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Szanowni Pañstwo, Drodzy Mieszkañcy!

Mam przyjemno�æ przekazaæ
Pañstwu kolejne wydanie Biuletynu,
ostatnie przed zbli¿aj¹cymi siê waka-
cjami. Mijaj¹ce miesi¹ce i tygodnie
up³ynê³y pod znakiem   wytê¿onej pra-
cy w zakresie realizacji nowych i kon-
tynuacji rozpoczêtych ju¿ wcze�niej
przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Macie
zatem Pañstwo przed sob¹ zbiorcz¹
informacjê na temat kolejnych dzia³añ
inwestycyjnych prowadzonych na na-
szym terenie. Bie¿¹cy numer po�wiê-
cony jest w g³ównej mierze sprawie
wniesienia niepieniê¿nego wk³adu do
Spó³ki Gospodarka Komunalna w Ba-
bicach w postaci praw do maj¹tku sie-
ci wodoci¹gowej. Celem wyja�nienia
licznych kontrowersji naros³ych w ostat-
nim czasie wokó³ tego tematu, zapra-
szam Pañstwa do lektury wywiadu
z Pani¹ Ew¹ Kosowsk¹ Cz³onkiem Za-
rz¹du Spó³ki Gospodarka Komunalna
w Babicach. Jest to niew¹tpliwie temat

trudny ale niezwykle wa¿ny dla gminy i jej mieszkañców. Z uwagi na wagê i istotê
podejmowanych dzia³añ pozwólcie Pañstwo, ¿e  w paru s³owach przybli¿ê sens
i przes³anki podejmowanych przez nas dzia³añ.

Drodzy Pañstwo, uzasadnienia podwy¿ek wody s¹ wszêdzie podobne, rosn¹
koszty utrzymania i amortyzacji modernizowanych czy  powiêkszanych sieci wodoci¹-
gowych. Wszêdzie tam, gdzie w ostatnich latach oddano do u¿ytku now¹ oczyszczal-
niê lub sieæ kanalizacji, podatki, op³aty za korzystanie ze �rodowiska, odpisy amorty-
zacyjne stanowi¹ nawet po³owê kosztów.  A kolejne podwy¿ki op³at za wodê i �cieki
wydaj¹ siê nieuniknione. Najbardziej dotkliwe bêd¹ tam, gdzie z racji wieloletnich
zaniedbañ trzeba du¿o inwestowaæ. Taka sytuacja ma miejsce w naszej gminie.
Bez podjêcia natychmiastowych kroków polegaj¹cych na modernizacji i wymianie rur,
niejednokrotnie azbestowych, za parê lat istniej¹ca sieæ mo¿e wymagaæ olbrzymich
nak³adów, na które Gminê Babice i jej mieszkañców nie bêdzie staæ. Chodzi o to, ¿eby
wysokimi kosztami remontów nie obci¹¿aæ przysz³ych pokoleñ i utrzymaæ wysok¹
jako�æ wody. Jednostkowe dop³aty bardzo szybko zamieniaj¹ siê w du¿e, w skali
gminy, pieni¹dze. Oczywi�cie im wiêcej gospodarstw domowych pod³¹czonych do
sieci, na tym wiêksz¹ liczbê p³ac¹cych rozk³adaj¹ siê koszty sta³e. Cena wody w nowej
taryfie zwi¹zana jest z przysz³ymi inwestycjami na sieci wodoci¹gowej. Aport maj¹tku
do Spó³ki, który zosta³ z³o¿ony we wniosku taryfowym, pozwoli na uzyskanie odpisów
amortyzacyjnych rzêdu 250 tys. z³. �rodki te pos³u¿¹ na modernizacjê sieci i poprawê
jako�ci us³ug �wiadczonych przez Spó³kê. Pozwol¹ równie¿ ubiegaæ siê o �rodki
zewnêtrzne, dziêki którym systemy poboru i dystrybucji wody uda siê wreszcie ucywi-
lizowaæ. W poszukiwaniu optymalnego rozwi¹zania i racjonalnego wyj�cia z sytuacji,
propozycja Spó³ki w sprawie wysoko�ci taryfy jest najkorzystniejszym mo¿liwym wa-
riantem w wypracowaniu najlepszego punktu wyj�cia do przeprowadzenia remontów
i modernizacji starej sieci wodoci¹gowej na terenie gminy.

Szanowni mieszkañcy u progu zbli¿aj¹cego siê sezonu urlopowego ¿yczê by
przez ca³y okres wakacji towarzyszy³a Pañstwu piêkna, s³oneczna pogoda. ̄ yczê moc
wra¿eñ, przygód, spotkañ w rodzinnym i kole¿eñskim gronie, a nade wszystko, by
Pañstwa wakacyjny wypoczynek by³ daleki od trosk i wszelkich niebezpieczeñstw.
Je�li nie macie Pañstwo pomys³u na spêdzenie wolnego czasu albo mo¿liwo�ci wyjaz-
du ze swoimi pociechami, serdecznie zachêcam do skorzystania z bogatego kalenda-
rza imprez  organizowanych na naszym terenie.

Zapraszaj¹c do zapoznania siê z bie¿¹cym numerem Biuletynu,
          ¿yczê jak zawsze mi³ej lektury
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Zacznijmy nasz¹ rozmowê od przybli¿enia czytelnikom
Kuriera Gospodarki Komunalnej, tj. rok powstania, sposób
funkcjonowania itd.

E.K.: Gospodarka Komunalna ma charakter spó³ki z o.o.
Jej siedziba znajduje siê w Babicach przy ul. Cichej 2. Spó³ka
zosta³a zarejestrowana w 1995r. w S¹dzie Rejonowym
w Katowicach rejestru handlowego, a nastêpnie w 2002r.
zosta³a wpisana do Krajowego Rejestru S¹dowego - Rejestru
Przedsiêbiorców. Obecnie wszystkie udzia³y nale¿¹ do Gminy
Babice co powoduje, ¿e jest jej w³a�cicielem. Do jej g³ównych
zadañ nale¿y dzia³alno�æ maj¹ca na celu zbiorowe zaopatrze-
nie w wodê i odprowadzanie �cieków z terenu Gminy Babice.
W ramach tych zadañ dbamy, by zapewniæ odpowiedni¹ ja-
ko�æ wody pitnej, niezawodno�æ zaopatrzenia, odpowiedni¹
jej ilo�æ i ci�nienie. Woda jest dostarczana do wiêkszo�ci do-
mów   z ujêcia Potro�cie posiadaj¹cego wydajno�æ rzêdu 100
m3/h, posiadamy tak¿e ujêcie rezerwowe w Mêtkowie. W po-
przednim roku sprzeda¿ wody siêgnê³a 236 000m3 w 7 nastê-
puj¹cych so³ectwach: Babice, Jankowice, Mêtków, Olszyny, Roz-
kochów, Wygie³zów i Zagórze.
W spó³ce zatrudnionych jest 13
pracowników   (5 umys³owych
i 8 fizycznych) i na chwilê obecn¹
jest to optymalna ilo�æ do efek-
tywnego wykonywania pracy
w zakresie zaopatrzania w wodê
i odprowadzania �cieków.

O g³ównych zadaniach Pani
wspomnia³a,   a co innymi dzia-
³aniami?

E.K.: Tymi innymi dzia³aniami s¹:
w³¹czenia do sieci wodoci¹go-
wej czyli przy³¹cza domowe, ro-
boty melioracyjne, uzgadnianie
tre�ci map, us³ugi porz¹dkowe
m.in. wywóz �mieci z przystan-
ków czy remonty cz¹stkowe
dróg. Na co dzieñ natomiast
koszty  i nasz¹ dzia³alno�æ de-
terminuj¹: usuwanie awarii   oraz
ewentualne koszty wynikaj¹ce
z przerw w dostawie wody.
W zwi¹zku  z zakupem nowego
sprzêtu planujemy rozszerzyæ swoj¹ dzia³alno�æ na jeszcze inne
us³ugi. Spó³ka siê rozwija  i ma ambitne plany. Wszystkie na-
sze dzia³ania maj¹ na celu poprawê wykonywanych us³ug
i zadowolenia mieszkañców, a w konsekwencji rozwój dzia³al-
no�ci firmy i ekspansjê na  co raz to nowe obszary wykonywa-
nych dzia³añ.  Naszym celem jest poprawa rentowno�ci Spó³-
ki, która ma dzia³aæ jak dobrze prosperuj¹ca firma. Tylko od
czego� trzeba zacz¹æ i niestety nie da siê tego zrobiæ    z dnia na
dzieñ. Poprawa sytuacji Spó³ki wymaga czasu.

To wszystko bardzo piêknie brzmi ale, nie jest ju¿ takie pro-
ste. Mówimy o przysz³o�ci  ale po kolei. Zacznijmy od tera�-
niejszo�ci i planów na dzi�.

E.K.: Jednym z wiêkszych sukcesów jest otrzymanie dofinan-
sowania ze �rodków Unii Europejskiej. Z³o¿yli�my wniosek
do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego
o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007 - 2013 dzia³anie 321 - "Podstawowe us³ugi
dla gospodarki i ludno�ci wiejskiej" - pn. "Budowa sieci wodo-
ci¹gowej rozdzielczej dla zabudowy jednorodzinnej przy ul. Zie-
lonej  w Olszynach". Wniosek zosta³ pozytywnie zweryfikowany
i przyznano nam wsparcie  w wysoko�ci 61. 020 z³. przy ca³ko-
witym koszcie realizacji zadania 99. 260,42 z³.  By³a to dla nas
priorytetowa sprawa i mamy nadziejê, ¿e po przej�ciu ca³ej
procedury, ruszymy z robotami jeszcze tego lata. Zale¿y nam,
by mieszkañcy przy ul. Zielonej w Olszynach mogli w pe³ni
korzystaæ z dostawy wody. Kolejnym wa¿nym przedsiêwziê-
ciem, który realizujemy jest wykonanie projektu sieci kanaliza-
cyjnej dla Babic i Wygie³zowa. Wykonuje go firma MERITUM

z Chrzanowa, a ca³kowita warto�æ projektu wynosi 274.256 z³
brutto. Dziêki podjêtej Uchwale Nr 2/2009  z dnia 21 maja
2009r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników maj¹tek
Spó³ki zosta³ podniesiony o kwotê 296.000 z³   z przeznacze-
niem na zadania zwi¹zane w³a�nie z przedsiêwziêciem dot.
kanalizacji Babic  i Wygie³zowa, co m.in. skutkuje mo¿liwo�ci¹
dokupienia sprzêtu niezbêdnego  do wykonywania niektórych
prac. Kupili�my minikoparkê do sieci wodoci¹gowo - kanali-
zacyjnej wraz z lawet¹ oraz 7 - osobowego Fiata Ducato,
a tak¿e parê komputerów wraz z oprogramowaniem.

Aport szans¹ na poprawê
infrastruktury wodoci¹gowo - kanalizacyjnej

W zwi¹zku z ostatnimi kontrowersjami dotycz¹cymi podniesienia cen wody, co z kolei jest �ci�le
zwi¹zane ze sposobem ustalania taryfy, a tak¿e pewnymi zastrze¿eniami co do funkcjonowania
Gospodarki Komunalnej w Babicach postanowili�my wyja�niæ te kwestie u �ród³a. Konkretnie
zapytali�my o nie Cz³onka Zarz¹du Spó³ki Pani¹ Ewê Kosowsk¹.
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Wielk¹ nadziejê wi¹¿e z rozbudowywaniem siê nowych osie-
dli i pracami zwi¹zanymi z przy³¹czem wody do nowych budyn-
ków. Optymizm w tej sprawie potwierdzi³o ostatnie pó³ roku.
Wracaj¹c jeszcze do opracowania projektu kanalizacji Babic
i Wygie³zowa to jest to powa¿ny krok do skanalizowania tych
miejscowo�ci,  ale niestety koszty s¹ ogromne. To tylko czê�æ
naszych zamierzeñ�

No w³a�nie! Jakie s¹ plany Spó³ki w najbli¿szym czasie?

E.K.: Widzimy jak wielk¹ szansê daj¹ �rodki zewnêtrzne, które
bêdziemy siê staraæ pozyskaæ na realizacjê planów rozwoju
infrastruktury wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, a tak¿e na inne
cele. To jest przysz³o�æ i bardzo wa¿ny element rozwoju ca³ej
Gminy Babice. Zwa¿ywszy,  ¿e bardzo wstêpny szacunek ska-
nalizowania tylko jednej miejscowo�ci Zagórze wynosi  ok.
35 mln z³otych to dobitnie pokazuje skalê wyzwania przed ja-
kim stajemy.  Zdajê sobie sprawê, ¿e nie jest to ³atwe, ale
bêdziemy próbowaæ. Mamy plany, aby dziêki takim �rodkom
zakupiæ np. specjalny samochód asenizacyjny - VUKO s³u¿¹-
cy   do eksploatacji sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej, czyli
mo¿na by poszerzyæ dzia³alno�æ Spó³ki m.in. o wywóz nieczy-
sto�ci i udra¿nianie sieci kanalizacyjnej. Mogliby�my wtedy
skierowaæ ofertê do szerszej grupy odbiorców. Mamy zamiar
tak¿e poszerzyæ ofertê o prace typu wykopy pod fundamenty
czy ogrodzenia, monta¿ przydomowych oczyszczalni, uk³ada-
nie kostki typu libet itd. Pozwoli to na wypracowanie zysku
i byæ mo¿e zdobyciu zaufania nowych inwestorów. Jednak wra-
caj¹c do dnia dzisiejszego du¿¹ szans¹ dla nas jest aport.

Czyli jednym z pomys³ów na realizacjê przynajmniej niektó-
rych z tych zadañ jest wniesienie aportu do maj¹tku Spó³-
ki? Proszê wyt³umaczyæ na czym to polega.

E.K.: Aport jest to niepieniê¿ny wk³ad wniesiony do Spó³ki
w postaci praw do maj¹tku sieci wodoci¹gowej. Jego wyso-
ko�æ wyniesie 9.284.318,37 z³ i jest to podwy¿szenie kapita³u
zak³adowego o tê kwotê. Uda³o siê to przeprowadziæ dziêki
podjêtej Uchwale Rady Gminy Babice z dnia 19 marca 2010r.
Dzia³anie to pozwoli na uregulowanie stanu prawnego
i w³asno�ciowego sieci wodoci¹gowo - kanalizacyjnej.
W Gminie Babice do tej pory Gospodarka Komunalna eks-
ploatowa³a sieæ wodoci¹gow¹ na zasadzie umowy u¿yczenia
a koszty ewentualnych remontów pokrywa³y �rodki bud¿eto-
we gminy. Decyzja ta pozwoli przej¹æ Spó³ce ten maj¹tek
i u³atwi przyst¹pienie do przeprowadzenia inwestycji, z w³a-
snych ju¿ �rodków, polegaj¹cej na remoncie i modernizacji

istniej¹cych instalacji wodnych. Odci¹¿y to bud¿et Gminy Babi-
ce, gdy¿ rozpoczêcie tych prac jest piln¹ spraw¹. Ju¿ wspomi-
na³am, ¿e niektóre odcinki sieci osi¹gnê³y nawet 30 lat, czêsto
rury s¹ azbestowe, wystêpuj¹ spore straty wody. Trzeba wresz-
cie podj¹æ stanowcze kroki, by za kilka, kilkana�cie lat nie oka-
za³o siê, ¿e degradacja instalacji jest bardzo daleko posuniêta,
a woda nie spe³nia ¿adnych norm.

Modernizacja i wymiana elementów sieci wodoci¹gowej
a w perspektywie paroletniej widoczny efekt tych dzia³añ
jest we wszech miar s³uszny. Tylko sk¹d Spó³ka we�mie pie-
ni¹dze na ten cel?

E.K.: Modernizacja i wymiana elementów sieci wodoci¹gowej
to jeden z g³ównych elementów dzia³alno�ci Spó³ki. Jednak
koszty zwi¹zane z tym zadaniem prawdopodobnie pochodziæ
bêd¹ z amortyzacji. Jej warto�æ szacuje siê na kwotê w wyso-
ko�ci 250 tys. z³ w skali roku (jest to 2,5% warto�ci ca³ego
maj¹tku w przeci¹gu roku). To zdecydowanie najtrudniejsza
sprawa, gdy¿ bêdzie jednym z g³ównym czynników   w ustalanej
taryfie wody�

� czyli ka¿dy mieszkaniec p³ac¹cy za wodê i kanalizacjê
zap³aci wiêkszy rachunek i przez to bêdzie mia³ wp³yw na
poprawê niszczej¹cej sieci wodoci¹gowej?

E.K.: Dok³adnie tak! Tylko proszê mnie dobrze zrozumieæ i po-
patrzeæ na tê sprawê trochê szerzej. Mianowicie przedstawili-
�my dwa rozwi¹zania: albo to o którym mówimy, albo rozwi¹za-

nie polegaj¹ce na dop³atach do taryfy. Je¿eli zde-
cydujemy siê na to drugie rozwi¹zanie to w prze-
ci¹gu paru nastêpnych lat w znacz¹cym stopniu
obci¹¿amy bud¿et Gminy, którego dochody i tak
w wiêkszo�ci z³o¿one s¹  z wp³ywów z podatku.
Takie rozwi¹zanie mo¿e w du¿ym stopniu spo-
wolniæ,a nawet przeszkodziæ w zaplanowanych
inwestycjach. Oba rozwi¹zania przedstawili�my
Radzie Gminy Babice na sesji 21 maja 2010r.
Jednak ustalona taryfa nie zosta³a zaakcepto-
wana, a Rada postanowi³a uchyliæ wcze�niej
przyjêty aport. Natomiast punkt obrad dot. do-
p³at do taryf zosta³  w ogóle usuniêty  z porz¹dku
sesji. Ca³¹ sytuacjê rozstrzygnie Wojewoda Ma-
³opolski, który rozpatrzy zasadno�æ podjêtych
uchwa³. Wielce prawdopodobne jest jednak
utrzymanie wskazanej wysoko�ci taryfy. Wed³ug
procedury nawet po potwierdzeniu uchwa³y
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
�cieków uchwa³a pod dyskusje wraca po up³y-
wie 90 dni.

Bardzo zawi³a procedura. Jak wiêc wygl¹da sporz¹dzanie
takiej taryfy?

E.K.: Zgodnie z ustaw¹ o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu �cieków procedura dochodzenia
do taryfy jest nastêpuj¹ca: taryfy zosta³y przedstawione  przez
Spó³kê 21.04.2010r. - czyli zgodnie z ustaw¹ 70 dni przed pla-
nowan¹ dat¹ wej�cia taryf w ¿ycie i przedstawia Radzie Gminy
wniosek o ich zatwierdzenie. W miêdzy czasie, Wójt Gminy Ba-
bice, zgodnie z ustaw¹ sprawdza czy taryfy zosta³y opracowane
zgodnie  z przepisami, a tak¿e pod wzglêdem celowo�ci kosz-
tów. Taryfy zosta³y przygotowane zgodnie z liter¹ prawa wiêc
zosta³y pozytywnie zweryfikowane i przedstawione Radzie Gmi-
ny  z wnioskiem o ich zatwierdzenie. Jak to siê skoñczy³o ju¿
mówi³am. W tym miejscu jeszcze raz pragnê zwróciæ uwagê na
szansê, która zwi¹zana jest z aportem i dostosowanie sieci
wodoci¹gowej do wymagañ XXI wieku.
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Mówi Pani o wziêciu wspólnej odpowiedzialno�ci za sieæ wo-
doci¹gow¹ i kanalizacyjn¹. Proszê wiêc wskazaæ co dok³ad-
nie i w jakim stopniu wp³ywa na cenê wody i czy jest to zwi¹-
zane tylko z aportem?

E.K.: Aport stanowi g³ówny element wp³ywaj¹cy na cenê wody
i jest jednym z kosztów eksploatacji i utrzymania, na które sk³a-
daj¹ siê: w³a�nie amortyzacja, podatki i op³aty niezale¿ne
od przedsiêbiorstwa, a tak¿e wysokie op³aty za korzystanie
ze �rodowiska. Do kosztów zaliczamy równie¿ inflacjê, wzrost
cen energii elektrycznej oraz koszty samej eksploatacji. Niew¹t-
pliwie na wysoko�æ taryfy wp³yw maj¹ tak¿e koszty wprowadza-
nia �cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych nie bêd¹cych w po-
siadaniu Spó³ki. Wszystkie koszty winny byæ zaplanowane na
podstawie kosztów poniesionych w okresie od 01 marca 2009r.
do 28 lutego 2010r. na podstawie ewidencji ksiêgowej. Ewi-
dencjê tak¹ sporz¹dza siê �ci�le   w oparciu o przepisy ustawy
o rachunkowo�ci a tak¿e Rozporz¹dzenia Ministra Budownic-
twa w sprawie okre�lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie
taryf oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie  w wodê
i zbiorowe odprowadzanie �cieków. Do tego dochodz¹ zmiany
warunków ekonomicznych w danym roku, które mog¹ mieæ
wp³yw na poziom kosztów obowi¹zywania taryfy. Mówiê tyle
o kosztach, gdy¿ musimy mieæ pewno�æ  co do ich wysoko�ci,
by nie straciæ p³ynno�ci finansowej i przez to nie zaburzyæ funk-
cjonowania Spó³ki. Podkre�lam, ¿e najwa¿niejsze dla nas jest
rzetelne wykonywanie naszych obowi¹zków czyli,  prac  w zakre-
sie zaopatrzania w wodê i odprowadzania �cieków.

Mówi¹c wprost ile wiêcej mo¿e kosztowaæ woda?

E.K.:  Po ostatnich decyzjach Rady Gminy tak naprawdê ciê¿ko
mi podawaæ konkretne kwoty bo nie wiadomo jak siê rozstrzy-
gnie sytuacja. Taryfy obowi¹zuj¹ w �cis³ych czasookresach.
Dotychczasowa taryfa obowi¹zuje do 30 czerwca br. Natomiast
nowa   nie zyska³a aprobaty Rady Gminy. Zwi¹zku z tym postaje
stan niepewno�ci jak¹ taryfê nale¿y stosowaæ po 1 lipca. Zale¿-
ne to jest od tre�ci rozstrzygniêcia nadzorczego Wojewody
Ma³opolskiego. Rozstrzygniêcia takiego wymaga ustawa
z 7 czerwca  2001 r. o  zbiorowym  zaopatrzeniu w wodê i  zbioro-
wym odprowadzaniu �cieków, gdy¿ w zale¿no�ci od tre�ci roz-
strzygniêcia obowi¹zywaæ bêdzie taryfa zaproponowana przez
Spó³kê albo okres obowi¹zywania "starych" taryf ulegnie przed-
³u¿eniu na kolejne 90 dni poczynaj¹c od 1 lipca br. Je¿eli dojdzie
do takiego rozwi¹zania to Spó³ka, zgodnie z wymienion¹ ustaw¹,
zobowi¹zana jest do z³o¿enia kolejnego wniosku taryfowego.
Ju¿ dzi� mogê powiedzieæ,  ¿e nowy wniosek nie bêdzie siê
praktycznie ró¿ni³ od wniosku z marca. Jedyn¹ kwesti¹ ró¿ni¹c¹
mo¿e byæ aport tzn. jego wprowadzenie lub nie. Jego brak spo-
woduje zaniechanie zamierzeñ, o których mówi³am wcze�niej.
Za parê lat koszty wymiany czy modernizacji psuj¹cej siê sieci
mog¹ byæ ju¿ kolosalne i trudne do ud�wigniêcia. Decyzja Rady
Gminy bezpo�rednio wp³ynie na p³ynno�æ finansow¹ Spó³ki,
gdy¿ przynajmniej przez 3 miesi¹ce dochody Spó³ki bêd¹ ni¿-
sze. Spowoduje to brak zabezpieczenia dla statutowej dzia³al-
no�ci Spó³ki.

Zak³adaj¹c, ¿e nowa taryfa jednak wejdzie w ¿ycie i zacznie
funkcjonowaæ  to o ile wzro�nie cena wody i kanalizacji?

Cena wody wzro�nie o 1,84 z³ na m3 a kanalizacji o 4,29 z³.
Apelujê jednak o wyrozumia³o�æ i spojrzenie na to dzia³anie
pod k¹tem spraw, które dotycz¹ ka¿dego z nas. Mówi¹c obra-
zowo: budujemy dom, unowocze�niamy go, remontujemy, czê-
sto rozbudowujemy po to, by ¿y³o nam siê lepiej, ale tak¿e by
z dum¹ mieæ co przekazaæ swoim dzieciom. My�lmy o na-
stêpnych pokoleniach.
Dla porównania przedstawiam zestawienie cen wody w po-
bliskich gminach. W tabeli zosta³a uwzglêdniona zapropono-
wana przez Spó³kê taryfa, która mo¿e obowi¹zywaæ od 01 lip-
ca. Ceny te w porównaniu z innymi gminami s¹ zbli¿one,
co dobitniej wskazuje na zasadno�æ ich wysoko�ci. Bud¿et
Gminy Babice, która jest jedyn¹ gmin¹ wiejsk¹ w powiecie
chrzanowskim, nie mo¿e siê równaæ z bud¿etem gmin miej-
skich, a co za tym idzie nak³adami na sieæ wodoci¹gow¹.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e wyzwania inwestycyjne przed ja-
kimi stajemy s¹ bardzo podobne. Liczmy siê z tym, ¿e wcze-
�niej czy pó�niej nak³ady na modernizacjê sieci wodoci¹go-
wej s¹  nieuchronne.
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Przegl¹d inwestycji z terenu Gminy Babice

"Ocieplenie budynku Zespo³u Szkó³ wraz
z sal¹ gimnastyczn¹ w Babicach"

10 maja 2010 roku dokonano odbioru koñcowego inwestycji
przy Zespole Szkó³  w Babicach. Pracê wykona³a firma Re-
montowo - Budowlana "QUADRAPLAN" ze Skawy . Ca³kowity
koszt inwestycji wynosi ponad 347 tysiêcy z³otych brutto.

Nad czê�ci¹ socjaln¹ sali gimnastycznej przeprowa-
dzono remont dachu, wymieniono okna, ocieplono budynek
szko³y styropianem o grubo�ci 10 cm. Nastêpnie wykonano
elewacjê budynku, opaskê z kostki brukowej wokó³ szko³y
i cokó³ z p³yt  z piaskowca.

Realizacji zadania w sposób zdecydowany wp³ynê³a
na poprawê estetyki budynku Zespo³u Szkó³ w Babicach i sta-
³a siê jednym z elementów budowy pozytywnego wizerunku
naszej Gminy. Nie jest to tylko wizualna korzy�æ,  ale przede
wszystkim ekonomiczna, gdy¿ dziêki dociepleniu budynku
zmniejsz¹ siê koszty ogrzewania. Konieczn¹ spraw¹ by³a tak-
¿e wymiana starego dachu nad czê�ci¹ socjaln¹  sali gimna-
stycznej, który zacz¹³ przeciekaæ. Na to jak wa¿na by³a to inwe-
stycja i jak bardzo widoczne s¹ rezultaty wskazuje porówna-
nie budynku sprzed remontu i efekt koñcowy.

"Odwodnienie szko³y w Mêtkowie"

Jest to kolejna inwestycja, która powoli zbli¿a
siê do koñca realizacji. Wykonano ju¿ kana³ deszczo-
wy o d³ugo�ci oko³o 425 m., którego zadaniem jest
odprowadzanie �cieków deszczowych z odwodnionej
szko³y oraz ulic: Nadwi�lañskiej   i �w. Floriana. Woda
bêdzie odprowadzana do rowu melioracyjnego - na
nadbrze¿nych terenach obok Wis³y.

Wykonanie odwodnienia Szko³y Podstawowej
w Mêtkowie wraz z urz¹dzeniami oczyszczaj¹cymi �cieki
deszczowe jest uzupe³nieniem infrastruktury wiejskiej
i stanowi element poprawy ¿ycia mieszkañców i sytu-

acji ekologicznej w tym rejonie. Ostatnie miesi¹ce i wzmo¿one opady
deszczu dobitnie wskaza³y zasadno�æ i kluczowy charakter inwestycji.
Piwnice szko³y przy wy¿szych stanach wody gruntowej by³y czêsto zale-
wane. Pomimo bardzo du¿ej ilo�ci wody w ostatnich miesi¹cach, wy-
budowana kanalizacja deszczowa spe³ni³a swoj¹ rolê i tym razem
budynek by³ ca³kowicie bezpieczny. Mamy nadziejê,  ¿e uda siê zreali-
zowaæ w Mêtkowie kolejne wa¿ne zadanie, jakim jest wybudowanie
sali gimnastycznej, która w przysz³o�ci równie¿ bêdzie pod³¹czona do
wspomnianej kanalizacji deszczowej. Odwadniany w ten sposób bê-
dzie tak¿e teren pod rozbudowê cmentarza w Mêtkowie. Wykonawc¹
robót jest firma Kanbud z Libi¹¿a. Koszt inwestycji to prawie 350 tysiê-
cy z³otych.
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"Przestrzenne Zagospodarowanie Centrum
Babic"

Dobiegaj¹ koñca prace przy budynku "starego urzêdu"
i efekty s¹ ju¿ widoczne go³ym okiem. Wykonano ju¿ remont
istniej¹cego ogrodzenia wokó³ budynku, a tak¿e wybudowano
nowy parking z kostki brukowej na 10 stanowisk. Prze³o¿ono
tak¿e istniej¹cy mur oporowy    z ogrodzeniem. Zosta³o równie¿

"Odwodnienie ul. ¯abiej"

Inwestycja dotyczy³a budowy kolektora kanalizacji desz-
czowej na odcinku ul. ̄ abiej w Zagórzu, który odwod-
ni³ jezdniê. Dziêki temu uda³o siê uchwyciæ wody na-
p³ywaj¹ce     z ul. Pi³sudskiego. Pozwoli³o to uchroniæ
i zapobiec zalaniu posesji po³o¿onych przy tej ulicy ju¿
podczas tegorocznych intensywnych opadów deszczu.
Odbiornikiem wód opadowych z przedmiotowego od-
cinka drogi jest rów melioracyjny, który odprowadza
wody do Krzykopy. Wykonawc¹ zadania by³o Przedsiê-
biorstwo Us³ugowo - Handlowe Berny & Berny z Jan-
kowic. Koszt wykonania zadania to ponad 200 tysiêcy
z³otych.

wykonane ocieplenie budynku wraz z wykoñczeniem elewa-
cji.

Obecnie trwaj¹ prace przy remoncie istniej¹cego par-
kingu przy starym budynku Urzêdu Gminy, który polega³ bê-
dzie na po³o¿eniu nowej warstwy asfaltowej - �cieralnej gr.
4.0 cm z pomalowaniem pasów wyznaczaj¹cych m-ca posto-
jowe oraz modernizacja istniej¹cego klombu.
Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich dzia³anie Odnowa i rozwój wsi.

              Ref. Gospodarczy

W niedzielê 16 maja br. Urz¹d Gminy w Babicach wraz z TV Silesia zrealizowa³ program AURA. Celem programu by³a prezentacja
atrakcji i najwiêkszych walorów turystycznych naszej gminy. Program ten wraz z prognoz¹ pogody emitowany by³ na ¿ywo.
Niesprzyjaj¹ca pogoda i intensywne opady deszczu uniemo¿liwi³y pe³n¹ realizacjê zaplanowanego wcze�niej scenariusza
programu. W efekcie, w 4 ods³onach zaprezentowane zosta³y  m.in.: Skansen w Wygie³zowie i  Starorzecze Wis³y w Rozkocho-
wie. Widzów programu przywita³ gospodarz gminy Pan Roman Warcho³ wraz ze Szkolnym Zespo³em Pie�ni i Tañca Ma³opola-
nie. Nastêpnie do odwiedzenia Skansenu w Wygie³zowie zachêca³a Pani Henryka Haduch Wicedyrektor Muzeum - Nadwi�lañ-
ski Park Etnograficzny w Wygie³zowie. W kolejnym wej�ciu na ¿ywo o walorach przyrodniczych i krajobrazowych gminy ze
Starorzecza opowiada³a Pani Agata Grudzieñ Radna Rady Gminy Babice. Z kolei Pani Marzena Pierzcha³a-Dudek Dyrektor
Gminnego O�rodka Kultury i Sportu w Babicach zachêca³a do udzia³u w organizowanych u nas imprezach. Program uatrakcyjni³y
tak¿e: prezentacja wyrobów i wyplatania wikliny, pokaz walk rycerskich oraz wystêp Czarownic z  Lipowieckiego Zamku.

W pierwszym tygodniu lipca w TVS Silesia wyemitowany zostanie program  z udzia³em Gminy Babice pn.: Wakacje z TVS",
którego celem jest prezentacja ciekawych miejsc i  walorów turystycznych Polski.
Ostatni odcinek zrealizowanego Programu "AURA" mo¿na obejrzeæ na stronie Gminy Babice na portalu spo³eczno�ciowym
Facebook.

 RiP

Na ¿ywo z Gminy Babice w TVS
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JK: Jest Pan So³tysem Rozkochowa od niedawna,
proszê  w kilku s³owach opowiedzieæ o sobie?

RK: W pierwszej kolejno�ci muszê podkre�liæ, ¿e bêdê siê
stara³ kontynuowaæ zamierzenia, które zainicjowa³  i nieste-
ty, nie dokoñczy³ poprzedni So³tys. Zdajê sobie sprawê jak
ciê¿kie zadanie mnie czeka. �P Antoni Nowak by³ ju¿ osob¹
rozpoznawaln¹, mieszkañcy darzyli go ogromnym zaufa-
niem, a on swoim zaanga¿owaniem i pogod¹ ducha zara-
¿a³ wszystkich dooko³a. Przede wszystkim by³ bardzo sku-
teczny w tym co robi³. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e ze swojej
strony zrobiê wszystko, ¿eby nie rozczarowaæ mieszkañców.
Jestem cz³onkiem Rady So³eckiej od paru lat i stawiam
sobie za g³ówny cel, by nie zniweczyæ tego, w co mój po-
przednik w³o¿y³ tyle trudu. Wracaj¹c do pytania to mam 61
lat, jestem ¿onaty, mam  2 doros³ych synów. Od 30 lat miesz-
kam w Rozkochowie i ta miejscowo�æ jest bardzo bliska
mojemu sercu.

JK: Co wed³ug Pana powinno zostaæ w pierwszej
kolejno�ci zrealizowane w Rozkochowie? Jakie ma
Pan plany co do przysz³o�ci so³ectwa?

RK: Mam ju¿ �ci�le okre�lone plany i priorytety. Jednak kon-
cepcja i chêci to nie wszystko. Potrzeba jeszcze pieniêdzy.
Mam nadziejê, ¿e stopniowo uda siê realizowaæ te najwa¿-
niejsze przedsiêwziêcia. W mojej opinii bardzo wa¿ne jest
przeprowadzenie remontów dróg powiatowych i gminnych

              NOWY SO£TYS W ROZKOCHOWIE
Po stracie so³tysa Antoniego Nowaka, który pe³ni³ tê funkcjê od 2003r. wybrano jego nastêpcê,
który przej¹³ obowi¹zki so³tysa wsi. W wyborach, które odby³y siê 25 kwietnia br. by³o 2 kandydatów.
Decyzj¹ mieszkañców Rozkochowa na ich przedstawiciela wybrano Pana Ryszarda Kuciela. W celu
przybli¿enia jego osoby, poni¿ej przedstawiamy krótk¹ rozmowê z nowo wybranym so³tysem Roz-
kochowa, wyzwania przed jakimi staje i najbli¿sze plany zwi¹zane z rozwojem miejscowo�ci.

w so³ectwie. Kolejn¹ spraw¹ jest zorganizowanie wolnego cza-
su dla m³odzie¿y. Jeste�my zadowoleni, ¿e powsta³ u nas plac
zabaw, gdzie ochoczo bawi¹ siê nasi najm³odsi mieszkañcy. Jed-
nak chcemy poprzez np. sport oderwaæ m³odzie¿ od kompute-
rów, telewizorów, a tak¿e nierozs¹dnych pomys³ów. Moim wiel-
kim marzeniem jest powo³anie dru¿yny pi³karskiej w so³ectwie.
Przecie¿ w Gminie Babice praktycznie   w ka¿dej miejscowo�ci
takie dru¿yny istniej¹ wiêc dlaczego  u nas nie mia³oby byæ tak
samo. Wi¹¿e siê to tak¿e z popraw¹ infrastruktury sportowej
i w tej sprawie chcê wesprzeæ prê¿nie dzia³aj¹c¹ OSP Rozko-
chów. Zreszt¹ nastêpnym krokiem jest wypracowanie wspólne-
go zdania i stanowiska z przedstawicielami OSP, bo tylko wspól-
nie mamy jeszcze wiêksz¹ szansê na realizacjê stawianych so-
bie zamierzeñ.  Kolejnym aspektem, który jest wa¿ny to �cis³a
wspó³praca z Urzêdem Gminy, z radnymi  i so³tysami innych miej-
scowo�ci. Przep³yw informacji i wymiana do�wiadczeñ maj¹ prze-
cie¿ bezcenn¹ warto�æ.

JK: Czy rozpozna³ Pan ju¿ potrzeby mieszkañców Roz-
kochowa? Czego najbardziej Pana zdaniem im
brakuje?

RK: Od wyborów minê³o niewiele czasu i jest to zbyt krótki okres
by dok³adnie rozpoznaæ potrzeby ludzi. Jednak opinia mieszkañ-
ców jest dla mnie kluczowa. Na bie¿¹co bêdê z lud�mi rozmawia³
i uwzglêdnia³ wszelkie sugestie. Wspomina³em ju¿ np. o remon-
tach dróg i my�lê, ¿e wszyscy s¹ zgodni w tej tematyce. Takie
ulice jak: ul. �ródlana, ul. Kwiatowa, ul. £¹kowa czy drogi powia-
towe w Rozkochowie wymagaj¹ remontu. Jest jeszcze wiele in-
nych spraw  ale wszystko po kolei�

           opracowa³: RiP
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1.   Ostatnie lata dobitnie wskazuj¹ na fakt, ¿e Gmina
Babice k³adzie nacisk  na rozwój turystyki. Tereny
gminy to miejsca atrakcyjne, to zabytki i nieska¿ona
przyroda. Potencja³ tych terenów jest wiêc du¿y
i stwarza mo¿liwo�æ przedstawienia atrakcyjnej oferty
i dotarcie z ni¹ do indywidualnego turysty, który chce
aktywnie wypocz¹æ, ale i do takiego, którego intere-
suj¹ zabytki i ich historia.

R.W. Szukaj¹c optymalnej �cie¿ki rozwoju Gminy Babice,
a tak¿e okre�lenia kierunków jej dzia³alno�ci nie mo¿na po-
min¹æ jej ogromnego potencja³u jakim jest jej po³o¿enie, zró¿-
nicowane tereny, unikatowe zabytki czy ciekawe i niepowta-
rzalne imprezy organizowane na Zamku Lipowiec czy na Skan-
senie. Gmina Babice posiada bardzo korzystn¹ lokalizacjê;
po³o¿ona jest w tzw. "z³otym �rodku" - równej odleg³o�ci
od du¿ych aglomeracji miejskich Krakowa (ok. 38 km) i Kato-
wic (ok. 40 km), a tak¿e blisko O�wiêcimia (ok. 22 km) i Wado-
wic (27 km). Posiada dobre po³¹czenia komunikacyjne; le¿y w
odleg³o�ci 10 km od wêz³a trzebiñsko-chrzanowskiego auto-
strady A-4. Przez teren gminy przebiegaj¹ dwie bardzo wa¿ne
drogi wojewódzkie: nr 780 relacji Kraków - Che³m �l¹ski i nr
781 relacji Chrzanów - £êkawica. Nale¿y podkre�liæ, ¿e to naj-
bardziej zielona i sielska z gmin powiatu chrzanowskiego sta-
nowi jej naturalne zag³êbie turystyczne. Przyci¹ga turystów nie-
ska¿on¹ przyrod¹, piêknymi widokami oraz zabytkami archi-
tektury obronnej, sakralnej i wiejskiej, a tak¿e cyklicznie orga-
nizowanymi imprezami. Korzystne warunki ekologiczne i kra-
jobrazowe oraz atrakcyjna lokalizacja otwieraj¹ szerokie mo¿-
liwo�ci wykorzystania tych walorów do celów równie¿ gospo-
darczych.

Na mo¿liwo�ci zwi¹zane z walorami gminy wskazuje
opracowana i przyjêta Strategia Rozwoju na lata 2007 - 2020,
która widzi szansê dla Gminy Babice jako gminy weekendo-
wo - turystycznej opartej równie¿ na turystyce sportowej,
cyklicznych imprezach czy produkcie charakterystycznym dla
tych okolic. Kolejnym krokiem by³o opracowanie Wieloletnie-
go Programu Inwestycyjnego na lata 2009 -2013 dziêki które-
mu, poprzez konsultacjê spo³eczn¹, uda³o siê okre�liæ priory-
tetowe inwestycje niew¹tpliwie podnosz¹ce atrakcyjno�æ
Gminy Babice. Kolejnym elementem i etapem do którego na-
le¿y siê przymierzyæ to Plan Zagospodarowania Przestrzenne-
go.  Te 3 elementy stanowi¹ podstawê funkcjonowania i two-

"YOURAJSKIE OKOLICE" atrakcj¹ turystyczn¹

Ogromny potencja³ terenów Gminy Babice podpowiada w jakim kierunku
powinna i�æ jej dzia³alno�æ rozwojowa. Wójt Gminy Babice opowiada w czym
tkwi najwiêksza si³a tych terenów i jakie s¹ podejmowane dzia³ania by tego
potencja³u nie zmarnowaæ. Relacjonuje jakie uda³o siê zrealizowaæ inwe-
stycje i jakie s¹ plany na lata nastêpne. Podkre�la tak¿e fakt jak wa¿na jest
wspó³praca na linii gmina - inwestor, dziêki któremu potencja³ gminy by³by
w jeszcze wiêkszym stopniu wykorzystany. Wszystko to w kontek�cie dal-
szej ekspansji turystycznej, która jest szans¹ dla gminy i przez to dla jej
mieszkañców.

rzenia naszych okolic coraz bardziej atrakcyjnych dla otocze-
nia, jak i dla samych mieszkañców. Oprócz tych dzia³añ Gmi-
na Babice prowadzi dzia³alno�æ promocyjn¹ maj¹c¹ na celu
prowadzenie wszelkich dzia³añ, zarówno informacyjnych jak
i propagandowych w celu zwiêkszeniu stopnia znajomo�ci
naszej gminy poprzez bli¿sze i dalsze otoczenie. W zwi¹zku
z za³o¿eniami dzia³ania promocyjne maj¹ w efekcie przyczy-
niaæ siê do zwiêkszania znajomo�ci, wiedzy i kreowania spo-
sobu postrzegania Gminy Babice. Prowadzi siê to poprzez
m.in. zaprojektowanie nowego logo, które wywo³uje odpowied-
nie skojarzenia, a tak¿e motywuje do po¿¹danej reakcji jak¹
jest budowa pozytywnego wizerunku i odbioru naszej gminy.
Przekaz informacji odbywa siê poprzez publikacje w prasie,
w telewizji, w radiu, plakaty, wywiady, wystawy, sponsorowa-
nie imprez, wydawanie folderów, banerów, Kuriera Gminy Ba-
bice, uczestnictwo w targach turystycznych czy poprzez strony
internetowe itd.

2. O zaletach ju¿ wspominali�my ale co z baz¹ noc-
legow¹, gastronomiczn¹ czy parkingow¹? Jak gmi-
na ma zamiar rozwi¹zaæ te problemy?

R.W. Jak wspomina³em inwestycje s¹ dla nas bardzo wa¿ne.
Gmina siê rozwija, modernizuje jednak wszystko wymaga cza-
su i przemy�lanych ruchów. Du¿¹ szans¹ s¹ dla nas �rodki
zewnêtrzne przy pomocy których uda³o siê zrealizowaæ takie
inwestycje jak: budowa kompleksu boisk sportowych "Moje
boisko Orlik 2012", "Remont i modernizacjê boiska sportowe-
go z nawierzchni¹ naturaln¹ wraz z zapleczem w miejscowo-
�ci Zagórze" w ramach projektu Orlik Plus, inwestycji pn. "Prze-
strzenne zagospodarowanie centrum miejscowo�ci Babice",
modernizacjê drogi wojewódzkiej nr 780 w Babicach i Wygie³-
zowie. Ponad to gmina otrzyma³a dofinansowanie w ramach
PO Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 na realiza-
cjê projektu pn. "Przygotowanie terenów inwestycyjnych zwi¹-
zanych z innowacyjn¹ gospodark¹ w Gminie Babice". Na ko-
lejne lata przewidziano kolejne obiekty sportowe, które bêd¹
modernizowane w ramach projektów Orlik Plus. Dzia³anie to
jest zgodne z przyjêt¹ strategi¹ gminy czyli aktywn¹ turystyk¹
ale podkre�lam jak wa¿ne to jest przede wszystkim dla miesz-
kañców. Poprzez realizowanie takich i innych inwestycji dba-
my o wygl¹d, estetykê i funkcjonalno�æ naszych miejscowo-
�ci w my�l powiedzenia "jak cie widz¹ tak ciê pisz¹". Istotne
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jest, by stan infrastruktury nie zniechêca³ do bli¿szego pozna-
nia walorów krajoznawczych i kulturowych gminy. Przygotowu-
jemy tak¿e we wspó³pracy z Urzêdem Marsza³kowskim Woje-
wództwa Ma³opolskiego realizacjê wspólnej inwestycji pn. "Bu-
dowa obej�cia drogowego Gminy Babice w ci¹gu dróg woje-
wódzkich nr 780 i 781". Obecnie trwaj¹ konsultacje dotycz¹ce
projektu "Opracowanie studium wykonalno�ci z elementami
koncepcji budowy obej�cia gminy Babice w ci¹gu dróg woje-
wódzkich nr 780 i 781". Gmina zakupi³a tereny znajduj¹ce siê
w pobli¿u Skansenu i Zamku Lipowiec gdzie jest najwiêksze
natê¿enie i ruch turystyczny z my�l¹ o budowie parkingu. Roz-
wi¹za³oby to niew¹tpliwie tak wa¿ny problem szczególnie przy
wiêkszych imprezach organizowanych na Zamku i w Skanse-
nie. Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e w Gminie Babice nie funkcjo-
nuj¹ punkty gastronomiczne czy noclegowe ale faktycznie jest
ich ci¹gle za ma³o. Teren Gminy Babice z racji swojego po³o-
¿enia, bogactwa w osobliwo�ci przyrodnicze, jak i kulturowe,
stanowi doskona³e miejsce zarówno do aktywnego spêdza-
nia wolnego czasu, kontaktu z przyrod¹, spokojnego wypo-
czynku, jak i stwarza szerokie mo¿liwo�ci dla inwestorów i tu
upatrujemy szansê �ci¹gniêcia przedsiêbiorców, którzy mo-
gliby zape³niæ luki w bazie noclegowej i gastronomicznej.

3.  Parking i obiekty sportowe to dobry sposób na
gminê, która z za³o¿enia ma mieæ charakter week-
endowo - turystyczny. Czy planuje siê inne inwesty-
cje zwi¹zane z t¹ stron¹ rozwoju gminy? Realne jest
�ci¹gniêcie prywatnych inwestorów czy przedsiêbior-
ców?

R.W. Znaczenie dzia³alno�ci promocyjnych w pozyskiwaniu
kapita³u spoza gminy trudno przeceniæ, a prowadzone dzia³a-
nia zale¿ne s¹ od mo¿liwo�ci bud¿etowych oraz zaanga¿owa-
nia lokalnego samorz¹du. O planach rozbudowy kolejnych
obiektów sportowych ju¿ mówi³em, w dalszym ci¹gu staramy
siê modernizowaæ centra miejscowo�ci, zrealizowali�my tak-
¿e zadanie polegaj¹ce na modernizacji o�wietlenia ulicznego
gminy. Nieprzerwanie planujemy budowê ci¹gu pieszo jezd-
nego na bazie ulic Podzamcze i Parkowej i wiele innych, które
mamy nadziejê realizowaæ w miarê swoich mo¿liwo�ci i sprzy-
jaj¹cych okoliczno�ci (np. mo¿liwo�ci �ci¹gniêcia �rodków
zewnêtrznych). Promocja gospodarcza Gminy Babice dotyczy
przede wszystkim "przyci¹gniêcia" na teren gminy inwesto-
rów oferuj¹cych miejsce zatrudnienia dla mieszkañców gmi-
ny jak i podniesienia jej rangi - ten rodzaj dzia³añ powinien byæ
prowadzony w sposób ci¹g³y i skorelowany z przygotowaniem
terenów pod inwestycje. Sukcesywnie przystêpujemy do opra-
cowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego dla terenów rozwojowych gminy przewidywanych na
lokowanie inwestycji i podejmowanie dzia³alno�ci gospodar-
czej. W zwi¹zku z tym gmina bêdzie realizowa³a projekt pn.:
"Przygotowanie terenów inwestycyjnych zwi¹zanych z innowa-
cyjn¹ gospodark¹ w Gminie Babice". Realizacja projektu bê-
dzie jednym z kroków, który przyczyni siê do stworzenia na
terenie Gminy Babice odpowiednich warunków do inwesto-
wania, powstania atrakcyjnego terenu i u³atwienia przedsiê-
biorcom dostêpu do kompleksowych us³ug  w zakresie dzia-
³alno�ci gospodarczej. W celu lepszego poznania potrzeb
i oczekiwañ przedsiêbiorców z Gminy Babice opracowano tak-
¿e "Diagnozê potrzeb sektora ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw w Gminie Babice". W ramach badañ analizowano
potrzeby i oczekiwania przedsiêbiorców w kontek�cie mo¿li-
wych dzia³añ samorz¹du lokalnego na rzecz wspierania przed-
siêbiorczo�ci w ró¿nych obszarach. W tych dzia³aniach upa-
trujê ogromn¹ szansê dla gminy jakim jest przyci¹gniêcie in-
westorów i w tym sensie jest to jak najbardziej realne. W tym
celu gmina wychodzi na przeciw wszystkim chc¹cym zainwe-
stowaæ poprzez m.in.: pomoc w trakcie ca³ego procesu inwe-

stycyjnego (od planowania lokalizacji do zakoñczenia realiza-
cji), gotowo�æ wspó³pracy z inwestorem w procesie ubiega-
nia siê o wymagane przepisami prawa zezwolenia i zgody,
gotowo�æ wspó³pracy z inwestorem w procesie ubiegania siê
u przedstawicieli mediów technicznych o wymagane przepi-
sami prawa zezwolenia i zgody, pomoc w prowadzeniu roz-
mów z w³a�cicielami terenów.

4.   Niew¹tpliwie takie imprezy jak m.in. "Zlot Wied�m
i Czarownic" s¹ interesuj¹ce i przyci¹gaj¹ t³umy. Czy
w tym roku gmina chce "zaskoczyæ" czym� nowym
odwiedzaj¹cych jej tereny? Jakie s¹ planowane
atrakcje czy imprezy, które maj¹ siê odbyæ na tych
terenach?

R.W. Na terenie Gminy Babice odbywa siê wiele interesuj¹-
cych imprez i to nie tylko "Zlot Wied�m i Czarownic" ale tak¿e:
Turniej Rycerski, Powitanie Lata, Miêdzynarodowy Festiwal
Muzyki Kameralnej i Organowej w Skansenie w Wygie³zo-
wie, Przegl¹d Zespo³ów Obrzêdowych, Konkurs Potraw Re-
gionalnych, Powiatowe �wiêto Miodu i wiele innych. W tym
roku odbêd¹ siê równie¿ na terenie gminy imprezy takie jak:
X Zjazd Czeskich i Polskich Babic oraz Zjazd miejscowo�ci
o nazwie Jankowice. Nowo�ci¹ niew¹tpliwie bêdzie konkurs
pt. "Nasze yourajskie okolice", który polega³ bêdzie na nakrê-
ceniu filmu telefonem komórkowym a nastêpnie przegl¹dem
nades³anych propozycji. Tak¹ nowo�ci¹ jest tak¿e Kiermasz
Rêkodzie³a Artystycznego  podczas, którego wystawcy z ró¿-
nych stron Polski bêd¹ prezentowaæ swoje dzie³a. Odbêdzie
siê to u podnó¿a Zamku Lipowiec. Mam nadziejê, ¿e tak jak
w przypadku wymienionych imprez te te¿ ju¿ na sta³e wpisz¹
siê w kalendarz. Ka¿dy z naszych go�ci znajdzie co� dla siebie
i dla swoich pociech.

5. Jak¹ ma Pan wizjê yourajskich okolic powiedzmy
za 10 lat?

Ka¿da wizja musi byæ podparta racjonalnymi dzia³aniami -
pewnym planem. W celu znalezienia optymalnego kierunku
rozwoju dla gminy nale¿a³o g³êboko przeanalizowaæ potrzeby
jej mieszkañców, oczekiwania spo³eczeñstwa, które nastêp-
nie trzeba by³o zderzyæ z rzeczywisto�ci¹. Dzia³ania te pozwoli-
³y na wypracowanie szeregu precyzyjnych rozwi¹zañ prowa-
dz¹cych do oczekiwanej przeze mnie wizji. Wspomniane ju¿
wcze�niej trzy kroki rozwoju gminy w postaci opracowania Stra-
tegii Rozwoju Gminy Babice, Wieloletniego Programu Inwe-
stycyjnego i opracowaniu Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego maj¹ istotne znaczenie dla rozwoju gminy, s¹ inspiro-
wane przez jej samorz¹d, rozwijaj¹ region a co wiêcej, ¿aden
z nich nie mo¿e samodzielnie istnieæ i ka¿dy z nich musi wy-
stêpowaæ w takiej kolejno�ci w jakiej wymieni³em. W³a�nie te
elementy pozwol¹ na realizacjê mojej wizji. Polegaj¹cej na
tym, by Gmina Babice za lat dziesiêæ by³a miejscem, w którym
dobrze siê ¿yje i mieszka, a tak¿e miejscem atrakcyjnym
i wartym do zainwestowania. Chcia³bym, aby powsta³a strefa
gospodarcza, która przyci¹gnie inwestorów  firmy, upatruj¹ce
szansê rozwoju i realizacji w³a�nie na naszym terenie. Do
osi¹gniêcia tych planów przyczyni siê m.in. wykonanie inwe-
stycji budowy obej�cia drogowego Gminy Babice. Mam na-
dziejê, ¿e w ci¹gu tych lat zostanie w pe³ni wykorzystany ogrom-
ny potencja³ gminy, je¿eli chodzi o kwestie turystyki, dojdzie do
rozwoju szczególnie bazy gastronomicznej i hotelarskiej.  Pod-
sumowuj¹c, liczê na to, ¿e w przysz³o�ci Gmina Babice stanie
siê miejscem atrakcyjnym  i otwartym dla turystów i inwesto-
rów. Jednak najwa¿niejsze jest dla mnie by nasza wspólna
gmina sta³a siê przyjazna dla wszystkich mieszkañców.

      opracowa³: RiP
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1 marca br. O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Babicach rozpocz¹³
realizacjê projektu systemowego pt. "Aktywizacja spo³eczno-
zawodowa bezrobotnych w gminie Babice" wspó³finansowa-
nego ze �rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Jego celem jest zmniejszanie obsza-
rów wykluczenia spo³ecznego mieszkañców poprzez podnie-
sienie poziomu aktywno�ci ¿yciowej, spo³ecznej i zawodowej.
Narzêdziem do realizacji
projektu jest PROGRAM
AKTYWNO�CI LOKAL-
NEJ, gdzie najistotniej-
szym zadaniem animato-
ra jest zmotywowanie
mieszkañców Zagórza do
wspólnej integracji, maj¹-
cej na celu przeciwdzia³a-
nie wykluczeniu spo³ecz-
nemu poprzez okre�lone
dzia³ania integracyjne
i dzia³ania o charakterze
�rodowiskowym.

Do tych pierwszych
nale¿y miêdzy innymi or-
ganizacja wolontariatu
"Klubu Liderów M³odzie-
¿owych" oraz wielu imprez
integracyjnych przewidzia-
nych w bie¿¹cym roku.
Natomiast  do dzia³añ
o charakterze �rodowisko-
wym nale¿y poprawa es-
tetyki otoczenia w central-
nym punkcie wsi i na ten
cel zosta³y przewidziane
�rodki na zakup drzewek
i krzewów ozdobnych,
³aweczek oraz elementów dekoracji. Wszystkie prace z tym zwi¹-
zane wykonaj¹ chêtni mieszkañcy, uczestnicy projektu oraz wo-
lontariusze z KLM.

Pracownicy OPS organizuj¹ cykl spotkañ i imprez pro-
muj¹cych powy¿szy projekt,   który jest szans¹ dla ludzi, i tak:
- 29 marca w siedzibie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Zagórzu
odby³a sie Konferencja pt. "Aktywizacja spo³eczno-zawodowa
bezrobotnych w Gminie Babice". Funkcjê gospodarza Konfe-
rencji pe³ni³a Pani Jolanta Radecka - Kierownik O�rodka Po-
mocy Spo³ecznej w Babicach. Jako pierwszy zabra³ g³os Wójt
Gminy Babice Roman Warcho³, który przywita³ przyby³ych go�ci
oraz uczestników projektu podkre�laj¹c jak du¿¹ szans¹ jest
tego typu dzia³anie dla mieszkañców. Pani Jolanta Radecka
przedstawi³a zadania OPS i mo¿liwo�ci pozyskiwania pomocy
w ramach tych zadañ. Nastêpnie g³os zabrali pracownicy OPS-
u Pani Katarzyna Augustynek, która opowiedzia³a  o dzia³aniach
podejmowanych w zakresie przeciwdzia³ania przemocy w ro-
dzinie oraz  Pani Agata Pa³ka - Koordynator projektu, która przed-
stawi³a cele, zadania oraz dzia³ania, jakie bêd¹ podejmowane
wobec uczestników i uczestniczek projektu,a tak¿e mo¿liwe for-
my wsparcia i zak³adane rezultaty projektu. Cel konferencji zo-
sta³ zrealizowany, a jej uczestnicy opuszczali spotkanie z prze-
konaniem, ¿e tylko dziêki takim spotkaniom  i wspó³pracy insty-
tucji ze �rodowiskiem lokalnym mo¿liwa jest pomoc w rozwi¹-
zywaniu problemów spo³ecznych nurtuj¹cych Gminê Babice.

W ramach projektu w drugiej po³owie marca OPS za-
prosi³ aktywn¹ m³odzie¿ z terenu Zagórza do uczestnictwa
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     Aktywizacja spo³eczno�ci lokalnej w Gminie Babice

w KLUBIE LIDERÓW M£ODZIE¯OWYCH prowadzonego przez
organizatora wolontariatu. Po pierwszych spotkaniach orga-
nizacyjnych podpisano porozumienia o wspó³pracy w zakre-
sie wspomagania przez m³odzie¿ dzia³añ animatora spo-
³eczno�ci lokalnej-organizatora wolontariatu na rzecz spo-
³eczno�ci lokalnej, a w szczególno�ci osób zagro¿onych wy-
kluczeniem spo³ecznym.

- 26 kwietnia 2010 r. odby³a siê DEBATA OBYWATELSKA
mieszkañców Zagórza, której celem by³o wyznaczenie przez
mieszkañców miejsca w Zagórzu, gdzie zostanie poprawio-
na estetyka otoczenia. Podczas burzliwej dyskusji mieszkañ-
ców pad³o kilka sugestii dotycz¹cych wyboru tego miejsca,
a mianowicie: "Na Ska³ce", teren za przedszkolem, teren pla-
cu zabaw przy przedszkolu, teren przy szkole oraz teren za
Stra¿nic¹. W efekcie zdecydowano, ¿e najbardziej odpowied-
nim miejscem bêdzie propozycja, która zosta³a przedstawio-
na jako ostatnia, czyli teren za Stra¿nic¹. Argumenty przema-
wiaj¹ce za tym wyborem maj¹ w³a�ciwe i rzetelne uzasad-
nienie, otó¿ przy Stra¿nicy jest dostêp do wody, pr¹du i co
najwa¿niejsze Stra¿nica znajduje siê w centrum wsi. Wiêk-
szo�æ osób uczestnicz¹cych w debacie by³a zwolennikiem
wyboru w³a�nie tego miejsca.
Kolejnym etapem w ramach projektu by³o zorganizowanie
przy Zespole Szkó³ w Zagórzu Dnia Dziecka. Zabawy i kon-
kursy na boisku przed budynkiem szko³y prowadzi³ Klub Li-
derów M³odzie¿owych, którego cz³onkowie z ogromnym za-
anga¿owaniem podjêli siê organizacji i zagospodarowania
czasu wolnego dla dzieci. Spor¹ atrakcj¹ okaza³ siê szczu-
dlarz oraz klaun, a tak¿e malowanie twarzy. Przy wspó³pracy
z Pani¹ Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Zagórzu Pani¹ Ann¹ Gucik
uda³o siê przygotowaæ poczêstunek, a ka¿dy z uczestników
otrzyma³ skromny upominek.
W zwi¹zku z tym, i¿ s³oneczna pogoda dopisa³a,  impreza dla
gimnazjalistów odby³a siê na boisku przy Klubie Sportowym
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Zagórzanka. Przygotowane zosta³y zawody sportowe dla m³odzie¿y, których uczestnicy wygrywali nagrody zakupione przez O�ro-
dek Pomocy Spo³ecznej w Babicach w ramach �rodków otrzymanych na realizacjê projektu. W organizacjê imprezy czynnie
zaanga¿owali siê uczestnicy projektu. 18 czerwca na boisku sportowym odby³o siê natomiast spotkanie integracyjne, w którym
udzia³ wziêli uczestnicy projektu, wolontariusze oraz pracownicy OPS-u.

O�rodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Babicach sk³ada serdeczne
podziêkowania wszystkim oso-
bom, które by³y zaanga¿owane
i pomog³y zorganizowaæ imprezê:
Uczestnikom Projektu, M³odzie¿y,
Nauczycielom oraz Go�ciom. Dziê-
kujemy tak¿e Druhom Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Zagórzu za udo-
stêpnienie sali i pomoc.

O organizowanych przed-
siêwziêciach bêdziemy informo-
waæ Czytelników Kuriera Gminne-
go na bie¿¹co. Oferujemy tak¿e
swoj¹ pomoc osobom i organiza-
cjom przy realizacji mniejszych
i wiêkszych wydarzeñ w miejsco-
wo�ci Zagórze zwi¹zanych z pro-
jektem.

Informacje dotycz¹ce projektu: O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Babicach, ul. Krakowska 56, tel. 32/6134050 wew.84

Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej Powiatu Chrzanowskiego
rozpoczê³o oficjalnie dzia³alno�æ 29 kwietnia 2010 roku. Siedziba centrum in-
formacji turystycznej znajduje siê w Domu Ludowym w Wygie³zowie i posiada
bardzo dobr¹ lokalizacjê. Idea powstania Centrum Informacji Turystycznej po-
jawi³a siê w momencie opracowywania Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanow-
skiego, w której zwrócono uwagê na konieczno�æ powo³ania  tego typu instytu-
cji ze wzglêdu na warto�æ �rodowiska geograficznego powiatu.
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej bêdzie funkcjonowa³o w oparciu
o 3 podstawowe filary:
- gromadzenie, weryfikacja, przetwarzanie i dystrybucja informacji  i materia-
³ów gmin i powiatu, gestorów bazy noclegowej i gastronomicznej, lokalnych
artystów, instytucji dzia³aj¹cych w zakresie us³ug kulturalnych.

Zapraszamy do PCIT w Wygie³zowie
- kreowanie produktów turystycznych i tury-
stycznego wizerunku Powiatu Chrzanow-
skiego,
- edukacja  w zakresie turystyki.

Centrum  równie¿ dzia³a w warstwie cyfro-
wej.  Na potrzeby funkcjonowania online
stworzona zosta³a Baza Turystyczna Powia-
tu Chrzanowskiego, w której znalaz³y
siê najistotniejsze informacje dla podró¿-
nych tj. dostêpno�æ komunikacyjna, atrak-
cje turystyczne, baza turystyczna, baza ga-
stronomiczna, kultura, infrastruktura tury-
styczna   oraz informacja o cyklicznych wy-
darzeniach na terenie powiatu. Od roku 2011
Centrum bêdzie funkcjonowaæ w sieci Ma-
³opolskiego Systemu Informacji Turystycz-
nej (MSIT),  który bêdzie w pe³ni kompatybil-
ny z systemem Polskiej Organizacji Tury-
stycznej.
PCIT jest pierwszym z obiektów  przystoso-
wanych w pe³ni do funkcjonowania  w sys-
temie MSIT. Ka¿dy podmiot funkcjonuj¹cy
w ramach MSIT bêdzie obowi¹zkowo prze-
chodzi³ proces kategoryzacji, na który
sk³adaæ siê bêdzie audyt wyposa¿enia
i standardu obs³ugi turystów zgodnego
z przyjêtym przez Województwo Ma³opolskie
regulaminem dzia³ania obiektów informa-
cji turystycznej w ramach systemu MSIT.

Kontakt do PCIT
       32 551 Wygie³zów

       ul. Lipowiecka 3
       Tel + 48 32 210 93 13

     email: info@powiat-chrzanowski.pl
       www.visit.powiat-chrzanowski.pl
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6 lipca w Babicach odbêdzie siê
impreza sportowa pn. "Mistrzostwa
Ma³opolski  w je�dzie indywidualnej
na czas", której organizatorem jest: Ma³opol-
ski Zwi¹zek Kolarski w Krakowie, Wojewódzki
Ludowy Klub Sportowy Krakus w Krakowie
i Uczniowski Klub Sportowy "Sokó³" w Kêtach
i jako wspó³organizator Urz¹d Gminy w Babi-
cach.

Wy�cig zaplanowano na trasie Babice -
Mêtków i stanowi on uzupe³nienie dla organizo-
wanych na terenie gminy imprez sportowych. Po-
pularno�æ jazdy na rowerze ci¹gle ro�nie wiêc
tym bardziej cieszymy siê, ¿e zawody odbywaj¹
siê na terenie naszej Gminy. Zawody populary-
zuj¹ aktywny wypoczynek i ruch szczególnie
w�ród dzieci  i m³odzie¿y, co z kolei wspomaga
dzia³ania Gminy w upowszechnianiu kultury
fizycznej i sportu. W zawodach oprócz zrzeszo-
nych zawodników posiadaj¹cych aktualn¹ licen-
cjê mo¿e wzi¹æ udzia³ równie¿ ka¿dy, kto chce
sprawdziæ swoje umiejêtno�ci .

Szczegó³owy program minutowy "Mistrzostw Ma-
³opolski w je�dzie indywidualnej na czas" w Ba-
bicach.

12:00 - 13:30   zapisy zawodników na komplek-
sie boisk sportowych "Orlik 2012", który po³o¿o-
ny jest przy ul. Spó³dzielczej   w Babicach
14:00 - odprawa techniczna
14:30 - start - niestowarzyszonych
 (ka¿dego chêtnego)
15:00 - start - m³odzik i m³odziczka
16:00 - start - juniorka m³odsza, kobiety open,
junior m³odszy, junior, orlik, elita, masters.
18:00 - zakoñczenie wy�cigów
18:30 - dekoracja zawodników

Zawodnicy bêd¹ startowaæ pojedynczo co jedn¹
minutê. Start i meta w Babicach, pó³metek /na-
wrót/ w Mêtkowie. Wy�cig odbywa³ siê bêdzie
przy ruchu zamkniêtym.

Zapraszamy serdecznie ka¿dego zaintereso-
wanego i lubi¹cego jazdê na rowerze  do udzia-
³u   w zawodach.

Mistrzostwa Ma³opolski
w Gminie Babice

Turniej pod has³em "Wygraj z Visa!"
Dziêki wspó³pracy organizacji Visa z FIFA, podczas nadchodz¹cych
Mistrzostw �wiata FIFA w Pi³ce No¿nej 2010 zostanie przeprowadzona
akcja "Wygraj z Visa! - m³odzie¿owy turniej pi³karski". Akcja, prowadzona
jest pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki i  jest adre-
sowana do samorz¹dów, na których terenie funkcjonuj¹ kompleksy spor-
towe "Moje boisko - Orlik 2012" i do animatorów prowadz¹cych zajêcia
sportowe dla dzieci i m³odzie¿y na tych obiektach. Do organizacji powy¿-
szego turnieju zosta³o zakwalifikowanych 500 pierwszych Orlików, dziêki
z³o¿eniu prawid³owego wniosku w�ród nich znalaz³ siê tak¿e babicki
obiekt.
18 czerwca br. na kompleksie boisk sportowych Orlik w Babicach odby³
siê Gminny Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ Podstawowych w ramach progra-
mu " Wygraj z Visa".
Do turnieju zosta³y zaproszone reprezentacje wszystkich SP z terenu
Gminy Babice.  Ostatecznie zabrak³o z Zagórza.
Najwa¿niejsza w Turnieju by³a dobra zabawa, jednak atrakcyjne nagro-
dy sprawi³y, ¿e ka¿da z dru¿yn da³a z siebie wszystko. Zawody wygra³a
dru¿yna z Jankowic, dziêki czemu otrzymali 2 pi³ki Jabulani i koszulki
sportowe. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y po pi³ce. Nagrodê wrêczy³ przed-
stawiciel UG Babice i Animator obiektu. Pi³ki cieszy³y siê ogromnym
zainteresowaniem, gdzy¿ takimi samymi grali najlepsi pi³karze�wiata
podczas Mistrzostw �wiata w RPA.
W Turnieju wziê³y udzia³ 4 reprezentacje szkó³ podstawowych z Babic,
Mêtkowa, Jankowic i Rozkochowa.



W wakacje startuje
Babicka Liga
Pi³ki No¿nej

Na babic-
kim "Orliku"
w wakacje
planowany
jest start Ba-
bickiej Ama-
torskiej Ligi
Pi³ki No¿nej.
W rozgryw-
kach prowa-
d z o n y c h

przez PKS Arka i animatora sportu
bêdzie bra³o 8 dru¿yn. Swoj¹ goto-
wo�æ do startu w rozgrywkach zade-
klarowa³y ju¿ zespo³y z Babic oraz
z Wygie³zowa. O szczegó³ach Ligi bê-
dziemy informowaæ na bie¿¹co na
stronie www.babice.pl oraz na stro-
nie www.orlikbabice.pl. Wszystkich
zainteresowanych startem w rozgryw-
kach prosimy o kontakt z Animatorem
obiektu Panem Bartoszem Paprotem
pod numerem telefonu: 508 397 855.

 Weekend majowy na sportowo
Organizacja imprez sportowych podczas d³ugiego weekendu majowego sta³a siê ju¿ tradycj¹ w Gminie Babice. W tym

roku równie¿ odby³o siê w tym terminie wiele imprez sportowych przeznaczonych dla dzieci i m³odzie¿y. W ka¿dej miejscowo�ci
by³a okazja do zorganizowania majówki na sportowo. Podobnie by³o 3 maja na obiekcie Orlik 2012, gdzie rywalizacja sportowa
przybra³a charakter dobrej zabawy zarówno dla najm³odszych, jak i sporej grupy dopinguj¹cych rodziców. Oprócz zawodów
sportowych i biegów du¿ym powodzeniem cieszy³o siê przeci¹ganie liny i rywalizacji m³odego pokolenia z tym starszym. Oprócz
frajdy uczestników rywalizacji i obserwatorów du¿ym zaskoczeniem by³ wynik tej rywalizacji, gdy¿ wygrali ci najm³odsi. Najlep-
szych sportowców nagrodzi³ Wójt Gminy Babice Roman Warcho³ i Prezes PKS Arka Babice Edward Kowalski. Urozmaiceniem
i ciekawym punktem imprezy by³ pokaz babickiej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.

Na zakoñczenie odby³ siê mecz Urz¹d Gminy Babice kontra Oldboye Babic. W dru¿ynie UG go�cinnie wyst¹pili mieszkañ-
cy Babic. Podczas rozgrywek liczy³a siê przede wszystkim dobra zabawa. Ostateczny wynik meczu zszed³ na drugi plan.

Zawody sportowe, pomimo niezbyt sprzyjaj¹cej aury, uda³y siê dziêki: Gminnemu O�rodkowi Kultury i Sportu w Babicach
oraz Parafialnemu Klubowi Sportowemu Arka Babice. Impreza wspó³finansowana by³a przez Urz¹d Gminy Babice.

W innych miejscowo�ciach organizatorami imprez sportowych byli m.in. KS Zagórzanka Zagórze i OSP Rozkochów.

     RiP

Uwaga zmiana godzin otwarcia Orlika!
Wakacyjny czas
sprzyja aktywne-
mu wypoczynko-
wi. Wychodz¹c
naprzeciw zapo-
t r z e b o w a n i u
wszystkich korzy-
staj¹cych z obiek-
tu Orlik, kompleks
w czasie wakacyj-
nym otwarty bê-
dzie w nastêpuj¹-
cych godzinach:

poniedzia³ek - pi¹tek 10:00 - 13:00 i 17:00 - 21:00
soboty 10:00 - 12:00 i 14:00 - 18:00
niedziela 14:00 - 18:00
Chêtni do skorzystania z obiektu w innych ni¿ podane godzinach proszeni s¹
o kontakt z animatorem lub gospodarzem obiektu przynajmniej z jednodnio-
wym wyprzedzeniem pod nr telefonów: 508 397 855 lub 608 343 515. Zespo³y
spoza terenu Gminy Babice mog¹ korzystaæ z obiektu w �rody w godz. 17:00 -
20:00, po wcze�niejszym zg³oszeniu i uzgodnieniu z administratorem obiektu.

                                        Administrator obiektu
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tel. 32 613 40 94,  e-mail: gokis@babice.pl

1 modu³ - 25 z³      2 modu³y - 40 z³     3 modu³y - 60 z³     4 modu³y - 80 z³
6 modu³ów - 100 z³     pó³ strony - 150 z³     ca³a strona - 250 z³

WSZYSTKICH POTENCJALNYCH REKLAMODAWCÓW
PROSIMY O KONTAKT Z GMINNYM O�RODKIEM KULTURY I SPORTU W BABICACH
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Apel do Mieszkañców Gminy
Szanowni Pañstwo
W dniu 17 maja 2010 r. mija 135 - rocznica  istnienia
Szko³y Podstawowej  w  Rozkochowie.
W zwi¹zku z tym przygotowujemy siê do nadania szkole
sztandaru.
G³ówne obchody jubileuszowe odbêd¹ siê 04 wrze�niu 2010 r.
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w tej uroczysto�ci, w czasie której
przewidziane jest wbicie pami¹tkowego gwo�dzia z wygrawero-
wanym imieniem i nazwiskiem. Minimalny koszt gwo�dzia wynosi
50 z³.  Pañstwa udzia³ w tej uroczysto�ci bêdzie dla nas wyró¿nie-
niem  i �wiadectwem sympatii, jak¹ darzycie  nasz¹ szko³ê.
Zainteresowane osoby prosimy o dokonanie wp³aty na konto Ko-
mitetu Rodzicielskiego w terminie do 31 lipca 2010 roku,z do-
k³adnym podaniem imienia i nazwiska oraz tytu³em wp³aty "jubile-
usz szko³y".
Mimo ogólnie trudnej sytuacji spo³eczno - ekonomicznej naszego
kraju bardzo liczymy na Pañstwa szlachetny gest uczyniony na
rzecz Szko³y Podstawowej w Rozkochowie.

   Z wyrazami szacunku

                                              Dyrektor szko³y
Dorota Dindorf

Wp³aty prosimy wysy³aæ na konto - Szko³a Podstawowa   w Rozko-
chowie  Komitet Rodzicielski Numer konta  25 84440008 - 0000 -
0111 - 2560 - 0001 w Banku Spó³dzielczym w Chrzanowie Oddzia³
w Babicach.

Gmina Babice ma ju¿ konto
na FACEBOOKU!!!

Od niedawna Gmina Babice ma swoje konto na portalu spo³eczno-
�ciowym "FACEBOOK". Jest to ciekawa i inna forma dotarcia
do �wiadomo�ci ludzi o atrakcjach naszej gminy.  Strona bêdzie
pe³na zdjêæ  i relacjiz ró¿nych imprez organizowanych na naszym
terenie. Nie zabraknie tak¿e innych wiadomo�ci z terenu gminy.
Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron i gromadzenia siê
w ramach spo³eczno�ci Gminy Babice.

                                                                                                                   RiP

Ostrzeganie i alarmowanie
istotnym elementem

zadaniowym w systemie
obrony cywilnej gminy

Poni¿ej przedstawiamy krótk¹ informacjê na
temat postêpowania w ramach powszechnego sys-
temu ostrzegania i alarmowania. Podstawê stano-
wi¹ syreny umiejscowione w Ochotniczych Stra¿ach
Po¿arnych.

Sygna³y alarmowe i komunikaty ostrzegawcze po-
wszechnie obowi¹zuj¹ce na terytorium  Rzeczypospo-
litej  Polskiej zosta³y wprowadzone Rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 10 pa�dziernika 2006 r. w spra-
wie systemów wykrywania ska¿eñ i w³a�ciwo�ci or-
ganów w tych sprawach ( Dz.U. z 2006 r. Nr 191
poz.1451)

Zasady zachowania siê po us³yszeniu sygna³u
alarmowego

Sposób postêpowania:
Po us³yszeniu sygna³u syreny nale¿y w³¹czyæ odbior-
nik radiowy na pasmo lokalne, postêpowaæ zgodnie
z podanymi w komunikacie zaleceniami, �ci�le sto-
sowaæ siê do zaleceñ w³adz lokalnych i nie zbli¿aæ
siê do katastrofy lub awarii.

Sposób postêpowania w miejscu pracy:
Nale¿y przerwaæ pracê.
Wykonaæ �ci�le polecenia kierownictwa zak³adu-
s³u¿b porz¹dkowych.
Przed opuszczeniem miejsca pracy wy³¹czyæ urz¹dze-
nia , gaz i dop³yw pr¹du.

Sposób postêpowania poza zak³adem:
Przerwaæ pracê domow¹, zakupy,naukê,udzia³
w imprezach, podró¿.
Wy³¹czyæ gaz i dop³yw pr¹du.
Wygasiæ ogieñ w paleniskach ( piecach, kominkach).

             Zarz¹dzanie Kryzysowe
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Od 1 lutego tego roku uczniowie klasy I Szko³y Podsta-
wowej w Jankowicach pod kierunkiem nauczyciela wycho-
wawcy Barbary Fr¹czek uczestniczyli w dodatkowych zajêciach
w ramach II etapu Projektu Edukacyjnego "Pierwsze uczniow-
skie do�wiadczenia drog¹ do wiedzy".
Celem zajêæ by³ rozwój inteligencji wielorakich ze zwróce-
niem uwagi na indywidualno�æ ka¿dego dziecka. Szczegól-
nie zwracano uwagê na wykorzystywanie jego mocnych stron
do wszechstronnego rozwoju osobowo�ci i indywidualnych
uzdolnieñ przez wchodzenie w ró¿ne role,  a tak¿e gromadze-
nie wiedzy na ró¿ne tematy w formie najbardziej odpowiada-
j¹cej dziecku. Dzieci mog³y pracowaæ w trzech o�rodkach
zainteresowañ bez podrêczników i zeszytów wykorzystuj¹c
pomoce zgromadzone w klasie.

Dnia 17  czerwca 2010 roku odby³a siê prezentacja efek-
tów pracy uczniów.
By³a to  inscenizacja s³owno- muzyczna  "Legendy o smoku
wawelskim". Wystêp pierwszoklasistów z zainteresowaniem
ogl¹dnêli  Rodzice ,pani so³tys Jankowic Amelia Buczek, pani
dyrektor Gminnego Zespo³u Szkó³ i Przedszkoli Lucyna Zaczyñ-
ska i spo³eczno�æ szkolna Zespo³u Szkó³ w Jankowicach.
Na zakoñczenie uczniowie otrzymali pami¹tkowe pacynki - mysz-
ki, a symboliczny klucz do Sali z Dzieciêcymi O�rodkami Zainte-
resowañ przekazali przysz³orocznym uczniom kl. I, obecnym
przedszkolakom, którzy równie¿ przybyli zobaczyæ wystêp.

  PIERWSZE UCZNIOWSKIE DO�WIADCZENIA DROG¥ DO WIEDZY

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych w Babicach przyst¹pi³a   do X edycji kampanii ,,Zacho-
waj Trze�wy Umys³". W projekt zaanga¿owa³o siê ponad 1000
samorz¹dów i kilkana�cie tysiêcy szkó³. Organizatorem kam-
panii jest Fundacja "Zachowaj Trze�wy Umys³" oraz Stowa-
rzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Patronat
nad kampani¹ sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Komenda G³ówna Policji.
W ramach kampanii zosta³ og³oszony konkurs plastyczny dla
uczniów klas IV - VI SP  oraz m³odzie¿y z klas I-III PG  z terenu
Gminy, który polega³ na stworzeniu pracy plastycznej w for-
mie pocztówki, na której autorzy przedstawi¹ swoje ¿yczenia
i marzenia.
Do konkursu przyst¹pili uczniowie z Zespo³u Szkó³ w Janko-
wicach, Zespo³u Szkó³  w Babicach, Zespo³u Szkó³ w Mêtko-
wie oraz Zespo³u Szkó³ w Zagórzu. £¹cznie udzia³  w konkur-
sie wziê³o 139 uczniów. Gminna Komisja Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych w Babicach ufundowa³a nagrody dla
zwyciêzców tj.: mp3, gry edukacyjne, ksi¹¿ki oraz drobne upo-
minki i  s³odki poczêstunek.

�Zachowaj Trze�wy Umys³"

             SP Jankowice

       GKRPA Babice
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Zwyciêzcy konkursu plastycznego:

Zespó³ Szkó³ w Jankowicach:
szko³a podstawowa
I miejsce: Magdalena Nowakowska
II miejsce: Mariusz Piegza
III miejsce: Aleksandra Kurzak
gimnazjum
I miejsce: Angelika Gawliñska
II miejsce: Agnieszka Tarabu³a
III miejsce: Adrianna Kwiatkowska

Zespó³ Szkó³ w Babicach:
szko³a podstawowa
I miejsce: Damian Adamczyk
II miejsce: Klaudia Pluta
III miejsce: Gabriela Augustynek
gimnazjum
I miejsce: Katarzyna Adamczyk
II miejsce: Zwodziñski Grzegorz

Zespó³ Szkó³ w Mêtkowie:
szko³a podstawowa
I miejsce: Wiktoria Szumniak
II miejsce: Anna Czernik
III miejsce: Aleksandra Mucha
 gimnazjum
I miejsce: Gabriela Ka³u¿a
II miejsce: Patrycja Paj¹k

Zespó³ Szkó³ w Zagórzu:
szko³a podstawowa
I miejsce: Oliwia Jewu³a
II miejsce: Karol Sekretarski
III miejsce: Kamila Cyran
gimnazjum
I miejsce: Adrianna ̄ ak
II miejsce: Karolina Kuciel
III miejsce: Marta Waszewska

Dodatkowo wyró¿niono 22 prace pla-
styczne, których autorzy otrzymali nagro-
dê ksi¹¿kow¹.

   kalendarz kulturalny
na 2010 r.

CZERWIEC
26.06.  IV Ogólnopolski Zjazd Jankowiczan
26.06.  Zagórskie �wiêto

LIPIEC
01.07. Rozpoczêcie Akcji Lato - GOKiS
06.07. Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w je�dzie
            indywidualnej na czas, Mistrzostwa Ma³opolski w je�dzie
            indywidualnej na czas
07.07 Turniej Pi³ki No¿nej "M³ode Orliki"
11.07. Kiermasz Rêkodzie³a Artystycznego - GOKiS

SIERPIEÑ
07-08.08.  V Turniej Rycerski na Zamku Lipowiec
08.08. �wiêto Miodu w Skansenie
15.08. 19.09. XX Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej
                        i Organowej w Skansenie
29.08.   Zlot Wied�m i Czarownic na Zamku Lipowieckim

WRZESIEÑ
05.09. Do¿ynki Gminne
17.09. Fina³ konkursu "Nasze Yourajskie okolice" - GOKiS
19.09. Tradycyjny Odpust w Skansenie

PA�DZIERNIK
04.10. Konkurs plastyczny o tematyce jesiennej GOKiS
29.09. Gminny Konkurs Tenisa Sto³owego - GOKiS

LISTOPAD
11.11.Gminne Obchody �wiêta Niepodleg³o�ci - GOKiS
26.11. Konkurs Plastyczny "Malujemy na ¿ywo" GOKiS

GRUDZIEÑ
Konkurs plastyczny o tematyce Bo¿onarodzeniowej - GOKiS

Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej to wielopokoleniowa instytucja, wyros³a
w tradycji ruchu ludowego. Powstali�my w 1928 roku a historia Zwi¹zku
to historia m³odych dziewcz¹t i ch³opców, wpisuj¹ca siê w historiê Polski.
Wielokrotnie spychani ze sceny publicznej, wracali�my manifestuj¹c niczym
nieskrêpowany entuzjazm spo³ecznego dzia³ania.

Dzisiaj u progu XXI w. Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej to ruch spo³eczny,
oparty na tradycyjnych warto�ciach ruchu ludowego czyli wzajemnej pomocy,
solidarno�ci i poszanowaniu indywidualno�ci oraz sprawiedliwo�ci spo³ecz-
nej - bez przywilejów jakie mo¿e dawaæ urodzenie, bogactwo czy w³adza.
Te warto�ci stanowi¹ o sile Wspólnoty Europejskiej, a zarazem s¹ wk³adem
wielu pokoleñ rodzin ch³opskich w solidarn¹  i otwart¹ Europê.

W imieniu Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej  w Ma-
³opolsce serdecznie zapraszamy do udzia³u w naszych przedsiêwziêciach.
Jak co roku zajmujemy siê przede wszystkim organizacj¹ kolonii letnich dla
dzieci i m³odzie¿y po preferencyjnych cenach - szczególnie  z terenów wiej-
skich, szkoleñ  i konferencji , wymian miêdzynarodowych, sta¿y i praktyk zagra-
nicznych oraz  innych wszelakich form spêdzania czasu wolnego.

W przypadku chêci uczestnictwa w wy¿ej wspomnianych przedsiêwziê-
ciach lub chêci¹ przyst¹pienia do naszej organizacji prosimy o kontakt telefo-
niczny 505 185 227 lub 503 879 401.

Organizatorzy �Powitania Lata w Gminie
Babice� sk³adaj¹ serdeczne podziêko-
wania za pomoc w organizacji imprezy:

- Zespo³owi Szkó³ w Babicach -
Pani Dyrektor Beacie Wi�niewskiej-
Pasierb oraz Paniom Halinie Batory
i Halinie Brzóska
- Ko³u Gospodyñ Wiejskich w Babicach
Parafialnemu Klubowi Sportowemu
�Arka� w Babicach - Panu Bartoszowi
Paprot   i Jerzemu Glanowskiemu
-Ochotniczej Sta¿y Po¿arnej w Rozko-
chowie oraz pracownikom  Referatu
Rozwoju i Promocji Urzêdu Gminy
 w Babicach

  Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej w Ma³opolsce
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PARAFIE RZYMSKOKATOLICKIE
Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem
Wszystkich �wiêtych w Babicach
Ks. proboszcz Antoni Pitek
ul. Kanonicza 6, 32-551 Babice,
tel. (32) 613 40 19
Msze �wiête:
W niedziele i �wiêta: Babice 7.00, 9.00, 11.00,
17.00
/w czasie wakacji: 8.00,11.00,17.00/

Kaplica w Rozkochowie: 9.30
Dni powszednie: 6.30, 18.00 (zim¹ 17.00)

Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
w Mêtkowie
Ks. proboszcz Marek Gu�piel
Mêtków, ul. �w. Floriana 1, 32-551 Babice
tel. (32) 613 42 27
Msze �wiête:
W niedziele i �wiêta: 8.00, 10.30, 16.00
Dni powszednie: poniedzia³ek,
�roda, pi¹tek i sobota: 19.00 (zim¹ 17.00)
wtorek, czwartek: 7.00

Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem
Wniebowziêcia NMP w Zagórzu
Ks. Proboszcz Ryszard �wider
ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 147
32-555 Zagórze
tel. (32) 623 19 39
Msze �wiête:
W niedziele i �wiêta: 7.00, 9.00, 11.00, 17.00
Dni powszednie: 7.00 i 18.00 (IV-VI)
7.00 i 19.00 (VII - VIII), 7.00 i 18.00 (IX),
7.00 i 17.00 (X-III)

Rektorat w Jankowicach
Ks. Rektor Jacek Wróbel
Jankowice, ul. Jana Paw³a II, 32-551 Babice
Msze �wiête:
W niedziele i �wiêta: 8.30, 11.00,16.00
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