
Nr 1/2021 grudzień biuletyn informacyjny nakład 1000 egzemplarzy

Fot. Robert Wall

Suche poldeRy 
zaleWoWe na 
teRenie gminy 

RozWój 
BaBickiej StReFy 
ekonomicznej 

Przegląd 
inWeStycji

inWeStycje  
dRogoWe

str. 4 str. 5 str. 6 str. 11

Szanowni Mieszkańcy  
gminy Babice,
w Wasze ręce oddaję kolejny numer 
Kuriera gminnego, zachęcając jed-
nocześnie do jego lektury. zawiera 
on podsumowanie najważniejszych 
działań, jakie podejmowane były 
w 2021 roku. Kończący się rok nie na-
leżał do łatwych, jednak pomimo tego 
gmina Babice może poszczycić się 
znaczącymi sukcesami na wielu polach. dzisiaj możemy 
cieszyć się bardzo dobrą kondycją ekonomiczną finansów 
naszego samorządu, a poziom i wielkość realizowanych in-
westycji również jest bardzo dobry. 

Przed nami kolejne wyzwania w nadchodzącym roku. Kie-
rując najlepsze życzenia z okazji nadchodzących Świat 
Bożego Narodzenia i Nowego roku proszę o aktywne włą-
czanie się w budowanie naszej gminnej wspólnoty. To waż-
ne szczególnie w dobie istniejących ograniczeń. Budujmy 
piękne międzyludzkie relacje, wspierajmy się tak zwyczaj-
nie, wzmacniajmy silną tożsamość gminnej społeczności. 
razem możemy dokonać wspaniałych rzeczy. 

zachęcam do lektury. 
Wójt gminy Babice 
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Praca na rzecz wzmacniania budżetu jest widocz-
na z każdym kolejnym rokiem. W skali całego powia-
tu chrzanowskiego gmina Babice osiągnęła najlep-
szy wynik w uzyskanych dochodach majątkowych 
(w skali województwa zajęliśmy wysoką 7 lokatę na 
120 gmin wiejskich). Jest to  efekt realizacji strate-
gicznych długofalowych założeń. Jednym z nich 
jest rozpoczęcie sprzedaży terenów inwestycyjnych 
w Babickiej Strefie Ekonomicznej (szerzej na ten te-
mat w odrębnym tekście). To znaczący moment dla 
dalszego rozwoju gminy. W najbliższych latach na-
leży założyć systematyczny wzrost środków pocho-
dzących z działalności strefy – teraz śmiało można 
powiedzieć, że był to właściwy kierunek działania 
otwierający nam perspektywy na przyszłość – miej-
sca pracy, dochody dla gminy, rozwój.

W 2021 roku gmina zaplanowała inwestycje na 
dużą skalę. Pewna część z nich niestety nie doszła do 
skutku z powodów obiektywnych, jednak wykonane 
zadania i tak stawiają gminę Babice na czele wśród 
gmin powiatu chrzanowskiego. Pod względem po-
dejmowanych działań inwestycyjnych nie mamy się 
czego wstydzić (blisko 23% wydatków to wydatki in-
westycyjne). 

Dużym powodem do dumy jest konsekwentnie 
zmniejszane zadłużenie. Zadowolenie jest tym więk-
sze, że proces zmniejszania zadłużenia nie dzieje się 
kosztem inwestycji. Jeszcze 10 lat temu zadłużenie 
gminy sięgało blisko 58 %, dzisiaj to około 7,9%.

Wyraźnie przedstawiają to wykresy. Pośród gmin 
powiatu chrzanowskiego pod względem poziomu za-

BudżeT gMiNy BaBice  
W 2021 r.

Budżetowo rok 2021 w gminie Babice należał do bardzo dobrych. Rozpoczęto sprzedaż terenów inwesty-
cyjnych, co wzmocniło gospodarczo gminę. Wydatki budżetu wyniosły blisko 52 mln zł., z czego prawie 1/4 
wydatków to wydatki przeznaczone na inwestycje. Jednocześnie utrzymana została tendencja zmniejszania 
zadłużenia gminy. Pozwala to śmiało myśleć o dużych wyzwaniach inwestycyjnych w przyszłości.
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dłużenia gmina Babice ma jeden z najniższych i jest 
tym samym jedną z najlepszych w województwie 
małopolskim pod tym względem (na 120 gmin wiej-
skich znajdujemy się n 4 miejscu).

Gmina Babice opiera podejmowane działania o zasady 
zrównoważonego rozwoju. W każdym z sołectw reali-
zowane są zadania wskazywane przez mieszkańców. 
Nie zawsze udaje się zrobić wszystko w sposób szyb-
ki, jednak w zależności od poziomu skomplikowania 
zadań proces ich realizacji postępuje sukcesywnie. 

Podsumowując inwestycje tegoroczne należy 
wskazać kilka najważniejszych:

 Budowa układu komunikacyjnego w Babickiej Strefie 
Ekonomicznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

 Modernizacja budynku OSP Rozkochów.
 Budowa nowego boksu garażowego przy OSP Zagó-
rze wraz z otoczeniem.

 Rozpoczęcie II etapu budowy kanalizacji w Babicach 
oraz wykonanie koncepcji w miejscowości Olszyny.

 Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szko-
le Podstawowej w Jankowicach.

 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole 
w Mętkowie.

 Budowa i modernizacja szeregu dróg gminnych – 
m.in. ul. Pasternikowej i ul. Głogowej w Olszynach, 
ul. Bagiennicy w Jankowicach, ul. Dębnickiej i ul. 
Widokowej w Zagórzu, ul. Źródlanej w Rozkochowie,

 Wymiana sieci wodociągowych w ciągach dróg 
gminnych.

 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Babice.

 Przystąpienie do opracowania dokumentacji termo-
modernizacyjnej Domu Ludowego w Wygiełzowie.

Nowy budżet 2022 – nowe możliwości
Gmina Babice stawia na aktywność w tematach in-

westycyjnych. Staramy się realizować zadania tak, aby 
nowe inwestycje obniżały koszty bieżącego utrzyma-
nia. W najbliższym czasie planujemy wykonać szereg 
dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji 
inwestycji oraz rozpocząć kilka bardzo ważnych za-
dań. Możemy do nich zaliczyć m.in.:
- Budowę nowego ujęcia wody oraz dokumentacji dla 

nowych zbiorników na wodę pitną oraz stację uzdat-
niania wody. Konieczna jest również dalsza moder-
nizacja sieci wodociągowej.

- Budowę zbiorników małej retencji dla poprawie-
nia bezpieczeństwa gospodarowania wodami po-
wierzchniowymi 

- Modernizację dróg gminnych – ul. Spacerowa w Jan-
kowicach, ul. Dworska w Wygiełzowie, ul. Strzelec-
ka w Zagórzu, ul. Stroma w Babicach, ul. Na Bagnie 
w Rozkochowie, chodnik przy ul. Zakopiańskiej oraz 
ul. Krakowskiej w Babicach.

- Termomodernizację obiektów gminnych wraz z do-
stosowaniem ich do potrzeb osób niepełnospraw-
nych: Dom Ludowy w Wygiełzowie oraz Dom Kultury 
w Olszynach.

- Rozpoczęcie prac nad budową nowej siedziby  Gospo-
darki Komunalnej wraz z budową Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów (PSZOK).

- Rozpoczęcie prac nad budową nowego ośrodka zdro-
wia w Zagórzu.

- Budowę OZE  na budynkach oświatowych w celu ob-
niżenia kosztów funkcjonowania.

- Rozpoczęcie kanalizowania kolejnych etapów – II 
etap Olszyn, Wygiełzów oraz III etap Babic (północno
-wschodni). Opracowana zostanie wstępna koncep-
cja kanalizowania Mętkowa, Rozkochowa i Zagórza.

- Budowę ciągów oświetlenia ulicznego ul. Jagodowej, 
ul. Łącznik i ul. Trzupki w Babicach, odcinka ul. Pił-
sudskiego oraz ul. Wyrowcowej w Zagórzu.

- Kontynuację budowy sali gimnastycznej w Janko-
wicach – planowane zakończenie i odbiór początek 
2023 roku.

Realizacji budżetu zawsze towarzyszy niepewność 
związana ze zmieniającym się otoczeniem prawnym 
i gospodarczo-ekonomicznym. Mam nadzieję, że śmia-
łe zamierzenia będą mogły zostać w pełni zrealizowane, 
o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.
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Suche poldeRy zaleWoWe  
na teRenie gminy BaBice

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” 
rozpoczęło pracę nad projektem budowy suchych pol-
derów zalewowych, które mają zabezpieczać przed 
skutkami powodzi. Dyrekcja Wód Polskich zaprezen-
towała koncepcję, która spotkała się ze sprzeciwem 
władz gminy – Wójta oraz Rady Gminy Babice, jak 
również mieszkańców. Wobec powyższego rozpoczęły 
się spotkania, w ramach których ustalane są możliwe 
warianty tego projektu. Z racji tego, że jest to inwesty-
cja państwowa decyzje związane z faktem budowy 
polderów zapadły na wyższym szczeblu. Wskazane 
lokalizacje polderów, jak i ich zasięg budzą uzasadnio-
ne obawy. W ramach prowadzonych rozmów z dyrek-
cją Wód Polskich wskazano szereg wątpliwości, które 
muszą być wyjaśnione społeczeństwu. Gmina Babice 
zwróciła również uwagę, że przyjęta forma konsultacji 
społecznych projektu jest zbyt uboga i ogólna. Prowa-
dzenie całego procesu bez szczegółowych informacji 
ważnych dla społeczności lokalnych jest zaciemnia-
niem istoty tematu. 

Podkreślona została również konieczność zabezpie-
czenia interesu gminy, choćby z uwagi na fakt, że polde-
ry stanowią w głównej mierze ochronę miasta Krakowa 
zabierając znaczną część terenów gminy i pozbawiając 
ją, jak i mieszkańców potencjalnych korzyści. 

W rozmowach konsultacyjnych gmina Babice 
wskazała następujące problemy i wątpliwości:
 
  Określenie technicznych parametrów polderów, 

w tym lokalizacji i wysokości obwałowań, 
  Sposób  prowadzenia postępowania w kwestii od-

szkodowań po zalaniu polderów oraz prowadzenia 
rekultywacji, oczyszczania, sprzątania.

  Sposób gospodarowania wodami napływowymi. 
Konieczne jest przygotowanie koncepcji przerzuce-
nia wód napływowych poprzez stałe przepompow-
nie o odpowiednich możliwościach technicznych. 
Zaznaczyć należy, że wody napływowe stanowią 
istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkań-
ców w trakcie wysokich stanów wód na rzece Wiśle.

  Możliwość gospodarowania nieruchomościami 
gruntowymi – rolą na terenie planowanych polde-
rów. 

  Proces zalewania polderów – w jakich momentach 
będzie to dokonywane i jak będzie przebiegał pro-
ces zalewania.

  Określenie sposobu zabezpieczenia ujęć wody pit-
nej dla Rozkochowa. 

  W bezpośrednim sąsiedztwie planowanych polde-
rów, znajduje się gęsta zabudowa mieszkalna – od-
ległość granic polderów do zabudowań mieszkal-
nych jest zbyt mała.

  Wskazanie rozwiązań komunikacyjnych dla dróg 
lokalnych – przebudowa, modernizacja.

Te uwagi oraz szereg innych zostały zaprezentowane na 
spotkaniach z Dyrekcją Wód Polskich. Jednym z efek-
tów składanych wniosków jest zmiana lokalizacji pol-
derów. Nie jest to jeszcze ostateczny kształt. Pojawiają 
się również inne koncepcje. Jedną z nich jest ulokowa-
nie ewentualnych polderów w nieckach poeksploata-
cyjnych kruszywa. Działanie to zmniejszyłoby zasięg 
potencjalnych polderów oraz zwiększyło ich efektyw-
ność. Temat ten jest mocno rozważany i dyskutowany. 
O efektach dalszych rozmów i działań w tym temacie 
będziemy Państwa informować na bieżąco. 
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Gmina Babice rozpoczynając prace nad tworze-
niem terenów inwestycyjnych od początku stawiała na 
budowanie bardzo dobrych relacji z potencjalnymi in-
westorami. Stworzenie zespołu kompetentnych ludzi, 
pełnych pasji i zaangażowania to kluczowy element 
kształtowania wizerunku gminy jako odpowiedzialnego 
partnera w rozmowach z inwestorem. Konsekwencja, 
determinacja i cierpliwość zarazem, począwszy od wizji 
strefy, aż po jej fizyczne uzbrojenie, wyznaczały kolejne 
bardzo przemyślane działania. W tym, co dzisiaj osią-
gnęła gmina Babice wielką rolę odegrali partnerzy, któ-
rzy nas wspierali niemal w każdym ruchu. Współpraca 
z Krakowskim Parkiem Technologicznym, jak również 
z gminami, które dzieliły się swoimi doświadczeniami 
okazały się nieocenione. Po kilku latach wytężonej pra-
cy w Babickiej Strefie Ekonomicznej inwestorzy rozpo-
czynają budowę obiektów, w których już niebawem roz-
pocznie się produkcja. Chcemy być solidnym partnerem 
dla wszystkich firm, które zdecydują się na inwestowa-
nie w Babicach. Budować pozytywne relacje zarówno 
z nowymi inwestorami, jak i tymi, którzy rozpoczynają 
już swoją działalność w BSE. Chcemy być wsparciem  
i partnerem w rozwiązywaniu problemów oraz wspól-
nie cieszyć się osiągniętymi sukcesami. Stawiamy so-
bie wciąż nowe wyzwania – najlepsze dopiero przed 
nami…

Babicka Strefa Ekonomiczna posiada już pełne 
uzbrojenie. Zakończono budowę układu drogowego 
wraz z oświetleniem i odwodnieniem, rozprowadzo-
no również sieć energetyczną. Wcześniej wykonana 
została sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Wartość 
wykonanych inwestycji przekroczyła 3 mln zł. Przy-
gotowanie terenów inwestycyjnych to możliwości 
rozwoju dla gminy Babice. To miejsca pracy, dochody 
majątkowe budżetu, a w przyszłości również wpływy 
z podatków. 

Sprzedaż terenów rozpoczęła się w 2020 r. Wtedy 
dwóch inwestorów nabyło działki. W 2021 roku kolej-
nych 5 inwestorów dokonało zakupu gruntów. Ogółem 
sprzedano 10 działek za blisko 7 mln zł. 

Tereny inwestycyjne zostały zauważone przez Pań-
stwową Agencję Inwestycji i Handlu i zostały nomino-
wane jako jedne z najlepiej przygotowanych terenów 
w ogólnopolskim konkursie „Grunt na Medal 2021”.

Już samo zakwalifikowanie naszych terenów do 
tak elitarnego grona jest wielką nobilitacją. Dzisiaj je-
steśmy wskazywani jako przykład tworzenia obsza-
rów strefowych, co bardzo cieszy i nobilituje gminę 
Babice.

Gmina Babice przykłada dużą wagę do zrównowa-
żonego rozwoju wszystkich siedmiu sołectw. Środki 
uzyskane w ramach rozwoju strefy będą służyły za-
spokajaniu potrzeb mieszkańców. Wspólnymi siła-
mi tworzymy więc miejsce przyjazne do życia, pracy 
i spędzania wolnego czasu. 

Oficjalne otwarcie terenów planowane jest na wio-
snę 2022 roku.

   BaBicka StReFa ekonomiczna (BSe)zielony kolor:    k 0
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Rozpoczęła się długo oczekiwana budowa sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej w Jankowi-
cach. Wykonawcą robót jest Firma Budowlana Sikora 
w Nowym Targu.
 W 2021 r. wykonano prace przygotowawcze, fun-
damenty i płytę wraz z układem kanalizacyjnym. 
Planowane zakończenie realizacji przedsięwzięcia 
przewiduje się na maj 2023 r. Inwestycja jest ogrom-
nie ważna i od wielu lat oczekiwana przez mieszkań-
ców, a jej wykonanie zapewni dzieciom i młodzieży 
uczęszczającej do Szkoły Podstawowej w Jankowi-
cach godne warunki do uprawiania aktywności fi-
zycznej.
Wartość inwestycji to 3 084 414,08 zł. 
Całkowita kwota na realizację inwestycji została za-
bezpieczona w budżecie gminy Babice. Gmina czyni 

Po niedawnym zakończeniu I etapu kanaliza-
cji Babic w październiku br. rozpoczął się II jej etap. 
Obecnie trwają prace związane z rozbudową sieci 
kanalizacji sanitarnej w Babicach – budowa kolekto-
ra głównego w rejonie ulic: Zamkowej, M. Konopnic-
kiej, E. Orzeszkowej, M. Skłodowskiej – Curie, Kar-
dynała Wyszyńskiego, Topolowej, Spółdzielczej wraz 
z budową przepompowni ścieków wraz z wewnętrz-
ną instalacją elektryczną oraz zjazdem z drogi pu-
blicznej. Rozbudowa sieci umożliwi wykonanie 79 
przyłączy indywidualnie przez mieszkańców oraz 
obiektów użyteczności publicznej (szkoła, przed-
szkole i Urząd Gminy). Wykonawcą robót jest Zakład 
Robót Inżynieryjno-Budowlanych KANBUD S.C. Wój-
cik J., Wójcik.

Zakończyła się przebudowa sieci wodociągowej 
w Babicach przy ul. Krakowskiej, która pozwoli na 
przełączenie 19 istniejących przyłączy.

Oba działania są współfinansowane ze środków 
unijnych realizowane w ramach projektu pn. „Roz-
budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa 
sieci wodociągowej w miejscowości Babice”, operacje 
typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, poddziałanie 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulep-
szeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Całkowity koszt inwestycji wynosi: 2 793 184,88 zł,
w tym dofinansowanie w kwocie: 1 399 049,00 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 
pierwsza połowa 2022 roku.

Równolegle przygotowana jest koncepcja kanali-
zacji II etapu Olszyn wraz z III etapem Babic, w tym 
Włosieni. Gmina przystępuje do przygotowania po-
stepowań na rzecz budowy kanalizacji w Wygiełzo-
wie. Dla miejscowości Mętków, Rozkochów i Zagórze 
przewiduje się przygotowanie dokumentacji kana-
lizacyjnej z indywidualnymi oczyszczalniami prze-
znaczonymi wyłącznie dla tych miejscowości.

Na wsparcie kolejnych inwestycji w zakresie ka-
nalizacji w bieżącym roku Gmina Babice otrzymała 
kwotę 4 713 472,00 zł. w ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład.

dalSzy pRoceS kanalizoWania gminy BaBice

BudoWa Sali gimnaStycznej W jankoWicach
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Przy Zespole Szkół w Mętkowie powstaje nowy 
obiekt sportowy – boisko wielofunkcyjne z na-
wierzchnią poliuretanową. Jego wykonawcą jest fir-
ma PROVOL Sp. z o.o. Sp. K. w Olkuszu. Powstały 
obiekt sportowy jest przystosowany do gry w piłkę 
ręczną, mini-piłkę nożną, koszykówkę oraz siatków-
kę. Boisko zlokalizowane w centrum miejscowości 
świetnie dopełnia istniejącą infrastrukturę sportową, 
jak i szkolną. Dzieci i młodzież mają możliwość ko-
rzystania z nowoczesnego obiektu, dzięki któremu 
rozwijać będą swoją sprawność fizyczną.

Całkowita wartość zadania wynosi: 408 660,00 zł. 
Inwestycja jest realizowana przy wsparciu finan-

sowym w kwocie 124 660,00 zł. w formie dotacji celo-
wej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach 
projektu “Małopolska infrastruktura rekreacyjno
-sportowa – MIRS”. 

Projekt Województwa Małopolskiego pn. „Mało-
polska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” 
zakłada poprawę jakości życia mieszkańców Mało-
polski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. 

noWoczeSny oBiekt SpoRtoWy pRzy Szkole 
W MęTKoWie

Budynek remizy oSP w rozkochowie został pod-
dany modernizacji w ramach realizacji gminnego  
programu Rewitalizacji gminy Babice na lata 2016 
- 2022. W roku ubiegłym zrealizowano i etap prac 
polegający na wykonaniu termomodernizacji obiek-
tu – ocieplenie ścian, wymiana zewnętrznej stolarki 
okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachu oraz 
nadbudowę pomieszczenia, a także nowy przyłącz 

kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nie-
czystości. 

W 2021 r. realizowany jest kolejny, drugi etap in-
westycji. W budynku wykonana została  nowa insta-
lacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazo-
wą. Wykonano także modernizację wnętrz poprzez 
wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetle-
nia, posadzek i parkietu, odnowiono ściany. zada-

reMiza oSP W rozKochoWie W NoWej odSłoNie

jednak starania, aby pozyskać zewnętrzne środki na 
jej realizację m.in. składając wnioski do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. 
Zadanie inwestycyjne obejmuje: rozbudowę istnieją-
cego budynku szkoły o ogólnodostępny, nowoczesny 
budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem sani-
tarno-szatniowym i pomieszczeniami towarzyszący-
mi oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu, cią-
gi piesze i elementy małej architektury. Planowany do 
wykonania obiekt jest zlokalizowany po wschodniej 
stronie budynku szkoły, z którym zostanie połączony.  

przed  realizacjąw trakcie realizacji
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Zakończył się proces modernizowania otoczenia 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu. 

Po niedawnych obchodach 100-lecia powstania 
jednostki jest kolejna okazja do świętowania. Nowy 
średni samochód pożarniczy zakupiony za blisko 
900 000,00 zł będzie miał swoje miejsce. Obecnie oto-

czenie wygląda współcześnie i imponująco. Wartość 
realizowanej inwestycji to 700 000,00 zł. Zadanie uzy-
skało współfinansowanie w kwocie 40 000,00 zł z pro-
gramu „Małopolskie OSP 2021” ze środków Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

oKazały BoKS garażoWy dla oSP zagórze

Gmina Babice otrzyma 3 200 000,00 zł. z Rządo-
wego Funduszu Polski Ład, które pozwolą na moder-
nizację części handlowej placu Mogielnickiego w Ba-
bicach. Realizacja tej inwestycji, a co za tym idzie 

poprawa estetyki lokali i ich otoczenia oraz przysto-
sowanie lokali do wymagań dzisiejszego klienta nie-
wątpliwie uczyni to miejsce atrakcyjnym zarówno 
dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających.

dofiNaNSoWaNie Na ModerNizację częŚci 
handloWej placu mogielnickiego

nie obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół 
obiektu poprzez wykonanie  nawierzchni z kostki 
brukowej oraz ogrodzenia.  Budynek oSP przystoso-
wany zostanie do organizacji wydarzeń kulturalnych 
oraz  do  celów społecznych w ramach gminnego 
programu Rewitalizacji gminy Babice na lata 2016 – 
2022.

Drugi etap inwestycji o wartości: 875  309,00  zł. 
został sfinansowany ze środków finansowych pocho-
dzących z pożyczki na rewitalizację udzielanej przez 
Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. Celem 
pożyczki jest wsparcie projektów z zakresu rewitali-
zacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na tere-
nie Województwa Małopolskiego. Wsparcie obejmuje 

projekty wpisane do  gminnego programu rewitali-
zacji, następnie zaakceptowanego przez Zarząd Wo-
jewództwa  Małopolskiego, zarządzającego RPO WM 
i  wpisanego do  Wykazu Programów Rewitalizacji 
Gmin Województwa Małopolskiego.

Pożyczka udzielana jest na  podstawie zawartej 
umowy operacyjnej z MARR S.A. przez BGK w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na  lata 2014-2020, w  ramach Osi 
Priorytetowej 11 (Działanie 11.3. Fundusz rewitalizacji 
i  odnowy Małopolski). Bank Gospodarstwa Krajowe-
go pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy (MFF) 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020.



kurier Gminy Babice

9

Trwa realizacja projektu „Montaż instalacji odna-
wialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, 
Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, 
Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” 
realizowanego w partnerstwie z 9 gminami (w tym 
ze wszystkimi z terenu powiatu chrzanowskiego). 

Projekt ten obejmuje dofinansowanie na instalacje 
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła 
do ogrzewania ciepłej wody oraz kotły  na biomasę. 
Gmina Babice podpisała 56 umów z mieszkańcami na 
58 instalacji, w tym na instalacje fotowoltaiczne – 47, 
na kolektory słoneczne – 1, na pompy ciepła – 8 oraz 
na kotły  na biomasę – 2. Obecnie kończy się proces 
montażu w/w urządzeń na terenie naszej gminy.

Okres realizacji projektu został wydłużony do 30 
września 2022 r., natomiast rzeczowe zakończenie in-
westycji (montaż instalacji) do końca czerwca 2022 r.

Projekt został współfinansowany przez Unię Euro-
pejską w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM), Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka 
energetyczna Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 
Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł od-
nawialnych.

ProjeKT odNaWialNe Źródła eNergii

W roku 2021 Gmina Babice kontynuowała nabór wnio-
sków na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych 
w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy. 

Realizując powyższe działania gmina podpisała w 2021 
roku z mieszkańcami 60 umów. W budżecie gminy na ten 
cel przeznaczono kwotę 180 000,00 zł. 

Zagórze 30

Babice 7

Mętków 5

Olszyny 10

Jankowice 5

Wygiełzów 3
Razem 60

Dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych 
i obejmuje wymianę starego źródła ciepła – należy 

doTacje do WyMiaNy PiecóW WęgloWych

W grudniu strażacy ochotnicy z jednostki OSP 
w Babicach odebrali nowy lekki samochód ratowni-
czo-gaśniczy marki VOLKSWAGEN CRAFTER. Babic-
ka jednostka coraz częściej wzywana jest do zdarzeń 
drogowych. Lekki samochód jest więc najlepszym roz-
wiązaniem znacząco podnoszącym mobilność i stan 
gotowości OSP Babice. Zakup samochodu został współ-
finansowany przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie 
OSP 2021” w kwocie 30 000,00 zł. Kwota 295 000,00 zł 
(na samochód oraz jego wyposażenie) pochodzi z bu-
dżetu gminy, a zadysponowana została przez sołectwo 
Babice w ramach tzw. środków statutowych.

NoWy leKKi SaMochód raToWNiczo-gaŚNiczy 
dla oSp BaBice
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przez to rozumieć kotły i piece węglowe nie spełnia-
jące wymogów klasy 5 wg PN-EN303-5:2012 na nowy 
piec gazowy lub kocioł na biomasę 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 w danym roku. Do-
finansowanie może wynieść maksymalnie do 50% 
poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifi-
kowanych tj. koszty zakupu i montażu pieca, nie wię-
cej 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 https://babice.
pl/urzad-gminy/ochrona-sro-
dowiska/wymiana-starych
-zrodel-ciepla-na-nowe-zrod-
la-ciepla-spelniajace-obowia-
zujace-wymogi-ekologiczne.
html;

• osobiście w siedzibie 
Urzędu Gminy Babice (pok. 101, 
piętro I);

• zapotrzebowanie na taki 
wniosek można zgłosić telefo-
nicznie – zostanie przesłany drogą elektroniczną lub 
pocztą.

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

Od 1 lipca br. wszedł obowiązek złożenia deklaracji 
do CEEB. Można to zrobić na dwa sposoby: 

- elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.
pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo 
podpis kwalifikowany - w wersji papierowej, składa-

jąc ją osobiście w Urzędzie Gminy w Babicach albo 
wysyłając tradycyjną pocztą.  
Obowiązek ten należy wypełnić w ciągu 12 miesięcy tj. do 
dnia 30 czerwca 2022 r. Jeżeli ktoś wymienia źródło ciepła 
po dniu 1 lipca ma na zgłoszenie tego faktu tylko 14 dni!

PrzyPoMiNaMy MieSzKańcoM o KoNieczNoŚci 
SKładaNia deKlaracji do ceNTralNej 

eWideNcji eMiSyjNoŚci BudyNKóW. 
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dRogi gminne
W roku 2021 w Gminie Babice przeprowadzone zo-

stały prace związane z modernizacją następujących 
dróg gminnych: 
- ul. Bagiennica w Jankowicach za kwotę: 42 792,74 zł.
 - ul. Mickiewicza w Wygiełzowie za kwotę: 42 134,56 zł.
 - ul. Górska w Zagórzu za kwotę: 116 816,35 zł.
 - ul. Pasternikowa w Olszynach za kwotę:   

86 062, 96 zł.
 - ul. Widokowa w Zagórzu za kwotę: 51 153,79 zł.
 - ul. Wiosenna w Olszynach za kwotę: 35 205,27 zł.
 - Remont ul. Źródlanej w Rozkochowie za kwotę:  

75 015,25 zł.
 - Modernizacja ul. Głogowej w Olszynach za kwotę: 

102 931,36 zł.
  - Modernizacja ul. Dębnickiej w Zagórzu - odcinek C 

za kwotę: 276 792, 82 zł.

drogi WeWNęTrzNe:
 - Wykonanie podbudowy ul. lawendowej w janko-

wicach – kwota 49 464,45 zł.
  - Wykonanie podbudowy ul. Wspólnej w jankowi-

cach – kwota 17 988,75 zł.
 - Wykonanie drogi wewnętrznej od ul. Wiślanej w ol-

szynach – kwota 43 784,69 zł.
 - remont 150 m2 drogi wewnętrznej ul. ryszarda Mo-

skały w zagórzu – kwota 9 750,00 zł.

Droga transportu rolnego:
remont drogi transportu rolnego zlokalizo-

wanego na dz. nr 3214/1 w rozkochowie za kwotę  
60 000,00 zł.

INNE PRACE DROGOWE NA TERENIE GMINY:
Drogi gminne oraz wewnętrzne na terenie Gminy Babi-

ce corocznie są poddawane remontom cząstkowym czyli 
zabiegom technicznym związanymi z usuwaniem uszko-
dzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu. 
W miesiącach letnich realizowane jest letnie oczyszcza-
nie dróg związane z koszeniem poboczy dróg, ściąganiem 
darniny z asfaltu, utrzymaniem rowów przydrożnych oraz 
przycinką gałęzi oraz zakrzaczeń wrastających w skrajnię 
drogi. Ponadto w okresie zimowym przeprowadza się zi-
mowe utrzymanie dróg, w zakresie odśnieżania oraz po-
sypywania dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych. 

drogi PoWiaToWe:
Urząd Gminy Babice udzielił Powiatowi Chrza-

nowskiemu dotacji celowej na realizację zadania pn. 
„Wykonanie przebudowy DP 1020K ul. Piastowskiej 
w Babicach”. 

Łączna wartość zadań to 318  005,65 zł. Udział 
Gminy Babice stanowi 25% sumy wartości zadania  
tj. 79 500,00 zł.

inWeStycje dRogoWe

od 1 stycznia 2021 r. w urzędzie gminy w Babi-
cach uruchomiony został Punkt obsługi Programu 
czyste Powietrze. Podmiotem wspierającym gminę 
w prowadzeniu Punktu obsługi jest Stowarzyszenie 
ekomonterzy w krakowie.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU OBSŁUGI OBEJMUJE:
 

- informowanie mieszkańców o zasadach działania 
programu czyste powietrze – wymogach formal-
nych i technicznych warunkujących otrzymanie 
dotacji z programu,

- udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie 
wypełniania wniosku o przyznanie dotacji, wnio-
sków rozliczeniowych i innych dokumentów zwią-
zanych z programem czyste powietrze.

 
Stowarzyszenie ekomonterzy świadczy doradztwo:
- pod numerem telefonu: +48 729 876 173 dostępnym 

dla mieszkańców gminy w godzinach 9:00 – 16:00 
w dni robocze,

- poprzez pocztę elektroniczną: czystepowietrze@eko-

monterzy.pl, która będzie obsługiwana przez Stowa-
rzyszenie w godzinach 9:00 – 16:00 w dni robocze.

informacje na temat Programu czyste Powietrze moż-
na ponadto znaleźć na stronie internetowej Wojewódz-
kiego funduszu ochrony Środowiska i gospodarki 
Wodnej w Krakowie: https://portal.wfos.krakow.pl

Spotkanie z doradcą oraz pomoc w uzupełnianiu 
wniosku „Czyste powietrze” są możliwe wyłącznie 
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty 
pod nr 32/ 613 40 13 wew. 43.

PuNKT oBSługi PrograMu czySTe PoWieTrze 
W gminie BaBice
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uSuWanie azBeStu z teRenu gminy BaBice

W roku 2021 r. Gmina Babice przy wsparciu Powia-
tu Chrzanowskiego wykonała roboty melioracyjne 
polegające na wykoszeniu, wygrabieniu traw i poro-
stów oraz odmuleniu dna rowów melioracyjnych na 
dł. 8885 mb za łączną kwotę 111 207,63 zł. 

Wykonano także zabezpieczenie skarp i dna ro-
wów melioracyjnych płytami ażurowymi typu „kra-
ta” w miejscowości rozkochów przy ul. Podgórnej – 
etap ii na dł. 100 mb za kwotę 37 539,55 zł. 

Remont RoWóW melioRacyjnych

Azbest jest substancją stwarzającą szczegól-
ne zagrożenie dla środowiska i  zdrowia człowieka 
(działanie rakotwórcze). Gmina Babice zapewnia 
nieodpłatny odbiór wyrobów zawierających azbest 
pochodzących z wymiany pokryć dachowych. Odbiór 
odbywa się zgodnie z kolejnością składanych wnio-
sków oraz w zależności od wielkości zabezpieczo-

nych w budżecie gminy na ten cel środków finanso-
wych.

W 2021 roku w Gminie Babice zostało odebrane 
i unieszkodliwione 136 ton odpadów zawierających 
azbest (płyt azbestowo-cementowych z pokryć da-
chów) za łączną kwotę: 50 000,00 zł. 
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13 października br. rozpoczęła się wielka akcja sa-
dzenia drzew w gminie Babice. pierwsze nasadzenia 
dokonano w Przedszkolu Samorządowym w olszy-
nach oraz Szkole Podstawowej w zagórzu. W akcję 
zaangażowani byli: przedszkolaki, uczniowie, dy-
rekcja placówek, sołtysi oraz przedstawiciele rady 
gminy Babice. W kolejnych dniach października do 
akcji dołączyły pozostałe szkoły oraz organizacje 
m.in. Klub Sportowy arka Babice wraz z młodzieżą 
szkolną. Posadzili  oni łącznie 27 lip wzdłuż boiska 
głównego od strony olszyn. z inicjatywy seniorów 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu “podzamcze” na 
Placu Mogielnickiego w Babicach zasadzone zostało 
drzewo Katalpa, które od ziarenka przez 15 lat było 
hodowane przez jednego z członków stowarzyszenia. 

Seniorzy w ten sposób chcieli zaznaczyć swój 
wkład w ochronę środowiska naszej gminy oraz przy-
czynić się do zwiększenia jej estetyki. Drzewko przez 
uczestników akcji zostało nazwane imieniem “Se-
nior”. Ogółem nasadzono ponad 250 drzew na terenie 
całej gminy. W przyszłym roku planowana jest konty-
nuacja akcji.

Akcja sadzenia drzew ma wymiar edukacyjny. 
Głównym jej założeniem jest zaangażowanie spo-
łeczności, a szczególnie dzieci i młodzieży w troskę 
o swoje otoczenie i całą planetę. 

Jesteśmy dumni z postawy Mieszkańców i dzię-
kujemy za zaangażowanie w tworzenie dobrego kli-
matu w naszej gminie!

Wielka akcja Sadzenia dRzeW W gminie BaBice
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W ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 
2021” Gmina Babice otrzymała dotację z budżetu 
Województwa Małopolskiego w wysokości 15  000,00 
zł. na realizację zadania pn. „Konserwacja technicz-
na i estetyczna kamiennej rzeźby św. Floriana wraz 

z postumentem i metalowym baldachimem z 1784 r. 
w Babicach”.

Kapliczka jest obiektem charakterystycznym dla 
małej architektury w naszym regionie. Realizacja za-
dania przyczyniła się do poprawy jej stanu technicz-
nego, a także przywrócenia pierwotnego wyglądu na-
wiązującego do czasów jej powstania.

Całkowita wartość zadania: 27 400,00 zł.

WYBORY ZARZąDU ODDZIAŁU 
GMINNEGO ZOSP RP

W dniu 20.11.2021 r. w siedzibie OSP Mętków odbył 
się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Babicach. Na zjeździe został 
powołany nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP. 
Prezesem na kolejną kadencję został wybrany druh 
Wiesław Domin. Wiceprezesami zostali druhowie 
Jan Halbina - OSP Rozkochów oraz   Andrzej Gołas -  
OSP Jankowice. Druh Winicjusz Jarczyk pełni funkcję 
Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w mijającym 
roku Gmina Babice dofinansowywała właścicielom 
zwierząt zamieszkałym na terenie gminy wykonanie 
zabiegu sterylizacji i kastracji zwierząt. Zabiegi wy-
konywane były przez Przychodnię Weterynaryjną 
„Primum” z siedzibą w Alwerni. Gmina Babice pokry-
wała 50% kosztów zabiegu.

W 2021 r. z budżetu gminy wydatkowano na ten cel 
kwotę: 4 943,60 zł.

Zabiegom poddano 37 kotów (29 sterylizacji i 8 ka-
stracji) oraz 20 psów (12 sterylizacji i 8 kastracji). 

doFinanSoWanie do zaBiegóW WeteRynaRyjnych

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi 
psów pozostawionych bez opieki oraz dużą liczbą 
odebranych zwierząt z terenu naszej gminy, przypo-
minamy mieszkańcom o obowiązkach ciążących na 
właścicielach i opiekunach psów. 

Podstawowym obowiązkiem właściciela psa jest 
zapewnienie właściwych warunków bytowania, 

ochrona przed zimnem, upałem oraz opadami atmos-
ferycznymi. Właściciel musi też zapewnić zwierzę-
ciu dostęp do światła dziennego oraz odpowiednią 
swobodę. Niedozwolone jest trzymanie zwierząt do-
mowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby, 
a także uwiązanie powodujące u nich uszkodzenie 
ciała, bądź cierpienie oraz niezapewniające im moż-

uTrzyMaNie zWierząT Wraz ze STaTySTyKą  
odBioru BezdoMNych zWierząT 

KoNSerWacja KaPliczKi ŚW. floriaNa W BaBicach
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W niedzielę 17 października br. w Jankowicach 
odbyła się uroczystość oznakowania kolejnego punk-
tu na Szlaku Miejsc Papieskich Ziemi Chrzanowskiej 
zlokalizowanego przy zabytkowej kapliczce przy 
ul. Wincentego Kadłubka. 
Tablicę zdobi motto ze słowami Św. Jana Pawła II:

„jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. 
Tylko załóż wygodne buty, 

bo masz do przejścia całe życie” 
                                jan Paweł ii

Szlak Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej 
zakłada oznakowanie wszystkich miejsc pobytu Ka-
rola Wojtyły w powiecie chrzanowskim w identycznej 
konwencji, tj. przez kamień o nieregularnych kształ-
tach (ma nawiązywać do słów Chrystusa: „Ty jesteś 
Piotr, czyli Skała i na tej Skale zbuduję swój kościół”), 
tablicę na kamieniu z cytatem z Homilii Jana Pawła 

II oraz krzyż wzorowany na pastorale Ojca Świętego 
i nawiązujący do Jego pontyfikatu. Uroczystość roz-
poczęła się Mszą Świętą, która odprawiona została 
w Kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Jankowi-
cach. Msza Święta koncelebrowana była przez ks. 
Jana Molandę - Dziekana Dekanatu Babice oraz ks. 
dr. Pawła Gałuszkę – Dyrektora Wydziału Duszpa-
sterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. Następ-
nie uczestnicy wydarzenia przeszli w uroczystej 
procesji pod kapliczkę, gdzie dokonano uroczystego 
poświęcenia kamienia i przekazania Aktu powierze-
nia opieki nad Punktem na Szlaku Miejsc Papieskich 
w Jankowicach Różom Różańcowym. Na zakończe-
nie uroczystości zebrani wokół kapliczki wspólne od-
śpiewali umiłowaną pieśń Ojca Świętego Jana Pawła 
II „Barkę”.

fot. julita Kośka  
- Starostwo powiatowe w chrzanowie

jankoWice kolejnym punktem na Szlaku 
miejSc papieSkich ziemi chRzanoWSkiej

liwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może 
być też krótsza niż 3 m. Wymagane jest regularne 
i odpowiednie karmienie oraz pojenie.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Babice osoby utrzymu-
jące zwierzęta domowe, w szczególności psy, są zo-
bowiązane do trzymania ich na terenie swojej nieru-
chomości zapewniając ochronę przed zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi. Zgodnie z art. 10a ust. 3 
ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania 
psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania 
umożliwiającego identyfikację właściciela lub opie-
kuna. Właściciel lub opiekun psa wyprowadzający go 
w miejsca publiczne zobowiązany jest do trzymania 
psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź 
uznanych za agresywne lub zachowujące się w spo-
sób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącz-
nie przez osoby dorosłe. Zwolnienie psa ze smyczy 
dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu 
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko 

wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania 
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia 
zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń podlega karze 
ograniczenia wolności, grzywny w wysokości do   
1 000 zł. albo karze nagany.

W roku 2021 Gmina Babice podpisała umowę na 
wyłapywanie/odławianie bezdomnych zwierząt oraz 
zapewnienie im opieki z p. Jarosławem Kołodziejczy-
kiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Ga-
binet Weterynaryjny „ANIMAL-VET Zasole” z siedzibą 
w Oświęcimiu.

Według danych na dzień 31 października 2021 r. 
z terenu naszej gminy odebrano łącznie 17 bezdom-
nych zwierząt, w tym 11 psów i 10 kotów za kwotę 
50 825,00 zł.

Apelujemy zatem do Mieszkańców o właściwą 
opiekę nad swoimi podopiecznymi!
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dobiegła końca pierwsza kadencja rady Seniorów 
gminy Babice, która powołana została uchwałą Nr 
XXXVii/295/2017 w sprawie wyboru członków gmin-
nej rady Seniorów w Babicach w trakcie sesji rady 
gminy Babice w dniu 15 września 2017 r. W dniu 08 
września 2021 r. w urzędzie gminy Babice odbyła się 
ostatnia sesja i kadencji rady Seniorów gminy Babice.  

Do zadań Rady, jako organu konsultacyjno-dorad-
czego należało m.in.:
-  współpraca z organami Gminy Babice – składanie 

wniosków w istotnych problemach dotyczących 
potrzeb i oczekiwań seniorów,

-  monitorowanie potrzeb seniorów z terenu Gminy 
oraz inicjowanie działań mających na celu inte-
grację społeczną seniorów oraz zaspokojenie ich 
potrzeb,

-  podejmowanie działań zmierzających do wykorzy-
stania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz 
inicjatyw środowiskowych, szczególnie w zakresie 
kultury, edukacji, sportu i turystyki,

-  podejmowanie działań na rzecz samopomocy 
w środowisku lokalnym,

-  opiniowanie przedstawionych Radzie projektów 
i uchwał Rady Gminy z zakresu spraw dotyczą-
cych osób starszych,

-  koordynowanie imprez na rzecz seniorów w Gmi-
nie Babice, przekazywanie społeczności lokalnej 
informacji o działaniach na rzecz seniorów,

-  współpraca z organizacjami i instytucjami, zajmu-
jącymi się problemami ludzi starszych,

-  budowanie pozytywnego wizerunku seniora, 
-  informowanie społeczeństwa o potencjale spo-
łecznym seniorów, jak również o ich potrzebach 
i oczekiwaniach.

Przez cztery lata jej działalności (z przerwą wy-
wołaną przez pandemię) jej członkowie, pracując 
społecznie bez wątpienia przyczynili się do poprawy 
jakości życia osób starszych w naszej gminie. 

W I kadencji Rada odbyła 10 posiedzeń, na których 
podejmowane były tematy głównie dotyczące spraw 
senioralnych, w tym m.in.: wykluczenie społeczne 
seniorów naszej gminy - powody, problemy komuni-
kacyjne, działalność lokalnej służby zdrowia na rzecz 
seniorów, toalety publiczne, miejsca parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych, kwestia podwyżki za odbiór 
śmieci. Dzięki zaangażowaniu jej członków wypraco-
wana została Strategia Polityki Senioralnej w Gminie 
Babice na lata 2021-2025 oraz opracowana koncepcja 
zagospodarowania terenu w Mętkowie na potrzeby 
tzw. Skweru Seniora. Członkowie Rady zainicjowali 
również działania odpowiadające na potrzeby osób 
starszych oraz byli realizatorami inicjatyw integrują-
cych seniorów gminy Babice. 

Przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Babice 
uczestniczyli w: 
-  Konferencji  Ogólnopolskiej Sieci Rad Seniorów 

w Krakowie (2018 r.), 
-  Konferencji UTW oraz Organizacji Senioralnych, 
-  Konferencji Małopolskiej Sieci Rad Seniorów 

„MiLA”.
Poruszano kwestie zdrowia i bezpieczeństwa se-

niorów, roli seniorów w społeczeństwie, tworzenie 
rad seniorów oraz partycypacji społecznej seniorów.

W stronę Radnych popłynęło wiele słów uznania 
i podziękowania za zaangażowanie i chęć pracy na 
rzecz osób starszych. 

W skład Gminnej Rady Seniorów I kadencji (2017-
2021) weszli:

1. Marian Bałys
2. Stefania Bębenek
3. Jerzy Bil
4. Amelia Buczek - Przewodnicząca peł 
niąca funkcję w okresie 19.10.2017 r. do 
24.09.2018 r. 
5. Franciszek Ciura  
6. Zofia Głogowska 
7. Zofia Górecka – Przewodnicząca peł-
niąca funkcję w okresie od 25.09.2018 r. 
do końca kadencji   
8. Irena Kania   
9. Krystyna Nowak   
10. Anna Piasecka   
11. Józefa Wierzba

zaKończeNie i KadeNcji rady SeNioróW  
gminy BaBice
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Pary małżeńskie zamieszkujące gminę Babice, 
które przeżyły ze sobą 50 lat zostały uhonorowane 
medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

W 2021 roku uroczyste obchody jubileuszu złotych 
godów odbyły się dwukrotnie: 11 czerwca – odznaczenie 
otrzymały 24 pary , które jubileusz obchodziły w 2020 r. 
(zawarły związek małżeński w 1970 r.), jednak z uwagi na 
pandemię nie otrzymały odznaczenia oraz 26 listopada,  
wtedy odznaczone zostały 24 pary, które sakramentalne 
„tak” wypowiedziały w 1971 r.

Uroczystość w tym roku miała inny charakter niż za-
zwyczaj. Ze względu na trudną sytuację pandemiczną Wójt 
Gminy zaprosił szanownych Jubilatów, na mszę świętą 
w kościele parafialnym w Babicach, w którym bezpośred-
nio po mszy małżonkowie zostali odznaczeni medalem. 

Szczególne podziękowania składamy księdzu Dzie-
kanowi, Janowi Molandzie, który  wyraził zgodę na wrę-
czenie odznaczeń w kościele parafialnym w Babicach. 
Uroczystość odbyła się z zachowaniem obowiązują-
cych zasad bezpieczeństwa. 

juBileuSz złoTych godóW

W listopadzie bieżącego roku w gminie Babice miało 
miejsce szczególe wydarzenie -mieszanka Rozkocho-
wa Pani Marianna Warchoł skończyła 100 lat. 

Z tej okazji Pan Wójt Radosław Warzecha oraz Pani 
Agnieszka Bonderek Kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go w Babicach odwiedzili Jubilatkę, złożyli serdeczne 
życzenia i przekazali listy gratulacyjne od Premiera RP 
oraz Wojewody Małopolskiego.

Panią Mariannę otacza kochająca rodzina, a życzliwa 
i ciepła atmosfera panująca w jej domu pozwala, aby każ-
dy dzień upływał w spokoju, serdeczności i życzliwości.

Stuletnia mieSzanka RozkochoWa



Nr 1/2021

18

Targi EXPO REAL to największa w Europie impre-
za wystawiennicza, na której spotykają się decyden-
ci i uczestnicy międzynarodowego rynku inwestycji 
i nieruchomości. Trzydniowe targi odbywające się co 
roku w Monachium to wiodąca w Europie platforma 
dająca wystawcom ogromne możliwości do zbada-
nia rynku i rozszerzenia swoich kontaktów. Na EXPO 
REAL obecni są reprezentanci wszystkich etapów 
realizacji inwestycji, od pomysło-
dawców, poprzez inwestorów, fi-
nansistów, wykonawców, marke-
tingowców i sprzedawców aż do 
zarządców i użytkowników. Gmi-
na Babice wraz z 4 innymi gmi-
nami Małopolski: Chrzanowem, 
Trzebinią, Andrychowem i My-
ślenicami zrzeszonymi w Agen-
cji Rozwoju Małopolski Zachod-
niej S.A. uczestniczyła w targach 
promując ofertę inwestycyjną 
Babickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. 

Wyjazd na Targi EXPO REAL 
odbył się w ramach projektu pn.: 
„Realizacja kompleksowego pro-
jektu obejmującego wsparcie ma-
łopolskiej branży kreatywnej i ICT 
na rynkach międzynarodowych, 
oraz wsparcie JST w pozyskiwa-
niu inwestorów” realizowanego 

przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. 
w Chrzanowie i był współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego 2014-202, Oś priorytetowa  
3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umię-
dzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki, Podziała-
nie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski. 

BaBicka StReFa ekonomiczna pRomoWana  
na taRgach expo Real W monachium

116 uczniów ze szkół podstawowych z gminy 
Babice skorzystało z wycieczek w ramach projektu 
„Odkrywam Małopolskę” – program wsparcia turyst-
ki szkolnej współfinansowanego przez Województwo 
Małopolskie. 

Dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Krako-
wa, który zwiedziły wraz z przewodnikiem śladami 
legend krakowskich. Odwiedziły również Smoczą 
Jamę oraz popłynęły w rejs statkiem po Wiśle. 

Razem zorganizowano trzy przedmiotowe wy-
cieczki jednodniowe do Krakowa. Gmina Babice po-
zyskała na ten cel środki w kwocie 11 400,00 zł. 

Projekt „Odkrywam Małopolskę” pozwolił uczniom 
na poznanie własnego regionu, małopolskich legend 
oraz wzbogacił wiedzę o tym regionie, jego walorach 
przyrodniczych oraz dziedzictwie kulturowym. 

         ProjeKT „odKryWaM MałoPolSKę”
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Gminy funkcjonujące w ramach Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego Chrzanowa w drodze part-
nerstwa z władzami województwa, będą wspólnie 
ustalać najważniejsze cele i wskazywać inwestycje 
niezbędne do ich osiągnięcia, finansowane następnie 
ze środków unijnych. Środki na realizację tych zadań 
w formule ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych) będą pochodzić z Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego w ramach nowej per-
spektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 
– 2027. ZIT to forma współpracy samorządów, współ-
finansowana ze środków Funduszy Europejskich, 
dzięki której samorządy mogą skuteczniej i efektyw-
niej realizować swoje przedsięwzięcia przyczyniając 
się również do większej integracji i spójności regio-
nu. Formuła współpracy w ramach stowarzyszenia 
umożliwia wyjście poza sztywne granice administra-
cyjne samorządów, co przełoży się na większe od-
działywanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć. 
Pierwszym zadaniem stowarzyszenia będzie wypra-
cowanie wspólnej, wieloletniej strategii rozwoju całego 
obszaru powiatu. W nowej perspektywie unijnej wła-
śnie dla związków ZIT zarezerwowane będą specjalne 
środki, o które gminy będą mogły się starać w trybie 

pozakonkursowym. Zakłada się, że w tym specjalnym 
trybie rozdysponowanych zostanie ponad 1,2 mld zł. 
Prezesem Stowarzyszenia „Aglomeracja Chrzanow-
ska” został wybrany burmistrz Chrzanowa Robert 
Maciaszek. Jego zastępcami zostali burmistrz Libią-
ża Jacek Latko oraz burmistrz Trzebini Jarosław Oko-
czuk. W skład zarządu Stowarzyszenia weszła także 
burmistrz Alwerni Beata Nadzieja-Szpila oraz wójt 
Babic Radosław Warzecha.

gMiNy PoWiaTu chrzNoWSKiego uTWorzyły 
SToWarzySzeNie „agloMeracja chrzaNoWSKa”.

5 szkół podstawowych z terenu Gminy Babice 
otrzymało dofinansowanie w ramach Programu „La-
boratoria Przyszłości”:

 Zespół Szkół w Babicach – 60 000,00 zł,
 Szkoła Podstawowa w Jankowicach – 60 000,00 zł,
 Zespół Szkół w Mętkowie – 60 000,00 zł,
 Szkoła Podstawowa w Rozkochowie – 30 000,00 zł,
 Szkoła Podstawowa w Zagórzu – 70 000,00 zł.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 280 000,00 zł.
W ramach dotacji zakupione zostaną: drukarki 3D 
wraz z akcesoriami, mikrokontrolery z akcesoriami, 
sprzęt do nagrań, stacje lutownicze oraz pozostały 
sprzęt zgodnie z obowiązującym w Programie kata-
logiem wyposażenia.

Zakupiony sprzęt pozwoli na prowadzenie cieka-
wych i innowacyjnych zajęć dla uczniów z zakresu 
projektowania i drukowania 3D, rozwijających ich 
umiejętności, zainteresowania i pasje, jak również 
kompetencje przyszłości z tzw. kierunków STEAM 
(nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz mate-
matyka).

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna 
realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów. 

W SzKołach gMiNy BaBice PoWSTaNą  
laBoraToria PrzySzłoŚci
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W 2021 roku w szkołach i przedszkolach Gminy 
Babice systematycznie urządzane są w ramach gmin-
nych środków gabinety dla uczniów posiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, któ-
rym udzielane jest wsparcie przez różnych specjali-
stów, tj. logopedów, terapeutów, surdopedagogów, ty-
flopedagogów, psychologów, itp.

Gabinety są urządzone oraz wyposażone w specja-
listyczne pomoce, za pomocą których osiągane są lep-
sze efekty udzielanego wsparcia. 

W Zespole Szkół w Babicach już funkcjonuje nowy, 
drugi gabinet pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
Z sali terapeutycznej mogą również korzystać ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Zagórzu, a wkrótce podobny 
gabinet zostanie oddany do użytku uczniom Zespołu 
Szkół w Mętkowie. W gabinetach uczniowie mogą sko-
rzystać z pomocy pedagoga szkolnego lub psychologa. 
Odbywają się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 
logopedyczne oraz specjalistyczne – rewalidacyjne. 
Wyposażenie gabinetu sprzyja zindywidualizowanej 
pracy, różnorodne zakupione pomoce dydaktyczne 
uatrakcyjniają zajęcia i podnoszą ich efektywność. 
Uczniowie chętnie przychodzą na zajęcia i rozmowy 
w nowoczesne, a zarazem przytulne miejsce. 

NoWo urządzoNe gaBiNeTy SeNSoryczNe 
W SzKołach i PrzedSzKolach. 


