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¿ycz¹

         Przewodnicz¹ca                Wójt Gminy Babice
     Rady Gminy Babice                  Roman Warcho³
       Halina Sêdzielarz

Szanowni Pañstwo, Drodzy Mieszkañcy!

     Z przyjemno�ci¹ oddaje w Wasze rêce ko-

lejny numer Kuriera Gminnego, który obok gmin-
nej strony internetowej, stanowi wa¿ne medium

i jest g³ównym �ród³em informacji o bie¿¹cej dzia-
³alno�ci Urzêdu Gminy w Babicach, Rady Gminy

jak równie¿ mojej skromnej osoby.
Dzisiaj w dobie kryzysu i bezustannej pogoni za

pieni¹dzem, chcia³bym Pañstwu z dum¹ przed-
stawiæ inwestycje, które by³y zapowiadane a które

zosta³y rozpoczête przez nas z impetem w tym roku. W nastêpnych wyda-
niach bêdê Pañstwa informowa³ na bie¿¹co  o kolejnych etapach ich reali-

zacji.
Szanowni Pañstwo, przed nami wybory do Europarlamentu, które

odbêd¹ siê 07 czerwca tego roku. Wspominam o tym dzisiaj, gdy¿ kolejne
wydanie biuletynu gminnego uka¿e siê ju¿ po wyborach. Unia Europejska

wydaje siê odleg³a, jednak¿e  w dzisiejszych czasach, decyzje co do stano-
wienia prawa pañstw cz³onkowskich podejmuje siê w Brukseli. To jakie

decyzje tam zapadn¹, maj¹ niew¹tpliwy wp³yw na nasze codzienne ¿ycie.
Dlatego ju¿ dzi�, zachêcam i zapraszam do uczestnictwa  w tych wyborach.

Drodzy Mieszkañcy, od tego roku Kurier Gminny bêdzie ukazywa³ siê
co kwarta³, tym samym mam nadziejê i¿ na sta³e zago�ci w Pañstwa do-

mach, jako �ród³o informacji  o bie¿¹cej i przysz³ej dzia³alno�ci urzêdu

  

Roman Warcho³

Wójt Gminy Babice

BIBLIOTEKA W MÊTKOWIE

WO�P W GMINIE BABICE

"Wszyscy jeste�my wspó³autorami tych na-
strojów, na które sk³ada³a siê ka¿da sekunda
XVII Fina³u Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Po-
mocy".

11 stycznia 2009 roku  g³o�no krzyczeli-
�my "W zdrowym ciele zdrowy duch!"

Dziêki naszym wspania³ym wolontariu-
szom, którzy kwestowali  w ka¿dej miejscowo-
�ci Gminy Babice, Wy mieszkañcy mogli�cie ofia-
rowaæ na ten szczytny cel  "jaki� kawa³ek siebie".
Ka¿dy grosz wrzucony do puszki wolontariusza
�wiadczy³ o Waszym zaanga¿owaniu w niesie-
nie pomocy potrzebuj¹cym.

Ka¿dy z nas powinien co pewien czas ro-
biæ badania profilaktyczne, a sprzêt, na który zbie-
rali�my pieni¹dze mo¿e zdiagnozowaæ Wasz¹
chorobê.

Najwa¿niejsza by³a rado�æ, któr¹ wszy-
scy czuli�my przez ca³¹ niedzielê, widz¹c jak
bardzo wszystkich ogarn¹³ wspania³y "duch
wspólnego dzia³ania". Jeste�my �wiadomi
i mamy poczucie, ¿e bierzemy udzia³ w niezwy-
kle potrzebnym nam wszystkim Polakom zda-
rzeniu, które brzmi Polska solidarna, Polska ser-
deczna, Polska kochaj¹ca i szanuj¹ca siebie na-
wzajem.

Fundacja WO�P uzbiera³a na sprzêt,
o którym marzy³a planuj¹c temat Fina³u. Uda siê
tak¿e sfinansowaæ zakupy dla polskich hospi-
cjów dzieciêcych, a tak¿e utrzymaæ programy me-
dyczne oraz edukacyjny program "Ratujemy
i Uczymy Ratowaæ".

Wszystkim wolontariuszom kwestuj¹cym
podczas Fina³u WO�P w Gminie Babice: Mag-
dalenie Bolek, Darii Bebak, Przemkowi Bielo-
wi, Marcie Domaga³a, Annie Doleg³o, £ukaszo-
wi Dudkowi, Paulinie Gaudyn, ̄ anecie Grabow-
skiej, Annie Hruby, Agnieszce Janik, Milenie Ka-
szuba, Paulinie Karpiñskiej, Annie Korpa³a,
Paulinie Kosowskiej, Oldze Kra�niewskiej, Na-
talii Maj, Miros³awie  Paj¹k, Kamili Sokoliñskiej,
Mateuszowi Stachurze i Agnieszce Wierzbic
za optymizm i wiarê w to co robili, za si³ê przyja�-
ni i mi³o�ci, za zaanga¿owanie,  za zupe³n¹ dar-
mochê Sztab WO�P przy GOKiS w Babicach
sk³ada gor¹ce podziêkowania.

Wolontariusze w Sztabie WO�P w Babicach

 Aneta Chrz¹�cik
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W sobotni wieczór 7 marca �wietlicê "Radar"w Babicach wype³ni³y
Panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich z Gminy Babice. Go�cili�my reprezenta-
cje Kó³ Gospodyñ Wiejskich z Babic, Jankowic, Mêtkowa, Wygie³zowa
i Zagórza. Okazj¹ do spotkania by³ Dzieñ Kobiet, ale tak¿e wspólne �pie-
wanie piosenek ludowych, wymiana do�wiadczeñ i integracja.

Go�æmi specjalnymi Biesiady byli: Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Babice Halina Sêdzielarz i Wójt Gminy Babice Roman Warcho³. Podczas
spotkania nie zabrak³o wystêpów solowych, scenek kabaretowych i loterii
fantowej.
     Organizatorami Biesiady byli: Gminny O�rodek Kultury i Sportu w Babi-
cach i Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Babicach.

W ramach projektu "Aspiracje i potrzeby kulturowe gimnazjali-
stów z Gminy Babice" zosta³y przeprowadzone ostatnie warsztaty - tym
razem z blogowania i komunikacji  w Internecie. Uczestniczy³o w nich 12
gimnazjalistów. Partnerami M!K-u s¹ Gmina Babice i Gminny O�rodek
Kultury i Sportu w Babicach.
Celem projektu jest stworzenie bloga internetowego grupy m³odzie¿y, któ-

ra chce siê podj¹æ roli dziennikarzy obywatelskich w Gminie Babice.
W trakcie 7 miesiêcy przewidzianych na realizacjê tego projektu m³odzie-
¿owa grupa dzia³ania wspomagana przez Gminny O�rodek Kultury i Spor-
tu w Babicach chce przy pomocy narzêdzi dziennikarskich (blog w formie
serwisu internetowego ze zdjêciami, reporta¿ami, wywiadami i informa-
cjami) zaj¹æ siê problemem lokalnej polityki m³odzie¿owej.

Warsztaty w �Radarze�
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GimBlogBaBice - Blog m³odzie¿y z Gminy Babice

Marzena Pierzcha³a-Dudek
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  konkurs plastyczny
PRZYRODA I ZWIERZÊTA ZIM¥

Celem konkursu by³o prezentacja i popularyzacja pla-
stycznej twórczo�ci dzieciêcej, poszukiwanie ró¿nych technik
plastycznych a przede wszystkim zwiêkszenie �wiadomo�ci
na temat �wiata przyrody, jego zagro¿eñ  i pomocy ze strony
ludzi, zwrócenie uwagi na konieczno�æ opiekowania siê zwie-
rzêtami w okresie zimowym. Spo�ród 92 prac nades³anych
na konkurs, jury postanowi³o przyznaæ wyró¿nienia w trzech
kategoriach:

PRZEDSZKOLE:
I m-ce   Dominika Matusiak - PS Olszyny
II m-ce  Ola Jakubik - PS Babice
III m-ce Nikola Burdyl - PS w Mêtkowie
KLASY I - III SZKO£A PODSTAWOWA
I m-ce   Milena Wojda - SP Zagórze
II m-ce  Julia Ga³uszka - SP Babice
III m-ce Emilia M¹drzyk - SP Jankowice
KLASY IV - VI SZKO£A PODSTAWOWA
I m-ce   Agnieszka Motyczko - SP Zagórze
II m-ce  Nikola ¯ak - SP Zagórze
III m-ce Magdalena Nowakowska - SP Jankowice
GIMNAZJUM
I m-ce   Paulina Ogurek - PG Zagórze
II m-ce  Marta Duda - PG Zagórze
III m-ce Ewa Pierzcha³a - PG Zagórze

z tradycj¹ za pan brat, czyli ...
ZAPUSTY Z KGW BABICE

Polskie obrzêdy i zwyczaje s¹ sta³ym elementem
naszego ¿ycia, naszej kultury. £¹cz¹ pokolenia, zbli¿aj¹ do
siebie grupy spo³eczne.

Zapusty zwane s¹ inaczej kusakami lub ostatkami.
S¹ one okresem tradycyjnych zabaw. Zwyczaj ten ma miej-
sce na pograniczu dwóch pór roku: zimy i przedwio�nia.
Pierwotnie by³ zwi¹zany z magicznymi obrzêdami, których
celem by³o pobudzenie si³ witalnych budz¹cej siê przyrody
do ¿ycia. Obrzêdy mia³y te¿ wp³yn¹æ na wysoko�æ urodzajów.
W czasach chrze�cijañskich zapusty poprzedza³ surowo ob-
chodzony wielki post. By³a wiêc to doskona³a okazja do ostat-
nich zabaw. W Polsce w ostatnich dniach karnawa³u obser-
wuje siê zwiêkszon¹ intensywno�æ zabaw. Uczestnicy nie
kojarz¹ ich z magicznymi zabiegami.Ostatni kolêdnicy wyru-
szaj¹ tego dnia zwyczajowo z turoniem lub koz¹, odwiedzaj¹
domostwa i odgrywaj¹ weso³e scenki z ¿ycia wsi lub o te-
matyce religijnej, co dawaje asumpt do otrzymania datków
pieniê¿nych lub poczêstunku.

Nasze wspania³e Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Babicach, chc¹c pielêgnowaæ i kultywowaæ  t¹ wspania³¹
tradycjê ju¿ 12 lutego �ruszy³y na Babice� w przezabawnych
strojach. Dotar³y do Przedszkola Samorzadowego w Babi-
cach, gdzie zapozna³y dzieci z tradycj¹ �Zapustów�,przedsta-
wi³y zabawny monta¿ s³owno-muzyczny przeplatany tañca-
mi i weso³ymi zabawami. Natomiast 19 lutego odwiedzi³y
Urz¹d Gminy, Kó³ko Rolnicze w Babicach  i bibliotekê.

Nie ominê³y równie¿ biura GOKiS w Babicach.

Aneta Chrz¹�cik
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Informacja
Ma³opolskiego O�rodka Doradztwa

 Rolniczego

Czy wype³ni³e� ju¿ wniosek o dop³aty bezpo�rednie?
Nasz doradca pomo¿e Ci wype³niæ wniosek lub je¿eli
wype³ni³e� wniosek samodzielnie sprawdzi jego po-
prawno�æ i zweryfikuje ewentualne b³êdy oraz doradzi
w zakresie pozyskiwania �rodków finansowych z fundu-
szy UE.
KONTAKT Z NAMI  w okresie 15.03-15.05.2009r:
Alwernia, Urz¹d Miasta pok.304,
poniedzia³ek, wtorek w godz. 9:00-14:00
Babice, Urz¹d Gminy pok. 214
wtorek w godz. 9:00-14:00
Biuro PZDR Chrzanów, ul. Mickiewicza 10,
poniedzia³ek-pi¹tek w godz. 8:15-14:00

UWAGA PRZEDSIÊBIORCY
Z dniem 1 stycznia 2008 r. uleg³a zmianie Polska Klasyfikacja Dzia-
³alno�ci co wymaga aktualizacji w ewidencji, do której wpis jest
konieczny dla prowadzenia dzia³alno�ci. Zmiana PKD dokonywa-
na jest na wniosek Przedsiêbiorcy, powinna nast¹piæ  w terminie
do dnia 31 grudnia 2009 r.
Podstawa prawna: Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 24 grud-
nia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alno�ci (PKD).

Ustawa o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej z dnia
2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 z pó�n. zm.) wpro-
wadzi³a instytucjê zawieszenia dzia³alno�ci gospodarczej na okres
od 1 miesi¹ca do 24 miesiêcy.

Od dnia 31 marca 2009 r. wprowadzony zostaje nowy wzór
wniosku o wpis do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej jak i rów-
nie¿ zostaj¹ zniesione op³aty dotycz¹ce wpisu oraz zmiany wpisu
do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej.

Informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Babice
pok. 103, Tel. (032) 6134-013 w.23

ROLNIKU!

Barbara Wierzbic
Ewidencja Dzia³alno�ci Gospodarczej

tel. (32) 6134013 w. 23
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I.    Wydatki zwi¹zane z zadaniami zapisanymi
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
(w poprzednich numerach jak równie¿ na stronie:
www.babice.pl  jest dostêpna tabela WPI)

1.    Odwodnienie miejscowo�ci Babice, Olszyny, Jankowice (82
000z³). Jak pokaza³o do�wiadczenie z lat 1997 oraz 2001 zada-
nie bardzo istotne dla mieszkañców tych miejscowo�ci. Ca³ko-
wita warto�æ tego zadania szacowana jest na kwotê 8 mln z³o-
tych i rozpisana w WPI na wiele lat, poczynaj¹c od roku 2009.

2.   Ci¹g pieszo-jezdny na bazie ulic Podzamcze i Parkowa (61
000z³). Realizacja zadania zwiêksza atrakcyjno�æ i dostêp do
najwa¿niejszych obiektów turystycznych Gminy,   tj. Skansenu
i Zamku Lipowiec. Ca³kowita warto�æ zadania, polegaj¹cego na
budowie trzech odrêbnych pasów: deptaka dla ruchu pieszego,
�cie¿ki rowerowej i jezdni, szacowana jest na kwotê 180 000z³.
Dodatkowymi korzy�ciami jest poprawa komunikacji pomiêdzy
Wygie³zowem a Babicami, poprawa bezpieczeñstwa dzieci
uczêszczaj¹cych do szko³y jak równie¿ poprawa atrakcyjno�ci
i zwiêkszenie warto�ci nieruchomo�ci przyleg³ych.

3.  Zakup terenu pod parking (60 000z³). Zadanie zwi¹zane
z nasilaj¹cym siê problemem braku miejsc do parkowania
w okolicach Skansenu oraz centrum Babic, szczególnie
w sezonie letnim. Brak miejsc parkingowych stwarza uci¹¿liwo-
�ci dla mieszkañców najbli¿szych okolic, zmniejsza poziom bez-
pieczeñstwa w ruchu drogowym na drogach przyleg³ych oraz
wywo³uje niezadowolenie turystów. Ca³o�æ zadania, które zosta-
nie rozpoczête jeszcze w tym roku, szacowane jest na kwotê 150
000z³.

4.    Przestrzenne zagospodarowanie centrum Babic i Wygie³zo-
wa (191 000 z³). Zadanie powi¹zane z poprzednimi, którego ca³-
kowita warto�æ szacowana jest na kwotê  5 000 000 z³. G³ównie
inwestycja zwi¹zana z centrum Babic - Plac Mogielnickiego
i tereny przyleg³e.

5.    Budowa budynku w centrum wsi Zagórze -  Domu Kultury (45
000 z³). W najwiêkszej miejscowo�ci Gminy, jak¹ jest Zagórze,
ze wzglêdów lokalowych brak jest �wietlicy prowadzonej przez
GOKiS, za� filia biblioteki gminnej mie�ci siê w wynajmowa-
nych pomieszczeniach o niskim standardzie. Zadanie, którego
warto�æ szacowana jest w WPI na kwotê 1500 000z³  jest nie-
zbêdne dla mieszkañców tej miejscowo�ci.

6.    Rozbudowa infrastruktury sportowej przy szkole w Zagórzu
(72 000z³). Zadanie bardzo pilne i wa¿ne dla szko³y, do której
uczêszcza najwiêksza liczba dzieci  w Gminie. Jednocze�nie
trudna do zrealizowania ze wzglêdu na szczup³o�æ miejsca
w obrêbie szko³y. Po przeniesieniu stacji transformatorowej sta-
je siê realne. Na chwilê obecn¹ zlecono opracowanie koncepcji
w tym zakresie.

7.     Zagospodarowanie terenu wokó³ szko³y w Rozkochowie (50
000z³). Zadanie wnioskowane od wielu lat przez Radê Rodziców
przy SP Rozkochów, polegaj¹ce  na dofinansowaniu budowy
placu zabaw dla dzieci na terenie przyszkolnym.

8.   Budowa obiektu sportowego z basenem w Zagórzu (163
000z³). Zadanie dotyczy rozbudowy istniej¹cego O�rodka Spor-

Wydatki maj¹tkowe bud¿etu
Gminy Babice na 2009r.

(wydatki na rok 2009)

towo-Rekreacyjnego, ca³o�æ rozpisana na kolejne lata na
³¹czna kwotê 5 000 000z³.

9.     Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego spó³ki Gospodarka
Komunalna w Babicach (296 000z³). Dokapitalizowanie spó³-
ki ma na celu przejecie przez ni¹ zadañ budowy kanalizacji
szacowanej w WPI na kwotê 14 000 000 z³. To zadanie z WPI
bêdzie realizowane przez Spó³kê Gminn¹ .W pierwszej ko-
lejno�ci zostanie opracowana brakuj¹ca dokumentacja na
kanalizacjê  w miejscowo�ci Babice i Wygie³zów.

II. Inne wydatki.

1.     Budowa chodnika wraz z kanalizacj¹ opadow¹ w Wygie³-
zowie oraz opracowanie dokumentacji projektowych. Jest to
kontynuacja zadania finansowanego w 50%  (155 224,34 z³)
przez Gminê, bardzo wa¿nego dla bezpieczeñstwa miesz-
kañców wobec zwiêkszaj¹cego siê z roku na rok natê¿enia
ruchu na drogach wojewódzkich przebiegaj¹cych przez tê
miejscowo�æ.

2.   Modernizacja drogi wojewódzkiej 780 (318 235,10z³).
Program modernizacji tej drogi zosta³ zapocz¹tkowany w 2003
roku. Ca³a d³ugo�æ drogi 780 wynosi 45km, z tego   na gminê
Babice przypada 7,5km. Porozumienie w tej sprawie podpi-
sa³y gminy le¿¹ce w ci¹gu tej drogi - (szacunkowy koszt gmin
w finansowaniu zadania) tj. Liszki (861 602), Czernichów
(343 315), Alwernia (505 799), Babice (396 323), Libi¹¿ (379
054)  i Che³mek (65 993). Ze wzglêdu na ogromny koszt
i ograniczone mo¿liwo�ci pozyskania �rodków zewnêtrznych,
zadanie to zosta³o podzielone na kilka etapów i rozci¹gniête
w czasie. Obecny etap przewiduje modernizacjê drogi prze-
biegaj¹cej przez Babice i obejmuje nak³adkê asfaltow¹ oraz
przebudowê i uzupe³nienie chodników. W kwietniu tego roku
zostanie rozstrzygniêty przetarg na wy¿ej wymienion¹ inwe-
stycjê.

3.    Modernizacja dróg powiatowych - pomoc finansowa (100
000z³). Wzorem lat ubieg³ych w bud¿ecie zaplanowane zo-
sta³y �rodki na dofinansowanie dróg powiatowych b¹d� bu-
dowê chodników przy tych drogach. Po wskazaniu przez Za-
rz¹d Dróg Powiatowych zadania do realizacji w roku 2009
wielko�æ dofinansowania ze strony Gminy Babice mo¿e ulec
zmianie. Przewidujemy inwestycjê w Mêtkowie, Zagórzu
i Rozkochowie w roku bie¿¹cym i w roku 2010.

4.     Dokumentacja cmentarza w Mêtkowie (30 000z³). Zada-
nie przyjête do realizacji  ze wzglêdu na piln¹ konieczno�æ
rozbudowy cmentarza komunalnego w Mêtkowie oraz po-
trzeby uzupe³nienia jego infrastruktury.

5.   Budowa boiska sportowego "Orlik 2012" (624 000z³).
Realizacja zadania przesuniêta z roku 2008 ze wzglêdu na
zbyt drogie wówczas oferty wykonawców w stosunku do za-
planowanych �rodków. Zadanie to dofinansowane jest ze
�rodków zewnêtrznych w kwocie 666 000z³.

Stanis³aw Rokosz
Sekretarz UGB

tel. (32) 6134013 w.21
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Orlik
Gmina Babice otrzyma³a dofinansowanie z Urzêdu Marsza³-
kowskiego i czeka na potwierdzenie o otrzymaniu dotacji
z Ministerstwa Sportu, które nast¹piæ powinno do koñca kwiet-
nia. Natychmiast po zabezpieczeniu i przyjêciu otrzymanych
�rodków do bud¿etu uruchomiona zostanie procedura prze-
targowa na wykonanie ca³ej inwestycji to jest budowy boiska
do pi³ki no¿nej o sztucznej nawierzchni, budowy boiska do
siatkówki i koszykówki  o nawierzchni z poliuretanu, budowie
budynku zaplecza sanitarno szatniowego, budowie ogrodze-
nia i o�wietlenia tego kompleksu.

Warto�æ kosztorysowa zadania to ponad 1 270 000,00 z³otych.
Planuje siê otwarcie kompleksu do koñca wakacji. Weryfika-
cja ceny i terminu powstania boisk nast¹pi po przetargu, który
og³oszony powinien zostaæ do koñca kwietnia.

Zadanie "budowa ci¹gu pieszo jezdny na bazie ulic Pod-
zamcze i Parkowa" znajduje siê w uchwalonym przez radê
gminy Babice Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata
2009-2013. Referat gospodarczy rozpocz¹³ pozyskiwanie ofert
na wykonanie dokumentacji dotycz¹cej tego zadania z termi-
nem 6 kwietnia. Projekt ma  przewidywaæ wydzielenie osob-
nego pasa dla ruchu samochodów i oddzielnego dla ruchu
pieszych, powstaæ maj¹ te¿ ³aweczki dla turystów oraz ca³y
ci¹g ma byæ o�wietlony. Planowany termin uzyskaniu doku-
mentów formalno prawnych to lipiec 2009. Po tym terminie
rozpocznie siê budowa  w ramach pozosta³ych �rodków finan-
sowych  (w WPI zapisane na ca³e zadanie jest 61 tysiêcy
w roku 2009)

Przestrzenne zagospodarowanie Centrum Babic i Wygie³-
zowa jest zadaniem zwi¹zanym  z uporz¹dkowaniem i nada-
niem nowej jako�ci Centrum naszej Gminy. Trwaj¹ prace zwi¹-
zane z przygotowaniem inwestycji przedstawionej w koncep-
cji, któr¹ UG posiada, na zagospodarowanie Placu Mogielnic-
kiego.

Jednocze�nie zosta³a podpisana umowa z firm¹ Konstruktor
z Chrzanowa na prace projektowe (koszt 30 tysiêcy) dotycz¹ce
projektu odnowy wsi Babice na terenie przyleg³ym do placu
Mogielnickiego od strony O�rodka Zdrowia z terminem wyko-
nania do 24.03.2009
W zakresie umowy projektowej znajduje siê:
- Remont istniej¹cego  parkingu przy starym budynku U.G po-
legaj¹cego na po³o¿eniu nowej warstwy asfaltowej - �cieral-
nej gr. 4.0 cm z pomalowaniem pasów wyznaczaj¹cych m-ca
postojowe.
- Remont istniej¹cego ogrodzenia wokó³ budynku  j. w  polega-
j¹cy na  wymianie s³upków, przêse³ i bramy wjazdowej - / rodzaj
wymienianych elementów - do uzgodnienia/
- Budowa nowego parkingu z kostki brukowej do 10 stanowisk
z prze³o¿eniem istn. murku oporowego z ogrodzeniem na g³.
ok. 9.0 m.
- Remont  pokazanych chodników / remont nale¿y min. uzgod-
niæ z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Krakowie/
- Projekt modernizacji istniej¹cego klombu
- Remont elewacji  starego budynku U.G  polegaj¹cy na przy-
klejeniu styropianu o gr. 3.0 cm z wykonaniem tynku mineral-
nego , wraz z modernizacj¹ wej�cia polegaj¹cej na wykonaniu
pochylni dla  niepe³nosprawnych.
- Sporz¹dzenie  za³¹cznika graficznego do projektu zagospo-
darowania dzia³ki z uwzglêdnieniem powy¿szych elementów
- Opracowanie kosztorysów inwestorskich.
- Opracowanie szczegó³owych specyfikacji technicznych.
- Uzyskanie stosownego pozwolenia /zg³oszenia w.w robót/
na powy¿sze roboty w Starostwie.
Po wykonaniu dokumentacji zadanie zg³oszone zostanie do
dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich dzia³anie Odnowa i rozwój wsi. Rozpoczêcie realizacji
prac, po wygranym konkursie, powinno nast¹piæ na prze³omie
czerwca i lipca.

        Widok ul. Go³¹ba i terenu przed starym budynkiem UG Babice

Kolejnym zadaniem, które ma zostaæ zrealizowane w roku 2009
jest inwestycja nazwana  w WPI jako Zagospodarowanie
zielonych terenów wokó³ szko³y - teren przy szkole w Rozko-
chowie, ul. Chemików. Przedsiêwziêcie polegaæ bêdzie na wy-
konaniu placu zabaw dla dzieci przy szkole i wyposa¿enie go
w elementy do zabawy i rozwoju najm³odszych.
UG Babice pozyskuje oferty na elementy wyposa¿enia placu
zabaw i wykonuje mapê dla tego terenu. Dziêki realizacji tego
zadania rodzice dzieci bêd¹ mieli mo¿liwo�æ zabawy z dzieæmi
w odpowiednich warunkach oraz integracji z innymi rodzicami,
co zwiêkszy wiêzi spo³eczne miêdzy spo³eczno�ci¹ lokaln¹

Wizualizacja przyk³adowego Orlika
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DOM KULTURY W OLSZYNACH
Zajêcia odbywa³y siê w dniach 16 - 20 lute-

go. Podczas zajêæ dzieci chêtnie gra³y w gry plan-
szowe (warcaby, �limak), zrêczno�ciowe (bier-
ki), bawi³y siê w lubiane przez siebie zabawy:
miejsce zamieszkania, zgadnij liczbê od 1 do
100, uk³ada³y puzzle. Dzieci bra³y udzia³ równie¿
w zawodach sportowych, podczas których zwy-
ciêzcy otrzymywali nagrody rzeczowe. M³odzie¿,
gra³a g³ównie w tenisa sto³owego i dla nich odby³
siê te¿ turniej w tej dyscyplinie sportu.  Zwyciêzcy
turnieju otrzymali medale i dyplomy. Równie cieka-
we by³y zabawy na �niegu m.in. konkurs na naj³adniej-
szego or³a na �niegu. W t³usty czwartek Stowarzyszenie
Kultury, Sportu  i Rozwoju Wsi Olszyny ufundowa³o dzieciakom
i m³odzie¿y smakowite p¹czki.

Ferie w Olszynach

�WIETLICA WDK JANKOWICE
 Podczas ferii w jankowickiej �wietlicy rozgrywane

by³y turnieje m.in. turniej gry w tenisa sto³owego dla dziew-
cz¹t i ch³opców, turniej sportowy oraz turniej wiedzy. Najlep-
si zawodnicy otrzymali nagrody, medale  i dyplomy.  Dzieci
rozwija³y swoje umiejêtno�ci artystyczne poprzez tworzenie
kola¿y, malowanfarbami akrylowymi na kamyczkach, mu-
szelkach morskich i masie per³owej, natomiast farbami wi-
tra¿owymi tworzy³y piêkne kompozycje na szkle, w ostatnim
dniu ferii dzieci projektowa³y  i wykonywa³y bi¿uteriê. Pod-
czas naszych spotkañ w �wietlicy narodzi³ siê pomys³ stwo-
rzenia �wietlicowego bloga, na którym zamieszczono zdjê-
cia, posty i komentarze z ka¿dego wspólnie spêdzonego
dnia. Wejd� na bloga i poczytaj wiêcej
www.wdk-jankowice.blog.onet.pl

�WIETLICA �PIÊTERKO� W ROZKOCHOWIE
W zajêciach wziê³a udzia³ 24 osobowa grupa w wieku od

6 do 15 lat. Uczestnicy rozegrali liczne turnieje m.in. turniej teni-
sa sto³owego, turniej bilardowy, turniej gier planszowych, zawo-
dy sprawno�ciowe i zrêczno�ciowe. W t³usty czwartek dzieci otrzy-

Ferie w Rozkochowie

Ferie w Jankowicach

tel. (32) 6134094
gokis@babice.pl

ma³y - zgodnie z tradycj¹ - p¹czki. Jeden dzieñ po�wiêcili�my na
bia³e szaleñstwo, budowê zamku  i innych �niegowych kon-
strukcji. Na zakoñczenie wszyscy otrzymali drobne upominki
i s³odycze, natomiast zwyciêzcy przeprowadzonych gier - meda-
le i dyplomy.
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�WIETLICA �ZAMECZEK�
W WYGIE£ZOWIE

Uczestnicy zajêæ to dzieci i m³odzie¿ w wieku od 10 do
20 lat. Najwiêkszym zainteresowaniemcieszy³ siê tenis sto-
³owy, pi³karzyki oraz szachy. M³odsi uczestnicy zajêæ chêtnie
rysowali pastelami oraz wspó³zawodniczyli przy grze w sza-
chy. Na koniec ferii uczestnicy zajêæ otrzymali paczki ze s³ody-
czami ufundowane przez Stowarzyszenie Ziemi Lipowieckiej
w Wygie³zowie.

�WIETLICA �RADAR� W BABICACH
W czasie ferii, w zajêciach dziennie  bra³o udzia³ ok. 15

dzieci w wieku od 9 do 13 lat. Dzieci chêtnie uczestniczy³y
w konkursach, zawodach sprawno�ciowych, jedank domi-
nowa³ tenis sto³owy, tak w�ród ch³opców jak i dziewcz¹t.
W zwi¹zku z tym odby³ siê turniej tenisa sto³owego, wygrani
otrzymali medale oraz dyplomy. Dla zmêczonych gr¹ w tenisa
mi³ym odpoczynkiem by³y gry planszowe i zajêcia plastyczne.
Na zakoñczenie zajêæ wszyscy uczestnicy otrzymali drobne
nagrody rzeczowe.

Ferie w �Radarze�

BIBLIOTEKA W MÊTKOWIE
Wiemy wszyscy, ¿e w tegoroczne ferie by³o du¿o �niegu

i dzieci z Mêtkowa bawi³y siê w zabawy na �niegu to jednak nie
przeszkodzi³o im zagl¹dn¹æ do zak¹tków Biblioteki w Mêtkowie.
Przebiega³o w niej du¿o fascynuj¹cych spotkañ.

Pierwsze dni zaczêli�my od wskazówek jak wygraæ swój pierw-
szy mecz w� szachy i zakoñczyli�my to wielkim turniejem sza-
chowym na drugi dzieñ nauki. Ten temat zajêæ przyci¹gn¹³ do
biblioteki wiele dzieci. W trzeci dzieñ wraz z dzieæmi zag³êbili-
�my siê w malowanie na szkle b¹d� kamyku. Czwarty dzieñ to
dzieñ muzyki pod has³em "Recital p. Kazimierza Koz³owskie-
go". Wystêpowa³y równie¿ dzieci, które �piewa³y piosenki i recy-
towa³y wiersze. W pi¹tym dniu przebierali�my siê w postacie
z bajek i tañczyli�my na wspania³ym balu, który prowadzi³a zna-
na nam postaæ, czyli calineczka, w któr¹ wcieli³a siê prowadz¹-

ca zabawê Pani Marta Saciuk- Sêdzielarz. Na balu mieli�my
równie¿ postacie takie jak rybak z bajki "O rybaku i z³otej rybce"
piêkna z "Piêknej i Bestii", Hana Montana, biznesmen, król Ma-
ciu� pierwszy, batman, ¿o³nierz, spiderman, ksiê¿niczki i wiele
innych ciekawych postaci. Szósty dzieñ spêdzili�my artystycz-
nie, "rysunek i malarstwo: ró¿ne techniki- grafika, farby, paste-
le". Zajêcia poprowadzi³ znany Mêtkowski malarz Pan Bogdan
Król, który równie¿ przybli¿y³ dzieciom Historie Orê¿a Polskiego-
barwa i broñ. Uczestnicy byli zachwyceni udzia³em w tym spo-
tkaniu a wyniku tego powsta³ herb Mêtkowa. Ferie z bibliotek¹
zakoñczy³ siê czytaniem bajek przez Pani¹ Martê Saciuk- Sê-
dzielarz. Aktywny udzia³ w spotkaniach by³ obficie nagrodzony,
cieszymy siê, ¿e tak wiele dzieci przysz³o do biblioteki w ferie
i oby wiêcej takich wspania³ych spotkañ.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy Pani Halinie Sêdzielarz,
Pani Marcie Saciuk- Sêdzielarz i Panu Bogdanowi Król.

Maria Wierzba

- ferie w Gminie Babice -

Ferie w Wygie³zowie

1
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-    zamontowaniu ³aweczek szt. 4 , ewentualne w³asne uzupe³-
nienia
5.  Prace modernizacyjne w budynku klubowym polegaj¹ce na:
-    monta¿u kolektorów s³onecznych na dachu z instalacj¹ cie-
p³ej wody
-    wykonanie  instalacji grzewczej z wymian¹ kot³a C.O
-    wymiana drzwi wej�ciowych
-   budowê przydomowej oczyszczalni �cieków z drena¿em roz-
s¹czaj¹cym.
6.  W projekcie przewidzieæ renowacjê istniej¹cej nawierzchni
trawiastej boiska do pi³ki no¿nej
7.  Budowa oczka wodnego
8.  Przystosowanie istniej¹cego terenu pod pole namiotowe
9.  Opracowanie kosztorysów inwestorskich.
10.Opracowanie szczegó³owych specyfikacji technicznych.
11.Uzyskanie stosownego pozwolenia / zg³oszenia /  w. w robót
w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie
Po wykonaniu dokumentacji zostanie og³oszony przetarg na
ww. prace.

Zadanie - Budowa budynku w centrum wsi pn. "Dom Kultury"
w Zagórzu I rozbudowa infrastruktury sportowej przy szkole (bo-
isko, plac zabaw) ul. Pi³sudskiego 139 Zagórze.

Zosta³a podpisana umowa na wykonanie koncepcji budowy
budynku z jadalni¹, �wietlic¹ wiejsk¹ i bibliotek¹ oraz boiska
przy Szkole w Zagórzu a po jej akceptacji projektu wykonawcze-
go z firm¹ Progresbud z Chrzanowa z terminem wykonania
koncepcji do 15 kwietnia oraz terminem wykonania projektu 15
wrze�nia.
Dziêki realizacji tego zadania powstaæ ma jadalnia dla dzieci
z Zespo³u Szkó³ w Zagórzu, który jest najliczniejszy a nie posia-
da w³asnej sto³ówki, przez co dzieci i m³odzie¿ w nieodpowied-
nich do tego warunkach po¿ywaj¹ posi³ki. Realizacja inwestycji
wp³ynie te¿ na powstanie wspólnego miejsca w centrum wsi
jako �wietlicy wiejskiej, gdzie mieszkañcy bêd¹ mieli mo¿li-
wo�æ spotkañ. Planuje siê te¿ przeniesienie biblioteki do pro-
jektowanego budynku.
Szczegó³owy zakres inwestycji obejmuje:
I etapie wykonanie projektu koncepcyjnego polegaj¹cego na
opracowaniu:
-  Lokalizacji dobudowy
-  Rozmieszczenia i funkcji pomieszczeñ
-  Przybli¿onych parametrów technicznych
-  Pokazanie dwóch elewacji
-  Sporz¹dzenie szkicowego za³¹cznika graficznego do projektu
zagospodarowania dzia³ki z uwzglêdnieniem: wjazdu, boiska
sportowego na wy¿szym tarasie, dojazdu, doj�æ, terenów ziele-
ni urz¹dzonej.
-  Opracowanie szacunkowego kosztorysu inwestycji.
w II  etapie wykonanie projektu budowlanego polegaj¹cego na
opracowaniu :
- Mapy do celów projektowych i niezbêdnych materia³ów geo-
dezyjnych
- Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rozkochowa. W bud¿ecie zabezpieczono 50 tysiêcy na wyko-
nanie tej inwestycji.

Realizacja WPI w zadaniu Wykonanie odwodnienia
miejscowo�ci Babice, Olszyny, Jankowice ma polegaæ na
przekazaniu dotacji spó³kom wodnym - zabezpieczono 80 ty-
siêcy z³otych, termin udzielenia dotacji - kwiecieñ. Przedmio-
tem dotacji celowej z bud¿etu gminy jest realizacja zadañ
w zakresie gospodarki wodnej, zaopatrzenia  w wodê, odpro-
wadzenie �cieków i ochrony przed powodzi¹ na obszarach
miejscowo�ci Babice, Olszyny, Mêtków, Rozkochów oraz
w miejscowo�ci Jankowice.
Na terenie tych miejscowo�ci  administracjê rowów meliora-
cyjnych zajmuj¹ siê odpowiednio:
-  Babice, Olszyny, Mêtków, Rozkochów - Gminna Spó³ka Wod-
na w Babicach,
-  Jankowice - Gminna Spó³ka Wodna w Jankowicach
Gminna Spó³ka Wodna w Babicach  administruje 19.300 m.
rowów.
Gminna Spó³ka Wodna w Jankowicach administruje 8.130
m. rowów.

Rowy melioracyjne bêd¹ce w administracji Gminnych
Spó³ek Wodnych pe³ni¹ podwójn¹ rolê tzn. odwodnienia grun-
tów rolnych ale równie¿ odprowadzenia wód opadowych i roz-
topowych z terenów zarówno u¿ytkowanych rolniczo jak  i miesz-
kalnych.
Dotacje wykorzystane bêd¹ na zadania zwi¹zane z prawid³o-
wym utrzymanie rowów melioracyjnych.
Zgodnie z podjêt¹ uchwa³¹ nr 4 Walnego Zebrania Gminnej
Spó³ki Wodnej w Babicach w dniu 4 kwietnia 2008r. uchwala
siê wysoko�æ stawki cz³onkowskiej dla osób fizycznych wyso-
ko�ci 10 z³. od gospodarstwa domowego. Sk³adki zbierane
bêd¹ przez So³tysów Wsi za pomoc¹ przekazu pocztowego
lub wp³aty w Banku.

- Budowa O�rodka Rekreacyjno Wypoczynkowego, Je�-
dziecko Rowerowego z otwartym basenem na bazie istnie-
j¹cego O�rodka Sportowego w Zagórzu

Podpisana zosta³a umowa z firm¹ Architraw na kwotê 29
890,00 z³ z terminem wykonania do 26.06.2009 na prace pro-
jektowe zwi¹zane z:
1.  Budowa skateparku z przystosowaniem istn. terenu.
2.  Dokoñczenie budowy trybun polegaj¹ce na :
-    dokoñczenie monta¿u siedzisk ok. 70 szt
-    budowa zadaszenia trybun
3.  Budowa ogrodzenia wokó³ terenu rekreacyjno sportowego:
ogrodzenie z siatki na s³upkach, od strony drogi przês³a
z profili stalowych
4.  Dokoñczenie budowy placu zabaw polegaj¹cej na:
-    zamontowaniu 1 szt. karuzeli  na okr¹g³ej platformie
z siedziskami
-    zamontowaniu 1 szt.  sprê¿ynowca

Istniej¹cy O�rodek Rekreacyjno Sportowy w Zagórzu

Teren, na którym ma powstaæ projektowany budynek
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4. Do koñca marca wykonany zostanie remont barierek na
mostku na ul. Mickiewicza  w Wygie³zowie (umowa z firm¹
Dukat z Babic - koszt ok. 13 tysiêcy z³otych).

5. Projekt odwodnienia ul. Mickiewicza- po wykonaniu podk³a-
du mapowego przez pracowniê geodezyjno kartograficzn¹,
projektanci wykonaj¹ koncepcjê odwodnienia ul. Mickiewicza
w dwóch wariantach. Koncepcje zosta³y przedstawione i omó-
wione w marcu na zebraniu wiejskim w Wygie³zowie. I wariant
zak³ada odwodnienie przez korytka otwarte i rury do potoku
P³azianka wzd³u¿ ca³ej drogi. II wariant mówi  o odprowadze-
niu wód korytkami i rurami w czê�ci drogi i przeprowadzenie
dalej przez pola i ³¹ki do potoku P³azianka. Wariant drugi jest
wariantem tañszym i bêdzie brany pod uwagê przy projekto-
waniu. Najtrudniejsze to uzgodnienia z w³a�cicielami dzia³ek.
Po uzyskaniu zgody wykonany zostanie projekt i Urz¹d Gminy
Babice otrzyma pozwolenie na budowê.

Drogi wojewódzkie
Po 16 marca og³oszony zostanie 2 przetarg na modernizacjê
drogi woj. 780 , który zmieni formu³ê z "zaprojektuj wybuduj" na
"wybuduj na podstawie dokumentacji".
Przetarg, który og³oszony zosta³ na pocz¹tku roku nie zosta³
rozstrzygniêty z powodu ceny wiêkszej ni¿ by³a zak³adana. Naj-
ni¿sza oferta wynios³a 48 mln z³otych, podczas gdy w bud¿ecie
województwa zabezpieczono na ten cel nieca³e 40 mln (Gmi-
na Babice bêdzie dofinansowywaæ to zadanie kwot¹ 396 tysiê-
cy z³otych).

UG Babice podpisa³ umowê z Urzêdem Marsza³kow-
skim w sprawie projektu koncepcyjnego budowy obej�cia dro-
gowego Gminy Babice. Na rok 2009 w bud¿ecie zabezpieczo-
no 50 tysiêcy z³otych na ten cel.  Wykonanie projektu koncep-
cyjnego budowy obej�cia drogowego wynika z natê¿enia ru-
chu, które jest bardzo du¿e na drodze wojewódzkiej 780 Kra-
ków-Che³mek i 781 na drodze Zator - Chrzanów. Przewiduje
siê, ¿e ruch bêdzie siê zwiêksza³  co wp³ynie na zagro¿enia
w bezpieczeñstwie wszystkich mieszkañców gminy. Poniewa¿
problem bêdzie narasta³ Gmina Babice rozpoczê³a starania
aby poprawiæ bezpieczeñstwo w ruchu.
Informacja o monta¿u systemu informacyjnego dróg - tabliczki
z nazwami ulic

Gmina Babice  na dzieñ dzisiejszy posiada zakupione modu³y
Systemu Informacji  dla Jankowic i Olszyn, monta¿ tablic prze-
prowadzony zostanie przez Gospodarkê Komunaln¹, na pod-
stawie umowy, do dnia 30.03.2009r. (przeprowadzono)
Na pozosta³e nie oznakowane jeszcze miejscowo�ci tj. Mêt-
ków, Rozkochów i Zagórze zabezpieczono �rodki w bud¿ecie
(50 000,00) . Tablice wykonane zostan¹ do po³owy kwietnia.
Monta¿ nast¹p w roku bie¿¹cym

- Opracowanie badañ geotechnicznych gruntu
- Projektu architektoniczno - konstrukcyjnego wraz z wymaga-
nymi uzgodnieniami.
- Projektów bran¿owych z uwzglêdnieniem doprowadzenia me-
diów i odprowadzenia nieczysto�ci p³ynnych z wymaganymi
uzgodnieniami.
- Opracowanie szczegó³owych specyfikacji technicznych
- Opracowanie kosztorysów inwestorskich
- Opracowanie certyfikatu energetycznego
- Uzyskanie pozwolenia na budowê na roboty które s¹ objête
tym pozwoleniem, oraz dokonanie zg³oszenia robót , które pod-
legaj¹ zg³oszeniu.

Drogi publiczne gminne
W bud¿ecie na tym dziale znajduje siê kwota 483 700,00 z³o-
tych.
Urz¹d Gminy Babice przewiduje w bie¿¹cym roku przeprowa-
dziæ nastêpuj¹ce prace  w zakresie dróg gminnych:

1.Urz¹d Gminy w Babicach w dniu 16.03.2009 r wyst¹pi z za-
pytaniem ofertowym do firm  na wykonanie remontu cz¹stko-
wego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie
Gminy Babice przy zastosowaniu metody:
- remont cz¹stkowy grysem i emulsj¹ asfaltow¹
  wyboje o �redniej g³êboko�ci 2 cm
- remont cz¹stkowy mas¹ mineralno - asfaltow¹
  wyboje o pow. do 5 m2
  wyboje o pow. powy¿ej 5 m2
Przewiduje siê termin realizacji robót: od 20.04.2009 r. do
30.06.2009 r.
Podzia³ �rodków przeznaczonych na remont cz¹stkowy dróg
na poszczególne so³ectwa zostanie dokonany proporcjonal-
nie do d³ugo�ci dróg gminnych w so³ectwach w odniesieniu
do ca³kowitej d³ugo�ci dróg gminnych,  z ca³o�ci  �rodków
przeznaczonych na remont cz¹stkowy dróg gminnych.
Na ten cel przeznaczymy oko³o 30 tysiêcy z³otych brutto.

2. W marcu zostanie skierowane zapytanie ofertowe na bie¿¹-
ce letnie oczyszczanie dróg i placów gminnych (sprz¹tanie
dróg) w ramach którego przewiduje siê:
 - �cinanie poboczy,
 - oczyszczanie poboczy,
 - wykaszanie chwastów i wygrabienie,
 - oczyszczanie dna i skarp rowów - wykaszanie,
 - odmulanie rowów,
 - karczowanie drzew,
 - �cinanie drzew,
 - monta¿ znaków drogowych
Gmina przeznaczony na ten cel ok. 20 tysiêcy z³otych
Termin wykonania - od 20 kwietnia do koñca pa�dziernika

3. Urz¹d Gminy Babice podpisa³ umowê na wykonanie pro-
jektów remontów dróg gminnych. Projekty wraz ze zg³osze-
niem w robót w Starostwie Wykonawca (firma Draft  z Krzeszo-
wic) ma uzyskaæ do dnia 30 kwietnia 2009 roku.
(Koszt dokumentacji 36 000,0z³)
 Olszyny: ul. Przedszkolna, ul. Ogrodnicza, ul. Weso³a, ul. So-
snowa
Babice: £¹cznik miêdzy ul. Laskow¹  a ul. M.S.Curie
Rozkochów: ul. Kwiatowa
Mêtków: Odej�cie od ul. Nadwi�lañskiej, ul. Stru¿ka, ul. Po-
przeczna
Zagórze: ul. Górska, Boczna od Posady
Równocze�nie odbywa siê regulacja stanu prawnego takich
dróg jak : ul. Widokowa, Modrzejowa, ¯abnik, (Zagórze) Pia-
skowa (Jankowice), �ródlana (Rozkochów)

Po wykonaniu dokumentacji w miarê �rodków w bu-
d¿ecie odbywaæ siê bêd¹ modernizacjê dróg na które UG Ba-
bice bêdzie posiada³ dokumentacjê i zg³oszenie robót. Przyk³adowe tabliczki z nazwami ulic
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GOKiS og³asza konkurs na naj-
ciekawsze, najsympatyczniej-
sze, najmilsze psie lub kocie
zdjêcie z lekk¹ nut¹ artyzmu
i humoru.
Spêd� twórczo i po¿ytecznie
czas ze swoim ukochanym pu-
pilem, poka¿ swoje zwierzê
s¹siadom, pochwal siê nim.
Zrób psu lub kotu ciekawe zdjê-
cie i prze�lij je nam.

Wszystkie wyró¿nione fotogra-
fie zamie�cimy w nastêpnym
wydaniu Kuriera Gminnego,
przewidujemy równie¿ nagrody
dla zwierzaków.

REGULAMIN KONKURSU

I. Warunki konkursu
1. Prace bêd¹ oceniane indy-
widualnie
2. Ka¿da praca powinna byæ
opisana i zawieraæ;
- imiê i nazwisko autora
- w przypadku m³odzie¿y i doro-
s³ych dok³adny adres domowy
i nr telefonu
- klasê
- nazwê szko³y

II. Termin sk³adania prac:
do 27 kwietnia 2009r.
Prace nale¿y sk³adaæ w biurze
GOKiS Babice
ul. Krakowska 47

III. Prace bêd¹ oceniane w na-
stêpuj¹cych kategoriach:
-  klasy I-III
-  klasy IV -VI
- klasy I-III gimnazjum
- m³odzie¿ i osoby doros³e

IV. Wyniki konkursu zamie�ci-
my na stronie internetowej
www.babice.pl

V. O terminie wrêczenia nagród
laureaci bêd¹ powiadomieni
osobnymi zaproszeniami

VI .Prosimy o sk³adanie wywo-
³anych zdjêæ w formacie min.
9x15, max 2 fotografie, oraz
przes³anie zdjêcia w formie
elektronicznej na adres:
gokis@babice.pl

Babice ul. Krakowska 47
tel. (032) 6134 009
poniedzia³ek, wtorek, pi¹tek                    9.30-18.00
�roda, czwartek                                          9.00-15.00
sobota                                                          9.30-12.00

Mêtków ul. Nadwi�lañska 32
tel. (032) 6134 236
wtorek-pi¹tek                                           16.00-19.00
sobota                                                       10.00-13.00

Jankowice ul. Wadowicka 46
tel. (032) 6134 501
wtorek, pi¹tek                                          12.00-19.00
�roda                                                          9.00-16.00

Zagórze ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 149
tel. (032) 623 19 36
poniedzia³ek, wtorek, �roda, pi¹tek     13.00-19.30
czwartek                                                      8.00-14.30

Rozkochów ul. Chemików 2
tel. (032) 622 91 11
poniedzia³ek, wtorek, �roda, pi¹tek     5.00-19.00

Do kwietnia w czytelni GBP
w Babicach w ramach projektu
So³eckie Kluby Aktywizacji Za-
wodowej dzia³a punkt informacyj-
ny dla osób poszukuj¹cych pracy.

W ka¿dy drugi pi¹tek mie-
si¹ca o godz. 16-tej prowadzona
s¹ LEKCJE BIBLIOTECZNE po-
�wiêcone wybranej tematyce.
Obecnie jest to cykl lekcji histo-
rycznych dotycz¹cych epizodów II
wojny �wiatowej.

Piotr Ma³yszko
"Podró¿e z dreszczykiem"
lubimy dotykaæ rzeczy nieznanych, niepo-
jêtych, a niekiedy strasznych. Ta ksi¹¿ka
zabierze nas do 60 niezwyk³ych miejsc na
�wiecie, s³yn¹cych z mrocznych tajemnic
oraz dziwnych zjawisk.

Agnieszka Topornicka
"Ca³a zawarto�æ damskiej torebki"
- to historia, która nie mia³a szans siê zda-
rzyæ. Ksawery i Agnieszka nigdy nie mieli
i nie powinni ponownie siê spotkaæ ale los
nie przewidzia³ istnienia Internetu. Ich histo-
ria to opowie�æ o drugiej szansie, o dora-
staniu do prawdziwej mi³o�ci i o sile jak¹
daje wiara w drugiego cz³owieka.
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Dorota Szarek
St. Bibliotekarz GBP Babice
tel. (32) 6134009

BIBLIOTEKA POLECA

-  konkurs  -

FOTO
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zstêpnych lub wstêpnych - obci¹¿a krewnych bli¿szych stop-
niem przed dalszymi (krewnych w tym samym stopniu obci¹-
¿a w czê�ciach odpowiadaj¹cych ich mo¿liwo�ciom zarobko-
wym i maj¹tkowym, art. 129 k.r.o.). Obowi¹zek alimentacyjny
zobowi¹zanego w dalszej kolejno�ci powstaje ponadto do-
piero w przypadku braku osoby zobowi¹zanej w bli¿szej ko-
lejno�ci albo gdy osoba ta nie mo¿e zado�æuczyniæ obowi¹z-
kowi (lub gdy uzyskanie od niej na czas �rodków utrzymania
jest niemo¿liwe lub po³¹czone z nadmiernymi trudno�ciami,
art. 132 k.r.o.). Przez pojêcie "zstêpny" nale¿y rozumieæ ka¿-
dego kolejnego potomka tej samej osoby, np. jej dziecko,
wnuka itd., za� pojêcie "wstêpny" oznacza ka¿dego przodka
danej osoby, tj. jej rodzica, dziadków itd. Ma³¿onkowie nie s¹
wobec siebie krewnymi ani w linii prostej, ani w linii bocznej.

�wiadczenie pielêgnacyjnie nie przys³uguje m.in. je¿eli osoba
wymagaj¹ca opieki zosta³a umieszczona w rodzinie zastêp-
czej, z wyj¹tkiem rodziny zastêpczej spokrewnionej z dziec-
kiem, albo w zwi¹zku z konieczno�ci¹ kszta³cenia, rewalidacji
lub rehabilitacji w placówce zapewniaj¹cej ca³odobow¹ opie-
kê, w tym w specjalnym o�rodku szkolno-wychowawczym
i korzysta w niej z ca³odobowej opieki przez wiêcej ni¿ 5 dni
w tygodniu, z wyj¹tkiem zak³adów opieki zdrowotnej. Oznacza
to, i¿ �wiadczenie przys³uguje na dziecko umieszczone w w/w
placówce nie wiêcej ni¿ 5 dni.

�WIADCZENIA RODZINNE UZALE¯NIONE OD NIEPE£NO-
SPRAWNO�CI:

- DODATEK DO ZASI£KU RODZINNEGO Z TYTU£U KSZTA£-
CENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPE£NOSPRAWNEGO,
- PODWY¯SZONY DODATEK DO ZASI£KU RODZINNEGO
Z TYTU£U SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA,
- �WIADCZENIE PIELÊGNACYJNE

W sytuacjach przyznania w/w �wiadczeñ do koñca wa¿no�ci
orzeczenia o niepe³nosprawno�ci lub orzeczenia o stopniu
niepe³nosprawno�ci, a nastêpnie uzyskania przez osobê nie-
pe³nosprawn¹ ponownie orzeczenia stanowi¹cego kontynu-
acjê poprzedniego orzeczenia, warunkiem zachowania ci¹-
g³o�ci wyp³at jest z³o¿enie wniosku o ponowne ustalenie nie-
pe³nosprawno�ci lub stopnia niepe³nosprawno�ci w terminie
nieprzekraczaj¹cym jednego miesi¹ca od dnia, w którym wy-
gas³o orzeczenie wcze�niejsze oraz z³o¿enie wniosku o usta-
lenie prawa do w/w �wiadczeñ rodzinnych w ci¹gu trzech mie-
siêcy od dnia wydania orzeczenia. Dotychczas warunkiem za-
chowania ci¹g³o�ci wyp³at by³o z³o¿enie wniosku o dane �wiad-
czenie w miesi¹cu nastêpuj¹cym bezpo�rednio po miesi¹cu,
w którym wygas³o orzeczenie wcze�niejsze oraz do³¹czenie
za�wiadczenia w³a�ciwej instytucji potwierdzaj¹ce z³o¿enie
wniosku o ponowne ustalenie niepe³nosprawno�ci.

DODATEK DO ZASI£KU RODZINNEGO Z TYTU£U OPIEKI NAD
DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHO-
WAWCZEGO

Dodatek nie przys³uguje m.in. je¿eli dziecko zosta³o umiesz-
czone w placówce zapewniaj¹cej ca³odobow¹ opiekê, w tym
w specjalnym o�rodku szkolno-wychowawczym i korzysta
w niej z ca³odobowej opieki przez wiêcej ni¿ 5 dni w tygodniu,
z wyj¹tkiem dziecka przebywaj¹cego w zak³adzie opieki zdro-
wotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem. Dla �wiadczeniobiorców ozna-
cza to, i¿ dodatek przys³uguje osobie, której dziecko zosta³o
umieszczone w w/w typie placówki.

Poniewa¿ okres zasi³kowy 2009/2010 bêdzie siê rozpoczy-
na³ od 01-11-2009 r. i trwa³ do 31-10-2010 r. przyjmowanie
wniosków o ustalenie prawa do �wiadczeñ rodzinnych na
kolejny okres zasi³kowy rozpocznie siê we wrze�niu 2009 r.

- zmiany dotycz¹ce zasad ustalania prawa do po-
szczególnych �wiadczeñ:

DODATEK DO ZASI£KU RODZINNEGO Z TYTU£U ROZPOCZÊ-
CIA ROKU SZKOLNEGO
Wnioski o ustalenie prawa do dodatku do zasi³ku rodzinnego
z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego mo¿na sk³adaæ do dnia
zakoñczenia okresu zasi³kowego, w którym rozpoczêto rok
szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

DODATEK DO ZASI£KU RODZINNEGO Z TYTU£U URODZENIA
DZIECKA ORAZ JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTU£U URO-
DZENIA SIÊ DZIECKA
Dodatek z tytu³u urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomo-
ga z tytu³u urodzenia siê dziecka bêd¹ przys³ugiwa³y po spe³-
nieniu wymogów formalnych regulowanych ustaw¹ oraz przed-
³o¿eniu za�wiadczenia lekarskiego o pozostawaniu kobiety
(matki dziecka) pod opiek¹ medyczn¹ nie pó�niej ni¿ od 10
tygodnia ci¹¿y do porodu. Obowi¹zek potwierdzania opieki
medycznej nad kobiet¹ w ci¹¿y wymagany bêdzie od dnia
1 listopada 2009 r.
Formê opieki medycznej, o której mowa, okre�li w terminie
pó�niejszym Minister w³a�ciwy do spraw zdrowia, w porozu-
mieniu z ministrem w³a�ciwym do spraw zabezpieczenia spo-
³ecznego.

ZASI£EK PIELÊGNACYJNY
Zasi³ek pielêgnacyjny nie przys³uguje osobie umieszczonej
w instytucji zapewniaj¹cej ca³odobowe utrzymanie. Wed³ug
ustawy o �wiadczeniach rodzinnych instytucja zapewniaj¹ca
ca³odobowe utrzymanie oznacza: dom pomocy spo³ecznej, pla-
cówkê opiekuñczo-wychowawcz¹, m³odzie¿owy o�rodek wy-
chowawczy, schronisko dla nieletnich, zak³ad poprawczy, areszt
�ledczy, zak³ad karny, zak³ad opiekuñczo-leczniczy, zak³ad pie-
lêgnacyjno-opiekuñczy, szko³ê wojskow¹ lub inn¹ szko³ê,
je¿eli instytucje te zapewniaj¹ nieodp³atnie pe³ne utrzymanie
(art. 3 pkt 7).
Je¿eli wniosek o ustalenie praw do zasi³ku pielêgnacyjnego
zostanie z³o¿ony w okresie trzech miesiêcy od wydania orze-
czenia o niepe³nosprawno�ci lub stopniu niepe³nosprawno-
�ci, prawo do zasi³ku pielêgnacyjnego ustala siê pocz¹wszy
od miesi¹ca, w którym wp³yn¹³ wniosek o ustalenie niepe³no-
sprawno�ci lub stopnia niepe³nosprawno�ci do zespo³u ds.
orzekania o niepe³nosprawno�ci lub lekarza orzecznika ZUS.
Dotychczas prawo do zasi³ku pielêgnacyjnego ustalane by³o
od miesi¹ca, w którym wp³yn¹³ wniosek o �wiadczenie wraz
z kompletem dokumentów.

�WIADCZENIE PIELÊGNACYJNE
Obecnie (po zmianach) �wiadczenie pielêgnacyjne
przys³uguje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka,
osobom, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opie-
kuñczym ci¹¿y obowi¹zek alimentacyjny i rodzinie zastêpczej
spokrewnionej z dzieckiem.
�wiadczenie pielêgnacyjne nadal nie przys³uguje opiekunowi
prawnemu.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Ko-
deks rodzinny i opiekuñczy - dalej k.r.o. (Dz. U. Nr 9, poz. 59
z pó�n. zm.) obowi¹zek alimentacyjny obci¹¿a krewnych
w linii prostej (zstêpnych i wstêpnych) oraz rodzeñstwo (art.
128 k.r.o.). Kodeks ustala "kolejno�æ" zobowi¹zanych, stano-
wi¹c, ¿e obowi¹zek ów obci¹¿a zstêpnych przed wstêpnymi,
wstêpnych przed rodzeñstwem, a w razie gdyby by³o kilku

Jolanta Radecka
Kierownik OPS Babice
tel. (32) 6134050 w. 80
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Pomimo, ¿e obowi¹zuj¹ce akty prawne - Ustawa o utrzy-
maniu czysto�ci i porz¹dku w gminach, (Dz.U. 2005, nr 1236,
poz. 2008) czy Ustawa o odpadach  (Dz.U. 2007, nr 32, poz.
251) nak³adaj¹ na w³a�cicieli i zarz¹dców terenu obowi¹zek
dbania o jego czysto�æ, proceder nieustannie powstaj¹cych
"dzikich wysypisk" �mieci trwa. Ka¿dego roku powstaj¹ nowe
miejsca nielegalnego deponowania ró¿nego rodzaju �mieci.
Szczególnie widoczne jest to na obrze¿ach miejscowo�ci
w s¹siedztwie osiedli dom-
ków jednorodzinnych, w po-
bli¿u ma³o uczêszczanych
dróg, na skraju lasów czy
w zadrzewieniach �ródpol-
nych. Jak ³atwo siê domy-
�leæ rosn¹ca ilo�æ "dzikich
wysypisk" nie pozostaje bez
negatywnego wp³ywu na
�rodowisko naturalne,
zw³aszcza �rodowisko gle-
bowe. Ka¿de, nowo powsta-
j¹ce czy istniej¹ce ju¿ od lat,
"dzikie wysypisko" �mieci
jest potencjalnym �ród³em
wielu rozmaitych zanieczysz-
czeñ. Najwiêksze zagro¿e-
nie powoduj¹ zazwyczaj
miejsca przypadkowo wy-
brane, gdzie �mieci nie s¹
w ¿aden sposób zabezpie-
czone. "Dzikich wysypisk"
nie oddziela od pod³o¿a warstwa geomem-brany, ani te¿ nie
posiadaj¹ one uszczelnienia hydroizolacyjnego czy wydzielo-
nej strefy ochronnej.  W konsekwencji "dzikie wysypiska" �mieci
stanowi¹ �ród³o przedostawania siê substancji toksycznych.
Przesi¹kanie odcieków  z odpadów zanieczyszcza p³ytko zale-
gaj¹ce wody gruntowe. Mo¿e to powodowaæ ska¿enie wody
pitnej w miejscach nieraz bardzo oddalonych od "dzikiego wy-
sypiska �mieci", zwiêkszenia w glebie ró¿nego rodzaju do-
mieszek pochodzenia - wysypiska, zagro¿enia epidemiolo-
giczne, ze wzglêdu na - metale, odpady tekstylne i inne, mo¿-
liwo�æ wystêpowania i rozwoju w odpadach wielu chorobo-

PROBLEM DZIKICH WYSYPISK �MIECI
twórczych bakterii, grzybów i innych patogenów.

"Dzikie wysypiska" �mieci (zw³aszcza komunalne i wiel-
kogabarytowe) znacznie obni¿aj¹ walory estetyczno-krajobra-
zowe terenów, na których s¹ nielegalnie sk³adowane. Pozo-
stawiane na obrze¿ach dróg odpady w znaczny sposób obni-
¿aj¹ walory estetyczne krajobrazu. Turystyka po³¹czona z efek-
tami specjalnymi typu "dzikie wysypiska"   na pewno nie zachê-
ca do odpoczynku na wolnym powietrzu. Istnienie dzikich wy-

sypisk wytwarza poczu-
cie braku odpowiedzial-
no�ci za "swoje brudy".
Niszczenie piêkna
miejsc to �wiadectwo
"�mietnika w G³owach".
To �wiadectwo przyzwo-
lenia na niszczenie Zie-
mi wydane przez nas sa-
mych, naszych rodziców,
s¹siadów. D¹¿my do
zmiany �wiadomo�ci,
by�my nie zginêli zasy-
pani gór¹ w³asnych
�mieci.

 Przypominamy
mieszkañcom naszej
gminy, ¿e zgodnie
z ustaw¹ o odpadach
w³adaj¹cy powierzchni¹
ziemi jest posiadaczem
odpadów znajduj¹cych
siê na jego nieruchomo-

�ci, dlatego w przypadku niemo¿no�ci ustalenia sprawców two-
rz¹cych dzikie wysypiska �mieci, to gospodarz zobowi¹zany
bêdzie do  jego likwidacji, na koszt w³asny.
Ponadto w my�l ww. ustawy, kto w miejscach na ten cel nie-
przeznaczonych magazynuje lub sk³aduje odpady podlega ka-
rze aresztu albo grzywny.

Informacja o monta¿u wiat przystankowych
 W miesi¹cu grudniu zakupiono 10 szt. wiat przystankowych za
kwotê 49.878,85 z³ brutto w firmie BUDOTECHNIKA z Pilcho-
wic.

Po wizji lokalnej ustalono, ¿e wiaty zostan¹ zamontowane
w miejscowo�ciach:
2 szt. Babice W³osieñ,
2 szt. Zagórze,
2 szt. Rozkochów,
2 szt. Mêtków
2 szt. pozostan¹ w rezerwie.
W miejscowo�ci Rozkochów zlecono wykonanie projektu lo-
kalizacji wiat przystankowych    z terminem wykonania do 30
kwietnia 2009 r.
W pozosta³ych miejscowo�ciach wiaty zostan¹ wymienione
na podstawie zg³oszenia i po dokonaniu uzgodnieñ. Termin
realizacji w/w zadania 31 maja 2009r.
Do koñca sierpnia  maj¹ siê zakoñczyæ prace zwi¹zane z zada-
niem "Budowa chodnika wraz z kanalizacj¹ opadow¹ w ci¹gu
drogi wojewódzkiej nr 781 w km 10 + 700 - 10 + 950 oraz
w km 9 + 386,75 - 10 + 092,00 na terenie gminy - ul. Zakopiañ-
ska i ul. Lipowiecka."

Dawid Pierzcha³a
Z-ca Kierownika Ref. Gospodarczego UGB

tel. (32) 6134013 w.42

Katarzyna Paw³owska
Ref. Gospodarczy UGB
tel. (32) 6134013 w. 26
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Sprawy obywatelskie  informuj¹�
Od pocz¹tku tego roku na �wiat narodzi³o siê 19 nowych mieszkañ-
ców naszej gminy. Siedmioro dzieci w Zagórzu  i Mêtkowie, troje
w Babicach oraz po jednym w Olszynach  i Jankowicach. Zwi¹zek
ma³¿eñski zawar³o 12 par. Liczba zgonów to 24.

                           Uwaga Mieszkañcy
    - zmiana dotycz¹ca  dowodów osobistych!
Informujemy, i¿ z dniem 1 stycznia 2009r. wesz³y w ¿ycie przepisy
ustawy  z dnia 3 pa�dziernika 2008r. o zmianie ustawy o ewidencji
ludno�ci  i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Tak
jak dotychczas, ka¿da osoba posiadaj¹ca dowód osobisty  ma obo-
wi¹zek wymieniæ ten dokument  w przypadku zmiany jakichkolwiek
danych w dowodzie osobistym. Wniosek o wydanie nowego dowo-
du osobistego nale¿y z³o¿yæ w terminie 14 dni od daty zaistnienia
zmiany- wzór wniosku dostêpny w Urzêdzie Gminy Babice pok. 103
i na stronie urzêdu (www.babice.pl).

Niewymieniony z powodu zmiany danych dowód osobisty
bêdzie uniewa¿niony z urzêdu w rejestrach prowadzonych przez
Urz¹d Gminy Babice oraz Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji  w terminach:
" 3 miesiêcy od daty zaistnienia zmiany w przypadku obywateli pol-
skich  zamieszkuj¹cych na terytorium kraju
" 4 miesiêcy od daty zaistnienia zmiany w przypadku obywateli pol-
skich zamieszkuj¹cych za granic¹, którzy zg³osili ten fakt organowi
meldunkowemu.
Sprawy zwi¹zane z wymian¹ dowodów osobistych oraz meldunku
za³atwiane s¹ w pokoju nr 103  tel. kontaktowy 032-6134013 wew.23.
Osoby ubiegaj¹ce siê o dowód osobisty powinny mieæ ze sob¹:
1. Dwie aktualne, wyra�ne i jednakowe fotografie o wymiarach
35x45mm, przedstawiaj¹ce osobê bez nakrycia g³owy i okularów
z ciemnymi szk³ami w taki sposób, aby ukazywa³y g³owê  w pozycji
lewego pó³profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem rów-
nomiernego o�wietlenia twarzy
2. Dowód uiszczenia op³aty za wydanie dowodu osobistego w wy-
soko�ci 30 z³.
3. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie
wst¹pi³y   w zwi¹zek ma³¿eñski.
4.  Odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa wraz z adnotacj¹ o aktualnie
u¿ywanym nazwisku.
W przypadku, gdy wymienione akty znajduj¹ siê w Urzêdzie Stanu
Cywilnegow Babicach, sprawdzenie danych zawartych we wniosku
dokonuje organ przyjmuj¹cy wniosek bez potrzeby za³¹czania odpi-
sów aktów. Do wniosku o wymianê dowodu osobistego nie za³¹cza
siê odpisów aktu stanu cywilnego, je¿eli dane osobowe nie uleg³y
zmianie od czasu wydania ostatniego dokumentu przez miejscowy
Urz¹d.
UWAGA!!!
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narz¹du wzroku mo¿e
za³¹czyæ do wniosku fotografie przedstawiaj¹ce osobê w okularach
z ciemnymi szk³ami, a osoba nosz¹ca nakrycie g³owy zgodnie
z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiaj¹ce osobê
z nakryciem g³owy.
Dokumentem po�wiadczaj¹cym uprawnienie do za³¹czania foto-
grafii przedstawiaj¹cych osobê w okularach z ciemnymi szk³ami
jest orzeczenie o niepe³nosprawno�ci osoby do 16 roku ¿ycia lub
orzeczenie o stopniu niepe³nosprawno�ci osoby, która ukoñczy³a
16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narz¹du wzroku, wyda-
ne zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepe³nosprawno�ci i stop-
niu niepe³nosprawno�ci.
Dokumentem po�wiadczaj¹cym uprawnienie do za³¹czania foto-
grafii przedstawiaj¹cej osobê w nakryciu g³owy jest za�wiadczenie
o przynale¿no�ci do wspólnoty wyznaniowej.

And¿elika Feliksik
Ewidencja Ludno�ci i Dowody osobiste

tel. (32) 6134013 w. 23

31.01.2009 na hali im. Kusociñskiego w Chrzanowie
odby³ siê Charytatywny Turniej Halowej Pi³ki No¿nej
na rzecz Hospicjum "Homo homini". Dziêki turniejowi
uda³o siê zebraæ ponad 700 z³otych na rzecz fundacji.
Wziê³o w nim udzia³ 7 dru¿yn (Samorz¹dy Chrzanowa,
Trzebini, Libi¹¿a, zespó³ so³ectwa P³aza, dru¿yna re-
prezentuj¹ca Policjê i Nauczycieli i oczywi�cie nasz sa-
morz¹d.

Dru¿yna Babic trafi³a do grupy z³o¿onej  z trzech
zespo³ów. Oprócz nas w grupie B znale�li siê Policjan-
ci i Nauczyciele. W pierwszym meczu turnieju Babice,
które prowadzi³ Wójt Roman Warcho³, wygra³y z Policj¹
5-1 po dwóch bramkach Jacka Paprota, jednej Bartka

Charytatywny Turniej
Halowej Pi³ki No¿nej
na rzecz Hospicjum
"Homo homini".

Dnia 28 lutego 2009r. rozegrano kolejny Tur-
niej Halowej Pi³ki No¿nej o puchar przewodnicz¹cego
rady powiatu pod has³em �Nie tylko polityka�. Organi-
zatorem turnieju by³ PKS Miko³aj. Udzia³ reprezentacji
Gminy Babice, pod patronatem Wójta Romana War-
cho³a, zakoñczy³ siê sukcesem- nie przegrywaj¹c ¿ad-
nego meczu, przy stracie 4 bramek zajêli I miejsce.
Poza zawodnikami z Babic w turnieju uczestniczy³o piêæ
zespo³ów reprezentuj¹cych: Policjê (II miejsce - 9pkt),
Starostwo Chrzanów (III miejsce � 8 pkt), Gminê Chrza-
nów i Stra¿y Po¿arnej (IV miejsce 6 pkt) oraz ZUS
(V miejsce � 1 pkt).

W ekipie Babic zagrali: Krzysztof Proksa (naj-
lepszy bramkarz turnieju), Wojciech B³asiak, Wojciech
Kwiatkowski, Bartosz Paprot, Jerzy Glanowski, Jacek
Paprot, Adam Ba³ys, Ryszard Fr¹czek (król strzelców
z 6 trafieniami)  i Krzysztof Che³mecki.

I miejsce Babic w Turnieju
Halowej Pi³ki No¿nej

Katarzyna Grudzieñ
Sekretariat

tel. (32) 6134013 w. 11
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Zakoñczy³a siê realizacja progra-
mu "Siêgaj tam, gdzie wzrok nie siêga"

O programie
"Kszta³cenie umiejêtno�ci spo-

³ecznych i ¿yciowych, kszta³towanie w³a-
�ciwych relacji w kontaktach miêdzyludz-
kich"- "Siêgaj tam, gdzie wzrok nie siêga"
to program, który by³ skierowany dla klas
VI szkó³ podstawowych i klas III gimna-
zjów Gminy Babice, na którego realizacjê
gmina pozyska³a �rodki zewnêtrzne
w kwocie 20.787 z³. z Ma³opolskiego Ku-
ratorium O�wiaty w ramach Rz¹dowego
programu "Rozwój edukacji na obsza-
rach wiejskich w latach 2008-2013".
W programie wziê³o udzia³ 221 uczniów.

Cele programu
Cel g³ówny programu - kszta³ce-

nie umiejêtno�ci spo³ecznych i ¿yciowych
oraz kszta³towanie w³a�ciwych relacji
w kontaktach miêdzyludzkich m³odego
pokolenia.
Cele szczegó³owe:
- pomoc m³odzie¿y z terenów wiejskich
w nabyciu umiejêtno�ci psychospo³ecz-
nych, które pozwol¹ na poznanie same-
go siebie, swoich mo¿liwo�ci i ograni-
czeñ
- budowanie dobrych relacji miêdzyludz-
kich w spo³eczno�ci szkolnej i lokalnej
- dzia³ania przyczyniaj¹ce siê do wzrostu
poczucia w³asnej warto�ci
- ukierunkowanie m³odzie¿y na radzenie
sobie z emocjami
- u³atwienie komunikacji interpersonal-
nej, podejmowanie decyzji , �wiadome
oraz odpowiedzialne kierowanie sob¹
i swoimi emocjami
- wsparcie harmonijnego rozwoju dzieci
i m³odzie¿y poprzez kszta³towanie zainte-
resowañ oraz umiejêtno�æ uczestnicze-
nia w kulturze.
Harmonogram dzia³añ:
Listopad
1.Wyjazd edukacyjny do teatru.
2.Warsztaty motywacyjne z doradc¹ za-
wodowym.
3.Trening asertywno�ci.
Grudzieñ
1.Wyjazd edukacyjny do kina 3D.
2.Warsztaty motywacyjne z psycholo-
giem.

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

O�rodek Pomocy Spo³ecznej
w Babicach rozpocz¹³ realizacjê pro-
jektu "AKTYWIZACJA SPO£ECZNO-
ZAWODOWA BEZROBOTNYCH
W GMINIE BABICE" w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Po-
dzia³anie 7.1.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez o�rodki
pomocy spo³ecznej.

Celem  projektu jest:
Aktywizacja spo³eczno-zawodowa
osób bezrobotnych bêd¹cych klienta-
mi pomocy spo³ecznej

Adresatami projektu s¹ osoby:
- zameldowane na tereniegminy
Babice
- bezrobotne
- korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej
- w wieku aktywno�ci zawodowej
- o niskich lub niedopasowanych do
rynku pracy kwalifikacjach zawodo-
wych.

W ramach projektu oferujemy
BEZP£ATNE:

1. Doradztwo psychologiczne: trening
umiejêtno�ci psycho-spo³ecznych
(sposoby radzenia sobie ze stresem,
komunikacja interpersonalna, trening
asertywno�ci).

ndywidualne konsultacje z psycholo-
giem.
2. Zajêcia z doradc¹  zawodowym, w tym
okre�lenie w³asnych umiejêtno�ci i pre-
dyspozycji zawodowych, warsztaty aktyw-
nego poszukiwania pracy, informacja na
temat mo¿liwo�ci samozatrudnienia,
tworzenie Indywidualnych Planów Dzia-
³ania.
3. Indywidualne konsultacje z doradc¹
zawodowym.
4. Warsztaty kompetencji spo³ecznych
i autoprezentacji:
- nauka gospodarowania bud¿etem do-
mowym
- kszta³towanie wizerunku zewnêtrznego-
zajêcia z fryzjerem, stylistk¹ lub  kosme-
tyczk¹
 - edukacja w zakresie prawa pracy i bhp
5. Szkolenia zawodowe - w zale¿no�ci
od indywidualnych potrzeb uczestników.
Szkolenia maj¹ przygotowaæ uczestni-
ków do podjêcia zatrudnienia oraz pod-
nie�æ kwalifikacje zawodowe.
6. Badania medycyny pracy odpowied-
nie do szkolenia zawodowego.
7. Zorganizowanie lub zwrot kosztów do-
jazdu na szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt  z O�rodkiem Pomocy Spo³ecznej,
ul. Krakowska 56, tel. 032 613-40-50

O�RODEK POMOCY SPO£ECZNEJ W BABICACH
INFORMUJE, ̄ E Z DNIEM 01-01-2009 R. WESZ£Y W ̄ YCIE NI¯EJ WYMIENIONE
ZMIANY DO USTAWY O �WIADCZENIACH RODZINNYCH:

- przed³u¿ony zosta³ okres zasi³kowy

Dotychczas trwa³ od dnia 1 wrze�nia do dnia 31 sierpnia nastêpnego roku kalen-
darzowego, na jaki ustala siê prawo do �wiadczeñ rodzinnych, za� od dnia
1 listopada 2009 r. bêdzie obowi¹zywa³ od dnia 1 listopada do dnia 31 pa�dzierni-
ka nastêpnego roku kalendarzowego, na jaki ustala siê prawo do �wiadczeñ
rodzinnych. W przypadku z³o¿enia wniosku wraz z dokumentami na nowy okres
zasi³kowy do dnia 30 wrze�nia, ustalenie prawa do �wiadczeñ rodzinnych oraz
wyp³ata �wiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad nastêpuje do dnia 30
listopada. Natomiast w przypadku z³o¿enia wniosku wraz z dokumentami na nowy
okres zasi³kowy w okresie od dnia 1 pa�dziernika do dnia 30 listopada, ustalenie
prawa do �wiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata �wiadczeñ przys³uguj¹cych za mie-
si¹c listopad nastêpuje do dnia 31 grudnia.
Dla �wiadczeniobiorców oznacza to przed³u¿enie okresu zasi³kowego 2008/2009,
na który maj¹ ju¿ przyznane �wiadczenia rodzinne do 31-08-2009 r., tj. wydane
dotychczas decyzje przyznaj¹ce prawo do �wiadczeñ rodzinnych bêd¹ przed³u¿a-
ne do dnia 31-10-2009 r.

AKTYWIZACJA SPO£ECZNO-ZAWODOWA
 BEZROBOTNYCH W GMINIE BABICE

www.babice.pl
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�rodowiskowa �wietlica Profilaktyczno-Wychowawcza
Fundacji Viribus Unitis- Po³¹czonymi Si³ami z siedzib¹ w Ba-
bicach istnieje od piêciu lat. Skupia dzieci i m³odzie¿ w wieku
od 7 do 16 lat z powiatu chrzanowskiego, przy czym wiêkszo�æ
pochodzi z gminy Babice. �wietlica  systematycznie rozwija
p³aszczyzny swoich dzia³añ. Ma ju¿ absolwentów, którzy chêt-
nie odwiedzaj¹ m³odszych kolegów, dziel¹c siê z wychowaw-
cami swoimi przemy�leniami i spostrze¿eniami. �wietlica
wspó³pracuje z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Babicach,
w której odbywaj¹ siê comie-
siêczne lekcje biblioteczne,
wzbogacaj¹ce wiedzê histo-
ryczn¹, informacje o interesu-
j¹cych postaciach Ojczyzny
Ma³ej(Bli¿szej) i Wielkiej oraz
wiedzê o kulturze �rodowiska
lokalnego i regionu.

Najwiêcej chêtnych
skupiaj¹ tradycyjne zabawy
z rymowankami, pl¹sami,
�piewem i wyliczankami, zajê-
cia sportowe i rekreacyjne nie
tylko w si³owni, ale tak¿e na
�wie¿ym powietrzu. Dzia³a tu
jedna z grup Rodzinno-�rodo-
wiskowego Zespo³u Regio-
nalnego "Nasz Tata" z Powia-
towego M³odzie¿owego Domu
Kultury w Trzebini oraz jeden oddzia³ Literacko-Czytelniczego
Klubu "Lektura" z tej samej placówki. Klub ten promuje twór-
czo�æ literack¹ m³odych, pog³êbia ich wiedzê  z zakresu jêzyka
polskiego, dba o æwiczenia ortograficzne  i kaligraficzne nie
tylko dla najm³odszych, doskonali piêkne czytanie warto�cio-
wych dzie³ literackich i prasy m³odzie¿owej, bogaci zbiory bi-
blioteczne. �wietlica wspó³pracuje tak¿e z Domem Kultury
w Dulowej oraz szko³ami gminy Babice.

Prócz wychowawców w �wietlicy pracuj¹ tak¿e wolon-
tariusze, a studenci odbywaj¹ tu praktyki. W przedstawieniach
teatralnych i innych wystêpach scenicznych udzia³ bior¹ za-
równo wychowankowie jak i wychowawczynie. Od pocz¹tku
�wietlica uczestniczy³a w licznych konkursach, przegl¹dach
kultury oraz zawodach sportowych. Ju¿ cztery razy organizo-
wa³a przystanek "Patriotyczne Wici" w budynku Fundacji.

Anna Dudek-Kozik
Wychowawca �wietlicy

tel. (32) 6229352

W grudniu 2008 r. przygotowa³a program obrzêdowy z okolêdo-
waniem dla 130 uczestników Spotkania Op³atkowego, zorga-
nizowanego przez O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Babicach
i Fundacjê Viribus Unitis. Po raz pierwszy zorganizowa³a z ze-
spo³em "Nasz Tata" wieczór kolêd dla mieszkañców Babic
w ko�ciele parafialnym pw. Wszystkich �wiêtych.

W miko³ajkowym turnieju tenisa sto³owego w hali Spe-
cjalnego O�rodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie,
gdzie konkurowa³o  wielu uczestników ze szkó³, stowarzyszeñ

i fundacji z powiatu chrzanowskie-
go i Sosnowca nasi podopieczni
zajêli I i II miejsce w kategorii
dziewcz¹t - odpowiednio Paulina
Pierzcha³a i Karolina Pierzcha³a
oraz II miejsce w kategorii ch³op-
ców m³odszych - Damian Radzi-
chowski. W  styczniu 2009 r.  jase³-
ka  przygotowane przez wycho-
wawczynie: Annê Jarczyk-Kopacz,
mgr Annê Wilk i mgr Annê Dudek-
Kozik  zosta³y nagrodzone I miej-
scem przez Jury VI Powiatowego
Konkursu Jase³ek i Przedstawieñ
Szopkowych w Trzebini.
Podopieczni �wietlicy s¹ aktywni
tak¿e podczas ferii  zimowych. �nie-
¿yca  i mróz nie przeszkodzi³y im
wzi¹æ udzia³u  w wycieczce na nar-

ty i sanki do Zawoi z pieczeniem kie³basek  na ro¿nie pod wy-
ci¹giem  narciarskim "Baca II". Uda³a siê te¿ wyprawa do Kato-
wic  na spektakl dla dzieci pt. �Piêkna i bestia" w Teatrze "Ate-
neum". Podopieczni chêtnie  saneczkowali pod Gór¹ Zamkow¹
w Babicach  i æwiczyli p³ywanie w Krytej P³ywalni "Aqua Planet"
w Trzebini. Sprawdza siê na pi¹tkê wspó³praca �wietlicy z inny-
mi podmiotami wychowuj¹cymi,  o których wspomniano powy-
¿ej.

Obecnie �wietlica w³¹cza siê  w przygotowanie  progra-
mu artystycznego na VI Biesiadê Folklorystyczn¹, po³¹czon¹
z uroczystym "Dzieleniem siê �wiêconym Jajkiem"  w PMDK
w Trzebini.

Urz¹d Gminy Babice
informuje, ¿e Uchwa-
³a Rady Gminy Babi-

ce w sprawie op³aty od posiadania psów
Nr XII/88/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku
obowi¹zuje nadal, a¿ do czasu ewentualnej
zmiany.

Mieszkañcy s¹ zobowi¹zani do uisz-
czania jej bez wezwania zgodnie z zapisami
tej Uchwa³y.
Jest to op³ata lokalna (10 z³ od psa) i obo-
wi¹zuje ka¿dego mieszkañca gminy, który
jest posiadaczem psa.
Op³ata ta jest przeznaczana na wy³apywa-
nie bezdomnych zwierz¹t oraz usuwanie pa-
d³ych zwierz¹t.

informacja W celu realizacji zadania okre�lonego w Uchwale Rady Gminy w sprawie
utrzymania  porz¹dku i czysto�ci w gminie prosi siê wszystkich mieszkañców
o zg³aszanie do Urzêdu Gminy  /pok. 106/ ka¿dego psa w gospodarstwie domo-
wym za wyj¹tkiem osób:
-  które ukoñczy³y 65 rok ¿ycia prowadz¹cych samodzielne gospodarstwo domo-
we z tytu³u posiadania jednego psa,
-  od osób niepe³nosprawnych, /niewidomych, niedo³ê¿nych/ - od psów bêd¹-
cych ich pomoc¹,
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytu³u posiadania nie
wiêcej ni¿ dwóch psów.

Ka¿dy pies otrzyma znaczek identyfikacyjny. Urz¹d Gminy bêdzie przepro-
wadza³ kontrolê  w tym zakresie. Jest to pomocne  w poszukiwaniu w³a�cicieli.
Op³ata za schronisko jest bardzo du¿a.
W chwili obecnej poszukujemy schroniska, które odbiera³oby zwierzêta, a ze
znalezieniem jest bardzo du¿y problem, dlatego tak wa¿na jest odpowiedzial-
no�æ ka¿dego w³a�ciciela za swojego psa.

Teresa Jochymczyk
Skarbnik UGB

tel. (32) 6134013 w. 31
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7 stycznia 2009r. w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Chrzanowie dokonano uroczystego po�wiêce-
nia   i przekazania kluczyków do nowo zakupionych samochodów, które pos³u¿¹ policjantom  i stra¿akom powiatu chrzanowskie-
go w ich codziennej pracy. Przede wszystkim
umo¿liwi im szybsze dotarcie na miejsce zda-
rzenia, i tym samym przyczyni siê do poprawy
bezpieczeñstwa na terenie naszego powiatu.

Nie by³oby to mo¿liwe bez wsparcia
i  zrozumienia potrzeb jednostek ze strony lo-
kalnych samorz¹dów, a mianowicie Starostwa
i Gmin Powiatu Chrzanowskiego w tym i Gmi-
ny Babice, któr¹ na uroczysto�ci przekazania
reprezentowa³ Wójt Gminy Babice Roman War-
cho³ i przedstawiciel Rady Gminy Babice Pan
Jerzy Bil i która to na realizacjê zadania inwe-
stycyjnego - zakupu samochodów dla Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej i Policji przekaza³a Powia-
towi Chrzanowskiemu �rodki odpowiednio
w wysoko�ci 150.000 z³ i 5000z³. Z tego tytu³u
Urz¹d Gminy Babice jak równie¿  i pozosta³e
samorz¹dy otrzyma³y od powiatowych jedno-
stek Stra¿y Po¿arnej i Policji podziêkowania za
przedsiêwziêcia s³u¿¹ce poprawie stanu bez-
pieczeñstwa na terenie powiatu chrzanowskie-
go.

Natomiast 9 lutego br. w siedzibie Ko-
mendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie mia³o
miejsce uroczyste przekazanie pojazdów

NOWE WOZY BOJOWE I SAMOCHODY DLA STRA¯Y I POLICJI

Paprota, Wojciecha Kwiatkowskiego
i  Adama Ba³ysa, a w drugim po zaciê-
tym spotkaniu po bardzo dobrej grze
pokonali�my 3-0 Nauczycieli, bramki
zdobyli Adam Ba³ys, Wojtek Kwiatkow-
ski i Bartek Paprot. Regulamin turnie-
ju przewidywa³,  ¿e zwyciêzcy grup zmie-
rz¹ siê  z sob¹ w finale i dziêki 2 wygra-
nym spotkaniom mogli�my siê cieszyæ
gr¹ o 1 miejsce.  W drugiej grupie bez-
konkurencyjny by³ samorz¹d                   z
Libi¹¿a, w szeregach którego brylowa-
li gracze V-ligowej Janiny. Wygra³ on
wszystkie mecze i spotka³ siê z nami
finale. Kolejne miejsca w grupie A za-
jêli zespó³ P³azy, Chrzanowa i Trzebini.
W meczu o trzecie miejsce spotkali siê
Nauczyciele z P³az¹. Po bardzo zaciê-
tym spotkaniu pad³ remis 2-2. Sêdzio-
wie zarz¹dzili rzuty karne. Pierwsze
cztery serie okaza³y siê skuteczne dla
obu dru¿yn   w pi¹tej kolejce strza³ za-
wodnika P³azy obroni³ bramkarz Na-
uczycieli po czym sam zdoby³ decydu-

j¹c¹ bramkê. W finale Babice  z Libi¹¿em gra³y bardzo szybko ale nieskutecznie.   Po pierwszej po³owie by³o 0-0.  Na pocz¹tku
drugiej po³owy po sk³adnej akcji bramkê zdoby³ Adam Ba³ys i zanosi³o siê na sensacjê. Faworyci z Libi¹¿a rzucili siê do
odrabiania strat. Doskonale broni³ Krzysztof Proksa. Niestety pod koniec spotkanie Libi¹¿ z³ama³ defensywê naszej dru¿yny
i strzeli³  2 kolejne bramki. Gdy próbowali�my odrobiæ straty pad³a 3 bramka dla Libi¹¿a.

Babice sprawi³y najwiêksz¹  niespodziankê na turnieju i zajê³y drugie miejsce. Najlepszym bramkarzem uznano Krzysz-
tofa Proksê z Babic, najlepszym strzelcem zosta³ £ukasz Grabowski z Libi¹¿a a najlepszym zawodnikiem Pawe³ Adamczyk
równie¿ z Libi¹¿a. Zespó³ Babic wyst¹pi³ w sk³adzie: Krzysztof Proksa, Roman Warcho³, Stanis³aw Bajer, Jan Pulit, Jerzy Glanow-
ski, Dawid Pierzcha³a, Wojciech B³asiak, Wojciech Kwiatkowski, Ryszard Fr¹czek, Adam Ba³ys, Bartek Paprot, Jacek Paprot.

 ciag dalszy str. 10

Dawid Pierzcha³a
Z-ca Kierownika Ref. Gospodarczego UGB

tel. (32) 6134013 w.42
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W roku szkolnym  2008/2009 uczniowie naszej szko³y
brali udzia³  w konkursach wiedzy organizowanych przez Ma³o-
polskie Kuratorium.Do etapu rejonowego przeszli nastêpuj¹-
cy uczniowie gimnazjum:
Anna Doleg³o - konkurs polonistyczny
El¿bieta Wachnicka - konkurs fizyki i astronomii.
Do etapu wojewódzkiego konkursu biblijnego zakwalifikowa-
³a siê El¿bieta Wachnicka.
Równie¿ w tegorocznym Powiatowym Konkursie Piêknego
Czytania uczniowie naszej szko³y odnie�li sukcesy:
III miejsce w kategorii klas II-III szk.p.  -Weronika Wicher kl.Ia
Wyró¿nienie  w kategorii  klas IV-VI szk.p. - Artur Bêbenek kl.VIb
Wyró¿nienie w kategorii klas I-III gimnazjum - El¿bieta Wach-
nicka IIIb gimnazjum

Trzecie klasy gimnazjum w styczniu 2009 r. pisa³y prób-
ny egzamin gimnazjalny organizowany przez wydawnictwo
,,OPERON" i jego wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
blok humanistyczny - �rednia kl.IIIa,b :28,4 / 50
blok mat. - przyrod. - �rednia kl.IIIa,b 24,1 / 50
blok j. angielskiego - �rednia kl.IIIa,b 34,3 / 50

Pilota¿owy egzamin z jêzyka angielskiego organizowa-
ny przez OKE w Krakowie uczniowie gimnazjum napisali bar-
dzo dobrze, zajmuj¹c drug¹ lokatê w powiecie.
Nasi uczniowie regularnie uczestnicz¹ w testach miêdzynaro-
dowych ,,Oxsford", uzyskuj¹c wysok¹ ilo�æ punktów, w tym roku
Patryk Talowski uzyska³ 100 punktów, czyli maksymalna ilo�æ,
natomiast 4 uczniów uzyska³o wyniki powy¿ej 90 pkt.
Uczeñ gimnazjum, Dariusz £êtowski wy�piewa³ I miejsce
w Powiatowym Konkursie Kolêd w jêzyku angielskim".  Nato-
miast Barbara Peroñczyk zajê³a I miejsce, a Natalia Lekstan
III miejsce w VII Powiatowym Konkursie Piosenki Dzieciêce-
jUczennice klasy II szko³y podstawowej  wziê³y udzia³ w kon-
kursie plastycznym ,,Jestem Polakiem - jestem Europejczy-
kiem", organizowanym przez europose³ Urszulê Gacek, i ich
prace znalaz³y siê na wystawie pokonkursowej w Brukseli
w Parlamencie Europejskim.

Liczne sukcesy odnosz¹ nasi uczniowie w gminnych
i powiatowych zawodach sportowych oraz konkursach plastycz-
nych organizowanych przez GOKiS. Na przyk³ad w ostatnio
organizowanym konkursie plastycznym "Zwierzêta i przyroda
zim¹" w kategorii klas I - III szkó³ podstawowych Milena Wojda
zajê³a I miejsce, w kategorii klas IV - VI Nikola ¯ak zajê³a II

Maria Miranowicz
SP Zagórze

tel. (32)  6231955

ratowniczo-ga�niczych oraz specjalistycznego sprzêtu Ko-
mendom Powiatowym PSP oraz Ochotniczym Stra¿om Po-
¿arnym z terenu woj. ma³opolskiego, Gminê Babice w tym dniu
reprezentowa³ Wójt Roman Warcho³. Nowo nabyty sprzêt zosta³
zakupiony dziêki �rodkom przekazanym przez m.in. Ma³opolski
Urz¹d Wojewódzki, WFO�iGW, �rodków  KW PSP oraz jednost-
ki samorz¹du terytorialnego w tym i przez Gminê Babice. Na
uwagê zas³uguje fakt przekazania samochodu bojowego przez
PSP Chrzanów dla jednostki OSP w Rozkochowie. Osobi�cie
odbierali go Jan Halbina Prezes Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Rozkochowie oraz Roman Warcho³ Wójt Gminy Babice od
Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego Marka Nawary, Komen-
danta PSP Andrzeja Mroza   i Komendanta PSP w Chrzanowie
Marka Bêbenka (uroczyste przekazanie samochodu jednostce
maju tego roku).
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Co s³ychaæ w Zespole Szkó³
w Zagórzu?

Zdjêcie udostêpnione przez Komendê Wojewódzk¹ PSP w Krakowie

Katarzyna Grudzieñ
Sekretariat

tel. (32) 6134013 w. 11

miejsce, natomiast w kategorii gimnazjów nasi uczniowie
zajêli  wszystkie czo³owe miejsca, Paulina Ogurek - I, Marta
Duda - II, Ewa Pierzcha³a - III.
W bie¿¹cym roku  szko³a przyst¹pi³a do projektu realizowane-
go wspólnie z Uniwersytetem �l¹skim  w Katowicach ,,Aktyw-
ny w szkole - aktywny w ¿yciu" wspó³finansowanego przez Uniê
Europejsk¹. Celem projektu jest wspieranie uczniów gimna-
zjum w procesie kszta³towania kompetencji kluczowych w za-
kresie matematyki, informatyki, przedsiêbiorczo�ci oraz  w za-
kresie umiejêtno�ci naukowo - technicznych.
Szko³a otrzyma 9 000,00 z³ rocznie na dzia³alno�æ kó³ nauko-
wych i 9 000, 00z³ (w okresie 3lat trwania projektu) na organi-
zacjê Festiwalu Nauki.
Ponadto szko³a otrzyma pomoce dydaktyczne na kwotê15
000,00 z³.
Nauczyciele gimnazjum uczestniczyli ju¿ w pierwszych szkole-
niach.

,,Pierwsze uczniowskie do�wiadczenia drog¹ do wie-
dzy" - to drugi projekt do którego przyst¹pi³a szko³a podstawo-
wa. Realizowany na zlecenie MEN  w ramach POKL projekt
polega na wdra¿aniu nowatorskich metod pracy opartych na
teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera. Przystêpuj¹c do re-
alizacji projektu szko³a ma zapewnienie finansowania zajêæ
pozalekcyjnych dla uczniów kl.I-III i otrzyma zestaw pomocy
dydaktycznych na kwotê   8 000,00 z³.

Od jesieni 2008 zaczê³a dzia³aæ w naszej szkole dru¿y-
na harcerska prowadzona przez instruktora ZHP z Komendy
Hufca w Chrzanowie. Jej dzia³alno�æ rozwija siê sukcesyw-
nie.

W okresie jednego tygodnia ferii zimowych odbywa³
siê kurs tañca nowoczesnego, w którym uczestniczyli wszyscy
chêtni uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjum, a swoje
umiejêtno�ci zaprezentowali na apelu szkolnym

W dniach od 9 do 15 marca 2009, 20 - osobowa grupa
uczniów z klas pi¹tych uczestniczy w pobycie na tzw. "bia³ej
szkole"  w O�rodku Wczasów Dzieciêcych w Sidzinie. O wra-
¿eniach  z pobytu opowiedz¹ na stronie internetowej szko³y po
powrocie.

Nauczyciele naszej placówki  w drugim semestrze tego
roku szkolnego uczestnicz¹ w kursach doskonalenia zawo-
dowego ,,Wykorzystanie technologii  informacyjnych" organi-
zowanych przez MOS Kraków, a finansowanych przez UE, któ-
re odbywaj¹ siê w pracowniach komputerowych naszej pla-
cówki.
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W roku szkolnym 2008/2009 liczy 71 uczniów wraz
z Oddzia³em Przedszkolnym.
Uczniowie bior¹ udzia³ w ró¿nych ko³ach zainteresowañ:
przyrodniczym, teatralnym, jêzyka angielskiego, sporto-
wym. Dla dzieci maj¹cych trudno�ci w nauce prowa-
dzone s¹ zajêcia dydaktyczno - wyrównawcze i korekcyj-
no - kompensacyjne.
Wielu uczniów uczestniczy w konkursach oraz zawodach
sportowych, gdzie odnosz¹ wiele sukcesów. Do naj-
wa¿niejszych mo¿emy zaliczyæ:
-I miejsce w gminnych zawodach tenisa sto³owego in-
dywidualnie i dru¿ynowo,
-I miejsce w biegach indywidualnych (etap gminny),
-wyró¿nienia w Powiatowym Konkursie Czytelniczym
"100 lat powie�ci Ania z Zielonego Wzgórza".

Nasza szko³a organizuje liczne imprezy okoliczno�cio-
we i uroczysto�ci szkolne, takie jak : Dzieñ Babci i Dziad-
ka, jase³ka dla seniorów z Rozkochowa, miko³ajki, an-
drzejki, zabawê karnawa³owo - walentynkow¹, akade-
mie z okazji �wiêta Komisji Edukacji Narodowej, �wiê-
ta Niepodleg³o�ci, �wiêta Konstytucji 3 Maja.
W bie¿¹cym roku szkolnym uczniowie aktywnie uczest-
niczyli w realizacji nastêpuj¹cych projektów:
-"Ju¿ p³ywam". "¯abk¹, kraulem czy motylkiem" - czyli
prawdziwa bajka o tym, jak ³¹czyæ przyjemne z po¿ytecz-
nym. 15 uczniów z klas IV - V wyje¿d¿a³o na basen, gdzie
odbywa³a siê nauka p³ywania pod okiem wykwalifiko-
wanych instruktorów.
-"Kszta³towanie umiejêtno�ci spo³ecznych i ¿yciowych,
kszta³towanie w³a�ciwych relacji w kontaktach miêdzy-
ludzkich" - "Siêgaj tam, gdzie wzrok nie siêga". W ra-
mach tego przedsiêwziêcia klasa VI by³a w kinie na fil-
mie "Giganci Patagonii", w teatrze na sztuce "Napis".
Odby³o siê równie¿ spotkanie z psychologiem i doradc¹
zawodowym.
We wszystkich opisanych dzia³aniach uczniowie uczest-
niczyli bezp³atnie.
W szkole dzia³a Samorz¹d Uczniowski, który organizuje
imprezy szkolne oraz bierze udzia³ w ró¿nych akcjach
charytatywnych. Dru¿yna Zuchowa "Muchomorki" z oka-
zji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia odwiedzi³a miejscowych
seniorów wrêczaj¹c im w³asnorêcznie wykonane kartki
i stroiki �wi¹teczne.
Zorganizowano równie¿ wycieczki edukacyjne, wyjazdy
do kina i teatru.

Szko³a Podstawowa
im." Bohaterów Westerplatte"

w Rozkochowie
11 lutego w Zespole Szkó³ w Mêtkowie odby³ siê I Konkurs

Astronomiczny dla uczniów szkó³ podstawowych pod patronatem
Wójta Gminy Babice Pana Romana Warcho³a. Wziê³o w nim udzia³
15 uczniów .
 Pomys³odawcami i organizatorami konkursu byli nauczyciele Ze-
spo³u Szkó³ w Mêtkowie: Pani Izabela Jasic i Pan Jaros³aw Ro-
kosz.

Konkurs sk³ada³ siê z trzech etapów:
I etap  - wykonanie statycznego modelu Uk³adu S³onecznego
II etap  - test wiedzy astronomicznej
III etap -rozpoznawanie obiektów Wszech�wiata

Wszyscy uczestnicy wykazali siê wysokim poziomem wie-
dzy astronomicznej. Komisja konkursowa, w sk³ad której wchodzili
nauczyciele szkó³ podstawowych z Babic, Rozkochowa  i Zagórza,
przyzna³a wygrane nastêpuj¹cym uczniom:
I miejsce - Grzegorz Rusek (SP Mêtków - klasa 5)
- nagroda g³ówna teleskop
II miejsce - Przemys³aw Biel (SP Rozkochów - klasa 6)
- nagroda "Encyklopedia Wszech�wiata"
III miejsce - Mateusz Mazgaj (SP Rozkochów - klasa 6)
 -nagroda  "Atlas nieba"
Dodatkow¹ nagrod¹ w konkursie by³  wyjazd na seans dydaktyczny
do planetarium do Chorzowa.

 SIÊGNÊLI DO GWIAZD

   K¹cik Naszych Zwierz¹t  "Nasi Bracia Mniejsi"

W budynku przy ul. Krakowskiej 47 w Babicach, na pó³piêtrze
zosta³ zorganizowany k¹cik, w którym
ka¿dy mieszkaniec Gminy mo¿e powie-
siæ og³oszenie dotycz¹ce:
- znalezienia, b¹d� zaginiêcia zwierzaka,
- oddania b¹d� sprzedania zwierz¹tka,
- lub chêci nabycia czworonoga,
Razem stwórzmy punkt wymiany infor-
macji dotycz¹cych naszych zwierz¹t  z Gminy Babice.
Dodatkowo w k¹ciku zamieszczone bêd¹ wa¿ne
informacje o zwierzêtach.
Kontakt: zwierzaki_babice@interia.pl                     Anna Wilk

Dyrektor SP Rozkochów
tel. (32) 6134032

Bo¿ena Jopek
Dyrektor SP Mêtków

tel. (32) 6134214


