Wiejski dwór (fragment)

Ryszard Witkowski urodził się w
1957 r. w Kole. Dzieciństwo i
młodość spędził w
Bogusławice to stara osada hrabiowska.
Bogusławicach uczęszczając do
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Tu nad niewielką rzeczką, co przez wioskę płynie, Ł ó d z k i e j z a m i e s z k a ł p o n ow n i e we
Włocławku i podjął tam pracę zawodową.
był niegdyś folwark, który i dziś z wielkości słynie. Prywatnie Pan Ryszard ma szereg innych
Był też pałac gdzie mieszkał hrabia Karnkowski, z a i n t e r e s o w a ń . J e s t c z ł o n k i e m
także inne osoby…i sekretarz Guzowski.
Stowarzyszenia Kolekcjonerów Dziedzictwa
Kulturowego
Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
https://www.facebook.com/
Integruje
ludzi
z różnych, lokalnych środowisk
ugbabiak?ref=hl
Balowała tu szlachta, pracowała służba.
intelektualnych
i artystycznych oraz zajmuje
Taki wyrok czasu, taka była wróżba.
się krzewieniem poezji i literatury wśród
Gdy wybuchła wojna, elita i słudzy
zainteresowanych osób. Obraz niszczejącego
opuścili pałac, i jedni, i drudzy.
i rozpadającego się dworku w Bogusławicach
zainspirował go do skomponowania i
napisania w ubiegłym roku wiersza pt.
Ryszard Witkowski
''Wiejski dwór'', którego fragment teraz
prezentujemy. Jest to jego literacki debiut.

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

W miejscowoúci Kiejsze w gminie Babiak, przy drodze wojewódzkiej w kierunku Brdowa, w
gźstych zaroúlac h ukryty jest stary, nieczynny cmentarz wiernych wyznania ewangelickiego,
którzy do roku 1945 zamieszkiwali okoliczne wsie. Po wojnie, cmentarz pozostawiony bez
opieki, ulega³ zniszczeniom i zapomnieniu, podobnie
jak wiele innych w naszym regionie. W marcu br. grupka
wolontariuszy ze wsparciem ze strony Urzźdu Gminy w
Babiaku, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie
oraz druæyny harcerskiej z Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Kole
rozpoczź³a prace porz¹ dkowe, które bźd¹
kontynuowane w nadchodz¹cych miesi¹cach. A potem,
byę moæe, zostanie podjęta próba ratowania kolejnych
zapomnianych cmentarzy, bźd¹cych elementem lokalnej
historii.

Strażacy pamiętali o rocznicy

OSP Brdów

W dniu 14 kwietnia 2016 r. o godzinie 20.20 Ognisko
Ducha Świętego zapłonęło przy strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Babiaku. Strażacy ochotnicy z
Babiaka w ten sposób odpowiedzieli na wezwanie
Związku Podhalan i Zarządu Głównego OSP RP, aby
upamiętnić jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Podczas
uroczystości obecny był proboszcz parafii w Babiaku
ks. Paweł Okoński . Zgromadzeni odmówili modlitwę
za ojczyznę i odśpiewali ulubioną pieśń Papieża Jana
Pawła II
„Barkę”.
Ognisko w
g m i n i e
B a b i a k
płonęło
również
p r z y
strażnicy
O S P w
Brdowie .

W miesiącu kwietniu 2016
roku sześcioro członków
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Brdowie ukończyło
szkolenie z zakresu
kwalifikowanej pierwszej
pomocy. Uprawnienia te są
wymagane wobec strażaków
biorących bezpośredni udział w działaniach
ratowniczo-gaśniczych. Całkowity koszt szkolenia to
ponad 3.500 zł, z czego Urząd Gminy w Babiaku
sfinansował część szkolenia w wysokości 900 zł, część
w wysokości 935 zł przekazali wierni parafii pw. św.
Wojciecha w Brdowie oraz pielgrzymi obecni podczas
pokazów ratownictwa technicznego zorganizowanego
w lany poniedziałek przez brdowską OSP.
Sami
strażacy sfinansowali pozostałą część szkolenia w
kwocie ponad 1.660 zł z własnych środków. Ważnym
wydarzeniem było także pozyskanie przez druhów
sprzętu strażackiego m.in. agregatu prądotwórczego.
Przyczynił się do tego Tomasz Kaszyński przekazując
na ten cel 3.000 zł.
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Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Babiak
Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski
Urząd Gminy w Babiaku był obok Stowarzyszenia babiak21 oraz Zakonu
Św. Pawła I Pustelnika Klasztor Brdów organizatorem obchodów 1050.
rocznicy Chrztu Polski – „Brdowskie spotkanie u źródła”. W dniu
24.04.2016 r. w Brdowie odbyůysić obchody, na które zůoýyůysić:
- wygłoszenie referatu historycznego przez Marcina Polewskiego
(lokalnego historyka);
- uroczysta msza św. w tutejszym kościele sprawowana przez ks. Pawůa
Okońskiego;
- odsłonięcie pamiątkowej tablicy wraz z jej poúwićceniem.
W obchodach uczestniczyů poseů na Sejm RP Leszek Galemba, Starosta
Kolski Wieńczysůaw Oblizajek, ksićýa z sŕsiednich parafii, babiaccy
samorzŕdowcy, urzćdnicy, straýacy (z Brdowa, Babiaka, Dćbna
Królewskiego i Úwićtosůawic), harcerze oraz mieszkańcy. Nie zabrakůo
takýe mediów. Uroczystoúci rozpoczćůysić w koúciele referatem na temat
Chrztu Polski i udziaůu miejscowoúci Brdów w waýniejszych
wydarzeniach historycznych. Po wykůadzie goúci powitaů Przeor
Waldemar Pastusiak, który jako gospodarz wprowadziů uczestników w
tematykć i przebieg obchodów. Po uroczystej mszy úw. gůos zabraů poseů
Leszek Galemba, wyraýajŕc radoúă z moýliwoúci osobistego uczestnictwa
w tak waýnym wydarzeniu, wspominajŕc, ýe obchody w roku 1966 byůy
tůumione przez tamtejsze wůadze. W podobnym tonie przemawiaů takýe
Wieńczysůaw Oblizajek. Na koniec gůos zabraů Wójt Gminy Babiak
Wojciech Chojnowski, który przedstawiů krótki rys historyczny oraz
podzićkowaů wszystkim za wspólne úwićtowanie tej rocznicy. Z koúcioůa
procesja i sztandary zaprowadziůy wszystkich do parku pod gůaz, na
którym zamocowano krzyý oraz pamiŕtkowŕ tablicć z napisem:
"Pamićtamy o ęródůach naszej toýsamoúci narodowej w chrzeúcijańskiej
Europie. W 1050. rocznicć Chrztu Polski SpoůecznoúăGminy Babiak".
Odsůonićcia tablicy dokonali: Kinga Wiúniewska, Leszek Galemba,
Wieńczysůaw Oblizajek, ks. Paweů Okoński i Wojciech Chojnowski. Ks.
Paweů Okoński dokonaů takýe poúwićcenia gůazu. Obchody uúwietniů
wystćp brdowskiej scholi, babiackiego chóru oraz oprawa przygotowana
przez druhów straýaków z Brdowa i tutejszych harcerzy. Warto nadmieniă,
ýe przy okazji tego wydarzenia brdowskie dćby posadzone z okazji 600lecia bitwy pod Grunwaldem zostaůy oznaczone nowymi tabliczkami
umocowanymi na kamieniach. Organizacja powyýszego wydarzenia
odbyůasić z udziaůemúrodkówdotacji Gminy Babiak.
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Zmiany kadrowe na babiackim posterunku
W dniu 01.06.2016 r. Komendant Powiatowy Policji w Kole insp. Wiesław Grzegorczyk
powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta KP w Kłodawie
asp. szt. Grzeg orzowi Banasiakowi. Natomiast
Kierownikiem Posterunku Policji w Babiaku w tym samym
dniu zostaů asp. Łukasz Ziemkiewicz. Ponadto babiacki
posterunek zostaů wzmocniony kadrowo poprzez
powierzenie obowiŕzków dzielnicowego w rejonie 15 mů.
asp. Rafaůowi Zielińskiemu, a do zespoůu kryminalnego przeniesiono z KPP w
Kole st. sierý. MichaůaWiktorskiego i mů.asp. Marcina Gůowińskiego.

Samorządowcy pamiętają o rocznicach
Przedstawiciele babiackiego samorządu pamiętają o ważnych dla Ojczyzny i
Polaków rocznicach i wydarzeniach. W marcu razem z delegacją pracowników
Lasów Państwowych złożyli kwiaty pod pomnikiem żołnierzy wyklętych na
babiackim cmentarzu. Natomiast na początku kwietnia br. wójt Wojciech
Chojnowski i Przewodniczący Rady Gminy Babiak Ireneusz Wiśniewski zapalili
znicze pod pomnikiem z okazji 76 rocznicy zbrodni katyńskiej na polskich
oficerach. W 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja o godz. 12:00 w
pa r a fi i p o d wezw a ni em P r zemi e n i e n i a
Pańskiego w Babiaku odprawiona została
M a s za Św i ę ta za O jc zyznę. We mszy
uc ze s t ni c zy li pr ze d s t awi c ie l e s amor ząd u
gminy Babiak, uczniowie i nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Babiaku
wraz z pocztami sztandarowymi, OSP w
Babiaku wraz z pocztem sztandarowym,
Orkiestra Dęta z GOKiBP w Babiaku oraz
m i es z kań cy. Po u r o c z ys to śc i ko ś ci el n ej
przemaszerowano pod pomnik, aby zapalić
znicze i złożyć kwiaty w hołdzie poległym w
walkach za Ojczyznę.
III rowerowy rajd katyński
21 maja 2016 roku odbył się III Rowerowy Rajd Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Regionu Konińskiego, którego trasa wyglądała następująco: Wólka Czepowa Kłodawa - Przedecz - Brdów - Babiak - Lubstów - Licheń Stary. Organizatorami tego
przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Katyń w Koninie, Zespół Szkół GórniczoEnergetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie i Stalowi Cykliści - Grupa
Rowerowa działająca przy oddziale PTTK w Koninie. Jadąc przez naszą gminę cykliści
zatrzymali się w brdowskim kościele, w którym dzięki uprzejmości Przeora
Waldemara Pastusiaka i przy wsparciu babiackiego samorządu mogli odpocząć i
posilić się żurkiem paulińskim. Krótką część artystyczną przygotowali
pod okiem Pana Romualda Czernickiego i Pani Katarzyny
Jendrzejewskiej gimnazjaliści z Brdowa. Organizatorzy serdecznie
podziękowali gospodarzom za ciepłe przyjęcie i wręczyli wszystkim
drobne upominki związane z rajdem. Następnym punktem na trasie
był pomnik w Babiaku, gdzie złożono kwiaty, a modlitwę za poległych
żołnierzy katyńskich odmówił tutejszy proboszcz ks. Paweł Okoński.
Od granicy z gminą Przedecz do granicy z gminą Sompolno cyklistom
towarzyszyli na rowerach przedstawiciele babiackiego samorządu.
Gminny festyn rodzinny
Stowarzyszenie babiak21 zorganizowało w dniu 05.06.2016 r. przy boisku Orlik gminny festyn rodzinny.
Współorganizatorami imprezy było Samorządowe Przedszkole w Babiaku wraz z Radą Rodziców, Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku, Sołtys Paweł Drapiński i Rada Sołecka Sołectwa Babiak. Imprezę wsparli
także sponsorzy w osobach lokalnych samorządowców i przedsiębiorców. Dla uczestników przewidziano moc
atrakcji: dmuchańce, zabawy z animatorem, fotobudkę, konkursy sportowe z nagrodami, malowanie twarzy,
prezentację służb mundurowych. Dzieci zostały obdarowane balonami, owocami, lizakami, cukierkami, sokami i
lodami. Każdy z uczestników mógł się posilić grochówką. Festyn udało się zorganizować dzięki wsparciu dotacją z
Gminy Babiak.
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Boom drogowy w Gminie Babiak w VII kadencji samorządu
W kadencji 2014-2018 Gmina Babiak przyjęła za priorytet rozwój infrastruktury
drogowej. Konsekwencją tych decyzji jest szczególny nacisk na dystrybucję środków
budżetowych i pozyskiwanie nowych funduszy w kierunku budowy nawierzchni
asfaltowych. Na ten cel babiacki samorząd zaciągnął kredyt w wysokości 3 mln zł oraz
złożył wnioski o dofinansowanie wybranych dróg. Średnie roczne dochody w budżecie
Gminy Babiak to niespełna 26 mln. Obecnie zrealizowano lub zakontraktowano do
przebudowy, polegającej na położeniu warstwy asfaltu 22 odcinki dróg i ulic. Pod koniec
roku 2014 podpisano umowy, a prace ukończono w maju roku 2015 na następujących
drogach: nr 1 - Korzecznik Podlesie o dł. 0,330 km - 92 tys. zł, nr 2 - Lubotyń o dł. 0,849
km - 250 tys. zł, nr 3 - Brzezie o dł. 0,998 km i wartości 273 tys. zł. Kolejne drogi to czas
realizacji w latach 2015-2017: nr 4 - droga m. Góraj, odcinek o długości 0,962 km i
wartości brutto 356 tys. zł, nr 5 - droga w m. Bogusławice, odcinek o dł. 0,980 km i wartości brutto 219 tys. zł,
nr 6 - droga w m. Krukowo-etap II; utwardzono odcinek o dł. 0,897 km za cenę 177 tys. zł, nr 7 - droga w m.
Olszak-etap II; utwardzono odcinek o dł. 0,877 km za cenę 165 tys. zł, nr 8 - droga Janowice etap I odcinek o
dł. 0,790 km i wartości brutto 169 tys. zł, nr 9 - droga w m. Korzecznik-Szatanowo etap II utwardzono masą
asfaltową odcinek o dł. 0,736 km za kwotę 206 tys. zł, nr 10 - droga w m. Wiecinin etap II pokryta asfaltem na
odcinku o dł. 0,624 km za kwotę 199 tys. zł, nr 11 - ul. Błotna w Brdowie, do przebudowy zaplanowano odcinek
o dł. 0,417 km wartość prac to 110 tys. zł, nr 12 - ul. Dolna w Brdowie - do przebudowy odcinek o dł. 0,431 km
za kwotę 151 tys. zł, nr 13 - ul. Brzozowa w Babiaku, nr 14 - ul. Klonowa w Babiaku, nr 15 - ul. Jodłowa w
Babiaku - łączna długość tych trzech ulic wynosi 0,770 km, a wartość prac po przetargu to kwota 197 tys. zł
brutto, nr 16 - ul. Cisowa w Babiaku, nr 17 - ul. Świerkowa w Babiaku - łączna długość tych dwóch ulic wynosi
0,216 km, a wartość umowna zadania to 57 tys. zł.
Na drogi: nr 18 droga Brzezie-Smólkowo etap I o dł. 0,990 km (wartość ok. 260 tys. zł), nr 19 - Lichenek o dł.
0,612 km (wartość ok. 190 tys. zł), nr 20 - Janowice etap II o łącznej dł. 0,770 km (wartość ok. 160 tys. zł), nr 21
Zwierzchociny-etap I o dł. 0,995 km (wartość ok. 204 tys. zł), nr 22 droga Polonisz o dł. 0,808 km (wartość
ok. 210 tys. zł), nr 23 ulica Niepodległości w Brdowie o dł. 0,140 km (wartość ok. 35 tys. zł) i nr 24 droga
Ozorzyn SKR o dł. 0,250 km (wartość ok. 85 tys. zł) podpisano umowy w maju i czerwcu.
Realizacja w/w przedsięwzięć pozwoli Gminie Babiak na przyrost sieci dróg asfaltowych o 15 km.
Warto zaznaczyć, że corocznie babiacki samorząd dokonuje także zakupu kruszywa drogowego łamanego w ilości
ok. 2000 ton z przeznaczeniem na remonty dróg sołeckich. W roku 2015 wydatkowano na ten cel 130.380 zł.
Przewidywany plan na rok 2016 wynosi 120.000 zł (aktualnie trwają dostawy
kruszywa do poszczególnych sołectw). Gmina Babiak posiada niekorzystną
strukturę osadniczą (52 miejscowości i przysiółki w 30 sołectwach) co przy
uwzględnieniu poniższych statystyk: liczba dróg gminnych ogółem 171 km, z
tego z nawierzchnią bitumiczną 66 km, z tłuczniową 40 km, z gruntową 65 km
stanowi duże wyzwanie finansowe i organizacyjne. Gmina wspiera finansowo
również corocznie samorząd powiatowy w zakresie poprawy stanu technicznego
dróg powiatowych (w tym roku 120 tys. zł na drogę Józefowo i Ozorzyn).
Realizacja zadań oświetleniowych
Trwa realizacja zadań oświetleniowych z
wykorzystaniem funduszu sołeckiego. W
sołectwach Lubotyń, Mchowo, Ozorzyn, Psary,
Radoszewice mieszkańcy zdecydowali o
przeznaczeniu części/całego funduszu sołeckiego
na wymianę lub zakup opraw. Gmina Babiak
systematycznie wymienia stare lampy sodowe na
oświetlenie energooszczędne. Ostatnio, staraniem
władz samorządowych spółka oświetleniowa
wymieniła 21 opraw w miejscowościach Dębno
Królewskie - Kiejsze.
Wieści z fajką
nr 44 bezpłatny
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Gminny turniej tenisa stołowego
W sobotź 27 lutego 2016 r. odby³ siź turniej tenisa sto³owego dla mieszkańców
Gminy Babiak. Turniej zorganizowa³o Stowarzyszenie babiak21 wraz z
So³ectwem Babiak i GOKiBP w Babiaku.
Bardzo nas cieszy duæa frekwencja wú ród zawodniczek, zawodników i kibiców. W
rozgrywkach wszystkich kategorii udzia³ wziź³o 84 zawodników (w tym 27
dziewczyn). Poniæej oficjalne wyniki turnieju w poszczególnych kategoriach: I.
Uczniowie szkó³ podstawowych. W kategorii dziewcz¹t udzia³ wziź³o 12
zawodniczek, kolejność była nastźpuj¹ca: 1. miejsce Aleksandra Panek, 2. miejsce
Joanna Grabowska, 3. miejsce Kamila Trafna. W kategorii ch³opców udzia³ wziź³o
17 zawodników, podium wygl¹da³o nastźpuj¹co: 1. miejsce £ukasz Nadolny, 2.
miejsce Szymon Jasiński, 3. miejsce Patryk Gmur.
II. Uczniowie szkó³ gimnazjalnych. W kategorii dziewcz¹t udzia³ wziź³o 12
zawodniczek, walka wyłoniła nastźpuj¹ce miejsca: 1. miejsce Julia Parecka, 2.
miejsce Karolina Kowalewska, 3. miejsce Katarzyna Racinowska. W kategorii
ch³opców udzia³ wziź³o 24 zawodników, podium wygl¹da³o nastźpuj¹co: 1.
miejsce Micha³ Zasada, 2. miejsce Dominik Wojdyński, 3. miejsce Artur
Lewandowski.
III. OPEN
W kategorii otwartej udzia³ wziź³o 16 zawodników i 3 dziewczyny. Zawodniczki
zgodzi³y siź na grź wraz z mźæczyznami – co zreszt¹ wywo³a³o spory entuzjazm
wú ród zawodników i co waæne sprawi³y kilka niespodzianek, mówi¹c krótko tanio
skóry nie sprzeda³y - gratulujemy!
Podium wygl¹da³o nastźpuj¹co: 1. miejsce Maciej Rosiński , 2. miejsce Artur
Jeziurski, 3. miejsce Mateusz Stawicki.
Bardzo serdecznie gratulujemy zwyciźzcom!
Dziźkujemy wszystkim
zawodniczkom i zawodnikom, dziźkujemy sździom, obs³udze hali sportowej, kibicom i wszystkim tym, którzy
przyczynili siź do organizacji naszego turnieju i w nim czynnie uczestniczyli – juædzisiaj zapraszamy za rok!
Przegląd pozostałych wydarzeń sportowych
10 kwietnia 2016 roku zawodnicy (rocznik 2004 i m³odszy) oraz zawodniczki
(rocznik 2003) GKS Na³źcz Babiak wziźli udzia³ w Turnieju Halowym w
Chodczu. W turnieju zagrało 5 druæyn, a nasza babiacka ostatecznie zajź³a
drugie miejsce. Bramki dla naszego zespo³u strzelali m.in. Mi³osz B¹kowski,
Bartosz B¹czkowski, Bartosz £ukaszewski, Krystian Andryańczyk, Szymon
Mujta. W dniach 14 oraz 21 maja na Orliku w Babiaku odby³y siź Turnieje
Orlik-Æak. Druæyna orlik-æak w turnieju w Babiaku,który odby³ siź 14 maja
zajź³a drugie miejsce. Po zwyciźstwach 2:0 ze Spart¹ Bar³ogi, poraæk¹ 0:1 z B³źkitnymi M¹kolno oraz wygran¹ na
koniec turnieju 3:1 z Górnikiem Wierzbinek zgromadzi³a 6 pkt. Zwyciźæy³a druæyna z M¹kolna, która mia³a 1 pkt
wiźcej. Warto zaznaczyę, æe cztery bramki zdoby³ Krystian Andryańczyk. Tydzień póü niej odby³ siź kolejny Turniej
Orlik-Æak. Turniej zosta³ rozegrany w Babiaku, a gospodarzem by³a druæyna B³źkitnych M¹kolno. Po zwyciźstwie
1:0 ze Spart¹ Bar³ogi, bezbramkowym remisie z Górnikiem Wierzbinek oraz przegranej 0:1 z B³źkitnymi M¹kolno
nasza druæyna zajź³a 2. miejsce. Jedyn¹ bramkź zdoby³ Mi³osz B¹kowski.
Taniec z Przedszkolakami
Międzynarodowy Dzień Rodziny w ŚDS
W dniu 31 maja 2016 r. w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Dębnie Królewskim
zorganizowano spotkanie z okazji
Międzynarodowego Dnia Rodziny. Na uroczystość
zostali zaproszeni rodzice i opiekunowie
uczestników, aby razem świętować ten dzień.
Korzystając ze słonecznej pogody przygotowano
wspólne grillowanie oraz zabawy integracyjne.
Podopieczni oraz goście chętnie brali udział w zabawach z chustą animacyjną i
piłką. Dużo radości sprawił również udział w „Quizie rodzinnym na wesoło”,
„Kalamburach” i wspólnym rozwiązywaniu krzyżówki. Czas wspólnego
świętowania pozwolił oderwać się od codziennych obowiązków i wzmocnić więzi
rodzinne. Był to dzień, w którym uczestnicy mogli zaprezentować własne
umiejętności psychospołeczne, a rodzice i opiekunowie mieli możliwość
zapoznania się z postępami w procesie rehabilitacyjnym podopiecznych.

W piątek 03.06.2016 r.
maluszki z Samorządowego
Przedszkola w Babiaku wzięły
udział w III Międzygminnym
K o n k u r s i e Ta ń c a D l a
Przedszkoli i Oddziałów
Przedszkolnych pt. „Taniec z
Przedszkolakami” we Wrzącej
Wielkiej. Jednogłośną decyzją
jury babiackie przedszkolaki
na dziewięć rywalizujących
zespołów zajęły zaszczytne I
m i e j s c e .
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Sierżant Pyrek w Przedszkolu w Brdowie
12 kwietnia 2016 r. przedszkolaki z Brdowa gościły długo oczekiwanego sierżanta Pyrka-wspaniałą maskotkę
wielkopolskiej policji. Pyrek pojawił się w towarzystwie policjantów Posterunku Policji w Babiaku - mł. asp. Juliusza
Grzebieluchy i asp. Piotra Stawickiego. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Pyrek na straży bezpieczeństwa
przedszkolaków”. Główną atrakcją dla dzieci była wspólna zabawa z
piosenką i możliwość przytulenia się do wielkiej maskotki. Cenne rady Pyrka
na pewno zapadną na długo w sercach przedszkolaków. Na koniec były
pamiątkowe zdjęcia, podziękowania za mile i owocnie spędzony czas oraz
słodka niespodzianka dla gości w związku z przypadającym 12 kwietnia „
Dniem Czekolady”. Wszystkie dzieci mają nadzieję, że Pyrek jeszcze zagości
w murach Przedszkola w Brdowie.
Opracowała
Iwona Szklarska
Spotkania w gminnej bibliotece
W dniu 25 maja 2016 r. w bibliotece w babiackim domu kultury odbyło się spotkanie literackie z poetą Ryszardem
Witkowskim. Jego wiersz i sylwetkę prezentujemy w niniejszym biuletynie na stronie 6. Poeta podzielił się z
zebranymi swoimi wspomnieniami z czasów pobytu w Bogusławicach. Zaprezentował także swoje najnowsze
wiersze. Miesiąc maj to tradycyjnie święto bibliotekarzy i bibliotek. Z tej okazji Biblioteka Publiczna w Babiaku
zaprosiła panią Magdalenę Omilianowicz, dziennikarkę, autorkę reportaży i felietonów o tematyce społecznej i
przyrodniczej. Spotkanie autorskie odbyło się z młodzieżą gimnazjalną kl. II i III. Dziennikarka przedstawiła
najciekawszych bohaterów swych reportaży i autentycznie zaraziła słuchaczy optymistycznym podejściem do
wykonywanego zawodu. Ludzie, których sportretowała reporterka w swych tekstach stanowią przekrój
społeczeństwa nie tylko polskiego, ale wręcz światowego. Omilianowicz miała przyjemność rozmawiać zarówno z
Danielem Olbrychskim i Sofią Loren, ale też przeprowadziła 20 lat temu rozmowę z "Wampirem z Bytowa",
odbywającym do dziś karę za zabójstwo. Autorka jest też podróżniczką,
która w swojej 20- letniej karierze podróżowała po prawie całej Europie,
a także po Turcji, Maroku, Egipcie, Tunezji, Ukrainie, Rosji i Chinach.
Pani Magda mieszka i pracuje w Koszalinie. W trakcie spotkania
przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej wizerunki ciekawych
ludzi, którzy znaleźli nietuzinkowy sposób na życie, bądź życie
zgotowało im niezwykły los. W ten sposób poznaliśmy panią Zofię,
która utworzyła w mieszkaniu w bloku schronisko dla zwierząt,
podróżnika Maxa Skrzeczkowskiego czy Adama Karkoszkę. Podczas
spotkania reporterka udowodniła, że dosłownie każdy człowiek
posiada historię wartą opisania, zaś współczesne dziennikarstwo
niekoniecznie musi gonić za tanią sensacją, by zainteresować odbiorcę.
XVI Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty
Kolskiego
21.05.2016 r. rozegrano XVI Zawody Strzeleckie o Puchar
Starosty Kolskiego w Ruszkowie. Do udziału przystąpić mogli
samorządowcy z powiatu kolskiego, przedstawiciele firm,
szkół i stowarzyszeń. Również babiacki samorząd wystawił
swoją drużynę, którą tym razem tworzyli Marlena Sowińska,
Paweł Sarnociński oraz Mariusz Prażanowski. Puchar
wywalczyła drużyna Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w
Kole z wynikiem 259 pkt. Nasi przedstawiciele tym razem nie
zajęli miejsca na podium, ale już
została złożona deklaracja o
solidniejszych przygotowaniach
do udziału w przyszłorocznych
rozgrywkach. Zawody wzbogacił
p o k a z
s p r z ę t u
antyterrorystycznego oraz pokaz
ratownictwa medycznego przez
Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Kole.
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Turniej Tenisa Stołowego ,,O Puchar Wójta”
W dniu 17.04.2016 r. odbył się w Brdowie sołecki
Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez
sołtysa Józefa Kwiatkowskiego oraz Pawła
Drapińskiego przy udziale GOKiBP w Babiaku i
Stowarzyszenia babiak21. Puchar sołecki
wywalczyło sołectwo Babiak, na drugim miejscu
było sołectwo Ozorzyn, na trzecim Brdów, a na
czwartym Osówie. Najlepszymi graczami
indywidualnie zostali: Maciej Rosiński, Tomasz
Zieliński, Sebastian Sujewicz. Oprócz pucharów dla
zwycięzców, do rąk wszystkich uczestników trafiły
dyplomy. Dziękujemy wszystkim za udział i
widowiskową grę!

