
Nr 2/2020 grudzień biuletyn informacyjny nakład 700 egzemplarzy

nowe centrum babic

KoLeJnY etaP 
rewitaLiZacJi 
babic 
ZAKOŃCZONY

DaLSZY roZwÓJ 
GoSPoDarKi 
woDno-
ŚCIEKOWEJ

GoSPoDarKa 
oDPaDami 

SPRZEDAŻ DZIAŁEK 
buDowLanYcH 
i inweStYcYJnYcH

str. 2 str. 3 str. 7 str. 12

Mijający rok to czas bardzo trudny dla nas wszystkich 
w wielu sferach życia. To także rok dużej niepewności 
w realizacji budżetu gminy i założonych w nim zadań. 
W związku ze stanem pandemii znacząco obniżyły się 
dochody budżetu gminy. Zadania inwestycyjne i prace 
remontowe nie zostały jednak zawieszone, a jedynie 
uległy przesunięciu. Koniec roku to zamykanie tych 
zadań i planów. 

Zakończyliśmy podstawowe zadania w ramach 
realizacji programu rewitalizacji. Wielomilionowe 
dofinansowanie uwidoczniło się w realizacji takich 
zadań jak budowa nowego przedszkola w Babicach, drugiej części deptaka, 
modernizacji budynku OSP w Rozkochowie, czy modernizacji domu 
parafialnego odtwarzając tam historyczną salę teatralno-kinową. W 2020 
roku, pomimo trudności, trwały bardzo intensywne prace związane z dalszym 
etapem kanalizowania gminy Babice. Podpisano umowę dla II etapu Babic, 
której realizacja nastąpi w przyszłym roku. Przygotowujemy koncepcję dla 
kanalizowania II części Olszyn. W założeniu dalszym etapem ma być budowanie 
koncepcji kanalizowania Wygiełzowa i Zagórza. 

Zrealizowano proces uzbrajania terenów Babickiej Strefy Ekonomicznej 
w kanalizację i wodociągi. Niebawem rozpoczniemy tam proces budowy ciągów 
komunikacji drogowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Uzyskaliśmy 
pozwolenie na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Jankowicach. Obecnie 
przygotowywane są dokumenty w celu pozyskania środków zewnętrznych  
na jej budowę. W Zagórzu rozpoczęliśmy prace przy budowie nowego budynku 
garaży wraz z otoczeniem budynku OSP Zagórze, które już uzyskało nowy 
atrakcyjny wygląd. 

Bardzo zaawansowane prace trwają nad budową obejścia Olszyn i Jankowic. 
W przyszłym roku realizowana będzie procedura projektowania i uzyskania 
pozwoleń na budowę. To otworzy nam drogę do wdrażania tego zadania  
do realizacji. Wiele zadań na drogach gminnych i powiatowych zostało 
zakończonych. 

W trakcie roku wnikliwie analizując stan systemu odbioru odpadów 
przyjęliśmy nowe podejście do wyłonienia wykonawcy. Patrząc na to, jak rosną 
ceny odpadów w Polsce (sąsiednie gminy ustaliły opłatę na poziomie 34 zł.  
od osoby) istotne było działanie, aby nie doprowadzić do kolejnych podwyżek 
śmieci w gminie Babice. 

Więcej szczegółowych informacji na powyższe tematy oraz wiele innych 
znajdą Państwo w bieżącym wydaniu naszego Kuriera. 

Zachęcam do lektury.
Wójt Gminy Babice 

          Radosław Warzecha

SZANOWNI PAŃStWO, DRODZY MIESZKAŃCY GMINY BABICE

Magia Świąt Bożego Narodzenia  
sprawia, że cichną spory,

opadają emocje, rodzą się marzenia.
Niech moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie  

nam siłę, spokój i ducha nadziei 
na nadchodzącą przyszłość, a Nowy Rok  

obdaruje pomyślnością i nadzieją

Przewodniczący 
Rady Gminy Babice

Tadeusz Biel 

Wójt 
Gminy Babice

Radosław Warzecha
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KOlEJNy ETaP REWITalIZacJI BaBIc ZaKOńcZONy

Zakończyła się realizacja ostatniego etapu projek-
tu pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Babice 
poprzez rozbudowę obiektu oświatowego o oddzia-
ły przedszkolne z zapleczem wraz z niezbędną in-
frastrukturą techniczną i przebudową kolidującego 
uzbrojenia oraz adaptację przestrzeni publicznej na 
cele społeczne wraz z połączeniem w ciągu pieszo-
jezdnym z istniejącym deptakiem”, na który Gmina 
Babice pozyskała dofinansowanie ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020.  

Całkowita wartość projektu wyniosła 5 007 560,05 zł., 
wartość dofinansowania 3 551 024,82 zł. 

Ostatni etap projektu polegał na adaptacji prze-
strzeni publicznej w centrum Babic poprzez: wy-
konanie utwardzeń terenu (placów nieprzeznaczo-
nych do ruchu kołowego i dojść pieszych),  montaż 
obiektów małej architektury, aranżację i wykonanie 
elementów zieleni, remont nawierzchni betonowej 
schodów (schody po stronie zachodniej), remont mu-
rów okalających, wymiana biegów (schody po stronie 
wschodniej), wykonanie terenowej pochylni dla osób 
niepełnosprawnych, budowę zjazdu z ul. Gołąba, prze-
budowę ulic Ks. Kosowskiego i Kanoniczej, budowę 
przyłącza kanalizacji deszczowej, budowę instalacji 
oświetlenia. Wartość wykonanych prac inwestycyj-
nych wyniosła: 1 061 628,93 zł.

Projekt „Rewitalizacja centrum miejscowości 
Babice poprzez rozbudowę obiektu oświatowego 
o oddziały przedszkolne z zapleczem wraz z nie-
zbędną infrastrukturą techniczną i przebudową ko-
lidującego uzbrojenia oraz adaptację przestrzeni 
publicznej na cele społeczne wraz z połączeniem 
w ciągu pieszo-jezdnym z istniejącym deptakiem” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś 
Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 
Działanie 11.2. Odnowa obszarów wiejskich. 

www.mapadotacji.gov.pl

Rewitalizacja centrum miejscowości Babice poprzez 
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Cel projektu: Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych
 oraz poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu 
 o profesjonalne usługi publiczne

Beneficjent: Gmina Babice

www.mapadotacji.gov.pl

Rewitalizacja centrum miejscowości Babice poprzez 
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z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
i przebudową kolidującego uzbrojenia oraz adaptację 
przestrzeni publicznej na cele społeczne wraz z połączeniem 
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Cel projektu: Wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznych
 oraz poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu 
 o profesjonalne usługi publiczne

Beneficjent: Gmina Babice

Fot. P. obal
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W październiku zakończyły się prace związane 
z realizacją rewitalizacji centrum miejscowości Ba-
bice. W ramach projektu rozbudowano obiekt szkoły 
w Babicach o nowe przedszkole z zapleczem wraz 
z niezbędną infrastrukturą. Dokonano również ada-
ptacji przestrzeni publicznej Placu Mogielnickiego 
na cele społeczne oraz zmodernizowano ul. Parkową, 
która w formie kontynuacji połączyła się z istnieją-
cym deptakiem. Gmina na realizację tego złożonego 
celu pozyskała dofinansowanie ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego. Powyższe inwestycje są częścią Gminne-
go Programu Rewitalizacji Gminy Babice w ramach 
którego m.in.: zmodernizowany został tzw. budynek 
parafialny, w którym odnowiono salę widowiskowo
-kinową oraz wykonano I etap modernizacji budynku 
OSP Rozkochów. Zrealizowane zostało również wiele 

projektów prospołecznych we współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi z gminy Babice oraz jej jed-
nostkami.

Kolejnym bardzo ważnym krokiem w rewitalizacji 
Babic będzie modernizacja części handlowej placu. 
Obiekty handlowe zlokalizowane w centralnej czę-
ści miejscowości obecnie nie są jej wizytówką. Nie 
spełniają również podstawowych warunków sanitar-
nych. Ich modernizacja, poprawa estetyki, przystoso-
wanie lokali do wymagań dzisiejszego klienta, w tym 
poprawa ich atrakcyjności wizualnej w połączeniu 
z otoczeniem ma szansę stać się miejscem ważnym 
i atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców, jak i osób 
odwiedzających.

Obecnie trwają prace projektowe. Zgodnie z za-
łożeniami realizacja modernizacji części handlowej 
rozpocznie się na wiosnę 2021 roku. 

PlaNy MOdERNIZacJI cZęścI haNdlOWEJ  
PRZy PlacU MOGIElNIcKIEGO W BaBIcach

W dniu 8 lipca br. Wójt Gminy Ba-
bice odebrał promesę potwierdzającą 
otrzymanie przez Gminę Babice dofi-
nansowania z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
na realizację zadania pn. „Rozbudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz prze-
budowa sieci wodociągowej w miejsco-
wości Babice”.

Celem zadania jest dalsze uzupeł-
nianie brakującej infrastruktury w za-
kresie gospodarki wodno - ściekowej 
gwarantującej poprawę jakości życia, 
wzrost poziomu ochrony środowiska 
oraz dalszy rozwój obszaru Gminy Ba-
bice poprzez rozbudowę ok. 4 km sieci 
kanalizacyjnej i przebudowę 0,318 km 
sieci wodociągowej.

Planowany łączny koszt inwestycji 
wynosi: 3 954 170,77 zł, w tym dofinan-
sowanie w kwocie: 1 977 999 zł.

Przebudowa sieci wodociągowej 
w Babicach przy ul. Krakowskiej po-
zwoli na przełączenie 19 istniejących 
przyłączy. Powstanie sieci kanaliza-
cyjnej planuje się w rejonie ulic: Zam-
kowej, M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, 
M. Skłodowskiej – Curie, Kardynała 
Wyszyńskiego, Topolowej, Spółdziel-
czej w Babicach obejmującą budowę 
przepompowni ścieków wraz z we-
wnętrzną instalacją elektryczną oraz 
zjazdem z drogi publicznej. Rozbudowa 
sieci umożliwi wykonanie 79 przyłą-
czy indywidualnie przez mieszkańców 
oraz obiektów użyteczności publicznej 

dalSZy ROZWóJ GOSPOdaRKI WOdNO – ścIEKOWEJ 
Na TERENIE GMINy BaBIcE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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RZądOWy FUNdUSZ 
INWESTycJI lOKalNych 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 
zasilany pieniędzmi z Funduszu Przeciwdziałania  
COVID-19 jest formą wsparcia dla samorządów w do-
bie walki z pandemią. W ramach tego funduszu ponad 
12 mld zł. zostało przeznaczone na bezzwrotne dota-
cje dla gmin, powiatów i miast w sytuacji, gdy wiele 
z nich boryka się z trudnościami finansowymi. W za-
łożeniu środki te miały być „tarczą dla samorządów”, 
które można wykorzystać na sfinansowanie realizacji 
bliskich ludziom inwestycji. Fundusz miał wspierać 
w równym stopniu zarówno duże miasta, jak i naj-
mniejsze miejscowości.

Pierwsze 6 mld zł zostało rozdzielone między sa-
morządy według algorytmu. Pomimo tego, że nie 
wszystkie samorządy były zadowolone z przyznanej 
puli, zasady przyznania pieniędzy były jasne. Gmina 
Babice otrzymała wsparcie w wysokości 663  265,00 
zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie 
uzbrojenia powstającej strefy aktywności gospodar-
czej w Babicach poprzez budowę sieci kanalizacyjnej 
oraz sieci wodociągowej. 

W drugim naborze do rozdysponowania przezna-
czono pulę środków, również w wysokości 6 mld zł. 

Samorządy miały czas na aplikowanie o środki za po-
średnictwem urzędów wojewódzkich w terminie do  
30 września br. W ramach tego naboru wniosków gmi-
na Babice złożyła 3 wnioski o dofinansowanie z fundu-
szu: na budowę sali gimnastycznej w Jankowicach – 
wnioskowana kwota 3 500 000,00 zł., dalsze uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych w Babicach poprzez budowę 
dróg, oświetlenia i kanalizacji deszczowej - wnio-
skowana kwota 3 200 000,00 zł. oraz budowę PSZOK 
w Gminie Babice - wnioskowana kwota 1 500 000,00 zł.

NIESPRAWIEDLIWY PODZIAŁ ŚRODKÓW
Ogłoszone wyniki II naboru wniosków do Rządowe-

go Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Babice przy-
jęła z rozgoryczeniem. Środki te miały być formą wspar-
cia dla samorządów w dobie walki z pandemią. Nie był to 
konkurs, bo one mają określony tryb i zasady, wskazane 
kryteria zarówno celów jak i możliwych punktacji. Co 
ważne mają również jasno wyznaczoną procedurę od-
woławczą. Wskazany nabór przeprowadzony został bez 
żadnych zasad i reguł. Ogłoszone wyniki nie zawierały 
informacji uzasadniającej dokonany wybór. Nie  dano 
żadnych możliwości złożenia odwołania. 

Gmina Babice otrzymała dotację z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach pierw-
szego naboru wniosków finansowanego z Fundu-
szy COVID-19. Otrzymane wsparcie w wysokości 
663  265,00 zł. zostało przeznaczone na sfinanso-
wanie uzbrojenia powstającej strefy aktywności 
gospodarczej w Babicach poprzez budowę sieci 
kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej. Całkowita 
wartość inwestycji: 990 571,03 zł. 

(Szkoły, Przedszkola i Urzędu Gminy).
W trybie przetargu nieograniczo-

nego wyłoniono wykonawcę robót 
– Zakład Robót Inżynieryjno-Budow-

lanych KANBUD S.C. Wójcik J., Wójcik  
Z. W przyszłym roku rozpoczną się prace 
związane z rozbudową sieci kanalizacyj-
nej i przebudowy sieci wodociągowej. 

Planowany termin zakończenia in-
westycji to pierwsza połowa 2022 roku.

Zadanie realizowane w ramach Operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020.
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PRacE dROGOWE

dROGI GMINNE

wYKonanie nawierZcHni aSFaLtowYcH 
W roku 2020 na terenie naszej gminy przeprowa-

dzono prace związane z modernizacją dróg gminnych 
w zakresie położenia nowych nakładek asfaltowych. 
Łączna powierzchnia wykonanych nawierzchni wy-
niosła: 5 515,00 m2  i obejmowała następujące drogi: 

 ul. Osiedle Kwiatowe w Babicach
 droga gminna wewnętrzna zlokalizowana na dz. 
nr 4324/83, 4324/30 (droga do Ośrodka Rekreacyj-
nego Włosień)

 droga gminna wewnętrzna ul. Władysława Jagieł-
ły zlokalizowana na dz. nr 1058/4 i 1056/6 w Babi-
cach

 ul. Szeroka w Jankowicach
 ul. Olchowa w Olszynach
 ul. Na Bagnie w Rozkochowie
 ul. Dębnicka w Zagórzu 
 ul. Harcerska w Wygiełzowie
 ul. Zamkowa w Babicach 
Całkowita wartość kosztorysowa inwestycji to: 

570  309,80 zł brutto. Wykonawca realizujący przed-
miotową inwestycję to firma BOLTECH Sp. z o.o.,  
ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno.

Ponadto w ramach dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg 
Samorządowych zrealizowano remont drogi gminnej 
ul. Jana Pawła II  w Jankowicach. Zakres prac obej-
mował wykonanie nakładki asfaltowej, poboczy oraz 
remont elementów odwodnienia. Całkowita wartość 
inwestycji to: 268  809,51 zł, natomiast dofinansowa-
nie wyniosło 134 468,00 zł. 

wYKonanie remontÓw DrÓG GminnYcH 
Z KruSZYwa

Na terenie Gminy Babice trwają roboty polegają-
ce na wykonaniu podbudowy dróg oraz uzupełnieniu 
ubytków powstałych w drogach z nawierzchni ulep-
szonej. Drogi gminne, które podlegały remontowi to: 
ul. Bukowa w Wygiełzowie, drogi wewnętrzne zlokali-
zowane na działkach nr 2502/2 oraz nr 1697 w Zagó-
rzu, ul. Zakątek w Zagórzu,  ul. Tęczowa i ul. Olchowa 
w Olszynach oraz ul. Struga i droga transportu rolnego 
Podwale w Mętkowie. Koszt realizowanych prac wy-
nosi: 89 688,58 zł. 

Przeprowadzony 
także został remont 
drogi transportu rol-
nego zlokalizowanej 
na dz. nr 2506 w Za-
górzu o powierzchni 
900 m2 dofinansowa-
ne w 50% ze środków 
z budżetu Wojewódz-
twa Małopolskiego 
związanych z wyłą-
czeniem z produkcji 
gruntów rolnych. Cał-
kowity koszt realiza-
cji wyżej wymienio-
nego zadania wyniósł: 
45 730,17 zł, natomiast 
dofinansowanie było 
równe 22 865,00 zł. 

Remont drogi transportu rolnego  
zlokalizowanej na dz. nr 2506  

w Zagórzu

Budzi się zatem uzasadnione poczucie krzywdy 
nie tylko z punktu widzenia samorządu, ale głównie 
mieszkańców. Dzisiaj mieszkańcy gminy Babice zo-
stali pozbawieni środków, które w związku ze zwalcza-
niem pandemii COVID 19 stanowić miały rekompen-
satę i dalszy rozwój naszej Małej Ojczyzny. Poprzez 
nieprzejrzysty system udzielenia wsparcia finanso-
wego, nieczytelność całego procesu rodzi się pyta-
nie o kryteria jakimi kierowano się w udzieleniu tego 
wsparcia. Trudno nie mieć spostrzeżeń, że podział ten 
był kierowany sympatiami politycznymi, co jest bez 
precedensu w 30 letniej, pokomunistycznej historii 
naszego kraju.

W efekcie braku konkretnych wymagań i kryteriów 
oceny na liście wniosków, które otrzymały dofinanso-
wanie znalazły się gminy, które otrzymały dofinanso-
wanie na realizację kilku inwestycji o wartości kilku 
czy kilkunastu milionów złotych, natomiast pozosta-
łe gminy nie otrzymały żadnego wsparcia. Dodatko-
we środki przeznaczone na inwestycje stanowiłyby 
w przypadku małych, wiejskich gmin jak Babice nie-

ocenioną pomoc i umożliwiałyby realną szansę na 
ich realizacje. To także pomoc w ogólny rozwój gminy 
i szansa na przeprowadzanie kolejnych zadań gminy. 
Brak dofinansowania powoduje, że realizacja wskaza-
nych inwestycji będzie utrudniona i zależna od ograni-
czonych środków budżetu gminy. Podejmiemy jednak 
wszelkie starania, by inwestycje zostały zrealizowane 
(podział realizacji na etapy). Biorąc pod uwagę przyjętą 
i konsekwentnie realizowaną przez ostatnie lata stra-
tegię pozyskiwania środków zewnętrznych w dalszym 
ciągu będziemy starali się korzystać z każdej pojawia-
jącej się możliwości wsparcia tych i innych zadań  ze 
środków pozabudżetowych.

Zarówno Wójt jak i Rada Gminy wystąpiła z apelem 
do Premiera RP w imieniu mieszkańców gminy sprze-
ciwiając się w niesprawiedliwej i nieobiektywnej dys-
trybucji środków. Reprezentując ich nie można milczeć 
kiedy krzywdzona jest społeczność gminy Babice. 

Ostatecznie między samorządy podzielono na tym 
etapie 4,35 mld zł (z planowanych 6 mld zł). Pozostała 
kwota zostanie rozdysponowana w kolejnym naborze. 
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dROGI POWIaTOWE

Urząd Gminy Babice udzielił Powiatowi Chrza-
nowskiemu dotacji celowej na realizację zadania pn. 
„Kontynuacja przebudowy DP 1014K ul. Piłsudskie-
go w Zagórzu ETAP II”. Łączna wartość zadania to 
399 764,38 zł. Udział Gminy Babice stanowił ok. 25% 
sumy wartości zadania tj. 100 000,00 zł. 

chOdNIK W cIąGU dROGI PUBlIcZ-
NEJ GMINNEJ Ul. OśWIęcIMSKIEJ 
W WyGIEŁZOWIE

W listopadzie 2020r. zrealizowano inwestycję po-
legającą na zastąpieniu tłuczniowego pobocza chod-
nikiem z kostki brukowej wraz z niezbędną zmianą 
sposobu odwodnienia drogi na długości 194,00 mb. 
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługo-
wo – Handlowo - Transportowe „WIKOS FRESH” Mi-
chał Strzelec, Wygiełzów, ul. Adama Mickiewicza 72,  
32-551 Babice. Koszt robót to: 37 800,00 zł. 

POPRaWa BEZPIEcZEńSTWa  
Na PRZEJścIach dla PIESZych 
W cIąGU dRóG WOJEWódZKIch 
WOJEWódZTWa MaŁOPOlSKIEGO

W ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa 
na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódz-
kich Województwa Małopolskiego” wykonano do-
świetlenie przejść dla pieszych drogi wojewódzkiej 
nr 781 w miejscowości Olszyny (przejście w okolicy 
Domu Kultury) oraz Wygiełzów (przejście w rejonie 
ul. Kazimierza Wielkiego). Całkowita wartość zada-

nia wynosiła 66 210,31 zł. Województwo Małopolskie 
na realizację przedmiotowego zadania przeznaczyło 
kwotę w wysokości 33 105,16 zł, natomiast pozostałą 
kwotę – 33 105,15 zł zabezpieczyła na ten cel gmina 
Babice. 

OśWIETlENIE

W ciągu całego roku obowiązywała umowa na 
konserwację oświetlenia ulicznego zapewnia-
jąca zarówno dobudowę dodatkowych punktów 
świetlnych, jak i wymianę niesprawnych źródeł 
światła oraz szybkie włączanie niesprawnych ob-
wodów oświetleniowych. W grudniu br. wykona-
na zostanie także budowa oświetlenia ulicznego  
w ciągu drogi gminnej wewnętrznej ul. Głogowej 
w Olszynach. Wartość robót 51  130,47 zł. Urząd 
Gminy zlecił opracowanie dokumentacji technicz-
no-kosztorysowej dla budowy oświetlenia uliczne-
go w pasie drogi powiatowej ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego oraz w pasie drogi powiatowej ul. Wy-
rowcowej w Zagórzu oraz w pasie drogi gminnej  
ul. Władysława Jagiełły w Babicach. 

INNE PRacE Na TERENIE GMINy 

Drogi gminne oraz wewnętrzne na terenie Gminy 
Babice corocznie są poddawane remontom cząst-
kowym czyli zabiegom technicznym związanym  
z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażają-
cych bezpieczeństwu ruchu. W miesiącach letnich 
realizowane jest letnie oczyszczanie dróg związa-
ne z koszeniem poboczy dróg, ściąganiem darniny 
z asfaltu, utrzymaniem rowów przydrożnych oraz 
przycinką gałęzi oraz zakrzaczeń wrastających  
w skrajnię drogi. Ponadto w okresie zimowym prze-
prowadza się zimowe utrzymanie dróg, w zakresie 
odśnieżania oraz posypywania dróg gminnych oraz 
dróg wewnętrznych. 

W roku 2020 wykonano również prace związa-
ne z odwodnieniem drogi gminnej ul. Podgrodzisko 
w miejscowości Zagórze.  

KOMUNIKacJa 

Od 1 września do 31 grudnia 2020 r. na terenie Gmi-
ny Babice uruchomiono nowe linie komunikacyjne 
obsługiwane przez prywatnego przewoźnika: Firma 
Przewozowa „AN-MAR”, Andrzej Sala, ul. Prymasa 
Wyszyńskiego 13, 32-566 Kwaczała na trasie: 

 Rozkochów – Chrzanów – Rozkochów
 Mętków – Chrzanów – Mętków
 Jankowice – Chrzanów – Jankowice.

Gmina Babice uzyskała dofinansowanie od Wo-
jewody Małopolskiego w ramach Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczno-
ści publicznej w wysokości 55  095,84 zł, co stanowi 
90% całkowitego wynagrodzenia przewoźnika. Pozo-
stałą kwotę w wysokości 6 121,76 zł na ten cel przeka-
zała gmina Babice. 

Chodnik w ciągu drogi publicznej gminnej ul. Oświęcimskiej  
w Wygiełzowie
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POdSUMOWaNIE ROKU 2020 
W OdBIORZE OdPadóW

ZMIANA ILOŚCI I CZĘStOtLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW 
Problem wytwarzanych odpadów staje się jednym 

z największych wyzwań obecnych czasów. Z roku na 
rok, w przeliczeniu na jedną osobę, wzrasta ilość wy-
twarzanych odpadów – zwłaszcza odpadów zmiesza-
nych. Wpływa to negatywnie na koszty funkcjonowa-
nia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
i zmniejsza szansę osiągnięcia przez gminę odpowied-
nich poziomów recyklingu.

Bieżący rok zakończy się prawdopodobnie ilością 
odpadów na poziomie około 3 500 ton tj. o ponad 1000 
ton większym niż wykazane za rok 2019. 

Główną tego przyczyną jest fakt znacznej liczby 
odebranych odpadów wielkogabarytowych (prawie 
500 ton – poprzednie lata to połowę mniejsza ilość) 
oraz odpady zielone (prawie 200 ton). Znaczącym ele-
mentem był wymóg wynikający ze znowelizowanej 
ustawy nakładający konieczność wywozu odpadów 
co 14 dni w okresie od kwietnia do końca września. 
Spowodowało to zwiększoną aktywność mieszkańców 
w zapełnianiu pojemników odpadami z porządkowa-
nia własnych nieruchomości. Z tym wiążą się również 
problemy zapełniania pojemników materiałem, który 
nie powinien się tam znaleźć (tj. trawa, wygrabione ka-
mienie, gałęzie z przycinki krzewów itp.)

KontroLe
Gmina w ostatnim czasie przeprowadzała inten-

sywne kontrole kubłów, ale również dokonywała we-
ryfikacji ilości osób zamieszkujących nieruchomość. 
Analizie poddano deklaracje mieszkańców oraz stan 
meldunkowy. Wobec powyższego urząd Gminy roze-
słał kilkaset wezwań do złożenia wyjaśnień. W bardzo 
wielu przypadkach deklaracje zostały uaktualnione. 
Równocześnie zweryfikowany został stan osobowy 
poprzez zestawienie ilości zużytej wody w gospodar-
stwie co dało obraz potencjalnej liczby zamieszkałych 
osób. Podobnie jest z ilością wystawianych kubłów. 
Każda liczba jest odnotowywana a odbiegające od 
norm ilości są poddane bardziej szczegółowej kontroli. 

Pracownicy Urzędu Gminy Babice przeprowadzili 
w roku 2020 wiele kontroli co powinno wspomóc wła-
ściwie prowadzoną gospodarkę odpadami. Kontrolę 
przeprowadzono w zakresie:

 Rozbieżności liczby zameldowanych do ilość 
osób wynikających z deklaracji. 

UWAGA MIESZKAŃCY!!! - każda zmiana ilości osób 
zamieszkujących nieruchomość: urodzenie dziecka, 
powrót dzieci z internatu, powrót do domu studentów, 
powrót mieszkańca z zagranicy, winien być zgłoszony 
w deklaracji najpóźniej do 10 dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 Weryfikacji ilości odpadów oraz ich jakości – kon-
troli poddano liczbę pojemników. W przypadku więk-
szej liczby wystawianych pojemników niż wynika to 
z liczby zgłoszonych osób dokonano dodatkowej we-
ryfikacji. Sprawdzane zostały pojemniki na odpady 
zmieszane w zakresie występowania w nich odpadów, 
które mogłyby podlegać selektywnej zbiórce w szcze-
gólności: papier, plastik, szkło, metal, odpady budowla-
ne, odpady ulegające biodegradacji.

SeLeKtYwna ZbiÓrKa oDPaDÓw KomunaLnYcH 
DOtYCZY WSZYStKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHO-
MOŚCI I JESt OBECNIE OBOWIĄZKOWA.

 Przeprowadzono kontrole kompostowania odpa-
dów BIO – sprawdzania nieruchomości, które wysta-
wiały do odbioru worki z odpadami BIO w kwestii zgod-
ności ze złożoną deklaracją oraz ilości wystawianych 
worków. Nagminnie przekraczana była ilość możli-
wych do wystawienia worków. Zdarzały się przypadki 
wystawienia nawet 27 worków. Przypominamy, iż wła-
ściciele nieruchomości, którzy oświadczyli w złożonej 
deklaracji z tyt. gospodarowania odpadami komunal-
nymi posiadanie kompostownika i kompostowanie 
w nim bioodpadów, nie powinni wystawiać tych odpa-
dów w workach brązowych w wyznaczonym harmo-
nogramem dniu odbioru.

ODBIÓR ODPADÓW W 2021 r.
W związku z problemami jakie mieliśmy w ubie-

głym roku zmieniono zasady wyłonienia wykonawcy. 
Ogłoszone zostały dwa przetargi. Jeden na zagospoda-
rowanie odpadów (tj. wybór wysypiska) drugi na ich 
odbiór (tj. wybór firmy, która odbierze odpady). Obecnie 
rozstrzygnięte zostały oba przetargi. W  obu przypad-
kach wygrała firma MIKI (dotychczasowy wykonawca). 
Rozważany był wariant wykorzystania gminnej spółki 
komunalnej do odbioru odpadów. Gdyby cena za odbiór 
okazała się wygórowana gotowi byliśmy uruchomić 
to rozwiązanie. Sama procedura zmusiła jednak pod-
mioty rynkowe do bardziej wnikliwego przygotowania 
składanych ofert. Dzięki temu zarówno w przypadku 
wyłonienia wysypiska jak i firmy odbierającej cena 
okazał się być akceptowalna i w porównaniu do oko-
licznych gmin jest ceną na bardzo dobrym poziomie.

Uśredniając ogólna cena za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów obecnie kształtuje się na poziomie 
około 840 zł od tony (dla przypomnienia w roku bieżą-
cym cena ta wynosiła 1026 zł)

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu 
z radnymi stawki przyjęte na terenie gminy Babice na 
ten moment nie ulegną zmianie. Dalej stosowany bę-
dzie model stawki regresywnej. Nie zmienione zostaną 
również zasady odbioru odpadów zarówno odpadów 



Nr 2/2020

8

zmieszanych, selektywnych jak i zielonych. Wzorem 
tego roku przez cały 2021 rok na specjalnych spotka-
niach z radnymi i sołtysami dokonywana będzie kwar-
talna ocena stanu gospodarki odpadami. 

GoSPoDarKa oDPaDami - PYtania i oDPowieDZi

Mieszkańcy zadają wiele pytań związanych z realizacją 
systemu odbioru odpadów w gminie Babice. Poniżej zbiór 
najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami.

Jak wygląda kontrola posesji z punktu widzenia licz-
by osób zadeklarowanych. Czy są takie nieruchomo-
ści, które nie ponoszą opłat za odpady. 

Kontrola i weryfikacja ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość odbywa się na podstawie zestawienia 
danych pochodzących ze złożonych deklaracji oraz 
danych z ewidencji ludności co do liczby osób zamel-
dowanych pod danym numerem. Urząd Gminy rozesłał 
kilkaset wezwań do złożenia wyjaśnień. W bardzo wielu 
przypadkach deklaracje zostały uaktualnione. Równo-
cześnie weryfikujemy stan osobowy poprzez zestawie-
nie ilości zużytej wody co daje obraz potencjalnej liczby 
zamieszkałych osób. Podobnie jest z ilością wystawia-
nych kubłów. Każda liczba jest odnotowywana. Jeżeli 
ich liczba przekracza przyjętą normę przyglądamy się 
tej nieruchomości oraz poddajemy szczególnej kontroli 
przyszłe odbiory kubłów co do ich ilości i zawartości. 

Pomimo faktu, że dla wielu osób nie jest przyjemne tłu-
maczyć niejednokrotnie oczywiste sprawy, jednak gmina 
tylko w taki sposób może weryfikować i egzekwować obo-
wiązek rzetelności składanych oświadczeń mieszkańców.

Dlaczego odbierany jest tylko jeden worek odpadów 
zielonych?

Dotychczas nikt nie oddawał odpadów zielonych 
starając się zagospodarować je w ramach własnej nie-
ruchomości np. w przydomowych kompostownikach. 
Odbiór zielonych odpadów jest obecnie obowiązkiem, 
który znacząco wpływa na wysokość ponoszonych 
kosztów odbioru. Ilość odbieranych ton bio-odpadów 
zmusiła do wprowadzenia ograniczeń. 

Dlaczego u nas nie ma stawek równych od mieszkańca?
Wprowadzając system śmieciowy w 2013 roku przy-

jęto system regresywnych stawek tzn., że wielkość opła-

ty na mieszkańca zależna była od liczby osób zamiesz-
kujących daną nieruchomość. System ten opierał się na 
zasadzie opartej na badaniach. Według nich wynika, że 
przyrost ilości śmieci nie jest wprost proporcjonalny do 
przyrostu liczby osób. Mówiąc najprościej średnia ilość 
„wyprodukowanych” śmieci na mieszkańca jest zależna 
w znacznej mierze od liczby osób w gospodarstwie domo-
wym. Zgodnie z tym założeniem przyjęto zmienną staw-
kę co w znacznej mierze odciążało rodziny wieloosobowe. 

Dlaczego zlikwidowano punkty mobilne odbioru odpa-
dów i kiedy na terenie gminy powstanie PSZOK (Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów)

Na mocy znowelizowanej ustawy z 2019 roku punkty 
mobilne zostały wykluczone z możliwych narzędzi ja-
kimi posługuje się gmina. Punkty te, które służyły z po-
wodzeniem przez wiele lat w naszej gminie, nie mogą 
obecnie przyjmować odpadów a ich miejsce ma zając 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. PSZOK. Mobil-
ne punkty były tańszym i optymalnym rozwiązaniem 
dla takich gmin jak nasza. Stworzenie PSZOK-u i na-
stępnie jego utrzymanie i obsługa to koszty, które niepo-
trzebnie podrażać będą system, a tym samym wpływać 
na zwiększenie opłat dla mieszkańców.

Wprowadzane zmiany ustawowe nie przewidywa-
ły okresu przejściowego w przygotowaniu PSZOK-ów. 
Dlatego obecnie gmina musi korzystać z PSZOK w miej-
scach poza swoim obszarem jednocześnie cały czas 
stara się pozyskać właściwy teren na wybudowanie 
niezbędnej instalacji. 

Dlaczego odbiór odpadów w okresie letnim musi być 
przeprowadzany nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie?

Gmina szereg obowiązków wynikających z ustawy 
musi zastosować wprost. Ustawa mówi, że od kwietnia 
aż do końca września, odbiór ma odbywać się co dwa 
tygodnie. W miesiącach styczeń – marzec oraz listopad 
– grudzień, częstotliwość wywozu może być raz w mie-
siącu. Częstotliwość gmina może zwiększać, ale to wią-
załoby się z dodatkowymi kosztami. Odbiór odpadów 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie jest absurdalny, zo-
stał jednak wpisany w ustawę. Gmina w piśmie do Mi-
nistra Klimatu wskazała szereg innych nieracjonalnych 
i kosztotwórczych zapisów. Nowe wpisane obowiązki są 
powodem podnoszenia ceny odbioru odpadów. Zła zno-
welizowana ustawa, rosnące koszty pracy, rosnące ceny 
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GOSPOdaRKa OdPadaMI W 2021 R.

PrZetarG 
W bieżącym roku Gmina Babice zdecydowała 

o przeprowadzeniu dwóch postępowań przetargo-
wych których celem było znalezienie alternatywy na 
wciąż rosnące koszty związane z odbiorem i zagospo-
darowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy. 
Szacunkowa ilość odpadów przeznaczona do odbioru 
i zagospodarowania w roku 2021 to:  3 356,70 Mg.

W wyniku przetargu pn:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości zamieszkałych na których 
powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Babice 
od 01.01.2021 do 31.12.2021 r z dwóch złożonych ofert 
przez: 
 Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
Sp. z o.o., Balin - ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów 
oraz 

 Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
MIKI Mieczysław Jakubowski  
ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków i MKI Recykling 
Sp. z o.o. , ul. Nad Drwiną 33, 30-741 Kraków

korzystniejszą okazała się oferta Konsorcjum Firm: 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczy-
sław Jakubowski i MKI Recykling Sp. z o.o. z kwotą 
1.915.207,20 zł.

Odbiór odpadów komunalnych powstających na te-
renie nieruchomości, na których zamieszkują miesz-
kańcy, położonych na terenie Gminy Babice w okre-
sie: od 01.01.2021 do 31.12.2021r z dwóch złożonych 
ofert przez: 
 AVR Spółka Akcyjna, ul. Dietla 93/4, 31-031 Kraków 
oraz

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław 
Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków 

korzystniejszą okazała się oferta Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego MIKI Mieczysław Jakubowski 
z kwotą 888.182,82 zł.

ZMIANY W ODBIORZE ILOŚCI BIO
Na podstawie Uchwały Nr XXVI/192/2020 Rady 

Gminy Babice z dnia 29 lipca 2020 r. nastąpiła zmia-
na w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Babice i tym samym od 1 września 
br. została zmniejszona ilość odbieranych worków 
z odpadami BIO, które można oddać podczas zbiórki 
odpadów. Z nieruchomości, które nie zadeklarowały 
kompostowania, odbierany jest tylko 1 worek z biood-
padami.

Wprowadzona zmiana miała na celu ograniczenie 
ilości odbioru odpadów, które mogą być zagospoda-
rowane poprzez kompostowanie. Mieszkańcy zbie-
ranie bioodpadów potraktowali bowiem jako usługę 
wywożenia odpadów z ogrodu w ramach opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej 
do Gminy, co generuje dodatkowy strumień odpadów 
i wyższe koszty odbioru. W przypadku braku ograni-
czenia istnieje ryzyko wzrostu kosztów odbioru od-
padów, który może skutkować zwiększeniem stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w roku przyszłym.

PAMIĘtAJMY !!!
Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzy-

skać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym 
zagospodarować odpady, które powstają w naszej 
kuchni czy ogrodzie. Odpady biodegradowalne to 
około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompo-
stownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% 
odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedze-
nia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego 
nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia 
gleby w ogrodzie czy w doniczkach (źródło: https://
naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/artykuly/58-kom-
postowanie-jak-zaczac)

PRZYPOMINAMY O ZNIŻCE ZA KOMPOStOWA-
NIE BIOODPADÓW !!!

Rada Gminy, w drodze uchwały, zwolniła w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynka-
mi mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompo-
stowniku przydomowym. 

opłat środowiskowych, a co za tym idzie cena odbioru 
tony na wysypisku, monopolizacja rynku i znaczne ba-

riery proceduralne ograniczające dostęp do tego rynku 
są głównym powodem chaosu i niestabilności systemu. 

Komentarz: Radosław Warzecha Wójt Gminy Babice

Zarówno przede mną, jak i radnymi Rady Gminy Babice bardzo trudne zadanie. Zgodnie z ustawą system odbio-
ru odpadów musi się samofinansować. Ilość odbieranych śmieci sprawia, że koszty drastycznie rosną. Mamy dwa 
wyjścia: podnieść stawkę za odbiór odpadów albo znaleźć środki finansowe i dopłacić z budżetu. Konsekwencją tego 
drugiego rozwiązania może być znaczące ograniczenie wydatków na inne cele – zadania remontowe czy inwesty-
cyjne. Należy pamiętać, że budżet gminy to również pieniądze mieszkańców. Chciałbym aby mieszkańcy mieli tego 
świadomość, gdyż są współuczestnikami systemu. Proszę zatem o wyrozumiałość i gwarantuję jednocześnie, że 
podjęte decyzje będą przemyślane i odpowiedzialne.  
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DotacJe
Walka o czyste powietrze to jeden z priorytetów 

działań gminy, dlatego w roku 2020 Gmina Babice 
kontynuowała nabór wniosków na dofinansowanie 
do wymiany pieców węglowych w ramach ogranicze-
nia niskiej emisji na terenie gminy. 

W celu ułatwienia uzyskania dofinansowania na 
wymianę starych, nieekologicznych kotłów na paliwa 
stałe na nowe źródła ciepła spełniające obowiązują-
ce wymogi ekologiczne, Uchwałą Nr XXVI/190/2020 
Rady Gminy Babice z dnia 29 lipca 2020 r. zmienio-
no Regulamin udzielania dotacji na wymianę źródeł 
ciepła. 

Realizując powyższe działania gmina podpisała 
w bieżącym roku z mieszkańcami 64 umowy. W 2020 
r. w budżecie gminy Babice na wymianę pieców za-
planowano kwotę 191 821,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych 
i obejmuje wymianę starego źródła ciepła – należy 
przez to rozumieć kotły i piece węglowe nie spełnia-
jące wymogów klasy 5 wg PN-EN303-5:2012 na nowy 
piec gazowy w budynkach mieszkalnych na terenie 
gminy Babice.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpły-
wu, a umowy na udzielenie dotacji zawierane do wy-
czerpania środków finansowych Gminy w danym 
roku. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 
do 50% poniesionych i udokumentowanych kosztów 
kwalifikowanych tj. koszty zakupu i montażu pieca, 
nie więcej jednak niż 3.000,00 zł. 

Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wyko-
nane – regulamin udzielania dotacji oraz wzór umo-
wy są dostępne na stronie internetowej gminy.

Informacje w kwestii  warunków i sposobu skła-
dania wniosków można uzyskać pod numerem tele-
fonu: 32 620 11 25 wew. 43

Formularz wniosku o udzielenie dotacji można 
pobrać w następujący sposób:
 za pośrednictwem strony internetowej
 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Babice (pok. 
101, piętro I);

 zapotrzebowanie na taki wniosek można zgłosić 
telefonicznie – zostanie przesłany drogą elektro-
niczną lub pocztą.

Wnioski wraz z załącznikami można składać na  
Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Babicach 
(pok. 1, parter).

dOTacJE dO WyMIaNy PIEcóW

Azbest jest odpadem, który obecnie jest zalicza-
ny do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń 
na Ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanie-
czyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, 
skąd już nie można ich usunąć. 

Gmina Babice zapewnia nieodpłatny odbiór wyro-
bów zawierających azbest pochodzących z wymiany 
pokryć dachowych. Odbiór odbywa się zgodnie z ko-

lejnością składanych wniosków oraz w zależności od 
wielkości zabezpieczonych w budżecie gminy na ten 
cel środków finansowych.

W 2020 roku w Gminie Babice zostało  odebrane 
i unieszkodliwione 184 tony odpadów zawierają-
cych azbest (płyt azbestowo-cementowych z po-
kryć dachów) z 67 nieruchomości za kwotę łączną: 
64 981,44 zł

OdBIóR, TRaNSPORT I UTylIZacJa aZBESTU
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Po wielu miesiącach oczekiwania Lider projektu 
Gmina Nowy targ poinformowała o zakończeniu postę-
powań i podpisaniu umów z wykonawcami. trwają pra-
ce nad harmonogramem działań w nadchodzącym roku.

Gmina Babice w partnerstwie z 9 gminami (w tym 
z wszystkimi z terenu powiatu chrzanowskiego) reali-
zuje zadanie pn. „Montaż instalacji odnawialnych źró-
deł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy 
Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Ba-
bice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”. Realizacja dzia-
łań polegających na montażu OZE polepszy jakość po-
wietrza poprzez ograniczenie użytkowania instalacji 
na paliwa stałe, zwiększy wykorzystanie i  produkcję 
energii odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie 
niskiej emisji.

Projekt ten obejmuje dofinansowanie na instalacje 
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła do 
ogrzewania ciepłej wody oraz kotły  na biomasę. Gmina 
Babice podpisała 61 umów z mieszkańcami na 69 insta-
lacji, w tym na instalacje fotowoltaiczne – 51, na kolek-
tory słoneczne – 7, na pompy ciepła – 9 oraz na kotły  
na biomasę – 2. Wielkość dofinansowania: 60% kosztów 
kwalifikowanych. Zakończyła się procedura przetargo-
wa na dostawę i montaż w/w instalacji . Termin realiza-
cji projektu został wydłużony do 15 listopada 2021 r. 

UWAGA MIESZKAŃCY!!! 
ZACHĘCAMY DO UCZEStNICtWA W PROJEKCIE!
Informujemy o możliwości zapisania się na listę 

rezerwową uczestnictwa w w/w projekcie. 
Więcej informacji w UG Babice pod nr  

tel.: 32/ 613 40 13 wew. 52. 

“Projekt został współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 4 Regionalna 
polityka energetyczna Działanie 4.1 Zwiększenie wy-
korzystania odnawialnych źródeł energii, Poddzia-
łanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych.”

Stan systemów odwodnieniowych i urządzeń 
melioracyjnych wymaga systematycznej kontroli 
i pielęgnacji. Utrzymanie ich we właściwym stanie 
chroni przed lokalnymi podtopieniami i degradacją 
terenów gminy. Gmina Babice kładzie duży nacisk 
na realizację zadań z tego zakresu. W tym celu stara 
się pozyskiwać środki finansowe z zewnątrz, jak rów-
nież zabezpieczać w budżecie swój wkład.

W roku 2020 r. Gmina Babice wykonała roboty 
melioracyjne polegające na wykoszeniu, wygrabie-
niu pozostałości roślinnych oraz odmuleniu dna ro-
wów melioracyjnych na dł. 11 871 mb za łączną kwotę 
111 734,22 zł. Ponadto wykonano ubezpieczenie skarp 
i dna rowu melioracyjnego płytami ażurowymi typu 
„krata” w miejscowości Olszyny przy ul. Leśnej na  
dł. 100 mb za kwotę w wysokości 26 461,47 zł. 

PROJEKT OdNaWIalNE ŹRódŁa ENERGII

REMONT ROWóW MElIORacyJNych
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Barszcz Sosnowskiego, to bardzo niebezpieczna 
roślina, która wykazuje działanie toksyczne i alergi-
zujące. 

Na terenie Gminy Babice likwidacja barszczu So-
snowskiego prowadzona była w okresie od 01 czerw-
ca do 30 września 2020 r. Prace prowadzone były 
w dwóch etapach poprzez mechaniczne i chemiczne 
zabiegi usuwania rośliny na powierzchni ok. 0,2309 
ha, co znacznie ograniczyło miejsca występowania 
tej rośliny, a także zapobiegło jej rozprzestrzenianiu. 
Działania te przełożyły się na efekt ekologiczny, któ-
rym jest ochrona przyrody – powstrzymanie proce-
su utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 
Zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie w kwocie 1  113,17 zł. Całkowity 
koszt realizacji zadania wyniósł: 2 000,00 zł.

15 czerwca 2020r. w Oczyszczalni Ścieków w Podol-
szu podpisana została umowa na remont i gruntowną 
przebudowę obiektu pomiędzy Oczyszczalną Sp. z o. o., a  
Control Process Silesia Sp. z o.o. Zadanie polegać będzie 
na remoncie i unowocześnieniu ciągu technologicznego 
m.in. poprzez rozbudowę obiektów oczyszczalni, budowie 
zbiornika buforowego oraz montażu nowych urządzeń. 

Na realizację zadania Oczyszczalnia Sp. z o. o. uzy-
skała dofinansowanie w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów 

wodnych, poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanali-
zacyjna – SPR  w kwocie 3 929 444,39 zł. Całość inwesty-
cji opiewa na 10.798.513,07 zł brutto.

Realizacja inwestycji wynikała z dostosowania 
ciągu technologicznego do aktualnych potrzeb rozwi-
jających się gmin Zator i Babice oraz wymiany wyeks-
ploatowanych urządzeń. Dzięki modernizacji zostanie 
podniesiona efektywność oczyszczania ścieków, po-
prawi się zabezpieczenie przed wydzielaniem odorów 
i funkcjonalność oczyszczalni. Prace budowlane po-
trwają do lipca 2021 r. 

Gmina Babice posiada ciekawe tereny przeznaczo-
ne pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową, które 
w połączeniu z największymi atrakcjami tego obszaru 
oraz ciągłym rozwojem bazy sportowo – rekreacyjnej, 
oświatowej i gospodarczej stanowią interesującą ofertę.

Do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową prze-
znaczone są działki położone w miejscowościach Ol-
szyny, Jankowice i Zagórze.

oLSZYnY 
Działki położone są w Olszynach, w rejonie ulicy 

Olchowej, Głogowej, Konwaliowej i Jaśminowej, ce-
chują się w miarę regularnym kształtem, teren płaski, 
dojazd asfaltowy i gruntowy.  Wielkość oraz cechy 
geometryczne umożliwiają ich racjonalne zabudowa-
nie. Na ww. działki zostały wydane decyzje o warun-
kach zabudowy. Działki porośnięte są trawą oraz po-
jedynczymi krzewami (samosiewy). Teren uzbrojony 
jest w sieć energetyczną, wodociągową i gazową. 

ZWalcZaNIE BaRSZcZU SOSNOWSKIEGO 

MOdERNIZacJa OcZySZcZalNI ścIEKóW W POdOlSZU

dZIaŁKI GMINNE PRZEZNacZONE dO SPRZEdaży POd  
JEdNOROdZINNE BUdOWNIcTWO MIESZKaNIOWE
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SPRZEdaż dZIaŁEK W BaBIcKIEJ  
STREFIE EKONOMIcZNEJ 

Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia w ha

1972/23
z  ½ częścią udziału w działce 

1972/25 o pow. 0,0193ha
0,1318

1972/24
z  ½ częścią udziału w działce 

1972/25 o pow. 0,0193ha
0,0911

1972/27 0,1108

1972/28 0,1228

1972/31 0,1350

1972/37 0,1503

1972/49 0,1607

1972/52 0,2493

JanKowice 
Działki położone w Jankowicach, posiadają do-

jazd do działek z drogi gminnej ulicy Równej lub Jana 
Pawła II przez wewnętrzną drogę gminną działkę nu-
mer 3071 - ul. Lawendowa.

Nieruchomości nie są zabudowane, w części za-
drzewione i zakrzewione, teren płaski. Teren, na któ-
rym położone są przedmiotowe nieruchomości nie 
jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.

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

Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia w ha

3019 0,0645

3020 0,0668

3021 0,0656

3022 0,0644

ZaGÓrZe
Działka położona w Zagórzu przy ulicy Ryszarda 

Moskały. Sprzedawana będzie wraz z 1/6 udziału w dro-
dze wewnętrznej działce nr 2943 o pow. 0,0559 ha. Ce-
chuje się regularnym prostokątnym kształtem, teren 
płaski. Wielkość oraz cechy geometryczne umożliwia-
ją jej racjonalne zabudowanie. Na ww. działkę została 
wydana decyzja o warunkach zabudowy. 

Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia w ha

2945 
z 1/6 udziału w drodze 

– dz. nr 2943 o pow. 0,0559 ha
0,0928

Najbliższe przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu 
Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56 w sali konferen-
cyjnej w miesiącu lutym 2021 r. 

Pełna treść ogłoszeń o przetargach wywieszo-
na jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice, 
umieszczona na stronie internetowej www.babice.pl 
(zakładka: Gospodarka/ sprzedaż, dzierżawa najem 
nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach) oraz w BIP.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy w Babicach w godzinach pracy pod nu-
merem telefonu 32 620 11 25, wew. 51.

Gmina Babice dysponuje terenami inwestycyj-
nymi o łącznej powierzchni ponad 57 ha, znajdują-
cymi się w atrakcyjnej lokalizacji - bezpośrednim 
sąsiedztwie obwodnicy Babic i Wygiełzowa. Tereny 
te, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego, przeznaczone zostały na cele 
produkcyjno – usługowe, które po planowanym przy-
gotowaniu infrastrukturalnym mogą zostać wykorzy-
stane przez sektor gospodarczy na nowe inwestycje. 

Działki te zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów objęte zostały Specjalną Strefą Ekonomiczną, 
dzięki której przedsiębiorcy będą mogli korzystać 
z ulg m.in. zwolnienia podatkowego przez 15 lat.

17 czerwca 2020 roku odbył się pierwszy ustny 
przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży pięciu 
działek inwestycyjnych. W wyniku przeprowadzo-
nego przetargu sprzedane zostały 2 działki. Kolejne 
przetargi dotyczące sprzedaży działek położonych 
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Gmina Babice dysponuje atrakcyjnymi terenami 
inwestycyjnymi, które znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie obwodnicy Babic i Wygiełzowa. Działki 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, przeznaczone są pod tereny produk-
cyjno – usługowe. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów tere-
ny inwestycyjne Gminy Babice objęte zostały Specjal-
ną Strefą Ekonomiczną, dzięki której przedsiębiorcy 
będą mogli korzystać ze zwolnienia podatkowego 
przez 15 lat.

Działki inwestycyjne posiadają dostęp do woje-
wódzkiej drogi publicznej nr 780 – poprzez istnieją-
cy urządzony zjazd z obwodnicy, a następnie przez 

dZIaŁKI INWESTycyJNE PRZEZNacZONE  
dO SPRZEdaży W STycZNIU 2021r.

Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
w ha

Cena wywoławcza 
(uwzgledniająca 23% VAt) w zł

Wadium 
w zł termin i godz. przetargu

1646 1,0036 960 200,00 100 000,00 18 stycznia 2021r. – godz. 8:00

1649 0,5864 562 000,00 60 000,00 18 stycznia 2021r. – godz. 10:00

1651 0,5160 493 700,00 50 000,00 18 stycznia 2021r. – godz. 12:00

1655 0,6836 654 000,00 70 000,00 18 stycznia 2021r. – godz. 14:00

1656 0,3115 298 100,00 30 000,00 20 stycznia 2021r. – godz. 8:00

1657 0,4859 464 900,00 50 000,00 20 stycznia 2021r. – godz. 10:00

1658 0,6143 587 700,00 60 000,00 20 stycznia 2021r. – godz. 12:00

1659 0,5565 532 500,00 60 000,00 20 stycznia 2021r. – godz. 14:00

w Babickiej Strefie Ekonomicznej zaplanowano na 
styczeń 2021 r. 

Powstanie i rozwój Babickiej Strefy Ekonomicz-
nej będzie miało swoje długofalowe oddziaływanie - 
to nie tylko impuls do szybszego rozwoju gminy, ale 
przede wszystkim korzyść dla mieszkańców i popra-
wa ich jakości życia poprzez m.in. powstanie miejsc 
pracy. 

Nagroda dla Gminy Babice za przygotowanie terenów 
inwestycyjnych

W lutym br. Wójt Gminy Babice Radosław Warze-
cha odebrał z rąk Wicepremiera Pana Jarosława Go-
wina, Minister Rozwoju Pani Jadwigi Emilewicz oraz 
Prezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicz-
nego Pana Wojciecha Przybylskiego nagrodę dla Gmi-
ny Babice za przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Gmina Babice na rzecz wysokiej jakości obsługi in-
westorów

Dbając o wysoką jakość usług na rzecz przedsię-
biorców zainteresowanych działalnością na naszym 
terenie, Gmina Babice przystąpiła do projektu „Stan-

dardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Projekt 
prowadzony będzie przez Województwo Małopol-
skie oraz Krakowski Park Technologiczny i za-
kłada wypracowanie oraz wdrożenie jednolitych 
standardów obsługi przedsiębiorców na szczeblu 
samorządowym w oparciu o wzorce Polskiej Agen-
cji Inwestycji i Handlu. Najważniejszym efektem 
standaryzacji będzie lepsza, sprawniejsza i bardziej 
profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowa-
nych inwestowaniem w gminie, przygotowanie 
szeroko rozumianej oferty inwestycyjnej, budowa-
nie pozytywnego wizerunku lokalnego samorządu 
i promocja gminy jako miejsca do lokowania inwe-
stycji. Efektem działań ma być wzrost przedsiębior-
czości, napływ nowych inwestycji, a w rezultacie 
rozwój gospodarczy.

Działania są częścią szerszego projektu pn. „Wy-
sokiej jakości usługi administracyjne”, realizowanego 
w całej Polsce przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji i będą w całości finansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój na lata 2014-2020.
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POWSZEchNy SPIS ROlNy 2020 
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., 

według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie 
całego kraju odbywał się Powszechny Spis Rolny 
PSR 2020. Akcja obejmowała zarówno gospodarstwa 
indywidualne, jak i gospodarstwa prowadzone przez 
osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemają-
cej osobowości prawnej. W  przypadku gospodarstw 
rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidual-
ne) spisem rolnym zostały objęte wszystkie gospo-
darstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych 
i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 
1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne 
produkcji rolnej lub produkcję rolną.

Udział w spisie był obowiązkowy. Użytkownik 
gospodarstwa rolnego w ramach spisu rolnego mógł 
przekazać dane w jednej z trzech form (do wyboru):
 samospis internetowy przeprowadzony za pośred-
nictwem interaktywnej aplikacji, która była do-
stępna na stronie internetowej Głównego Urzędu 
Statystycznego - rolnicy nie posiadający w  domu 
dostępu do Internetu mieli zapewniony dostęp do 
pomieszczeń wyposażonych w  sprzęt kompute-
rowy z dostępem do Internetu w lokalu Gminnego 
Biura Spisowego;

 wywiad telefoniczny  przeprowadzany przez rach-
mistrza telefonicznego;

 bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmi-
strza terenowego podczas wizyty w gospodarstwie.

W Gminie Babice pracami spisowymi  kierował 
Wójt Gminy jako Gminny Komisarz Spisowy, który na 
mocy swojego zarządzenia z 08 czerwca 2020 r. utwo-
rzył  Gminne Biuro Spisowe z siedzibą  w Urzędzie 
Gminy w Babicach.

W Gminie Babice obowiązkowemu spisowi podle-
gały 279 gospodarstwa. Za pomocą samospisu spisało 
się 8,14% rolników, za pomocą wywiadu telefoniczne-
go 21,27% , natomiast za pomocą wywiadu z rachmi-
strzem terenowym 70,59% .

W ramach spisu rolnego były zbierane dane do-
tyczące m.in. osoby kierującej gospodarstwem rol-
nym, położenia gospodarstwa na obszarach o ogra-
niczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu 
własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, 
rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasie-
wów według upraw, powierzchni nawadnianej, zuży-
cia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia 
zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użyt-
kowych, rodzaju budynków gospodarskich, liczby 
maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym, wkładu 
pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków 
jego gospodarstwa domowego oraz pracowników na-
jemnych.

Składamy podziękowania wszystkim zaangażo-
wanym za sprawną realizację spisu!

drogi wewnętrzne. Dokumentacja dotycząca uzyska-
nia pozwolenia na budowę dróg, kanalizacji deszczo-
wej i oświetlenia złożona została do Starosty. Reali-
zacja powyższego zadania planowana jest do dnia  
30 czerwca 2021 roku. 

Gmina Babice posiada pozwolenie na budowę sie-
ci wodociągowej. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Gmina posiada pozwolenie na budowę kanalizacji 
sanitarnej. Podpisana została umowa dotycząca jej 

wykonania z terminem do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
Najbliższe przetargi odbędą się w siedzibie Urzę-

du Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56 w sali konfe-
rencyjnej w ww. dniach podanych w tabeli powyżej. 

Więcej informacji dotyczących sprzedaży działek 
można uzyskać na stronie internetowej www.babice.
pl (zakładka: Gospodarka/ sprzedaż, dzierżawa najem 
nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach) oraz w BIP, 
jak i również telefonicznie pod numerem telefonu  
32 620 11 25, wew. 51 w godzinach pracy urzędu.
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Samorządowcy z miast i gmin leżących w trzech 
powiatach, a także starostw oświęcimskiego i chrza-
nowskiego, utworzyli stowarzyszenie Forum Małopol-
ski Zachodniej. 

Pod koniec 2019 roku Samorządowcy Małopolski 
Zachodniej, w tym gminy Babice podpisali list inten-
cyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Za-
chodniej – Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin.

17 kwietnia 2020 r. Rada Gminy Babice podjęła 
uchwałę nr XXII/171/2020 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na utworzenie Stowarzyszenia Powiatów, Miast 
i Gmin „Forum Małopolski Zachodniej” oraz przystą-
pienia Gminy Babice do tego Stowarzyszenia. 

Zgodnie z obowiązującym prawem każde stowa-
rzyszenie musi posiadać swoją reprezentację i  być 
zarejestrowane w sądzie. Podczas spotkania w dniu 15 
września w Oświęcimskim Centrum Kultury zatwier-
dzony został statut stowarzyszenia, ustalona wyso-
kość składek członkowskich oraz wybrane władze.

Prezesem Stowarzyszenia został Prezydent Oświę-
cimia Janusz Chwierut. Funkcję wiceprezesów będą 
pełnić: Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, Bur-
mistrz Chrzanowa Robert Maciaszek oraz  Burmistrz 
Andrychowa Tomasz Żak. Skarbnikiem został Bur-
mistrz Trzebini Jarosław Okoczuk, a sekretarzem Wójt 
Brzeźnicy Bogusław Antos. W skład 10 – osobowego za-
rządu weszli również: Andrzej Uryga - Starosta Powia-
tu Chrzanowskiego, Tomasz Kosowski - Wójt Gminy 
Przeciszów, Radosław Warzecha - Wójt Gminy Babice 
i Marcin Niedziela - Starosta Powiatu Oświęcimskiego.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Burmistrz Li-
biąża Jacek Latko, Wójt Polanki Wielkiej Grzegorz Gał-
gan i Wójt Tomic Witold Grabowski.

Powołanie stowarzyszenia miast, gmin i powiatów 
Małopolski Zachodniej ma na celu integrację subregio-
nu w taki sposób, żeby mógł on mówić jednym głosem 
w sprawach o zasięgu wojewódzkim, np. pracach nad 
Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 
Zrzeszenie gmin i powiatów Małopolski Zachodniej 
ma być m.in. platformą wymiany wzajemnych do-
świadczeń, pomóc zrzeszonym samorządom w inte-
gracji regionu, a przede wszystkim przyczyniać się do 
jego rozwoju poprzez skuteczne pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych w nowej perspektywie unijnej, któ-
ra promuje inicjowanie różnych form współpracy JST. 
Założyciele widzą nowe możliwości na rozwój lokalny 
np. w zakresie dostarczania usług publicznych i reali-
zowania wspólnych inwestycji, w tym w odpowiedzi 
na potrzeby i wyzwania wykraczające poza granice 
pojedynczej JST. 

UcZNIOWIE GMINy BaBIcE OTRZyMalI STyPENdIa  
Za OSIąGNIęcIa aRTySTycZNE I SPORTOWE

Stypendia Gminy Babice za osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej i sportowej są przyznawane 
na podstawie Uchwały Nr XVIII/133/2019 Rady Gminy 
Babice z dn. 18.12.2019r. oraz regulaminu będącego za-
łącznikiem do uchwały określającego zasady ich przy-
znawania. Stypendia są przyznawane uczniom szkół 
podstawowych lub średnich, którzy zamieszkują na te-
renie naszej gminy.

Przyznane stypendia są m.in. formą: docenienia 
osiągnięć i promowania szczególnie uzdolnionych 
uczniów, zachęcania do reprezentowania i promocji 
Gminy Babice w konkursach i olimpiadach, doprowa-
dzenia do wzrostu aspiracji i aktywności uczniów, a tak-
że poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej 
i lokalnej. 

Zgodnie z regulaminem stypendia są przyznawane 
uczniom za osiągnięcia w ostatnim zakończonym roku 

szkolnym poprzedzającym nabór. Uczniowie otrzymu-
jący stypendium powinni uzyskać co najmniej dobrą 
ocenę z zachowania, zostać laureatami konkursów, 
przeglądów, festiwali o charakterze artystycznym lub 
sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim 
oraz wykazać się aktywnością i zaangażowaniem 
w życie szkoły lub społeczności lokalnej. Powyższe 
kryteria winny być potwierdzone stosownymi doku-
mentami lub kserokopiami tych dokumentów.

W naborze dot. 2020 r. wpłynęło 13 wniosków o przy-
znanie stypendiów, z tego 3 wnioski nie spełniły wyma-
gań formalnych zapisanych w regulaminie. 

W 2020 r. na stypendia artystyczne i sportowe 
z gminnego budżetu wydatkowano łącznie kwotę 
9 600 zł. Uczniowie otrzymali stypendia w formie jed-
norazowego świadczenia w wysokości od 600,00 zł. do 
1 500,00 zł. 

GMINa BaBIcE cZŁONKIEM STOWaRZySZENIa POWIaTóW, 
MIaST I GMIN „FORUM MaŁOPOlSKI ZachOdNIEJ”
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264 uczniów ze Szkół Podstawowych z Gminy Ba-
bice uczestniczyło w wycieczkach w ramach projektu 
„Odkrywamy Małopolskę” w ramach wsparcia turyst-
ki szkolnej przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.

W ramach Projektu zorganizowano wycieczki do 
Wieliczki, w Pieniny, do Zakopanego oraz Szlakiem 
Orlich Gniazd. Łącznie zorganizowanych zostało 7 
wycieczek, w tym 5 jednodniowych oraz 2 dwudnio-
we. Realizacja Projektu pozwoliła uczniom na pozna-
nie własnego regionu, małopolskich tradycji i zabyt-

ków oraz wzbogaciła ich wiedzę o tym regionie, jego 
walorach przyrodniczych oraz dziedzictwie kulturo-
wym.

 Gmina Babice pozyskała na ten cel 31 400,00 zł. ze 
środków budżetu Województwa Małopolskiego.

UcZNIOWIE GMINy BaBIcE OdKRyWalI MaŁOPOlSKę 

KOMPUTERy dla UcZNIóW GMINy BaBIcE
Pandemia koronawirusa i zamknięcie szkół spo-

wodowały przeniesienie zajęć edukacyjnych ze szko-
ły do domu, a tym samym wymusiły naukę zdalną 
za pomocą komputera i Internetu. Dla wielu uczniów 
stanowiło to znaczne utrudnienie, ze względu na 
brak posiadanego sprzętu. Wychodząc naprzeciw 
ich potrzebom Gmina Babice podjęła kroki w celu 
pozyskania sprzętu komputerowego, w celu stworze-
nia każdemu uczniowi dobrych warunków do nauki 
w nowych standardach edukacji. 

W miesiącach kwiecień – maj 2020 r. Gmina Babi-
ce pozyskała łącznie 89 laptopów z dostępem do In-
ternetu. Część z nich wyposażona została w zestawy 
słuchawkowe. 

49 laptopów zostało zakupionych dzięki uzy-
skanemu przez Gminę dofinansowaniu z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś 
Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego 
Internetu”. Kolejne 40 laptopów zostało pozyskanych 
w darowiźnie od Fundacji Impact z Warszawy w ra-
mach akcji #KomputerDlaUcznia. 

Wszystkie laptopy zostały przekazane uczniom 
szkół gminy Babice, aby mogli aktywnie uczestniczyć 
w codziennych zajęciach szkolnych. 

„Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświato-
wych” – Grant Nr 1

Gminy Babice złożyła wniosek o otrzymanie 
dofinansowania w ramach projektu grantowego  
pn. „Małopolska tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświato-

wych” – Grant Nr 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej 
Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja 
szkół prowadzących kształcenie ogólne typ A. granty 
na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tar-
cza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach 

StYPENDIA GMINY BABICE ZA OSIĄGNIĘCIA 
W DZIEDZINIE tWÓRCZOŚCI ARtYStYCZNEJ I SPOR-
tOWEJ W 2020 R. OtRZYMALI: 

Bacia Lilianna, Dybał Jakub, Kosowska Martyna, Lichota 
Julia, Mazgaj Amelia, Szafran Adam, Warszawska Hanna, 
Warszawski Maciej, Westenholc Paulina, Zborowski Marcin.

Serdecznie gratulujemy!

W ogłoszonym naborze o przyznanie stypendiów 
na 2021 r. wpłynęło 8 wniosków. Zgodnie z przyjętym 
regulaminem po zaopiniowaniu przez Komisję Oświa-
ty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy Babice 
stypendia zostaną wypłacone w terminie do końca 
czerwca 2021 r.
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ZaKUP URZądZEń dO dEZyNFEKcJI 
dla PRZEdSZKOlI GMINy BaBIcE

Współpraca przedszkoli Gminy 
Babice ze Stowarzyszeniem Sym-
patyków Babic „IMPULS” zaowo-
cowała pozyskaniem z NIW-CRSO 
w ramach Programu COVID-19 
środków na zakup wyposażenia 
zwiększającego bezpieczeństwo 
przedszkolaków podczas ich po-
bytu w placówkach.

Wszystkie przedszkola gminy 
Babice wyposażone zostały w pro-
fesjonalne urządzenia do dezyn-
fekcji pomieszczeń i powierzchni, 

bezdotykowe i łokciowe dozowni-
ki środków dezynfekujących oraz 
przyłbice dla personelu przed-
szkoli. 

Duże podziękowania dla 
wszystkich jednostek OSP z tere-
nu gminy, które aktywnie włączy-
ły się w działania polegające na 
dezynfekcji placów zabaw, obiek-
tów siłowni zewnętrznych oraz 
wiat przystankowych.  

...

Klub Senior+ działa już drugi rok w ramach Pro-
gramu Rządowego Wieloletniego ,,Senior+” na lata 
2015-2020, edycja 2020. Realizatorem projektu jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej działający z upoważnie-
nia Gminy Babice.  W zajęciach uczestniczą seniorzy  
z Gminy Babice, którzy ukończyli 60 lat. Oferta za-
jęć jest urozmaicona. Członkowie Klubu biorą udział  
w zajęciach z fizjoterapii: indywidualnych i grupo-
wych,  różnego rodzaju zajęciach warsztatowych: rę-
kodzieła, plastycznych, foto, literackich,  a także w za-
jęciach  z psychologii i  muzykoterapii. Odbywają się 
także spotkania edukacyjne na różne tematy. Tematy 
zajęć warsztatowych i spotkań  edukacyjnych są  do-
stosowywane do potrzeb uczestników Klubu. Organi-
zowane są również wyjazdy do teatru, wycieczki, po-

łączone z warsztatami rękodzieła oraz krajoznawcze 
wraz ze zwiedzaniem obiektów muzealnych.

Seniorzy w Klubie są zintegrowani i chętnie 
uczestniczyli w zajęciach, a także byli ich pomysło-
dawcami. Klub Senior+  w tym roku działał z prze-
rwami, ze względu na panującą pandemię Covid-19. 
Ustalony harmonogram działań ciągle się zmieniał. 
Po przerwie, trwającej prawie 3  miesiące, zajęcia 
w Klubie prowadzone były w pełnym reżimie sanitar-
nym, do którego seniorzy bezwzględnie dostosowali 
się, wobec czego od 01 czerwca do 14 października br. 
zajęcia odbywały się bez problemów. Niestety z po-
wodu kolejnych obostrzeń zajęcia w Klubie Seniora 
w Olszynach zostały zawieszone decyzją Wojewody 
Małopolskiego od 16 października br. do odwołania.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Małopolskiego zostało przyznane w kwo-
cie 75 000,00 złotych. Pieniądze zostaną przeznaczo-
ne na zakup laptopów dla uczniów w ramach nauki 
zdalnej.

„Aktywna tablica”
Gmina Babice pozyskała środki w wysokości 

14  000,00 złotych w ramach Rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – pn. 
„Aktywna tablica” na zakup interaktywnych moni-
torów dotykowych oraz laptopa do szkół podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę Babice.
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SENIORZy Na RZEcZ ESTETyKI GMINy BaBIcE

Aktywność seniorów na-
szej gminy to również dbałość 
o estetykę swoich miejscowości. 
W ramach realizowanych inicja-
tyw senioralnych w ramach pro-
jektu “Jesień Usłana Kwiatami” 
dofinansowanego ze środków Wo-
jewództwa Małopolskiego 3 oso-
bowe grupy inicjatywne seniorek 
zadbały o estetykę swoich miej-
scowości. W Jankowicach wyple-
wiony został skwer z lawendą oraz 
zasadzone hortensje przy kaplicz-
ce.  W Babicach obok kościoła oraz 
na terenie dawnego ogrodu Sióstr 
posadzone zostały nowe sadzonki 
krzewów ozdobnych i kwiatów, 
a na Włosieni udekorowano przy-
stanki. Nowy wygląd zyskał rów-
nież Nazaret w Zagórzu, gdzie se-

niorki udekorowały jego otoczenie 
roślinami wieloletnimi. W ramach 
realizowanych inicjatyw udeko-
rowana została również kaplica 
w Zagórzu. W działania te zaanga-
żowani zostali także inni miesz-
kańcy gminy Babice.

Poza realizowanymi inicjaty-
wami seniorki z KGW w Babicach 
wyplewiły lawendę przy ZS Babi-
ce, która następnie została przy-
cięta przez międzypokoleniową 
grupę z Babic i Wygiełzowa. 

Wszystkie działania seniorów 
są dobitnym potwierdzeniem na 
to, że jest w nich ogromna energia, 
aktywność i witalność. Doskonały 
przykład dla młodego pokolenia. 
tak trzymać!

II WaRSZTaTy WaKacyJNE Z GOKISEM

II warsztaty wakacyjne z GOKiSem- zadanie re-
alizowane w ramach projektu ministerialnego „Etno-
Polska 2020” przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

w Babicach w okresie od 06.07.2020 do 30.09.2020. 
Uczestnicy projektu mieli możliwość uczestniczenia 
w warsztatach rękodzielniczych, organizowanych 
we współpracy z miejscowym Skansenem, a także 
w warsztatach artystycznych.

Warsztaty artystyczne obejmowały naukę gry 
na saksofonie, klarnecie, trąbce, skrzypcach, kon-
trabasie, gitarze basowej, perkusji, a także naukę 
śpiewu oraz tańca ludowego. Koncert FOLK w dniu 
27.09.2020r. był hucznym finałem projektu. Na sce-
nie Sali Widowiskowej przy ul. Gołąba 2, zaprezento-
wali się uczestnicy projektu z sekcji skrzypiec, gita-
ry basowej, sekcji tanecznej, a także wystąpił babicki 
zespół SZtoSY, gościnnie z Orkiestrą Dętą z Roczyn 
oraz  Kapela Młodzieżowa z pod Dęba. Gościem spe-
cjalnym wydarzenia była Aleksandra Matyskiel.  

Projekt został  sfinansowany w całości ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultury w kwocie 36 000 
złotych. 

Zespół SZtoSY- babicki zespół założony z inicjaty-
wy Damiana Czaka w 2019 roku. Zespół łączy w sobie 
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tradycyjne elementy folkloru z młodzieńczą energią, 
prezentową przez 6 dziewczęcych wokali. Skład ka-
peli to: 

Sekcja instrumentalna: 
Damian Czak- akordeon  
Mateusz Czak- klarnet/saksofon 
Michał Wojtusik- perkusja  
Dominik Mojżyszek- gitara basowa/kontrabas
Sekcja wokalna: 
Lena Gierczak 
Nadia Mistarz 
Aleksandra Płachciak 
Milena Adamska  
Amelia Matusyk 
Hania Jakóbik

STRażacKa NIEdZIEla W PRZyBylINIE Na SŁOWacJI

W dniu 02.08.2020 r. przedstawiciele Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu gminy Babice wzięli 
udział w „Strażackiej niedzieli” – wydarzeniu organi-
zowanym przez Liptowskie Muzeum w Rużomberku 
wspólnie z Muzeum Nadwiślański Park Etnograficz-
ny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w ramach Mi-
kroprojektu pt. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. 
Miejscem wydarzenia było Muzeum Wsi Liptowskiej 
w Przybylinie na Słowacji.

Wydarzenie rozpoczęło się od wspomnienia wsi lip-
towskich, które zostały zatopione w czasie budowy zapory 
Liptovská Mara, gdzie przy przesiedleniach bezinteresow-
nie pomagali także strażacy-ochotnicy z 13 zalanych wsi. 
Następnie odbył się uroczysty pochód, w którym udział 
wzięły ochotnicze drużyny strażackie z Liptowa, Czech 
i Polski. Strażacy następnie wzięli udział w nietradycyj-
nym konkursie drużyn strażackich „O laskę sołtysa”. 

Źródło: http://mnpe.pl
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OPIEKa WyTchNIENIOWa – EdycJa 2020

POdPROGRaM 2019 POPż 

SaMORZąd GMINy BaBIcE  
Na PRZESTRZENI 30 laT

Gmina Babice przystąpiła do programu „Opieka 
wytchnieniowa” edycja 2020, który jest realizowany 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach. 

„Opieka wytchnieniowa” to program, który powstał 
po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opieku-
nów osób niepełnosprawnych. Codzienna opieka nad 
osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Opieku-
nowie często nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, 
a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. 

Poprzez udział w programie „Opieka wytchnienio-
wa” w 2020 r. nasza Gmina otrzymała środki finanso-
we w wysokości 11.520,00 zł na świadczenie wsparcia 
dla 4 osób niepełnosprawnych, którym będą świad-

czone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu 
dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełno-
sprawnej. Udział środków własnych Gminy wynosi 
20 proc. przewidywanych kosztów realizacji usług.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach w roku 
2020 wydawał żywność dla mieszkańców naszej Gmi-
ny. W związku z zagrożeniem spowodowanym roz-
przestrzenianiem się choroby COVID – 19 dystrybucja 
przeprowadzona była w sposób zapewnianiający bez-
pieczeństwo zarówno dla osób wydających żywność, 
jak również dla jej odbiorców. W okresie od stycznia 
2020 do października 2020 mieszkańcy Gminy Babi-
ce otrzymali paczki żywnościowe. Łącznie 21 431 kg 
żywności zostało rozdane 341 osobom/rodzinom znaj-

dującym się w trudnej sytuacji życiowej, które złożyły 
stosowne zaświadczenia potwierdzające ich dochody. 
Wartość żywności wyniosła 90 753,73 zł. Pomoc ta 
w znacznym stopniu wpłynęła na zmniejszenie kosz-
tów zakupu żywności w rodzinach, które skorzystały 
z  w/w pomocy. W rozdysponowaniu paczek żywno-
ściowych  pracownikom socjalnym pomagali pracow-
nicy oraz uczestnicy Centrum Integracji Społecznej 
w Babicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Babi-
cach, która udostępniła miejsce do jej wydawania. 

27 maja, w rocznicę wyborów samorządowych roku 
1990, które symbolicznie rozpoczęły najnowszą historię 
polskiej samorządności, obchodzony jest Dzień Samo-
rządu terytorialnego. W roku 2020 obchodziliśmy zatem 
30. rocznicę tego ważnego wydarzenia. Pandemia unie-
możliwiła należyte uświetnienie tego wydarzenia.

30 lat samorządności to trzy dekady ogromnej pracy 
mieszkańców i samorządowców z polskich regionów, 
miast, miasteczek i wsi, to wielka lekcja samodzielnego 
decydowania o naszym najbliższym otoczeniu.

Minione 3 dekady od przeprowadzonej reformy sa-
morządowej były czasem transformacji, rozwoju lokal-
nego, w którym poprawie uległ standard życia miesz-
kańców Gminy oraz okresem wychodzenia naprzeciw 
ich potrzebom. Niezmienną wartością gminy są ludzie, 
którzy ją tworzą, ich zaangażowanie i pomysły. Dzięki 
efektywnej działalności władz samorządowych i du-
żej umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych 
Gmina na przestrzeni lat rozwinęła się pod względem go-
spodarczym, społecznym i kulturowym, o czym świad-
czą liczne inwestycje i podejmowane inicjatywy.
W chwili powstania samorządów w 1990 r. gmina Ba-

bice stała przed koniecznością przeprowadzenia wielu 
kluczowych inwestycji koniecznych do podjęcia w celu 
poprawy standardu życia mieszkańców. Wodociągi ist-
niały jedynie w Babicach, Wygiełzowie i Zagórzu, kon-
tynuowane były inwestycje związane z gazyfikacją 
sołectw, budową kanalizacji i oczyszczalnią ścieków, roz-
poczęto i kontynuowano działania zmierzające do rozbu-
dowy budynków oświatowych i poprawy standardu bazy 
edukacyjnej, a także sportowo-rekreacyjnej.

Ważnymi tematami wówczas, jak i obecnie są kwestie 
utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej. W 2019 
r. po wielu latach starań i oczekiwań mieszkańców, za-
kończona została inwestycja budowy obwodnicy Babic 
i Wygiełzowa, która znacznie zmieniła obraz komunika-
cyjny Gminy. Dzięki niej przeniesiony został ruch tranzy-
towy poza centrum Babic i Wygiełzowa, co wpłynęło na 
zmniejszenie dużego natężenia ruchu samochodowego 
na drogach wojewódzkich DW 780 i DW 781 oraz przy-
czyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkań-
ców tych sołectw. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 
21.175.472,31 zł. W najbliższych latach realizowana będzie 
budowa obejścia drogowego Olszyn i Jankowic. 
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30 lat działalności samorządu to troska o podniesie-
nie jakości edukacji i bazy edukacyjnej na terenie gminy 
Babice. Na przestrzeni tych lat wybudowano, zmoderni-
zowano i unowocześniono wiele obiektów oświatowych. 
Powstały sale gimnastyczne przy szkołach w Zagórzu, 
Babicach i w Mętkowie, a obecnie przygotowywana jest 
dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy Szko-
le Podstawowej w Jankowicach. Doposażono szkoły 
w nowoczesne pomoce i sprzęt dydaktyczny. Samorząd 
dbając o wysoką jakość edukacji angażuje się w liczne 
projekty edukacyjne realizowane na terenie wszystkich 
szkół gminy Babice poprzez samodzielną ich realizację 
lub w charakterze Partnera. Na przestrzeni 30 lat zmo-
dernizowano wszystkie obiekty przedszkolne. W 2018 
r. zakończyła się jedna z większych i kosztownych in-
westycji, bardzo oczekiwanych przez mieszkańców 
– przedszkole w Babicach. W 2013 r. przeprowadzona 
została termomodernizacja 5 budynków oświatowych: 
w Babicach, Jankowicach, Mętkowie, Rozkochowie 
i Zagórzu. Wartość prac wyniosła 2.054.455,00 zł. brutto 
wsparta środkami zewnętrznymi z NFOŚ. Realizacja za-
dania przyniosła nie tylko nowy, atrakcyjny wygląd, ale 
również poważne oszczędności i znaczne zmniejsze-
nie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Kontynuacją 
tych działań była realizowana w latach 2016 - 2017 przy 
wsparciu środków unijnych inwestycja termomoder-
nizacji kolejnych 4 budynków użyteczności publicznej: 
Przedszkola Samorządowego w Olszynach, Przedszkola 
Samorządowego w Zagórzu, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mętkowie oraz Domu Kultury w Jankowicach. Całko-
wita wartość zadania wyniosła: 2.415.314,13 zł., przyzna-
na wysokość dofinansowania: 1.134.313,29 zł.  Dbałość sa-
morządu lokalnego o ekologię przełożyła się również na 
kolejną dużą inwestycję jaką była wymiana najbardziej 
zniszczonych odcinków sieci wodociągowej w miej-
scowościach: Babice, Wygiełzów i Zagórze. Za prawie  
3 mln. zł. brutto wymieniona została sieć dla blisko ty-
siąca mieszkańców. Dotychczas mieszkańcy korzystali 
ze starego, azbestowego wodociągu, który powodował 
znaczne straty wody. Rozwój gospodarki wodno – ście-
kowej na terenie gminy Babice jest nadal kontynuowany. 
Ważnym aspektem są sukcesywne działania zmierzają-
ce do dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

30 lat istnienia samorządu to również troska o roz-
wój psycho-fizyczny jego mieszkańców i wykorzystanie 
walorów przyrodniczych i kulturowych gminy Babice. 
Rozwijana jest regularnie infrastruktura sportowa, rekre-
acyjna i turystyczna poprzez zagospodarowanie wielu 
miejsc na obiekty służące mieszkańcom. Na przestrzeni 
tych lat powstały siłownie, place zabaw, ścieżki rowero-
we i piesze, boiska sportowe, miejsca do rekreacji. Obec-
nie w każdym sołectwie jest plac zabaw oraz siłownia 
zewnętrzna. Ważnymi inwestycjami gminnymi z tego 
zakresu zrealizowanymi przy współudziale środków 
unijnych w ostatnich latach są też: budowa ośrodka re-
kreacyjno-sportowego w Olszynach, remont obiektów 
LKS WISŁA Jankowice, budowa parkingu w Babicach, 
remont obiektów PKS Arka w Babicach oraz przebudowa 
budynku OSP Zagórze na cele społeczno-kulturalne, bu-
dowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią oraz 

zagospodarowanie ulic Podzamcze i Parkowej w Babi-
cach tzw. deptaku, czy remont budynku parafialnego 
w Babicach.

To tylko niektóre inwestycje zrealizowane w ostat-
nim czasie, które udało się zrealizować nie tylko ze środ-
ków własnych samorządu, ale i przy udziale środków 
zewnętrznych, które stanowią istotne uzupełnienie ogra-
niczonych środków budżetowych. 

Bieżące działania i zadania władz gminy Babice zmie-
rzają do podniesienia atrakcyjności gospodarczo-inwe-
stycyjnej, stworzenia warunków rozwoju, jak również 
wzrostu zatrudnienia oraz poprawy warunków życia 
jej mieszkańców. Na wniosek samorządu teren o po-
wierzchni 11 ha znajdujący się w bezpośrednim sąsiedz-
twie obwodnicy miejscowości Babice został, zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go, przeznaczony na cele produkcyjno – usługowe, któ-
re po planowanym przygotowaniu infrastrukturalnym 
mogą zostać wykorzystane przez sektor gospodarczy na 
nowe inwestycje. Działki te zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 10.06.2019r. objęte zostały Specjal-
ną Strefą Ekonomiczną, dzięki której przedsiębiorcy będą 
mogli korzystać ze zwolnienia podatkowego przez 15 lat. 
W 2020 r. zakończona została inwestycja współfinanso-
wana ze środków unijnych dzięki której zrewitalizowane 
zostało centrum miejscowości Babice. 

Wszystkie podejmowane przez samorząd działania 
i efektywne angażowanie mieszkańców w rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego napawają dumą i satysfakcją 
z wykonanej pracy, co sprawia, że gmina Babice jest dosko-
nałym miejscem do życia, inwestowania i wypoczynku. 

Wójtowie gminy Babice w latach 1990 – 2020:
Władysław Gąska – 1990 – 1991
Zbigniew Pawłowski – 1991 – 1992
Stefan Rożnawski – 1992 – 1998
Wiesław Domin – 1998 – 2006
Roman Warchoł – 2006 – 2010
Radosław Warzecha – 2010 – obecnie
Przewodniczący Rady Gminy Babice w latach 1990 – 2020:
Grzegorz Norys – 1990-1998 oraz w latach 2000 - 2002
Lubomiła Gwóźdź – 1998 – 2000
Halina Sędzielarz – 2002 – 2010
Wiesław Domin – 2010 – 2014
Tadeusz Biel – 2014 - nadal
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100 laT OchOTNIcZEJ STRaży POżaRNEJ W ZaGóRZU!

100. ROcZNIca UROdZIN śW. JaNa PaWŁa II

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu obchodziła 
w tym roku jubileusz 100. lecia swojej działalności. 

Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystości 
obchodów przeniesiono na rok następny.

Z okazji 100. rocznicy działalności Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zagórzu wszystkim strażakom, 
członkom i przyjaciołom jednostki, którzy codziennie 
wnoszą swój wkład w jej tworzenie i funkcjonowanie 
składamy serdeczne gratulacje i podziękowania.

Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką  
w wypełnianiu obowiązków, a trudna praca,  
pełna nieprzewidywalnych wyzwań będzie  
dla Was przede wszystkim źródłem osobistej  
satysfakcji oraz powodem do dumy w myśl  
dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

18 maja obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Jana 
Pawła II - jednego z największych Polaków w naszej 
historii. 

Z okazji tej wyjątkowej rocznicy,  zachęcamy do 
odwiedzenia miejsc w Gminie Babice związanych 
z osobą Karola Wojtyły. 

Najcenniejszą i najważniejszą relikwią w Gminie 
Babice związaną z osobą Jana Pawła II jest zabytko-
wy kościół w Mętkowie, gdzie swój początek ma Szlak 
Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej. Baroko-
wa trójnawowa świątynia o układzie halowym została 
wzniesiona z drzewa modrzewiowego w 1771 r. dla Para-
fii Niegowić (Gmina Gdów). Świątynia ta była pierwszym 
miejscem pracy wyświęconego ks. Karola Wojtyły, który 
w latach 1948-49 pełnił rolę wikariusza i katechety. Do 
Mętkowa kościół został przeniesiony w latach 1972-74, 
a jego poświęcenia w dn. 1 maja 1974 r. dokonał dawny 
niegowicki wikary, a ówczesny metropolita krakowski 
kardynał Karol Wojtyła. W czasie ceremonii z rozrzew-
nieniem wspominał niegowicki kościół:

„… Dziękuje Wam za to, żeście mnie na tę uro-
czystość zaprosili. Pragnę wam powiedzieć, że jest 
to dla mnie przede wszystkim niezwykła uroczy-
stość. Uświadomiłem to sobie w całej pełni, kiedy 
zobaczyłem ściany tego kościoła, dobrze mi znane 
z pierwszych lat mojego kapłaństwa, kiedy pracowa-
łem w roku 1948 i 1949 jako wikariusz w parafii nie-

gowickiej. Tam zżyłem się z tym kościołem, z tymi 
ścianami z drewna, które przetrwały już trzysta lat. 
Zapamiętałem dobrze to wnętrze tak przejrzyste, tak 
przestrzenne, w którym Jezus Chrystus od tylu poko-
leń mieszkał ze swoim ludem Bożym w parafii nie-
gowickiej. Widownią wielu spotkań z Chrystusem był 
ten kościół, i całej parafii, i poszczególnych osób, i mo-
ich własnych. Wszystko to stanęło w mojej pamięci. 

Wójt 
Gminy Babice

Radosław Warzecha

Przewodniczący  
Rady Gminy Babice

Tadeusz Biel
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Pragnę ci, prastary kościele niegowicki, tutaj, w Męt-
kowie, życzyć nowej służby, nowych lat i dziesięcio-
leci, i nowych stuleci. Tego trwania wraz z ludem Bo-
żym przy Chrystusie, tego prowadzenia do Chrystusa 
wszystkich, którzy do ciebie trafiają…”

Widocznym śladem na terenie świątyni jest kon-
fesjonał pochodzący z XVIII w., w którym sakramen-
tu pokuty udzielał Karol Wojtyła będąc wikariuszem 
w Niegowici. Kościół Parafialny Matki Boskiej Często-
chowskiej znajduje się na trasie Szlaku Architektury 
Drewnianej, prezentującym różnorodność architek-
toniczną budowli drewnianych w województwie ma-
łopolskim oraz Międzynarodowej Trasie Pielgrzym-
kowej Szlaku Maryjnego Częstochowa – Mariazell, 
łączącej wszystkie sanktuaria Maryjne. 

25 listopada począwszy od 2003 r. w zabytkowym 
Kościółku w Mętkowie organizowany jest cyklicznie 
koncert papieski. Okazją do zorganizowania I- go 
koncertu było 25 lecie pontyfikatu Jana Pawła II, 55 
lecie kapłaństwa Ojca Świętego i 30 rocznica pierw-
szej Eucharystii w mętkowskim kościele. Wśród 
wykonawców, którzy uświetnili tę uroczystość byli 
m.in. Grzegorz Turnau, Stanisław Sojka,  Mieczysław 
Szcześniak, Eleni, Zespół Zakopower, Małgorzata Wa-
lewska, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Irena 
Santor i Czesław Majewski, Edyta Geppert, Krystyna 

Prońko, Zespół Raz, Dwa, Trzy, Zespół VOO, Arka No-
ego. Główną ideą przyświecającą temu wyjątkowemu 
wydarzeniu jest oddanie hołdu Janowi Pawłowi II, 
upowszechnianie myśli i nauczania tego Wielkiego 
Człowieka oraz promocja Mętkowa, jako miejsca zwią-
zanego z Karolem Wojtyłą. Koncerty cieszą się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców całego regionu.

W Gminie Babice znajduje się wiele miejsc, które 
odwiedził Jan Paweł II w czasach kiedy był arcybisku-
pem krakowskim i wizytował parafie. Wizyty te były 
ważnymi wydarzeniami w życiu parafian, dlatego 
zostały upamiętnione przez mieszkańców na licz-
nych fotografiach, które do dzisiaj są ozdobą rodzin-
nych albumów. Miejsca, które odwiedził Jan Paweł II 
w celu zachowania w pamięci dla przyszłych pokoleń 
zostały oznakowane i stanowią część Szlaku Miejsc 
Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej, który obejmuje 
zasięgiem cały powiat. W Gminie Babice dotychczas 
oznakowane zostały miejsca pobytu Jana Pawła II: 
w Mętkowie (gdzie znajduje się „kościół papieski”), 
Rozkochowie (gdzie 20 kwietnia 1973 r. Karol Wojty-
ła jako kardynał krakowski wygłosił Słowo Boże oraz 
udzielił błogosławieństwa przy kapliczce  noszącej 
od 2004 r. nazwę im. Jana Pawła II.), Zagórzu (gdzie 
w dniach 4-5 maja 1975 r. kardynał Karol Wojtyła  do-
konał  wizytacji  ośrodka duszpasterskiego, w czasie 
której udzielił sakramentu bierzmowania, spotkał się 
m.in. z młodzieżą, osobami   chorymi   i   starszymi 
oraz poświęcił   zabytkowy  krzyż) oraz Wygiełzowie 
(gdzie w 1975 r. Kardynał Karol Wojtyła na piecho-
tę  powędrował w towarzystwie  księdza proboszcza 
Adolfa   Chojnackiego szlakiem z Zagórza w stronę 
Lipowca). Miejsca oznaczone są poprzez pamiątkowy 
kamień, który ma nawiązywać do słów Chrystusa: „Ty 
jesteś Piotr czyli Skała i na tej Skale zbuduję swój ko-
ściół”, tablicę zawierającą cytat z Homilii Jana Pawła 
II oraz krzyż wzorowany na pastorale Jana Pawła II. 
Inicjatywa oznakowania kolejnych punktów w gmi-
nie znajdujących się na Szlaku Miejsc Papieskich na 
Ziemi Chrzanowskiej jest nadal kontynuowana. 

Serdeczne podziękowania dla p. K. Kusior  
za udostępnienie zdjęć
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