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Szanowni Pañstwo, Drodzy Mieszkañcy!

Roman Warcho³
Wójt Gminy Babice
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      Ostatnie dni i tygodnie by³y  zarów-
no dla mnie jak i pracowników podle-
g³ych mi jednostek organizacyjnych okre-
sem wytê¿onej pracy. Chcia³bym podzie-
liæ siê z Pañstwem moj¹ opini¹ na temat
najistotniejszych dzia³añ podejmowa-
nych przez gminê w ostatnim czasie oraz
podkre�liæ moj¹ rado�æ  z sukcesów,
które wynikaj¹ z pracy na rzecz rozwoju
gminy.

      Po pierwsze inwestycje i remonty.
Cieszy koñcowy etap budowy komplek-
su boisk sportowych "Moje boisko Orlik
2012" przy ul. Spó³dzielczej  w Babicach.
Na chwilê obecn¹ trwaj¹ roboty instala-
cyjne, wodno-kanalizacyjne w budynku
sanitarno-szatniowym oraz prace przy
budowie przy³¹cza elektrycznego. Ponad-
to 5 so³ectw wzbogaci³o siê o nowe punk-
ty �wietlne w liczbie: Mêtków 6, Babice 4,

Wygie³zów 3 oraz Olszyny  i Jankowice po 2 punkty �wietlne.Poza tym w Babicach
i Rozkochowie oddano do u¿ytku nowe place zabaw, które od czasu otwarcia
ciesz¹ i bawi¹ najm³odszych mieszkañców naszej gminy. Odno�nie prac remon-
towych nale¿y wymieniæ przede wszystkim remonty dróg: d³ugo oczekiwany II etap
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków - Che³mek, której zakoñczenie
planowane jest na drug¹ po³owê roku 2011 oraz remonty dróg gminnych m.in.
ul. Przedszkolnej w Olszynach  i ul. Struga w Mêtkowie. Warto wspomnieæ o od-
wodnieniu kana³em krytym  ul. ¯abiej w Zagórzu, remont której w znacznym stop-
niu przyczyni siê do p³ynno�ci ruchu drogowego i uniemo¿liwi podtopienia pose-
sji po³o¿onych w bezpo�rednim s¹siedztwie tej drogi. Remontów wymagaj¹ rów-
nie¿ obiekty nale¿¹ce do gminy i gminnych jednostek organizacyjnych. Krok
po kroku wykonujemy prace w tym zakresie pocz¹wszy  od trwaj¹cych prac zwi¹-
zanych z termomodernizacj¹ Zespo³u Szkó³ i sali gimnastycznej w Babicach,
remontu stra¿nicy OSP w Zagórzu po remont i modernizacjê boiska sportowego
przy O�rodku Sportowo-Rekreacyjnym w Zagórzu,  bêd¹cym jednym z pierwszym
zadañ z dzia³u inwestycji sportowo rekreacyjnych realizowanych zgodnie z zapisa-
mi w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym gminy Babice na lata 2009-2013.

Po drugie kultura. Mamy za sob¹ dwa cykle du¿ych imprez organizowanych
przez GOKiS na trwa³e wrastaj¹cych w krajobraz kulturalny naszej gminy oraz
przes¹dzaj¹cych o wyj¹tkowym charakterze zarówno gminy jak i jej mieszkañców
o czym �wiadczy wysokie 7 miejsce w plebiscycie Per³y w Koronie Województwa
Ma³opolskiego. Dawno ju¿ o naszej Gminie nie mówiono tak wiele i w tak dobrym
kontek�cie. Mówi¹c du¿e imprezy mam tutaj na my�li przede wszystkim V Zlot
Wied�m i Czarownic oraz III Turniej Rycerski i £uczniczy na Zamku Lipowiec.
Nie mo¿na oczywi�cie zapomnieæ o  niecodziennej i wa¿nej, nie tylko dla miesz-
kañców Jankowic, uroczysto�ci tj. o konsekracji Ko�cio³a w tej miejscowo�ci,
której dokona³ Kard. Stanis³aw Dziwisz. Korzystaj¹c z okazji raz jeszcze chcia³bym
gor¹co podziêkowaæ tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do
ukoñczenia budowy �wi¹tyni i przygotowaniu uroczysto�ci jej po�wiêcenia.
Niech ten owoc waszej pracy przyniesie obfite plony ludzkiej dobroci.

Na koniec pragnê Pañstwa gor¹co zachêciæ do zapoznania siê i wype³nie-
nia dwóch ankiet, bêd¹cych dodatkiem do bie¿¹cego wydania Kuriera. Pierwsza
dotyczy poziomu zadowolenia mieszkañców odno�nie jako�ci ¿ycia i �wiadczo-
nych us³ug w Gminie Babice, druga statutów poszczególnych so³ectw.

Zapraszaj¹c do zapoznania siê z bie¿¹cym numerem Kuriera,
¿yczê jak zawsze mi³ej lektury

Wydawca:  Gminny O�rodek Kultury i Sportu w Babicach
Adres redakcji: GOKiS Babice, ul. Krakowska 47, 32-551 Babice
tel. (032) 613 40 94, gokis@babice.pl
Redakcja:  Marzena Pierzcha³a-Dudek, Aneta Chrz¹�cik
Projekt ok³adki:  Aneta Chrz¹�cik
Fotografie na I i II stronie: Archiwum GOKiS, ZS w Babicach
Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za tre�æ nades³anych materia³ów
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Dawid Pierzcha³a
Z-ca Kierownika Referatu

Gospodarczego UGB
tel. (032) 613 40 13 w.42

ORLIK tu¿, tu¿...

Budowa kompleksu boisk
sportowych "Moje boisko Orlik 2012"
w gminie Babice, przy ul. Spó³dzielczej,
dobiega koñca.

Zrealizowano zakres robót
ziemnych oraz wykonano nastêpuj¹-
ce etapy prac:  fundamenty pod budy-
nek sanitarno - szatniowy, podbudo-
wê z kruszyw wraz z drena¿em, na-
wierzchniê boiska wielofunkcyjnego
z poliuretanu i ogrodzenie. Trwaj¹ ro-
boty instalacyjne, wodno-kanalizacyj-
ne w budynku sanitarno - szatniowym,
a tak¿e prace wykoñczeniowe budyn-
ku. Rozpoczêto tak¿e roboty zwi¹zane
budow¹ o�wietlenia, zamontowano
fundamenty pod s³upy, poprowadzo-
no kabel o�wietleniowy oraz wykona-
no nawierzchniê z trawy syntetycznej.

Firma, która w zesz³ym roku wy-
kona³a sieæ wodoci¹gow¹ do Mêtko-
wa, czyli Zak³ad Us³ugowy Instalacji
Sanitarnych Wod-Kan.,C.o.,Gaz, Kar-
was S³awomir z Jaworzna wygra³a
przetarg i zrealizowa³a przy³¹cz wody
i kanalizacyjny dla budowy komplek-
su boisk sportowych "Moje boisko Or-
lik 2012".
Obecnie trwaj¹ prace przy budowie
przy³¹cza elektrycznego.

Prace realizowane przez firmê
Zak³ad Remontowo - Budowlany Pana
Grzegorza Boba, s¹ wykonywane rze-
telnie co pozwala wierzyæ, ¿e wybudo-
wany obiekt bêdzie wizytówk¹ Gminy
Babice i przez d³ugi czas s³u¿yæ bê-
dzie najm³odszym ale i trochê star-
szym mieszkañcom Gminy.
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Dnia 17.09.2009 r.  w Libi¹¿u odby³o siê podpisanie
umowy, która rozpoczyna tak oczekiwany II etap modernizacji
drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków - Che³mek. Podpisanie
umowy odby³o siê z udzia³em Dyrektora Zarz¹du Dróg Woje-
wódzkich Grzegorza Stecha, Cz³onka Zarz¹du Województwa
Ma³opolskiego Marka Sowy, Radnego Sejmiku Wojewódz-
twa Ma³opolskiego Bogus³awa M¹siora, Pos³a na Sejm RP
Tadeusza Arkita, Starosty Powiatu Chrzanowskiego Janu-
sza Szczê�niaka a tak¿e przedstawicieli samorz¹du nastê-
puj¹cych gmin: Liszki, Czernichów, Alwernia, Libi¹¿ i Che³-
mek.  W uroczysto�ci bra³ udzia³ równie¿ Wójt Gminy Babice
Roman Warcho³.

Projekt jest kontynuacj¹ projektu zrealizowanego w latach
2004 - 2006 w ramach Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "Modernizacja drogi wo-
jewódzkiej nr 780 Kraków - Che³mek�.
Modernizowany ci¹g drogowy przebiega przez powiaty:
- krakowski (gmina Liszki i Czernichów), chrzanowski (gmi-
na Alwernia, Babice, Libi¹¿), o�wiêcimski (gmina Che³mek).
Droga wojewódzka nr 780 umo¿liwia dojazd do Krakowa
z zachodniej czê�ci województwa ma³opolskiego, prowadz¹c
ruch od granicy z województwem �l¹skim i jest wa¿nym ele-
mentem regionalnego systemu transportowego, to podsta-
wowe po³¹czenie z g³ównymi drogami województwa ma³o-
polskiego oraz �l¹skiego
Projekt zak³ada nastêpuj¹cy zakres robót:
- modernizacjê nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku
26,1 km,
- przebudowê mostu nad rzek¹ Sanka w m. Kryspinów,
- przebudowê skrzy¿owania drogi wojewódzkiej nr 780 z drog¹
powiatow¹ w m. Liszki na skrzy¿owaniu typu "rondo",
- modernizacjê skrzy¿owañ, urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu,
poboczy i zjazdów,
- prace zwi¹zane z odwodnieniem korony drogi, przebudowê

Dawid Pierzcha³a
Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego UGB

tel. (032) 613 40 13 w.42

przepustów,
- wykonanie docelowej organizacji ruchu.
Projekt bêdzie realizowany w 4 zadaniach:
Zadanie 1: Modernizacja drogi woj. nr 780 w m. Kryspinów,
Liszki i Kaszów.
Zadanie 2: Modernizacja drogi woj. nr 780 w m. Czu³ówek,
Przeginia Duchowna, Brod³a, Alwernia, Kwacza³a, Babice
i Wygie³zów.
Zadanie 3: Modernizacja drogi woj. nr 780 w m. Zagórze, ̄ arki,
Libi¹¿, Che³mek.
Zadanie 4: Przebudowa mostu nad rzek¹ Sank¹ wraz z dojaz-
dami w m. Kryspinów.

Rozpoczynaj¹ce siê prace powinny siê zakoñczyæ w drugim
pó³roczu 2011 roku, a ca³kowity koszt realizacji inwestycji wy-
niesie blisko 50 milionów z³otych.
Prace w Gminie Babice powinny rozpocz¹æ siê zgodnie z har-
monogramem ju¿ w tym roku. Pierwszym etapem powinno
byæ po³o¿enie nowej nak³adki asfaltowej na odcinku  od ¯arek
do Wygie³zowa. W roku 2010 natomiast rozpoczn¹ siê prace
trudniejsze zwi¹zane  z wykonaniem odwodnienia, wymian¹
chodników oraz remontem zatok autobusowych  na terenie
miejscowo�ci Babice. Po wykonaniu tych prac po³o¿ony zo-
stanie nowy asfalt.
Wszyscy maj¹ nadziejê, ¿e podziurawiona droga wojewódz-
ka 780 jak najszybciej nabierze europejskich standardów,
a tak¿e poprawie ulegnie bezpieczeñstwo poruszania siê po
niej.
Gmina Babice wspó³finansuje zadanie, na podstawie umo-
wy z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w kwocie
396 000,00 z³.

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 780
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 Ocieplenie budynku Zespo³u Szkó³ wraz z sal¹ gimnastyczn¹ w Babicach

Firma Remontowo - Budowlana
"QUADRAPLAN" Buksa Micha³-Pawe³ ze
Skawy, która realizuje inwestycjê zwi¹-
zan¹ z termomodernizacj¹ Zespo³u Szkó³
i sali gimnastycznej w Babicach jest za-
dowolona z warunków pogodowych, któ-
re nie utrudniaj¹ jej prac i pomagaj¹
w stosunkowo szybkim tempie oddawaæ
kolejne �ciany do odbioru. Zespó³ Szkó³
staje siê piêkniejszy  i ju¿ nied³ugo bê-
dzie wizytówk¹ Gminy Babice. Wykona-
no ju¿ remont dachu nad czê�ci¹ so-
cjaln¹ Sali gimnastycznej, dokonano
wymiany okien oraz ocieplono g³ówne
�ciany budynku. Po zakoñczeniu docie-
plenia do wykonania zostanie cokolik na
budynku oraz opaska z kostki brukowej.

Szko³a znajduj¹ca siê w s¹siedz-
twie drogi wojewódzkiej 780 Kraków -
Che³mek wygl¹da coraz lepiej,  a trwa-
j¹ce roboty mo¿e uda siê zakoñczyæ na-
wet  w tym roku. Zgodnie z umow¹ ter-
min zakoñczenia realizacji zadania to
30.06.2010 r.).

Dawid Pierzcha³a

W dniu 16 wrze�nia 2009 roku zosta³a podpisana
umowa z Firm¹ Produkcyjno - Us³ugow¹ "MONTER" z Alwerni
ul. Wróblewskiego 8, 32-566 Alwernia na wykonanie zadania
pt. "Remont i modernizacja boiska sportowego z nawierzch-
ni¹ naturaln¹ wraz  z zapleczem w miejscowo�ci Zagórze".
Prace trwaj¹ce przy O�rodku Sportowo -Rekreacyjnym w Za-
górzu realizowane s¹ jako jeden z etapów zadania z dzia³u
Inwestycji Sportowo Rekreacyjnych  zapisanych w Wielolet-
nim Programie Inwestycyjnym Gminy Babice na lata 2009 -
2013.
Szczegó³owy opis prac obejmuje m.in.:
- drena¿ + renowacjê murawy istniej¹cego boiska na po-
wierzchni 6930 m2
- budowê kolektorów s³onecznych do ciep³ej wody u¿ytkowej
(4 kolektory montowane na po³udniowej �cianie budynku)
- budowê przydomowej oczyszczalni �cieków wraz z polet-
kiem rozs¹czaj¹cym o wydajno�ci do 7,50 m3
- modernizacjê kot³owni poprzez wymianê starego zu¿ytego
pieca na nowoczesny o mocy 38 kW z podajnikiem �limako-
wym, regulatorem  i zasobnikiem
- zakup i monta¿ 2 aluminiowych boksów dla zawodników
rezerwowych i trenerów (ka¿dy boks na 12 osób)
- wykonanie 8 stanowisk parkingowych przy budynku klubo-
wym dla autokaru go�ci i osób funkcyjnych
- zakup i monta¿ siedzisk na istniej¹cej trybunie (121 szt.)
Urzêdowi Gminy Babice uda³o siê pozyskaæ na realizacje w/w
zadania 56 000,00 z³  w formie dotacji celowej z Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego   w ramach pro-
gramu ORLIK PLUS.

Program ma na celu podniesienie standardu boisk
sportowych, w szczególno�ci boisk pi³karskich, na których
mecze rozgrywaj¹ dru¿yny od klasy C do IV ligi.

W ramach tego samego programu Gmina uzyska te¿
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej z Krakowa. Prawdopodobnie uda
siê pozyskaæ ponad 80 000,00 z³
Natomiast koszt ca³ego zadania na podstawie umowy z Wyko-
nawc¹ wyniesie 221.318,66 z³.

Realizacja przedsiêwziêcia remontu i modernizacji
obiektu w  Zagórzu wpisuje siê w cele Strategii Gminy Babice,
mówi¹ca m.in. o ochronie �rodowiska naturalnego. Cel zosta-
nie osi¹gniety m.in. poprzez monta¿ kolektorów s³onecznych
na budynku, budowE przydomowej oczyszczalni �cieków i wy-
mianê starego zu¿ytego pieca na nowy.
Zwiêkszy siê równie¿ komfort widzów ogl¹daj¹cych spotkania
dru¿yny K.S. Zagórzanka poprzez do³o¿enie 121 krzese³ek na
istniej¹ce trybuny.
Planowany termin zakoñczenia prac wyznaczono na dzieñ
 20 listopad tego roku.

Dawid Pierzcha³a
Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego UGB

tel. (032) 613 40 13 w.42

O�rodek Sportowo Rekreacyjny
w Zagórzu

F.P.U Monter wykonuje drena¿ p³yty boiska
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Dzieci z miejscowo�ci Babice i Rozkochów mog¹ siê cieszyæ zabaw¹ dziêki wybudowanym w sierpniu placom zabaw.
Place zaprojektowane zosta³y przez Biuro Projektowe "Konstruktor" Dr. In¿. Krzysztof Michalik, ul. Kolonia Stella 26, 32-500
Chrzanów.
Plac zabaw w Babicach znajduje siê przy budynku GOKiS na ul. Jagie³³y a prace zwi¹zane z przygotowaniem terenu pod monta¿
urz¹dzeñ wykona³a firma GardenTom, ul. Relaks 20, 32-566 Alwernia. Polega³y one m.in. na  zakupie i monta¿u bramy wjazdo-
wej o szeroko�ci 4m, zakupie i monta¿u bramki wej�ciowej o szeroko�ci 1m, rozplantowaniu ziemi i zasianiu trawy na po-
wierzchni 680 m2, monta¿u 20 szt. s³upków i siatki ogrodzeniowej.
Plac zabaw w Rozkochowie znajduje siê ko³o Szko³y Podstawowej przy ul. Chemików, podobnie jak w Babicach prace zwi¹zane
z przygotowaniem terenu prowadzi³a firma Garden Tom, która wykona³a ogrodzenie, zakupi³a i wmontowa³a 2 bramki, wykona³a
2 chodniki na doj�ciach, wyciê³a i pociê³a drzewa. Zdemontowa³a tak¿e zniszczone przez gradobicie ogrodzenie od strony drogi.

Place zabaw urz¹dzi³y:
W Babicach firma "COMES" Soko³owscy Spó³k¹ Jawn¹ , 26-500
Szyd³owiec ul. Ko�ciuszki 128 A, która dokona³a monta¿u nastêpu-
j¹cych elementów:
- 1 szt. stolik SZACH - 1 szt., tablica do rysowania kred¹ ALA - 1 szt.,
piaskownica BIEDRONKA - 1 szt., zestaw rekreacyjno trzywie¿owy
PRZEDSZKOLAK - 1 szt., karuzela B¥K - 1 szt., hu�tawka wa¿ka
MODRA siedz. gumowe - 1 szt., hu�tawka KASIA B2 - 1 szt., hu�taw-
ka sprê¿ynowa BMX siedz.gumowe - 1 szt., hu�tawka sprê¿ynowa
RODEO - 1 szt., kosz parkowy 6 - 2 szt., ³awka stalowa Junior - 4 szt.
W Rozkochowie firma Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe "AMEKS",
Marek S¹decki, z siedzib¹ ul. Pomarañczowa 11a, 45-417 Opole.
Dostarczy³a i zamontowa³a ona m. in. zestaw zabawowy "Kacper"
(jedna wysoko wie¿a z daszkiem i �lizgawk¹, po³¹czona dwoma
mostkami z ni¿szymi zadaszonymi wie¿ami, do których prowadz¹
trapy wej�ciowe, w sk³ad zestawu wchodzi równie¿ drabinka i prze-
plotnia) - 1szt.- piaskownica sze�ciok¹tna - 1 szt.- hu�tawka po-
dwójna z oparciem - 1 szt.- poci¹g - 1 szt.- hu�tawka przeciw -
wagowa WA¯KA - 1 szt.- sprê¿ynowiec S³onik - 1 szt.- sprê¿ynowiec
Skuter - 1 szt.- bujak ogrodowy z ³aweczk¹ Autobus - 1szt.  - ³aweczki
- 6 szt.- kosz w drewnianej obudowie - 1szt.- regulamin placu za-
baw - 1 szt.
Place zabaw od czasu otwarcia ciesz¹ siê ogromn¹ popularno�ci¹
w�ród najm³odszych mieszkañców Gminy Babice, którzy wyra¿aj¹
wielk¹ rado�æ mog¹c bawiæ siê z rówie�nikami w takich miejscach.

Dawid Pierzcha³a
Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego UGB
tel. (032) 613 40 13 w.42 Plac zabaw w Babicach

Otwarcie placu zabaw w Rozkochowie



2 lipca 2009r. udzielono zamówienia na "Odwodnienie
kana³em krytym ul. ¯abiej wraz z odtworzeniem istniej¹cego
rowu melioracyjnego w Zagórzu".
Z³o¿ono 11 ofert spo�ród których wybrano ofertê Przedsiêbior-
stwa Us³ugowo-Handlowego BERNY & BERNY S.C. Andrzej
Berny, Artur Berny, ul. Piaskowa 14, Jankowice,32-551 Babice
za cenê 204 680,09 z³ brutto.
Z uwagi na ograniczone �rodki finansowe zadanie realizowa-
ne jest  w cyklu 2 - letnim.
Najwa¿niejsze pozycje przedmiaru robót do wykonania to:
Kana³y z rur PVC, ³¹czone na wcisk, Fi 315mm - 331,5 m
Kana³y z rur PVC, ³¹czone na wcisk, Fi 400mm - 200 m
Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,
Dn 200mm - 80m
Studnie rewizyjne z krêgów betonowych, krêgi Fi 1000mm,
g³êboko�æ 3m - 17 szt.
Studzienki �ciekowe z gotowych elementów, uliczna betono-
wa Fi 500mm - 20 szt.
Roboty ziemne koparkami podsiêbiernymi - 1028,3 m3
W po³owie wrze�nia rozpoczêto roboty. Wykonawca rozpocz¹³
prace od odtwarzania rowu melioracyjnego.
            Dziêki realizacji inwestycji wody opadowe i roztopowe
z terenu ulicy ¯abiej zostan¹ uchwycone do rowu melioracyj-
nego co powinno zlikwidowaæ  utrudnienia w ruchu i uniemo¿-
liwi podtopienia posesji po³o¿onych  w bezpo�rednim s¹siedz-
twie drogi, które wystêpowa³y do tej pory.

Odwodnienie kana³em krytym ul. ¯abiej
 wraz z odtworzeniem istniej¹cego

rowu melioracyjnego
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Dawid Pierzcha³a
Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego UGB

tel. (032) 613 40 13 w.42

Na naszych stronach znajdziecie Pañstwo wszystkie nie-
zbêdne informacje na temat Gminy, bêdziecie mogli za-
poznaæ siê nie tylko z histori¹, bogactwem naturalnym
czy zabytkami ale i znale�æ wskazówki dotycz¹ce tema-
tów aktualnych, przydatnych do za³atwiania spraw urzê-
dowych w tym formularze i druki (do pobrania w wersji
elektronicznej). Ponadto bêdzie mo¿na uzyskaæ infor-
macje dotycz¹ce organizacji spo³ecznego  i administra-
cyjnego ¿ycia gminy tj.
-  osób stanowi¹cych w³adze samorz¹dowe gminy,
uchwa³ rady gminy, godzin pracy urzêdów gminnych,
kompetencji poszczególnych stanowisk obs³ugi klien-
tów,
-   informacji o specyfice gminy - jej profilu i kierunkach
rozwoju (wszystko o inwestycjach przeprowadzanych
przez gminê ich opis i zdjêcia)
-  szczegó³owe informacje o organizacjach pozarz¹do-
wych dzia³aj¹cych na terenie gminy (rodzaj, adres, dane
kontaktowe)
-   relacje z wydarzeñ odbywaj¹cych siê na terenie gminy
oraz opis wszystkich przedsiêwziêæ, w których uczestni-
czy gmina.
Gminna strona internetowa skierowana jest do miesz-
kañców gminy, turystów poszukuj¹cych informacji o na-
szych terenach i atrakcjach, a tak¿e do potencjalnych
przedsiêbiorców szukaj¹cych mo¿liwo�ci i  terenów pod
inwestycje.
Trwa uruchamianie nowej strony internetowej gminy Ba-
bice. Wkrótce do Pañstwa dyspozycji oddana zostanie
w pe³ni funkcjonalna, o ciekawszej grafice, witryna in-
formacyjna po�wiêcona naszej gminie. Strona umo¿li-
wi w wiêkszym stopniu ni¿ dotychczas, bezpo�redni kon-
takt z urzêdem.
Stronê Gminy Babice charakteryzuje:
-  bogactwo zgromadzonych informacji
-  sposób ich prezentacji w serwisie (konstrukcja tre�ci)
- "przyjazno�æ" u¿ytkownikowi, w tym estetyka strony
- elementy interakcji u¿ytkowników z w³adzami samo-
rz¹du, g³ównie mo¿liwo�æ pobrania urzêdowych formu-
larzy.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony pod ad-
resem: www.babice.pl  i �ledzenia najnowszych
wiadomo�ci dotycz¹cych mieszkañców gminy.

OFERTA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU
ZESTAWU KOLEKTORÓW

S£ONECZNYCH W PROGRAMIE
"DAR S£OÑCA DLA TWOJEJ GMINY"

Informujemy, ¿e istnieje mo¿liwo�æ uzyskania do-
finansowania zakupu zestawu kolektorów s³onecznych
w wysoko�ci od 40 do 50 % ceny. Firma MPM Projekt przy
wspó³pracy z producentami kolektorów p³askich w Pol-
sce  "SOLVER" oraz "GeresAsco", uruchomi³a program
pn. DAR S£OÑCA DLA TWOJEJ GMINY, w ramach które-
go dofinansowuje zakup zestawu kolektorów.

Wszyscy zainteresowani pozyskaniem dofinanso-
wania zakupu kolektorów s³onecznych mog¹ z³o¿yæ wnio-
sek do Firmy  MPM Projekt  32-660 Gorzów ul. O�wiêcim-
ska 37. Zainteresowanych prosimy o bezpo�redni kon-
takt z przedstawicielem Firmy MPM Projekt  Panem Paw-
³em Mech tel. 501 422 199.
Wniosek do pobrania na stronie internetowej www.babi-
ce.pl oraz w Urzêdzie Gminy pok. 106.

Katarzyna Paw³owska
Ref. Gospodarczy UGB
tel. (032) 6134 013 w.26
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W miesi¹cu sierpniu dokonano odbioru remontu  dróg gmin-
nych:

Ul. Przedszkolnej w Olszynach
 - warto�æ robót wynios³a 6 641,09 z³

Ul. Struga w Mêtkowie
- warto�æ robót wynios³a 9 468,35 z³

Ul. Kwiatowej w Rozkochowie
- warto�æ robót wynios³a 10 800 z³

Ul. Laskowej w Babicach
 - warto�æ robót wynios³a 17 400,01 z³

Remonty dróg ul. Przedszkolnej i ul. Struga realizowa³a
Gospodarka Komunalna   w Babicach, natomiast drogi ul. Kwia-
towa oraz ul. Laskowa by³y przebudowywane przez Firmê Trans
- Handel z Olszyn. Remont tych dróg polega³ na wykonaniu
nawierzchni t³uczniowej.
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REMONTY DRÓG GMINNYCH

Joanna Kopeæ
 Referat Gospodarczy UGB

tel. (032) 613 40 13 w.42
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Od 5 i 6 wrze�nia br. wyd³u¿one zosta³y
cztery kursy "linii Z" do Rozkochowa
w ramach uzupe³nienia komunikacji
w soboty i niedziele.

Wyd³u¿enie kursów linii "Z" do Rozko-
chowa  (w weekendy) zwi¹zane jest ze

zmian¹ kursowania tych autobusów w Zagórzu. Kurs prze-
biega po dotychczasowej trasie z pominiêciem przystanku

Na prze³omie sierpnia i wrze�nia na terenie Gminy Babice
zamontowane zosta³y dodatkowe punkty �wietlne w ramach
umowy podpisanej z Firm¹ Handlowo-Us³ugowa "ARMED".
Dodatkowe oprawy o�wietleniowe zosta³y zamontowane w So-
³ectwach:

Joanna Kopeæ

przy ko�ciele oraz przystanków na ul. Wyrowcowej, kolejno
do przystanku w Wygie³zowie, przystanku w Babicach i W³o-
sieni a¿ do Rozkochowa z koñcowym przystankiem przy Szko-
le. Powrót odbywa siê t¹ sam¹ tras¹. Cena biletu normal-
nego jednorazowego za przejazd po terenie jednej gminy
wynosi 2,20 z³,  a po terenie dwóch gmin wynosi 2,40 z³ -
zgodnie z obowi¹zuj¹cym cennikiem Zwi¹zku Komunalne-
go "Komunikacja Miêdzygminna w Chrzanowie.

Joanna Kopeæ
 Referat Gospodarczy UGB
tel. (032) 613 40 13 w.42

ul. Chrzanowska w Mêtkowie
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Dodatkowe o�wietlenie uliczne

DOTACJA DLA GMINNYCH SPÓ£EK WODNYCH

W bie¿¹cym roku zosta³a  przeznaczona dotacja z bu-
d¿etu Gminy Babice w kwocie 35.000z³ dla Gminnych Spó³ek
Wodnych w Babicach. Zosta³y odpowiednio przekazane kwoty
dla:
-  Gminnej Spó³ki Wodnej w Babicach, dzia³aj¹ca na obsza-
rach Babice, Mêtków, Olszyny i Rozkochów - 24.500z³. na wy-
konanie konserwacji rowów.
-  Gminnej Spó³ki Wodnej w Jankowice, dzia³aj¹ca na  miej-
scowo�ci Jankowice- 10.500z³. na wykonanie konserwacji ro-
wów.
Zgodnie z preliminarzem kosztów z³o¿onym do wniosku Gmin-
na Spó³ka Wodna w Babicach wykona:
-  Koszenie porostów i czyszczenie rowów melioracyjnych na
terenie so³ectw Babice, Olszyny, Mêtków, Rozkochów za kwotê
10.000z³.
-  Dokonanie odbudowy rowu odwadniaj¹cego Morgi Nr 1
w Mêtkowie za kwotê 14.000 z³.
Gminna Spó³ka Wodna w Jankowicach wykona:
-  Roboty konserwacyjne na rowie od �luzy nr 15 za kwotê  10
500z³.
Szczegó³owe rozliczenie dotacji zostanie przed³o¿one przez
Gminne Spó³ki Wodne w terminie do 30 listopada 2009r.

Informacja o prawid³owym utrzymaniu
psa na posesji

Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹-
zane do zachowania bezpieczeñstwa i �rodków ostro¿no-
�ci, zapewniaj¹cych ochronê zdrowia i ¿ycia ludzi oraz zwie-
rz¹t, a tak¿e do³o¿enia starañ, aby zwierzêta  nie by³y uci¹¿-
liwe dla otoczenia.
Do obowi¹zków w³a�ciciela nale¿y m.in.:
-  zarejestrowanie w Urzêdzie Gminy Babice w Referacie
Gospodarczym w terminie do 14 dni od posiadania psa;
wpis w rejestrze obejmuje nastêpuj¹ce dane: imiê i nazwi-
sko w³a�ciciela, adres w³a�ciciela, numer identyfikacyjny
nadany psu. Znaczek jest nieodp³atnie wydawany przez
Urz¹d Gminy Babice.
-  op³acenie podatku od posiadania psa tj. 10 z³. na rok
-  systematyczne szczepienie przeciwko w�ciekli�nie zgod-
nie z art. 56 ust.2 ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zwierz¹t oraz zwalczania chorób zaka�nych zwierz¹t.
-  uzyskanie zezwolenia Wójta na utrzymanie psa rasy uzna-
nej za agresywn¹ zgodnie z tre�ci¹ Rozporz¹dzenia Mini-
stra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia
2003 r.

Autobusy ZKKM  przewioz¹ wiêcej mieszkañców Gminy Babice

Natalia Klamka
Referat Gospodarczy UGB

tel. (032) 613 40 13 w.42
Natalia Klamka

SO£ECTWO BABICE
1.  W³osieñ - ul. Piastowska - 1punkt �wietlny
2.  ul. Elizy Orzeszkowej - 3 punkty �wietlne

SO£ECTWO JANKOWICE
1.  ul. Jab³onka - 1 punkt �wietlny
2.  ul. Jana Paw³a II - 1 punkt �wietlny

SO£ECTWO OLSZYNY
1.  ul. Wiosenna - 1 punkt �wietlny
2.  Zatorska - (odnoga od ul. Zatorskiej) - 1 punkt �wietlny

SO£ECTWO WYGIE£ZÓW
1.  ul. Harcerska - 1 punkt �wietlny
2.  ul. Podzamcze - 1 punkt �wietlny
3.  ul. Adama Mickiewicza - 1 punkt �wietlny

SO£ECTWO MÊTKÓW
1.  ul. Ks. Karola Wojty³y - 1 punkt �wietlny
2.  ul. Zimna Woda - 1 punkt �wietlny
3.  ul. Chrzanowska - 4 punkty �wietlne



W dniu 24 czerwca 2009 r.
odby³o siê spotkanie
po�wiêcone problemowi
bezdomnych zwierz¹t

w Ma³opolsce, zorganizowane przez
Wojciecha Kozaka, Cz³onka Zarz¹du
Województwa Ma³opolskiego.
Na spotkaniu ustalono, ¿e sprawami,
które w pierwszej kolejno�ci nale¿y
rozwi¹zaæ, s¹ przede wszystkim edukacja
spo³eczeñstwa, sterylizacja bezdomnych
zwierz¹t oraz system
czipowania psów.
Podkre�lono jednocze�nie
konieczno�æ stworzenia
odpowiedniej bazy danych
dla takiego systemu.
Znakowanie - czipowanie
psów na terenie Gminy
Babice,  rozwi¹¿e szereg
problemów z jakimi borykaj¹
siê na co dzieñ mieszkañcy
Gminy Babice jak i równie¿
Urz¹d Gminy Babice.  Gmina
Babice od wielu lat boryka
siê z problemem
bezpañskich psów.
Przeprowadzone zosta³y
kontrole dot. prawid³owego
trzymania psa na posesji
w poszczególnych miejscowo�ciach
w latach 2007-2008. Zosta³o w tym
czasie skontrolowanych 181 w³a�cicieli
psów (2007r. - 100 os., 2008r. - 81 os.).
Podjête dotychczas dzia³ania tylko
w pewnym stopniu ograniczy³y to
zjawisko. W dniu 30 kwietnia 1999 r.
zosta³a podjêta uchwa³a w sprawie
ustalenia wysoko�ci op³at za wydawanie
�wiadectw miejsca pochodzenia
zwierz¹t i znakowania zwierz¹t. Zgodnie
z podjêta uchwa³¹ zosta³y zakupione
i rozprowadzone, tak¿e poprzez so³tysów
znaki identyfikacyjne dla psów.
W³a�ciciele wielu psów nie stosuj¹ siê
do obowi¹zuj¹cych przepisów
i biegaj¹ce psy nie s¹ wyposa¿one
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w znaczki identyfikacyjne. W wielu
przypadkach wolno biegaj¹ce psy
stwarzaj¹ zagro¿enie bezpieczeñstwa,
poniewa¿ s¹ agresywne w stosunku do
ludzi lub innych zwierz¹t. Poci¹gniêcie
do odpowiedzialno�ci w³a�ciciela
w takich sytuacjach nie jest mo¿liwe,
gdy¿ nie znane s¹ Gminie dane
w³a�ciciela psa. Znakowanie -
czipowanie psów prowadzone bêdzie
przez lekarzy prowadz¹cych lecznice

weterynaryjne, gdy¿ czynno�æ taka jest
kwalifikowana jako zabieg
weterynaryjny, ca³kowicie bezbolesny
i jednorazowy. Mikroprocesor jest
wszczepiany podskórnie w szyjê lub
miêdzy ³opatki czworonoga. Czip jest
wielko�ci ziarenka ry¿u, nie powoduje
reakcji alergicznych i w ¿aden sposób
nie przeszkadza zwierzêciu. Zabieg
wszczepienia mikroprocesora jest
prawie bezbolesny,  a zwierzê zazwyczaj
reaguje na to w taki sam sposób, jak
przy zwyk³ym zastrzyku. Chipy,
wszczepione w skórê psa nie s¹
mo¿liwe do usuniêcia przez samego
psa (poprzez wygryzienie). W³a�ciciel
otrzymuje dowód elektronicznego

Natalia Klamka
Referat Gospodarczy UGB

tel. (032) 613 40 13 w.42

oznakowania psa. Dane dotycz¹ce
elektronicznie oznakowanych psów i ich
w³a�cicieli zostan¹ wprowadzone do bazy
danych, czyli  rasa i ma�æ psa, jego imiê
oraz wiek i najwa¿niejsze: dane
personalne w³a�ciciela. Aby odczytaæ
numer, wystarczy skorzystaæ ze
specjalnego czytnika wiêc bêdzie mo¿na
szybko znale�æ w³a�ciciela zaginionego
zwierzêcia. Za³o¿enie chipów pozwoli na
utworzenie ewidencji zwierz¹t.

W konsekwencji zaistnieje
mo¿liwo�æ ograniczenia liczby
psów trafiaj¹cych do
Schroniska. Zaczipowanie psa
przez w³a�ciciela bêdzie
bezp³atne do 31 grudnia 2010
r., gdy¿ zostanie ono
sfinansowane z bud¿etu Gminy,
natomiast od dnia
1 stycznia 2011 roku koszty
znakowania psa ponosiæ
bêdzie jego w³a�ciciel. Wójt
Gminy Babice w formie
obwieszczenia okre�li termin
i miejsce wykonywania
trwa³ego oznakowania psa
przez wybran¹ lecznicê dla
zwierz¹t. Psy i inne zwierzêta,
pozostawione bez dozoru

w miejscach publicznych, traktowane
bêd¹ jako bezdomne, wy³apywane
i odwo¿one do Schroniska dla
Bezdomnych Zwierz¹t.  W przypadku
ustalenia w³a�ciciela lub posiadacza
zwierzêcia, które zosta³o schwytane,
koszty jego pobytu w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierz¹t oraz zapewnienia
mu w tym czasie opieki weterynaryjnej
ponosi jego w³a�ciciel lub posiadacz i to
niezale¿nie od sankcji przewidzianych
prawem z tytu³u pozostawienia zwierzêcia
bez w³a�ciwego dozoru.

Baterie po ich zu¿yciu staj¹ siê odpadem niebezpiecznym, stanowi¹ du¿e zagro¿e-
nie �rodowiskowe i zdrowotne  wymagaj¹ one bowiem specjalnego traktowania.
Zamiast wyrzucaæ je do kosza z innymi odpadami,  przynie� je do specjalnego
pojemnika!!!
Urz¹d Gminy w Babicach informuje, ¿e zosta³a podpisana umowa z Organizacj¹
Odzysku REBA z Warszawy dotycz¹ca bezp³atnej zbiórki zu¿ytych baterii i akumula-
torów ma³ogabarytowych w�ród mieszkañców Gminy Babice.
Specjalne pojemniki znajduj¹ siê:
-  w budynku Urzêdu Gminy przy wej�ciu g³ównym ul. Krakowska 56
-  przy wej�ciu do Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach ul. Krakowska 47,
-  w filii Biblioteki w Zagórzu i w Mêtkowie,
- w Zespo³ach Szkó³ na terenie Gminy Babice.
Do pojemników mo¿na wrzucaæ wszelkiego rodzaju zu¿yte baterie ma³ogabaryto-
we - np. baterie typu AA, AAA, R20, baterie do telefonów, kalkulatorów, zegarków, itp.
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BEZP£ATNA ZBIÓRKA ZU¯YTYCH BATERII

Katarzyna Paw³owska
Ref. Gospodarczy UGB
tel. (032) 6134 013 w.26
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O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Babicach realizuje projekt systemowy
pt "Aktywizacja spo³eczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Babice", dofi-
nansowany  ze �rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet VII, Poddzia³anie 7.1.1. "Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o�rodki pomocy spo³ecznej"

Projekt organizowany jest dla sze�ciu osób, bezrobotnych, podopiecz-
nych O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Babicach.
W ramach projektu, w czerwcu br. zorganizowane zosta³o poradnictwo psy-
chologiczne, w tym grupowy trening umiejêtno�ci psychospo³ecznych (12 h
zajêæ grupowych) oraz indywidualne konsultacje z psychologiem dla ka¿dego
uczestnika (1h). W ramach spotkañ przeprowadzone zosta³y miedzy innymi
zajêcia z zakresu umiejêtno�ci interpersonalnych, æwiczenia komunikacji
spo³ecznej, praca nad pozytywnym wizerunkiem w³asnej osoby oraz warszta-
ty aktywnego poszukiwania pracy  wraz z podnoszeniem motywacji zawodo-
wej.
Kolejny etap realizacji projektu to indywidualne spotkania z doradc¹ zawodo-
wym (8 godz. indywidualnych konsultacji dla ka¿dego Beneficjenta). W ra-
mach doradztwa zawodowego przeprowadzone zosta³y indywidualne porady
zawodowe maj¹ce na celu zdiagnozowanie predyspozycji i umiejêtno�ci za-
wodowych oraz sporz¹dzenie Indywidualnego Planu Dzia³ania dla ka¿dego
z Beneficjentów.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê równie¿ warsztaty pt "Jak kszta³towaæ
swój wizerunek zewnêtrzny". W ramach zajêæ Beneficjenci wys³uchali wyk³a-
du na temat przygotowania siê na rozmowê kwalifikacyjn¹. Nastêpnie ka¿da
z uczestniczek warsztatów otrzyma³a indywidualne porady dotycz¹ce swojego
wygl¹du oraz zosta³a poddana zabiegowi kosmetycznemu w formie makija¿u
dziennego.

Przewidziano równie¿ zorganizowanie treningu bud¿etowego pt. "Po-
trafiê wydawaæ i oszczêdzaæ". Uczestnicy projektu "Aktywizacja spo³eczno za-
wodowa bezrobotnych w Gminie Babice" mogli uzyskaæ informacje o zasa-
dach oszczêdnego korzystania z urz¹dzeñ gospodarstwa domowego, po-
znaæ metody i mo¿liwo�ci oszczêdzania, nauczyæ siê tworzyæ plan finansów
domowych oraz zarz¹dzaæ sytuacjami kryzysowymi w bud¿ecie domowym.
Od wrze�nia 2009 rozpoczê³y siê kursy i szkolenia zawodowe. Dostosowane
s¹ w oparciu o konsultacje z doradc¹ zawodowym, w których podopieczni
uczestniczyli w lipcu br., indywidualnie do zainteresowañ i mo¿liwo�ci; O�ro-
dek Pomocy Spo³ecznej finansuje koszty dojazdu na szkolenia.
 Trzy osoby rozpoczê³y uczestnictwo w kursie "Opiekun osób starszych i dzie-
ci", organizowanym przez Centrum Szkoleniowe "Wiedza"   w Krakowie  os.
Dywizjonu 303 48/28, 31 - 875 Kraków. Zajêcia odbywa³y siê w terminie od
02.09.20009 r. do 24.09.2009 r. od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach  8.30-
15.15. Kurs odbywa³ siê w Szkole Podstawowej w Porêbie ¯egoty. W ramach
kursu podopieczni uczestniczyli w zajêciach teoretycznych oraz praktycznych,
które odbywa³y siê w Przedszkolu w Porêbie ¯egoty oraz w  Pensjonacie dla
osób starszych w Alwerni. Aktualnie kurs ten zakoñczy³ siê, ukoñczy³o go dwóch
podopiecznych, którzy uzyskali zaliczenia z zajêæ teoretycznych i praktycznych
i otrzymali certyfikaty ukoñczenia kursu.

Dwie osoby bior¹ udzia³ w kursie "Manicure pedicure", który organizo-
wany jest przez Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, ul. Wybickie-
go 3a, 32-261 Kraków. Zajêcia odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu w godzinach
popo³udniowych. W ramach kursu odbêdzie siê 30 godz. zajêæ teoretycznych
oraz 70 godz. zajêæ  praktycznych. Uczestnicy kursu otrzymuj¹ narzêdzia nie-
zbêdne do wykonywania zawodu oraz materia³y dydaktyczne.

Od 14 wrze�nia rozpocz¹³ siê kurs "Kadry i p³ace", w którym uczestni-
czy jedna podopieczna. Kurs organizowany jest przez  CONSULTING AND
TRAINING INSTITUTE Sp. z o. o ul. Wroc³awska 8a, 30-006 Kraków. Szkole-
nie przewiduje 120 godz. zajêæ dydaktycznych. Zajêcia odbywaj¹ siê dwa razy
w tygodniu, planowany termin zakoñczenia kursu to 16 grudzieñ 2009r.
Beneficjenci mieli równie¿ mo¿liwo�æ odbycia bezp³atnych badañ lekarskich
okre�laj¹cych ich zdolno�æ do pracy na danym stanowisku.
W realizacji projektu przewidziane jest równie¿ szkolenie z zakresu bezpie-
czeñstwa i higieny pracy. Ponadto podopieczni przez ca³y czas trwania projek-
tu objêci s¹ pomoc¹ finansow¹ przez O�rodek Pomocy Spo³ecznej.

Informacja dla osób
poszkodowanych

 w czasie burzy w dniu
10.06.2009r.

Do Urzêdu Gminy Babice wp³ynê³o
239 wniosków o udzielenie pomocy z po-
wodu szkód powsta³ych w gospodarstwie
rolnym/nieruchomo�ci w wyniku burzy po-
³¹czonej z gradobiciem w dniu 10 czerwca
2009r.
Komisja w sk³adzie: Jolanta Radecka, Sta-
nis³aw Bajer, Natalia Klamka przeprowa-
dzi³a w dniach 29-30.06.2009r. oraz
01.07.2009 wizje lokalne na terenie ca³ej
gminy w miejscach dotkniêtych zniszcze-
niami w zakresie upraw rolnych. Sporz¹-
dzono protoko³y z wizji lokalnych u osób po-
szkodowanych, w których opisano rodzaj
i rozmiar zniszczeñ. W przypadku osób,
u których wyst¹pi³y zniszczenia w zakresie
budynków mieszkalnych i gospodarczych,
Komisja w sk³adzie Jan Pulit i Joanna Rze-
szótko przeprowadzi³a wizje lokalne i spi-
sa³a protoko³y z wizji lokalnych, w których
opisano dok³adnie rodzaj szkód.

W oparciu o zebrane informacje,
oszacowano rozmiar zniszczeñ i podjêto na-
tychmiastowe  starania o uzyskanie pomo-
cy z bud¿etu pañstwa na naprawê szkód
powsta³ych w czasie gradobicia. Gmina
otrzyma³a �rodki finansowe na wyp³atê za-
si³ków celowych dla rodzin poszkodowa-
nych, których budynki mieszkalne ucierpia-
³y w czasie nawa³nicy. Dotacja wynosi 74
000 z³otych i pochodzi z rezerwy celowej
bud¿etu pañstwa na usuwanie skutków
klêsk ¿ywio³owych. Pracownicy socjalni
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w sposób in-
dywidualny kontaktuj¹ siê z osobami po-
szkodowanymi i przeprowadzaj¹ wywiady
�rodowiskowe w celu  udzielenia pomocy.

Niestety, nie zosta³ uruchomiony
¿aden rz¹dowy program pomocy socjalnej
dla rodzin rolniczych z terenu województwa
ma³opolskiego, które ponios³y straty w go-
spodarstwach rolniczych. Obecnie jedyn¹
form¹ pomocy dla poszkodowanych go-
spodarstw rolnych jest nisko oprocentowa-
ny preferencyjny kredyt klêskowy na wzno-
wienie produkcji rolnej z dop³at¹ do opro-
centowania ze �rodków Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji  Rolnictwa.

Osoby, które ponios³y du¿e straty
w gospodarstwach rolnych, uniemo¿liwia-
j¹ce im sp³atê zobowi¹zañ podatkowych
mog¹ staraæ siê o umorzenie nie zap³aco-
nego podatku. Podania tych osób bêd¹ roz-
patrywane w sposób indywidualny przez
Urz¹d Gminy. Ponadto osoby o niskich do-
chodach mog¹ ubiegaæ siê o zasi³ki z po-
mocy spo³ecznej - w tym celu nale¿y zwró-
ciæ siê z podaniem do O�rodka Pomocy
Spo³ecznej.

Aktywizacja spo³eczno zawodowa bezrobotnych
w Gminie Babice

                                                          OPS Babice OPS Babice
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Gmina Babice na podstawie uchwa³y Sejmiku Województwa
Ma³opolskiego  w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na realizacjê
prac budowlano - remontowych w remizach stra¿ackich z wojewódz-
twa ma³opolskiego w konkursie "Ma³opolskie Remizy", otrzyma³a do-
tacjê na zadanie ,,Remont komina i wymiana okien - budynek OSP
Zagórze". Ca³kowity koszt zadania wynosi 29.849,13 z³. W zwi¹zku
z tym, i¿ kwota przyznanej dotacji mog³a wynosiæ maksymalnie 50%
ca³kowitych kosztów kwalifikowalnych, Gmina otrzyma³a dotacjê w wy-
soko�ci 14.500 z³. Pozosta³a kwota pochodzi z bud¿etu Gminy Babice.
Dotacja zostanie przekazana Gminie w formie refundacji po ca³kowi-
tym rozliczeniu zadania.

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac budowlano-
remontowych w remizie stra¿ackiej OSP Zagórze rozebrany zosta³ stary
komin i wybudowany nowy, a tak¿e  wymieniono okna i zamontowano
tablicê informacyjn¹ o udzieleniu dotacji.

Remont w stra¿nicy OSP Zagórze

Referat Rozwoju i Promocji

Po roku starañ ludzie mocno zaan-
ga¿owani w dzia³alno�æ LKS Wis³a Jan-
kowice  na czele z prezesem Panem
Krzysztofem Trzask¹ mogli podpisaæ umo-
wê w dniu 12 maja 2009r. z firm¹ Kostrze-

wa Sp. z o.o. z siedzib¹ Rynek 8 i 9,
41 - 400 Mys³owice i rozpocz¹æ prace
w ramach projektu "Blisko Boisko". Mini-
sterstwo Sportu wspólnie z PZU SA i PZU
¯ycie SA zainicjowa³y wieloletni program
budowy boisk pokrytych sztuczn¹ na-
wierzchni¹, których celem jest wybudowa-
nie boisk o wymiarach minimum 30 na 60
metrów pokrytego traw¹ syntetyczn¹ o wy-
soko�ci minimum 5 centymetrów. Koniecz-
no�æ budowy podobnej infrastruktury spor-
towej jest zasadna w szczególno�ci, ¿e
sport jest niezbêdny dla prawid³owego roz-
woju i wychowania m³odych ludzi, promu-
je zdrowy styl ¿ycia a wychowanie przez
sport jest skuteczn¹ metod¹ walki z pato-
logiami: chuligañstwem, narkomani¹ czy
alkoholizmem.
Dotacje (maj¹c¹ charakter refundacji) na
realizacjê projektu w Jankowicach prze-

kaza³o Ministerstwo Sportu i Turystyki
(w wysoko�ci 100. 000 z³.) wspólnie
z PZU SA  i PZU ¯ycie SA (w wysoko�ci
200. 000 z³.). Nale¿y podkre�liæ, ¿e Wi-
s³a Jankowice otrzyma³a to wsparcie

jako jedyny klub sporto-
wy w Polsce ze wszyst-
kich sk³adaj¹cych wnio-
ski w tym czasie dziêki
bardzo dobrze napisane-
mu wnioskowi o dofinan-
sowanie. Fakt, i¿ klub
dysponuje terenami, na
których bêdzie realizowa-
ny projekt a tak¿e posia-
da zaplecze w postaci
szatni by³y dodatkowymi
atutami.
Wybudowanie podobnej
inwestycji wyceniono na
900.000 z³. a brakuj¹ca
kwota  to wk³ad pracy
w ramach akcji spo³ecz-

nej, która zosta³a wyceniona na 600.000
z³. Mobilizacja ludzi
oraz ich zaanga¿owa-
nie w przygotowanie
terenu tj. robót ziem-
nych i podbudowa bu-
dzi³y podziw nadzoruj¹-
cych pracê kierowników
robót oraz specjalistów
w�ród których znajdo-
wa³ siê m.in. Pan Ste-
fan Ro¿nawski. W ra-
mach robót ziemnych
i podbudowy wykorzy-
stano 850 ton kamie-
nia (z czego 500 ton
uda³o siê pozyskaæ
dziêki pomocy Pana
Wójta Romana Warcho³a i Pana Jana
Bystronia Prezesa Krakowskich Zak³a-

dów Eksploatacji Kruszywa), 4 tys. kubi-
ków granulatu oraz wykorzystano 700
metrów rur przy drena¿u boiska. W po-
wy¿szym projekcie du¿y wspó³udzia³ mia³
Pan Edward Kopeæ, który pomaga³ nie
tylko finansowo i prawnie ale i udostêp-
ni³ samochody mog¹ce przewie�æ tak
du¿¹ ilo�æ kamienia oraz granulatu. Uda-
³o siê tak¿e uzyskaæ wsparcie finanso-
we  z Powiatu (25.000 z³) oraz z Przed-
siêbiorstwa Eksploatacji i Konserwacji
Melioracyjnych   w Krakowie (10. 000 z³).
Oprócz wszystkich w/w ogromny wk³ad
w pracê i podziêkowania nale¿¹ siê
Panu Jerzemu Koziarzowi oraz Panu Ka-
zimierzowi Marchañskiemu, a tak¿e
wszystkim mieszkañcom Jankowic, bez
których nie by³oby tego boiska.
Uroczyste otwarcie boiska nast¹pi
w najbli¿szym czasie a opiekê nad nim
bêdzie sprawowa³ Klub Sportowy Wis³a.
Boisko bêdzie s³u¿yæ dzieciom i m³odzie-
¿y z ca³ej Gminy. Dziêkujemy wszystkim
zaanga¿owanym w ten projekt dziêki,
którym Gmina Babice jest bogatsza
o nowy obiekt sportowy.

      Referat Rozwoju i Promocji
            tel. (032) 6134 013 w.27

POWSTA£O NOWE BOISKO W JANKOWICACH
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5 sierpnia br. ruszy³a kolejna, ju¿ IX edycja obozu
"Pomocna D³oñ" w Rozkochowie, którego organizatorem
jest OSP Rozkochów. Obóz trwa³ do 08.08.2009.r. i bra³o
w nim udzia³ 79 dzieci. Uczestnikami byli cz³onkowie M³o-
dzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych z Rozkochowa, Mêtkowa
i Zagórza oraz dzieci z Fundacji VIRIBUS UNITIS ze swoimi
opiekunami. Uroczystego otwarcia obozu dokona³ Komen-
dant Powiatowy  PSP   w  Chrzanowie m³. bryg. Marek
Bêbenek oraz Ks. Proboszcz parafii w Babicach Antoni Pi-
tek.

Komendant Powiatowy PSP w Chrzanowie udo-
stêpni³ sprzêt oraz wydelegowa³ pracowników do opieki
i prowadzenia szkoleñ podczas obozu. Organizatorzy obo-
zu przewidzieli dla uczestników wiele atrakcji, m.in. 7-ego
sierpnia odby³a siê wycieczka "Szlakiem Jana Paw³a II", najm³odsze dzieci pojecha³y na basen, a pó�niej zwiedza³y Komendê
Powiatow¹ PSP w Chrzanowie. W trakcie obozu realizowane by³y zagadnienia edukacyjne o charakterze wychowawczym: "Obóz
- mój dom", "Mistrz sportu", "Ekologia nasz¹ trosk¹ i nadziej¹". Ponadto na obozie stosowane by³y elementy ceremonia³u
stra¿ackiego. Uczestnicy obozu æwiczyli m.in. elementy musztry - zasady zachowania siê w pododdziale po¿arniczym. W trakcie
zajêæ realizowany by³ program szkolenia M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych: sport po¿arniczy, taktyka po¿arnicza, wyposa¿enie
po¿arnicze, etyka stra¿acka, historia po¿arnictwa, ratownictwo medyczne. Opiekê medyczn¹ zapewni³a OSP Chrzanów.

Piêkna pogoda przyci¹gnê³a mieszkañców Powiatu Chrzanowskiego w ostatni¹ niedzielê
wakacji tj. 30.08. br. do Gromca na boisko LKS "Nadwi�lanin", gdzie odbywa³y siê IV Do¿yn-
ki Powiatowe.

Do¿ynki tradycyjnie rozpoczê³y siê uroczyst¹ msz¹ polow¹, któr¹ odprawi³ jego emi-
nencja ks. biskup Jan Zaj¹c. Nastêpnie odby³o siê uroczyste otwarcie do¿ynek, przywitanie
go�ci i przemówienia okoliczno�ciowe oraz tradycyjny obrzêd do¿ynkowy w wykonaniu
KGW "Gromcaneczki". W nastêpnej kolejno�ci prezentowa³y siê Ko³a Gospodyñ Wiejskich
z terenu Powiatu Chrzanowskiego. Gminê Babice reprezentowa³a KGW z Zagórza, przy
udziale Jaros³awa i Bogdana Mucha, którzy zajêli III i II miejsce podczas XLIII Saba³owych
Bajañ w Bukowinie Tatrzañskiej.Przygotowany przez KGW wieniec zaj¹³ w konkursie wieñ-
ca do¿ynkowego trzecie miejsce.

Tegoroczne do¿ynki by³y
równie¿ okazj¹ do �wiêtowania ju-
bileuszu 25-lecia Ko³a Pszczelar-
skiego w Libi¹¿u. Podczas mszy �w.
zosta³ po�wiêcony nowy sztandar
Ko³a. W�ród atrakcji do¿ynek nale-
¿y wymieniæ m.in.: wystêpy zespo-
³ów tanecznych, wystêp kabaretu
"TRUTEÑ", pokazy pierwszej po-
mocy, prezentacje kó³ ³owieckich
i wêdkarskich z Powiatu Chrzanow-
skiego, kiermasz rzemios³a oraz
zabawy i loterie.
Podczas do¿ynek mo¿na by³o otrzy-
maæ materia³y promocyjne od Gmin
i Powiatu Chrzanowskiego. Swój
namiot promocyjny i materia³y pre-
zentowa³a równie¿ Gmina Babice.
Uroczysto�æ zakoñczy³a biesiada
do¿ynkowa z zabaw¹ taneczn¹.

Referat Rozwoju i Promocji
            tel. (032) 6134 013 w.27

Referat Rozwoju i Promocji
            tel. (032) 6134 013 w.27
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IX edycja obozu "Pomocna D³oñ"
rozpoczêta



W zwi¹zku z 70-t¹ rocznic¹ wybuchu drugiej wojny �wiatowej w filii nr 2
w Jankowicach odby³o siê spotkanie pt. "Opowiedz mi o wojnie". Zaproszeni
go�cie to mieszkañcy Jankowic, którzy prze¿yli wojnê: Jan Janik, Genowefa
Paliwoda i Zofia Paliwoda. M³odzie¿ z Publicznego Gimnazjum w Jankowicach
w wyj¹tkowym skupieniu wys³ucha³a wspomnieñ z lat wojny. Ze szczególnym
zainteresowaniem przyjêto relacjê Pana Janika z ponad trzyletniego pobytu
w obozie. Panie z kolei dzieli³y siê wspomnieniami z codziennego ¿ycia w Jan-
kowicach podczas okupacji. M³odzi s³uchacze z przejêciem wys³uchali opowie-
�ci o codziennych zmaganiach z g³odem, niebezpieczeñstwem �mierci i trudem
ciê¿kiej pracy. By³o widaæ, ¿e m³odzie¿ ¿ywo interesuje siê tamtym trudnym okre-
sem. Wspomnienia te z pewno�ci¹ zapadn¹ w pamiêæ m³odzie¿y bardziej ni¿
ksi¹¿kowa wiedza zdobywana  w szkole.

Biblioteka poleca:

Bonnie Toews "Oblicza strachu" - brawurowo napisany romans szpiegowski
z czasu II wojny �wiatowej. Dwie kobiety staj¹ siê pionkami w grze miêdzy Chur-
chillem a Hitlerem, w tajemnym wy�cigu, kto pierwszy skonstruuje bombê ato-
mow¹. Autorka pokazuje prawdziwy teatr wojny, wyre¿yserowany przez nielicz¹-
cych siê z nikim i niczym dowódców jednak prawdziwym przes³aniem ksi¹¿ki
jest podziw dla potêgi i niez³omno�ci ducha ludzkiego.

Catrin Collier "Ostatnie lato" - ukryta przesz³o�æ, niebezpieczna mi³o�æ i cieñ
minionej epoki. Prusy Wschodnie, wybuch II wojny - bohaterka musi szybko
dorosn¹æ, dokonywaæ dramatycznych wyborów i podejmowaæ wyzwania przera-
staj¹ce mo¿liwo�ci m³odej kobiety. Wiele lat pó�niej Charlotte odwiedza Polskê
i swoje rodzinne strony,  wraca wspomnieniami do najwiêkszej mi³o�ci swoje-
go ¿ycia.

El¿bieta Krzemiñska "Do widzenia wiosno" - ta autobiograficzna historia opo-
wiada o pokoleniu powojennej m³odzie¿y, jej marzeniach, projektach,mi³o�ciach,
�wiatopogl¹dowych wyborach a tak¿e o Wroc³awiu koñca lat czterdziestych XX
wieku, przedstawionym barwnie i serdecznie, z dba³o�ci¹ oszczegó³.

Dorota Szarek
GBP w Babicach

tel. (032) 6134 009

Gminna Biblioteka Publiczna w Babicach

Gminna Biblioteka Publiczna
w Babicach przyst¹pi³a do Programu
Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Part-
nerska.
Program w Polsce wspierany jest
przez Global Libraries - przedsiêwziê-
cie prowadzone w ramach �wiatowe-
go Programu Rozwoju Fundacji Billa
i Meliny Gates. Partnerem i granto-
biorc¹ Fundacji w Polsce jest Polsko-
Amerykañska Fundacja Wolno�ci.
Realizatorem Programu jest Funda-
cja Rozwoju Spo³eczeñstwa Informa-
cyjnego, która na ten cel otrzyma³a
grant od Polsko - Amerykañskiej Fun-
dacji Wolno�ci.

Program jest skierowany do
bibliotek publicznych w gminach, któ-
re maj¹ nie wiêcej ni¿ 20 ty�.miesz-
kañców. W ramach Programu filie bi-
blioteki otrzymaj¹ zestaw w sk³ad, któ-
rego wejdzie komputer stacjonarny
oraz urz¹dzenie wielofunkcyjne (dru-
karka, skaner i ksero w jednym).
Komputer bêdzie udostêpniony u¿yt-
kownikom nieodp³atnie. Oprócz tego
bibliotekarze wezm¹ udzia³ w cyklu
szkoleñ informatycznych.Program
Rozwoju Bibliotek bêdzie realizowa-
ny w latach 2009-2013 i przyczyni siê
do wzmocnienia ca³ego systemu bi-
bliotecznego, integracji �rodowiska,
stosowania bardziej nowoczesnych
i skutecznych form komunikacji miê-
dzy bibliotekami i bibliotekarzami.
Kampania informacyjna spowoduje
w³¹czenie tematu bibliotek do debaty
publicznej, a aktywno�æ promocyjna
i rzecznicza wp³ynie na podniesienie
presti¿u zawodu bibliotekarza.

Oprócz uczestnictwa w Progra-
mie biblioteka dosta³a dofinansowa-
nie warto�ci 45 ty� z³ w ramach pro-
gramu Infrastruktura Bibliotek ze �rod-
ków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodz¹-
cych z Funduszu Promocji Kultury.
Otrzymane �rodki finansowe bêd¹
wydatkowane na zadanie pod nazw¹
"Modernizacja lokalu i zakup wyposa-
¿enia dla GBP w Babicach" czyli: ada-
ptacjê i wyposa¿enie pomieszczeñ fi-
lii w Jankowicach oraz adaptacjê po-
mieszczenia na sanitariat dla niepe³-
nosprawnych w bibliotece w Babi-
cach.

 Biblioteka zaprasza swoich czytelników
na Jubileusz 60-lecia dzia³alno�ci GBP w Babicach

Uroczysto�æ odbêdzie siê 23 pa�dziernika 2009 r. o godz.16.00
w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach

Krystyna Zaj¹c
GBP w Babicach, filia w Jankowicach

tel. (032) 6134 501

M³odzie¿ wrêcza kwiaty zaproszonym go�ciom
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kultura

Marcin Kaszuba
SP Babice, tel. 032 613 40 011

Pomnik upamiêtniaj¹cy ofiary ¿o³nierzy poleg³ych w Afganistanie

Ma³opolanie

1

Cz³onkowie M³odzie¿owego Zespo³u Pie�ni i Tañca
"Ma³opolanie" sk³adaj¹ podziêkowania Wójtowi Gminy Ba-
bice za dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego na Bia³o-
ru�.
Ca³o�æ przedsiêwziêcia odby³a siê dziêki wzajemnej wspó³-
pracy Dyrektora Zespo³u Szkó³ w Babicach i Stowarzysze-
nia Kultury Ludowej "Kundzia"  z Che³mna.

W czasie wakacji tego roku od 31 lipca do 6 sierpnia 30
uczniów wziê³o udzia³ w III edycji wymiany m³odzie¿y Pol-
ska - Bia³oru� w ramach projektu "Okno na Wschód" orga-
nizowanym przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej.

Podczas tej siedmiodniowej wizyty uczestnicy po-
znali bardzo ciekawe i interesuj¹ce miejsca m.in.:
-  Wizyta w Szkole Choreograficznej w Piñsku. Przedsta-
wienie przez pedagogów dzia³alno�ci placówki;
-  Zwiedzanie Muzeum Bia³oruskiego Polesia gmach daw-
nego Kolegium Jezuickiego;
-  Rejs statkiem po rzece Pina;
-  Zwiedzanie Narodowego Obiektu Sportowego w Piñsku;
-  Miñsk z przewodnikiem - Nowe Miasto z Bibliotek¹ Naro-
dow¹ i Muzeum Historycznym oraz Pomnik upamiêtniaj¹-
cy ofiary ¿o³nierzy poleg³ych w Afganistanie;
-  Wycieczka do Miru i Nowogródka, gdzie m³odzie¿ zwie-
dza³a zamek Radziwi³³ów w Mirze, dom rodzinny Adama
Mickiewicza, ruiny zamku w Nowogródku oraz kurchanu
Mickiewicza;
-  Zwiedzanie wioski £agiszyn, która jest przysió³kiem pol-
skim, spotkanie z polskim ksiêdzem, zwiedzanie ko�cio³a
i muzeum tradycyjnego rzemios³a;
-  Zwiedzanie Cerkwi w Miñsku, Piñsku oraz ko�cio³ów
w Miñsku i Nowogródku.
-  Wystêp MZPiT "Ma³opolanie" na terenie sanatorium dla
dzieci
-  Wystêp dla przedstawicieli w³adz oraz m³odzie¿y w Piñ-
sku;
-  "Piñsk na pieszo" - pomniki upamiêtniaj¹ce ¿o³nierzy
walcz¹cych o wolno�æ Bia³orusi podczas II Wojny �wiato-
wej
-  Niespodzianka dla uczestników od goszcz¹cych w³adz
miasta Piñsk w postaci bezp³atnego korzystania z atrakcji
weso³ego miasteczka.
W ostatnim dniu odby³a siê rozmowa z m³odzie¿¹ o warto-
�ciach p³yn¹cych z obcowania z kultur¹ i sztuk¹ spo³eczeñ-
stwa Bia³orusi.

W czasie tych wakacji cz³onkowie zespo³u nie tylko
korzystali  z odpoczynku, gdy¿ zespó³ wyst¹pi³ po raz kolej-
ny na terenie Muzeum - Nadwi�lañskiego Parku Etnogra-
ficznego w Wygie³zowie i Zamku Lipowiec podczas Inte-
gracyjnej Imprezy Plenerowej, która odby³a siê 22 czerwca
w skansenie w Wygie³zowie. Wziê³o w niej udzia³ 80 osób.
Imprezê obj¹³ patronatem Starosta Chrzanowski.
Nie zabrak³o ich te¿ podczas obchodów IX Powiatowego
�wiêta Miodu 9 sierpnia 2009r., w których to zespó³ wyst¹-
pi³ 2 dni po przyje�dzie z Bia³orusi.
M³odzie¿ bardzo mile wspomina wystêp podczas Do¿ynek
Gminnych - Wygie³zów 2009, gdzie ponownie mog³a za-
prezentowaæ swoje umiejêtno�ci.
Wa¿nym wydarzeniem by³ równie¿ ostatni wystêp  na ob-
chodach 10-lecia Stowarzyszenia Ziemi Lipowieckiej.

Wymiana m³odzie¿y Polska-Bia³oru�
w ramach projektu �Okno na Wschód� przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej

Biblioteka Narodowa w Miñsku

�Ma³opolanie� po wystêpie

Pomnik Adama Mickiewicza w Nowogródku



Koniec roku szkolnego by³
okazj¹ do podsumowania ca³orocznej
pracy nauczycieli, rodziców oraz
uczniów Zespo³u Szkó³ w Babicach.

Uczniowie ZS w Babicach z za-
anga¿owaniem uczestniczyli w wielu
akcjach  i imprezach �rodowiskowych,
m.in. Walentynkowej Akcji charytatyw-
nej po³¹czonej ze zbiórk¹ pieniêdzy na
rzecz chorej dziewczynki (zebrano 653
z³ote), zbiórce baterii, zbiórce pieniêdzy
"Gor¹czka z³ota" na rzecz osób ubogich
i potrzebuj¹cych. W ten sposób ucznio-
wie wspierali tych, którym potrzebna
by³a pomoc. Nie mo¿na zapomnieæ tak-
¿e o rodzicach i sympatykach szko³y -
ich zaanga¿owanie pozwoli³o na orga-
nizacjê na terenie szko³y dwóch Gmin-
nych Akcji Zbiórki Krwi pod patronatem
"Krewniaków".

Poza akcjami spo³ecznymi m³o-
dzie¿ ZS w Babicach dba³a o w³asny
rozwój, czego dowodem s¹ wysokie
lokaty w licznych konkursach przedmio-
towych i sportowych, m.in. w Kangurku
i Kangurze Matematycznym, w Olimpu-
sie,  w etapie wojewódzkim Konkursu
Piosenki i Prozy w Jêzyku Shakespe-
are` a, w Artystycznej Wio�nie Dzieciê-
cej, w Ma³opolskim Konkursie Huma-

nistycznym, Matematyczno-Przyrodniczym
oraz Biblijnym, w etapie wojewódzkim Tur-
nieju Bezpieczeñstwa w Ruchu Drogo-
wym, w Turnieju Wiedzy Po¿arniczej, w kon-
kursie recytatorskim, piêknego czytania,
w zawodach pi³ki no¿nej, pi³ki rêcznej (etap
powiatowy) oraz tenisa sto³owego (etap
wojewódzki) oraz wielu, wielu innych.

Efektem wspólnych dzia³añ nauczy-
cieli  i uczniów by³ udzia³ ZS w Babicach
w licznych projektach, dziêki którym szko³a
uzyska³a mo¿liwo�ci i �rodki finansowe
(m.in. finansowane z Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego), aby w lepszym stop-
niu realizowaæ oczekiwania otoczenia. By³y
to projekty realizowane zarówno w klasach
szko³y podstawowej jak i w gimnazjalnych:
"Trzymaj formê", "Warzywa i owoce na 5",
"Mieæ Wyobra�niê Mi³osierdzia" (wyró¿nie-
nie), "Co dalej gimnazjalisto?", "Kszta³ce-
nie umiejêtno�ci spo³ecznych i ¿yciowych,
kszta³cenie w³a�ciwych relacji w kontak-
tach miêdzyludzkich", "Pierwsze uczniow-
skie do�wiadczenia drog¹ do wiedzy", "Ju¿
p³ywam  ¿abk¹, kraulem czy motylkiem".
Warto równie¿ wspomnieæ o aktywnym
udziale uczniów w M³odzie¿owej Radzie
Gminy, Spó³dzielni Uczniowskiej i ko³ach
zainteresowañ dzia³aj¹cych na terenie
szko³y.

Nie ustaje tak¿e dzia³alno�æ M³o-
dzie¿owego Zespo³u Pie�ni i Tañca "Ma-
³opolanie", bêd¹cego swoist¹ wizytówk¹
ZS w Babicach oraz ca³ej gminy. Zespó³
wystêpowa³ m.in. na Dniach Powiatu, na

Uroczystej Sesji Gminy Babice, na Miê-
dzynarodowych Targach Turystyki
i ¯eglarstwa w Katowicach, na Targach
Turystycznych w Krakowie, w trakcie
�wi¹t Ludowych na terenie Skansenu
w Wygie³zowie. W okresie wakacyjnym
m³odzi tancerze mieli okazjê do zapre-
zentowania swojego repertuaru na Bia-
³orusi, dok¹d wyjechali w ramach pro-
jektu wymiany m³odzie¿y "Okno na
wschód". Wystêpy dla zagranicznej pu-
bliczno�ci, ale przede wszystkim wypo-
czynek po³¹czony ze zwiedzaniem naj-
ciekawszych bia³oruskich obiektów kul-
turalnych, by³ uwieñczeniem ca³oroczne-
go trudu zespo³u i nagrod¹ za wysi³ek
m³odzie¿y.

Rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny.
ZS w Babicach nie zwalnia tempa.
Uczniowie ju¿ przygotowuj¹ siê do te-
gorocznych edycji konkursów z ró¿nych
dziedzin. Szko³a rozpoczê³a kolejne pro-
jekty, dziêki którym mo¿e zaoferowaæ
swoim wychowankom coraz ciekawsze
zajêcia rozwijaj¹ce ich zainteresowania
i pasje.

Uroczysto�ci odbywa³y siê 30 lipca
br. na terenie Skansenu - Nadwi-
�lañskiego Parku Etnograficznego
w Wygie³zowie. W obchodach
udzia³ wziêli m.in. przedstawiciele powiatowych i wo-
jewódzkich w³adz Policji, pos³owie na sejm RP: Bo-
¿ena Szyd³o, Wies³aw Woda, Tadeusz Arkit oraz Bo-
gus³aw M¹sior - Radny Sejmiku Województwa Ma-

Powiatowe �wiêto Policji

³opolskiego, a tak¿e  przedstawiciele lokalnych w³adz samorz¹dowych
z terenu powiatu chrzanowskiego na czele z Wójtem Gminy Babice Ro-
manem Warcho³em.
Wrêczono tak¿e odznaczenia i wyró¿nienia, a tak¿e awanse  policjantów
na wy¿sze stopnie policyjne.
W ramach uroczysto�ci zwi¹zanych z obchodami �wiêta Policji nast¹pi³o
przekazanie Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie samochodów,
w tym m.in. samochodu osobowego marki skoda Octavia zakupionego
wspólnie przez Gminê Babice, Gminê Alwernia oraz Starostwo Powiato-
we w Chrzanowie.

ZESPÓ£ SZKÓ£
W BABICACH

Przekazanie kluczyków do samochodu

      Referat Rozwoju i Promocji
            tel. (032) 6134 013 w.27

19 pa�dziernika
od godz. 8.00 do 13.00

w Zespole Szkó³ w Babicach
odbêdzie siê

 III Gminna Akcja Zbiórki Krwi,
 na któr¹ serdecznie zapraszamy.

                             Beata Wi�niewska-Pasierb
                                  Dyrektor ZS w Babicach
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16 wrze�nia odby³a siê uroczysta kon-
sekracja Ko�cio³a w Jankowicach.
O godzinie 16.30 do Jankowic przyjecha³ Kar-
dyna³ Stanis³aw Dziwisz nastêpnie bryczk¹
podjecha³ pod Ko�ció³ gdzie przywita³ wszyst-
kich zgromadzonych. W�ród zaproszonych
go�ci obecni byli m.in. Pose³ na Sejm RP Ta-
deusz Arkit, Starosta Powiatu Chrzanowskie-
go Janusz Szczê�niak, Wójt Gminy Babice
Roman Warcho³ oraz ksiê¿a  z okolicznych
parafii. Nie mog³o zabrakn¹æ Pana Stefana
Ro¿nawskiego, który bez wynagrodzenia za-
projektowa³  jankowick¹ �wi¹tyniê, a tak¿e licz-
nie przyby³ych parafian.

Konsekracja ko�cio³a czyli po�wiêce-
nie, przekazanie na w³asno�æ Bogu. Ceremo-
nia ta dokonywana jest wed³ug obrzêdu, któ-
rego g³ówne elementy powsta³y w liturgii gal-
likañskiej i rzymskiej miêdzy IV a IX wiekiem.
Ceremonia sk³ada siê z trzech czê�ci. Poprzez
pokropienie �cian budynku wod¹ �wiêcon¹
biskup obejmuje go w posiadanie,  by na-
stêpnie odbyæ procesjê do wnêtrza �wi¹tyni.
Po �piewie hymnu Veni Creator wypisuje pa-
stora³em na popiele alfabet grecki i ³aciñski.
W kolejnej czê�ci za pomoc¹ wody gregoriañ-
skiej u�wiêca wnêtrze ko�cio³a, po czym zo-
staje odmówiona prefacja, w której biskup
b³aga o wspomo¿enie Ducha �wiêtego.
Dopiero w ostatniej czê�ci dokonuje siê w³a-
�ciwa konsekracja murów poprzez namasz-
czenie olejem tzw. zacheuszków symbolizu-
j¹cych dwunastu aposto³ów.  Po namaszcze-
niu o³tarza spala siê na nim kadzid³o w czte-
rech rogach i po�rodku.
Podczas konsekracji m³odzie¿ z Jankowic przy-
jê³a sakrament bierzmowania.
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      Referat Rozwoju i Promocji
      tel. (032) 6134 013 w.27

Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz przed Ko�cio³em w Jankowicach

KONSEKRACJA KO�CIO£A W JANKOWICACH

Nasza Gmina Babice, jako jedna z blisko 1400 samorz¹dów, przy³¹czy³a siê do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno �
edukacyjnej ,,Sprawd�, czy Twoje picie jest bezpieczne�.Konferencjê zorganizowa³a Gminna Komisja Rozwi¹zywania Proble-

mów Alkoholowych  w Babicach pod patronatem Wójta Gminy �
Pana Romana Warcho³a. W�ród zaproszonych go�ci znale�li
siê radni Gminy, so³tysi, dyrektorzy szkó³ i przedszkoli, pedagodzy
szkolni, pracownicy socjalni, przedstawiciele organizacji
pozarz¹dowych w tym Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, przedsta-
wiciele Policji, lekarze, a tak¿e przedstawiciele M³odzie¿owej Rady
Gminy.
    Na debatê zaproszono tak¿e laureatów kampanii ,,Zachowaj

Trze�wy Umys³�, którzy odebrali nagrody zdobyte w konkursach
w ramach tej kampanii.
    Celem konferencji, oprócz budowania spo³ecznego poparcia

dla prowadzenia polityki lokalnej wobec problemów alkoholo-
wych, by³o dostarczenie wiedzy o alkoholu oraz o jego wp³ywie na
organizm cz³owieka a tak¿e zmiana �wiadomo�ci na temat dzia-
³ania tej substancji.

Debata �Sprawd�, czy Twoje picie jest bezpieczne�

Barbara Babiñska
GKRPA w Babicach
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29 czerwca ruszy³a druga edycja re-
gionalnego plebiscytu Per³y w Koro-
nie Województwa Ma³opolskiego. Roz-
strzygniêcie plebiscytu nast¹pi³o
1 wrze�nia.
Pod has³em "Per³y w Koronie 2009"
portal naszemiasto.pl promuje regio-

nalne atrakcje turystyczne w ca³ej Pol-
sce - akcja prowadzona jest równole-
gle przez 16 wojewódzkich oddzia³ów
portalu. W tym roku g³osy mo¿na by³o
oddawaæ na niezwyk³e budowle, za-
równo te urzekaj¹ce piêknem archi-
tektury, jak i te, których atrakcyjno�æ
p³ynie z ich g³êbi, historii,  a tak¿e ludzi
i faktów, z nimi zwi¹zanych. Na redak-
cyjnej li�cie kandydatów do tytu³ów

pere³ dominuj¹ zabytki, te sprzed kilku wieków i m³odsze - z ostatniego stulecia.
Niektóre z nich s¹ ju¿ symbolami, wizytówkami miast, inne ciesz¹ siê na my�l
o nadchodz¹cych odkrywcach, korzystaj¹c na co dzieñ z uroku oddalenia od wielko-
miejskiego i medialnego szumu.
W naszym regionie dziêki Wam internautom wybrano nastêpuj¹ce miejsca i atrakcje:
opactwo w Tyñcu, Stare Miasto w Nowym S¹czu, Orawski Park Etnograficzny  w Zu-
brzycy Górnej, drewniany ko�ció³ w Lipnicy Murowanej, pa³ac orientalny w Osieku,

Bocheñski Szlak Solny "Na �wiecie" im. �wiêtej Kingi, Nadwi�lañski Park Etnogra-
ficzny   w Wygie³zowie, willa "Romanówka" - Muzeum Nikifora w Krynicy, ko�ció³
w Grywa³dzie, pa³ac Goetz-Okocimskich w Brzesku.
Skansen w Wygie³zowie znalaz³ siê na wysokim 7 miejscu za co chcieliby�my ser-
decznie podziêkowaæ wszystkim, którzy docenili nasz¹ pere³kê i oddali swój g³os.
Wiêcej informacji na temat konkursu pod adresem internetowym:
http://malopolska.naszemiasto.pl/turystyka/specjalna_artykul/663233.html

7 miejsce Skansenu w Wygie³zowie w�ród najwiêkszych atrakcji Ma³opolski!

      Referat Rozwoju i Promocji
            tel. (032) 6134 013 w.27

�M³odzie¿ w dzia³aniu� to program Unii Europejskiej
wspieraj¹cy uczestnictwo w kszta³ceniu pozaszkolnym, czyli
w edukacji pozaformalnej. Jest skierowany przede wszystkim
do m³odych ludzi w wieku 13-30 lat oraz do osób pracuj¹cych
z m³odzie¿¹, dla których edukacja pozaformalna to wspania³a
szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umie-
jêtno�ci niezbêdnych we wspó³czesnym �wiecie. Program
umo¿liwia nawi¹zywanie kontaktów miêdzynarodowych i wy-
mianê do�wiadczeñ. Zachêca do podejmowania ró¿norakich
dzia³añ na rzecz spo³eczno�ci lokalnej, s³u¿¹cych równie¿ indy-
widualnemu rozwojowi. Promuje ideê zjednoczonej Europy.

Nadrzêdnym celem programu jest przezwyciê¿anie ba-
rier, uprzedzeñ i stereotypów w�ród m³odych ludzi, wspieranie
ich mobilno�ci oraz promowanie aktywno�ci obywatelskiej.
�M³odzie¿ w dzia³aniu� wspiera przedsiêwziêcia, które maj¹
pomóc w rozwoju osobowo�ci m³odych ludzi oraz nabywaniu
nowych umiejêtno�ci. I z tego w³a�nie powodu grupa inicjatyw-
na z naszej gminy, chc¹c zaanimowaæ aktywno�æ m³odzie¿y
gimnazjalnej napisa³a projekt. Celem tego  projektu by³o stwo-
rzenie bloga internetowego przez grupê m³odzie¿y, która chcia-
³a  siê podj¹æ roli dziennikarzy obywatelskich w Gminie Babice.
W trakcie  realizacji tego projektu m³odzie¿owa grupa dzia³ania

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspiera dzia³ania zwi¹-
zane z reform¹ i rozwojem edukacji w Polsce.  Od 2007 r. zaj-
muje siê m.in. realizacj¹ programu  �M³odzie¿ w dzia³aniu�.

wspomagana przez Gminny O�rodek Kultury i Sportu  w Ba-
bicach, przy pomocy narzêdzi dziennikarskich (blog w formie
serwisu internetowego ze zdjêciami, reporta¿ami, wywiada-
mi i informacjami) zajmuje siê problemem lokalnej polityki
m³odzie¿owej. Ich zainteresowanie koncentruje siê wokó³
trzech tematów:
1. Jak m³odzie¿ mo¿e wp³ywaæ i byæ stron¹ w kszta³towa-
niu lokalnej polityki m³odzie¿owej?
2. Co ciekawego i twórczego tworzy siê w obrêbie spo-
³eczno�ci m³odzie¿y w Gminie Babice, kim s¹ m³odzi Babi-
czanie, jakie s¹ ich zainteresowania i aktywno�ci?
3. Jaki jest obraz Gminy Babice z punktu widzenia m³o-
dzie¿y, jakie rzeczy dziej¹ siê w gminie i jak mo¿na o nich
napisaæ?
Jest wiêc to pomys³ animacji bloga, jako opowie�ci o w³a-
snym miejscu ¿ycia. To równie¿ laboratorium rozwoju form
dialogu pomiêdzy grup¹ m³odzie¿y a grup¹ doros³ych, która
"trzyma w rêkach" prowadzenie dzia³añ dla m³odzie¿y. Dziêki
blogowi - w³asnemu g³osowi mog¹ oni wp³yn¹æ na rozwój
innowacyjnych dzia³añ w gminie, budowaæ nowoczesn¹ to¿-
samo�æ w oparciu o lokalne zasoby, oraz staæ siê stron¹
w dialogu o polityce m³odzie¿owej.
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Dziêki  inicjatywie i wspó³pracy dyrektora przedszkola
ze Stowarzyszeniem Sympatyków Babic "IMPULS" które wy-
st¹pi³o z wnioskami o dofinansowanie, realizowane s¹
w Przedszkolu w Zagórzu i w oddziale pozamiejscowym
w Mêtkowie 4 projekty unijne:
od 01.07.2009r - "WYSPA ODKRYWCÓW" dla dzieci 5, 6 -
letnich
od 01.07.2009r -"Z ZAJ¥CZKIEM ODKRYWAMY �WIAT" dla
dzieci 3,4 - letnich
od 03.08.2009r - "KREATYWNY PRZEDSZKOLAK" - dla wszyst-
kich dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola.
Od 01.09.2009r - "PIERWSZE KROCZKI Z ANGIELSKIM" - dla
wszystkich dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola i dzieci
z poza przedszkola, ale z terenu gminy Babice.
Projekty maj¹ na celu wzbogaciæ ofertê edukacyjn¹ przed-
szkola.Stworzyæ dzieciom z obszarów wiejskich warunki do-
stêpu do nowoczesnych metod nauczania, nowoczesnych
pomocy i materia³ów dydaktycznych.

Dzieci w ramach zajêæ plastycznych poznawaæ bêd¹
nowoczesne techniki plastyczne, nauczyciele wykorzystywaæ
bêd¹ nowatorskie metody pracy. W sposób czynny przedszko-
laki uczestniczyæ bêd¹ w warsztatach teatralnych z profesjo-
nalnie przygotowanymi aktorami teatru SKRZAT" z Krakowa.

Czas na projekty unijne
w przedszkolu...

Dzieci bêd¹ mia³y mo¿liwo�æ ogl¹daæ i prze¿ywaæ przedsta-
wienia na miejscu i podczas wycieczki do teatru "GROTESKA"
w Krakowie.
Dzieci przedszkolne tañcz¹, bawi¹ siê ,�piewaj¹  graj¹ na in-
strumentach podczas zajêæ rytmiki. Doskonal¹ s³uch muzycz-
ny i wra¿liwo�æ na piêkno muzyki powa¿nej.
"Mali odkrywcy" wzbogacaj¹ wiedze o �wiecie bawi¹c sie
w podró¿ na bezludna wyspê. Poznaj¹ ró¿ne zjawiska pod-
czas zabaw badawczych, do�wiadczeñ i eksperymentów.

M³odsze dzieci z zaj¹czkiem poznaj¹ �wiat, pomaga im
w tym MI�.

Na zajêciach za� z jêzyka angielskiego innowacyjn¹ metod¹
PROTI bawi¹c siê bêd¹ poznawaæ coraz to nowe s³ownictwo,
aby z rado�ci¹ kontynuowaæ naukê jêzyka w przysz³o�ci.
Zajêcia z projektów prowadzone s¹ przez podwykonawców,
ale tak¿e przez nauczycielki przedszkola. Panie z zaanga¿owa-
niem i po�wiêceniem realizuj¹ zadania zawarte w projekcie.
Efekty pracy i rezultaty bêdziemy mogli ogl¹daæ po zakoñcze-
niu projektów na uroczystych podsumowaniach.

Projekty wspó³finansowane ze �rodków Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego w ramach programu operacyjnego - Kapi-
ta³ Ludzki.
Powy¿sze projekty mog¹ byæ realizowane dzieki porêczeniu
finansowemu, którego w imieniu Gminy Babice udzieli³ wójt
Roman Warcho³.

Beata Rusek
Dyrektor PS w Zagórzu

tel. (032) 623 19 95

Trwaj¹ warsztaty dla gimnazjalistów z naszej Gminy
w ramach projektu "GimBlogBabice" (Program "M³odzie¿
w dzia³aniu").  Odby³y siê ju¿ spotkania dotycz¹ce pro-
wadzenia bloga i obs³ugi narzêdzi internetowych oraz
pracy projektowej. 30 wrze�nia w �wietlicy "Radar"
w Babicach m³odzie¿ wziê³a udzia³ w warsztatach z dzien-
nikarstwa. W czwartek, 1 pa¿dziernika m³odzi dziennika-
rze mieli okazjê poznaæ tajniki tego zawodu  w redakcji
tygodnika "Prze³om".
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