dombrowskiego - ministra
administracji i cyfryzacji. Celem spotkania
było omówienie efektów realizacji przez
babiacki samorząd projektu realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka (w ramach
projektu 30 gospodarstw domowych i 6 jednostek podległych Gminie - Zespół Szkół
w Brdowie, Zespół Szkół w Bogusławicach, Szkoła Podstawowa w Babiaku,
Gimnazjum w Babiaku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku, Gminny
Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku) uzyskało dostęp do internetu.
Łącznie w ramach projektu zakupiono 169 zestawów komputerowych. Całkowity
koszt projektu 878.553,06 złotych, dofinansowany w 100% w ramach POIG). Minister
Bogdan Dombrowski odwiedził Babiak w drodze powrotnej z konferencji prasowej
zorganizowanej wraz z marszałkiem województwa oraz firmą INEA podsumowującą
zakończenie budowy sieci szerokopasmowej w województwie wielkopolskim.
Spotkanie ministra z przedstawicielami babiackiego samorządu, oświaty, kultury i
pomocy społecznej odbyło się o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i
Bibliotece Publicznej w Babiaku. Gości i zebranych powitał Wójt Gminy Babiak
Wojciech Chojnowski. Następnie Radosław Bartczak - koordynator projekt „E-start
mieszkańców Gminy Babiak” przedstawił zebranym założenia projektu i osiągnięte
rezultaty. Po prezentacji głos zabrał minister Bogdan Dombrowski, który przybliżył
wszystkim plany Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie wdrażania e-usług
w samorządach oraz budowy
szerokopasmowego dostępu do
internetu. Po krótkiej dyskusji goście
skierowali pod adresem wójta wyrazy
wdzięczności za podejmowane
działania zapobiegające wykluczeniu
cyfrowemu na terenie gminy Babiak.

Zarząd Oddziału
T e r e n o w e g o
Stowarzyszenia Polaków
Poszkodowanych przez
III Rzeszę (SPP) Oddział
w Koninie zawiadamia, że
z dniem 31 grudnia 2014
roku kończy swą
działalność statutową i
p r z e k a z u j e
dotychczasowe obowiązki
w
s ł u ż b i e
poszkodowanym z dniem
1 stycznia 2015 roku
Zarządowi Oddziału
Wo j e w ó d z k i e g o
Stowarzyszenia Polaków
Poszkodowanych przez
III Rzeszę w Poznaniu z
siedzibą przy Alejach
Niepodległości nr 16/18,
nr telefonu (61) 854-1528.Członkowie
Stowarzyszenia i
sympatycy w potrzebach
informacyjnych mogą się
kontaktować od Nowego
Roku 2015 pod wyżej
wymienionym adresem.
Prezes Oddziału
Terenowego w Koninie
Jerzy Majewski

Budowa wielofunkcyjnego boiska w Bogusławicach

Babiacki orszak Trzech Króli
Przemarsz ulicami Babiaka i występy w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej - tak uczczono Święto
Trzech Króli. Organizatorami uroczystości byli: Parafia Rzymsko-Katolicka w Babiaku pw. Przemienienia
Pańskiego oraz GOKiBP . Obchody rozpoczął orszak Trzech Króli, który wyruszył spod Urzędu Gminy. W tym
roku w osoby królów wcielili się: Wojciech Chojnowski-Wójt Gminy Babiak, Marek Kompanowski-Radny Gminy
Babiak oraz Paweł Drapiński-Radny i jednocześnie sołtys Sołectwa
Babiak. Przemarsz zakończył się pod budynkiem GOKiBP w Babiaku,
gdzie trzej królowie złożyli dary, a proboszcz tutejszej parafii ks. Maciej
Dyoniziak oraz wikary ks. Jacek Borowski pobłogosławili tłumnie
przybyłych parafian. Po zakończeniu orszaku pozostałe uroczystości
odbyły się w tutejszym domu kultury. Z pieśniami religijnymi wystąpił
zespół z Grzegorzewa, a następnie z kolędami i piosenkami
świątecznymi zespół „Quadrans” z towarzyszeniem sholi parafialnej. W
międzyczasie księża tutejszej parafii zorganizowali loterię, a dzięki
hojności parafian wszystkie losy były wygrane.
Spotkanie wigilijne dla seniorów w GOKiBP

152 obchody bitwy pod Cieplinami

W dniu 13 grudnia b.r. odbyło się spotkanie wigilijne dla
seniorów zamieszkujących Sołectwo Babiak. W spotkaniu
udział wzięło 36 starszych osób. Uczestniczyli również
zaproszeni goście: Wójt Gminy Babiak - Wojciech
Chojnowski, ksiądz wikariusz oraz siostry zakonne parafii
Babiak, dyrektor GOKiBP - Piotr Cedzidło, dyrektor
Samorządowego Przedszkola w Babiaku - Ewa Mikołajczyk,
kierownik GOPS w Babiaku - Krystyna Bilińska, Radny
Powiatu Kolskiego - Ryszard Kasiorek oraz radni Gminy
Babiak: Jadwiga Witkowska, Andrzej Rosiński i Marek
Kompanowski. Organizatorami spotkania byli już po raz
piąty: Sołtys Sołectwa Babiak i Radny Gminy Babiak- Paweł
Drapiński, GOKiBP w Babiaku, Samorządowe Przedszkole
w Babiaku, GOPS w Babiaku. Po odczytaniu fragmentu
Biblii i udzieleniu błogosławieństwa przez ks. Jacka,
wikariusza parafii Babiak, zebrani podzielili się opłatkiem.
Wigilię uświetnił występ dzieci z Samorządowego
Przedszkola w Babiaku, które wprowadziły gości w
świąteczny nastrój śpiewając kolędy i recytując wierszyki o
tematyce świątecznej. Wystąpiła również zdobywczyni I
miejsca w 30. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej
„Mikrofon dla najmłodszych” w Izbicy Kujawskiej Natalia
Sarniak z Babiaka. Imprezę swoimi występami uświetnili
również chór „DOMINANTA” i Gminna Orkiestra Dęta z
Babiaka. Przed podaniem dań wigilijnych zaprezentowano
przygotowaną przez Sołtysa Sołectwa Babiak prezentację
dokumentującą historię spotkań wigilijnych zainicjowaną
przez p. Pawła Drapińskiego od 2007 roku ( przez pierwsze
dwa lata obdarowywano seniorów bonami towarowymi).
Od 2009 roku wspólne spotkania odbywają się w sali
widowiskowej GOKiBP w Babiaku.
Organizatorzy składają podziękowania sponsorom, którzy
przyczynili się do
spotkania: Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Babiaku,
S k l e p o w i
Wielobranżowemu
„Lewiatan” w Babiaku .

W dniu 08.02.2015
r. samorządowcy z
Gminy Babiak
( W o j c i e c h
Chojnowski - Wójt
G m i n y, To m a s z
Szymański Zastępca Wójta,
Krystyna BąkSekretarz Gminy, Radosław Bartczak-pracownik
Urzędu, Zbigniew Dopierała-radny Gminy) wzięli
udział w obchodach 152 rocznicy bitwy pod
Cieplinami.
Organizatorem obchodów był
proboszcz parafii Modzerowo - ks. Marek
Kasiorkiewicz. Wśród zaproszonych gości pojawili
się także samorządowcy z Włocławka, Izbicy
Kujawskiej, Kłodawy oraz inne delegacje. Mszę
świętą odprawił ks. Józef Seweryn z parafii Przedecz,
polecając Bogu duszę księdza Jana Sypniewskiego
(ówczesnego proboszcza parafii Modzerowo, który
pomagał powstańcom) i dusze wszystkich poległych
w obronie Ojczyzny. W tegorocznych obchodach
uwagę skupiono
na stosunku
Kościoła do
Pow s t a n i a i
u d z i a l e
duchownych w
w a l k a c h
powstańczych.
Na zakończenie
m s z y
wysłuchano
kilku pieśni
patriotycznych
w wykonaniu młodzieży. Następnie wszyscy udali się
pod pomnik w Lucynowie, gdzie złożono kwiaty i
zapalono znicze. Gmina Babiak wraz z mieszkańcami
Lucynowa dba o właściwy stan pomnika oraz
zapewnia jego pielęgnację.
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W lutym br. wyłoniono wykonawcę zadania pn. “Budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego w Bogusławicach”. Z firmą ANH z Duczek została podpisana umowa o
roboty budowlane na kwotę 340.000,00 zł brutto. Wykonawca powinien zakończyć
zadanie do końca lipca 2015 r. Do kosztów robót budowlanych związanych z tym
zadaniem zostaną doliczone wynagrodzenia inspektora nadzoru budowlanego i
geodety. Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Planowane jest także złożenie
wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Kruszywo drogowe
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
2000 ton kruszywa drogowego w
ramach funduszu sołeckiego zostanie
przeznaczonych do 14 sołectw na
tamtejsze drogi. W lutym wyłoniono
dostawcę kamienia. Koszt dostaw to
130.380,00 zł. W zależności od aury
kruszywo zostanie rozwiezione od
marca do lipca br. na wskazane drogi.

Prace na drogach

W ramach projektu pn. “Wsparcie techniczne OSP w Babiaku poprzez
zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z
wyposażeniem” Gmina Babiak uzyskała wsparcie finansowe na zakup
wielofunkcyjnego pojazdu strażackiego. Dotację w wysokości 80%
kosztów zadania pozyskano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2007-2013 - Działanie 3.6 Poprawa
bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego. Dostawcę pojazdu
wyłoniono w drodze przetargu, a
został nim dealer firmy Peugeot z
Warszawy. Koszt auta ze specjalną
zabudową i wyposażeniem to
172.152,00 zł brutto. Termin
realizacji dostawy ustalono do dnia
15 maja 2015 r. Całkowity koszt
zadania wyniesie 188.142,00 zł.

IV Sesja Rady Gminy

Inną z inwestycji drogowych
W dniu 06.03.2015 r. odbyła się IV Sesja Rady
wykonanych w br. jest podbudowa
Gminy Babiak. W porządku obrad pojawiły się
w ciągu drogi gminnej nr G-492604
m.in.:
podsumowanie wyborów sołeckich,
Janowice-Kolonia Mchówek na dł.
uchwalenie programu opieki nad zwierzętami,
ok. 0,3 km. Szerokość podbudowy
przyjęcie programu usuwania azbestu. Ważnym
wynosi od 4,5 do 5m, a grubość po
punktem obrad było powitanie nowowybranych
zagęszczeniu średnio 15 cm.
sołtysów oraz podziękowania dla
Ponadto trwa realizacja przebudowy
dotychczasowych. Ci ostatni zostali obdarowani
drogi w Lubotyniu nr G-492602 o
przez władze samorządowe drobnymi
dł. 0,849 i drogi w Brzeziu nr Gupominkami. Na trzydzieści sołectw zmiany
492605 o dł. 0,998 km. Planowany personalne nastąpiły w pięciu: w Dębnie Królewskim Marian Górczewski
termin zakończenia prac to koniec zastąpił Danutę Ferenc, w Góraju Piechocka Jadwiga pokonała Stanisława
maja br.
Idczaka, w Korzeczniku-Szatanowie Teresę Nowicką zastąpił Dariusz
Okoński, w Osówiu Przemysław
Brodziński zastąpił Roberta
Pedę, a w Starych Morzycach
Jagodziński Leszek wygrał z
Ireną Bujanowską.
Włodarz
Gminy Wojciech Chojnowski na
ręce sołtysów przekazał
podziękowania dla mieszkańców
z a w y s o k ą f r e k we n c j ę w
wyborach sołeckich. Taka
postawa społeczeństwa oznacza
zaangażowanie i zainteresowanie
rozwojem gminy.
Wieści z fajką
nr 39 bezpłatny
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Na własne konto
W pierwszym tygodniu ferii tj. 16-20 lutego b.r. w Gimnazjum w Babiaku 18 uczniów
uczestniczyło w zajęciach w ramach realizacji Programu „Na Własne Konto”. 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. Celem programu jest: poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki
zawodowej, zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a
młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich. W ramach Programu nasi uczniowie uczestniczyli w dodatkowych
zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii prowadzonych przez Panią Jadwigę Chojnowską we współpracy z
przydzielonym przez Fundusz studentem ekonomii Panem Tomaszem Płaską. W trakcie jednego tygodnia ferii
zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne gimnazjaliści poznawali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne,
które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Dodatkową atrakcją były wyjazdy do siedziby
przedsiębiorcy - Andre Abrasive Articles Sp. z o.o. w Kole - oraz do
banku - PKO BP w Kole. Podczas II semestru uczniowie
wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę
konkursową na najlepszą Teczkę Spółdzielni Uczniowskiej oraz w
konkursie internetowym - reklamę spółdzielni uczniowskiej. Każdy
z uczniów uczestniczących w Projekcie może wziąć również udział
w konkursie indywidualnym na najlepszy artykuł ekonomiczny - na
autorów najlepszych prac czekają roczne stypendia edukacyjne.
Trzymajmy kciuki za naszą młodą przedsiębiorczość.
Nasi na biegu WOŚP w Warszawie
W dniu 11 stycznia 2015 roku trójka czynnie grających piłkarzy klubu sportowego
Nałęcz Babiak: Michał Stasiak, Miłosz Stasiak, Krzysztof Witkowski oraz dwójka
byłych zawodników: Błażej Kordylewski i Paweł Kubiak wzięli udział w 9. biegu
"Policz się z cukrzycą" w Warszawie. Do pokonania piłkarze mieli blisko 5 km.
Piłkarzom towarzyszyły również ich dziewczyny. Łącznie wystartowało 5 tys.
uczestników. Na mecie wszyscy uczestnicy otrzymali medale. Bieg odbył się także
w innych miastach. Ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
Klub Modelarski Orlik z nagrodami
Tegoroczne zawody modeli halowych odbyły się 28 lutego w Witkowie. Na zaproszenie tamtejszych modelarzy
konstruktorzy z Babiaka wraz z instruktorem Piotrem Kubiakiem udali się na konkurs małych modeli szybowców.
Do zawodów zgłosiły się cztery drużyny: z Kołaczkowa, Wrześni, Babiaka i gospodarze z Witkowa, w sumie 20
zawodników w tym 5 z Babiaka. Areną zmagań była hala sportowa przy tamtejszej szkole. Po przybyciu i
zapoznaniem się z obiektem odbyła się seria treningowa. Zawody odbyły się w dwóch kategoriach: styro modele
wykonane ze styropianu, rzutki modele wykonane z balsy (lekkie drzewo) - w obydwu chodzi o jak najdłuższy czas
lotu. Rozegrano po trzy kolejki lotów, jeden najsłabszy czas był odrzucony. W kategorii styro pierwsze miejsce zajął
Adrian Krzyżanowicz Orlik Babiak, drugie miejsce Kacper Kaczorowski Orlik Babiak, trzecie miejsce Szymon
Kołodziejski Orlik Babiak. W kategorii rzutek nie mieliśmy zawodników na pudle. W przerwie zawodów odbyły się
pokazy zdalnie sterowanych modeli samochodów, wielowirnikowców i poduszkowca. Na zakończenie zawodów
kierownik tutejszej modelarni p. Jacek Hejne i Burmistrz Witkowa p. Marian Gadziński (organizatorzy zawodów )
pogratulowali osiągniętych wyników i wręczyli zwycięzcom nagrody i dyplomy. Otwarte Mistrzostwa Witkowa
Modeli Halowych przebiegły w miłej i koleżeńskiej atmosferze.
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Poetycko-muzyczny Dzień Kobiet
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Gminny Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna w Babiaku przygotował spektakl poetyckomuzyczny oparty na twórczości Kabaretu Starszych Panów. W
przedstawieniu zatytułowanym “Zielona gęś na herbatce u starszych
panów” artyści zaprezentowali największe hity tego duetu okraszając je
żartobliwym komentarzem. Po nich z programem tanecznym wystąpiły
dzieci z Samorządowego Przedszkola w Babiaku. Ponadto publiczność
rozśmieszał działający przy GOKiBP kabaret “Paradise”, a taniec
nowoczesny zaprezentował zespół “Demolka”. Po uśmiechniętych
twarzach Pań było widać, że popołudnie spędziły w miłej atmosferze.

Zakończenie Ligi Piłki Nożnej Halowej w Babiaku
Do ostatniej kolejki trwała walka o 1 miesce w tabeli. Ostatecznie zwycięzcą ligi okazała się drużyna Orły Bogusławice
z dorobkiem 25 pkt. Tuż za nimi Dinomaniacy, którzy mieli o 1 pkt mniej. Trzecie miejsce przypadło drużynie Kac z
Vegas z 16 pkt. Na zakończenie wszystkie
drużyny otrzymały puchary oraz drobne
gadżety stowarzyszenia babiak2, a zawodnicy
pierwszych trzech drużyn oprócz pucharów
otrzymali dodatkowo medale. Królem
strzelców został Tomasz Tomicki (Orły
Bogusławice) z dorobkiem 19 bramek.
Najlepszego bramkarza ligi wybierali
kapitanowie drużyn, a zdecydowana
większość z nich głosowała na Adriana
Kowalewskiego (Orły Bogusławice).
Organizatorem ligi było stowarzyszenie
b
a
b
i
a
k
2
1
.
Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Halowej dla Kacpra
W dniach 31.01/01.02.2015 w Gminnej Hali Sportowej w Babiaku odbył się Charytatywny Turniej Piłki Nożnej
Halowej. Celem turnieju było zebranie pieniędzy dla niepełnosprawnego 7-letniego mieszkańca Babiaka - Kacpra
Przybyłowicza. Udział wzięło 30 drużyn, które zostały podzielone na 6 grup po 4 zespoły i 2 grupy po 3 zespoły.Do
dalszej fazy rozgrywek awansowały dwie drużyny. Zwycięzcą została drużyna FC Wczorajsi, która pokonała w finale
2:0 drużynę Outsaiderów. Trzecie miejsce przypadło drużynie z Chocenia. Najlepszym strzelcem turnieju był Michał
Rutkowski (FC Wczorajsi), a najlepszym bramkarzem został zawodnik z drużyny Outsaider. Zebrana kwota 5330 zł
została przekazana Kacprowi.
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