
Podczas pierwszej wojny światowej (1914-1918) zabor-
cy wystąpili naprzeciw siebie, co otworzyło szansę wy-
zwolenia kraju. Trudną sytuację międzynarodową udało 
się wykorzystać. Uwolniony przez Niemców Józef Pił-
sudski 11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady Regencyjnej 
pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję 
Naczelnika Państwa. Koniec I wojny światowej oznaczał 

nowy etap w dziejach państwa polskiego. 
Rok 2018 jest okazją do wspólnego świętowania 100 – 

lecia odzyskania niepodległości i pielęgnowania pamięci 
o wartościach jakie przyświecały Polakom w walce o swo-
ją ojczyznę. 

Gmina Babice przyłącza się do obchodów jubileuszu 
i zachęca do udziału w planowanych wydarzeniach.

Z okazji Dnia Strażaka, w imieniu władz samorządowych oraz całej społeczności Gminy Babice, pragnie-
my złożyć serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo pełnią tę zaszczytną służbę. 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania dla Waszej odpowiedzialnej, pełnej poświęcenia i ofiarności 
służby. Życzymy wszystkim pomyślności w służbie pożarniczej, działalności społecznej na rzecz lokalnego 
środowiska oraz w życiu osobistym.

Niech św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, a ta trudna służba 
niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest 
w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie 
wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. 
Jest jednym z najmłodszych świąt państwowych.

Data nie jest przypadkowa. To właśnie 2 maja 1945 roku na 
kolumnie Siegessäule w Berlinie zawisła biało-czerwona 
flaga – wydarzenie to stało się poniekąd symbolem za-
kończenia II wojny światowej w Europie.

Senat RP w uchwale z dnia 12.02.2004 ustanowił dzień 
2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu 
święto zmieniono na Święto Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej. 2 maja obchodzony jest również jako Dzień Polonii 
i Polaków za Granicą. Flaga i barwy narodowe są naszą 
wizytówką w świecie i dumą narodową. 

Szanujmy zatem naszą flagę, jest ona nieodłącznym ele-
mentem naszej tożsamości narodowej.

W numerze informacje m.in.:
  Rewitalizacja dla Gminy Babice str. 3
  Obwodnica Babic i Wygiełzowa str. 5

  Budowa siłowni i placów zabaw str. 6
  Woda i Ścieki str. 9

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach, Polska odzyskała niepodległość. Odzyskanie 

niepodległości dokonało się dzięki wytrwałości, determinacji i bohaterstwu polskiego społeczeństwa na polach 
bitew, ale także codziennej pielęgnacji polskości i przekazywaniu nowym pokoleniom przywiązania do języka, kul-
tury oraz tradycji.  

4 MAJA - DZIEŃ STRAŻAKA

2 MAJA - DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
W życiu każdego z narodów są momenty, które zmuszają do zastanowienia i odnalezienia tych pokładów uczuć, 

które zbliżają wszystkich Polaków. Patriotyzm to miłość do wolności, ojczyzny, religii i własnego języka. Wszystkie 
te uczucia można wyrazić poprzez symbole. Jednym z najważniejszych symboli narodowych jest flaga. 

Wydawca: Urząd Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice, tel. 32/613-40-13, www.babice.pl
Redakcja: Zespół ds. Rozwoju i Promocji Gminy Babice

Skład: Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon

Tadeusz Biel
  Przewodniczący Rady Gminy Babice

Radosław Warzecha
Wójt Gminy Babice
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SZANOWNI PAŃSTWO,  
DRODZY MIESZKAŃCY GMINY BABICE,

Dla każdego z Nas rok 2018 powinien być rokiem szczególnym. 100 lat temu Polska odzyskała 
niepodległość. Dzisiaj możemy żyć, pracować i rozwijać się w wolnym kraju. Pełniąc tak zaszczyt-
ną funkcję zdecydowałem o konieczności upamiętnienia tego bardzo ważnego wydarzenia. Wiele 
wydarzeń, kulturalnych, sportowych, ale również inwestycyjnych będzie odbywało się pod hasłem 
„Niepodległej”. Mamy możliwość przeżywać święta majowe jako wyraz naszej tożsamości narodo-
wej, podkreślać naszą pamięć historyczną, wzmacniać kulturę i tradycje, które stanowią o nas. Swoje 
przywiązanie możemy okazać barwami narodowymi, które pod postacią łopoczącej flagi, symbolizują 
dumę i wdzięczność za wysiłek i poświęcenie minionych pokoleń w walce o wolność i niepodległość.

Ten rok to rów-
nież wiele innych 
doniosłych wyda-
rzeń, które dosko-
nale wpisują się 
w obchody jubile-
uszu odzyskania 
n i e p o d l e g ł o ś c i . 
Wśród nich wymie-
nić można 200 le-
cie założenia szko-
ły podstawowej 

w Babicach, 140 lecie szkoły w Jankowicach czy 
100 lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rozkochowie. Rodzinny Rajd Rowerowy, bieg 
Bukowica Run, pikniki rodzinne i sportowe to 
chwile gdzie w formie aktywnego spędzania cza-
su łączyć możemy pokolenia. 

Przez najbliższe miesiące trwać będą prace 
przy budowie kanalizacji w Babicach, budowie 
długo oczekiwanej obwodnicy Babic i Wygiełzo-
wa, budowie nowego przedszkola czy szeroko po-
jętej rewitalizacji Gminy Babice. Rozpoczyna się 
rozbudowa obiektów sportowo rekreacyjnych. 
W Mętkowie, Jankowicach, Rozkochowie, Zagó-
rzu, Babicach i Wygiełzowie powstaną siłownie 

i place zabaw. Rozwija się sieć ścieżek rowero-
wych dla tych, którzy aktywnie chcą spędzać 
czas. Trwa również modernizacja kilku obiektów 
gminnych, które na co dzień będą służyć miesz-
kańcom. To modernizacja budynku „Radar” w Ba-
bicach, Domu Ludowego w Olszynach i budynku 
dawnego domu parafialnego w centrum Babic. 
Wszystkie wymienione działania jak i wiele in-
nych wymagają znacznych nakładów finanso-
wych, które gmina Babice stara się pozyskiwać 
z wielu możliwych źródeł. 

W tym miejscu proszę wszystkich Państwa 
o wyrozumiałość w związku z prowadzonymi 
pracami. Pamiętajmy, że wszelkie zadania inwe-
stycyjne generują utrudnienia, jednak znacząco 
finalnie poprawiają nasze codzienne życie. Roz-
wój naszej „Małej Ojczyzny” to również forma 
hołdu dla tych wszystkich, którym Ojczyzna była, 
jest i będzie wartością najwyższą. 

Zachęcam do lektury nowego wydania Kurie-
ra gminnego. Pragnę równie mocno zaprosić do 
aktywnego włączenia się w wybrane przez Pań-
stwa wydarzenia.

       
  Radosław Warzecha 

  Wójt Gminy Babice
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Warto zaznaczyć, że konkurencja wśród gmin 
w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mało-
polskiego konkursie była ogromna. Wpłynęło aż 197 
wniosków o dofinansowanie. Łączna kwota wnio-
skowanego dofinansowania w złożonych projektach 
wynosiła 603 143 913,18 zł, co stanowiło 508,6% alo-
kacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.  

Całkowita wartość projektu złożonego przez Gminę 
Babice wynosi: 5 415 794, 29 zł, z czego 3 815 680,16 zł 
stanowi dofinansowanie. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. Rozbudowę obiektu oświatowego o oddziały przedszkol-

ne. Zadanie polega na rozbudowie Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w zakresie niezbędnym do przystoso-
wania pomieszczeń przedszkola w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu nauki i zabawy dla dzieci. Roz-
budowa budynku obiektu oświatowego składa się z wy-
konania dwóch jednokondygnacyjnych, nie podpiw-
niczonych skrzydeł. Skrzydło południowe zachodnie 
mieścić będzie cztery oddziały przedszkolne oraz pokój 
nauczycielski, w skrzydle północno - wschodnim zloka-
lizowana będzie kuchnia, jadalnia oraz pomieszczenia 
administracyjne i techniczne. Więcej o postępach prac 
tej inwestycji można przeczytać w artykule pn. „Przed-
szkole w Babicach”.

2. Adaptację przestrzeni publicznej w centrum miejsco-
wości Babice na cele społeczne:

- przebudowa ul. Parkowej w ciągu pieszo-jezdnym oraz bu-
dowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym,

- utworzenie przestrzeni (placu) poprzez wykonanie 
utwardzeń Placu Mogielnickiego,

- budowa obiektów małej architektury polegająca na wyod-
rębnieniu miejsc wypoczynku na Placu Mogielnickiego,

- rozbiórka budynku dawnego przedszkola,
- aranżacja i wykonanie elementów zieleni,
- remont schodów terenowych pomiędzy ul. Gołąba i ul. 

Ks. Kosowskiego,
- budowa pochylni dla niepełnosprawnych na Placu Mo-

gielnickiego,
- budowa zjazdu z ul. Gołąba oraz budowa 10 miejsc po-

stojowych,
- przebudowa ul. Kanoniczej i ul. Ks. Kosowskiego,
- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na Placu Mo-

gielnickiego,
- budowa oświetlenia.
Realizacja inwestycji oraz przyjęte w ramach inwesty-
cji rozwiązania w sposób jednoznaczny odpowiadają na 
potrzeby i problemy zdiagnozowane w wyniku tworzenia 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Babice. Po-
siadanie tego dokumentu było warunkiem niezbędnym 
do ubiegania się o środki finansowe na przedsięwzięcia 
w nim wskazane.

ROZBUDOWA OBIEKTU OŚWIATOWEGO O ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Z ZAPLECZEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA W BABICACH

ROZBUDOWA OBIEKTU OŚWIATOWEGO O ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Z ZAPLECZEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA W BABICACH

REWITALIZACJA DLA GMINY BABICE
Ponad 3,8 miliona złotych dofinansowania otrzymała Gmina Babice z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na 
rewitalizację centrum miejscowości Babice poprzez rozbudowę obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z za-
pleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową kolidującego uzbrojenia oraz adaptację przestrze-
ni publicznej na cele społeczne wraz z połączeniem w ciągu pieszo-jezdnym z istniejącym deptakiem.

ROZBUDOWA OBIEKTU OŚWIATOWEGO O ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Z ZAPLECZEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA W BABICACHROZBUDOWA OBIEKTU OŚWIATOWEGO O ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Z ZAPLECZEM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCEGO  UZBROJENIA W BABICACH 

Wizualizacja rynku w Babicach
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POSTĘPUJĄ PRACE PRZY PRZEDSZKOLU W BABICACH

Trwają prace przy budowie przedszkola w Babicach. 
Obiekt znajduje się w stanie surowym zadaszonym, założona 
została stolarka okienna i drzwiowa, wykonano instalacje: 
elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Obecnie wykonywane są 

tynki wewnątrz budynku, a następnie posadzki, sufity, malo-
wanie ścian, montaż oświetlenia, wykładziny, flizy, dalsze 
prace wykończeniowe oraz wykonanie elewacji i zagospoda-
rowanie terenu wokół budynku oświatowego. 

Do końca sierpnia br. przy szkole w Babicach powstanie wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią. To je-
den z obiektów sportowych, które mają wzbogacić infrastrukturę szkolną na terenie gminy Babice. Środki na budowę 
boiska ze sztuczną nawierzchnią gmina Babice pozyskała ze środków programu realizowanego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego pn. „Małopolskie Boiska”. Koszt obiektu to 443 733,75 zł. Dofinansowanie z UM 
wyniesie około 180 tys. zł. Już w przyszłym roku szkolnym dzieci i młodzież szkolna, jak również mieszkańcy gminy 
będą mogli korzystać z nowoczesnego i bezpiecznego obiektu.

Wykonawcą tego zadania będzie firma BELLSPORT z Bytomia. W nowym roku szkolnym będziemy mogli cieszyć 
się nowym nowoczesnym obiektem.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE W BABICACH
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Nowa podbudowa z tłucznia zamknięta wartswą
asfaltobetonu o pow. ok. 270m2

Wejście:
Brama stalowa jednoskrzydłowa 1,2x2m oraz dwuskrzydłowa 3x2m - 2szt.

Boiska:
1. Boisko do piłki ręcznej 20x40m (kolor niebieski)
2. Boisko do piłki siatkowej 9x18m - 2szt. (kolor czerwony)
3. Boisko do koszykówki 15x20m - 2szt. (kolor zielony)
4. Boisko do tenisa 10,97x23,77m (kolor biały)

Ławki

Istniejąca nawierzchnia asfaltowa

Nawierzchnia poliuretanowa, pow. ok. 968m2
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Gmina Babice uzyskała dofinansowanie na wykona-
nie modernizacji domu parafialnego w Babicach w kwocie 
153 239,00 zł. Już niebawem budynek stanie się nowym 
miejscem spotkań i wydarzeń kulturalnych. W dniu 09 
marca 2018r. Wójt Radosław Warzecha podpisał umowę 
w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie na moderniza-
cję obiektu, który dzięki realizacji projektu odzyska blask. 
Odnowiona zostanie elewacja, wymieniony dach oraz od-
nowiona (przy zachowaniu klimatu dwudziestolecia mię-
dzywojennego) sala teatralno - kinowa. Sala wyposażona 
zostanie w nowoczesny sprzęt audio wizualny wraz z no-
woczesnym projektorem niezbędnym do emisji filmów. 
Reaktywowane po latach zostanie także kino w ramach 
sieci kin „Kino za rogiem”. 

Niebawem GOKiS w Babicach przedstawi harmono-
gram działalności nowego obiektu kultury, w którym każ-
dy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Planowane jest 
m.in. utworzenie sekcji teatralnej, filmowej, klubu dysku-
syjnego, organizacja warsztatów filmowych i fotograficz-
nych, Galeria Stara Gmina, występy i wiele innych.  

KINO ZA ROGIEM - MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO 
OBIEKTU ŁĄCZĄCEGO RÓŻNE FUNKCJE SPOŁECZNE  
I KULTURALNE W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI BABICE

Operacja pn.: „Modernizacja wielofunkcyjnego obiektu łączącego różne funkcje społeczne i kulturalne w centrum 
miejscowości Babice” jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OBWODNICA BABIC - RUSZA BUDOWA
Po wielu miesiącach oczekiwania rusza budowa ob-

wodnicy Babic. Umowa na realizację przedsięwzięcia 
z wykonawcą opiewa na kwotę 17 mln zł. i zakłada, że 
w 2018 roku powstanie obwodnica Babic o długości 4,8 km. 
Początek nowej trasy będzie zlokalizowany na zachód od 
Wygiełzowa, w miejscu istniejącego skrzyżowania DW 
780 z drogą powiatową nr 1014 (ul. Piłsudskiego), które bę-

dzie przebudowane na rondo. Na całej długości obwodnicy 
zaplanowano jeszcze dwa ronda: na przecięciu projekto-
wanej obwodnicy z istniejącą DW 781 (ul. Zakopiańska) 
oraz na końcu obwodnicy tj. na włączeniu do istniejącej 
DW 780 (ul. Krakowska). Inwestycja zostanie przeprowa-
dzona w możliwie najmniej uciążliwy sposób dla miesz-
kańców i użytkowników drogi. 
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W marcu br. Gmina Babice oraz Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie zakończyły proces uzgodnień 
przebiegu trzech wariantów obejścia Olszyn i Jankowic. 
Preferowanym wariantem przebiegu obwodnicy jest wa-

riant I uzgodniony i akceptowany przez mieszkańców 
obu miejscowości, jak również akceptowany przez insty-
tucje zewnętrzne takie jak Lasy Państwowe czy Regio-
nalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.

Mieszkańcy i turyści przemierzający trasę wzdłuż wałów wiśla-
nych już wkrótce będą mogli odpocząć w Rozkochowie. Dobiegają 
końca prace związane z wykonaniem Miejsca Obsługi Rowerzy-
stów, które zlokalizowane jest w bliskiej odległości od Ośrodka przy 
Starorzeczu Wisły. Do końca czerwca br. w Małopolsce Zachodniej 
powstanie 5 specjalnych miejsc dla rowerzystów. MOR w Rozko-
chowie wyposażone będzie w wiatę, ławki, stół, stojak dla rowerów, 
kosze na śmieci, grill, przenośną toaletę oraz tablice informacyjną 
i pamiątkową. Wykonana zostanie także droga dojazdowa z wałów 
do MOR.

OBEJŚCIE DROGOWE OLSZYN I JANKOWIC - UMIESZ-
CZENIE W DOKUMENCIE STRATEGICZNYM TIK UMWM 

KOŃCZĄ SIĘ PRACE 
NAD WYKONANIEM MOR W ROZKOCHOWIE

BUDOWA SIŁOWNI I PLACÓW ZABAW

Wybrano wykonawcę I etapu prac w ramach projektu 
„Wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego 
Gminy Babice poprzez uzupełnienie brakujących tras tu-
rystycznych”, w ramach którego wykonane zostaną miej-
sca rekreacji i wypoczynku. Wykonawcą robót jest firma 
GARDENTOM z Alwerni. W ramach zadania wykonane 
zostaną  elementy przeznaczone do wypoczynku, rekre-
acji i edukacji: siłownie zewnętrzne (w Rozkochowie, Ba-

bicach, Mętkowie oraz Włosieni) oraz place zabaw (w Wy-
giełzowie oraz Włosieni). Prace mają zostać wykonane do 
końca czerwca br.

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-
2020 w wysokości 435 455,13 zł. Całkowita wartość projektu 
wynosi: 861 118,04 zł.
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Gmina złożyła wniosek 
na  wykonanie rozbudowy ist-
niejącego budynku OSP w Roz-
kochowie w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa 
wsi na  obszarach wiejskich” 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

Planowane koszty całkowite in-
westycji wynoszą: 1 321 897,26 zł., 
natomiast kwota wnioskowane-
go dofinansowania to 500 000 zł. 

W roku 2018 przypada ważny 
jubileusz w działalności OSP Roz-
kochów – 100-lecie powstania.

2 087 579,96 zł taką kwotę uzyskała Gmina Babice na utworzenie 
Centrum Integracji Społecznej. Łączna wartość projektu to blisko 2,5 
miliona złotych. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywno-
ści społecznej i zawodowej mieszkańców gminy zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym. Na uczestników czeka szereg 
działań, które wzmocnią ich dyspozycyjność i podniosą umiejętno-
ści i kompetencje. 

Centrum Integracji Społecznej w Babicach zostało powoła-
ne uchwałą Rady Gminy Babice. Realizacja projektu trwać będzie 
do  końca 2020 roku. Siedzibą CIS będzie klub Radar w Babicach, 
gdzie obecnie trwają prace remontowo adaptacyjne.

Powstałe CIS będzie oferowało wsparcie w postaci:
- warsztatów kompetencji społecznych i cyfrowych,
- warsztatów przygotowujących do wykonywania określonego zawodu,
- pośrednictwo pracy,
- praktyki zawodowe,
- wsparcie trenera pracy/TZW/Job Coacha.

100 LAT OSP ROZKOCHÓW 
- ROZBUDOWA BUDYNKU OSP I OTOCZENIA

STREFA 
AKTYWNOŚCI 

GOSPODARCZEJ  
- BABICKI OBSZAR  

STREFY AKTYWNOŚCI 
GOSPODARCZEJ  

(BOSAG)

Trwają dalsze starania o budowę Strefy Aktyw-
ności Gospodarczej. Dzięki realizacji tej inwestycji 
na terenie gminy - pomiędzy Babicami a Olszynami 
powstanie obszar kompleksowo uzbrojony, profe-
sjonalnie przygotowany do lokowania działalności 
produkcyjnej lub usługowej dla różnych podmiotów 
gospodarczych o powierzchni blisko 10 ha. Wniosek 
złożony przez gminę Babice nadal znajduje się na eta-
pie oceny przez Urząd Marszałkowski. Koszt inwesty-
cji został oszacowany na kwotę ponad 7 mln. zł.

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
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KLUB SENIOR +
Społeczeństwo, w którym żyjemy podlega procesowi starzenia, a zdiagnozowane problemy wskazują, że również 

w Gminie Babice bez odpowiedniej interwencji w postaci działań dla seniorów w tym m.in. utworzenia i funkcjonowania 
klubu Seniora będą wpływać na kształtowanie się postaw obojętności i inercji społecznej i obywatelskiej osób starszych, co 
w szerszej perspektywie czasowej przełoży się na pogłębianie się w/w problemów osób starszych. 

1 298 240,40 zł. to wartość dofinansowania jakie pozyska-
ła Gmina Babice ze środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu 
mającego na celu utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego 
Dzieci i Młodzieży w gminie. Celem projektu jest zwiększe-
nie dostępności i jakości świadczonych usług społecznych 
w terminie do 31.12.2020 roku.

Wsparciem objętych zostanie min. 30 dzieci i młodzieży (do  
18 r.ż.), zamieszkałych w gminie Babice, które uczestniczyć 
będą w zajęciach rozwijających oraz wyjazdach integracyj-
no - krajoznawczych. Dzieci będą miały zapewniony ciepły 
posiłek oraz transport do i z Placówki Wsparcia.Placówka 
zostanie wyposażona w nowoczesne sprzęty i pomoce dy-
daktyczne.

Dlatego od kilku lat bardzo aktywnie angażujemy 
seniorów. Proponujemy im wiele interesujących ofert, 
wspieramy w tworzeniu i działaniu organizacje seniorskie, 
staramy się wsłuchiwać w głos seniorów również dzięki 
powołaniu Gminnej Rady Seniorów. Z tego też względu 
gmina złożyła stosowny wniosek i otrzymała dofinanso-
wanie na Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +. Za-
danie to realizowane będzie w ramach Programu Wielolet-
niego „Senior+” na lata 2015-2020

Adresaci działań:
Działania utworzonego Klubu „Senior+” skierowane 

będą do 30 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ za-
mieszkałych na terenie gminy Babice.

Cel projektu i  realizowane działania:
Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utwo-

rzenia Klubu „Senior+”, a tym samym podniesienie stan-
dardu użytkowego pomieszczeń, doposażenie w urządze-
nia i wyposażenie pozwalające na sprawne prowadzenie 
działań aktywizujących przez seniorów, aktywne spędza-

nie przez nich czasu przyczyni się w znacznym stopniu 
do poprawy jakości życia seniorów w środowisku lokal-
nym i wzrostu ich aktywności społecznej. Działalność se-
niorów skupionych wokół utworzonego Klubu „Senior+” 
w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-
2020 stanowić będzie tzw. „dobrą praktykę” aktywnego 
starzenia się i przyczyni się do promocji aktywności 
wśród osób w wieku 60+.

W ramach projektu wyremontowana zostanie część 
pomieszczeń Domu Kultury w Olszynach. Wykonany 
zostanie m.in. remont sali spotkań, modernizacja toalet, 
adaptacje pomieszczeń na potrzeby kuchni, remont in-
stalacji wod-kan i elektrycznej. Pomieszczenia w ramach 
projektu zostaną wyposażone w 2 stanowiska kompute-
rowe, pełne wyposażenie kuchenne, telewizor, projektor 
multimedialny

Wartość projektu 137 613,36 zł 
(w tym wkład własny 27 653,45 zł)

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO 
DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE BABICE
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AKTUALIZACJA STUDIUM  
UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Gmina Babice rozpoczyna prace nad opracowaniem nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia. Obecny dokument jest nieaktualny i w znacznym stopniu uniemożliwia planowanie rozwoju gminy. 

Opracowanie nowego studium to w dużej mierze 
wprowadzenie zmian, które dokonały się w ostatnich la-
tach. To przede wszystkim pojawienie się nowych miejsc 
osadniczych (poszerzająca się zabudowa mieszkaniowa), 
budowa obwodnicy Babic oraz planowane w przyszłości 
obejście Olszyn i Jankowic, to także tereny inwestycyj-
ne, które mogą zapewnić gminie właściwy i stabilny roz-
wój. To również dbałość o środowisko naturalne. Chcemy 
stworzyć dokument z nowoczesnym, otwartym i przemy-
ślanym spojrzeniem nie tylko na to, co już zmieniło się 
w gminie Babice, ale przede wszystkim na to, co ma nastą-
pić. Każdy z mieszkańców chciałby żyć w gminie rozwija-
jącej się, perspektywicznej i przyjaznej. 

Opracowaniem dokumentu zajmie się Instytut Rozwo-
ju Miast w Krakowie, a prace nad nim potrwają do przy-
szłego roku. W najbliższym czasie będzie możliwość skła-
dania wniosków do studium, informacje pojawią się na 
stronie internetowej gminy oraz w prasie lokalnej. Bliższe 
informacje na temat zmian w studium oraz postępów prac 
można uzyskać w Referacie Gospodarczym UG Babice pod 
nr telefonu 32/613 40 13 wew. 52. 

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w proces 
opracowania tego ważnego dokumentu.

WODA I ŚCIEKI

Gospodarka wodno - ściekowa to bardzo trudny te-
mat, wymagający odpowiedzialnego podejścia do gospo-
darki zasobami wodnymi, jak i do poziomu świadczonych 
usług. Od kilku lat staramy się zmieniać wizerunek spół-
ki gminnej oraz  standardy jej działania. Jest to żmudny 
i długotrwały proces, ale efekty są już widoczne. Mamy 
jednak świadomość, że wciąż wiele pracy i duże wyzwa-
nia przed nami.

W dniu 12 marca br. Prezes Gospodarki Komunalnej 
w Babicach złożył wniosek taryfowy dotyczący cen wody 
i ścieków. Zgodnie z nowymi przepisami opracowana ta-
ryfa ujmująca zarówno kwestie inwestycyjne, jak i bieżą-
ce koszty działalności podlega zatwierdzeniu przez nową 
instytucję jaką są Polskie Wody. 

Taryfa zgodnie z przepisami obejmuje okres trzech 

lat. Proponowana cena wody na najbliższe 12 miesięcy 
wynosi 3,55 zł netto (obniżka w stosunku do roku bieżące-
go o 3,53% - obecna stawka 3,68 zł netto), natomiast cena 
ścieków wyniesie 7,34 zł netto (obniżka o 1,34 % - obecna 
stawka 7,44 zł netto).

W kolejnych latach przewidziana jest nieznaczna 
podwyżka cen, co związane jest z obecnie prowadzonymi 
pracami inwestycyjnymi. 

Do najważniejszych zadań w najbliższych latach na-
leżeć będzie dalsze ograniczanie strat wody. Ważnymi 
działaniami będzie modernizacja sieci wodociągowej 
oraz przyjęcie kierunków do rozwiązania problemów go-
spodarki ściekowej w gminie. Poniższy rysunek pokazuje 
jak wielkie postępy zrobiliśmy w ostatnich latach w kwe-
stii ograniczeń strat wody. 

2008

46,91

2009

53,99

2010

56,03

2011

39,98

2012

37,41

2013

34

2014

34

2015

33

2016

34,8

straty wody w %
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Rada Gminy Babice na sesji 9 mar-
ca br. podjęła uchwałę o dopłatach do 
wymiany pieców centralnego ogrzewa-
nia na terenie gminy Babice. Uchwalo-
no zasady przyznawania dotacji, które 
obejmują wymianę starego kotła lub 
pieca węglowego na nowy piec gazowy. 

Program wymiany pieców to odpo-
wiedź gminy Babice na program woje-
wódzki, którego zasady były zbyt rygo-
rystyczne, uniemożliwiające w wielu 
wypadkach uzyskanie dofinansowania. 
Gmina odstąpiła od programu woje-
wódzkiego jednocześnie opracowując 
własny program, który obecnie wcho-
dzi w życie. Zasady określone są w re-
gulaminie stanowiącym załącznik do 
uchwały rady. Równocześnie podjęto 
decyzję o wyasygnowaniu środków 
w kwocie 70 000 zł na ten rok stanowią-
cych zabezpieczenie środków na reali-
zację tego programu. Jak informował 
wójt na sesji rady gminy, program ten 
stanowi pierwszy etap ograniczania ni-
skiej emisji. Program będzie realizowa-

ny w systemie ciągłym. Nabór wniosków 
będzie nieprzerwany, a o kolejności de-
cydować będzie kolejność składanych 
wniosków. Dopłata do wymienianych 
pieców będzie polegała na udzieleniu 
dotacji w kwocie do 3000 zł jednak nie 
więcej niż 50% wartości dokonanego 
zakupu pieca. Dotacja nie obejmuje wy-
miany instalacji wewnętrznych oraz 
kominowych oraz inwestycji zrealizo-
wanych przed złożeniem i zatwierdze-
niem wniosku przez gminę. Program 
nie przewiduje wykonywania audytów 
energetycznych, a podstawowym wa-
runkiem dla gospodarstw domowych 
jest zakup pieca gazowego nowej gene-
racji. W przypadku posiadania dodatko-
wych środków gmina zwiększy pulę na 
realizację programu. W przyszłym roku 
przewiduje się rozszerzenie programu 
o możliwość wymiany również na piece 
węglowe V generacji.  

O szczegółach można dowiadywać 
się w Urzędzie Gminy pok. 101 lub ze 
strony internetowej urzędu.

Na terenie gminy zamontowano 
pięć czujników monitorujących jakość 
powietrza. Pobierając stosowną aplika-
cję na telefon lub korzystając ze stro-
ny internetowej urzędu każdy może 
sprawdzić stan powietrza w danej chwi-
li (airly.pl). Oczywiście z uwagi na to, że 
jest to tylko kilka urządzeń informa-
cja jest poglądowa jednakże świadczy 
o jakości powietrza i wielkości ewentu-
alnych przekroczeń pyłów. Dzięki temu 
możemy regulować aktywność fizyczną 
w czasie najbardziej dla organizmu ko-
rzystnym. Widzimy również jednak pro-
blem jakim jest niska emisja. 

DOPŁATA DO WYMIANY PIECÓW C.O.

PRZEDSZKOLA WYPOSAŻONE W OCZYSZCZACZE POWIETRZA

I POSIEDZENIE KOMITETU REWITALIZACJI

W ostatnich dniach Gmina Babice dokonała zakupu profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli. Dbając o do-
bro dzieci oraz starając się nieustannie podnosić jakość świadczonych usług od początku marca w przedszkolach gminnych 
funkcjonują wskazane urządzenia. Są to profesjonalne oczyszczacze powietrza nowej generacji, które oczyszczają powietrze 
w 99,99 % (jak głosi informacja producenta). W dobie takich problemów jak niska emisja i problemy z tym związane, urządzenia 
eliminują z otoczenia dzieci pyły PM 2,5 oraz PM 10, rakotwórcze benzopireny, alergeny, wirusy oraz bakterie. Urządzenie umiesz-
czane jest w pomieszczeniach oczyszczając powietrze w salach zajęć. Oczyszcza powietrze w siedmiu etapach. Zbiera unoszącą 
się sierść, włosy oraz większy kurz i inne zanieczyszczenia. Posiada filtr zimnej katalizy, który usuwa formaldehydy, alergeny, 
benzen, mniejsze pyłki i kurz. Filtr węgla aktywnego usuwa przykre zapachy, metale ciężkie oraz benzo(a)piren. Urządzenie 
posiada również filtr antybakteryjny, który eliminuje bakterie i drobnoustroje. Zabudowany filtr True HEPA usuwa pleśń, dym 
oraz pył zawieszony PM 2,5 i PM 10. Lampa UV skutecznie sterylizuje powietrze z bakterii i wirusów. Wreszcie generator anionów 
pozbawia otoczenie mikro kurzu oraz alergenów i pyłków, które mogą uczulać dzieci. Urządzenia posiadają atest higieniczny 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie www.powietrza.pl.

W dniu 28 lutego br. odbyło się 
inauguracyjne spotkanie Komitetu 
Rewitalizacji Gminy Babice. Celem 
spotkania było ukonstytuowanie się 
komitetu oraz omówienie spraw zwią-
zanych ze zmianami jakie mają nastą-
pić w naszych miejscowościach. Spo-
tkanie otworzył Wójt Gminy Radosław 
Warzecha dokonując wprowadzenia 
wszystkich zebranych w tematykę 
spotkania. Następnie dokonano wy-
boru przewodniczącego komitetu oraz 
zastępcy. Komitet powołał na prze-
wodniczącego Pana Krzysztofa Sa-
dowskiego, natomiast zastępcą został 
Pan Tadeusz Biel. Komitet Rewitaliza-
cji stanowi forum współpracy i dialogu 

interesariuszy z organami gminy oraz 
pełni funkcję opiniodawczo-dorad-
czą Wójta Gminy Babice w sprawach 
dotyczących przygotowania, przepro-
wadzenia i oceny rewitalizacji. W jego 
skład wchodzą różne grupy interesa-
riuszy: przedstawiciele Rady Gminy, 
sołectw, sektora społecznego tj. orga-
nizacji pozarządowych i grup niefor-
malnych, podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą oraz urzędu 
gminy i jej jednostek. 
 
Skład Komitetu Rewitalizacji dla Gmi-
ny Babice:

Józefa Bałys
Tadeusz Biel

Zdzisław Bolek
Jarosław Głogowski
Janusz Janiec
Ryszard Kuciel
Leszek Kosowski
Natalia Motyl 
Józef Mucha
Dawid Pierzchała
Marzena Pierzchała - Dudek
Krzysztof Sadowski
Halina Sędzielarz
Henryk Tatar 

Zasady działania Komitetu Rewitalizacji 
dla Gminy Babice określa załącznik do 
Uchwały Nr XXXV/267/2017 Rady Gmi-
ny Babice z dn. 06 lipca 2017r. 

Czujnik zamontowany na budynku 
UG Babice
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OLSZYNY
Działki położone są w Olszynach, rejon ulicy Olchowej, 

Głogowej, Konwaliowej i Jaśminowej dojazd asfaltowy 
i gruntowy. Cechują się regularnym prostokątnym 
kształtem, teren płaski. Wielkość oraz cechy geometryczne 
umożliwiają ich racjonalne zabudowanie. Na ww. 

działki zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy. 
Działki porośnięte są trawą oraz krzewami (samosiewy). 
Do granicy wszystkich działek doprowadzony został prąd. 
Działki objęte są księgą wieczystą numer KR1C/00066134/0 
prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Chrzanowie.

JANKOWICE
Działki położone są w Jankowicach, rejon 

ulicy Równej, dojazd do nich odbywać się będzie 
z drogi gminnej ulicy Równej przez działki gminne 
numer 1/88 i 1/87. Nieruchomości nie są zabudowane, 
w części zadrzewione i zakrzewione, teren płaski. Działki 
objęte są księgą wieczystą numer KR1C/00046539/3 
prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego w Chrzanowie. Teren, na którym położone są 
przedmiotowe nieruchomości nie jest objęty ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Babice 
ww. działki znajdują się na terenie rozwoju zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej.

DZIAŁKI GMINNE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY POD 
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W 2018R.

Gmina Babice posiada wiele ciekawych terenów przeznaczonych pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową, które 
w połączeniu z największymi atrakcji tego obszaru oraz ciągłym rozwojem bazy sportowo – rekreacyjnej, oświatowej 
i gospodarczej stanowią interesującą ofertę. Do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową przeznaczone są działki 
położone w Olszynach, Jankowicach i Zagórzu.

Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia w ha Cena wywoławcza w zł

1972/23
z ½ częścią udziału

 w działce 1972/25 o pow. 0,0193ha
0,1318 48 000,00

1972/24
z ½ częścią udziału

 w działce 1972/25 o pow. 0,0193ha
0,0911 34 000,00

1972/27 0,1108 49 000,00

1972/28 0,1228 55 000,00

1972/29 0,0970 43 000,00

1972/30 0,0969 43 000,00

1972/31 0,1350 60 000,00

1972/32 0,1185 53 000,00

1972/33 0,1212 54 000,00

1972/36 0,1221 54 000,00

1972/40 0,1163 52 000,00

1972/42 0,1164 52 000,00

Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia w ha Cena wywoławcza w zł

3034 0,0680 27 000,00

3035 0,0766 30 000,00

3036 0,0639 25 000,00

3039 0,0661 26 000,00
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Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia w ha Cena wywoławcza w zł

2940  
z 1/6 udziału w drodze 

– dz. nr 2943 o pow. 0,0559 ha
0,1007 50 000,00

2941 
z 1/6 udziału w drodze 

– dz. nr 2943 o pow. 0,0559 ha
0,0928 46 000,00

2942 
z 1/6 udziału w drodze 

– dz. nr 2943 o pow. 0,0559 ha
0,1238 61 000,00

2945 
z 1/6 udziału w drodze 

– dz. nr 2943 o pow. 0,0559 ha
0,0928 46 000,00

2946 
z 1/6 udziału w drodze 

– dz. nr 2943 o pow. 0,0559 ha
0,1129 56 000,00

Najbliższe przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu 
Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56 w sali konferencyjnej 
w miesiącu lipcu 2018 r. 

Pełna treść ogłoszeń o przetargach wywieszona jest 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice, umieszczona 
na stronie internetowej www.babice.pl (zakładka: 

Gospodarka / sprzedaż, dzierżawa najem nieruchomości/ 
ogłoszenia o przetargach) oraz w BIP.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Gminy w Babicach w godzinach pracy- pokój 115, tel. (032) 
620 11 25, wew. 51.

MAPA ZAGROŻEŃ - BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE BABICE

Poczucie bezpieczeństwa jest dla każdego z nas bar-
dzo ważnym elementem życia codziennego i podstawową 
potrzebą. Wszelkie sprawozdania policyjne wskazują, że 
nasza gmina należy do spokojnych i bezpiecznych. Pomi-
mo tego warto skorzystać z możliwości wsparcia działań 
policji. Każdy z nas ma możliwość wskazania miejsc, któ-
re należałoby w sposób szczególny monitorować. Dotyczy 
to miejsc publicznych, ale i tych mniej uczęszczanych. 

Jeżeli widzisz coś niepokojącego, pewne miejsca wy-
dają ci się być niebezpieczne wskaż miejsca zagrożeń na 
„Krajowej Mapie Zagrożeń” - to anonimowa możliwość 
wsparcia działań służb prewencyjnych, które dbają o bez-
pieczeństwo mieszkańców.

Mapa dostępna jest na stronie internetowej gminy 
www.babice.pl w zakładce Gmina Babice/Krajowa Mapa 
Zagrożeń.

STOP WYPALANIU TRAW

Utrzymywanie w czystości i porządku środowiska, 
w którym żyjemy, to nasz obowiązek. Niestety, dla wielu nie-
rozważnych i bezmyślnych osób wypalanie trwa wiąże się 
z wiosennymi porządkami. Niefrasobliwość oraz ludzka bez-
myślność powodują, iż giną ludzie oraz zwierzęta, płoną po-
bliskie lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Mimo, 
iż wypalanie traw jest szkodliwe, niedozwolone i bardzo nie-
bezpieczne, co roku setki nierozważnych i bezmyślnych osób 
właśnie w ten sposób „oczyszcza” swoje pola, łąki i trawniki. 
Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy 
zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużyt-
ków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania 
życia i mienia ludzkiego w innym miejscu.

Zakaz wypalania traw określa m.in. ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 124. „Zabrania się 
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przy-

drożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. 
Art. 131 pkt. 12: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, 
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub  szuwa-
ry…- podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 Usta-
wa z dnia 28 września 1991 r. o lasach; „w lasach oraz na 
terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m 
od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących 
wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: 
1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego 

celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości ro-

ślinnych”.  

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: kara aresz-
tu, nagany lub grzywny do 5 000 zł. 

ZAGÓRZE
Działki położone są w Zagórzu przy ulicy Ryszarda 

Moskały. Sprzedawane będą wraz z 1/6 udziału 
w drodze wewnętrznej działce nr 2943 o pow. 0,0559 ha. 
Cechują się regularnym prostokątnym kształtem, teren 
płaski. Wielkość oraz cechy geometryczne umożliwiają 

ich racjonalne zabudowanie. Na ww. działki zostały 
wydane decyzje o warunkach zabudowy. Działki objęte 
są księgą wieczystą numer KR1C/00058471/5 prowadzoną 
przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Chrzanowie.
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OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELI PSÓW
Właścicielom zwierząt domowych przypominamy, że ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich 
pupili. Najwięcej powodów do zmartwień mają, właściciele psów…

Podstawowym obowiązkiem wła-
ściciela psa jest zapewnienie właści-
wych warunków bytowania, jak i rów-
nież ochrona zwierzęcia przed zimnem, 
upałem oraz opadami atmosferycznymi. 
Właściciel musi też zapewnić psu do-
stęp do światła dziennego oraz odpo-
wiednią swobodę (pies nie może przeby-
wać w ciemnych pomieszczeniach jak 
np. komórki czy piwnice, nie może być 
stale uwiązany, musi być wyprowadza-
ny na spacery). Niedozwolone jest przy 
tym trzymanie zwierząt domowych na 
uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby, 
a także uwiązanie powodujące u nich 
uszkodzenie ciała bądź cierpienie oraz 
niezapewniające im możliwości nie-
zbędnego ruchu. Długość uwięzi nie 
może być też krótsza niż 3 m. Wymaga-
ne jest regularne i odpowiednie karmie-
nie oraz pojenie psów (nie mogą głodo-
wać, zimą musza mieć przy tym dostęp 
do niezamarzniętej wody pitnej).

Bardzo ważnym obowiązkiem wła-
ściciela jest dopilnowanie zwierzęcia, 
aby było jak najmniej uciążliwe dla oto-
czenia (czyli np. nie biegało bezpańsko 
po ulicach, nie wychodziło poza posesję, 
nie szczekało i wyło uciążliwie, nie kłu-

sowało itp.). Jeśli zatem nasz niesfor-
ny psiak spowoduje szkodę osobową 
(np. pogryzienie) bądź majątkową (np. 
uszkodzi samochód lub kłusuje), będzie 
na nas ciążył obowiązek jej naprawienia. 
Zakres odpowiedzialności został przy 
tym określony w przepisach ogólnych 
Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 10 a ust. 3 Ustawy 
o ochronie zwierząt „zabrania się pusz-
czania psów bez możliwości ich kontro-
li i bez oznakowania umożliwiającego 
identyfikację właściciela lub opiekuna”. 
W związku z tym przepisem, wychodząc 
na spacer z psem właściciel musi być 
wyposażony w smycz i w zależności od 
rasy swojego psa, również w kaganiec.  
Zakaz ten jednak nie dotyczy terenu 
prywatnego, jeżeli jest on ogrodzony 
w sposób uniemożliwiający psu wyjście. 
Nie jest możliwe całkiem swobodne wy-
puszczanie psów, co reguluje Kodeks 
wykroczeń, gdzie w art. 77 zapisano, że: 
„kto nie zachowuje zwykłych bądź naka-
zanych środków przy trzymaniu zwie-
rzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł 
albo karze nagany”. 

Każdy właściciel psa powinien rów-
nież pamiętać o ich niezbędnych szcze-

pieniach ochronnych, przy czym praw-
nie obowiązkowe w Polsce jest coroczne 
szczepienie przeciwko wściekliźnie. Po-
winno ono nastąpić najpóźniej 30 dni po 
ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia 
i należy je powtarzać każdego roku. Za 
niedopełnienie tego obowiązku, właści-
cielom psów grozi kara grzywny wyno-
sząca od 20 do 500 zł, kara aresztu, bądź 
pozbawienia wolności do lat 3.

Zgodnie z art. 431 kc odpowiedzial-
ność za szkodę wyrządzoną przez zwie-
rzę spoczywa na osobie, która je chowa 
(sprawuje nad nim pieczę dla własnych 
celów, dostarczając mu schronienia 
i utrzymania) lub się nim posługuje (czy-
li w sposób bardziej dorywczy opiekuje 
się zwierzęciem)

1. Właściciel lub posiadacz gruntów rol-
nych składa wniosek o szacowanie 
szkód, w tym o ustalenie wysokości 
odszkodowania do Urzędu Gminy 
Babice w terminie umożliwiającym 
dokonanie szacowania szkód.

2. W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody 
przedstawiciel gminy dokonuje oglę-
dzin, zawiadamiając o ich terminie 
właściciela lub posiadacza gruntów 
rolnych oraz dzierżawcę lub zarząd-
cę obwodu łowieckiego do 3 dni od 
otrzymania wniosku. Z oględzin 
sporządzany jest protokół, do które-
go można wnieść zastrzeżenia wraz 
z uzasadnieniem.

3. O terminie dokonania szacowania 
ostatecznego szkody przedstawiciel 
gminy zawiadamia właściciela lub 
posiadacza gruntów rolnych oraz 
dzierżawcę lub zarządcę obwodu 
łowieckiego, nie później jednak niż 
przed upływem 3 dni od dnia otrzy-
mania informacji. Z ostatecznego 
szacowania sporządzany jest pro-
tokół, do którego można wnieść za-
strzeżenia wraz z uzasadnieniem.

4. Wypłaty odszkodowania dokonuje 
dzierżawca lub zarządca obwodu ło-
wieckiego w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania protokołu z szacowania 
ostatecznego, od którego nie wnie-
siono odwołania.

5. Właścicielowi lub posiadaczowi 
gruntów rolnych, na terenie których 
wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy 
lub zarządcy obwodu łowieckiego 
przysługuje odwołanie w terminie 7 
dni od dnia podpisania protokołu do 
nadleśniczego Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe, 
który  dokonuje odpowiednio oglę-
dzin lub szacowania ostatecznego 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania. W oględzinach lub szaco-
waniu ostatecznym mają prawo brać 
udział członkowie zespołu jak rów-
nież na pisemny wniosek członka 
zespołu przedstawiciel izby rolniczej. 
Po  zakończeniu oględzin lub szaco-
wania ostatecznego sporządza się 
protokół z wyłączeniem informacji 
o wysokości odszkodowania.

6. Nadleśniczy Państwowego Gospo-
darstwa Leśnego Lasy Państwowe 
ustala wysokość odszkodowania, 
w drodze decyzji, która wydawa-
na jest w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania protokołów. Wypłata od-
szkodowania, następuje ze środków 
dzierżawcy lub zarządcy obwodu ło-
wieckiego, nie później niż w terminie 
30 dni od dnia doręczenia decyzji. 
Właściciel lub posiadacz gruntów rol-
nych, na których zostały wyrządzone 
szkody, a także dzierżawca lub  za-
rządca obwodu łowieckiego nieza-
dowolony z decyzji może w terminie 
trzech miesięcy od dnia jej doręcze-
nia, wnieść powództwo do sądu.

POSTĘPOWANIE  PRZY POWSTANIU SZKÓD ŁOWIECKICH
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018r. zmian do ustawy prawo łowieckie, dotyczącej m.in. problema-

tyki związanej z procedurami szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych informujemy mieszkańców o procedurze 
zgłaszania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

Fot. Robert Matyskiel
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PROJEKT EDUKACJA EKONOMICZNA

200 LECIE SZKOŁY W BABICACH

JUBILEUSZ SZKOŁY W JANKOWICACH 
ORAZ NADANIE SZTANDARU

Projekt „Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzie-
ży, studentów i seniorów - współpraca sektora finansów 
z jednostkami samorządu terytorialnego” - celem działa-
nia jest wspieranie działań edukacyjnych w dziedzinie 
ekonomii, finansów, cyberbezpieczeństwa oraz gospodar-
ki elektronicznej skierowanych właśnie do wskazanych 
grup z uwzględnieniem ich potrzeb w życiu codziennym 
jak i rozwoju na każdym etapie życia.

Partnerami są Gmina Babice, Związek Banków Pol-
skich oraz Warszawski Instytut Bankowości, którego za-
daniem jest przygotowanie i realizacja zajęć projektu.

Działania te mają charakter bezpłatny a ich głównym 
celem jest podnoszenie kompetencji społeczeństwa w dy-
namicznie zmieniającym się świecie.

Rok 2018 to wyjątkowa data w historii Zespołu Szkół 
w Babicach, ponieważ mija 200 lat od momentu założe-
nia tej placówki. Z tej okazji zaplanowano szereg atrak-
cji. Początkiem obchodów była uroczysta Msza Święta 
połączona z akademią upamiętniającą rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości, która odbyła się 10 
listopada 2017 roku. Kolejnymi przedsięwzięciami jest 
szereg konkursów ogłoszonych z okazji 200-lecia szko-
ły: konkurs na projekt sztandaru szkoły, konkurs na za-
proszenie, konkurs plastyczny dla klas najmłodszych 
oraz powiatowy konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce 
– patronie szkoły. 

Centralne obchody rocznicy odbędą się 9 czerwca 2018 
roku. Rozpoczną się uroczystą Mszą Świętą w kościele pa-
rafialnym w Babicach, po której zaproszeni goście przejdą 
do budynku szkoły, gdzie zaprezentowany zostanie pro-
gram artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów. 
W godzinach popołudniowych zaplanowano dwugodzinny 
marsz zakończony biesiadą w sąsiedztwie szkoły. W tym 
dniu zostanie też odsłonięta pamiątkowa tablica umiesz-
czona na zegarze słonecznym przed szkołą.

Zakończeniem obchodów będzie uroczystość otwarcia 
nowego budynku Przedszkola Samorządowego, która pla-
nowana jest na wrzesień 2018 roku. 

Szkoła Podstawowa w Jankowicach będzie 
świętować 140-to lecie. 26 maja br. w kościele 

w Jankowicach o godz. 9.00 odbędzie się msza 
święta, a o 10.30 rozpoczną się uroczystości szkol-
ne. Jubileusz szkoły będzie połączony z poświęce-
niem i nadaniem Sztandaru Szkole Podstawowej  
im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Jankowicach. Wydarze-
niu towarzyszyć będzie: pre-
zentacja historii placówki, 
wydanie okolicznościowej 
„Historii Szkoły w Jankowi-
cach. 1878-2018”, występy 
artystyczne uczniów i absol-
wentów szkoły.  
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W całym roku odbędzie się na terenie gminy szereg 
wydarzeń, które z uwagi na fakt obchodów 100 lecia odzy-
skania niepodległości będzie obchodzone w sposób szcze-
gólny. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, organizacje 
pozarządowe, grupy nieformalne, szkoły i przedszkola 
jak również przedsiębiorców do aktywnego włączenia się 
w ten ważny dla nas wszystkich czas. 

Prezentujemy Państwu oznaczenie jakim będziemy 
się posługiwać w każdym wydarzeniu podkreślającym 
czas niepodległości. Do najważniejszych punktów tego-
rocznych obchodów możemy zaliczyć:

29 kwietnia - I Rodzinny Rajd Rowerowy w Gminie Babi-
ce  „Dla Niepodległej”
02 czerwca - „ Mętków dla Niepodległej”
27 maja - Bukowica Run - „ Biegniemy dla Niepodległej”
10 czerwca spacer tematyczny : „Babickie ślady historii”, 
miejscowość Babice, trasa ok. 6 km., czas przejścia ok.  
2,5 godz 
8 październik - Ogłoszenie konkursu plastycznego: 
„To Polska. Moja Ojczyzna” 1918-2018

11 listopada - Gminne Obchody Święta Niepodległości 
(Babice)
11 listopada - Biesiada Patriotyczna w Zagórzu
11 listopada - Święto Niepodległości w Mętkowie

Do udziału we wszystkich wydarzeniach bardzo gorąco 
Państwa zapraszamy!

W dniu 24 lutego br. odbył się egzamin dla strażaków 
ochotników z gminy Babice z zakresu pierwszej kwalifi-
kowanej pomocy przedmedycznej. Gmina Babice dotych-
czas posiadała 18 strażaków ochotników, którzy szczy-
cili się certyfikatem kwalifikacji dla udzielania pomocy 
osobom poszkodowanym w ramach pomocy przedme-
dycznej. Obecnie do egzaminu recertyfikacji przystąpi-
ło 18 strażaków oraz 18 nowych strażaków ochotników. 
Po kilku tygodniowym kursie nadszedł czas na weryfika-
cję zdobytej wiedzy. Wszyscy zdali egzamin z wynikiem 
pozytywnym. Gmina Babice posiada w szeregach swoich 
strażaków ochotników aż 36 osób posiadających certy-
fikat umiejętności udzielania pierwszej kwalifikowanej 
pomocy przedmedycznej. To prawdopodobnie najwyższa 
liczebność wśród druhów ochotników w powiecie chrza-
nowskim.

W najbliższym czasie jednostka OSP Jankowice zo-
stanie również włączona w struktury Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaśniczego. Oficjalne włączenie nastąpi 
w maju podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka. 
Z tej okazji składamy druhnom i druhom najszczersze 
gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności i sukce-
sów w tej jakże ważnej i odpowiedzialnej służbie.

Gmina Babice czyni starania, aby w ślad za wysokim 
poziomem wyszkolenia ratowników medycznych w jed-
nostkach OSP niosących niejednokrotnie pierwszą po-
moc, każda jednostka była właściwie wyposażona. 

Wcześniej wszystkie jednostki OSP Gmina Babi-
ce wyposażyła w torby PSP R1. Kilka tygodni temu OSP 
w Rozkochowie otrzymało dodatkowo plecak PSP R1 sfi-
nansowany w ramach programu Ministerstwa Sprawie-
dliwości. Obecnie gmina planuje wyposażyć każdą jed-
nostkę w przenośne defibrylatory. 

RECERTYFIKACJA OCHOTNIKÓW - GMINA BABICE 
STAWIA NA BEZPIECZEŃSTWO

100 LAT NIEPODLEGŁEJ 
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Kolejny raz przyznane zostały nagrody Anioły Kultury- przyznawane przez pracow-
ników GOKiS Babice osobom, instytucjom za współpracę. W 2017 r. przyznane zostały 
2 statuetki: 

- dla Pani Ewa Kozak sołtys wsi Jankowice za zaangażowanie i pomoc w organizacji lo-
kalnych wydarzeń kulturalnych, za poczucie humoru, dystans i charakter. Za wspieranie 
działalności GOKiS Babice w Jankowicach.

- dla Pana Wiesława Domina z Zagórza za pomoc przy organizacji imprezy Bukowica 
Run: od spraw formalnych po oznakowanie trasy i za „trwanie” z tą pomocą już trzeci rok.

ANIOŁY KULTURY 2017 ROZDANE!

KSIĄŻKA 
P. TERESY BIGAJ

Ukazała się publikacja autorstwa p. Teresy Bigaj „Dzieje Rodziny Sroków”, która 
przedstawia historię Babic oczyma mieszkańców żyjących w XIX i XX wieku. Książ-
kę można nabyć w Bibliotece w Babicach. Koszt 23,00 zł. stanowi jedynie koszty 
druku książki.

BUKOWICA RUN 2018

27 maja zapraszamy biegaczy na malowniczą 
trasę u podnóża Bukowicy. Dziesięć kilometrów 
leśnymi ścieżkami, woda z magicznego źródełka 
dla każdego uczestnika biegu i wspaniała atmos-
fera - to cechy tej imprezy. Zapisy przyjmujemy 
do 11 maja, przez formularz rejestracyjny firmy 
data sport.

Tegoroczny bieg wchodzi w skład cyklu Bie-
gów Ziemi Chrzanowskiej. Mapa biegu i regula-
min dostępne na www.bukowicarun.pl oraz fb 
Bukowica Run.

Zdjęcia z poprzedniej edycji Bukowica Run 2017


