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Postêp  technologiczny i zwi¹zany z nim wzrost poziomu ¿ycia, powoduj¹ wytwarzanie
coraz wiêkszej ilo�ci odpadów. S¹ w�ród nich równie¿ takie, które nie ulegaj¹ biodegradacji np.

wszelkie opakowania foliowe. Nie jeste�my zwolennikami za³atwiania problemów w drodze zaka-
zów, jednocze�nie nie mo¿emy udawaæ, ¿e ich nie ma. W sprawie wspólnego dobra, jakim jest

czyste �rodowisko, liczymy wiêc na powszechn¹ �wiadomo�æ tej problematyki, poczucie odpo-
wiedzialno�ci ka¿dej i ka¿dego z Was oraz niewielki wysi³ek w ka¿dym momencie kiedy decyduje-

my, ¿e do �rodowiska przedostaje siê o jeden �mieæ mniej.
W tym w³a�nie celu przekazujemy Pañstwu torbê wielorazowego u¿ytku, wierz¹c ¿e zast¹-

pi  ona wiele jednorazowo wykorzystywanych, a pó�niej wyrzuconych opakowañ foliowych.
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Mark Twain

 Szanowni Pañstwo, Drodzy Mieszkañcy!

           Oddaje w Wasze rêce Biuletyn Informacyjny Gminy

Babice. G³ówn¹ misj¹ Biuletynu ma byæ rzetelnie udzielana

informacja o bie¿¹cej dzia³alno�ci urzêdu, skierowana do

Pañstwa a s³u¿¹ca wzajemnej wymianie my�li i wspó³two-

rzeniu rozwoju naszej gminy. Moim ¿yczeniem jest, aby wszy-

scy mieszkañcy byli zapoznawani ze wszystkimi planami

i dzia³aniami, które bêd¹ podejmowane   w najbli¿szej przy-

sz³o�ci na naszym terenie.

        Rok temu obejmowa³em fotel Wójta z przekonaniem

o swojej s³u¿ebnej roli wobec mieszkañców  i tej postawy

nie zmieni³em. Wiêcej, robiê wszystko, aby sw¹ postaw¹

zaraziæ innych, daæ przyk³ad. Zdawa³em sobie sprawê, ¿e

nie mogê sk³adaæ górnolotnych obietnic  ani nierealnych

planów. Podkre�la³em, ¿e przede wszystkim, bêdê w spo-

sób racjonalny  i efektywny zarz¹dzaæ, tym czym dysponuje gmina. Proszê pamiêtaæ o tym,  ¿e to nie jest tak, ¿e tylko jeden

cz³owiek decyduje  o wszystkim. Przeciwnie, g³ówn¹ cech¹ dobrego lidera jest umiejêtno�æ kierowania zespo³em i czerpania

z umiejêtno�ci jej cz³onków. Bez takiej wspó³pracy nie mo¿na osi¹gn¹æ wymiernych rezultatów.

Mijaj¹cy rok by³ okresem normalnej, wytê¿onej pracy, niekiedy walk¹ z czasem   i przeciwno�ciami. Obfituj¹cy zarówno

w sukcesy jak i rozczarowania. Zadania, które  s¹ planowane na przysz³e lata, a o których opowiem w dalszej czê�ci, nie s¹

zadaniami na jedn¹ kadencjê. S¹ one zale¿ne od mo¿liwo�ci finansowych bud¿etu, które w naszym wypadku tak jak i w wielu

samorz¹dach s¹ bardzo skromne. Proszê mi jednak wierzyæ, ¿e bêdê robiæ wszystko, co w mojej mocy, aby znale�æ nowe

rozwi¹zania i nowe �ród³a pozyskiwania �rodków, zaspakajaj¹cych potrzeby inwestycyjne gminy.

Drodzy Mieszkañcy, pozwólcie, ¿e zakoñczê ten krótki list do Pañstwa ma³¹ dygresj¹.

Kiedy�, mój wieloletni przyjaciel, patrz¹c na moje zmagania z codzienno�ci¹, zapyta³ mnie: "Co ciê najbardziej trapi, jaki masz

najwiêkszy problem jako gospodarz gminy?"  Nie zastanawiaj¹c siê d³ugo odpowiedzia³em  - "Nie chcia³bym zawie�æ mieszkañ-

ców." Mog¹ byæ Pañstwo pewni, ¿e ta my�l bêdzie nieodzowna w ka¿dej podejmowanej przeze mnie decyzji  i przedsiêwziêciu do

koñca sprawowania urzêdu Wójta Gminy Babice.

Czekam na wszelkie sugestie, uwagi i propozycje dotycz¹ce zawarto�ci Biuletynu.

¯yczê mi³ej lektury  i zachêcam ka¿dego do wspó³pracy.

W nurtuj¹cych Pañstwa sprawach proszê o kontakt: roman.warchol@babice.pl

Z wyrazami szacunku

            WÓJT GMINY BABICE

"Aby czegokolwiek dokonaæ, nale¿y zacz¹æ. Aby zacz¹æ trzeba podzieliæ swój 
cel  na mniejsze, wykonalne cele i zacz¹æ od pierwszego z nich". 

 

Z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku 2008 
wszystkim mieszkañcom Gminy Babice 

sk³adam serdeczne ¿yczenia  
  zdrowia, spe³nienia marzeñ i wszelakich sukcesów. 
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Sytuacja w oczyszczalni, jak¹ zasta³em w grudniu ubie-
g³ego roku by³a dramatyczna i wymaga³a natychmiastowej
reakcji z naszej strony. Komornik wierzyciela pozajmowa³ kon-
ta. Partnerzy w Zwi¹zku sk³óceni. Oczyszczalnia nie ma pieniê-
dzy na funkcjonowanie, d³ugi do sp³acenia w Funduszach
ogromne. Pierwszym problemem, jakim stara³em siê zaj¹æ
to oczywi�cie kwestia zad³u¿eñ i zobowi¹zañ komorniczych.
Miasto O�wiêcim domaga³o siê milionowych kwot  do sp³aty,
które de facto nie wynika³y z funkcjonowania Gminy Babice
w Zwi¹zku. Zobowi¹zania wobec Funduszu Ochrony �rodowi-
ska w Krakowie jak i Funduszu Ochrony �rodowiska w Kato-
wicach nale¿a³o szybko uregulowaæ. Wobec pierwszego uda-
³o nam siê wynegocjowaæ mo¿liwo�æ szybkiego umorzenia,
natomiast wzglêdem FO� w Katowicach jeste�my w trakcie
finalizacji umorzenia d³ugu   i s¹dzê i¿ do koñca roku ten temat
zamkniemy, aby nie by³ obci¹¿eniem dla przysz³orocznego
bud¿etu.  Je�li chodzi  o najwiêkszego wierzyciela,  jakim jest
O�wiêcim, rozmowy negocjacyjne trwa³y od pocz¹tku bie¿¹ce-
go roku. Mia³y one dramatyczny przebieg, gdzie obie strony
Zwi¹zek i O�wiêcim,  nie mog³y doj�æ do porozumienia.
Pomoc gmin w tej materii by³a nieodzowna, gdy¿ to my tworzy-
my Zwi¹zek  i my w sposób niebezpo�redni sp³acamy to zobo-
wi¹zanie. Sprawy przejêcia zobowi¹zañ zd¹¿aj¹ powoli do
fina³u, co uspokaja wierzycieli, jednak¿e z drugiej strony maj¹
one potê¿ny skutek dla naszego bud¿etu. Wszystko to wyma-
ga³o niezwyk³ej ekwilibrystyki aby siê odnale�æ w tej materii.
Wiem, ¿e czasami mieli�cie Pañstwo nie do koñca jasny prze-
kaz informacji, co do sytuacji na Zwi¹zku. Kroki jakie podj¹³em
w po³owie roku, a skutkiem których by³o wyj�cie ze Zwi¹zku
podyktowane by³y nastêpuj¹cymi faktami.

Oczyszczalnia przerabia ok. 200.000 m3 �cieków rocz-
nie. Gmina Babice wpuszcza do oczyszczalni oko³o 7% a Gmi-
na Zator ok. 93% �cieków. Kwestie nierównego eksploatowa-
nia oczyszczalni podnosi³em wielokrotnie. Nawo³ywa³em do
zmiany porozumieñ w tej sprawie i uzdrowienia sytuacji po-
przez powo³anie podmiotu do zarz¹dzania oczyszczalni¹. Wnio-
skowa³em za dokonaniem takiej wyceny taryfy, która by zaspo-
kaja³a bie¿¹ce utrzymanie oczyszczalni,  jak równie¿ za przejê-
ciem czê�ci zobowi¹zañ, wynikaj¹cych z b³êdnego kierowania
tworem o nazwie Zwi¹zek Gmin. Spotka³em siê  z niezrozu-
mieniem, jak równie¿ z roszczeniem partnera odno�nie sp³at
zobowi¹zañ. Natomiast temat bie¿¹cego funkcjonowania
oczyszczalni spychany by³ na margines. St¹d podjêcie przeze
mnie tak drastycznego kroku, jakim by³  temat wyj�cia ze zwi¹z-
ku na sesji Rady Gminy. Wyszed³em   z za³o¿enia, ¿e korzysta-
j¹c z tej samej oczyszczalni ju¿ jako  osobni partnerzy mo¿emy
szybciej osi¹gn¹æ konsensus ni¿ wypracowaæ  porozumienie
w ramach Zwi¹zku, gdzie temat ekonomii  i racjonalnej gospo-
darki przykrywany by³ bie¿¹c¹ polityk¹  Zwi¹zku wobec poszcze-
gólnych gmin. Jest to temat nie³atwy, jednak¿e w mojej ocenie
zmierzaj¹cy ku koñcowi. Same liczby najlepiej pokazuj¹, ¿e nie
mo¿na utrzymywaæ  Zwi¹zku ani eksploatowaæ Oczyszczalni
w nierówny sposób. Jeszcze raz podkre�lam, ¿e dla mnie jako
gospodarza Gminy wa¿na jest ekonomia i racjonalne gospo-
darowanie w Zwi¹zku. Sprawy zad³u¿eñ s¹ sukcesywnie prze-
ze mnie przejmowane, gdy¿ nie mam innego wyboru w zaist-
nia³ej sytuacji. Zwi¹zek powsta³, trwa³ w tych niejasnych uwa-
runkowaniach, skutkiem czego s¹ perturbacje finansowe
z którymi przys³o nam siê zmagaæ.

Ze spraw¹ Zwi¹zku silnie powi¹zana jest dalsza kana-
lizacja gminy, jej rozwój i przesy³ do oczyszczalni. Musz¹ Pañ-
stwo mieæ �wiadomo�æ tego, ¿e z Gmin¹ Zator i Wieprz jeste-
�my w jednej aglomeracji. To wspólnie musimy podejmowaæ
dzia³ania o pozyskiwanie �rodków zewnêtrznych. Pozwol¹ Pañ-

stwo, ¿e przybli¿ê pewne fakty odno�nie dzia³añ inwestycyj-
nych w zakresie kanalizacji    w naszej gminie.  Koszt rozwoju
ca³ej kanalizacji w aglomeracji szacuje siê na 200 mln z³otych,
z czego na Gminê Babice przypada koszt rzêdu 70 mln . Mamy
skanalizowane Jankowice i po³owê Olszyn.  Do skanalizowa-
nia pozostaje druga czê�æ tego so³ectwa. Zgodnie z realizo-
wanym kosztorysem realizacja tego zadania w Olszynach wy-
nosi ok. 5 mln, w Zagórzu odpowiednio ok. 35 mln z³otych.
Zdajê sobie sprawê, ¿e nie muszê Pañstwu przypominaæ
bud¿etu gminy i w jaki sposób  on siê uk³ada, zaznaczam jed-
nak, ¿e w roku bie¿¹cym na inwestycje mogli�my przeznaczyæ
od 1,5   do maksymalnie 2 mln z³otych i to jest wszystko. Natu-
ralnie nasuwa siê my�l, a co  z funduszami zewnêtrznymi?
Bêd¹ one pozyskiwane, jednak¿e ¿adne z nich na tego typu
realizacje nie zosta³y jeszcze uruchomione. Drug¹ czê�æ
Olszyn bêdziemy zg³aszaæ do Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, tj. z pocz¹tkiem przysz³ego roku. Je�li zostanie za-
kwalifikowany, realizacja bêdzie trwa³a 2 lata, gdy¿ najpierw
inwestycjê nale¿y zrealizowaæ a nastêpnie dokonaæ rozlicze-
nia   z   jej wykonania - to jest wiedza na koniec listopada, która
oparta jest  o istniej¹ce projekty. Ponadto zleci³em przygoto-
wanie koncepcji  i projektów kanalizacji dla pozosta³ych so-
³ectw. Nawet najmniejsza miejscowo�æ nie zostanie pominiê-
ta. Bêd¹ Pañstwo informowani na bie¿¹co o postêpach w tej
sprawie.

Co do najwiêkszego so³ectwa jakim jest Zagórze, to
sprawa skanalizowania przedstawia  siê nastêpuj¹co. Koszt
tej inwestycji a¿ dwukrotnie przewy¿sza wysoko�æ bud¿etu gmi-
ny! Przekracza ona równie¿ mo¿liwo�ci RPO dla Ma³opolski.
Istnieje mo¿liwo�æ sfinansowania jej z funduszy krajowych, tj.
z Funduszu Spójno�ci. Fundusz ten ma zarys funkcjonowania
ale nie ma wytycznych uszczegó³awiaj¹cych, co dla nas jest
niezwykle wa¿ne. Jeste�my przygotowani w ka¿dej chwili
by z³o¿yæ projekt do rozpatrzenia. Na boku pozostawiam dywa-
gacje na temat tego czy Zagórze zostanie podpiête pod oczysz-
czalnie na Borowcu czy do naszej, gdy¿ pozostaje to w sferze
wyliczeñ ekonomicznych, którym siê poddam.

Roman Warcho³

Chcia³bym Pañstwu pokrótce na�wietliæ elementy, któ-
re   w inwestycjach bêd¹ wynika³y ze Strategii Rozwoju Gminy
Babice, a czê�æ z nich bêdzie wpisana w Wieloletni Plan Inwe-
stycyjny. Dla mnie temat, który jest oczywisty i nie nale¿y do
niego wracaæ  to kanalizacja. Nie ma wa¿niejszej sprawy ni¿
gospodarka wodno-�ciekowa gminy. Pierwszym tematem, który
bêdziemy podejmowaæ w przysz³ym roku to doprowadzenie
alternatywnego �ród³a zasilania w wodê so³ectwa Mêtków. Tych
z Pañstwa, którzy nie wiedz¹, pragnê poinformowaæ, ¿e stan
wody w Mêtkowie krótko mówi¹c jest z³y,  a doprowadzenie
wody z ujêcia na Potro�ciu pozwoli nam ten temat zakoñczyæ.
Ta inwestycja musi zostaæ wykonana w I kwartale, najdalej do
po³owy przysz³ego roku.  Na pewno kanalizacja II czê�ci miej-
scowo�ci Olszyny bêdzie zg³oszona do Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego jeszcze na pocz¹tku 2008r. Bêdziemy cze-
kaæ, na mam nadziejê, pozytywn¹ odpowied� ze strony woje-
wództwa. Ta inwestycja szacowana jest  na ok. 5mln z³otych.
Na te dwie wy¿ej przedstawione inwestycje, nie staæ nas jako
gminy, jednak przy pomocy �rodków zewnêtrznych jeste�my
w stanie podj¹æ siê ich realizacji. Kanalizacja Olszyn zale¿y od
funduszy. Mówi¹c najpro�ciej, je¿eli uda nam siê   je pozyskaæ
to i uda nam siê ja zrealizowaæ. Je¿eli nie, bêdziemy szukaæ
dalej.
       Je¿eli chodzi o kanalizacjê pozosta³ych miejscowo�ci to

SYTUACJA W OCZYSZCZALNI

        INWESTYCJE
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bêdziemy projektowaæ Babice, Wygie³zów, Mêtków, Rozkochów
i wspólnie ju¿ z zaprojektowanym Zagórzem, bêdziemy zg³a-
szaæ do Funduszu Spójno�ci w ramach aglomeracji Zator
w po³owie nastêpnego roku- jest to data podyktowana urucho-
mieniem funduszy, tym razem krajowych. Jeszcze raz podkre-
�lam, realizacja tej potê¿nej inwestycji na któr¹ nie staæ samo-
dzielnie gminy, jest terminowo podyktowana tylko i wy³¹cznie
uruchomieniem �rodków zewnêtrznych, a nie opiesza³o�ci¹
urzêdników. Jak ju¿ wcze�niej wspomnia³em, na dzieñ dzisiej-
szy pozostawiam dywagacje czy Zagórze bêdzie podpiête do
oczyszczalni na Borowcu czy do naszej, gdy¿ wynika to tylko
z uwarunkowañ ekonomicznych.  Nie chcia³bym obiecaæ Pañ-
stwu, ¿e sprawa kanalizacji zostanie zakoñczona w tej kaden-
cji. Proszê mi jednak wierzyæ, ¿e robiê wszystko co w mojej
mocy by sprawa  ta znalaz³a swój fina³ w mo¿liwie krótkim cza-
sie.
       Jak zauwa¿yli�cie Pañstwo, uda³o nam siê wraz z Zarz¹-
dem Dróg Wojewódzkich, zrealizowaæ inwestycjê na drodze
wojewódzkiej 781, na której w tym roku po³o¿yli�my nak³adkê
asfaltow¹ od granic gminy Babice z gmin¹ Zator po granice
z gmin¹ Chrzanów ( z wy³¹czeniem drogi 780, któr¹ w dalszej
czê�ci omówiê).  Na tej drodze rozpoczêto budowê chodnika
w Jankowicach (która zakoñczymy w przysz³ym roku), chodnika
w Babicach oraz chodnika w Wygie³zowie, których zakoñczenie
równie¿ planowane jest w roku nastêpnym.

Roboty drogowe na drodze 781        fot. A.Ch

       Co siê tyczy drogi wojewódzkiej 780, zosta³a ona zg³oszo-
na do projektowana  i na chwilê obecn¹, wiem na pewno, ¿e
zostanie wymieniona ca³a nawierzchnia drogi, chodniki, tak¿e
te zniszczone. To jest plan, który bêdzie realizowany we wspó³-
pracy z województwem, a czas jego wykonania przewiduje siê
na okres 3 lat. Osobi�cie do drogi zg³osi³em wiele innych ele-
mentów, które chcia³bym dodatkowo zrealizowaæ. Wnioskowa-
ne przez Gminê Babice zakresy robót ,niezbêdne  do wykona-
nia w ramach realizowanego przez ZDW Kraków zadania pt:
"Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych przebu-
dowy drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków - Che³mek - etap II " to:
   wykonanie wyspy centralnej na wlocie do Babic od strony
Krakowa w rejonie km 36+200 w celu uspokojenia ruchu.
   przed³u¿enie chodnika prawostronnego od km 36+270 do
zaprojektowanego
    w I etapie w km 36+440.
    zaprojektowanie chodnika lewostronnego od km 36+200 do
km 37+100 oraz wymiana nawierzchni istniej¹cego chodnika
lewostronnego od km 37+100  do skrzy¿owania w km 37+440.
    wycinka drzew w pasach zieleni pomiêdzy jezdni¹ a chodni-
kami.
  korekta zjazdu na ul. W³osieñskiej pod wzglêdem niwelacyj-

nym (stromy wjazd)   budowa chodnika wzd³u¿ ogrodzeñ poza
lini¹ s³upów energetycznych  lub przestawienie s³upów ener-
getycznych w Babicach.
-  przebudowa skrzy¿owania w km 37+850 ( w rejonie szko³y
i ul. Zamkowej ) - poprawa geometrii i niwelacji wlotów pod-
porz¹dkowanych.
- uchwycenie i skanalizowanie wód opadowych w rejonie
w/w skrzy¿owania wraz z likwidacj¹ przepustu i odprowadze-
nie do istniej¹cej kanalizacji w rejonie km 37+500 lub w rejon
ronda w km 38+500.
  wykonanie chodnika lewostronnego od km 37+850 do ron-
da w km 38+470.
 wyd³u¿enie projektowanego chodnika lewostronnego
w km 38+945   do  km 39+105 do stacji benzynowej tj. ok. km
39+400.
 zaprojektowanie chodnika prawostronnego od ulicy Browar-
nej do stacji benzynowej tj. od km 38+450 do km ok.39+400 -
niebezpieczne jest obecnie przechodzenie przez jezdniê
z gospodarstw domowych po stronie prawej na stronê lew¹,
po której jest chodnik (droga jest krêta).
  wykonanie przej�cia aktywnego w rejonie szko³y.
-  przebudowa mostu na rzece Chech³o w km 43+875.
  sprawdzenie stanu technicznego mostu i ewentualna prze-
budowa na rzece Zmornica  km 36+135.
  budowa �wiate³ na skrzy¿owaniu dr. woj.780 z 781 w Babi-
cach - najazdowe o�wietlenie lub budowa ronda.
  dobudowa 2 zatok autobusowych w  centrum Babic.
  wprowadzenie kierunku Chrzanów, O�wiêcim na skrzy¿o-
waniu 781 z 780.
   wykonanie linii zewnêtrznych na nowo wykonanej nawierzch-
ni drogi 781.

Warto�æ szacunkowa zadania Modernizacja drogi wo-
jewódzkiej nr 780 Kraków - Che³mek wynosi 40.000.000 z³.
Szacunkowy koszt robót planowanych do wykonania   na tere-
nie Gminy Babice wynosi 8.606.220 z³ i obejmuje:
-   realizacjê nawierzchni na d³ugo�ci 7.479 mb.
-   u³o¿enie krawê¿ników na d³ugo�ci 1.161 mb.
-   budowê 8 szt zatok autobusowych.
Udzia³ Gminy Babice wyniesie 397.000 z³. Zadanie to planuje
siê zrealizowaæ w latach 2008 - 2010.
       Jak Pañstwo widz¹ bez funduszy pomocowych elemen-
tów tych nie sposób zrealizowaæ jedynie ze �rodków gmin-
nych.
       Nie ukrywam, ¿e moj¹ ambicj¹ jest wybudowanie dwóch
sal gimnastycznych w Mêtkowie i Jankowicach. Projektami
obu sal bêdê dysponowa³ ju¿ z pocz¹tkiem roku. Bêdzie to
kompletna dokumentacja, która pozwoli mi siêgn¹æ po �rod-
ki zewnêtrzne. Szacunkowy koszt wybudowania jednej sali to
koszt rzêdu 1,5 mln z³otych.
       Bardzo wa¿nym punktem w inwestycjach gminnych s¹
zadania w ramach dróg powiatowych. Wspólnie z Zarz¹dem
Dróg Powiatowych, bêdziemy na pewno budowaæ chodnik
wzd³u¿ ulicy J. Pi³sudskiego w Zagórzu oraz realizowaæ zada-
nie odwodnienia szko³y  w Mêtkowie. Tematy odwodnienia,
uporz¹dkowania wód opadowych w Zagórzu s¹ brane pod
uwagê   w pierwszej kolejno�ci. Szczegó³y wkrótce.
      Co do dalszych inwestycji bêdê Pañstwa ju¿ osobi�cie
informowa³ na zebraniach so³eckich, gdy¿ na dzieñ dzisiejszy
nie mam pe³nej wiedzy co do kolejno�ci ich realizacji.
       Jeszcze w tym roku bêdê dysponowa³ pe³n¹ dokumen-
tacj¹ odno�nie termomodernizacji wszystkich obiektów u¿y-
teczno�ci publicznej na terenie gminy. Poza budynkami ad-
ministracyjnymi, s¹ to przede wszystkim szko³y, na których
szczególnie mi zale¿y. S¹ to bowiem obiekty, które s¹ w nie-
najlepszym stanie technicznym, wymagaj¹ce kompleksowe-
go remontu, m.in. elewacji.
       Ponadto zleci³em opracowanie i jeszcze w tym roku bê-
dzie w moim posiadaniu pe³na dokumentacja dotycz¹ca mo-



6 Kurier Gminny

dernizacji o�wietlenia na terenie gminy. Bêdzie to
kompletny kosztorys wymiany i rozbudowy o�wie-
tlenia ulicznego. Przedsiêwziêcie to bêdzie reali-
zowane w miarê mo¿liwo�ci finansowych gminy.
       Wy¿ej wymienione przedsiêwziêcia sk³adaj¹
siê na plan inwestycyjny, który chcia³bym zapocz¹t-
kowaæ w przysz³ym roku, wiêkszo�æ z nich kontynu-
owaæ w latach nastêpnych a pozosta³e zamkn¹æ
jeszcze w roku 2008. S¹ jeszcze równie wa¿ne in-
westycje, które bêd¹ Pañstwo mogli oceniæ w trak-
cie ich przygotowywania. Te kluczowe to budowa
centrów  wsi, ze szczególnym uwzglêdnieniem sto-
licy naszej gminy Babic. Oprócz tego zleci³em pro-
jekt wizualizacji centrów: Zagórza i Mêtkowa. Pro-
jekty bêd¹ przygotowywane i konsultowane  z Pañ-
stwem na zebraniach wiejskich, a w celach bli¿-
szego zapoznania ze szczegó³ami projektów dla
poszczególnych miejscowo�ci odsy³am do babic-
kiej strony internetowej.  W dalszej kolejno�ci bê-
dziemy projektowaæ centrum Olszyn, Jankowic
i Rozkochowa.
        Drodzy mieszkañcy, planów co do dalszych
dzia³añ jest mnóstwo. Podzieli³em siê z Pañstwem
planami o których wiem na chwilê obecn¹. W tym
Biuletynie spotkacie  siê Pañstwo jeszcze z arku-
szem dotycz¹cym Wieloletniego Planu Inwestycyj-
nego Gminy Babice, o którego wype³nienie bardzo
bym prosi³. Szczegó³y s¹ opisane na za³¹czonych
dokumentach. Wspomniany Plan Inwestycyjny, któ-
ry postaram siê uruchomiæ do koñca stycznia 2008
roku, wska¿e kolejno�æ realizacji dzia³añ inwesty-
cyjnych na kolejne lata. Prosi³bym równie¿ o szer-
sze spojrzenie i wskazanie takich inwestycji, które
z pozoru mog¹ wydawaæ siê nierealne. Wieloletni
Plan Inwestycyjny wynika ze Strategii Rozwoju
Gminy, która przyjmiemy na uroczystej sesji Rady
Gminy w ostatni pi¹tek grudnia tego roku. Ten do-
kument wska¿e nam kierunki w których gmina po-
winna siê rozwijaæ z korzy�ci¹ dla dobra nas wszyst-
kich.

Roman Warcho³

Stan prawny na Spó³ce Gospodarka Komu-
nalna w Babicach prezentowa³ siê nastêpuj¹co:
30% udzia³ów Spó³ki by³o w posiadaniu Gminy
Babice pozosta³e 70% w rêkach pozosta³ych ak-
cjonariuszy. Od pocz¹tku bie¿¹cego roku stara³em
siê wykazywaæ dobra wolê we wspó³pracy z part-
nerami. Podmiot, który zarz¹dza naszymi wodoci¹-
gami ma nie tylko ma³y kapita³ ale równie¿ pat de-
cyzyjny odno�nie dalszego rozwoju. Stara³em siê
odkupiæ udzia³y od pozosta³ych akcjonariuszy (co
pozwoli³oby  mi sprawnie decydowaæ o firmie) jed-
nak dyskusja na ten temat sprowadzana by³a do
spekulacji cenowych-ceny udzia³ów. Rozmowy trwa-
³y d³ugo a nie przynios³y po¿¹danych efektów. Moja
my�l¹ przewodni¹ co do rozwoju spó³ki by³o prze-
jêcie ciê¿aru inwestycyjnego na wodoci¹gach jak
równie¿ przejecie od gminy wspólnego inwesto-
wania   w kanalizacjê. Maj¹c w perspektywie okres
finansowania  z funduszy zewnêtrznych oraz skrom-
ny bud¿et gminy potrzebowa³em zbudowaæ spraw-

Up³yn¹³ ju¿ rok odk¹d zasiada pan na fotelu wójta. Nasz samorz¹d
boryka siê z kilkoma bardzo powa¿nymi problemami. Nie jest chyba
³atwo rz¹dziæ w takiej sytuacji?

Te ostatnie 12 miesiêcy by³o dla mnie du¿ym wyzwaniem. Zde-
cydowa³em siê kandydowaæ na wójta i zdawa³em sobie sprawê z kon-
sekwencji, jakie wynikaj¹ z tej decyzji. Decyzjê mieszkañców przyj¹³em
z godno�ci¹. Stara³em siê dobrze gospodarowaæ niewielkim bud¿e-
tem gminy, by zaspokoiæ potrzeby mieszkañców. Oczekiwañ co do reali-
zacji inwestycji jest wiele, ale nie ukrywam, ¿e przez ten rok uda³o nam
siê ich sporo zrealizowaæ.

Stawia pan na m³odzie¿. To widaæ. Sk¹d u pana ta wiara w dzisiej-
szych nastolatków?

Niczego nowego nie wymy�li³em. Realizuje to, co zawsze pod-
kre�lano. Jan Pawe³ II mówi³, ¿e to w m³odych przysz³o�æ. Te¿ tak s¹dzê,
gdy¿ to oni za parê lat bêd¹ kreowaæ rzeczywisto�æ. Wiem, ¿e m³odzi
ludzie maj¹ wiele dobrych pomys³ów, które bêd¹ chcieæ wnie�æ w ¿ycie.
Trzeba im w tym pomóc.

Wniós³ pan sporo optymizmu do naszej gminy�?
 �i mam nadziejê, ¿e ten optymizm bêdzie podtrzymywany da-

lej, wzajemnym wparciem niezbêdnym w realizacji zamierzeñ wa¿nych
dla dobra i rozwoju naszej gminy. Jak to jeden z proboszczów jednej
z naszych parafii - "Bêd¹ ciê oceniaæ  po efektach".

Pocz¹tkowo Radzie i urzêdnikom ciê¿ko by³o zaakceptowaæ zmianê
dowódcy. Stosunki te jednak z czasem uleg³y poprawie�

Zmiana co jaki� czas jest potrzebna, choæby nawet po to, aby
kto� móg³ spojrzeæ inaczej na problemy od lat troskaj¹ce nasz¹ gminê.
Dla mnie zadowolenie mieszkañców jest najwa¿niejsze, choæ wiem, ¿e
nie jestem w stanie spe³niæ wszystkich oczekiwañ.

Roman Warcho³ jest osoba, któr¹ owiewa zas³ona tajemnicy.
Proszê zdradziæ mieszkañcom, jakie pasje i zainteresowania skry-
wa w sobie postaæ wójta.

Niech ta zas³ona tajemnicy nadal skrywa moj¹ osobê, gdy¿ moje
zainteresowania nie s¹ najwa¿niejsze w tym momencie. Jednak po
czê�ci zdradza mnie przedmiot pierwszych moich studiów tj. admini-
stracja samorz¹dowa, która do dnia dzisiejszego mie�ci siê w krêgu
moich zainteresowañ.

Rozmawia³a Paulina Gaudyn
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Wywiad z Wójtem Gminy Babice

1

nie dzia³aj¹c¹ spó³kê, która bêdzie dla mnie partnerem w tak potê¿nym
przedsiêwziêciu jakim s¹ wodoci¹gi i kanalizacja.
       Jak ju¿ wcze�niej wspomnia³em, spotka³em siê  z du¿ym oporem
w zrozumieniu tego tematu, st¹d moja decyzja o wypowiedzeniu dzier-
¿awy wodoci¹gów przez spó³kê  i przekazaniu jej obecnemu podmioto-
wi jakim s¹ Nadwi�lañskie Wodoci¹gi i Kanalizacja ze 100% udzia³em
skarbu gminy. Jestem w trakcie budowania sprawnego   Zarz¹du, jed-
nak wiem, ¿e straci³em za du¿o czasu na zbêdn¹ dyskusjê w tym tema-
cie. Odno�nie powo³ania Spó³ki spotka³em siê z aprobat¹ Rady Gminy,
której przedstawi³em jasny plan mo¿liwo�ci rozwojowych a która uzna-
³a ten fakt za jedyne s³uszne wyj�cie w tej patowej sytuacji, za co jej
szczególnie dziêkujê.
      Szanowni Mieszkañcy, gmina potrzebuje partnera do rozwijania sieci
wodno-kanalizacyjnej. Partnera, który bêdzie ambitnie siêga³ po zada-
nia, a nie tylko opiera³ siê na zarz¹dzaniu wod¹. Mam nadzieje, ¿e
w krótkim czasie uda nam siê usprawniæ Spó³kê i razem z ni¹, w na-
stêpnych latach poprawiæ stan wodoci¹gów  i budowaæ kanalizacjê.

Roman Warcho³

SYTUACJA  SPÓ£KI
GOSPODARKA  KOMUNALNA

W BABICACH
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Wywiad z pani¹ Halin¹
Sêdzielarz

- Przewodnicz¹c¹ Rady
Gminy.

Rozmawia³a Paulina Gaudyn - Prze-
wodnicz¹ca M³odzie¿owej Rady
Gminy.

Na czym polega praca Przewodnicz¹cej Rady Gminy? Co nale¿y do
pani obowi¹zków?
Zgodnie ze statutem gminy do obowi¹zków przewodnicz¹cego nale-
¿y: zwo³ywanie sesji Rady, przygotowanie i ustalenie czasu, miejsca
i porz¹dku obrad, dostarczenia radnym materia³ów, przewodniczenie
obradom, podpisywanie uchwa³, reprezentowanie Rady na zewn¹trz.

Jest pani g³ow¹ Rady ju¿ drug¹ kadencjê. Spo³eczno�æ Mêtkowa
zaufa³a pani po raz czwarty. Co sprawia, ¿e pani zapa³ do dzia³alno-
�ci w samorz¹dzie nie zagas³?
Sprawy mojej miejscowo�ci nie by³y mi nigdy obojêtne. Anga¿owa-
³am siê  w dzia³alno�æ spo³eczn¹, nie bêd¹c radn¹ - budowa wodo-
ci¹gów, gazyfikacja i telefonizacja wsi. My�lê, ¿e dostrzegli to mêtko-
wianie                        i dlatego tyle razy obdarzyli mnie zaufaniem. Fakt,
¿e spo³eczeñstwo dostrzega mój zapa³ daje si³ê do dzia³ania.

¯yczê wiêc, by pani wigor porywa³ za sob¹ coraz wiêcej osób.
Proszê o poradê dla M³odzie¿owej Rady Gminy.
Dziêkujê. Jako wieloletni opiekun Samorz¹du Uczniowskiego wiem,
¿e m³odzie¿ jest aktywna i pe³na wigoru. Recept¹ na sukces jest wy-
trwa³o�æ w d¹¿eniu do celu i umiejêtno�æ s³uchania innych.

Jak uk³ada siê wspó³praca Rady Gminy z wójtem?
Rozwój gminy jest naszym wspólnym interesem. Zdarza siê, ¿e mamy
ró¿ne pomys³y na realizacjê zadañ. W dyskusjach przy�wieca nam
jednak wspólny cel i dochodzimy do kompromisu

Ma pani zapewne jeszcze inne zainteresowania oprócz dzia³alno-
�ci spo³ecznej�
Jest wiele dziedzin, które mnie interesuj¹ i chcia³abym je zg³êbiæ np.
obs³uga komputera, Internet. My�lê jeszcze o studiach filozoficznych.
Uwielbiam pracê w ogrodzie. Przede mn¹ podró¿e, a rozpoczynam je
od Rzymu. Jako matematyka fascynuje mnie rozwi¹zywanie zadañ
tekstowych ró¿nymi sposobami.

Jan Augustynek- Jankowice
Henryk Balu� - Mêtków
Jerzy Marian Bil - Zagórze
Zdzis³aw Bolek - Babice
Genowefa Brandys - Olszyny
Jan Ga�dzik - Olszyny
Agata Grudzieñ - Rozkochów
Kazimierz Ko�cielniak - Babice
Andrzej Miranowicz - Zagórze
Ryszard Moska³a - Zagórze
Antoni Nowak - Rozkochów
Alicja Pêdrys - Zagórze
Halina Sêdzielarz - Mêtków
Iwona Tarabu³a - Zagórze
Zygmunt Ziajka - Wygie³zów

Rada Gminy Babice IV kadencji

dy¿ury
Przewodnicz¹ca:

Halina Sêdzielarz
poniedzia³ek 15.00-17.00

W-ce przewodnicz¹cy:
Andrzej Miranowicz

czwartek 13.00-15.00
W-ce przewodnicz¹cy:

Henryk Balu�
czwartek: 13.00-15.00

               tablica informacyjna

Wójt
Roman Warcho³
tel. (032) 613 40 02; 613 40 13
Pokój 111
Przyjmowanie stron w poniedzia³ki
od godz. 15.00 do 17.00

Referat Organizacyjny
Sekretarz Gminy - Stanis³aw Rokosz

1) Dziennik podawczy, pok. 1 - parter,
     tel. (032) 613 40 02 ; 613 40 13 w.14,
     fax - w. 19;  przyjmowanie pism w godzinach
     pracy urzêdu.
2) Ewidencja ludno�ci, sprawy meldunkowe,
     dowody osobiste
     pokój 107, tel.(032) 613 40 13 w.23
3) Ewidencja dzia³alno�ci gospodarczej
     pokój 106, tel. (032) 613 40 13 w. 11

Referat Gospodarczy
Kierownik Referatu -Stanis³aw Bajer

1) Sprawy inwestycji, gospodarki komunalnej
     i zwi¹zane z ochron¹ �rodowiska - pokój
     202, tel. (0-32) 620 11 25, w.42
2) Sprawy planowania przestrzennego,
     gospodarki gruntam- pok. 121(wej�cie
     przez 120) tel.(0-32) 620 11 25 w.52
3) Rozgraniczenia i podzia³y, sprawy rolnictwa
     - pokój 120, tel.(0-32) 620 11 25 w.51

Urz¹d Stanu Cywilnego
Kierownik USC - Agnieszka Bonderek

Sprawy stanu cywilnego  - pokój 108
tel.(032) 613 40 13 w.62

Referat Finansów
Kierownik Referatu -Teresa Jochymczyk
Skarbnik Gminy

1) Sprawy podatków od nieruchomo�ci, rolnego
     i le�nego - pokój 102,
     tel. (0-32) 620 11 30 w. 33
2) Sprawy podatku od �rodków transportu - pokój
     105, tel.(0-32) 620 11 30 w. 34
3) kasa - pokój 104 - okienko z korytarza,
     tel.(0-32) 620 11 30 w. 35
     czynna w godzinach pracy urzêdu z wy³¹cze
     niem przerwy w godz. od 11.15 do 12.00
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M£ODZIE¯OWA RADA GMINY BABICE

Sk³ad Rady:
Przewodnicz¹ca: Paulina Gaudyn
Bebak Daria
Firek Paulina
Janik Oliwia
Ko³odziej Mariusz
Kosowski Kamil
Korzeniowska Karolina
Nocula Paulina
Paj¹k Leszek
Parzymiêso Agnieszka
Sojka Kamil
Sowa Irmina
Szpila Katarzyna
Tarabu³a Kamila
Tomczak El¿bieta
Zdebik Rafa³

M³odzie¿owa Rada Gminy Babice powsta³a w czerw-
cu b.r. z inicjatywy wójta Romana Warcho³a. Ka¿de so³ec-
two  reprezentuje czterech nastoletnich przedstawicieli,
wybranych w demokratycznych wyborach.

Podczas II sesji Rada ustali³a, i¿ priorytetowym dzia³a-
niem jest zorganizowanie w szko³ach na terenie gminy poka-
zów I pomocy. Umiejêtno�æ udzielania pomocy ofiarom
wypadku jest istotn¹ umiejêtno�ci¹, któr¹ powinien posi¹�æ
ka¿dy z nas. Pragniemy poprzez wspó³pracê w m³odzie¿¹
u�wiadomiæ jej, ¿e ¿ycie i zdrowie to cenny dar. Dziêki Powia-
towej i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej  z Chrzanowa ju¿ w listopa-
dzie ruszyli�my z ww. akcj¹. Rozpoczêli�my j¹ od Publicznego
Gimnazjum w Babicach i zamierzamy sukcesywnie realizo-
waæ w pozosta³ych szko³ach gminy. Fachowo przeprowadzo-
ne prelekcje i zainteresowanie uczniów s¹ gwarantem, ¿e
takie dzia³ania maj¹ i bêd¹ mia³y sens.

            I sesja M³odzie¿owej Rady Gminy - 1 czerwca '07

M³odzie¿owa Rada Gminy nastawiona jest na dzia³ania pro-
paguj¹ce empatyczne podej�cie do ¿ycia. Chcemy,   by nasze
serca bez wzglêdu na wiek pozosta³y m³ode i nie skamienia³y
wraz z szerz¹cymi siê stereotypami o znieczulicy spo³ecznej
i wszechobecnej apatii.

Na pocz¹tku pa�dziernika m³odzie¿ pokaza³a, ¿e staæ
j¹ na wiele, a ofiarowana pomoc wcale nie musi oznaczaæ
podarunku finansowego. Prozaiczna rzecz - zakrêtki. Dziêki
zaanga¿owaniu uczniów  z naszych szkó³ (oraz Podolsza

i  Alwerni) uda³o nam siê zebraæ prawie 10 tys. plastikowych
zakrêtek po napojach. Wspomogli�my tym samym dwójkê
trzebiñskich nastolatków, którzy otrzymaj¹ niebawem od firmy
sponsoruj¹cej protezê oraz wózek inwalidzki, oddaj¹c jej
50 tysiêcy zakrêtek zebranych przy pomocy wielu osób z tere-
nu powiatu.

Obecnie, pragniemy zachêciæ wszystkich Mieszkañców
gminy do racjonalnego wykorzystywania darów przyrody oraz
techniki. Przy³¹czamy siê tym samym do akcji telewizji MTV
"Switch".

Czy wiecie, ¿e w ci¹gu roku kilkuosobowa rodzina od-
daje do atmosfery kilka ton dwutlenku wêgla? Zbêdnie �wie-
c¹ce siê diody, w³¹czone niepotrzebnie �wiat³o, uruchomione
sprzêty, których nikt nie u¿ywa, maksymalne ogrzewanie miesz-
kania, zagotowywana kilkakrotnie woda� Dwutlenek wêgla
prowadzi do globalnego ocieplenia. To nie ¿arty, a powa¿ny
problem, na który musimy zwróciæ uwagê. Alarm wszczê³y tak-
¿e serwisy gospodarcze, które przestrzegaj¹ przed fatalnymi
skutkami dla �wiatowej gospodarki. Warto wiêc zadbaæ o losy
swoje i przysz³ego pokolenia ograniczaj¹c swój wk³ad w eko-
logiczn¹ i ekonomiczn¹ bombê niszcz¹c¹ nasz �wiat. A oszczê-
dzamy nie tylko planetê, ale i w³asne pieni¹dze. To nawet 30%
kwoty, jak¹ p³acimy za energiê elektryczn¹ w ci¹gu miesi¹ca.
Nie wierzysz? Spróbuj! Razem mo¿emy wiêcej!

               M£ODZIE¯OWA SZKO£A LIDERÓW

Od pa�dziernika w ramach projektu �Projekt

Polsko- Amerykañskiej Fundacji - M³odzie¿owa Szko-
³a Liderów� na terenie naszej gminy odbywaj¹ siê

zajêcia, dziêki którym m³odzie¿ uczy siê aktywnie braæ
udzia³ w ¿yciu spo³ecznym. Siedmioosobowa grupa

nastolatków wraz z koordynatorem Rados³awem
Warzech¹ napisa³a w ramach szkolenia projekt pn.

"S³owiañska duszo ma", który zosta³ nagrodzony
przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolno�ci. M³o-

dzie¿ nauczy siê podczas jego realizacji dziennikar-
skiej profesji i pozna bli¿ej ten coraz popularniejszy

zawód, spêdzaj¹c przy tym czas w mi³ym i przyjaciel-
skim gronie.

Paulina Gaudyn

Ze �wi¹tecznymi ¿yczeniami

 Przewodnicz¹ca
M³odzie¿owej Rady

 Gminy Babice

Paulina Gaudyn
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Informacja dotycz¹ca realizacji robót w ramach bud¿etu na
2007 rok.

W zakresie inwestycji dotycz¹cych infrastruktury
o�wiatowej:
1.  Opracowanie projektu budowlanego instalacji solarnej dla
Zespo³u Szkó³ w Zagórzu za kwotê brutto: 7.900,00 z³,
2.  Opracowane zosta³y ekspertyzy budowlane sal gimnastycz-
nych w Zagórzu i w Babicach za kwotê:
-   Zespó³ Szkó³ w Babicach brutto: 7.320,00 z³,
-   Zespó³ Szkó³ w Zagórzu brutto: 7.320,00 z³,
3.  Zosta³a wykonana aktualizacja kosztorysu na "Budowê od-
wodnienia Zespo³u Szkó³ w Mêtkowie wraz z urz¹dzeniami
oczyszczaj¹cymi �cieki " za kwotê brutto: 1.464,00 z³. Inwesty-
cja przygotowana do realizacji pod wzglêdem dokumentacyj-
nym oczekuje na zabezpieczenie finansowe realizacji tego
zadania.
4.  W trakcie opracowywania jest decyzja celu publicznego na
realizacje inwestycji sal gimnastycznych w Mêtkowie i Janko-
wicach. W oparciu o te decyzje bêdzie mo¿na zleciæ opraco-
wanie projektów budowlanych i uzyskaæ pozwolenia na budo-
wê sal w tych miejscowo�ciach.

Infrastruktura wodoci¹gowa:
1.  Opracowano dokumentacjê projektowo-wykonawcza przy-
³¹cza elektrycznego do pompowni wody w Zagórzu ul. Podgór-
ska - za kwotê brutto: 3.538,00 z³.
2.  Zlecone zosta³o opracowanie projektu budowlano-wyko-
nawczego sieci wodoci¹gowej doprowadzaj¹cej wodê z ujêæ
Potro�cie w Babicach do sieci wodoci¹gowej w miejscowo-
�ci Metków za kwotê 36.966 z³.

Inwestycje dotycz¹ce infrastruktury sportowej:
1.  Na terenie Gminy w 2007 r. prowadzone s¹ inwestycje
sportowe. Jedn¹ z inwestycji jest budowa trybun dla widowni
przy boisku sportowym na terenie O�rodka Rekreacji w Zagó-
rzu gdzie zosta³y wydatkowane �rodki w wysoko�ci: 5.387,78
z³. Planowane jest zlecenie zakupu siedzisk sportowych w ilo-
�ci 150 szt za kwotê 5.507,80 z³.
2.   Prowadzona jest budowa wspólnie Gminy Babice z Ochot-
nicza Stra¿¹ Po¿arn¹ w Rozkochowie  budynku przeznaczone-
go do przechowywania sprzêtu i sezonowego u¿ytkowania jako
pawilon sprzeda¿y z tarasem i zbiornika na nieczysto�ci cie-
k³e, w zakresie budowy kompleksu rekreacyjnego - szkolenio-
wego dla potrzeb szkolenia m³odzie¿owych dru¿yn po¿arni-
czych i czynnego wypoczynku, na dzia³ce nr 3461 w miejsco-
wo�ci Rozkochów. Na realizacjê w/w robót przeznaczona zo-
sta³a kwota 25.000,00 z³ na zakup niezbêdnych materia³ów
oraz 5.000,00 z³ na us³ugi spawalnicze zgodnie z zawartym
porozumieniem w sprawie dokonywania nak³adów na u¿ytko-
wany obiekt.
3.   W po³owie 2007 roku zosta³o wykonane boisko sportowe
o wymiarach 14 x 26 m wraz z utwardzeniem terenu przyleg³e-
go przy boisku sportowym w Jankowicach gdzie wk³ad �rod-
ków gminnych wynosi³ brutto: 32.965,08 z³.

Podejmowane dzia³ania w zakresie gospodarki komunal-
nej Gminy:

Utrzymaniem czysto�ci na terenie Gminy poprzez opró¿-
nianie koszy i wywóz �mieci zajmuje siê Gospodarka Komu-
nalna w Babicach na co przeznaczone zosta³y �rodki w wyso-
ko�ci: 10.040,00 z³ ,
Prowadzone jest równie¿ sprz¹tanie przystanków na terenie

REALIZACJA ROBÓT W RAMACH BUD¯ETU NA 2007 ROK

so³ectw Babice, Jankowice, Olszyny, Mêtków, Rozkochów przez
osoby wyznaczone przez so³tysów wsi. Koszt tych prac wynosi
8.503,72 z³,

Zakupione zosta³y kosze na �mieci z przeznaczeniem
za przystanki i obiekty gminne za kwotê: 12.444,00 z³.

Na terenie Gminy prowadzone by³y prace u¿yteczno spo-
³eczne przez osoby bezrobotne, na które to zosta³y przeznaczo-
ne �rodki w wysoko�ci brutto 4.000,00 z³ na materia³y oraz
1.819,00 z³ na zakup worków i wywóz �mieci przez MPO.

Trwaj¹ uzgodnienia w sprawie rozbudowy o�wietlenia
cmentarnego na cmentarzu w Mêtkowie. Bie¿¹cym utrzyma-
niem cmentarza komunalnego w Mêtkowie zajmuje siê Go-
spodarka Komunalna w Babicach.
Planuje siê przejêcie w utrzymanie cmentarza w Zagórzu.

Inne finansowane z bud¿etu Gminy dzia³ania:
Na wykonanie parkingu przy Domu Kultury w Olszynach zosta-
³a zakupiona kostka brukowa za kwotê 22.908,24 z³. Kostka ta
zosta³a u³o¿ona na powierzchni 156 m2 za kwotê 4.758,00 z³.
Zgodnie z  zawartymi porozumieniami prowadzony jest prze-
wóz pasa¿erski kursami czterech  liniami komunikacji ZKKM
w Chrzanowie. Zosta³a przeznaczona w bud¿ecie gminy na
dofinansowanie przewozu kwota w wysoko�ci 61.762,36 z³.
W chwili obecnej prowadzone s¹ negocjacje w sprawie do-
datkowych kursów autobusów w soboty i niedziele i �wiêta.

W zakresie dróg gminnych Gmina Babice sfinansowa³a za-
dania:
BABICE:
-  Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej ulicy Marii
Konopnickiej. Warto�æ zadania 30 540,60 z³ brutto, termin re-
alizacji 30.09.2007 r., d³ugo�æ remontowanej drogi - 380 mb.
-  Wykonanie remontu nawierzchni drogi ulicy O�. Kwiatowe.
Warto�æ zadania wynosi 15 556,76 z³ brutto. Termin realizacji
19.10.2007 r., d³ugo�æ remontowanej drogi -  209 mb.
OLSZYNY:
-  Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej ulicy Wod-
nej. Warto�æ zadania 22 283,75 z³ brutto. Termin realizacji
30.09.2007 r., d³ugo�æ remontowanej drogi - 57 mb.
JANKOWICE:
-  Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej ulicy Staszi-
ca. Warto�æ zadania 33 503,36 z³ brutto. Termin realizacji
30.09.2007 r., d³ugo�æ remontowanej drogi - 130 mb.
-  Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej ulicy Podle-
sie wraz z wykonaniem ³¹cznika. Warto�æ zadania 11 726,53 z³
brutto. Termin realizacji 30.09.2007 r., d³ugo�æ remontowanej
drogi - 47 mb.
ZAGÓRZE:
-  Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej ulicy Dêb-
nickiej. Warto�æ zadania 57 972,01 z³ brutto. Termin realizacji
30.09.2007 r., d³ugo�æ remontowanej drogi - 668 mb.
-  Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej ulicy Posa-
da. Warto�æ zadania 12 702,05 z³ brutto. Termin realizacji
30.09.2007 r., d³ugo�æ remontowanej drogi - 230 mb.
-  Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej ulicy Wiaru-
sów. Warto�æ zadania 7 064 z³ brutto. Termin realizacji
31.08.2007 r., d³ugo�æ remontowanej drogi - 60 mb.
-  Wykonanie uproszczonej dokumentacji wraz z wykonaw-
stwem na remont nawierzchni placu postojowego w Zagórzu.
Warto�æ zadania 44 752,27 z³ brutto. Termin realizacji
30.09.2007 r., powierzchnia remontowanego placu  - 343,2
m2.
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MÊTKÓW:
-   Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej ulicy Party-
zantów. Warto�æ zadania 30 588,30 z³ brutto. Termin realizacji
30.09.2007 r., d³ugo�æ remontowanej drogi - 72 mb.
ROZKOCHÓW:
-   Wykonanie remontu nawierzchni drogi ulicy W¹skiej w miej-
scowo�ci Rozkochów. Warto�æ zadania 21 500 z³ brutto. Ter-
min realizacji 30.09.2007 r., d³ugo�æ remontowanej drogi  - 70
mb.
-   Wykonanie remontu drogi transportu rolnego do komplek-
su pól Do Nortu w miejscowo�ci Rozkochów. Warto�æ zada-
nia 51 651,85 z³ brutto. Termin realizacji 31.09.2007. Zadanie
realizowane jest przy wspó³finansowaniu z FOGR-em, d³u-
go�æ remontowanej drogi -320 mb

Ponadto wykonano:
1.  remont cz¹stkowy nawierzchni bitumicznych dróg gmin-
nych na terenie Gminy Babice.   Warto�æ zadania 31 999,17 z³
brutto. Termin realizacji 31.08.2007 r., powierzchnia remonto-
wanych  dróg - 750,45 m2
2.  uproszczon¹ dokumentacjê dla wytypowanych dróg przez
Komisjê Gospodarcz¹. Warto�æ zadania 4 500 z³ brutto. Ter-
min realizacji 10.07.2007 r.
3.  bie¿¹ce utrzymanie dróg w poszczególnych miejscowo-
�ciach wed³ug wskazañ przez so³tysów. Warto�æ zadania
20 000 z³ brutto. Termin realizacji 31.07.2007 r.
4.  uzupe³nienie wraz z wymian¹ zniszczonego oznakowania
pionowego dróg gminnych. Warto�æ zadania 12 000 z³ brutto.
Termin realizacji 31.07.2007 r.
5.  opracowano dokumentacjê techniczn¹ na remont drogi
transportu rolnego do kompleksu pól "Do Nortu" w Rozkocho-
wie. Warto�æ zadania 1 800 z³ brutto. Termin realizacji
23.03.2007 r.
£¹czna warto�æ wykonanych robót i us³ug wynosi: 410 140,65
z³ brutto

Ponadto zosta³y zawarte umowy na:
-  opracowanie mapy sytuacyjno wysoko�ciowej dla drogi uli-
cy Widokowej w Zagórzu. Warto�æ zadania 1 500 z³ brutto.
Termin realizacji 31.07.2007 r.
-  opracowanie dokumentacji: odwodnienie ul. A. Mickiewicza
w Wygie³zowie, odwodnienie kana³em krytym ul. ¯abiej wraz
z odtworzeniem istniej¹cego rowu melioracyjnego w Zagórzu.
Warto�æ robót 23 058 z³ brutto. Termin realizacji 30.11.2007 r.
-  opracowanie "Studium wykonalno�ci modernizacji systemu
o�wietleniowego terenu Gminy Babice". Warto�æ robót 10 980
z³ brutto. Termin realizacji 31.12.2007 r.
£¹czna warto�æ zawartych umów  wynosi: 35 538 z³ brutto

Zadania zlecone przez Referat Gospodarczy:
-  zlecono naprawê drogi ulicy Wilcze Do³y w Babicach. War-
to�æ zlecenia 10 387,82 z³ brutto,
-  zlecono naprawê drogi ulicy Harcerskiej w Wygie³zowie. War-
to�æ zlecenia 4 675,08 z³ brutto,
-  dokonano naprawê przyczó³ków w Jankowicach na kwotê
587 z³ brutto,
-   zlecono sprz¹tanie placu Mogielnickiego wraz z przyciêciem
drzew na ulicy Jana Go³¹ba na kwotê 5 060 z³ brutto,
-  zamontowano próg zwalniaj¹cy na ulicy Ró¿anej w Olszy-
nach na kwotê 3 518,28 z³ brutto,
-  zamontowano porêcze na ulicy Kopernika na kwotê
1 755,99z³ brutto.
£¹czna warto�æ wynosi: 25 984,17 z³ brutto

Realizacja programu "Bezpieczny Wa³ 2007 rok"
-  Zatrudniono 6 osób bezrobotnych na podstawie umowy nr 1/
2007 z dnia 01 czerwca 2007r. pomiêdzy Gmin¹ Babice,
a Powiatowym Urzêdem Pracy w Chrzanowie.

-  Zosta³o wykoszonych 12 ha wa³ów
-  £¹czna kwota poniesionych kosztów rzeczowych przez Urz¹d
Gminy Babice wynios³a 12 742,16 z³.

Dotacja dla Gminnych Spó³ek Wodnych
Z przeznaczonej dotacji w bud¿ecie Gminy Babice w kwocie
40.000,00 z³ przekazano odpowiednio kwoty dla:
- Gminnej Spó³ki Wodnej w Babicach, dzia³aj¹ca na obsza-
rach Babice, Mêtków, Olszyny i Rozkochów - 28.000,00 z³. na
wykonanie konserwacjê rowów.
- Gminnej Spó³ki Wodnej w Jankowice, dzia³aj¹ca na  miej-
scowo�ci Jankowice- 12.000,00 z³. na wykonanie konserwacji
rowu od �luzy nr 15 do lasu.

Inwestycje realizowane przy drogach wojewódzkich wspól-
nie z Zarz¹dem Województwa Ma³opolskiego:
1.  Zadanie pn. "Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich -
remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 781 na terenie Gminy
Babice" zosta³o rozpoczête. W dniu 11.10.2007 r ZDW Kraków
przy udziale przedstawicieli Urzêdu Gminy w Babicach przeka-
za³ plac budowy firmie DROGOMEX Sp. z o.o - Zak³ad w D¹bro-
wie Górniczej, która wykonywaæ bêdzie ten zakres robót. Pla-
nujê siê, ¿e ca³o�æ prac zwi¹zanych z modernizacj¹ nawierzch-
ni i robotami towarzysz¹cymi, na odcinku od mostu w Jankowi-
cach do skrzy¿owania w Babicach i od ronda w Wygie³zowie do
rzeki P³azianka, zostanie zakoñczona do 30 listopada 2007 r.
Udzia³ finansowy Gminy Babice wyniesie 945.441 z³, koszt ca-
³o�ci robót szacowany jest na 4.000.000 z³.
2.  Budowa kanalizacji opadowej i chodnika w ci¹gu drogi wo-
jewódzkiej nr 781 na ul. Wadowickiej w miejscowo�ci Janko-
wice, gmina Babice. Zadanie to równie¿ jest realizowane wspól-
nie z Zarz¹dem Województwa Ma³opolskiego. Warto�æ koszto-
rysowa robót wynosi 565.198 z³. Gmina finansuje 50 % kosztu
zadania. Zakoñczenie robót planowane jest do koñca czerwca
2008 r.
3.  Rada Gminy Babice w dniu 14 listopada 2007 r podjê³a
uchwa³ê nr XII/84/2007 w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej dla Województwa Ma³opolskiego w latach 2008 - 2010 na
dofinansowanie zadania - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr
780 Kraków - Che³mek etap II na terenie Gminy Babice. W
ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego i Gmina Babice wspól-
ne zrealizuj¹ zadania pn: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr
780 Kraków - Che³mek etap II na terenie Gminy Babice. War-
to�æ szacunkowa zadania Modernizacja drogi wojewódzkiej nr
780 Kraków - Che³mek wynosi 40.000.000 z³. Szacunkowy koszt
robót planowanych do wykonani na terenie Gminy Babice wy-
nosi 8.606.220 z³ i obejmuje:
-  realizacjê nawierzchni na d³ugo�ci 7.479 mb.
-  u³o¿enie krawê¿ników na d³ugo�ci 1.161 mb.
-  budowê 8 szt zatok autobusowych.
Udzia³ Gminy Babice wyniesie 397.000 z³. Zadanie to planuje
siê zrealizowaæ w latach 2008 - 2010.

Opracowanie: Stanis³aw Bajer

Informacja Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o
w Babicach dotycz¹ca rodzajów i wysoko�ci cen
i stawek op³at za wodê i �cieki obowi¹zujacych
na terenie Gminy Babice

1.   Cena za dostarczon¹ wodê w z³/m3
      netto 2,43      brutto 2,60
2.   Cena za odebrane �cieki w z³/m3
      netto 2,76      brutto 2,95
3.   Stawka op³aty sta³ej za wodomierz
       w z³/wodomierz/m-c
       netto 1,50    brutto 1,60
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Kto odpowiada za od�nie¿anie chodników ?

Odpowiedzialno�æ za od�nie¿anie chodni-
ków na terenie Gmin nale¿y do w³a�ciciela
przyleg³ej posesji. Osoby,  które powinny od-
�nie¿aæ chodniki, okre�la ustawa z dnia 13
wrze�nia 1996 roku o utrzymaniu czysto�ci
i porz¹dku w gminach (Dz.U.Nr 132, poz.
622 z pó�n. zm.).  Przepisy nakazuj¹, aby

w³a�ciciele nieruchomo�ci (a tak¿e jej u¿ytkownicy wieczy�ci,
wspó³w³a�ciciele lub zarz¹dzaj¹cy b¹d� posiadaj¹cy je w u¿yt-
kowaniu) dbali zim¹ o publiczne chodniki po³o¿one bezpo-
�rednio przy granicach ich dzia³ek.

Do w³a�ciciela posesji nale¿y zgodnie z art. 3 ust 3
z zastrze¿eniem art. 5 ust 4 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996
roku o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach uprz¹tniê-
cie b³ota, �niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z tych  chodni-
ków, chod� s¹ one wydzielone czê�ci¹ drogi publicznej (czyli
nale¿¹ np. do gminy oraz innych podmiotów, które  s¹ w³a�ci-
cielem dróg). W³a�ciciele posesji musz¹ wiêc, chc¹c nie chc¹c
- z mocy ustawy - utrzymaæ cudz¹ w³asno�æ.   Wywóz uprz¹t-
niêtego �niegu lub b³ota nale¿y jednak do obowi¹zków za-
rz¹dcy drogi. Zgodnie z ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r.  art.
5 ust. 1 pkt 4 w³a�ciciel  nieruchomo�ci nie jest obowi¹zany
do uprz¹tniêcia chodnika, na którym  jest dopuszczony p³atny
postój lub parkowanie samochodów. Sprz¹tanie tych czê�ci
chodnika nale¿y bowiem do zarz¹dcy drogi, a przystanki po-
winny byæ sprz¹tane przez przedsiêbiorstwa u¿ytkuj¹ce te te-
reny. Natomiast jezdniê powinny sprz¹taæ s³u¿by zarz¹du dro-
gi.

Na podstawie art. 5 ust. 7 cytowanej ustawy o czysto�ci
wójt wydaje decyzjê nakazuj¹c¹ wykonanie obowi¹zku od�nie-
¿ania chodnika po³o¿onego bezpo�rednio przy jego nierucho-
mo�ci lub gdy nie wykonuje obowi¹zków wymienionych w art.
5 ust. 1 podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2.
Od w³a�ciciela nieruchomo�ci (czyli w³asno�ci "jego" kawa³-
ka) mo¿na domagaæ siê odszkodowania, zwrotu leczenia,
zado�æuczynienia pieniê¿nego za doznana krzywdê itp.
w wyniku gdy kto� z³amie sobie np. rêkê lub nogê na nie od-
�nie¿onym chodniku. Poza ci¹¿¹c¹ na w³a�cicielach odpo-
wiedzialno�ci¹ odszkodowawcz¹ za uchylenie siê od obowi¹z-
ku od�nie¿ania mog¹ oni ponadto zostaæ ukarani mandatem.

Informacja o prawid³owym utrzymaniu
psa na posesji

Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹za-
ne do zachowania bezpieczeñstwa i �rodków ostro¿no�ci, za-
pewniaj¹cych ochronê zdrowia i ¿ycia ludzi oraz zwierz¹t,
a tak¿e do³o¿enia starañ, aby zwierzêta by³y nie by³y uci¹¿liwe
dla otoczenia.
Do obowi¹zków w³a�ciciela nale¿y m.in.:
-  zarejestrowanie w Urzêdzie Gminy Babice w Referacie Go-
spodarczym w terminie do 14 dni od posiadania psa; wpis
w rejestrze obejmuje nastêpuj¹ce dane: imiê i nazwisko w³a-
�ciciela, adres w³a�ciciela, numer identyfikacyjny nadany psu.
Znaczek jest nieodp³atnie wydawany przez Urz¹d Gminy Babi-
ce.
-  p³acenie podatku od posiadania psa tj. 10 z³. na rok zgodnie
z Uchwa³¹ Nr XII/88/2007 Rady Gminy Babice z dnia 14 listo-
pada 2007r.
-  systematyczne szczepienie przeciwko w�ciekli�nie zgodnie
z art. 56 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwie-
rz¹t oraz zwalczania chorób zaka�nych zwierz¹t.
-  Uzyskanie zezwolenia Wójta na utrzymanie psa rasy uzna-
nej za agresywn¹ zgodnie z tre�ci¹ Rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Lp. So³ectwo Data kontroli Ilo�æ skontrolowanych 
w³a�cicieli psów 

1 Zagórze 28.03.2007r. 30 

2 Babice 04.04.2007r. 22 

3 Zagórze 25.04.2007r. 20 

4 Mêtków 17.05.2007r. 28 

RAZEM 100 

 

Przeprowadzone kontrole utrzymania psów na terenie gminy
Babice w 2007 roku.

               Wycinka drzew i  krzewów

Czy wiesz, ¿e .......
Szanuj¹c i chroni¹c zieleñ - dbasz o w³asne ¿ycie...?
Dlatego, gdy chcesz wyci¹æ drzewo - pamiêtaj:

-  NIE �cinaj samowolnie,
-  Zastanów siê, czy naprawdê jest taka koniecz-
no�æ,
-  Je�li masz w¹tpliwo�ci  - zadzwoñ do Refera-
tu Gospodarczego tel. 032 620 11 25 wew. 52 -
tam uzyskasz pe³n¹ i rzeteln¹ informacjê.
Zanim z³o¿ysz interwencjê dotycz¹c¹ usuwania

drzew lub krzewów upewnij siê, czy jest do tego podstawa...

Wiedz o tym, ¿e:
Je�li masz zamiar usun¹æ drzewo lub krzew:
I. W zwi¹zku z planowana inwestycj¹ lub modernizacj¹ drogi,
to:
-  Je�li jeste� osoba prawn¹ lub jeste� osob¹ fizyczn¹ bêd¹c¹
przedsiêbiorc¹ i usuwasz drzewa lub krzewy w zwi¹zku z pro-
wadzon¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹, - musisz ui�ciæ op³atê
za usuniêcie drzewa i krzewy na rzecz Gminnego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej
-  je�li jeste� osob¹ fizyczn¹ - nie ponosisz op³at za gospodar-
cze korzystanie ze �rodowiska
II.  W zwi¹zku z zagro¿eniem, jakie stwarza drzewo, to:
-  nie ponosisz op³at, lecz musisz uzyskaæ zezwolenia - chyba,
¿e s¹ to drzewa i krzewy:
1)  W lasach;
2)  Owocowe, z wy³¹czeniem rosn¹cych na terenie nierucho-
mo�ci wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku
narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjê-
tych ochron¹ krajobrazow¹;
3)  Na plantacjach drzew i krzewów;
4)  Których wiek nie przekracza 5 lat;
5)  Usuwanie w  zwi¹zku z funkcjonowaniem ogrodów bota-
nicznych lub zoologicznych;
6)  Usuwanie na podstawie decyzji w³a�ciwego organu z wa-
³ów przeciwpowodziowych i terenów w odleg³o�ci mniejszej
ni¿ 3 m od stopy wa³u;
7)  Które utrudniaj¹ widoczno�æ sygnalizatorów i poci¹gów,
a tak¿e utrudniaj¹ eksploatacjê urz¹dzeñ kolejowych albo po-
woduj¹ tworzenie na torach zasp �nie¿nych, usuwanych na
podstawie decyzji w³a�ciwego organu;
8) Stanowi¹ce przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie
decyzji w³a�ciwego organu.

Je�li chcesz mieæ fachowo i piêknie zaprojektowana zieleñ -
zwróæ siê do specjalistów w zakresie zieleni.
Tylko w³a�ciwy dobór ro�lin zapewni wspania³y efekt....
Zastanów siê zanim z³o¿ysz do Referatu Gospodarczego wnio-
sek o wydanie zezwolenia na usuniêcie drzewa
Czy koniecznie musisz je usuwaæ....? A mo¿e znajdziesz inne
rozwi¹zanie...?

Opracowanie: Stanis³aw Bajer
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PODATEK OD NIERUCHOMOŒCI
od osób fizycznych – stawki w 2007 r. i plan na 2008 r.

Rodzaj podatku Górne stawki
podatku
ustalone

przez
Ministra Fin

na 2007 r.

Stawki
podatku
w 2007 r.
Uchwa³¹

Rady Gminy

Przewidywana
powierzchnia

u¿ytkowa
na 2008 r.

M2

Górna granica
stawek

podatku
na 2008 r.
okreœlone
przez MF

stawek i na
2008 r.

uchwalone
przez Radê

Gminy

Przewidywana
kwota podatku

wg stawek
na 2008 r.
okreœlone
przez MF

Przewidywana
kwota podatku

wg stawek
uchwalonych
przez Radê

Gminy na 2008r.

1. Od gruntów:

a) zwi¹zanych z prowadzeniem

dzia³alnoœci gospodarczej

bez wzglêdu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji

gruntów i budynków

0,69 z³ 0,57 z³ 31066 0,71 z³ 0,59 z³ 22.057,00 z³ 18.329,00 z³

b) pod jeziorami, zajêtych

na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych
3,65z³ 3,65 z³ - 3,74 z³ 3,74z³ - -

c) pozosta³ych, w tym zajête

na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alnoœci

przez organizacje po¿ytku

publicznego

0,34 z³ 0,09 z³ 1.125.964 0,35 z³ 0,10 z³ 394.087,00 z³ 112.596,00 z³

2. Od budynków lub ich czêœci:

a) mieszkalnych 0,57 z³ 0,47 z³ 231.495 0,59 z³ 0,48 z³ 136.582,00 z³ 111.118,00 z³

b) zwi¹zanych z prowadzeniem

dzia³alnoœci gospodarczej

oraz od budynków mieszk.

lub ich czêœci zajêtych

na prowadz. dzia³. gospodarczej

18,60 z³ 17,00 z³ 8.303 19,01z³ 17,20z³ . 157.840,00 z³ 142.812.00z³

c) zajêtych na prowadzenie

dzia³alnoœci gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifiko-

wanym materia³em siewnym
8,66 z³ 4,85 z³ - 8,86z³ 4,96 z³ - -

d) zajêtych na prowadzenie

dzia³alnoœci gospod. w zakresie

udzielania œwiadczeñ zdrowotnych
3,75 z³ 2,98 z³ 137 3,84 z³ 3,50 z³ . 526,00 z³ 480,00 z³

e) pozosta³ych, w tym zajête

na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alnoœci przez

organizacje po¿ytku publicznego
6,23 z³ 3,10 z³ 29.503 6,37 z³ 3,17 z³ 187.934,00 z³ 93.525,00 z³

3. Od budowli – 2% ich wartoœci

w tys. z³.
2% 2%

119.900,00

2% 0,5%-wod.kan

2%- pozosta³e

-

2.398,00 z³

-

2.398,00 z³

901.424,00 z³ 481.258,00z³

L.p.
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Od nowego roku bêdzie obowi¹zywaæ nowa wersja ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych. Przypominamy najwa¿niejsze zmiany
i obowi¹zuj¹ce w przysz³ym roku maksymalne stawki. Ustawa wpro-
wadza miêdzy innymi nowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem od
nieruchomo�ci gruntów pod morskimi wodami wewnêtrznymi i grunty
zajête pod pasy drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowane w nich
budowle, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci go-
spodarczej innej ni¿ eksploatacja autostrad p³atnych. Za grunty po³o¿o-
ne na obszarach objêtych ochron¹ �cis³¹, czynn¹ lub krajobrazow¹
w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody jednostkom sa-
morz¹du terytorialnego przys³uguje z bud¿etu pañstwa zwrot utraco-
nych dochodów. Od zwolnieñ od podatku od nieruchomo�ci przedsiê-
biorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego w odniesieniu
do przedmiotów opodatkowania przeznaczonych na cele badañ i prac
rozwojowych jednostki samorz¹du terytorialnego otrzymaj¹ tak¿e zwrot
utraconych dochodów.Od pocz¹tku nowego roku z ustawy o podat-
kach i op³atach lokalnych znika podatek od posiadania psów a zast¹pi
go op³ata od posiadania psów. Górna granica stawki tej op³aty wynosi
w 2008 r. - 100 z³ od jednego psa. Niezbêdnym warunkiem obowi¹zy-
wania op³aty od posiadania psów jest podjêcie przez radê gminy uchwa-
³y w sprawie wprowadzenia tej op³aty na terenie gminy. Jednocze�nie
ulega zmianie ustawa o dochodach jednostek samorz¹du terytorialne-
go. �ród³em dochodów w³asnych gminy przestan¹ byæ wp³ywy z po-
datku od posiadania psów, a bêd¹ wp³ywy miêdzy innymi z op³aty
uzdrowiskowej i op³aty od posiadania psów. Na podstawie obwiesz-
czenia Ministra Finansów z 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2008 r. (M.P. nr 47,
poz. 557) stawki podatków i op³at wzrastaj¹ o 2,2 %. (wska�nik cen
towarów i us³ug konsumpcyjnych w pierwszym pó³roczu 2007 r.).
Kwoty maksymalnych stawek s¹ nastêpuj¹ce: - od gruntów: a) zwi¹-
zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej, bez wzglêdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 z³ od
1 m2 powierzchni, pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyj-
ne lub elektrowni wodnych - 3,74 z³ od 1 ha powierzchni, b) pozosta-
³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,35 z³
od 1 m2 powierzchni; - od budynków lub ich czê�ci: a) mieszkalnych -
0,59 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, b) zwi¹zanych z prowadze-
niem dzia³alno�ci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej - 19,01
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, c) zajêtych na prowadzenie dzia³al-
no�ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siew-

nym - 8,86 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, d) zajêtych na prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie udzielania �wiadczeñ
zdrowotnych - 3,84 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, e) pozosta-
³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno-
�ci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego -
6,37 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej; - samochody ciê¿arowe
o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton,
w zale¿no�ci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu: a) powy-
¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 676,20 z³ - ta stawka wyj¹tkowo
nie wynika z obwieszczenia , zosta³a ustalona w ustawie z dnia 7
grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz. U.
z 2006 r. Nr 249, poz. 1828, która w czê�ci wchodzi w ¿ycie 1
stycznia 2008 r., b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie - 1128,10 z³,
c) powy¿ej 9 ton - 1353, 72 z³ ,   - samochody ciê¿arowe o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton - 2583,31 z³,
- ci¹gniki siod³owe i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie
z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton - 1579,33 z³,   - ci¹gniki siod³o-
we i balastowe przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub
przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów rów-
nej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:a) do 36 ton w³¹cznie - 1 996,71 z³,
b) powy¿ej 36 ton - 2 583,31 z³ ,  - przyczepy i naczepy, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od
7 ton i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³al-
no�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego -
1 353,72 z³,   - przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rol-
nicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego: a) do 36 ton
w³¹cznie - 1 579,33 z³, b) powy¿ej 36 ton - 1 996,71z³,   - od autobu-
su, w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej ni¿ 30
miejsc - 1 579,33 z³, b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 1 996,71
z³. Op³ata targowa, miejscowa i uzdrowiskowa a) stawka op³aty
targowej nie mo¿e przekroczyæ 631,94 z³ dziennie, b) stawka op³aty
miejscowej w miejscowo�ciach, o których mowa w art. 17 ust.
1 pkt. 1 (miejscowo�ci posiadaj¹ce korzystne w³a�ciwo�ci klima-
tyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umo¿liwiaj¹ce pobyt osób
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych),
nie mo¿e przekroczyæ 1,78 z³ dziennie, c) stawka op³aty miejscowej
w miejscowo�ciach posiadaj¹cych status obszaru ochrony uzdro-
wiskowej nie mo¿e przekroczyæ 2,55 z³ dziennie, d) stawka op³aty
uzdrowiskowej nie mo¿e przekroczyæ 3,54 z³ dziennie, Op³ata od
posiadania psów Stawka op³aty nie mo¿e przekroczyæ 100 z³ od
jednego psa w roku podatkowym. Na podstawie: www.warsza-
wa.rio.gov.pl

PODATKI  INACZEJ

PODATEK OD NIERUCHOMO�CI 
STAWKI OBOWI¥ZUJ¥CE W 2 007R. NA TERENIE GMINY ORAZ S¥ SIEDNIC H GM IN 

L.p
. 

Rod zaj poda tku Stawki Podatku  
w 2007r. Gm ina 

BABICE 

Stawki Podatku  
w  2007r. Gm ina 

ALWERNI A 

Stawki Podatku  
w  2007r. Gm ina 
CHRZANÓW  

Stawki Podatku  
w  2007r. Gm ina 

LIB I¥  ̄

Stawki Podatku  
w 2007r. Gm ina  
TRZEB INI A  

Górne S tawki  
MF n a 2007 r . 

0,64 z³ 
1. O d  gr un tów: 

a)  z wi¹ z an yc h z  pr ow adz eniem  
d z ia³aln o�ci g osp od arcz ej 

0,57 z³ 0 ,5 9  z ³ �wiad. zdrow.  
0,12 z³ 

0,56 z³ 0,66 z³ 0,69 z³ 

 b ) po d  jez ior am i,  z ajêty ch  na 
z b ior nik i wod n e reten cy jne lu b 
elek tro wn i w od ny ch 

3,65 z³  3 ,2 2  z ³ 3,58 z³ 2,62 z³ 3,61 z³ 3,65 z³ 

 c)  p o z osta³y ch , w ty m  z ajê te na 
p ro wad z enie  o d p³atn ej  statuto wej  
d z ia³aln o�ci p rz ez  o rg an iz acje 
p o¿ y tk u pu b licz n ego 

0,09 z³  0,08 z³ 0,11 z³ 0,09 z³ 0,12 z³ 0,34 z³ 

2. O d  bu dy nk ó w lub  ich cz ê �c i: 
a)  m iesz k alny ch 0,47 z³ 0,42 z³ 0,50 z³ 0,43 z³ 0,56 z³ 0,57 z³ 

15,92 z³ 
 b ) z wi¹ z a ny ch  z  p ro wad z en iem  

d z ia³aln o�ci g osp od arcz ej  or az  od  
b ud yn kó w m iesz k.  lub  ich  c z ê�ci 
z ajê tych  na p ro wad z en ie dz ia ³.  
g osp od arcz ej 

17,00 z³ 15,65 z³ sto³ówki w 
o�wiacie  
1,14 z³ 

17,29 z³ 16,89 z³   18,60 z³ 

 c)  z ajêtyc h n a pr owad z en ie 
d z ia³aln o�ci g osp od arcz ej  w z akr esie 
o br otu  k walif iko wan ym  m a teria³em  
siewn ym  

4,85 z³  5,93 z³  8,49 z³  7,84 z³ 8,58 z³ 8,66 z³ 

 d ) z ajêty ch  n a p ro wad z en ie 
d z ia³aln o�ci g osp od . w z a kr esie  
u dz ie lania �wiad cz eñ  z d ro wotn yc h 

2,98 z³  3,71 z³ 3,67 z³ 3,57 z³ 3,71 z³ 3,75 z³ 

5,84 z³  - gara¿  
 e)  p o z osta³y ch , w ty m  z ajê te na 

p ro wad z enie  o d p³atn ej  statuto wej  
d z ia³aln o�ci p rz ez  o rg an iz acje 
p o¿ y tk u pu b licz n ego 

3,10 z³  3,09 z³ 
3,21 z³ - inne  

3,01 z³ 3,17 z³ 6,23 z³ 

2 % 1% -  wod. kanal.  3. O d  bu do wli �  2%  ich  warto �ci 
w  ty s. z ³ . 2 % 2 % woda i �cieki  

1 % 
2 % 

2  %  p oz o sta³e 
2 % 
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O�RODEK POMOCY SPO£ECZNEJ

Pomoc spo³eczna jest instytucj¹ polityki spo³ecznej
Pañstwa maj¹c¹ na celu umo¿liwienie osobom i rodzinom
przezwyciê¿ania trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹
one w stanie pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne �rodki, mo¿li-
wo�ci   i uprawnienia. Celem pomocy spo³ecznej jest  zaspo-
kajanie niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin oraz
umo¿liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj¹cych
godno�ci cz³owieka.

Adres:
O�rodek Pomocy Spo³ecznej
ul. Krakowska 56
32-551 Babice
tel./fax (0 32) 613-40-50
e-mail: ops_babice@pro.onet.pl

Godziny urzêdowania:
Poniedzia³ek          od 9.00 do 17.00
Wtorek - Pi¹tek      od 7.30 do 15.30

W O�rodku Pomocy Spo³ecznej pracuje 9 osób, w tym:
Kierownik O�rodka, 4 pracowników socjalnych, 2 ksiêgowo�æ
i administracja, 1 �wiadczenia rodzinne, 1 zaliczka alimenta-
cyjna i obs³uga Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.

Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Babicach
Teresa Wyrobiec
tel. (32) 613-40-50 w.83, pokój Nr 214
Pracownicy socjalni
tel. (32) 613-40-50 w. 84, pokój Nr 2 (parter)
Dzia³ �wiadczeñ rodzinnych
tel. (32) 613-40-50 w. 83, pokój Nr 214
Ksiêgowo�æ
tel. (32) 613-40-50 w. 81, pokój Nr 213
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
pracownik obs³ugi GKRPA
tel. (32) 613-40-50 w. 82, pokój Nr 211
O�rodek Pomocy Spo³ecznej realizuje zadania zgodnie
z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej  (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z pó�n. zm.)

Osoba lub rodzina, ubiegaj¹ca siê o pomoc spo³eczn¹,
mo¿e zg³osiæ siê do o�rodka pomocy spo³ecznej w miejscu
zamieszkania. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania
pomocy wymagaj¹ uprzednio przeprowadzenia przez pracow-
nika socjalnego rodzinnego wywiadu �rodowiskowego. De-
cyzje  w sprawach �wiadczeñ pomocy spo³ecznej wydawane
s¹  w formie pisemnej. Od ka¿dej decyzji s³u¿y prawo odwo³a-
nia.

Prawo do �wiadczeñ przys³uguje osobom i rodzinom, których
posiadane dochody nie przekraczaj¹ kryteriów dochodowych
ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Dla osoby
samotnie gospodaruj¹cej jest nim dochód nie przekraczaj¹-
cy kwoty 477 z³, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 351 z³
netto.

Pomoc spo³eczna polega w szczególno�ci na:
- przyznawaniu i wyp³acaniu przewidzianych ustaw¹ �wiad-
czeñ,
- pracy socjalnej,
- prowadzeniu i rozwoju niezbêdnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na �wiad
  czenia z pomocy spo³ecznej,

G³ówne cele pomocy spo³ecznej:
- wsparcie osób i rodzin w przezwyciê¿eniu trudnej sytuacji
¿yciowej, doprowadzenie - w miarê mo¿liwo�ci - do ich ¿ycio-
wego usamodzielniania i umo¿liwienie im ¿ycia w warunkach
odpowiadaj¹cych godno�ci cz³owieka,
- zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla
osób nie posiadaj¹cych dochodu lub o niskich dochodach,
w wieku poprodukcyjnym i osobom niepe³nosprawnym,
- zapewnienie dochodu do wysoko�ci poziomu interwencji
socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które
wymagaj¹ okresowego wsparcia,
- zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniêtym
skutkami patologii spo³ecznej, w tym przemoc¹ w rodzinie,
- integracja ze �rodowiskiem osób wykluczonych spo³ecznie,
- stworzenie sieci us³ug socjalnych adekwatnych do potrzeb
w tym zakresie.

POMOC PIENIÊ¯NA

ZASI£EK CELOWY (art. 39 ust. 1)
W celu zaspokojenia niezbêdnej potrzeby bytowej.
Mo¿e byæ przyznany w g³ównej mierze na dofinansowanie za-
kupu:
- zakupu ¿ywno�ci
- kosztu zakupu leków i leczenia
- zakupu opa³u, odzie¿y
- �rodków czysto�ci
- kosztów pogrzebu, itp.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzi-
nie o dochodach przekraczaj¹cych kryterium dochodowe mo¿e
byæ przyznany:
- specjalny zasi³ek celowy w wysoko�ci nie przekraczaj¹cej
odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospo-
daruj¹cej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi

ZASI£EK OKRESOWY ( art. 38 )
(zale¿y od dochodu rodziny) kwota zasi³ku okresowego nie mo¿e
byæ ni¿sza ni¿ 50 % ró¿nicy miêdzy:
1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj¹cej
a dochodem tej osoby;
2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasi³ku nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 20 z³ miesiêcznie.
Okres, na jaki przyznany jest zasi³ek okresowy, ustala OPS na
podstawie okoliczno�ci sprawy.
- d³ugotrwa³a choroba
- niepe³noprawno�æ
- bezrobocie
- mo¿liwo�æ utrzymania lub nabycia uprawnieñ do �wiadczeñ
z innych systemów zabezpieczenia spo³ecznego.

ZASI£EK STA£Y ( art. 37 )
zasi³ek sta³y ustala siê w wysoko�ci:
1) w przypadku osoby samotnie gospodaruj¹cej - ró¿nicy miê-
dzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj¹cej
a dochodem tej osoby, z tym ¿e kwota zasi³ku nie mo¿e byæ
wy¿sza ni¿ 444 z³ miesiêcznie;
2) w przypadku osoby w rodzinie - ró¿nicy miêdzy kryterium
dochodowym na osobê w rodzinie a dochodem na osobê
w rodzinie. Kwota zasi³ku sta³ego nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 30 z³
miesiêcznie. W przypadku zbiegu uprawnieñ zasi³ku sta³ego
i renty socjalnej zasi³ek sta³y nie przys³uguje.
Zasi³ek sta³y przys³uguje:
- pe³noletniej osobie samotnie gospodaruj¹cej, ca³kowicie nie-
zdolnej do pracy z powodu wieku lub niepe³nosprawno�ci,
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je¿eli jej dochód jest ni¿szy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodaruj¹cej;
- pe³noletniej osobie pozostaj¹cej w rodzinie, ca³kowicie nie-
zdolnej do pracy z powodu wieku lub niepe³nosprawno�ci,
je¿eli jej dochód, jak równie¿ dochód na osobê w rodzinie s¹
ni¿sze od kryterium dochodowego na osobê w rodzinie.

RENTA  SOCJALNA Uwaga! Od 1 pa�dziernika 2003 roku ren-
tê socjaln¹ na zasadach okre�lonych w ustawie o rencie
socjalnej /Dz. U. z 1.08.2003r nr 135 poz. 1268/ przyznaje
i wyp³aca Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych

�WIADCZENIA NIEPIENIÊ¯NE
1)  praca socjalna,
2)  sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne,
3)  sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne,
4)  pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne
      usamodzielnienie,
5)  sprawienie pogrzebu,
6)  poradnictwo specjalistyczne,
7)  interwencja kryzysowa,
8)  schronienie,
9)  posi³ek,
10) niezbêdne ubranie,
11) us³ugi opiekuñcze w miejscu zamieszkania, w o�rodkach
wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
12) specjalistyczne us³ugi opiekuñcze w miejscu zamieszka
nia oraz w o�rodkach wsparcia,
13) mieszkanie chronione,
14) pobyt i us³ugi w domu pomocy spo³ecznej,
15) opieka i wychowanie w rodzinie zastêpczej i w placówce
opiekuñczo-wychowawczej,
16) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszka-
niowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyska-
niu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rze-
czowej dla osób usamodzielnianych,
17) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowa-
dzone przez o�rodki adopcyjno-opiekuñcze.
Udzielanie �wiadczeñ w postaci pracy socjalnej i poradnictwa
nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

�WIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA
Rodzaj �wiadczenia
zasi³ki rodzinne wraz z dodatkami -539 rodziny
zasi³ki pielêgnacyjne - 106 osób
zaliczka alimentacyjna - 26 osoby
�wiadczenie pielêgnacyjne - 12 osób
jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia dziecka - 66 osób
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne - 17 osób
Na w/w �wiadczenia rocznie wydajemy ok. 1 600 000 z³

ZASI£KI I POMOC W NATURZE
Rodzaj �wiadczenia
zasi³ek sta³y -24 osoby
zasi³ki celowe-jednorazowe, celowe specjalne,
schronienie - 116 rodzin
zasi³ki okresowe - 36 rodziny
Na w/w �wiadczenia rocznie wydajemy ok. 207 000 z³

US£UGI OPIEKUÑCZE
Rodzaj �wiadczenia
us³ugi opiekuñcze dla osób, które wymagaj¹ opieki
osób drugich - 10 osób
Na w/w �wiadczenia rocznie wydajemy ok. 22 000 z³

POZOSTA£A DZIA£ALNO�Æ
Rodzaj �wiadczenia
pomoc w formie posi³ku dla dzieci  i m³odzie¿y
ucz¹cej  siê w szkole - 145 osób

pomoc w formie zasi³ku celowego na zakup
posi³ków -100 osób
Na w/w �wiadczenia rocznie wydajemy ok. 65 000 z³

DZIA£ �WIADCZEÑ RODZINNYCH

KONTAKT
O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Babicach - Dzia³ �wiadczeñ
Rodzinnych i Zaliczek mie�ci siê w Babicach
przy ulicy Krakowskiej 56 (poddasze, pokój nr 214)

Obs³uga interesantów w sprawie �wiadczeñ rodzinnych odby-
wa siê:
w poniedzia³ek od 9.00 do 17.00,  natomiast od wtorku do
pi¹tku w godz. od 7.30 do 15.30
 tel. (032) 613 40 50 w. 83
Obs³uga interesantów w sprawie zaliczek alimentacyjnych od-
bywa siê:
w poniedzia³ek od 9.00 do 17.00,
we  wtorek w godz. od 7.30 do 15.30
oraz w pi¹tek w godz. od 7.30 do 11.30
 tel.(032) 613 40 50 w. 83

ZAKRES ZADAÑ
1)przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasi³-
ku rodzinnego i dodatków do tego zasi³ku
2)przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie �wiad-
czeñ opiekuñczych
3)przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zali-
czek alimentacyjnych
4)wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach �wiadczeñ
rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
5)terminowe wyp³acanie �wiadczeñ rodzinnych i zaliczek ali-
mentacyjnych (kasa Banku Spó³dzielczego w Babicach  lub
przekazywanie na konta w banku)
6)sprawozdawczo�æ z zakresu �wiadczeñ rodzinnych
i zaliczek alimentacyjnych
7)badanie zaanga¿owania �rodków finansowych na �wiadcze-
nia rodzinne w planie finansowym o�rodka
8)prowadzenie postêpowañ w stosunku do d³u¿ników alimen-
tacyjnych.

DODATEK Z TYTU£U SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA
DZIECKA
Dodatek przys³uguje w wysoko�ci 170 z³ miesiêcznie na dziec-
ko, nie wiêcej jednak ni¿ 340,00 z³ na wszystkie dzieci. W przy-
padku dziecka legitymuj¹cego siê orzeczeniem o niepe³no-
sprawno�ci lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³no-
sprawno�ci kwotê dodatku zwiêksza siê o 80 z³ na dziecko, nie
wiêcej jednak ni¿ o 160 z³ na wszystkie dzieci. Dodatek z tytu³u
samotnego wychowywania dziecka przys³uguje samotnie wy-
chowuj¹cym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, je¿eli nie zosta³o
zas¹dzone �wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od dru-
giego z rodziców dziecka, poniewa¿:
1.  drugi z rodziców dziecka nie ¿yje;
2.  ojciec dziecka jest nieznany;
Dodatek przys³uguje równie¿ osobie ucz¹cej siê, je¿eli oboje
rodzice osoby ucz¹cej siê nie ¿yj¹.

DODATEK Z TYTU£U WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE
WIELODZIETNEJ
Dodatek przys³uguje rodzinie wielodzietnej w wysoko�ci 80 z³
miesiêcznie na trzecie i na nastêpne dzieci uprawnione do
zasi³ku rodzinnego.
Dodatek z tytu³u wychowywania dziecka w rodzinie wielodziet-
nej przys³uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziec-
ka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
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DODATEK Z TYTU£U KSZTA£CENIA I REHABILITACJI
DZIECKA NIEPE£NOSPRAWNEGO

Dodatek przys³uguje miesiêcznie w wysoko�ci 60 z³ na
dziecko w wieku do ukoñczenia 5 roku ¿ycia i 80 z³ na dziecko
w wieku powy¿ej 5 roku ¿ycia do ukoñczenia 24 roku ¿ycia.
Dodatek z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji dziecka przys³uguje
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opieku-
nowi prawnemu dziecka, a tak¿e osobie ucz¹cej siê na pokry-
cie zwiêkszonych wydatków zwi¹zanych z rehabilitacj¹ lub
kszta³ceniem dziecka w wieku:
1.  do ukoñczenia 16 roku ¿ycia, je¿eli legitymuje siê orzecze-
niem o niepe³nosprawno�ci,
2.  powy¿ej 16 roku ¿ycia do ukoñczenia 24 roku ¿ycia, je¿eli
legitymuje siê orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacz-
nym stopniu niepe³nosprawno�ci.

DODATEK Z TYTU£U PODJÊCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI
W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Dodatek przys³uguje przez 10 miesiêcy w roku w okre-
sie pobierania nauki od wrze�nia do czerwca nastêpnego roku
kalendarzowego. Dodatek z tytu³u podjêcia przez dziecko na-
uki w szkole poza miejscem zamieszkania przys³uguje matce
lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi fak-
tycznemu dziecka lub osobie ucz¹cej siê:

1.  w zwi¹zku z zamieszkiwaniem w miejscowo�ci, w której
znajduje siê siedziba szko³y ponadgimnazjalnej lub szko³y ar-
tystycznej, w której realizowany jest obowi¹zek szkolny i obo-
wi¹zek nauki, a tak¿e szko³y podstawowej lub gimnazjum
w przypadku dziecka lub osoby ucz¹cej siê, legitymuj¹cej siê
orzeczeniem o niepe³nosprawno�ci lub o stopniu niepe³no-
sprawno�ci - w wysoko�ci 90 z³ miesiêcznie na dziecko albo
2.  w zwi¹zku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejsco-
wo�ci, w której znajduje siê siedziba szko³y, w przypadku do-
jazdu do szko³y ponadgimnazjalnej, a tak¿e szko³y artystycz-
nej, w której realizowany jest obowi¹zek szkolny i obowi¹zek
nauki w zakresie odpowiadaj¹cym nauce w szkole ponad-
gimnazjalnej - w wysoko�ci 50 z³ miesiêcznie na dziecko.

DODATEK Z TYTU£U ROZPOCZÊCIA ROKU SZKOLNEGO
Dodatek przys³uguje raz w roku, w zwi¹zku z rozpoczê-

ciem roku szkolnego, w wysoko�ci 100 z³ na dziecko.
Dodatek z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego przys³uguje mat-
ce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka, a tak¿e osobie ucz¹cej siê na czê�ciowe
pokrycie wydatków zwi¹zanych z rozpoczêciem w szkole no-
wego roku szkolnego.
Dodatki przys³uguj¹ jedynie rodzinie, która posiada prawo do
samego zasi³ku rodzinnego.
Ustalenie prawa do �wiadczeñ rodzinnych oraz ich wyp³ata
nastêpuj¹ odpowiednio na wniosek ma³¿onków, jednego
z ma³¿onków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycz-
nego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby ucz¹cej siê,
pe³noletniej osoby niepe³nosprawnej lub innej osoby upowa¿-
nionej do reprezentowania dziecka lub pe³noletniej osoby nie-
pe³nosprawnej.
Wniosek sk³ada siê w urzêdzie gminy lub miasta w³a�ciwym
ze wzglêdu na miejsce zamieszkania osoby ubiegaj¹cej siê.
Prawo do zasi³ku rodzinnego oraz dodatków do zasi³ku rodzin-
nego ustala siê na okres zasi³kowy za wyj¹tkiem dodatku
z tytu³u urodzenia dziecka, rozpoczêcia roku szkolnego oraz
podjêcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamiesz-
kania.
Prawo do �wiadczeñ rodzinnych ustala siê, pocz¹wszy od
miesi¹ca, w którym wp³yn¹³ wniosek z prawid³owo wype³nio-
nymi dokumentami do koñca okresu zasi³kowego.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTU£U URODZENIA SIÊ
DZIECKA

Jednorazow¹ zapomogê z tytu³u urodzenia siê dziecka
przyznaje siê jednorazowo w wysoko�ci 1000 z³ na jedno dziec-
ko. Zapomoga przys³uguje ojcu lub matce albo opiekunowi
prawnemu niezale¿nie od ich dochodów. Wniosek o wyp³atê
zapomogi sk³ada siê w terminie 3 miesiêcy od dnia narodzin.
Wniosek z³o¿ony po terminie pozostawia siê bez rozpoznania.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA - UPRAWNIENI
Pomoc pañstwa w postaci zaliczki alimentacyjnej ad-

resowana jest do:
dzieci uprawnionych do �wiadczenia alimentacyjnego na pod-
stawie tytu³u wykonawczego, którego egzekucja jest bezsku-
teczna, je¿eli dziecko:
·   jest wychowywane przez osobê samotnie wychowuj¹c¹
dziecko
·   jest wychowywane przez osobê pozostaj¹c¹ w zwi¹zku ma³-
¿eñskim z osob¹, która przebywa w zak³adzie karnym powy¿ej
3 miesiêcy albo jest ca³kowicie ubezw³asnowolniona
·    jest osob¹ ucz¹c¹ siê, w rozumieniu przepisów o �wiadcze-
niach rodzinnych
Pomoc pañstwa w postaci zaliczki alimentacyjnej adresowa-
na jest do dzieci uprawnionych do �wiadczenia alimentacyj-
nego na podstawie tytu³u wykonawczego, którego egzekucja
jest bezskuteczna, je¿eli dziecko:
·   jest wychowywane przez osobê samotnie wychowuj¹c¹
dziecko;
·   jest wychowywane przez osobê pozostaj¹c¹ w zwi¹zku ma³-
¿eñskim z osob¹, która przebywa w zak³adzie karnym powy¿ej
3 miesiêcy albo jest ca³kowicie ubezw³asnowolniona;
·    jest osob¹ ucz¹c¹ siê, w rozumieniu przepisów o �wiadcze-
niach rodzinnych;
Dziecko uprawnione do �wiadczenia alimentacyjnego na pod-
stawie tytu³u wykonawczego, którego egzekucja jest bezsku-
teczna, wychowywane przez osobê pozostaj¹c¹ w zwi¹zku
ma³¿eñskim, nabywa prawo do zaliczki, przez okres jednego
roku, je¿eli osoba pozostaj¹ca w zwi¹zku ma³¿eñskim z³o¿y³a
do s¹du pozew o separacjê albo rozwód i spe³nione s¹ pozo-
sta³e warunki okre�lone w ustawie.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA PRZYS£UGUJE:
1.  do ukoñczenia 18 roku ¿ycia,
2.  do ukoñczenia 24 roku ¿ycia, w przypadku gdy dziecko uczy
siê w szkole lub szkole wy¿szej.
Zaliczka przys³uguje, je¿eli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobê w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 z³. (przy ustala-
niu prawa do zaliczki do dochodu rodziny nie wlicza siê otrzy-
mywanej zaliczki).

ZALICZKA NIE PRZYS£UGUJE, JE¯ELI OSOBA UPRAWNIO-
NA (DZIECKO):
1.  przebywa w instytucji zapewniaj¹cej ca³odobowe utrzyma-
nie (dom pomocy spo³ecznej, placówka opiekuñczo - wycho-
wawcza, m³odzie¿owy o�rodek wychowawczy, schronisko dla
nieletnich, zak³ad poprawczy, areszt �ledczy, zak³ad karny, za-
k³ad opiekuñczo - leczniczy, zak³ad pielêgnacyjno - opiekuñ-
czy, a tak¿e szko³a wojskowa lub inna szko³a zapewniaj¹ca
nieodp³atne pe³ne utrzymanie, w tym wy¿ywienie, zakwatero-
wanie i umundurowanie),
2.  przebywa w rodzinie zastêpczej,
3.  zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski,
4.  jest uprawniona do zasi³ku rodzinnego na w³asne
dziecko.
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WSTRZYMANIE PRAWA DO ZALICZKI
 ALIMENTACYJNEJ
Organ w³a�ciwy wierzyciela wstrzymuje wyp³atê
zaliczki:

1.  W przypadku odmowy udzielenia organowi w³a�ci-
wemu wierzyciela informacji maj¹cych wp³yw na wy-
p³atê zaliczki lub podania informacji nieprawdziwych,
2.  W przypadku odmowy udzielenia komornikowi s¹-
dowemu przez osobê uprawnion¹ do zaliczki lub jej
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
informacji maj¹cych wp³yw na skuteczno�æ egzekucji
lub podania informacji nieprawdziwych.
3.  W przypadku udzielenia powy¿szych informacji wzna-
wia siê wyp³atê zaliczki od miesi¹ca, w którym wp³ynê-
³y informacje, do koñca okresu zasi³kowego. Je¿eli
wznowienie wyp³aty wstrzymanej zaliczki nie nast¹pi
do koñca okresu zasi³kowego, prawo do zaliczki wy-
gasa. Komornik s¹dowy jest obowi¹zany udzieliæ or-
ganowi w³a�ciwemu wierzyciela informacji maj¹cych
wp³yw na wyp³atê zaliczki.

ZWROT ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ
D³u¿nik alimentacyjny jest zobowi¹zany do zwro-

tu organowi w³a�ciwemu wierzyciela nale¿no�ci w wy-
soko�ci zaliczek wyp³aconych osobie uprawnionej, po-
wiêkszonej o 5 %.
Osoba, która pobra³a nienale¿nie zaliczkê, jest zobo-
wi¹zana do jej zwrotu.
Organ w³a�ciwy wierzyciela mo¿e umorzyæ nale¿no�ci
d³u¿nika alimentacyjnego z tytu³u wyp³aconych zaliczek,
a tak¿e wierzyciela z tytu³u nienale¿nie pobranej zalicz-
ki, uwzglêdniaj¹c sytuacjê dochodow¹ i rodzinn¹ tych
osób.

WYSOKO�Æ ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ
Zaliczka przys³uguje do wysoko�ci �wiadczenia ali-
mentacyjnego, nie wiêcej jednak ni¿:

1.  w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie
osoby uprawnione do zaliczki - 170,00 z³ dla osoby
uprawnionej albo 250,00 z³, je¿eli osoba ta legitymuje
siê orzeczeniem o niepe³nosprawno�ci albo orzecze-
niem o znacznym stopniu niepe³nosprawno�ci,
2.   w przypadku gdy w rodzinie s¹ trzy osoby, lub wiê-
cej, uprawnione do zaliczki - 120,00 z³ dla osoby upraw-
nionej albo 170,00 z³, je¿eli osoba ta legitymuje siê
orzeczeniem o niepe³nosprawno�ci albo orzeczeniem
o znacznym stopniu niepe³nosprawno�ci.
3.   w przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50
% kwoty 583 z³ (291,50 z³ netto na osobê) kwotê zalicz-
ki zwiêksza siê do:
4.  w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie
osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 z³ dla osoby
uprawnionej albo 380,00 z³, je¿eli osoba ta legitymuje
siê orzeczeniem o niepe³nosprawno�ci albo orzecze-
niem o znacznym stopniu niepe³nosprawno�ci,
5.   w przypadku gdy w rodzinie s¹ trzy osoby, lub wiê-
cej, uprawnione do zaliczki - 250,00 z³ dla osoby upraw-
nionej albo 300,00 z³, je¿eli osoba ta legitymuje siê
orzeczeniem o niepe³nosprawno�ci albo orzeczeniem
o znacznym stopniu niepe³nosprawno�ci.

Kierownik - Teresa Wyrobiec
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O�WIATA W GMINIE BABICE

PRZEDSZKOLE SAMORZ¥DOWE
W BABICACH
Bez przesady mo¿na nazwaæ je przedszkolem rodzinnym.
Wychowa³o siê  tutaj ju¿ kilka pokoleñ. Placówka rozpoczê³a swoj¹
dzia³alno�æ w1965 roku. Jest to najd³u¿ej dzia³aj¹ce przedszkole na
terenie naszej gminy.
Naszym piorytetem jest dobro dziecka. Pragniemy, aby wszystkie dzieci
czu³y siê u nas bezpieczne i  szczê�liwe, a rodzice byli wspó³gospo-
darzami przedszkola. Aby uatrakcyjniæ pobyt dzieci w placówce orga-
nizujemy wiele ciekawych wycieczek, nie tylko na terenie naszej miej-
scowo�ci ( poczta, biblioteka, OSP, szko³a, zamek, skansen, o�rodek
zdrowia, GOKiS) ale tak¿e wyjazdowych: teatr Groteska w Krakowie,
Sztolnia  w Libi¹¿u, W¹wóz Homole w Szczawnicy, Park niespodzia-
nek w Ustroniu. Zapraszamy tak¿e do przedszkola wielu ciekawych
go�ci np. aktorów z teatru Skrzat z Krakowa, przedstawicielki KGW
Babice, górnika, stra¿aka, policjanta, pielêgniarkê, lekarza,  itd.
Jeste�my przedszkolem kultywuj¹cym tradycje dlatego te¿ organizu-
jemy wiele spotkañ np. z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, czy Wielka-
nocy,  aby zademonstrowaæ nasze umiejêtno�ci i zdobyt¹ wiedzê
o s¹siaduj¹cych  z nami regionach Polski. Na spotkania te zaprasza-
my rodziców i emerytowanych pracowników, a tak¿e go�ci z Kurato-
rium i w³adze  naszej miejscowo�ci.
W placówce panuje atmosfera ¿yczliwo�ci, zrozumienia, otwarto�ci.
Motto naszego przedszkola brzmi: "Daj dziecku szczê�cie i naucz go
rozumieæ �wiat".

Dyrektor - Beata Rusek

PRZEDSZKOLE SAMORZ¥DOWE
W  ZAGÓRZU
Przedszkole Samorz¹dowe w Zagórzu posiada 5 oddzia³ów (w tym
jeden zlokalizowany przy Zespole Szkó³ w Mêtkowie): Krasnoludki,
Biedronki, Smerfy, Kubusie, Pszczó³ki. Obecnie mamy 97 wychowan-
ków. Lokalizacja przedszkola, z dala od ruchu ulicznego, po�ród zie-
leni pobliskich ³¹k i lasów, sprzyja organizowaniu zabaw, spacerów
i wycieczek po³¹czonych z bezpo�rednimi obserwacjami przyrody
w ró¿nych porach roku. Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny,
bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom. Sprawiamy,
¿e dzieci czuj¹ siê kochane, akceptowane i szczê�liwe. W pracy kie-
rujemy siê misj¹, która brzmi: "Nasze bezpieczne przedszkole - przed-
szkolem Ma³ych Artystów, w którym dzieci wszechstronnie rozwijaj¹
swoje zainteresowania, zdolno�ci i umiejêtno�ci poprzez twórcze
dzia³anie". Nauczyciele przedszkola s¹ kreatywni, z bogatymi do�wiad-
czeniami i wysokimi kwalifikacjami. W pracy pos³uguj¹ siê metoda-
mi aktywnymi, takimi jak : Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdano-
wicz, pedagogiki zabawy wg Klanza, ruchu rozwijaj¹cego wg W. Sher-
borne, my�lenia twórczego Edwarda de Bono, aktywnego s³uchania

PRZEDSZKOLE SAMORZ¥DOWE
W OLSZYNACH
Przedszkole  jest placówk¹ wiejsk¹ dwuoddzia³ow¹, która otacza
opiek¹ wychowawczo-dydaktyczn¹ dzieci z dwóch miejscowo�ci: Ol-
szyny i Jankowice. Placówka po³o¿ona jest z dala od ruchliwych ulic,
otoczona du¿ym ogrodem, z bardzo dobr¹ baz¹ lokalow¹. Po³o¿enie,
klimat, atmosfera rodzinna panuj¹ca w przedszkolu sprzyja zdrowiu
fizycznemu i psychicznemu dziecka.
Tutaj dzieci z u�miechem na twarzy maj¹ mo¿liwo�æ rozwoju kre-
atywnej postawy o szerokich zainteresowaniach i ró¿norodnych umie-
jêtno�ciach, a tradycja lokalna, edukacja regionalna ma ogromn¹
dla nas warto�æ emocjonaln¹ i spo³eczn¹. Dziecko w naszym przed-
szkolu jest pod opiek¹ wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, czuje
siê wa¿ne, potrzebne i bezpieczne.

Dyrektor - Teresa Haber
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O�WIATA W GMINIE BABICE cd.
ZESPÓ£ SZKÓ£ W JANKOWICACH
Szko³a Podstawowa im. Ma³gorzaty Fornalskiej razem
z Publicznym Gimnazjum  tworz¹ Zespó³ Szkó³ w Jankowi-
cach. Od 2000 roku Zespo³owi Szkó³ szefuje mgr in¿. Krystyna
Szymkiewicz. Kadrê Zespo³u stanowi 21 nauczycieli z wy¿szym
wykszta³ceniem, w tym 5 nauczycieli  z tytu³em nauczyciela
dyplomowanego.
Obecnie  w szkole kszta³ci siê  116 uczniów w 6 oddzia³ach,
a w gimnazjum 55 uczniów.   Uczniowie to dzieci z Olszyn
i Jankowic.
 Mamy dobre warunki do nauki. Budynek  jest czê�ciowo nowy.
Sk³ada siê z trzech segmentów, ma 9 sal dydaktycznych, które
w zupe³no�ci wystarcz¹ na zajêcia w trybie jednozmianowym.
Sale s¹ du¿e, przestronne. Do zajêæ wychowania fizycznego
mamy zastêpcz¹ salê gimnastyczn¹ i si³owniê, do zajêæ z in-
formatyki - pracowniê komputerow¹. Czynna jest biblioteka
szkolna. Ponadto posiadamy sto³ówkê, w której spo¿ywamy
�niadania.
Szko³a zapewnia dostêp do wiedzy na wysokim poziomie.
Ma to swój wyraz  w osi¹gniêciach uczniów, którzy s¹ laureata-
mi konkursów  gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Nasi uczniowie mog¹ rozwijaæ swoje zainteresowania i po-
g³êbiaæ wiedzê w Klubie Europejskim i licznych ko³ach: tury-
styczno-krajoznawczym, teatralnym, dziennikarskim, informa-
tycznym,  jêzykowym, tanecznym. Ju¿ od klasy pierwszej wszy-
scy mog¹ uczyæ siê jêzyka angielskiego oraz w klasie szóstej
-dodatkowo jêzyka  niemieckiego.
Dla uczniów maj¹cych trudno�ci w nauce zorganizowane s¹
zajêcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz zajêcia i opieka pe-
dagoga szkolnego. W naszej szkole wszyscy czuj¹ siê dobrze
i bezpiecznie.
W bie¿¹cym roku szkolnym uczniowie aktywnie uczestnicz¹
w realizacji projektów wspó³finansowanych ze �rodków Unii
Europejskiej i bud¿etu pañstwa, Gminnego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Babicach:
1) ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych w 2007 roku"
( m.in. zorganizowane zosta³y wycieczki krajoznawczo-turystycz-
ne do : Inwa³du, Wadowic, Dolinek Krakowskich, nadal trwaj¹
zajêcia kó³ zainteresowañ, æwiczeñ wyrównawczych, kó³ka ta-
necznego  tañców regionalnych),
2) program profilaktyczny ,,Ja i moja rodzina bez na³ogów"
(m.in. odby³o siê �wiêto Pieczenia- Grillowania pt. ,,Zrób to
razem z nami", uczestniczyli�my  w lekcjach muzealnych
w Nadwi�lañskim Parku Etnograficznego w Wygie³zowie, or-
ganizowali�my Gminny Konkurs Literacki p.t. ,,Gdzie i jak siê
bawimy?" oraz ró¿nesposoby wspólnego spêdzania czasu
z rówie�nikami i rodzin¹, realizujemy tak¿e edukacjê me-
dialn¹).

Nasze gmnazjum od kwietnia bie¿¹cego roku realizuje
projekt "Super Szko³a", którego g³ównym celem jest wyrówny-
wanie szans miêdzy m³odzie¿¹ ze wsi i miasta. Dziêki projek-
towi uczniowie naszej szko³y maj¹ mo¿liwo�æ uczestniczenia
w ró¿nych kursach: szybkiego czytania, jêzyka francuskiego,
w³oskiego, wyjazdach edukacyjnych, np. do Europe Direct, pla-
netarium, opery, teatrów, kina, ró¿nych zak³adów pracy, w zajê-
ciach dodatkowych: wyrównawczych z ró¿nych przedmiotów,
ko³ach zainteresowañ, imprezach, np. "Piknik Rodzinny" itp.
Odbiorcami projektu s¹ uczniowie mieszkaj¹cy na terenach
wiejskich (Jankowice i Olszyny), dlatego te¿ wa¿ne jest poka-
zanie im mo¿liwo�ci rozwoju osobistego w ró¿nych aspek-
tach, poznanie swoich preferencji i predyspozycji zawodowych,
ukazanie warto�ci aktywno�ci w³asnej i motywowanie do jej
podejmowania, rozbudzenie zainteresowañ i aspiracji edu-
kacyjnych.
Ponadto  uczestniczymy  w akcjach ekologicznych. Jeste�my
szko³¹, która przyst¹pi³a do   Ogólnopolskiego Programu ,,Bo-

ZESPÓ£ SZKÓ£ W BABICACH
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Babicach w przeci¹gu ostatniego
roku odnie�li wiele sukcesów. Do  najwa¿niejszych zaliczamy
udzia³ w finale kuratoryjnego konkursu historycznego, I miej-
sce w wojewódzkim konkursie "Talenty Ma³opolski", II miejsce
w powiatowym konkursie  j. angielskiego, III miejsce w woje-
wódzkim konkursie literackim "Têczowe pióro", I miejsce
w powiatowym konkursie j. angielskiego klas I-III, etap woje-
wódzki konkursu biblijnego oraz wiele  innych, dziêki którym
s³awili dobre imiê szko³y, a pedagogom i rodzinom przysparza-
li powodów do dumy. Dwóch z naszych uczniów zosta³o sty-
pendystami czo³owej fundacji Sapere Auso. Szko³a zosta³a wy-
remontowana i doposa¿ona w nowoczesny sprzêt oraz drug¹
pracowniê komputerow¹. Uczniowie anga¿uj¹ siê  w ¿ycie szko-
³y. Dziêki temu w ubieg³ym roku 06/07 zosta³o przeprowadzo-
nych kilkana�cie prac na rzecz �rodowiska (m.in.: pomoc ma-
terialna dla dzieci z ubogich rodzin, sprzeda¿ stroików �wi¹-
tecznych, nagranie p³yty z kolêdami, szereg akcji, zawodów,
akademii i pokazów). Zorganizowano wiele wycieczek eduka-
cyjnych, krajowych i zagranicznych. Szko³a pozwala na rozwija-
nie wszechstronnych zainteresowañ. Dziêki wygranemu pro-
jektowi "Super Szko³a" uda³o nam siê powiêkszyæ tê ofertê.
Dzieci bior¹ udzia³ w zajêciach teatralnych, zajêciach warszta-
towych w Skansenie, klubie europejskim,  korzystaj¹ z wycie-
czek do kin, teatru, udzielaj¹ siê w gromadzie zuchowej i in-
nych ko³ach pozalekcyjnych. W ramach "Super Szko³y" powsta³
Zespó³ Tañca i Pie�ni "Ma³opolanie". M³odzie¿ uczy siê zacho-
wywaæ tradycjê i pielêgnowaæ j¹ poprzez aktywne uczestnictwo
w zespole.

Dyrektor -Beata Wi�niewska-Pasierb

muzyki wg Betti Strauss, dzieciêcej matematyki wg E. Grusz-
czyk-Kolczyñskiej oraz w oparciu o programy w³asne. Dla chêt-
nych dzieci, na pro�bê rodziców, proponujemy zajêcia dodat-
kowe: plastyczne - �Przedszkolne spotkania ze sztuk¹�, teatral-
ne - �Kurtyna w górê�, logopedyczne - �Mówimy poprawnie�,
jêzyk angielski, rytmikê, religiê. Nasze przedszkole wielostron-
nie wp³ywa na rozwój wychowanków. Monitorujemy i stymulu-
jemy ich rozwój psychiczny, emocjonalny, spo³eczny, umys³o-
wy, kszta³cimy uniwersalne umiejêtno�ci, zapewniamy równy
start szkolny wszystkim dzieciom, pomagamy w stworzeniu po-
zytywnego obrazu samego siebie oraz szanowania ludzi in-
nych ras i kultur, wychowujemy we wspó³pracy z rodzin¹. Ro-
dziców zapraszamy do wspólnego tworzenia atmosfery wycho-
wawczej, s³u¿ymy pomoc¹ w procesie adaptacyjnym, tworzy-
my z ich pomoc¹ rodzinne uroczysto�ci przedszkolne i imprezy
�rodowiskowe: Pasowanie na Przedszkolaka, �wiêto Pieczo-
nego Ziemniaka, Miko³ajki, Dzieñ Babci i Dziadka, Piknik Ro-
dzinny. Przybli¿amy te¿ kulturê "Ma³ej Ojczyzny" . Do tradycji przed-
szkola wesz³y spotkania z Ko³em Gospodyñ Wiejskich "Zagó-
rzanki", które ucz¹ dzieci tradycji, obyczajów, zwyczajów nasze-
go regionu, prezentuj¹ swoje umiejêtno�ci wykonywania palm
wielkanocnych, pisanek, koronek, opowiadaj¹ o ludowych zwy-
czajach, ucz¹ przy�piewek. Jeste�my organizatorami wycie-
czek  regionalnych (zwiedzanie zamku Lipowiec, udzia³ w lek-
cjach rzemios³a w Skansenie, poznawanie zabytków Krako-
wa). Uwieñczeniem pracy przedszkola s¹ osi¹gniêcia dzieci
w przegl¹dach teatralnych, festiwalach piosenki, konkursach
plastycznych i matematycznych organizowanych na terenie gmi-
ny, powiatu i województwa. Pretendujemy do miana "Bajkowe-
go Przedszkola Ma³ych Artystów".

Dyrektor - Beata Stroñska

 o�wiata
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ZESPÓ£ SZKÓ£ W MÊTKOWIE
W sk³ad Zespo³u Szkó³ w Mêtkowie wchodz¹: Szko³a Podsta-
wowa wraz z Oddzia³em Przedszkolnym oraz Publiczne
Gimnazjum. W roku szkolnym 2007/08 do zespo³u uczêszcza
³¹cznie 164 uczniów.
Budynek szkolny po³o¿ony jest na skraju lasu, na dzia³ce
o powierzchni 1 hektara. Na terenie szkolnym znajduj¹ siê
2 boiska do pi³ki no¿nej, boisko do siatkówki i koszykówki,
bie¿nia oraz ekologiczny plac zabaw dla najm³odszych.
Z roku na rok poprawie ulega baza szko³y. Prowadzone s¹
prace remontowe maj¹ce na celu podniesienie standardu
budynku, planowana jest budowa sali gimnastycznej, wymia-
na dachu oraz termomodernizacja.
Od maja 2007 r. Publiczne Gimnazjum realizuje projekt unijny
"Super Szko³a". Dziêki �rodkom unijnym uczniowie gimnazjum
mog¹  rozwijaæ swoje zainteresowania, uczêszczaj¹c na ko³a
zainteresowañ: sportowe, jêzykowe ,artystyczne, informatycz-
ne, przyrodniczo-techniczne, ekonomiczne i rêkodzie³a arty-
stycznego. Bior¹ tak¿e udzia³ w wyjazdach na basen po³¹czo-
nych z nauk¹ p³ywania. Uczestniczyli w wycieczkach edukacyj-
nych do: Warszawy, Ojcowa, Chorzowa i Tarnowskich Gór oraz
do kina 3D w Krakowie. S¹ uczestnikami warsztatów   z przed-
stawicielami ró¿nych zawodów (kosmetyczk¹, piekarzem, fry-
zjerk¹, stra¿akiem).
Szko³a, w okresie od wrze�nia do pa�dziernika, jako jedyna
w gminie i jedna z trzech w powiecie realizowa³a projekt mini-
sterialny "Podró¿e historyczno-kulturowe w czasie i przestrze-
ni - �ladami najwiêkszego z Polaków - Jana Paw³a II". Benefi-
cjentami tego projektu byli uczniowie klasy VI szko³y podsta-
wowej oraz klasy II Publicznego Gimnazjum. Dziêki niemu
uczniowie poznali sylwetkê Jana Paw³a II w kontek�cie miejsc
historycznych zwi¹zanych z osob¹ Papie¿a - Polaka.
Klasy I-III Szko³y Podstawowej realizuj¹ program profilaktycz-
ny "Program ma³ych mo¿liwo�ci - chocia¿ ma³o mamy lat",
a klasy IV-VI "Czym skorupka za m³odu nasi¹knie, tym na sta-
ro�æ tr¹ci". Obydwa programy po³¹czone by³y z wycieczkami
do Krakowa, które pokaza³y uczniom alternatywne formy spê-
dzania wolnego czasu.
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Mêtkowie we wszystkich opisa-
nych  dzia³aniach uczestnicz¹ bezp³atnie, a  podejmowane
dzia³ania maj¹ na celu wyrównywanie szans edukacyjnych.
Realizacja wymienionych projektów jest mo¿liwa dziêki du¿e-
mu zaanga¿owaniu dyrekcji i grona pedagogicznego.

Dyrektor - Bo¿ena  Jopek

SZKO£A PODSTAWOWA W ROZKOCHOWIE
Szko³a Podstawowa im. "Bohaterów Westerplatte" w Rozko-
chowie liczy 64 uczniów, do oddzia³u przedszkolnego uczêsz-
cza 9 dzieci. Uczniowie mog¹ braæ udzia³ w nastêpuj¹cych
ko³ach zainteresowañ: ko³o polonistyczne,  ko³o matematycz-
ne, ko³o jêzyka angielskiego. W szkole prowadzone s¹
te¿   zespo³y: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompen-
sacyjne.

ZESPÓ£ SZKÓ£ W ZAGÓRZU
W roku szkolnym 2007/2008 liczy 332 uczniów, zatrudnionych
jest 26 nauczycieli.
Szko³a prowadzi wiele zajêæ pozalekcyjnych: kó³ko biologicz-
no-chemiczne, plastyczne, informatyczne,  dziennikarskie oraz
"Szkoln¹ Akademiê Filmow¹", w ramach której uczniowie sys-
tematycznie wyje¿d¿aj¹ do kina "Ars" w Krakowie. Organizowa-
ne s¹ równie¿ popo³udniowe zajêcia sportowe m.in. tenis sto-
³owy, prowadzone przez trenera Klubu Sportowego w Zagórzu,
oraz pi³ka siatkowa i no¿na.
W szkole odbywaj¹ siê  zajêcia zespo³u wokalno-instrumen-
talnego i chóru szkolnego. Nauczyciele prowadz¹ spo³ecznie
zajêcia wyrównawcze z ró¿nych przedmiotów.
Od wrze�nia 2006 roku uczniowie maj¹ mo¿liwo�æ korzystania
z Internetowego Centrum Multimedialnego (4 stanowiska kom-
puterowe, sieciowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, drukarka, ska-
ner), wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹.
W szkole dzia³a Samorz¹d Uczniowski Publicznego Gimna-
zjum pod kierunkiem p. Renaty Dorman i Samorz¹d Uczniow-
ski Szko³y Podstawowej pod kierunkiem p. Barbary Gramatyki.
Cz³onkowie Samorz¹du Uczniowskiego organizuj¹  dyskoteki,
kiermasze okoliczno�ciowe i wernisa¿e prac plastycznych
uczniów naszej szko³y.
Nasz placówka jest organizatorem cyklicznych imprez �rodo-
wiskowych i uroczysto�ci szkolnych:
"Dzieñ Seniora", "Dzieñ otwarty dla rodziców i dzieci Przedszkola
Samorz¹dowego w Zagórzu", "Dzieñ Rodziny", "Dzieñ Dziecka
i Sportu Szkolnego" oraz upamiêtniaj¹cych wa¿ne  wydarzenia
historyczne:  "�wiêto Niepodleg³o�ci", "Rocznica Konstytucji
3 Maja", "�wiêto Edukacji".
Jeste�my tak¿e organizatorem konkursów o zasiêgu gminnym
i powiatowym. Do najwa¿niejszych w roku szkolnym 2006/2007
nale¿a³y:
- Powiatowy konkurs literacko-plastyczny "Nie tylko drzewa maj¹
korzenie" pod honorowym patronatem Wójta Gminy Babice
- Gminny Konkurs Piosenki, Prozy i Poezji Angielskiej
- Gminny Konkurs Sportowy dla klas I-III szkó³ podstawowych
- Gminny Turniej Tenisa Sto³owego (kategoria gimnazjów
i szkó³ podstawowych)
- Gminny Turniej Tenisa Sto³owego (kategoria rodzinna)
W tym roku szkolnym skutecznie funkcjonuje e-szko³a, dziêki
której rodzice i nauczyciele mog¹ systematycznie wymieniaæ
informacje o bie¿¹cych sukcesach czy potrzebach dziecka.
Za³o¿ona zosta³a równie¿ strona internetowa szko³y, gdzie za-
mieszczane s¹ bie¿¹ce informacje na temat naszej dzia³alno-
�ci(www.zszagorze.edupage.org.)

V-ce Dyrektor - Maria Miranowicz

cian" (ochrona bociana bia³ego i jego  ¿erowisk. Zbieramy
równie¿ surowce wtórne.
Szko³a �ci�le wspó³pracuje z: Wójtem oraz radnymi Gminy
Babice, Urzêdem Gminy, Gminnym O�rodkiem Pomocy Spo-
³ecznej i Gminnym O�rodkiem Kultury i Sportu w Babicach, we
wsi Jankowice -z Rad¹ So³eck¹, Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹
w Jankowicach  i  Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹, w ze Stowa-
rzyszeniem Kultury, Sportu i Rozwoju wsi Olszyny i Rad¹ So-
³eck¹  wsi Olszyny.
Wiele dzia³añ przeprowadzili�my dziêki dobrej wspó³pracy
i ¿yczliwej sympatii  Szkó³ Podstawowych Gminy Babice.

Dyrektor - Krystyna Szymkiewicz

Szko³a ma na celu tworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych
wszechstronny rozwój ka¿dego ucznia, uwzglêdniaj¹c jego zdol-
no�ci i mo¿liwo�ci.
Przygotowywuje dzieci do samodzielnego ¿ycia w atmosferze
przyja�ni i bezpieczeñstwa, wpajaj¹c spo³ecznie akceptowane
zasady i normy moralne.

Dyrektor - Anna Wilk
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PODYSKUTUJMY O KULTURZE
Czym w �rodowisku lokalnym powinien byæ
o�rodek kultury?
Kultura to bardzo szerokie pojêcie i wyod-
rêbnienie z niej obszaru charakterystyczne-
go dla o�rodka kultury, to zadanie bardzo
trudne. Dlatego tak wielka ró¿norodno�æ
metod pracy o�rodków kultury.
Jakie s¹ oczekiwania wobec wspó³czesnej
instytucji kultury, czy jej dzia³alno�æ powinna
polegaæ  na organizacji imprez kulturalnych,
prowadzeniu �wietlic i zajêæ dla dzieci  i m³o-
dzie¿y? Czy powinna proponowaæ takie
uczestnictwo w kulturze   i ¿yciu spo³ecznym,
które bêdzie zaczynem pozytywnego my�le-
nia  i aktywnej postawy jej odbiorców wobec
�wiata?
Wspólnie z Wójtem Gminy Babice zaprasza-
my mieszkañców naszej Gminy do dyskusji
na ten temat. W 2008r. planujemy zorgani-
zowanie  panelu dyskusyjnego na temat  roz-
woju kultury  w naszej Gminie.

GMINNY O�RODEK
 KULTURY I SPORTU

W BABICACH
ul. Krakowska 47

32-551 Babice
tel./fax 032 613 40 94

gokisbabice@interia.pl

Dyrektor
mgr Marzena Pierzcha³a-Dudek

G³. Ksiêgowy
mgr Jan Augustynek

�WIETLICE

RADAR Babice
tel. 032 613 40 53

czynna
wtorek, �roda,

czwartek, pi¹tek
w godz.16.00-21.00

St. Instruktor �wietlicy
Magdalena Augustynek

WDK Jankowice
czynna

wtorek, �roda, pi¹tek
w godz. 15.0-19.00

St. Instruktor plastyki
mgr Aneta Chrz¹�cik

PIÊTERKO Rozkochów
czynna

poniedzia³ek, wtorek,
�roda, pi¹tek

w godz. 14.00-19.00

Instruktor �wietlicy
Agata Jurczak

ZAMECZEK Wygie³zów
tel. 032 622 95 17

czynna
poniedzia³ek, �roda,

czwartek, pi¹tek
w godz. 14.00-19.00

Instruktor �wietlicy
Beata Syku³a

ROK 2007 W DZIA£ALNO�CI
GOKIS BABICE

Kolejny rok pracy ju¿ za nami. Ga-
zeta, któr¹ macie Pañstwo przed sob¹
jest okazj¹ do krótkiego podsumowania
naszej dzia³alno�ci. Dla pracowników
GOKiS wa¿n¹ metod¹ pracy jest praca
projektami. W 2007 roku realizowali�my
projekty, których odbiorcami by³y g³ównie
dzieci i m³odzie¿. Do najciekawszych
nale¿a³y "Babice - miejsca znane i nie-
znane",w wyniku którego powsta³ folder
promuj¹cy tê miejscowo�æ. Tajniki zdro-
wej kuchni poznali uczestnicy projektu re-
alizowanego wspólnie z Ko³em Gospo-
dyñ Wiejskich w Babicach pn. "Smacz-
nie i zdrowo". Na "zwiedzanie" mórz i oce-
anów  wybrali siê podczas ferii zimowych
m³odzi ludzie z Rozkochowa, którzy zre-
alizowali projekt "B³êkitna planeta". Na
pocz¹tku czerwca rozpoczê³a swoj¹ dzia-
³alno�æ pracownia ceramiczna  "Gara¿",
której powstanie by³o efektem projektu
"Czynione w ogniu", realizowanego
wspólnie ze Stowarzyszeniem Sympaty-
ków Babic  "Impuls". Dzisiaj pracownia
s³u¿y mieszkañcom Gminy, organizuj¹c
warsztaty ceramiczne.

Podczas wakacji m³odzi mi³o�nicy
rycerstwa i kultury �redniowiecza
wziêli udzia³ w projekcie pn. "Wakacje
z...rycerzami". Projekt zrealizowa³o
Bractwo Rycerskie Zamku Lipowiec przy
wspó³pracy Stowarzyszenia  Ziemi Lipo-
wieckiej i GOKiS Babice. Piêkne przed-
mioty ze specjalnego sznurka wykonali
uczestnicy projektu plastycznego "Twi-
start". Autorskim projektem naszego
o�rodka  by³a "Akademia Plastyczna
Przedszkolaka". Wziê³o w niej udzia³  dzie-
siêciu ma³ych artystów  z Babic i Wygie³-
zowa.

W ma³ych �rodowiskach, oddalo-
nych od du¿ych o�rodków kultury, na
szczególn¹ uwagê zas³uguje praca
z uzdolnion¹ m³odzie¿¹. Kilka lat takiej
pracy z jedn¹  z naszych wychowanek,
Ew¹ Piwowarczyk, przynios³o efekt w po-
staci nagranej przez ni¹ autorskiej p³yty.
Dziêki finansowej pomocy babickiego
Stowarzyszenia "Impuls�, w lutym odby³
siê koncert promuj¹cy kr¹¿ek zatytu³owa-
ny  "Metamorfoza".

Jedenastoletni uczestnik zajêæ pla-
stycznych,  £ukasz Dudek, zosta³ laure-
atem III miejsca w konkursie plastycz-
nym   II Ogólnopolskiego Ekumeniczne-
go Festiwalu Twórczo�ci Chrze�cijañ-
skiej  "Kairos" w Warszawie.

Istniej¹cy od wielu lat teatr lalkowy
�Ali Bania" przedstawieniem pt; "Promy-
czek", zdoby³ serca publiczno�ci podczas
XXII Przegl¹du Teatralnego "Bajdurek"
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GMINNY O�RODEK KULTURY I SPORTU W BABICACH

O NAS
Gminny O�rodek Kultury i Sportu w Babicach
zosta³ utworzony w 1991 roku na bazie istniej¹-
cego od 1974 r. Gminnego O�rodka Kultury. Sie-
dziba babickiego o�rodka kultury mie�ci³a siê
pocz¹tkowo w wynajmowanych prywatnych bu-
dynkach, potem w Wiejskim Domu Kultury
w Jankowicach, aby w czerwcu 2007 r. powróciæ
do "stolicy" Gminy.
Obecnie GOKiS Babice realizuje model o�rod-
ka kultury, jako centrum aktywno�ci lokalnej. Jest
to wynik uczestnictwa w latach 2002-2004,
w projekcie pn. �Zadzia³aj dla siebie - o�rodki
kultury jako centra aktywno�ci lokalnej�, koordy-
nowanego przez Stowarzyszenie Centrum Ak-
tywno�ci Lokalnej w Warszawie.

CEL STATUTOWY
Podstawowym celem GOKiS w Babicach jest
rozwijanie, organizowanie i zaspakajanie po-
trzeb spo³eczeñstwa w zakresie ¿ycia kultural-
nego, artystycznego i sportowo-rekreacyjnego.

MISJA
"Jeste�my samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury, dzia-
³aj¹c¹ na terenie Gminy Babice. Jeste�my ani-
matorami ¿ycia kulturalnego, sportowego i spo-
³ecznego na naszym terenie. S³u¿ymy wszyst-
kim grupom spo³ecznym. Istniejemy, aby koor-
dynowaæ wszystkie dzia³ania, zmierzaj¹ce do
zmiany sposobu my�lenia i dzia³ania. Nasze za-
mierzenia realizujemy poprzez: prowadzenie
kó³ek zainteresowañ, prowadzenie �wietlic,
organizacjê imprez kulturalnych i sportowych,
wspó³pracê  z pozosta³ymi organizacjami. Chce-
my pracowaæ, wspó³pracowaæ, bawiæ i poma-
gaæ. Ró¿nimy siê od innych celem, form¹, go-
dzinami pracy i tworzeniem czego� z niczego."
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w Nowym S¹czu.
Sta³y punktem w planie pracy naszego o�rodka jest

Artystyczna Wiosna Dzieciêca. Impreza  jest prezentacj¹
dorobku artystycznego przedszkoli i szkó³ z terenu Gminy
Babice. Z kolei m³odzi recytatorzy mog¹ prezentowaæ
swoje umiejêtno�ci podczas gminnego konkursu recy-
tatorskiego, który jest przepustk¹ do eliminacji powiato-
wych. Starsi mieszkañcy naszej Gminy mieli okazjê za-
prezentowaæ swoj¹ twórczo�æ artystyczn¹ podczas Festi-
walu 50+, który odby³ siê w maju tego roku.

GOKIS mia³ tak¿e propozycjê dla mi³o�ników im-
prez plenerowych.  Wspó³pracowali�my przy organizacji
Do¿ynek Gminnych i Turnieju Rycerskiego na Zamku Li-
powieckim. Jednak nasz¹ sztandarow¹ imprez¹ by³ III
Zlot Wied�m  i Czarownic na Zamku Lipowieckim. Zgro-
madzi³a ona prawdziwe t³umy i powoli   staje siê wa¿n¹
i rozpoznawaln¹ wizytówk¹ Gminy Babice.

Jesieni¹ odby³a siê VII edycja konkursu plastycz-
nego "Barwy jesieni". Tegoroczna tematyka konkursu na-
wi¹zywa³a do ogrodu w barwach jesieni. Cieszy nas tak
liczny udzia³ m³odych plastyków w tym konkursie.

W grudniu zakoñczy siê konkurs pt. �Anio³y - nie-
biañskie istoty". Zapraszamy tak¿e na kiermasz �wi¹teczny
do siedziby GOKiS.

Pomys³ utworzenia organizacji skupiaj¹cej emerytów
i rencistów narodzi³ siê podczas jednego ze spotkañ w ra-
mach realizacji projektu Gminnego O�rodka Kultury i Sportu
w Babicach "S¹siedzka ksi¹¿ka- wspomnienia mieszkañców
Babic".
Pierwsze zebranie za³o¿ycielskie odby³o siê 1 lipca 2007r.
w �wietlicy " Radar" w Babicach.  Wybrano na nim w³adze
Ko³a i zaplanowano najbli¿sze dzia³ania. Obecnie do  babic-
kiej organizacji  nale¿y ponad osiemdziesiêciu cz³onków. Spo-
tykaj¹ siê w ka¿da pierwszy wtorek miesi¹ca w �wietlicy
"Radar" w Babicach.

Rozmowa z Pani¹ Stanis³aw¹ Szczurek - Przewodnicz¹c¹ ba-
bickiego ko³a skupiaj¹cego emerytów i rencistów

- Mówi siê, ¿e Wasze Ko³o to w tej chwili najwiêksza orga-
niza   cja  w Gminie Babice...

Tak? Bardzo nas to cieszy. Faktycznie nie spodziewali�my siê
takiego zainteresowania. Liczba osób na naszych spotka-
niach to dowód, ¿e istnieje du¿a potrzeba zw³aszcza w�ród
starszych ludzi, aby siê spotkaæ, porozmawiaæ, wypiæ wspól-
nie herbatê...

- A co, oprócz tych comiesiêcznych spotkañ, Ko³o proponu-
je swoim cz³onkom?

Bardzo du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê wycieczki. Byli-
�my ju¿ w Wieliczce, odwiedzili�my Wadowice, Kalwariê Ze-
brzydowsk¹. Spotykamy siê te¿ przy okazji Andrzejek, Op³atka.
Latem organizujemy pra¿one. Te spotkania do okazja do
wspólnego po�piewania, potañczenia czy dyskusji na jaki�
temat.
Chcia³am te¿ zaznaczyæ, ¿e cz³onkowie naszego Ko³a, ale tak-
¿e osoby samotne w Babicach, otrzymuj¹ z Banku ¯ywno�ci
w Krakowie produkty spo¿ywcze np. mleko, m¹kê, sery..

- A jakie s¹ najbli¿sze plany?

Takie moje marzenie to powstanie o�rodka rehabilitacyjnego
w Babicach, ¿eby starsi ludzie nie musieli je�dziæ  daleko na
rehabilitacje. Ale to takie odleg³e marzenie... A najbli¿sze?
Wiosn¹ i latem wycieczki, bo ciesz¹ siê one du¿ym zaintere-
sowaniem. Mo¿e zorganizowanie jakiego� kursu np. koron-
karstwa dla pañ... Chce podkre�liæ ,¿e wszystkie dzia³ania
Ko³a to nasze wspólne decyzje, wiêc w ka¿dej chwili mo¿e
pojawiæ siê ciekawy pomys³.

- Dziêkujê za rozmowê.
    Marzena Pierzcha³a-Dudek
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Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Zarz¹d Rejonowy w Chrzanowie
Ko³o nr 10 w Babicach
Przewodnicz¹ca: Stanis³awa Szczurek
Spotkania odbywaj¹ siê w ka¿d¹ pierwszy wtorek miesi¹ca:
w sezonie letnim o godz. 19.00
w sezonie zimowym o godz. 17.00
�wietlica �Radar� w Babicach,
ul. Zakopiañska 23
tel. 032/613 40 53

Trzeba wyj�æ z domu

Uczestnicy projektu �Jemy smacznie i zdrowo�

Laureaci V Artystycznej Wiosny Dzieciêcej

III Zlot Wied�m i Czarownic na Zamku Lipowieckim

Fot. Archiwum GOKiS
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�wiadomo�æ bogactwa naszego wiejskiego dziedzictwa to podstawa umacniana poczucia to¿samo�ci miesz-
kañców  Gminy Babice. To powód do zadowolenia i dumy z miejsca w którym siê ¿yje. To tak¿e wk³ad w polsk¹
i europejsk¹ kulturê. Dlatego tak wa¿ne jest kultywowanie tradycji, zwyczajów, piosenek ludowych. Du¿a zas³ugê  maj¹
w tym Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Na terenie gminy Babice aktywnie dzia³aj¹ cztery Ko³a Gospodyñ Wiejskich:
w  Babicach, Wygie³zowie, Zagórzu oraz Jankowicach.

Od niedawna gospodynie korzystaj¹ z porad pani Ireny Augustynek -emerytowanej nauczycielki muzyki, która
prócz udzielanych wskazówek, akompaniuje Ko³om gr¹ na akordeonie. - "O¿ywi³o to nieco nasze wystêpy" - przyznaje
"Lipowianka" W³adys³awa Lelito.

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Babicach
Ul. Zakopiañska 23, 32-551 Babice (�wietlica GOKiS)

 Przewodnicz¹ca : Pani Anna Sibik

KGW Babice istnieje od 1956r. W pierwszych latach dzia³alno-
�ci liczy³o 196 cz³onkiñ. W latach 90-tych zawiesi³o swoj¹ dzia-
³alno�æ, aby reaktywowaæ j¹  w 2003r. Obecnie Ko³o liczy 12
osób i bierze aktywny udzia³ w ¿yciu so³ectwa i Gminy. Wystêp
dla cz³onków Kó³ka Rolniczego w Babicach, Dzieñ Kobiet, Pik-
nik �wiêtojañski, Zapusty, uroczysto�ci ko�cielne, udzia³ w pro-
gramie   promuj¹cym Gminê Babice, Dzieñ Seniora, "Saba³o-
we Bajania" - to tylko niektóre z wydarzeñ,   w których cz³onkinie
Ko³a bior¹ udzia³. Spotkania babickiego Ko³a odbywaj¹ siê
w ka¿d¹ �rodê.

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Jankowicach
ul. Wadowicka 46, 32-551 Babice (Wiejski Dom Kultury)
Przewodnicz¹ca: Pani Danuta Tarabu³a

KGW Jankowice powsta³o ok. 1950 roku, ju¿ wtedy panie uczest-
niczy³y w ró¿nego rodzaju kursach: gotowania, szycia, robótek
rêcznych. W 1978 roku z inicjatywy pani Janiny Chromik dzia³al-
no�æ KGW w Jankowicach. Z inicjatywny ówczesnej dyrektor
o�rodka kultury P. Buckiej, powsta³ �piewaczo-obrzêdowy zespó³
ludowy �Jankowicanki�. Bra³ udzia³ w konkursach �piewaczych
i obrzêdowych m.in. w Pszczynie, Olkuszu, Chrzanowie  i odnosi³
niema³e sukcesy. Du¿ym osi¹gniêciem zespo³u by³o wystawie-
nie poraz pierwszy na skansenie w Wygie³zowie �Wesela�  Stani-
s³awa Wyspiañskiego.
Ko³o reaktywowa³o swoj¹ dzia³alno�æ w 2007 r. wspó³organizu-
j¹c Do¿ynki Gminne w Jankowicach.

Pielêgnujemy tradycjê 

 �Jankowicanki�
Do¿ynki Gminne - Jankowice, 26.08.2007

      �Babicanki�
Do¿ynki Gminne - Jankowice, 26.08.2007

�Ma³opolanie� podczas wystêpu w Skansenie w Wygie³zowie

Fot. M.P-D

Zespó³ Pie�ni i Tañca �Ma³opolanie�
Od kilku miesiêcy przy Zespole szkó³ w Babicach dzia³a Zespó³
Pie�ni i Tañca "Ma³opolanie". Zespó³ powsta³ w ramach projek-
tu "Super Szko³a".
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Ko³o "Lipowianki" w Wygie³zowie
Ul. Lipowiecka 3 (Dom Ludowy)

Przewodnicz¹ca: Pani W³adys³awa Lelito

Ko³o "Lipowianki" powsta³o w 1985r. Z roku na rok bra³o ak-
tywny udzia³ w uroczysto�ciach gminnych, jego cz³onkinie
wspó³pracowa³y z wieloma organizacjami z terenu Gminy. Ko-
nieczno�æ remontu domu w którym spotyka³y siê  Panie, spo-
wodowa³o zawieszenie dzia³alno�ci Ko³a na kilka lat. W roku
2000  z inicjatywy so³tysa Wygie³zowa pana Zygmunta Ziajki i
rady so³eckiej, odrodzi³a siê organizacja skupiaj¹ca Panie
rozmi³owane  w kulturze ludowej. Cz³onkinie  �Lipowianek"
bior¹ aktywny udzia³  w ¿yciu so³ectwa i Gminy, reprezentuj¹c
j¹ na wielu imprezach folklorystycznych.W konkursie wieñ-
ców do¿ynkowych podczas Do¿ynek Powiatowych w 2007r. "
Lipowianki" zajê³y II miejsce. Spotkania Ko³a "Lipowianki" od-
bywaj¹ siê w ka¿dy wtorek tygodnia.

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Zagórzu
Ul. Pi³sudskiego 149, 32-555 Zagórze
Przewodnicz¹ca : Pani Alicja Pêdrys

KGW Zagórze powsta³o w 1948 r. Piêæ lat pó�niej zawiesi³o swoja dzia³alno�æ, aby przywrociæ j¹ w 1966r.   Obecnie  do Ko³a
nale¿y 26 Pañ. Od 1999r. przy KGW Zagórze dzia³a zespó³ �piewaczy "Zagórzanki", który reprezentuje Gminê Babice w wielu
konkursach powiatowych i wojewódzkich. Ko³o dzia³a aktywnie tak¿e  w swoim so³ectwie organizuj¹c wycieczki, spotkania
op³atkowe, Dzieñ Seniora. Zespó³ "Zagórzanki" ma na swoim koncie wiele nagród  i wyró¿nieñ m.in. w konkursie przy�piewek
weselnych w Alwerni  (nagroda publiczno�ci), konkursie potraw regionalnych  w Wygie³zowie ( I miejsce), konkursie wieñców

do¿ynkowych podczas Do¿y-
nek Powiatowych w 2006r.
(I miejsce).  Od 2005r. w dzia-
³alno�æ Ko³a aktywnie w³¹czy-
³y siê dzieci i m³odzie¿. Soli-
�ci zespo³u  bracia Jarek
i Bogdan Mucha podczas
ostatnich "Saba³owych
Bajañ" w Bukowinie  Tatrzañ-
skiej zdobyli III miejsce,
a podczas Wojewódzkiego
Konkursu Przy�piewek Ludo-
wych   i Ballad "Pawie pióro"
w Trzebini II miejsce.  Spo-
tkania Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich w Zagórzu odbywaj¹ siê
w ka¿dy czwartek.

 �Lipowianki�
Do¿ynki Gminne - Jankowice, 26.08.2007
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Ko³a Gospodyñ Wiejskich 

 �Zagórzanki�
Do¿ynki Gminne - Jankowice, 26.08.2007

 

Tegoroczny wyjazd gminnych KGW na "Saba³owe Bajania" do Bukowiny Tatrzañ-
skiej przyniós³ oprócz nowych do�wiadczeñ i sukcesów, tak¿e regionalnych przy-
jació³. Na do¿ynki gminne w Jankowicach z rewizyt¹ przyby³ zespó³    folklorystycz-
ny z Bukowiny Tatrzañskiej.

fot. archiwum GOKiS
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HISTORIA

Gminna Biblioteka Publiczna w Babicach
dzia³a od 1949 roku, na terenie bardzo malowniczej
i atrakcyjnej pod wzglêdem turystycznym gminy.

Pierwsz¹ siedzib¹ biblioteki by³o maleñkie
pomieszczenie o wymiarach 3x3m na poddaszu bu-
dynku Urzêdu Gminy.

Przydzia³ ksi¹¿ek z Ministerstwa O�wiaty da³
pocz¹tek ksiêgozbiorowi biblioteki, który systema-
tycznie siê powiêksza³  i pod koniec 1961 roku liczy³
4.160 woluminów.
W  latach 1951 do 1954 biblioteka  posiada³a ca³-
kiem imponuj¹c¹ sieæ punktów bibliotecznych: w P³a-
zie, Bolêcinie, Pogorzycach, Kwaczale, Olszynach
i Jankowicach. Czê�æ z nich da³a pocz¹tek pó�niej-
szym samodzielnym bibliotekom.

Od 1955 do 1972 roku biblioteka funkcjono-
wa³a pod nazw¹ Gromadzka Biblioteka Publiczna
w Babicach. Zmiany administracyjne w kraju spra-
wi³y, ¿e biblioteka znalaz³a siê w obszarze dzia³ania
województwa katowickiego i zosta³a w³¹czona
do sieci  bibliotecznej. W tym czasie jej  nazwa
zosta³a zmieniona na Gminn¹ Bibliotekê  Publiczn¹.
Tym wszystkim  zmianom  towarzyszy³y tak¿e zmiany
lokalizacji    biblioteki. Ostatnia zmiana lokalu nast¹-
pi³a  w 2003 roku, kiedy udostêpniono bibliotece
pomieszczenia  Urzêdu Gminy przy ul. Krakowskiej
47 (pomieszczenia nad poczt¹) z równoczesnym
umo¿liwieniem  dostêpu czytelnikom niepe³no-
sprawnym (wej�cie od strony parkingu).

Okres intensywnego rozwoju biblioteki przy-
pada na lata 80-te. Wtedy to powsta³a sieæ dzia³aj¹-
cych do dzisiaj filii Gminnej Biblioteki Publicznej
w Babicach. Do istniej¹cej ju¿ od 1975 roku filii
w Mêtkowie do³¹czy³y kolejno filie: w Jankowicach
(1985), Zagórzu (1986) oraz Rozkochowie (1989).
Wzros³a znacznie w tym czasie ilo�æ gromadzonych
zbiorów.

W latach 90-tych, w�ród bibliotek wojewódz-
twa katowickiego babicka Biblioteka zajmowa³a czo-
³owe miejsca zarówno pod wzglêdem zakupu no-
wo�ci, wypo¿yczonych woluminów jak liczby czytel-
ników.

Obecnie zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej
w Babicach licz¹ 45.781 woluminów. W 2006 roku
zarejestrowano 1.900 czytelników, udostêpniaj¹c im
40.513 ksi¹¿ek.

Swoim zasiêgiem obejmuje ponad 20%
mieszkañców gminy, oferuj¹c czytelnikom bogate
zbiory literatury piêknej  i popularnonaukowej dla
doros³ych oraz dzieci  i  m³odzie¿y.

Od 2004 roku dziêki dostêpowi do  Internetu
wprowadzono nowoczesne us³ugi informacyjne.

Zasady korzystania z wypo¿yczalni
iczytelni okre�la
 REGULAMIN BIBLIOTEKI

Gromadzone zbiory maj¹ charakter
uniwersalny.
Polecamy szeroki wybór literatury z ró¿nych
dziedzin wiedzy:
- encyklopedie, s³owniki tematyczne
  i jêzykowe, leksykony
- literatura piêkna dla doros³ych I dla dzieci
- literatura popularnonaukowa
- lektury szkolne
- materia³y z zakresu edukacji regionalnej

Dostêpne katalogi:
- alfabetyczny
- rzeczowy
- kartoteka zagadnieniowa
- kartoteka regionalna

PODSTAWOWE US£UGI BIBLIOTECZNE
- wypo¿yczanie ksiêgozbioru na zewn¹trz
  i udostêpnianie na miejscu
- informacja bibliograficzna
- fachowa pomoc w doborze literatury
- mo¿liwo�æ kserowania materia³ów
  bibliotecznych (odp³atnie).

INTERNET
Biblioteka posiada 3 stanowiska
komputerowe z dostêpem do Internetu
(program IKONKA).
Dostêp bezp³atny
Sposób korzystania: w celach
edukacyjnych.

DZIA£ALNO�Æ POPULARYZATORSKA
- organizowanie i prowadzenie lekcji
  z  zakresu przysposobienia biblioteczne
  go oraz edukacji regionalnej
- organizowanie imprez czytelniczych
  i konkursów
- wystawy okoliczno�ciowe zwi¹zane
  z wa¿niejszymi wydarzeniami literackimi
  i kulturalnymi
- wystawy pokonkursowe
- wystawy twórczo�ci artystów
  nieprofesjonalnych
- g³o�ne czytanie dzieciom.

Gminna
Biblioteka Publiczna

Ul. Krakowska 47
32-551 Babice

Tel. 032 613 40 09
gbpbabice@interia.pl

Kierownik Biblioteki
Bo¿ena Kwa�niewska

St. Bibliotekarz
Dorota Szarek

Godziny otwarcia:
Poniedzia³ek 9.30-18.00

Wtorek 9.30-18.00
�roda 9.00-15.00

Czartek 9.00-15.00
Pi¹tek 9.30-18.00

Sobota 9.30-12.00

Filia Nr 1 Mêtków
Ul. Ks. Karola Wojty³y 26

32-551 Babice
Kierownik Fili:

mgr Halina Sêdzielarz

Godziny otwarcia:
Wtorek 14.00-20.00

Czwartek 15.00-20.00
Pi¹tek 15.00-20.00

Filia Nr 2 Jankowice
Ul. Wadowicka 46

32-551 Babice
Tel. 032 613 45 01

Kierownik Fili:
Krystyna Zaj¹c

Godziny otwarcia:
Wtorek 11.00-18.00
Pi¹tek 15.00-19.00
Sobota 9.00-14.00

Filia nr 3 Zagórze
Ul. M. J. Pi³sudskiego 149

32-555 Zagórze
Tel. 032 623 19 36

Kierownik Fili:
Alicja Bigaj

Godziny otwarcia:
Poniedzia³ek 13.00-19.30

Wtorek 13.00-19.30
�roda 13.00-19.30

Czwartek 8.00-14.30
Pi¹tek 13.00-19.30

Filia Nr 4 Rozkochów
Ul.Chemików 2
32-551 Babice

Tel. 032 622 91 11
Kierownik Filii:

Helena Biel

Godziny otwarcia:
Poniedzia³ek 15.00-19.00

Wtorek 15.00-19.00
�roda 15.00-19.00
Pi¹tek 15.00-19.00

2006

Ksiêgozbiór        45.035
L. uczestników     1.898
L. wypo¿yczeñ    44.991

2005

Ksiêgozbiór        45.437
L. uczestników     1.908
L. wypo¿yczeñ    44.366

2004

Ksiêgozbiór        45.781
L. uczestników     1.900
L. wypo¿yczeñ    44.513

STATYSTYKA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BABICACH

               Opracowa³a: Bo¿ena Kwa�niewska
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�Przysz³o�æ zaczyna siê dzisiaj, nie jutro�

Strategia rozwoju to rodzaj planu okre�laj¹cego podstawowe kierunki roz-
woju gminy, uwzglêdniaj¹c jej walory i szanse. Strategia jest wa¿nym elementem
w staraniach o dofinansowanie z Unii Europejskiej
�Przysz³o�æ zaczyna siê dzisiaj, nie jutro�.

W my�l tej zasadzie w maju do pracy ruszy³ Komitet Steruj¹cy Strategi¹
Rozwoju Gminy Babice na lata 2007-2013.
W jego sk³ad wchodz¹ osoby zwi¹zane z gmin¹, pochodz¹ce z ró¿nych instytucji
i �rodowisk - ³¹cznie 52 osoby. S¹ to: radni gminy, so³tysi, pracownicy UG, dyrektorzy
szkó³ i przedszkoli, przedstawiciele M³odzie¿owej Rady Gminy, gminnych jednostek
organizacyjnych i organizacji pozarz¹dowych. Przed rozpoczêciem prac Komitetu
ka¿dy z mieszkañców móg³ wypowiedzieæ siê w sprawach gminy pobieraj¹c spe-
cjalne formularze dostêpne w sekretariacie gminy oraz na stronie internetowej.

Spotkania warsztatowe prowadzone by³y przez do�wiadczony zespó³ kon-
sultantów, czo³owych praktyków samorz¹dowych - pani¹ Halinê Wolsk¹ i pana Mar-
ka Jefremienko. Komitet opracowa³ ju¿  jasne wizje i koncepcje, które bêd¹ podda-
wane realizacji przez te wszystkie lata. Chodzi tu przede wszystkim o opracowanie
kierunku w jakim ma siê rozwijaæ nasza Gmina. Koñcowe prace nad strategi¹
trwaj¹ nadal. Ich zakoñczenie planuje siê na koniec b.r.

Kolejnym etapem bêdzie Wieloletni Plan Inwestycyjny, dziêki któremu bê-
dzie mo¿na zaplanowaæ wydatki na inwestycje i rozwój gminy.
  W³adze zapewniaj¹, ¿e  nie s¹ to kolejne bezu¿yteczne dokumenty, które zalegn¹
na dnie szuflady. Chc¹c i�æ, trzeba wiedzieæ w którym kierunku. Strategia i WPI
pomog¹ sprecyzowaæ nasze cele.

Opracowanie: Paulina Gaudyn

Osoby wchodz¹ce w sk³ad
Komitetu Steruj¹cego

Strategi¹ Rozwoju
Gminy Babice

na lata 2007-2013:

Jan Augustynek
Magdalena Augustynek

Jan Bachowski
Stanis³aw Bajer

Izabela Bêbenek
Alicja Bigaj
Maria Biel

Jerzy Bil
Stefan Blankenstein

Zdzis³aw Bolek
Genowefa Brandys

Amelia Buczek
Natalia Celarek

Marzena Pierzcha³a-Dudek
Alfreda Gabry�

Paulina Gaudyn
Jan Ga�dzik

Agata Grudzieñ
Anna Gucik

Teresa Haber
Tadeusz Janik

Teresa Jochymczyk
Bo¿ena Jopek
Jan Kêdziora

Kazimierz Ko�cielniak
Bo¿ena Kwa�niewska

Barbara £apuszek
Maria Miranowicz

Andrzej Miranowicz
Ryszard Moska³a

Józef Mucha
Antoni Nowak

Beata Wi�niewska-Pasierb
Agnieszka Parzymiêso

Alicja Pêdrys
Stanis³aw Rokosz

Beata Rusek
Halina Sêdzielarz

Kamil Sojka
Irmina Sowa

Beata Stroñska
Katarzyna  Szpila

Krystyna Szymkiewicz
Kamila Tarabu³a

Henryk Tatar
Roman Warcho³

Anna Wilk
Krzysztof Wilk

Krzysztof Wiek
Krzysztof Wi�niowski

Teresa Wyrobiec
Lucyna Zaczyñska

Zygmunt Ziajka
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 Sesje warsztatowe



26 Kurier Gminny

W roku 2007 w krajach Unii Europejskiej rozpocz¹³ siê
nowy 7-letni okres programowania i finansowania polityki UE
obejmuj¹cy lata 2007 - 2013.
Dla Polski oznacza to nie tylko nowe �rodki finansowe
z bud¿etu Unii Europejskiej, ale przede wszystkim nowe opra-
cowania dokumentów programowych, nowe wytyczne i dzia-
³ania  na realizacjê których przeznaczone zostan¹ �rodki
unijne.

W latach 2007 - 2013  realizowane bêd¹ nastêpuj¹ce
programy operacyjne:
1/ Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko
2/ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3/ Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
4/ 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
5/ Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
6/ Program Operacyjny Pomoc Techniczna
7/ Program Operacyjny Europejskiej Wspó³pracy Terytorial-
nej.
£¹czna suma �rodków zaanga¿owanych w realizacjê NSRO
w latach 2007 - 2013 wyniesie ok. 85,6 mld euro. Z tego:
- 67,3 mld euro bêdzie pochodzi³o z bud¿etu UE
-11,9 mld euro z krajowych �rodków publicznych, w tym z bu-
d¿etu pañstwa
- ok. 6,4 mld euro zostanie zaanga¿owanych ze strony pod-
miotów prywatnych.

Programy operacyjne, które bêd¹ realizowane w la-
tach 2007 - 2013 stwarzaj¹ nowe mo¿liwo�ci pozyskiwania
�rodków m.in. na inwestycje i rozwój przedsiêbiorstw, w tym
mikro, ma³ych i �rednich.

1/ Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko

Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i z Funduszu Spójno�ci. Na realiza-
cjê Programu Operacyjnego Infrastruktura i �rodowisko na
lata 2007 - 2013 zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro.
G³ównym jego celem jest podniesienie atrakcyjno�ci inwe-
stycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury
technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu �ro-
dowiska, zdrowia, zachowania to¿samo�ci kulturowej i rozwi-
janiu spójno�ci terytorialnej.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i �ro-
dowisko realizowanych bêdzie 17 priorytetów, w tym m.in.
gospodarka wodno-�ciekowa, gospodarka odpadami  i ochro-
na powierzchni ziemi, zarz¹dzanie zasobami i przeciwdzia³a-
nie zagro¿eniom �rodowiska, ochrona przyrody i kszta³towa-
nie postaw ekologicznych, transport przyjazny �rodowisku,
kultura  i dziedzictwo kulturowe, konkurencyjno�æ regionów.
Beneficjentami programu mog¹ byæ: jednostki zaliczone
do sektora finansów publicznych, przedsiêbiorcy, ko�cio³y
i zwi¹zki wyznaniowe, organizacje pozarz¹dowe, podmioty
dzia³aj¹ce w oparciu o umowê o partnerstwie publiczno-pry-
watnym.  W ramach programu realizowane maj¹ byæ przede
wszystkich du¿e przedsiêwziêcia.

W Programie Operacyjnym Infrastruktura i �rodowi-
sko przewiduje siê wsparcie przedsiêwziêæ dostosowuj¹cych
przedsiêbiorstwa do wymogów ochrony �rodowiska. Ponad-
to, przedsiêbiorcy bêd¹ tak¿e beneficjentami priorytetów zwi¹-
zanych z energetyk¹. Projekty z zakresu energetyki w ramach
PO Ii� bêd¹ realizowane przez du¿e przedsiêbiorstwa, które
jednak przy ich realizacji bêd¹ w wielu przypadkach wspó³-
pracowa³y z mniejszymi firmami. Ponadto wiele firm bêdzie
mia³o szansê w³¹czyæ siê w realizacjê du¿ych projektów infra-
strukturalnych jako wykonawcy. Skala inwestycji wspó³finan-
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     PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2007-2013

sowanych ze �rodków unijnych, jakie bêd¹ realizowane
w najbli¿szych latach w ramach PO Ii�, jest ogromna.

2/ Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

G³ównym programem skierowanym do przedsiêbiorców
w nowym okresie programowania bêdzie Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka. Jest  on finansowany z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. £¹czna wielko�æ publicz-
nych �rodków finansowych zaanga¿owanych  w realizacjê Pro-
gramu Innowacyjna Gospodarka w latach 2007 - 2013 wynie-
sie ok. 9,7 mld euro, z czego ze �rodków Unii Europejskiej
bêdzie pochodzi³o ok. 8,3 mld euro. W ramach PO IG wspiera-
ne bêd¹ projekty, które s¹ innowacyjne co najmniej w skali
kraju lub  na poziomie miêdzynarodowym.  40% �rodków
w ramach PO Innowacyjna Gospodarka jest przeznaczone na
bezpo�rednie wsparcie przedsiêbiorców, 11% trafi do instytu-
cji otoczenia biznesu, 20% do sfery B+R (Badania i Rozwój).
Ponadto w programie s¹ te¿ �rodki na informatyzacjê admini-
stracji na rzecz przedsiêbiorstw.

Celem programu jest wzmocnienie roli przedsiêbiorstw
w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy. W wyniku
jego realizacji oczekiwany jest wzrost konkurencyjno�ci gospo-
darki, jednak g³ównie dziêki wzmocnieniu jej innowacyjno�ci.
Interwencja w ramach programu bêdzie obejmowa³a zarówno
bezpo�rednie wsparcie dla przedsiêbiorstw, instytucji otocznia
biznesu oraz jednostek naukowych �wiadcz¹cych us³ugi przed-
siêbiorcom, a tak¿e wsparcie systemowe zapewniaj¹ce roz-
wój �rodowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiê-
biorstw.

Z instrumentów przewidzianych do realizacji w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka bêd¹ mo-
g³y skorzystaæ nastêpuj¹ce grupy beneficjentów: przedsiêbior-
cy, w tym mali i �redni, jednostki sfery badawczo-rozwojowej,
instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji central-
nej i obywatele.

3/ Program Operacyjny Kapita³ Ludzki

W ca³o�ci finansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego. Program Operacyjny Kapita³ Ludzki finansowany bê-
dzie w 85% ze �rodków Unii Europejskiej oraz w 15% ze �rod-
ków krajowych. Ca³o�æ kwoty jak¹ przewidziano  na realizacjê
programu wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wk³ad finanso-
wy  z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego to ponad 9,7 mld
euro, a pozosta³a czê�æ stanowi �rodki krajowe.

Celem g³ównym programu jest umo¿liwienie pe³nego
wykorzystania potencja³u zasobów ludzkich, poprzez wzrost za-
trudnienia i potencja³u adaptacyjnego przedsiêbiorstw i ich pra-
cowników, podniesienie poziomu wykszta³cenia spo³eczeñstwa,
zmniejszenie obszarów wykluczenia spo³ecznego oraz wspar-
cie budowy struktur administracyjnych pañstwa. D¹¿¹c do efek-
tywnego rozwoju zasobów ludzkich program bêdzie koncentro-
wa³ wsparcie na nastêpuj¹cych obszarach: zatrudnienie, edu-
kacja, integracja spo³eczna, rozwój potencja³u adaptacyjnego
pracowników i przedsiêbiorstw, zagadnienia zwi¹zane z roz-
wojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich.
W Programie Operacyjnym Kapita³ Ludzki blisko 25% �rodków
przeznaczonych bêdzie na szeroko rozumian¹ przedsiêbior-
czo�æ. W ramach PO KL wsparciem objête zostan¹ obszary
zwi¹zane m.in. z zatrudnieniem, edukacj¹, rozwojem potencja-
³u adaptacyjnego pracowników i przedsiêbiorstw.
W ramach programu projekty bêd¹ mog³y realizowaæ: instytu-
cje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji
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4/ Ma³opolski Regionalny Program Operacyjny

Ma³opolski Regionalny Program Operacyjny na lata
2007 - 2013 jest podstawowym dokumentem operacyjnym s³u-
¿¹cym realizacji rozwoju regionu.
Celem g³ównym MRPO na lata 2007 - 2013 jest tworzenie
warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cel ten
bêdzie osi¹gany w szczególno�ci poprzez inwestycje infrastruk-
turalne wzmacniaj¹ce konkurencyjno�æ, wspieranie innowa-
cyjno�ci i spo³eczeñstwa informacyjnego oraz poprawê stanu
�rodowiska naturalnego i kulturowego.

Wsparcie przedsiêbiorczo�ci w ramach MRPO bêdzie
siê odbywa³o g³ównie poprzez priorytet 2 - Gospodarka regio-
nalnej szansy. W priorytecie tym wyodrêbniono m.in. dzia³anie
2.1. - Rozwój i podniesienie konkurencyjno�ci przedsiêbiorstw,
które obejmowa³o bêdzie: dotacje inwestycyjne dla przedsiê-
biorstw; pozabankowe alternatywne �rod³a finansowania; po-
wi¹zania kooperacyjne przedsiêbiorstw - tworzenie klastrów
i sieci oraz partnerstw przedsiêbiorstw; rozwój  i wzmocnienie
instytucji otoczenia biznesu. Dzia³anie 2.2.
 - Wsparcie komercjalizacji badañ naukowych przewiduje: in-
tensyfikacjê wspó³pracy miêdzy sfer¹ naukowo - badawcz¹
a przedsiêbiorstwami; projekty badawcze odpowiadaj¹ce na
potrzeby przedsiêbiorstw; pomoc dla nowych i niedawno po-
wsta³ych firm w inicjacji wspó³pracy z sektorem B+R; realizacjê
Regionalnej Strategii Innowacji (prawo patentowe, audyt tech-
nologiczny,wzornictwo przemys³owe; wysokospecjalistyczne
doradztwo, wspó³pracê przedsiêbiorstw z uczelniami).

Ponadto w latach 2007 - 2013 dla sektora rolnego oraz
obszarów wiejskich bêdzie realizowane wsparcie z 2 odrêb-
nych funduszy: Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej oraz
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. W tym celu opracowany zosta³ Program Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich, który stanowi bazowy dokument za-
wieraj¹cy instrumenty finansowane ze �rodków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na realizacjê PROW 2007 - 2013 w Polsce przeznaczo-
ne zostanie ok. 17,23 mld euro, z czego ok. 13,23 mld euro
pochodziæ bêdzie z bud¿etu UE, a 4 mld euro to wk³ad z bud¿e-
tu krajowego.

PROW koncentruje siê na 4 osiach wsparcia, które od-
zwierciedlaj¹ priorytetowe potrzeby oraz kierunki rozwoju rol-
nictwa i wsi w Polsce.
- o� priorytetowa 1 (gospodarcza) - wsparcie konkurencyjno-
�ci sektora rolnego  i le�nego obejmuje m.in. takie dzia³ania,
jak: szkolenia zawodowe i akcje informacyjne dla osób zatrud-
nionych w rolnictwie i le�nictwie, u³atwienie startu m³odym rol-
nikom, renty strukturalne, modernizacja gospodarstw rolnych,
infrastruktura zwi¹zana z rozwojem i dostosowaniem rolnic-
twa  i le�nictwa.
- o� priorytetowa 2 (�rodowiskowa) - zrównowa¿one gospoda-
rowanie zasobami gruntów rolnych i le�nych obejmuje m.in.
dzia³ania: zalesianie gruntów rolnych, wspieranie gospodarstw
na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
inwestycje nie powi¹zane z produkcj¹ rolnicz¹.
- o� priorytetowa 3 (spo³eczna) - dywersyfikacja ekonomiczna
obszarów wiejskich  i podniesienie jako�ci ¿ycia na obszarach
wiejskich obejmuje takie dzia³ania, jak: przej�cie do dzia³alno-
�ci pozarolniczej, promocja turystyki, ochrona, podnoszenie
jako�ci i zarz¹dzanie dziedzictwem kulturowym, tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiêbiorstw, odnowa wsi i rozwój.
- o� priorytetowa 4 - Leader - jest podej�ciem przekrojowym,
które ma przyczyniæ siê do aktywizacji spo³eczno�ci wiejskich
poprzez w³¹czenie partnerów spo³ecznych i gospodarczych do
planowania i wdra¿ania lokalnych inicjatyw.
Beneficjentami programu mog¹ byæ m.in.: osoby fizyczne, oso-

rz¹dowej i samorz¹dowej, przedsiêbiorcy, organizacje poza-
rz¹dowe, instytucje systemu o�wiaty i szkolnictwa.

by prawne, jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobo-
wo�ci prawnej, grupy producentów, samorz¹d lub jednostka
organizacyjna, której organizatorem jest samorz¹d terytorial-
ny, instytucje kultury, ko�cio³y lub inne zwi¹zki wyznaniowe,
organizacje pozarz¹dowe.

Podstawowe informacje na temat funduszy operacyj-
nych, przedsiêbiorcy z terenu Gminy Babice, mog¹ uzyskaæ
w Punkcie Konsultacyjnym dla mikroprzedsiêbiorców oraz ma-
³ych i �rednich przedsiêbiorstw maj¹cym swoj¹ siedzibê
w Chrzanowie przy ul. Rynek 16.

PK �wiadczy bezp³atne us³ugi informacyjne dla ma³ych
i �rednich przedsiêbiorstw na poziomie Powiatu Chrzanow-
skiego. Pakiety informacyjne obejmuj¹, zagadnienia zwi¹za-
ne z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz progra-
mami i formami wsparcia MSP, w tym:
- porady z zakresu prawa, marketingu, finansów i podatków
itp.,
- n/t dostêpnej na rynku ofercie finansowania zewnêtrznego
przez banki (warunki udzielania kredytu/po¿yczki, oprocento-
wanie, okres kredytowania, przeznaczenie, rodzaje zabezpie-
czeñ) oraz innych instytucji finansowych (m.in. firm leasingo-
wych, funduszy porêczeñ kredytowych, po¿yczkowych, kapita-
³owych itp.),
- na temat �rodków pomocowych dostêpnych w ramach reali-
zacji polityki Rz¹du wobec ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
oraz na temat innych instrumentów wsparcia dla tego sekto-
ra,
- zasad przygotowania wniosków o udzielenie dotacji,
- organizuje spotkania i szkolenia.

Przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie uruchomio-
ny zosta³ punkt konsultacyjno-doradczy, który prowadzony jest
przez Fundacjê Rozwoju Demokracji Lokalnej Ma³opolski In-
stytut Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Kraków.
Przedsiêbiorcy mog¹ równie¿ uzyskaæ informacje: w Powiato-
wym Urzêdzie Pracy w Chrzanowie, Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Chrzanowie (ul. Fabryczna 16), Po-
wiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Chrzanowie (ul.
Mickiewicza 10).
Ponadto us³ugi doradcze przedsiêbiorcom �wiadcz¹:
- w Krakowie:
- Izba Przemys³owo Handlowa i Euro Info Centre przy ul. Flo-
riañskiej 3,
- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ma³opolski Instytut
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73A,
- Ma³opolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordy-
lewskiego 11.
- w O�wiêcimiu:
- Centrum Biznesu Ma³opolski Zachodniej Sp z.o.o.
ul. Unii Europejskiej 10.

Opracowanie: Izabela Bêbenek

INFORMACJE DOTYCZ¥CE URZÊDU
Adres
        Urz¹d Gminy Babice
        ul. Krakowska 56
        32-551 Babice
        Województwo Ma³opolskie
        Powiat Chrzanowski
        tel/fax : (032) 613 40 13
        mail : poczta@babice.pl

Godziny otwarcia Urzêdu Gminy
       - w poniedzia³ki - od 9.00 do 17.00
       - od wtorku do pi¹tku - od 7.30 do 15.30
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Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Babicach
ul. Krakowska 56 ( budynek Urzêdu Gminy)
Prezes - Józef Wyrobiec
Naczelnik  -  Jan Ba³ys

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Jankowicach
ul. Wadowicka 33
Prezes - Andrzej Go³as
Naczelnik  - Przemys³aw Augustynek

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Mêtkowie
ul. �w. Floriana 15
Prezes - Ryszard Bêbenek
Naczelnik - Józef Szkó³ka

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Rozkochowie
ul. Chemików 2
Prezes - Tadeusz Biel
Naczelnik - Jan Halbina

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Zagórzu
ul. Ko�cielna 1
Prezes - Ryszard Moska³a
Naczelnik - Ryszard Wosik
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FUNDACJA VIRIBUS UNITIS
Babice, ul. dr Jana Go³¹ba 2
32-551 Babice
tel./fax. 032/ 622 93 52
Zarz¹d w sk³adzie:
Krzysztof Wilk - Prezes Zarz¹du
Genowefa Brandys -V-ce Prezes Zarz¹du
Ewa Dubiel,  Andrzej Szarek - cz³onkowie Zarz¹du

STOWARZYSZENIE ZIEMI LIPOWIECKIEJ
Wygie³zów, ul. Lipowiecka 3
32-551 Babice
tel. 032/ 6229517
Zarz¹d w sk³adzie:
Krzysztof �lósarczyk - Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Jan Bachowski - V-ce Przewodnicz¹cy Zarz¹du
Jerzy ̄ y³ka - Skarbnik

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ ZAGÓRZA
Zagórze, ul. Pi³sudskiego 149
32-555 Zagórze
tel. 513 295 949
e-mail: spz@interia.eu
Zarz¹d w sk³adzie:
Krzysztof Wi�niowski - Przwodnicz¹cy
Micha³ Patrza³ek - V-ce Przewodnicz¹cy
Alicja Bigaj - Skarbnik

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW BABIC �IMPULS�
Babice, ul. Zakopiañska 23
32-551 Babice
tel. 600 913 481; 032/ 613 40 53
Zarz¹d w sk³adzie:
Rados³aw Warzecha - Prezes Zarz¹du
Zdzis³aw Bachowski - V-ce Prezes Zarz¹du
Magdalena Augustynek - Sekretarz

STOWARZYSZENIE KULTURY, SPORTU I ROZWOJU
WSI OLSZYNY
Olszyny, ul. Zatorska
32-551 Babice
tel. 032/ 6134186
Zarz¹d w sk³adzie:
Tadeusz Janik - Przewodniczacy
Ma³gorzata Adamska - Wiceprzewodnicz¹ca
Pierzcha³a Lucyna - Skarbnik
Wies³aw Tarabu³a - cz³onek Zarz¹du

         OSP W GMINIE BABICE
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         FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

PARAFIALNY KLUB SPORTOWY
�ARKA� W BABICACH
Zarz¹d w sk³adzie:
Edward Kowalski - Prezes
Bartosz Paprot - Wiceprezes
Miros³aw Wêdrzyk - Wiceprezes
Jakub Kowalski - Skarbnik
Wojciech Kwiatkowski, Ryszard Fr¹czek, Bogdan Szarek-
cz³onkowie Zarz¹du
Dru¿yny: Juniorzy
                Seniorzy klasa A

LUDOWY KLUB SPORTOWY�WIS£A�
W JANKOWICACH
Zarz¹d w sk³adzie:
Krzysztof Trzaska - Prezes
Jerzy Koziarz - Wiceprezes
Mariusz Szymonik - Skarbnik
Pawe³ Kosowskki - Sekretarz
Andrzej Go³as, Piotr Matusiak, Mariusz Patyk  - cz³onkowie
Zarz¹du
Dru¿yny: Trampkarze,
                 Seniorzy klasa B

KLUB SPORTOWY �KORONA� W MÊTKOWIE
Zarz¹d w sk³adzie :
Henryk Balu� - Prezes
Czes³aw Lichota - Wiceprezes
Halina Sêdzielarz - Skarbnik
Jerzy Szeliga - Sekretarz
Marek Meder, Robert Bulek, Stanis³aw Kosowski, Dariusz
Wierzbic, £ukasz Paj¹k, Tadeusz Baran, Grzegorz Kikla,
Marian Ba³ys - cz³onkowie Zarz¹du
Dru¿yny: Seniorzy klasa B
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI
JANKOWICE
Jankowice, ul. Wadowicka 46
32-551 Babice
Zarz¹d w sk³adzie:
Krzysztof Trzaska - Prezes Zarz¹du
Amelia Buczek - V-ce Prezes Zarz¹du
Bogus³awa Mistera - cz³onek Zarz¹du

STOWARZYSZENIE �W£OSIEÑ�
Babice, ul. 3 Maja 8
32-551 Babice
Zarz¹d w sk³adzie:
Józef Mucha - Prezes Zarz¹du
Bo¿ena Bajer - V-ce Prezes Zarz¹du
Aleksander Knapik, Danuta Knapik, Mariola Mucha -
cz³onkowie  Zarz¹du

KLUBY SPORTOWE
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STOWARZYSZENIE KULTURY, SPORTU I ROZWOJU
WSI OLSZYNY
Zarz¹d w sk³adzie:
Tadeusz Janik - Przewodniczacy
Ma³gorzata Adamska - Wiceprzewodnicz¹ca
Pierzcha³a Lucyna - Skarbnik
Wies³aw Tarabu³a - cz³onek Zarz¹du
Dru¿yny: Juniorzy
                Trampkarze m³odsi
                 Trampkarze starsi

KLUB SPORTOWY �ZAGÓRZANKA� W ZAGÓRZU
Zarz¹d w sk³adzie:
Leon Kozio³ - Prezes
Krzysztof Szala - Wiceprezes
S³awomir Kwa�niewski - Skarbnik
Mieczys³aw Duda - Sekretarz
Zdzis³aw Halbina, Jan Pêdrys, Ryszard Kurzawa -
cz³onkowie Zarz¹du
Dru¿yny: Juniorzy
                Trampkarze
                Seniorzy klasa A

Beata Szyd³o ( PiS) : Biuro Poselskie w Libi¹¿u,
ul. Górnicza 9, 32-560 Libi¹¿
Filia Biura Poselskiego w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5,
32-500 Chrzanów
Filia Biura Poselskiego w Trzebini, ul. Ko�ciuszki 72,
32-540 Trzebinia
Pawe³ Kowal ( PiS): Biuro Poselskie w Wadowicach,
ul. Pl.Jana Paw³a II8, 34-100 Wadowice
Marek £atas ( PiS): Biuro Poselskie w My�lenicach, Rynek
4/3, 32-400 My�lenice
Marek Polak (PiS): Biuro Poselskie w Andrychowie,
ul. 1 Maja 4, 34-120 Andrychów
Tadeusz Arkit (PO): Biuro Poselskie w Libi¹¿u,
ul. 1 Maja 8, 32-590 Libi¹¿
Janusz Chwierut (PO): Biuro Poselskie w Chrzanowie,
ul. Aleja Henryka 26, 32-500 Chrzanów
Biuro Poselskie w Trzebini, ul. Ko�ciuszki 72,
32-540 Trzebinia
Pawe³ Gra� ( PO): Biuro Poselskie w Krakowie,
ul. Basztowa 15/10, 31-143 Kraków
Stanis³aw Rydzoñ (SLD): Regionalna Filia Biura Poselskie-
go w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
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BIURA POSELSKIE POS£ÓW VI KADENCJI
SEJMU RP  OKRÊGU CHRZANOWSKIEGO

W dniach 14 - 18 wrze�nia na zaproszenie pos³a do Parlamentu Europejskiego dr Czes³awa Siekierskiego wyjecha³a do
Brukseli grupa m³odzie¿y oraz  rolników z województwa ma³opolskiego i �wiêtokrzyskiego. Jednym z g³ównych punktów zwiedza-
nia Brukseli by³a wizyta w Parlamencie Europejskim. Uczestnicy wycieczki mieli równie¿ okazjê poznaæ zabytki Brukseli, Ostendy,
Brugii i Gandawy. W�ród uczestników wycieczki by³a Pani Wanda Zieliñska-Smó³ka, laureatka konkursu plastycznego
podczas tegorocznych Do¿ynek Gminnych w Jankowicach.

Uczestnicy wycieczki w Parlamencie Europejskim
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Czes³aw Siekierski
ul. Batorego 2, 31-135 Kraków
tel. (012) 633 04 84
fax (012) 633 93 71
e-mail:eurobiuro.siekierski@op.pl
czynne codziennie od 9.00 do 15.30
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POSE£ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
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                                 BANKI

               APTEKI, PUNKTY APTECZNE

Apteka �NADZIEJA� w Babicach
ul. dr. Jana Go³¹ba 1
(budynek NZOZ " Centrum Promocji i Opieki Zdrowia")
tel. 032/ 6134153
czynna:  poniedzia³ek - pi¹tek  8.00 - 18.30
               sobota                           8.00 - 12.30

Apteka w Babicach
ul. Jagie³³y 11
(budynek NZOZ " Medica")
tel. 032/ 622 93 65
czynna:  poniedzia³ek - pi¹tek   8.00 - 19.00

Apteka w Mêtkowie
ul. Nadwi�lañska 43
tel. 032/ 622 86 45
czynna:  poniedzia³ek                  8.00 - 17.00
               wtorek, �roda, pi¹tek    8.00 - 16.00
               sobota                             8.00 - 13.00

Nadwi�lañski Park Etnograficzny w Wygie³zowie
i Zamek Lipowiec
Wygie³zów, ul Podzamcze 1
32 - 551 Babice
województwo ma³opolskie

Administracja: tel/fax 032/ 6228749, 032/ 6462810.
Kasa: tel. 032/ 6134062
Sekretariat:  sekretariat@mnpe.pl
Ksiêgowo�æ: ksiegowosc@mnpe.pl
Dzia³ Dokumentacji i Konserwacji : dokumentacja@mnpe.pl
Dzia³ O�wiatowy: oswiatowy@mnpe.pl
Dzia³ Etnografii i Rzemios³a Artystycznego:
etnografia@mnpe.pl

SKANSEN
godziny otwarcia
sezon letni     (1.IV - 30.IX)  w godz. 8.00 - 18.00
sezon zimowy ( 1.X - 31.III)  w godz. 8.00-15.00
ceny biletów
bilet normalny - 7,00
bilet ulgowy - 4,00
przewodnik po skansenie - 20,00
przewodnik we dworze - 10,00
lekcje warsztatowe - 7,00 (�Na szkle malowane� - 8,00)
Op³ata za fotografowanie na terenie Skansenu: 7 z³ (bilet
normalny),
op³ata nie obejmuje fotografowania wnêtrz obiektów.
Op³ata za zdjêcia �lubne i filmowanie: 30,50 z³
(wykupuj¹cy musi tak¿e op³aciæ wstêp na Skansen oraz
opiekê przewodnika)

                               MUZEUM

Bank Spó³dzielczy w Babicach
ul. Krakowska 47
32-551 Babice
tel. 032/ 6134039, 6134534
czynny:  poniedzia³ek 10.00-16.00
               wtorek - pi¹tek 8.00-15.00

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej "Medica"
w Babicach
ul. Jagie³³y 11
32-551 Babice
tel. 032/ 620 10 95
czynne: poniedzia³ek-pi¹tek   8.00-18.00
              sobota                          8.00-12.00
              opieka ca³odobowa   18.00-8.00

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej "Medica"
w Mêtkowie
ul. Brzozowa 3, Mêtków
32-551 Babice
tel. 032/ 6134244
czynne: poniedzia³ek - pi¹tek  7.00 - 15.00

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej "Centrum
Promocji i Ochrony Zdrowia" w Zagórzu
ul. Pi³sudskiego 226
32-555 Zagórze
tel. 032/ 623 19 42
czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 7.30 - 19.00
              sobota   8.00 - 13.00
              dy¿ur ca³odobowy  tel. 605 098 990, 032/ 6231942

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej "Centrum
Promocji i Ochrony Zdrowia" w Babicach
ul. dr J.Go³¹ba 1
32-551 Babice
tel. 032/613 41 01
czynne: poniedzia³ek - pi¹tek  7.00 - 19.00
              sobota   8.00 - 13.00

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej "Centrum
Promocji i Ochrony Zdrowia" w Mêtkowie
ul. �w. Floriana 15
32-551 Babice
tel. 032/ 6134243
czynny: poniedzia³ek - pi¹tek  7.00 - 14.30

Mieszkañcy gminy Babice: bilet ulgowy doro�li i dzieci,
oraz w soboty wstêp wolny dla dzieci i m³odzie¿y.

ZAMEK LIPOWIEC
godziny otwarcia
sezon letni     (1.IV - 30.IX)  w godz. 8.00 - 18.00
sezon zimowy ( 1.X - 31.III)  w godz. 8.00-15.00
ceny biletów
Bilet normalny: 5 z³
Bilet ulgowy: 2 z³
Op³ata za przewodnika: 10 z³
W poniedzia³ki wstêp na Zamek wolny.
Op³ata za zdjêcia �lubne i filmowanie: 20 z³.
Mieszkañcy gminy Babice: bilet ulgowy doro�li i dzieci,
oraz w soboty wstêp wolny dla dzieci i m³odzie¿y.

DWÓR Z DROGINI
godziny otwarcia
sezon letni     (1.IV - 30.IX)  w godz. 8.00 - 14.30
niedziela  w godz. 11.00-15.00
sezon zimowy ( 1.X - 31.III)  w godz. 8.00-14.30
niedziela  w godz. 11.00-15.00
sobota nieczynna
od 01.01.2008 r. ceny biletów mog¹ ulec zmianie.

                       O�RODKI ZDROWIA
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Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w.  Wszystkich �wiêtych w Babicach
Babice ul. Kanonicza 6
32-551 Babice
tel. 032/ 613 40 19
Proboszcz: Ksi¹dz Antoni Pitek
Msze �w.  niedziele i �wiêta:
- Babice: 7.00 , 9.00, 10.00 , 17.00
- Rozkochów: 10.00
Msze �w. dni powszednie:
Babice: 6.30 i 18.00 (zim¹ o 17.00)
Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia³ek - pi¹tek: od 7.00 do 8.00
i po Mszy �w. wieczornej
w soboty: od 7.00 do 8.00

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Matki Boskiej Czêstochowskiej w Mêtkowie
Mêtków ul. �w. Floriana 1
32-551 Babice
tel. 032/ 613 42 27
Proboszcz: Ksi¹dz W³odzimierz Kiwerski
Msze �w.  niedziele i �wiêta:
8.00 i 10.30, nieszpory: 15.00
Msze �w. dni powszednie:
poniedzia³ki, �rody, pi¹tki, soboty: 19.00 (zim¹ o 17.00)
wtorki, czwartki: 7.00
Kancelaria parafialna czynna codziennie oprócz wtorku
oko³o pó³ godziny po Mszy �w.

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Wniebowziêcia Naj�wiêtszej Marii Panny
w Zagórzu
Zagórze, ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 147
32-555 Zagórze
tel. 032/ 623 19 39
Proboszcz:  Ksi¹dz Józef Mrowiec
Msze �w. niedziele i �wiêta:
7.00, 9.00, 11.00, 17.00
Msze �w. dni powszednie:
7.00 i 18.00 (IV - VI)
7.00 i 19.00 (VII - VIII)
7.00 i 18.00 (IX)
7.00 i 17.00 (X - III)
 Kancelaria parafialna czynna:
 poniedzia³ek - sobota: po Mszy �w. rano i wieczorem

Rektorat w Jankowicach
Jankowice
32-551 Babice
Rektor: Ksi¹dz Tadeusz Bogdanik
Msze �w. niedziele i �wiêta:
8.30, 11.00, 16.00
Msze �w. dni powszednie:
poniedzia³ek, �roda, pi¹tek - 18.00
wtorek, czwartek, sobota - 7.00
Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia³ek, �roda
po Mszy �wiêtej w Kaplicy

                                PARAFIE

KOMISARIAT POLICJI W ALWERNI
tel. 012/ 258 40 06
Komendant Komisariatu: nadkom . Miros³aw Dudek

Dzielnicowi w Gminie Babice:
Rejon nr 5 - obejmuje miejscowo�ci: Babice, Wygie³zów,
Zagórze, Mêtków
sier¿ant Grzegorz Kulawik
Rejon nr 6 - obejmuje miejscowo�ci: Jankowice, Olszyny,
Rozkochów
m³odszy aspirant Robert Ba³ys

                                 SO£TYSI

 Babice           So³tys -  Zdzis³aw Bolek     tel. 032/6134530
 Jankowice    So³tys -  Amelia Buczek     tel. 032/6134903
 Mêtków         So³tys -  Henryk Tatar         tel. 032/6134328
 Olszyny         So³tys -  Tadeusz Janik      tel. 032/6134175
 Rozkochów  So³tys -  Antoni Nowak       tel. 032/6164190
 Wygie³zów    So³tys -  Zygmunt Ziajka    tel. 032/6134242
 Zagórze         So³tys -  Alicja Bigaj            tel. 032/6227422

                                  POLICJA

                                  POCZTA

Urz¹d Pocztowy w Babicach
ul. Krakowska 47
32-551 Babice
tel. 032/ 6134030
czynny: poniedzia³ek - czwartek w godz. 8.00-15.00

 pi¹tek  w godz. 8.30-17.00

Urz¹d Pocztowy w Zagórzu
ul. Ko�cielna
32-555 Zagórze
tel. 032/ 6234880
czynny: poniedzia³ek - czwartek  w godz. 11.00-15.00

 pi¹tek  w godz. 13.00 -17.00

Rozmowa z ksiêdzem Tadeuszem Bogdanikiem rektorem
parafii pw.Matki Boskiej Fatimskiej w Jankowicach

Jankowice to parafia istniej¹ca od sierpnia tego roku. Jakie wra¿enie
zrobi³a na ksiêdzu ta miejscowo�æ, kiedy przyjecha³ tutaj po raz pierwszy?

Decyzj¹ ks. Kardyna³a Stanis³awa Dziwisza od 26 sierpnia 2007 roku miej-
scowo�æ Jankowice zosta³a oddzielona od parafii Babice. To wa¿ne wydarzenie dla
ludzi tutaj ¿yj¹cych. To dziêki ich staraniom wybudowano w 1998r. ko�ció³ i potem
przez lata sami dbali o niego, upiêkszali, dokupywali ró¿ne potrzebne przy �wi¹tyni
rzeczy. To pierwszy uk³on w stronê mieszkañców   i gor¹ce podziêkowania za ten trud

i wysi³ek. Co do miejscowo�ci: jest piêknie i bardzo spokojnie. To inny �wiat ni¿ Nowa Huta, gdzie pracowa³em przez
ostatnich 13 lat. Pierwszy raz przyjecha³em do Jankowic 18 czerwca 2007r. Powiem krótko - by³em zaskoczony
widokiem ko�cio³a, terenu wokó³ niego i szczê�liwy, resztê pozostawiam Panu Bogu i Jego Matce Maryii. Ja mam tu
tylko s³u¿yæ ludziom.

Co obecnie dzieje siê w parafii? Jakie odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa?Powiedzia³em na pocz¹tku Parafia-
nom, ¿e  ten rok bêdziemy spêdzaæ razem na modlitwie, jak w ka¿dej rodzinie. Mamy ró¿ne nabo¿eñstwa: Nowenna
do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy co �rodê, w drugie pi¹tki miesi¹ca Nowenna do �w. O. Pio (mamy Jego
relikwie), w trzecie pi¹tki Koronka do Jezusa Mi³osiernego. Oprócz tego, od maja do listopada ka¿dego 13 dnia
miesi¹ca,   odbywaj¹ siê Nabo¿eñstwa Fatimskie. Serdecznie zapraszam na nie wszystkich z okolic Gminy Babice.

A jakie ksi¹dz ma plany dotycz¹ce parafii?  Czy istnieje szansa na powstanie cmentarza w Janko-
wicach?Zaraz rozpocznie siê Adwent: bêd¹ pierwszy raz rekolekcje adwentowe, potem czas Bo¿ego Narodzenia
i kolêda. Bardzo pragnê spotkaæ siê z ka¿da rodzin¹, ka¿dym cz³owiekiem ¿yj¹cym w Jankowicach. To jest czas dla
mnie, bym pozna³ lepiej tych, dla których tutaj jestem. Co do innych spraw w parafii, to jak w ka¿dej innej, s¹ sta³e
punkty: spowied� codziennie w ko�ciele, odwiedzanie chorych, praca z dzieæmi i m³odzie¿¹ w szkole, pomoc tym,
którzy tej pomocy potrzebuj¹. Pytanie w sprawie cmentarza jest bardzo wa¿ne. Da Bóg i jak bêd¹ sprzyja³y ku temu
warunki, które nale¿y spe³niæ, bêdê siê stara³ by powsta³ u nas cmentarz. ¯yczê wszystkim Obfitych £ask Bo¿ych
i bardzo serdecznie zapraszam na Msze �w. do Jankowic w niedzielê o 8.30, 11.00 i 16.00, jak i na wszystkie
nabo¿eñstwa, szczególnie Maryjne, czyli Fatimê.

Rozmawia³a  Magdalena Augustynek
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