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W zwi¹zku z licznymi pytaniami ze strony mieszkañców
odno�nie budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Babice,
chcia³bym Pañstwu pokrótce nakre�liæ czo³owe aspekty tej
budowy, która de facto trwa ju¿ od d³u¿szego czasu.

Na wstêpie, przypomnê tylko jeden element, który jest
niezwykle istotny dla ca³ego procesu budowy. Obejmuj¹c
stanowisko Wójta w grudniu 2006r. zasta³em komornika na
Zwi¹zku Komunalnym, który zablokowa³ sprawne jego
funkcjonowanie. Zamiast zaj¹æ siê strategi¹ budowania
przysz³o mi za¿egnywaæ spory i podzia³y w wewnêtrznych
strukturach Zwi¹zku, które nie sprzyja³y rozwi¹zaniu wci¹¿
narastaj¹cych problemów, oraz trudnymi negocjacjami na
zewn¹trz.

Na dzieñ dzisiejszy  w Zwi¹zku pozosta³y dwie gminy
- decyzja ta podyktowana by³a wypracowaniem jasno�ci
decyzyjnej i przejrzysto�ci w obopólnych relacjach, co
w widoczny sposób prze³o¿y³o siê   na efektywne zarz¹dzanie.
Pozwolê sobie jeszcze wspomnieæ, przy okazji tego tematu,
o sytuacji w Spó³ce Gospodarka Komunalna, jest ona o tyle
wa¿na gdy¿ bezpo�rednio powi¹zana jest nie tylko ze
Zwi¹zkiem Komunalnym, ale i znacz¹co wp³ywa  na rozbudow¹
sieci kanalizacyjnej w gminie.

Dla mnie najbardziej racjonaln¹ form¹ budowania
kanalizacji jest budowanie jej poprzez podmiot, który czerpie
korzy�ci finansowe  z eksploatacji w³asnego maj¹tku, a tym
podmiotem jest w³a�nie Spó³ka.

Jak pamiêtacie Pañstwo d¹¿y³em do osi¹gniêcia
niezale¿no�ci w podejmowaniu najwa¿niejszych decyzji przez
gminê i tak jest na chwilê obecn¹, gdy¿ posiada ona pakiet
wiêkszo�ciowy Spó³ki. Kolejnym krokiem bêdzie uzyskanie
lepszej p³ynno�ci finansowej oraz wzbogacenie Spó³ki
o maj¹tek trwa³y w postaci instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Tak przygotowana Spó³ka bêdzie mog³a, mam nadziejê
w niedalekiej przysz³o�ci, podejmowaæ zadania inwestycyjne.
Dlaczego o tym wspominam - nie ma gminy w Polsce, która
mog³aby jedynie z w³asnych �rodków budowaæ sieæ
kanalizacyjn¹. Gminy maj¹ partnerów w postaci spó³ek lub te¿
zwi¹zków komunalnych.

Zapewniam Pañstwa, ¿e jak tylko pojawi¹ siê pieni¹dze
z zewn¹trz z tzw. Funduszu Spójno�ci, bezzw³ocznie
uruchamiamy proces budowy sieci kanalizacyjnej Olszyny-
Zagórze. Ten proces bêdzie przebiega³ w³asnym tempem
i torem gdy¿, jako wójt nie jestem w stanie przyspieszyæ
wiêkszo�ci spraw administracyjnych zwi¹zanych z budow¹,
na pewno nie bêdê ich wyró¿nia³ w procesie projektowania
i samej ju¿ realizacji.

Przejd�my do projektowania kanalizacji
w poszczególnych miejscowo�ciach. Bior¹c pod uwagê
ukszta³towanie terenu Babice - Wygie³zów projektowanie
w tych miejscowo�ciach bêdzie zlecone jeszcze w tym roku
a ca³y proces bêdzie trwa³, co najmniej dwa lata. To minimalny
czas na sfinalizowanie wszystkich uzgodnieñ z poszczególnymi
odbiorcami, czas uzyskania zezwoleñ, itp.

Równie wa¿ne  i pilne jest skanalizowanie Mêtkowa
i Rozkochowa, tak wiêc przygotowanie tych inwestycji musi
odbyæ siê w najkrótszym, ale realnym ze wzglêdu na
uwarunkowania finansowe czasie. Realizacja skanalizowania
Babic i Wygie³zowa  po okresie projektowania, zostanie
uruchomiona i podobnie jak w Zagórzu i Olszynach mo¿e
potrwaæ parê lat. Wszystko uzale¿nione jest od podmiotów,
które bêd¹ siêgaæ po �rodki zewnêtrzne do realizacji tego
zadania. Wracaj¹c do nich raz jeszcze, w naszym przypadku
mo¿e to byæ gmina, spó³ka gminna lub zwi¹zek komunalny.

Jak na pocz¹tku wspomnia³em idealnie by³oby gdyby
by³a to spó³ka, która czerpie z tego dochody.

Je¿eli chodzi o Zwi¹zek Komunalny, po ostatnich
do�wiadczeniach, co do bie¿¹cych rozliczeñ, by³bym daleki od
podejmowania takiej w³a�nie decyzji, ale jej nie wykluczam.
Najgorszym z mo¿liwych scenariuszem by³aby sytuacja, w której
ca³y ciê¿ar sfinansowania kanalizacji spad³by   na bud¿et gminy,
nawet przy wsparciu finansowania zewnêtrznego.

Po pierwsze bud¿et nie wytrzyma³by takich kwot, po
drugie, taka sytuacja doprowadzi³aby do zastoju rozwojowego
w naszej gminie - przez najbli¿sze lata nie robili�my nic oprócz
budowania kanalizacji  i sp³acania zobowi¹zañ, kredytów
zaci¹gniêtych z tego tytu³u (ok. 10 lat). Zdajê sobie sprawê, ze
w populistycznym jêzyku to gmina powinna budowaæ
kanalizacjê. Tak naprawdê to ona powinna przede wszystkim
rozwi¹zywaæ problemy, wskazywaæ kierunki rozwoju i inspirowaæ
do dzia³ania podmioty, które s¹ do tego powo³ane.

Proszê mieæ na uwadze to, ¿e bud¿et gminy to zaledwie
15 mln z³otych, z czego ponad po³owa to o�wiata nie mówi¹c
o zobowi¹zaniach pomocy spo³ecznej. Budowa kanalizacji
w gminie to koszt rzêdu  80-100mln z³otych. I nawet, je�li uda
nam siê zrefundowaæ 60-70% kosztów, to wci¹¿ pozostanie ok.
30-40mln do sp³acenia.

 Je�li 1,5mln z³otych przeznaczamy rocznie na inwestycje
to ³atwo obliczyæ ile potrzeba lat by sp³aciæ zobowi¹zania.
Nale¿y przypomnieæ, ¿e w bud¿ecie gminy na rok 2008 przypada
do sp³aty po¿yczek i kredytów kwota 1.729.299z³ i odsetek
288.250z³ oraz udzia³ Gminy Babice w sp³acie zobowi¹zañ
Zwi¹zku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice
427.795,00z³. W 2009 roku na sp³atê kredytu przypada kwota
1649.316z³  i odsetek 319.109z³ oraz udzia³ Gminy Babice w
sp³acie zobowi¹zañ Zwi¹zku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator
i Babice 360.000,00z³. Natomiast w 2010 roku sp³ata kredytu
wynosi 1693.686z³ i odsetek 223.391z³ oraz udzia³ Gminy Babice
w sp³acie zobowi¹zañ Zwi¹zku Komunalnego Gmin Wieprz,
Zator i Babice 360.000,00.

Dopiero w kolejnych latach  obci¹¿enie to bêdzie siê
zmniejszaæ i np. w roku 2011 bêdzie wynosiæ odpowiednio
1346.800z³ a sp³ata kredytu i odsetek 100.460z³ oraz udzia³
Gminy Babice  w sp³acie zobowi¹zañ Zwi¹zku Komunalnego
Gmin Wieprz, Zator i Babice 360.000,00z³.

 Pozwólcie Pañstwo, ze nie poddam siê populistycznym
naciskom. Termin finansowania inwestycji na
przeprowadzenie kanalizacji gmin koñczy siê w 2013 roku,
najdalej  do 2015 - data graniczna - w przypadku naszej gminy
to plan ambitny, ale realny.

Reasumuj¹c, w Gminie Babice planowana jest i bêdzie
budowana kanalizacja - to wszystko wymaga czasu, ale
i determinacji w podejmowanych decyzjach. Nie jestem wstanie
podnosiæ bez koñca podatków i op³at by zaspokajaæ potrzeby
tylko tej inwestycji.

 Jako Wójt od tego problemu nie uciekam, bo nie
ucieknê. Kanalizacja jest infrastruktur¹ usytuowan¹ pod ziemi¹,
ale dotyczy spraw, które s¹ na ziemi. Tak jak Pañstwo we
w³asnym gospodarstwie domowym planujecie ka¿dy zakup czy
inwestycje w zale¿no�ci od zasobno�ci portfela tak i ja, jako
wójt, gospodarz gminy planuje wydatki z mo¿liwo�ciami
gminnego portfela to jest bud¿etu gminy.

Wój Gminy Babice
Roman Warcho³
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"Rzecz to piêkna
zaprawdê, gdy krocz¹
w pierwszym szeregu,
ginie cz³owiek odwa¿ny,
walcz¹c w obronie
ojczyzny" pisa³ Tyrteusz
wiele wieków temu.
I rzeczywi�cie, od dziecka
wpajane jest nam, ¿e
mi³o�æ i po�wiêcenie dla

ojczyzny to jedne  z najwa¿niejszych warto�ci w ¿yciu cz³owieka.
Jest tak niew¹tpliwie, ale czy w obecnych czasach, w erze
zmienionych i zachwianych priorytetów, pogoni za pieni¹dzem
i nowo�ci¹ patriotyzm nadal jest równie istotny? A mo¿e jest to
tylko i wy³¹cznie pusty slogan, powtarzany po to, by
podtrzymywaæ wielk¹ polsk¹ tradycjê, ale jednocze�nie nie
maj¹cy ¿adnego odniesienia  w rzeczywisto�ci? Jak dzi�
podchodzimy do kwestii patriotyzmu?

Patriotyzm (z ³ac. patria=ojczyzna) to postawa szacunku
i oddania w³asnej ojczy�nie oraz chêæ ponoszenia dla niej
ofiar. To stawianie dobra ojczyzny ponad w³asne. To
przedk³adanie celów wa¿nych dla ojczyzny ponad osobiste.
Patriotyzm to równie¿ umi³owanie i pielêgnowanie narodowej
tradycji, jêzyka i kultury. Dawniej patriot¹ nazywany by³ cz³owiek,
który gotowy by³ oddaæ w³asne ¿ycie dla dobra swej ojczyzny.
By³ to uczestnik bitew i wojen o wolno�æ kraju. Takiego
bohatera-patriotê prezentuje nam literatura i sztuka, przekazy
historyczne, stanowi¹ce nierzadko wymiar legendy
o niezapomnianych czynach. W tym tonie pozostaje poezja
Kochanowskiego, publicystyka O�wiecenia, utwory
Romantyzmu, powie�ci Sienkiewicza, twórczo�æ pokolenia
Kolumbów i wiele innych - tak naprawdê wiêkszo�æ polskiej
spu�cizny literackiej i kulturalnej. Mi³o�æ do ojczyzny by³a
opiewana w tych dzie³ach z nale¿nym jej pietyzmem i dum¹.
Utwory patriotyczne wychwala³y zalety bohaterów narodowych,
daj¹c tym samym nam, odbiorcom wzorzec, jak nale¿y
postêpowaæ. Czêsto jednak ich patetyczny nastrój odrealnia³
to, co chcia³y przekazaæ.

A jak patriotyzm wygl¹da dzisiaj? W czasach, gdy nie
ma wojen, gdy nasz kraj jest wolny i nie trzeba po�wiêcaæ
¿ycia dla polsko�ci, mi³o�æ do ojczyzny powinna byæ zadaniem
³atwym i dostêpnym dla wszystkich, a wiêc powszechnym
w�ród Polaków. Czy rzeczywi�cie tak jest? Dzisiejszy patriotyzm
objawia siê przede wszystkim szacunkiem dla god³a, flagi
i hymnu, ale te¿ dla jêzyka polskiego i polskiej historii, tradycji
oraz kultury. Powinni�my byæ dumni z wszystkiego, co polskie,
szczególnie w dobie tak czêstych wyjazdów poza granice
naszego kraju, poniewa¿ to w³a�nie na obczy�nie nasz
patriotyzm musi byæ najbardziej widoczny i intensywny. Du¿e
odleg³o�ci i os³abienie kontaktów z krajem mog¹ byæ
ogromnym zagro¿eniem dla poczucia to¿samo�ci narodowej,
dlatego tak wa¿ny  w dzisiejszych czasach jest dojrza³y
patriotyzm, który przejawia siê szacunkiem dla polsko�ci,
znajomo�ci¹ jej historii i tradycji, wyznawaniem warto�ci, które
w naszym narodzie uznawane s¹ za najwa¿niejsze, ale
jednocze�nie rozwijaniem samego siebie tak, aby jak najlepiej
s³u¿yæ swojej ojczy�nie i przyczyniaæ siê do poprawy jej losu.

 

Uwa¿ajmy, ¿eby nasz patriotyzm by³ szczery
i ukierunkowany na dobro kraju i narodu. Nacjonalizm
i kosmopolityzm to przyk³ady �le pojmowanego patriotyzmu,
ale dopóki motywacj¹ dla nas jest s³u¿ba ojczy�nie
z  jednoczesnym poszanowaniem innych narodowo�ci, nasz
patriotyzm jest zgodny ze swymi za³o¿eniami. Prawdziwy patriota
kocha swoj¹ ojczyznê i jest w stanie dla niej po�wiêciæ swoje
¿ycie. Rozumie potrzeby jej mieszkañców, jej historiê i stara
siê aktywnie uczestniczyæ w jej rozwoju, nie pytaj¹c "co ja z tego
bêdê mia³?". Równocze�nie jednak nie zapomina o tolerancji
wobec innych narodów i pamiêta o tym, aby w³asnym
postêpowaniem nie niszczyæ innych.

Patriotyzm to nie tylko obowi¹zki i wymagania, ale równie¿
korzy�ci, o czym chyba czêsto zapominamy. Dziêki
przynale¿no�ci do polskiego narodu nie jeste�my sami, mamy
poczucie wspólnoty z rodakami, którzy mog¹ nam pomóc,
wesprzeæ   w codziennym ¿yciu. Ta �wiadomo�æ - nawet je�li
nie zawsze ma odniesienie w codzienno�ci - jest wa¿nym
bod�cem do dzia³ania dla dobra kraju. Inn¹ zalet¹ jest
specyficzne wsparcie w rozwi¹zywaniu problemów, jakie
otrzymujemy ze strony polskiej tradycji i kultury. Znajomo�æ
warto�ci cenionych w naszym narodzie sprawia, ¿e siêgamy
po nie i znajdujemy gotowe odpowiedzi, co �wiadczy o tym, ¿e
tradycja ta nadal jest aktualna i znacz¹ca. Warto te¿ dodaæ, ¿e
patriota czê�ciej podejmuje w³a�ciwe decyzje i unika
niepowodzeñ, kieruj¹c siê w ¿yciu wpojonymi regu³ami
zgodnymi z powszechnie uznawanymi zasadami
postêpowania.

Czy dzisiejszy patriotyzm jest gorszy od dawnego?
A mo¿e lepszy? Patriotyzm na co dzieñ mo¿e byæ trudniejszy od
patriotyzmu w czasach przesz³ych, poniewa¿ nie wymaga od
nas heroicznych, ale równocze�nie oczywistych czynów na polu
bitwy. Dzi� musimy naszym codziennym postêpowaniem
dowodziæ tego, ¿e kochamy kraj, a to jest o wiele bardziej
skomplikowane, bo nie jest jednoznaczne i wymaga od nas
podejmowania czêsto niewygodnych decyzji (gdy, na przyk³ad,
jeste�my zmuszeni do wyboru pomiêdzy rodzinn¹ tradycj¹
a nowinkami z zagranicy). Nie mo¿na jednak warto�ciowaæ
tych dwóch rodzajów patriotyzmu (codziennego i heroicznego),
bo s¹ one po prostu inne, zale¿ne od czasów, w jakich nale¿y je
prezentowaæ swoj¹ postaw¹.

Patriotyzmu nie mo¿emy nauczyæ siê w szkole lub
w domu. Mo¿emy go wpajaæ, przekazywaæ m³odym ludziom,
ale oni sami musz¹ go w sobie wypracowaæ i odnale�æ, bo
patriotyzm to cecha charakteru. Niektóre badania próbuj¹
udowodniæ, ¿e jedynie 10% Polaków posiada t¹ cechê, ale to
tylko statystyki. Warto wierzyæ, ¿e jednak wiêksza liczba naszych
rodaków docenia swój kraj i przejawia postawê �wiadomego,
dojrza³ego patriotyzmu na co dzieñ - dalekiego od heroicznych
i wznios³ych czynów, ale równie wa¿nego. Patriotyzm dla
wspó³czesnego Polaka jest - a na pewno powinien byæ -
d¹¿eniem do niepodleg³o�ci i istnienia naszego pañstwa
w �wiecie na równych prawach z innymi. Bez obecno�ci
patriotów ju¿ dawno utraciliby�my polsk¹ to¿samo�æ
i znaczenie, wiêc naszym obowi¹zkiem jest kontynuowanie tych
starañ.

Rozpoczêli�my te rozwa¿ania od cytatu z Tyrteusza, który
prezentowa³ patriotyzm dawniej. Zakoñczmy fragmentem
piosenki m³odzie¿owego zespo³u Pid¿ama Porno, który
podkre�la rangê i znaczenie patriotyzmu w czasach
dzisiejszych. Pomimo przewarto�ciowañ i zmian w naszym
spo³eczeñstwie, mi³o�æ do ojczyzny i poszanowanie dla niej
nadal s¹ obecne   w ¿yciu Polaków - nawet je�li nie zawsze to
sobie u�wiadamiamy i pokazujemy: "Mam fatalne maniery,
koszmarne mam zwyczaje, lecz kiedy graj¹ tego kraju hymn,
ci¹gle jeszcze wstajê."

opracowa³a: Anna Fry�

 

Litwo! Ojczyzno moja! Ty jeste� jak zdrowie, 
Ile ciê trzeba ceniæ, ten tylko siê dowie, 

Kto ciê straci³. Dzi� piêkno�æ tw¹ w ca³ej ozdobie 
Widzê i opisujê, bo têskniê po tobie... 
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Przez centrum wsi nale¿y rozumieæ obszar przestrzeni publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr. 80 poz. 717 z pó�n. zm.). Ustawa definiuje obszar przestrzeni
publicznej jako obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkañców, poprawy jako�ci ich ¿ycia i sprzyjaj¹cy
nawi¹zywaniu kontaktów spo³ecznych ze wzglêdu na jego po³o¿enie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Powy¿sza ustawa zobowi¹zuje samorz¹dy terytorialne do okre�lenia w studiach uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy obszaru przestrzeni publicznej (art. 10 ust. 2 pkt 8). Z kolei miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w tej¿e ustawie, okre�laj¹ przeznaczenie terenów danej miejscowo�ci oraz
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania jak równie¿ wymagania wynikaj¹ce
z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych (art. 15 ust. 2 pkt 1 i 5).

Prezentujemy Pañstwu przyk³adowe projekty centrów wsi
w Babicach, Mêtkowie i Zagórzu.
 Wiêcej informacji mo¿na znale�æ na stronie
www.babice.pl

 

Projekty centrów wsi maj¹ ju¿ Babice, Zagórze
i Mêtków. Co z pozosta³ymi miejscowo�ciami gminy?

Te trzy miejscowo�ci zosta³y wskazane
w pierwszej kolejno�ci, ze szczególnym uwzglêdnieniem
stolicy gminy Babic. Dla Zagórza, jako najwiêkszego
so³ectwa w gminie, utworzenie centrum jest równie¿
konieczne, by usprawniæ jego funkcjonowanie.
Chcia³bym, ¿eby  w nowym budynku by³o miejsce dla
us³ug, handlu  i dla dzia³alno�ci rozrywkowej, przy okazji
temat przychodni lekarskiej  by³by poniek¹d rozwi¹zany -
ca³e piêtro budynku przeznaczone by³oby na jej
funkcjonowanie. Pozosta³e miejscowo�ci s¹ w trakcie
opracowywania tzn. Olszyny, Jankowice  i Rozkochów.
Wygie³zów traktowany jest jako czê�æ integralna
z Babicami.  Te dwie miejscowo�ci bêd¹ po³¹czone
deptakiem z ul. Parkowej. Chyba, ¿e projektanci
przedstawi¹ inny pomys³ na zagospodarowanie centrum
Wygie³zowa. Dokumentacja projektowa centrów wsi jest
w trakcie opracowywania, czekamy na pierwsze szkice.

Powsta³e projekty s¹ bardzo nowatorskie.
Czy nie obawia siê Pan, ¿e wie� mo¿e straciæ swój
wiejski charakter?

Spo³eczeñstwo potrzebuje  miejsca, gdzie nie tylko
mo¿e zrobiæ zakupy czy zaspokoiæ podstawowe potrzeby
us³ugowe, ale równie¿ wypocz¹æ. Taki cel maj¹ spe³niaæ
centra wsi. S¹ one tak zaprojektowane, aby pod
wzglêdem architektonicznym stanowiæ spójn¹ ca³o�æ
z otoczeniem, podkre�liæ jego walory,  a  na dodatek
cieszyæ oko nie tylko funkcjonalno�ci¹ ale i ogóln¹
estetyk¹.

Mamy ju¿ projekty centrów wsi. Jak bêd¹ wygl¹da³y
dalsze prace,  aby sta³y siê one rzeczywisto�ci¹?

Na podstawie koncepcji centrów Babic, Zagórza
i Mêtkowa zostanie opracowana dokumentacja
techniczna, bran¿owa a nastêpnie dokumentacja
pozwalaj¹ca wydatkowaæ �rodki finansowe konieczne
do realizacji tych inwestycji. W dalszej kolejno�ci gmina
bêdzie siêgaæ po �rodki zewnêtrzne, co w du¿ej mierze
bêdzie uzale¿nione od kondycji finansowej bud¿etu.

ROZMOWA Z WÓJTEM GMINY BABICE
ROMANEM WARCHO£EM

Babice

Zagórze

Mêtków                                                   Rozmawia³a: Aneta Chrz¹�cik
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W grudniu 2007 r. rozpoczê³y siê prace nad tworzeniem
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Babice na lata
2008 - 2013. Pierwszym krokiem by³o dostarczenie
mieszkañcom gminy druków wniosków inwestycyjnych WPI
wraz z Kurierem Gminnym - biuletynem informacyjnym Gminy
Babice. Wnioski by³y równie¿ dostêpne w Urzêdzie Gminy,
u so³tysów wsi, w banku, na poczcie, w sklepach i innych
miejscach. Termin dostarczenia wniosków zosta³ wyznaczony
na dzieñ 11 stycznia 2008 r. Do tego dnia do Urzêdu Gminy
wp³ynê³o ponad 300 wniosków.

Kolejnym krokiem by³o odes³anie niekompletnych
wniosków do Wnioskodawców z pro�b¹ o uzupe³nienie
i odes³anie w terminie siedmiu dni.

Zarz¹dzeniem Wójta Gminy Babice z dnia 25 stycznia
2008 r. powo³ano Zespó³ Koordynacyjny WPI, w sk³ad którego
weszli: Roman Warcho³ - Wójt Gminy (Przewodnicz¹cy
Zespo³u), Stanis³aw Bajer - Kierownik Referatu Gospodarczego
UG (Zastêpca Przewodnicz¹cego Zespo³u), Stanis³aw Rokosz
- Sekretarz Gminy (Cz³onek Zespo³u), Teresa Jochymczyk -
Skarbnik Gminy (Cz³onek Zespo³u), Henryk Balu� - Zastêpca
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Babice (Cz³onek Zespo³u),
Jerzy Bil - Radny Gminy Babice (Cz³onek Zespo³u), Agata
Grudzieñ (Radna Gminy Babice (Cz³onek Zespo³u), Bo¿ena
Jopek - Dyrektor Zespo³u Szkó³   w Mêtkowie (Cz³onek Zespo³u),
Józef Mucha - Stowarzyszenie W³osieñ (Cz³onek Zespo³u),
Micha³ Patrza³ek - Stowarzyszenie Przyjació³ Zagórza oraz Jan
Pulit - Specjalista UG Babice (Cz³onek Zespo³u).  Do
podstawowych zadañ Zespo³u Koordynacyjnego nale¿eæ
bêdzie m.in. ustalenie listy zadañ inwestycyjnych przyjêtych do
analizy  na podstawie otrzymanych, wype³nionych formularzy
wniosków inwestycyjnych oraz  przyznania punktów
poszczególnym zadaniom na podstawie ustalonych kryteriów
i  ustalenie hierarchii zg³oszonych zadañ.

W dniu 28 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzêdu
Gminy w Babicach odby³o siê spotkanie Cz³onków Komitetu
Steruj¹cego Strategi¹ Rozwoju Gminy Babice na lata 2007 -
2013 oraz Cz³onków Zespo³u Koordynacyjnego WPI na lata
2008 - 2013. W spotkaniu uczestniczy³ do�wiadczony zespó³
konsultantów - Pani Halina Wolska i Pan Marek Jefremienko
reprezentuj¹cy firmê "Wolska&Jefremienko". Przybli¿yli
zebranym zasady, sens i etapy tworzenia dokumentu oraz
wyzwania i odpowiedzialno�æ, jakie spoczywaj¹ na Cz³onkach
Zespo³u Koordynacyjnego. Przedstawiono propozycje Wójta
Gminy dotycz¹ce kryteriów wyboru inwestycji z podzia³em na
bardziej i mniej istotne. Po wprowadzeniu poprawek i dyskusji,
przeg³osowano ostateczn¹ wersjê kryteriów. Inwestycje
oceniane bêd¹ wed³ug o�miu kryteriów tj.
1. Czy inwestycja wp³ywa na tworzenie w gminie unikalnej
infrastruktury turystyki weekendowej
2. Czy wspiera rozwój infrastrukturalnego i technicznego
zaplecza dla dzia³alno�ci artystyczno - rozrywkowej
3. Czy przyczynia siê do przekszta³cania gminy  w osi¹gaj¹ce
europejsk¹ s³awê centrum ca³orocznej turystyki sportowej
4. Czy przyci¹ga finansowanie zewnêtrzne
5. Czywspiera rozwój przedsiêbiorczo�ci w gminie
6. Czy wp³ywa na estetyzacjê gminy
7. Czy przyczynia siê do ochrony piêkna natury w gminie
8. Czy ³¹czy istniej¹c¹ infrastrukturê.

6 marca br. podczas kolejnego spotkania ka¿dy Cz³onek
Zespo³u Koordynacyjnego WPI otrzyma³ komplet wniosków
inwestycyjnych w celu dokonania punktacji wed³ug ustalonych
kryteriów. Termin ich zwrotu wyznaczono na dzieñ 21 marca br.
Planowany termin zakoñczenia prac i przyjêcia WPI przez Radê
Gminy przewiduje siê II kwartale tego roku.

opracowa³a: Izabela Bêbenek
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WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Konkurs zosta³ og³oszony w lipcu br. Jego celem by³o wytypowanie has³a  oraz projektu graficznego (logo), które stan¹ siê
wizytówk¹ Babic i bêd¹ wykorzystywane we wszelkich materia³ach promocyjnych Gminy Babice. Nagrod¹ g³ówn¹ w konkursie
na has³o by³ aparat cyfrowy, natomiast w konkursie na logo laptop wraz  z oprogramowaniem.
Pocz¹tkowo termin nadsy³ania prac konkursowych wyznaczony zosta³ na dzieñ 31 pa�dziernika 2007 r. Konkurs jednak cieszy³
siê ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkañców regionu, jak i ca³ej Polski, w zwi¹zku z czym termin sk³adania prac
zosta³ przed³u¿ony do 31 grudnia br.

W  konkursie na has³o promocyjne dla Gminy Babice nades³ano 176 propozycji,  z tego 153 spe³nia³y wymogi formalne
(23 has³a nie spe³nia³y wymogów formalnych - brakowa³o wymaganego za³¹cznika - karty zg³oszenia).
W konkursie na logo promuj¹ce Gminê Babice nades³ano 151 propozycji, z tego 143 oferty spe³nia³y wymogi formalne (8 nie
spe³nia³o wymogów formalnych - brak karty zg³oszenia).

Zarz¹dzeniem Wójta Gminy Babice w sk³ad Komisji Konkursowej zostali powo³ani: Dariusz Jachymczyk - Dyrektor Regionu
"Gazeta Krakowska", Marcin Kozio³ek - Muzeum - Nadwi�lañski Park Etnograficzny w Wygie³zowie i Zamek Lipowiec, Alicja
Molenda - Firma Wydawnicza "PRZE£OM", Miros³awa Piotrowska - Dyrektor Powiatowego M³odzie¿owego Domu Kultury
w Trzebini, Krystyna Szymkiewicz - Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Jankowicach.

Na wniosek Komisji na jedno z posiedzeñ zosta³ zaproszony ekspert - prof. Wojciech Regulski - Kierownik Katedry Grafiki
Projektowej ASP im. J. Matejki w Krakowie, który swoim do�wiadczeniem i wiedz¹ doradza³ Komisji.
7 lutego 2008 r. Komisja podjê³a decyzjê o przyznaniu nagrody g³ównej za has³o promocyjne "babice yourajskieokolice"
dla Pani Anny Zieliñskiej z Krakowa.
Komisja postanowi³a tak¿e o nieprzyznaniu nagrody g³ównej w konkursie na logo promuj¹ce Gminê Babice. Podjêto jednak
decyzjê o wyró¿nieniu czterech nades³anych projektów logo:
1. Dla Pani Iwony Szczurek z Libi¹¿a
2. Dla Pani Gra¿yny Ko�ciuch z Gdañska
3. Dla Pana £ukasza Czarnota z Libi¹¿a
4. Dla Pani Aldony Krawczyk-Mil z Chorzowa

4 marca br. w Urzêdzie Gminy w Babicach odby³o siê uroczyste wrêczenie nagrody i wyró¿nieñ.

              opracowa³a: Izabela Bêbenek

Konkurs na has³o i logo promuj¹ce Gminê Babice
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M³ode pokolenie coraz mniej zna zwyczaje i tradycje lokalne. Czêsto
nie ma te¿ mo¿liwo�ci ich poznania. Na terenie Gminy Babice jest wiele
starszych osób, które tworz¹ poezjê, pisz¹ teksty piosenek ludowych,
posiadaj¹ wiedzê, która nie powinna byæ zapomniana.

Grupa M³odzie¿owych Liderów Lokalnych, dzia³aj¹ca w Gmine Babice,
otrzyma³a grant na realizacjê projektu pn. " S³owiañskie nasze korzenie".
Jest on realizowany w ramach programu" Make a Connection".

W trakcie projektu m³odzi ludzie bior¹ udzia³ w warsztatach, na których
poznaj¹ wiedzê z zakresu dziennikarstwa tj. redagowania artyku³ów, recenzji,
felietonów. Ucz¹ siê komunikacji interpersonalnej, podstaw fotografii, sztuki
poprawnego mówienia. Nad przebiegiem zajêæ  czuwaj¹ Ewa Piwowarczyk
i Dawid Kuciñski. Uczestnicy projektu pracuj¹ równie¿ w terenie, zbieraj¹c
materia³y do przysz³ych artyku³ów.

Projekt ³¹czy rozwijanie pasji i zainteresowañ m³odzie¿y z praktycznym
wykorzystaniem wiedzy w dbaniu o zachowanie naszego dziedzictwa
kulturowego.

Grupa M³odzie¿owych Liderów Lokalnych zaprasza osoby w wieku
14-25 lat do wziêcia udzia³u w konkursie, organizowanym w ramach
realizowanego projektu. Regulamin dostêpny jest w internecie
(www.makeaconnection.pl - zak³adka "Projekt") oraz w szko³ach na terenie
Gminy Babice.

Zwieñczeniem projektu bêdzie strona internetowa oraz ksi¹¿ka,
zawieraj¹ca materia³y zebrane w trakcie projektu .

Sk³ad M³odzie¿owej Grupy Liderów Lokalnych:  Natalia Maj, Paulina Gaudyn, Kamila
Sokoliñska, Paulina Motyczko, Dariusz £êtkowski, Dawid Wi�niowski. Opiekun Grupy:
Rados³aw Warzecha.

 opracowa³a: Paulina Gaudyn

1 czerwca 2008r. koñczy siê kadencja M³odzie¿owej Rady Gminy
Babice.W zwi¹zku z tym na sesji 8 marca podjêto decyzjê o nowych wyborach,
a tak¿e ustalono szczegó³owy plan ordynacji wyborczej. Jedyn¹ wprowadzon¹
zmian¹ jest to, i¿ m³odzie¿owymi radnymi bêd¹ wy³¹cznie gimnazjali�ci klas
I i II, czyli uczniowie, którzy  w roku szkolnym 08/09 nie rozpoczynaj¹ nauki
w szko³ach ponadgimnazjalnych. Termin wyborów ustalono na 29 maja 2008
r., ale najprawdopodobniej odbêd¹ siê one tydzieñ wcze�niej. Sesja MRG
zaplanowana jest na 30 maja 2008 r.
Nie budzi jednak w¹tpliwo�ci fakt, ¿e m³ode, ambitne osoby pragn¹ce w³¹czyæ
siê w dzia³ania Rady bêd¹ mog³y uczestniczyæ w jej ¿yciu.
9 kwietnia MRG wraz z wójtem gminy odwiedzi³a Parlament RP obserwuj¹c
obrady Sejmu, a tak¿e zwiedzi³a warszawsk¹ Starówkê. By³ to niezapomniany
dzieñ, gdy¿ m³odzie¿ na w³asne oczy mog³a zobaczyæ, jak pracuj¹ ludzie,
którym na rêce w dniu wyborów sk³adamy swój los.

 

 

       Uczestnicy projektu

M³odzie¿owa Rada Gminy Babice  -  min¹³ rok...

                                                                                        opracowa³a: Paulina Gaudyn
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M¥DRA GMINA

S³owiañskie nasze korzenie

 

Laureaci konkursu

 

 

Konkurs "M¹dra Gmina" jest
organizowany przez Ma³opolski Instytut

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
w Krakowie.

Laureaci tego konkursu zostaj¹ wy³onieni
w oparciu o  kryterium uczestnictwa

pracowników samorz¹dowych, instytucji
gminnych, organizacji pozarz¹dowych oraz

przedsiêbiorców z danej Gminy
w szkoleniach i forach organizowanych

przez FRDL MISTIA w Krakowie.
W kategorii gmin �rednich Gmina Babice

otrzyma³a statuetkê i dyplom
 "M¹dra Gmina". Wrêczenie nagród odby³o

siê 27 marca 2008r. w Wilii Decjusza
w Krakowie.

Tytu³

dla Gminy Babice
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"Szkody ³owieckie - sk¹d siê bior¹"

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 13.10.1995r.
Prawo £owieckie, ³owiectwo jest ele-
mentem ochrony �rodowiska przyrod-

niczego, a w szczególno�ci zwierz¹t
³ownych i gospodarowanie ich zasobami

winno odbywaæ siê w zgodzie z zasadami
ekologii oraz z zasadami racjonalnej gospo-
darki rolnej, le�nej  i rybackiej. Terytorium na-
szego kraju podzielone jest na Obwody
£owieckie polne i le�ne, na których gospoda-
ruj¹ Ko³a £owieckie jako dzier¿awcy tych te-
renów. Na terenie Naszej Gminy funkcjonuj¹

dwa  obwody  ³owieckie:
W  czê�ci  pó³nocnej  obejmuj¹cej   swoim  zasiêgiem  wsie

Babice, Olszyny, Jankowice,  Rozkochów, czê�æ  Wygie³zowa, P³azy
i Pogorzyc  znajduje  siê  obwód ³owiecki  polnego Ko³a  £owieckiego
"Diana" z siedzib¹ w Chrzanowie.
Czê�æ  po³udniowa  obejmuj¹c¹  swoim  zasiêgiem  miejscowo�ci
Mêtków, Zagórze i czê�æ  Pogorzyc   stanowi  obwód  le�nego Ko³a
£owieckiego  "¯uraw" z  siedzib¹ w Chrzanowie.
Ko³a £owieckie gospodaruj¹c na obwodach ³owieckich maj¹ obowi¹-
zek: prowadzenia racjonalnej gospodarki ³owieckiej w oparciu o wie-
loletni ³owiecki plan hodowlany i roczny plan ³owiecki, wspó³dzia³ania
w zakresie ustalania stanu zwierz¹t ³ownych, dokarmiania zwierzy-
ny, zg³aszania dostrze¿onych objawów chorób zwierz¹t dzikich oraz
wynagradzania szkód ³owieckich wraz z  wyp³at¹  naliczonych od-
szkodowañ ³owieckich.
Szkoda w �wietle przepisów prawa cywilnego stanowi uszczerbek
materialny, który nastêpuje w maj¹tku (mieniu) poszkodowanego
wbrew jego woli.
Wyrz¹dzenie szkody powoduje obowi¹zek jej naprawienia (odszko-
dowanie) przez osobê odpowiedzialn¹ za jej powstanie.
Wed³ug Prawa £owieckiego  zwierzêta ³owne, jako dobro ogólnona-
rodowe stanowi¹ w³asno�æ Skarbu Pañstwa.
Prawo £owieckie ustanawia przepisy dotycz¹ce m.in.
wynagradzania szkód wyrz¹dzonych przez zwierzynê:
1)   Szkoda powsta³a przy wykonywaniu polowania
2)   W uprawach i plonach rolnych wyrz¹dzanych przez
      dziki, daniele, jelenie i sarny
3)  Wyrz¹dzane przez zwierzêta objête ca³oroczn¹ ochron¹
- na obszarze naszej gminy s¹ to bobry i ³osie
W dwóch pierwszych przypadkach przy uwzglêdnieniu zasad okre-
�lonych w art. 47 i 49 Prawa £owieckiego za powsta³e szkody odpo-
wiadaj¹ dzier¿awcy i zarz¹dcy obwodów ³owieckich.
Natomiast za szkody o których mowa w trzecim przypadku odpowia-
da Skarb Pañstwa.
Zgodnie z Prawem £owieckim w³a�ciciele lub posiadacze gruntów
rolnych i le�nych powinni zgodnie z potrzebami wspó³dzia³aæ z dzier-
¿awcami i zarz¹dcami obwodów ³owieckich  w zabezpieczaniu grun-
tów przed szkodami w uprawach i plonach rolnych oraz przy wyko-
nywaniu polowania oraz w  ochranianiu gruntów przed szkodami od
zwierzyny. Ustawowy obowi¹zek wspó³dzia³ania polega na wybo-
rze form i metod oraz �rodków technicznych, które w sposób sku-
teczny bêd¹ powodowa³y ograniczenie szkód ³owieckich.
Ta wspó³praca ma bardzo du¿y zakres. To mo¿e byæ ustawianie
urz¹dzeñ do odstraszania i odstrzeliwania zwierzymy, mo¿liwo�æ
grodzenia, stosowania �rodków chemicznych odstraszaj¹cych zwie-
rzynê, odci¹ganie zwierzyny   z pól na zasadzie jej dokarmiania.
Ko³o  £owieckie  "Diana"  na  terenie  którego wystêpuj¹  znaczne
szkody  od zwierzyny   zakupuje  corocznie   �rodek   odstraszaj¹cy
"Hukinol",  który  jest  nastêpnie  bezp³atnie   rozdawany    wszystkim
rolnikom  z  obwodu  ³owieckiego  "Diany" zainteresowanym   ograni-
czeniem  szkód.  Przedstawicielem Ko³a, który dysponuje �rodkiem
odstraszaj¹cym jest Pan Patyk Wies³aw zamieszka³y   w Jankowi-
cach.

I.  Wyp³ata odszkodowañ przez zarz¹dców obwodów
³owieckich
Dzier¿awca lub zarz¹dca obwodu ³owieckiego obowi¹zany jest do
wynagradzania szkód wyrz¹dzonych przez:  dziki, jelenie, daniele
i sarny.
Odpowiedzialno�æ za to jest bardzo surowa.
Odszkodowanie nie przys³uguje:
1)   Osobom, którym przydzielono grunty stanowi¹ce w³asno�æ Skar-

bu Pañstwa, jako deputaty rolne na gruntach le�nych.
2)   Posiadaczom uszkodzonych upraw lub p³odów rolnych którzy nie
dokonali ich sprzêtu w terminie  odbiegaj¹cym wiêcej ni¿ 14 dni  od
zakoñczenia okresu zbioru tego gatunku ro�lin w danym rejonie, okre-
�lanego przez wojewodê.
3)     Posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów, którzy nie wy-
razili zgody na budowê urz¹dzeñ lub wykonanie zabiegów zapobie-
gaj¹cym szkodom.
4)    Za szkody nie przekraczaj¹ce warto�ci 100kg ¿yta w przelicze-
niu na 1 ha uprawy.
5)    Za szkody powsta³e w p³odach z³o¿onych w sterty, stogi, kopce
w bezpo�rednim s¹siedztwie lasu.
6)    Za szkody w uprawach rolnych za³o¿onych z ra¿¹cym narusze-
niem zasad agrotechnicznych.
Klauzula zawarta w pkt 1 stanowi, ¿e osoby którym przydzielono
(bezp³atnie) grunty stanowi¹ce w³asno�æ Skarbu Pañstwa, jako de-
putaty rolne na gruntach le�nych nie mog¹ zabiegaæ  o odszkodowa-
nia za wyrz¹dzone szkody. Jednak¿e w przypadku dzier¿awienia
takich gruntów odszkodowanie przys³uguje.
       Klauzula zawarta w  pkt 2 stanowi, ¿e odszkodowanie nie przy-
s³uguje osobom, które dokona³y ich sprzêtu w terminie  odbiegaj¹cym
wiêcej ni¿ 14 dni  od zakoñczenia okresu zbioru tego gatunku ro�lin w
danym rejonie, okre�lanego przez wojewodê. Wojewoda ustala ter-
min sprzêtu na podstawie obserwacji dokonanych przez s³u¿by rol-
ne urzêdu wojewódzkiego.
       Klauzula zawarta w pkt 4 stanowi, ¿e odszkodowanie nie przy-
s³uguje za szkody nie przekraczaj¹ce warto�ci 100 kg ¿yta w prze-
liczeniu na 1 ha uprawy. Odszkodowanie obejmuje ³¹czn¹ kwotê, tzn.
warto�æ szkód wyrz¹dzonych we wszystkich uprawach i plonach
nale¿¹cych do danego gospodarstwa  wyrz¹dzonych w dniu zg³o-
szenia szkody (jednorazowe szacowanie) Przy wielokrotno�ci szko-
dy je�li warto�æ wszystkich szkód przekroczy ³¹cznie warto�æ 100
kg ¿yta nale¿y odszkodowanie wyp³aciæ.
       Klauzula zawarta w pkt 6 stanowi, ¿e odszkodowanie nie przy-
s³uguje za szkody w uprawach rolnych za³o¿onych z ra¿¹cym naru-
szeniem zasad agrotechnicznych. Przepis ten stanowi, ¿e w przy-
padku sadzenia ziemniaków przy lesie, oraz siania np. kukurydzy
w ziemniakach, odszkodowania rolnik nie uzyska.
Regulacja kwestii odszkodowañ za straty i drogi ich dochodzenia
zawarta jest w rozporz¹dzeniu Ministra �rodowiska w sprawie spo-
sobu postêpowania przy szacowaniu szkód oraz wyp³at odszkodo-
wañ za szkody w uprawach i p³odach rolnych  (Dz. U. z 2002 nr 126,
poz 1081)  i przedstawia siê nastêpuj¹co:
1.  Sposób zg³aszania szkód przez poszkodowanego:  zg³oszenie
szkody na pi�mie, w terminie 7 dni od jej powstania w Urzê-
dzie Gminy, który jest obowi¹zany posiadaæ informacjê  o osobach
uprawnionych do przyjmowania zg³oszeñ szkód lub bezpo�rednio
w siedzibie Ko³a £owieckiego.
2.  Je¿eli poszkodowany nie uczestniczy w szacowaniu szkody,
a upowa¿nia inn¹ osobê jako pe³nomocnika, to upowa¿nienie takie
pe³nomocnik musi mieæ na pi�mie.
3.  Dzier¿awca lub zarz¹dca obwodu powiadamia poszkodowanego
o terminie oglêdzin lub szacowania szkody (nie jest sprecyzowany
sposób powiadomienia, mo¿e wiêc byæ telefonicznie)
4.  Nieobecno�æ poszkodowanego w trakcie oglêdzin lub szacowa-
nia szkody nie wstrzymuje ich dokonania, lecz nale¿y zaznaczyæ ten
fakt w protokole.
5.  Z oglêdzin oraz ostatecznego szacowania szkody szacuj¹cy
sporz¹dza protokó³, który podpisuje szacuj¹cy, poszkodowany lub
jego pe³nomocnik oraz przedstawiciel w³a�ciwej terytorialnie izby
rolniczej, je¿eli uczestniczy³  w oglêdzinach lub ostatecznym szaco-
waniu szkody
6. Ostateczne szacowanie dokonuje siê w terminie 7 dni od dnia
zg³oszenia szkody, podlegaj¹ mu straty ilo�ciowe i jako�ciowe po-
wsta³e w wyniku uszkodzenia, zniszczenia uprawy i p³odów rolnych
i dokonuje siê go najpó�niej na dzieñ przed sprzêtem uszkodzonej lub
zniszczonej uprawy
7.  O terminie planowanego sprzêtu uszkodzonych upraw poszkodo-
wany jest obowi¹zany powiadomiæ szacuj¹cego na pi�mie w termi-
nie 7 dni przed zamierzonym sprzêtem
8.   Wysoko�æ odszkodowania oblicza siê mno¿¹c rozmiar szkody
przez cenê skupu (lub rynkow¹ w przypadku gdy nie prowadzony
jest skup) pomniejszon¹ o nieponiesione koszty zbioru, transportu
i przechowywania.

rolnictwo
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9. Wysoko�æ odszkodowania za szkody w ³¹kach ustala siê ustalaj¹c warto�æ
utraconej masy zielonej lub siana   w danym sezonie wegetacyjnym i dodaj¹c do
tego koszty doprowadzenia uszkodzonej powierzchni do stanu pierwotnego.
Koszty te wylicza siê na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz
warto�ci rynkowej niezbêdnych do wysiania nasion.
10.Nieuprz¹tniêcie p³odów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego
szacowania wyklucza mo¿liwo�æ ponownego szacowania w przypadku dal-
szego zwiêkszenia siê szkody.
11. Przy ostatecznym szacowaniu szkód wyrz¹dzonych w uprawach wyma-
gaj¹cych zaorania odszkodowanie ustala siê, je¿eli szkoda powsta³a:
a/  w okresie do dnia 15 kwietnia - w wysoko�ci 25%
b/ w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja - w wysoko�ci 40%
c/ w okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca - w wysoko�ci 60%
d/ w okresie od dnia 11 czerwca - w wysoko�ci 85%
kwoty obliczonej w sposób okre�lony w pkt 1-10.
12. Wyp³aty odszkodowañ dokonuj¹ dzier¿awcy lub zarz¹dcy obwodów ³owiec-
kich w terminie 30 dni od dnia sporz¹dzenia protoko³u ostatecznego szacowania
szkody.

II. Wyp³ata odszkodowañ od Skarbu Pañstwa:
Skarb Pañstwa odpowiada za szkody wyrz¹dzone przez zwierzêta

objête ca³oroczn¹ ochron¹. Na terenie naszej gminy  zwierzêciem objêtym ca³o-
roczn¹ ochron¹  jest   ³o� natomiast  zwierzêciem prawnie chronionym  jest  bóbr.

A/Odszkodowania za szkody wyrz¹dzone przez zwierzêta  objête ca³oroczn¹
ochron¹ wyp³aca w imieniu Skarbu Pañstwa:
1. Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego poprzez Marsza³ka Województwa (De-
partament �rodowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zespó³ Rozwoju Wsi
i Gospodarki Wodnej), w przypadku wyst¹pienia szkody na obszarze Polnego
Obwodu £owieckiego - na terenie naszej gminy  - "DIANA"
2. Pañstwowe Gospodarstwo Le�ne Lasy Pañstwowe. Zg³oszenia przyjmuje
Nadle�nictwo Chrzanów w przypadku wyst¹pienia szkody na obszarze le�ne-
go obwodu ³owieckiego - na terenie naszej gminy jest to "¯URAW�

B/ Odszkodowania za szkody wyrz¹dzone przez zwierzêta prawnie chronione
(bóbr) w gospodarstwie rolnym, le�nym  i rybackim  wyp³aca w imieniu Skarbu
Pañstwa:
Wojewoda Ma³opolski  po przeprowadzeniu oszacowania przez
rzeczoznawców.
Zg³oszenia nale¿y kierowaæ do Ma³opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody.
Odpowiedzialno�æ Skarbu Pañstwa za szkody wyrz¹dzone ludziom przez
zwierzêta dziko ¿yj¹ce mo¿e siê opieraæ tylko na zasadach ogólnych, nie
uzasadniaj¹ jej bowiem przepisy prawa ³owieckiego.

Prawo £owieckie wskazuje i¿ w przypadku zaistnienia sporu o wysoko�æ
wynagrodzenia za powsta³¹ szkodê, strony mog¹ zwróciæ siê do w³a�ciwego
ze wzglêdu na miejsce powsta³ej szkody samorz¹du terytorialnego - Wójt  Gminy
Babice -  w celu mediacji lub polubownego rozstrzygniêcia sporu.
W przypadku braku porozumienia strony dochodz¹ swych roszczeñ przed s¹dem.
Poszkodowany rolnik nie ma ³atwej drogi do uzyskania odszkodowania, jednak¿e
podejmuj¹c próbê wyegzekwowania go, konieczne jest zachowanie kolejnych
etapów procedury wy¿ej opisanej, a wówczas szanse rolnika siê zwiêkszaj¹.

Informacja zosta³a przygotowana na podstawie ustawy z dnia
13 pa�dziernika 1995 r. (Dz.U. z 2005r nr 175 poz.1462 ze zmianami)

             Opracowa³a: mgr in¿. Agata Grudzieñ

PAÑSTWOWE GOSPODARSTWO LE�NE LASY PAÑSTWOWE
Ul. Huberta 43/45, 40-318 Katowice
tel. 032 251 72 51

KO£O £OWIECKIE "DIANA"
Ul. Fabryczna 16, 32-500 Chrzanów
tel. 604 878 797

KO£O £OWIECKIE "¯URAW"
Ul. Kolejowa 4, 32-500 Chrzanów
tel. 662 049 410

ZARZ¥D WOJEWÓDZTWA MA£OPOLSKIEGO
DEPARTAMENT �RODOWISKA I ROZWOJU WSI
Ul. Rac³awicka 56, 30-017 Kraków
tel. 012 6303140, fax 012 6303141

NADLE�NICTWO CHRZANÓW
Ul. O�wiêcimska 31, 32-500 Chrzanów
tel. 032 623 23 40, 032 623 28 60

Klub Wêdkarski w Rozkochowie jest niezale¿nym
stowarzyszeniem  zrzeszaj¹cym oko³o  200 cz³onków
z terenu wsi Rozkochów  i okolic.
Pomys³  zagospodarowania terenów Starorzecza  zrodzi³
siê w zwi¹zku z zainteresowaniem ze strony wêdkarzy
przybywaj¹cych na te tereny w celach rekreacyjnych.
Po regulacji Wis³y na terenie Rozkochowa i �róde³ powsta³y
dwa Starorzecza, które naturalnie zosta³y po³¹czone ze
zbiornikami po¿wirowymi. W ten sposób powsta³y zbiorniki
wodne.

Do 2000 roku nikt nie interesowa³ siê tymi terenami
co prowadzi³o do powolnej degradacji i dewastacji terenów
oraz za�miecania, da³o siê równie¿ zauwa¿yæ rabunkow¹
dzia³alno�æ pseudowêdkarzy, którzy nie zwa¿aj¹c na
okresy i wymiary ochronne dla ryb wêdkowa³i nie
posiadaj¹c nawet karty wêdkarskiej.  Sekcja dzia³aj¹ca przy
OSP Rozkochów pod nazw¹  Klub Wêdkarski "Kara�"  który
tworz¹ pasjonaci tego sposobu wypoczynku nad wod¹
pocz¹tkowo opiekowa³ siê niewielkim (3,00 ha) naturalnym
zbiornikiem wodnym, "Ostrówek", dzia³aj¹c na rzecz
ochrony rybostanu poprzez zarybianie i utrzymywanie
w czysto�ci brzegu zbiornika.

Wody bêd¹ce w u¿ytkowaniu Klubu Wêdkarskiego
"Kara�" zarybiane s¹ rodzimymi gatunkami ryb takimi jak:
lin, kara�, leszcz, p³oæ,  z drapie¿ników wystêpuje szczupak,
sandacz, okoñ oraz sum. Wody zarybiane s¹ równie¿
pstr¹giem, karpiem oraz  amurem.

Dzia³ania te by³y i s¹ prowadzone spo³ecznie.
Sprawno�æ w dzia³aniu i pewnego rodzaju zaciêcie
spowodowa³ podjêcie decyzji o rozszerzeniu  dzia³alno�ci
na Starorzecza. W tym celu Klub uzyska³ zgodê
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie na
u¿ytkowanie Starorzeczy.

Klub Wêdkarski tworzy Spo³eczn¹ Stra¿ Ryback¹,
sk³adaj¹c¹ siê z 11 stra¿ników spo³ecznych.
Dzia³alno�æ na Starorzeczach obejmuje utrzymanie
w czysto�ci, zarybianie, egzekwowanie prawid³owego
u¿ytkowania wód przez odwiedzaj¹cych ten teren.
Z biegiem czasu zauwa¿ono potrzebê dalszego
zagospodarowania tych terenów.

Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-
szkoleniowego z polem namiotowym i miejscem do
obserwacji ¿ycia ptactwa wodnego oraz przepiêknych
wschodów i zachodów s³oñca  uatrakcyjni  teren, a poprzez
to zwiêkszy zainteresowanie ze strony eko-turystów
i wêdkuj¹cych wraz z ca³ymi rodzinami. Kompleks chcemy
równie¿ wykorzystywaæ dla propagowania edukacji
ekologicznej, dla wpajania dzieciom  i m³odzie¿y szkolnej
zasad wspó³¿ycia z przyrod¹ oraz zwiêkszenia wiêzi
z natur¹,  jak równie¿ przybli¿enia zasad funkcjonowania
sieci Natura 2000.

                         Opracowanie: Agata Grudzieñ, Janusz Janiec

KLUB WEDKARSKI  "KARA�"
Dom Stra¿aka, Rozkochów, ul. Chemików 2
Prezes - Jan Halbina - 032 6134357
Skarbnik - Janusz Janiec - 032 6134213

Zezwolenia na wêdkowanie s¹ dostêpne  u Skarbnika oraz
w sklepach spozywczych �Lotos� i �Maurys�
w Rozkochowie.
Starorzecze Wis³y - �RÓD£A
Jednodniowe zezwolenie - 8,00 z³
Trzydniowe zezwolenie - 15,00 z³
Starorzecze Wis³y - ROZKOCHÓW
Jednodniowe zezwolenie - 10,00 z³
Trzydniowe zezwolenie - 20,00 z³
Op³ata roczna dla cz³onków Klubu
Wêdkarskiego �Kara�� - 120 z³
Op³ata roczna dla nowych cz³onków- 200,00 Z£

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

Klub Wêdkarski w Rozkochowie
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Proszê w kilku s³owach opowiedzieæ o historii Ko³a
£owieckiego "Diana".

W wyniku inicjatywy kilku sympatyków ³owiectwa
w dniu 12.03.1951 roku powsta³o Ko³o £owieckie "DIANA"
w Chrzanowie. Swoj¹ dzia³alno�æ prowadzi w oparciu
o Statut Polskiego Zwi¹zku £owieckiego oraz realizacjê
zapisów ustawy z dnia 13.10.1995r. o "ochronie, hodowli
i pozyskiwaniu zwierzyny". Wymieniona dzia³alno�æ
prowadzona jest na terenach dzier¿awionych od Gmin:
Chrzanów, Trzebinia, Alwernia i Babice.
Jest to obwód ³owiecki Nr 79 o ³¹cznej powierzchni 8600 ha.
Aktualna umowa dzier¿awy obowi¹zuje do 2017 roku.
Ko³o £owieckie "DIANA" zrzesza 30 my�liwych
i 3 kandydatów. Po odbyciu rocznego sta¿u kandydackiego
maj¹ oni prawo ubiegaæ siê o cz³onkostwo w Kole.
W 57-letniej dzia³alno�ci, cz³onkami Ko³a by³o 93 my�liwych.

Czym zajmuje siê Wasze Ko³o £owieckie?
Dzia³alno�æ Ko³a to:
1. Ochrona zwierzyny (realizowana przez: zwalczanie
k³usownictwa, ca³oroczn¹ penetracjê ³owiska w celu eliminacji
drapie¿ników, zimowe dokarmianie zwierzyny).
2.   Hodowla, której celem jest utrzymanie w³a�ciwych proporcji
wiekowych i p³ciowych w�ród zwierzyny grubej.
3.   Pozyskiwanie zwierzyny, zwane popularnie "polowaniem"
odbywa siê w sposób zgodny z "Regulaminem polowañ" oraz
"Planem hodowlanym" okre�laj¹cym ilo�æ przewidzianej do
pozyskania zwierzyny.

W obwodzie Nr 79 wystêpuj¹ nastêpuj¹ce gatunki
zwierzyny ³owieckiej: jelenie, daniele - introdukowane
w lesie mêtkowskim w 2000 roku (du¿ym wysi³kiem my�liwych),
sarny, dziki, lisy, jenoty, borsuki, ba¿anty, kaczki. Ca³oroczn¹
ochron¹ objêty jest coraz liczniej wystêpuj¹cy bóbr oraz ³o�.

W 1960 roku zaniechano odstrza³u cietrzewi
(postêpuj¹ce zmniejszenie populacji), w 1997 roku zajêcy
i kuropatw. Obserwuje siê szybki przyrost populacji dzika. Jest
on spowodowany zaniechaniem produkcji rolnej, którego
konsekwencj¹ jest powstawanie du¿ych area³ów nieu¿ytków
(wysokie trawy, skupiska dziko rosn¹cych krzewów).

W sezonie ³owieckim 2007/2008 Ko³o "DIANA"
pozyska³o 50 sztuk dzików (w latach 70-tych pozyskiwano ich
8-10 sztuk), oraz 100 sztuk lisów, których przed trzydziestoma
laty pozyskiwano w sezonie co najwy¿ej kilkana�cie.

W celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych
cz³onkowie Ko³a uprawiaj¹ poletka ¿erowe. Organizuj¹
indywidualne zasiadki oraz polowania zbiorowe g³ówne na
dziki i lisy. Pomimo tego Ko³o w ubieg³ym sezonie wyp³aci³o
23.000,00 z³ odszkodowañ rolnikom.

Ko³o posiada w³asn¹ siedzibê w P³azie oraz sztandar
ufundowany z okazji 50-lecia Ko³a w 2001 roku. Ko³o £owieckie
"DIANA" za swoj¹ dzia³alno�æ zosta³o odznaczone w 2006 roku
Srebrnym Medalem Zas³ugi £owieckiej.

Ko³o bierze czynny udzia³ w uroczysto�ciach lokalnych
tj. do¿ynki powiatowe i gminne, oraz organizacyjnych PZ£
(Niepo³omice) i religijnych (Wawel - msza hubertowska,
parafialne w Jankowicach).

Pracami Ko³a kieruje Zarz¹d w sk³adzie:
Prezes  - Wies³aw Patryk
£owczy  - Tadeusz Nowakowski
Sekretarz  - Henryk Ma³kowski
Skarbnik  - Mieczys³aw Filipek

                                   rozmawia³a: Marzena Pierzcha³a-Dudek
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Rozmowa z Panem Wies³awem Patykiem
Prezesem Ko³a £owieckiego �DIANA�
w Chrzanowie

Program Ograniczenia Niskiej Emisji
w Gminie Babice

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emi-
sji polega na wymianie w domach mieszkañców gminy
starych i nieefektywnych pieców wêglowych na kot³y
o wysokiej sprawno�ci i spe³niaj¹cych kryteria ekolo-
giczne.

W ramach Programu mo¿liwe  jest równie¿ sto-
sowanie odnawialnych �róde³ energii (kot³y opalane bio-
mas¹, kolektory s³oneczne do ogrzewania wody, pompy
ciep³a itp.).

Program, oprócz korzy�ci ekonomicznych
(oszczêdno�æ paliwa), przyczynia siê znacznie  do po-
prawy stanu powietrza w gminie, szczególnie w okresie
zimowym.

Gmina maj¹c na uwadze stan powietrza, jako�æ
¿ycia mieszkañców, ich potrzeby i plany termo moderni-
zacyjne bêdzie siê staraæ o pozyskanie dofinansowania
ze �róde³ zewnêtrznych na zakres prac modernizacyj-
nych z zakresu gospodarki cieplnej. Udzia³ �rodków
i zakres modernizacji zale¿y od zainteresowania miesz-
kañców, mo¿liwo�ci finansowych gminy oraz pozyska-
nia dofinansowania  z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Warunkiem wdro¿enia Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji jest w du¿ej mierze odpowiednie zainte-
resowanie mieszkañców. Dlatego tak wa¿ne jest wype³-
nienie ankiety i z³o¿enie jej w Urzêdzie Gminy. W chwili
zebrania odpowiedniej ilo�ci ankiet Urz¹d Gminy przy-
st¹pi do realizacji Programu.

Wype³nienie ankiet jest dobrowolne. Nale¿y jed-
nak pamiêtaæ, ¿e ankieta jest cennym �ród³em informa-
cji niezbêdnych do uzyskania przez gminê dofinanso-
wania.

Realizacja Programu oraz zakres mo¿liwych do
przeprowadzenia przez mieszkañców prac moderniza-
cyjnych(dop³at do wymiany kot³ów i kolektorów s³onecz-
nych) zale¿y ostatecznie od otrzymania dofinansowania.

W razie jakichkolwiek w¹tpliwo�ci czy pytañ prosimy
o kontakt z:
·   Urzêdem Gminy Babice - Pan Stanis³aw Bajer,
    tel. 032 620 11 25 wew. 41
·   Firm¹  AGROTUR, która zajmuje siê przygotowaniem
    Programu tel. (32) 285 70 13

                                                      opracowa³a: Natalia Celarek

 

 

Cz³onkowie Ko³a £owieckiego �DIANA�
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Podsumowanie projektu "Super Szko³a"
realizowanego przez Zespó³ Szkó³-Szko³ê
Podstawow¹ im. T. Ko�ciuszki w Babicach

W sobotni wieczór 16 marca 2008 roku wyremontowan¹ ostatnio salê
balow¹ OSP w Babicach wype³ni³o grono wyj¹tkowych go�ci. Sta³o
siê to za spraw¹ nauczycieli i uczniów Zespo³u Szkó³ w Babicach,
którzy postanowili w ten uroczysty sposób uczciæ zakoñczenie
trwaj¹cego od marca 2007 roku projektu "Super Szko³a". Projekt ten
jest finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze �rodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego oraz bud¿etu pañstwa. Dziêki temu uczniowie
Szko³y Podstawowej w Babicach mogli za darmo skorzystaæ z szerokiej
oferty edukacyjnej przygotowanej i realizowanej przez nauczycieli,
a koordynowanej i nadzorowanej przez dyrekcjê szko³y w sta³ym
kontakcie z Towarzystwem O�wiaty Ziemi Chrzanowskiej.
Poniewa¿ wszystko, co dobre, szybko siê koñczy, a wiêc równie¿
przygoda babickich uczniów z "Super Szko³¹" dobieg³a koñca.
Aby uwieñczyæ pracê wszystkich osób zwi¹zanych z tym projektem,
ale przede wszystkim aby nagrodziæ trud uczniów, zorganizowano
prezentacjê garstki z licznych ca³orocznych dokonañ. Na widowni
zasiedli przedstawiciele w³adz i �rodowisk wspieraj¹cych nasz¹ szko³ê
- wymieniæ tu nale¿y miêdzy innymi: Wójta Gminy Babice Romana
Warcho³a, Prezesa TOZCh Zbigniewa Brasia, Przewodnicz¹c¹ Rady
Gminy Babice Halinê Sêdzielarz, Lucynê Zaczyñsk¹ - Dyrektora GZOSiP
oraz dyrektorów placówek o�wiatowych i radnych Gminy Babice.
W�ród zaproszonych go�ci by³y równie¿ osoby, które pomaga³y nam
w realizacji projektu, po�wiêca³y swój czas, anga¿uj¹c siê
w poszczególne przedsiêwziêcia.
Na pocz¹tek zaprezentowano krótkie podsumowanie obejmuj¹ce
relacjê z ka¿dego z dzia³añ podjêtych w trakcie trwania "Super Szko³y":
I. Wyjazdy edukacyjne uczniów w celu zwiedzania zabytków.
W ramach tego dzia³ania znalaz³o siê wiele wspania³ych,
niezapomnianych wycieczek, w których uczestniczy³y dzieci ze szko³y
w Babicach, poznaj¹c wa¿ne polskie miasta oraz historyczne zabytki.
By³y to dwie wycieczki do Krakowa. M³odsze dzieci odby³y rejs statkiem
po Wi�le, zobaczy³y "Smocz¹ Jamê" i zwiedzi³y  krakowskie ZOO.
Starsi uczniowie zwiedzili Zamek Królewski na Wawelu, podziwia³y
komnaty królewskie, skarbiec i zbrojowniê. Dwa autokary zawioz³y
uczniów klasy IV, V i VI do Ojcowa. Dzieci zwiedza³y ruiny Zamku
Kazimierowskiego, wêdrowa³y do Jaskini Ciemnej i Groty £okietka,
pozna³y legendy zwi¹zane z tymi miejscami. Podziwia³y piêkny zamek
w Pieskowej Skale, wys³ucha³y opowie�ci i legend o dziejach zamku.
Obejrza³y te¿ z bliska Maczugê Herkulesa. Edukacyjny charakter mia³
tak¿e dwudniowy wyjazd do Wroc³awia �ladami patrona Szko³y -
Tadeusza Ko�ciuszki. Zwiedzanie Panoramy Rac³awickiej to cel
nadrzêdny tego wyjazdu. Ogl¹danie s³awnego obrazu, s³uchanie relacji
z przebiegu bitwy pod Rac³awicami, wiernie odtworzone sceny
batalistyczne pozostawi³y u uczniów niezatarte wra¿enia. Ponadto
zwiedzano Ostrów Tumski, staromiejski ratusz, kamieniczki na
Wroc³awskiej Starówce. Najpiêkniejszy park botaniczno-krajobrazowy
- Arboretum; przepiêkn¹ barokow¹ Aulê Leopoldina Uniwersytetu
Wroc³awskiego oraz Wroc³awskie ZOO, najstarszy ogród zoologiczny
w Polsce.
Równie wspania³y i pouczaj¹cy charakter mia³a dwudniowa
wycieczka do Warszawy - stolicy Polski. Dzieci zwiedzi³y Belweder,
Pa³ac w £azienkach, Zamek Królewski, piêkne kamieniczki na
Starówce, okaza³y budynek Pa³acu Kultury i Nauki. Przy Grobie
Nieznanego ̄ o³nierza uczniowie oddali ho³d poleg³ym, a pod pomnikiem
Ma³ego Powstañca oraz w miejscu, gdzie by³o getto, zadumali siê nad
okrutnymi wojennymi czasami. Dzieci podziwia³y wspania³e ogrody na
dachu biblioteki warszawskiej, port lotniczy - Okêcie, u�wiadomi³y
sobie, ¿e mog¹ byæ dumne z piêknej stolicy Polski.
Ostatnim etapem zwiedzania by³a 3-dniowa wycieczka do Poznania
i Gniezna. Uczniowie Szko³y Podstawowej podziwiali Starówkê
Poznañsk¹, Ratusz z XIII wieku.  Odwiedzili Gniezno, a w nim Katedrê
zbudowan¹ przez Mieszka I, Drzwi Gnie�nieñskie, Romañsk¹ Rotundê
w Strzelnie. Zwiedzili tak¿e Sanktuarium Maryjne w Licheniu. Projekt

"Super Szko³a" umo¿liwi³ uczniom zwiedzenie wa¿nych polskich miast
takich jak: Kraków, Warszawa, Wroc³aw, Poznañ, Gniezno, Ojców,
Licheñ.
II. Wyjazdy edukacyjne do kina i teatru.
Najczê�ciej by³y to wyjazdy do kina trójwymiarowego w Krakowie,
zarówno dla uczniów klas m³odszych, jak i starszych. Dzieci ogl¹da³y
filmy przyrodnicze o ¿yciu w oceanach oraz "Cybernetyczny �wiat"
i "Dinozaury ¿yj¹". Te znakomite filmy wyprodukowane technik¹
animacji komputerowej poszerzy³y wiedzê uczniów o najnowszych
osi¹gniêciach nauki i techniki. Posi³ek zjedzony w Restauracji
Meksykañskiej by³ dope³nieniem niecodziennych wra¿eñ. By³y tak¿e
wyjazdy do teatru "Groteska" w Krakowie. Dzieci z m³odszych klas
obejrza³y sztukê pt. "Ba�ñ o dobrym Kopciuszku i z³ych siostrach",
"Brzydkie kacz¹tko" oraz "Przygody pirata Gnamona". Starsi uczniowie
uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym "Ksi¹¿ê i ¯ebrak" w Teatrze
Ludowym oraz ogl¹dali "Przygody Odyseusza" w teatrze Groteska
w Krakowie oraz "Tezeusza i Ariadnê" w teatrze w Katowicach.
III. Zajêcia warsztatowe w  Skansenie w Wygie³zowie.
Uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. "Nie �wiêci garnki lepi¹".
Brali udzia³ w zajêciach warsztatowych: "Strój krakowski" oraz
"Genealogia i heraldyka rodów szlacheckich". Zajêcia muzealne
poszerzy³y wiedzê uczniów na temat ludowego stroju regionalnego,
pog³êbili znajomo�æ genealogii rodów i heraldyki oraz dostarczy³y
wiele ciekawostek z dziejów naszego regionu. Na kolejnych,
ciekawych zajêciach w skansenie uczniowie poznawali " Zwyczaje
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia".
IV. Wyjazdy na basen - nauka p³ywania.
W czasie intensywnych zajêæ uczniowie opanowali umiejêtno�æ
p³ywania i skoki do wody. Zajêcia odbywa³y siê pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów, by³y prowadzone fachowo
i dostosowane do wieku uczniów. Wyjazdy na basen, oprócz
umiejêtno�ci p³ywania pozwoli³y zahartowaæ m³ode organizmy
i rozwin¹æ ich sprawno�æ  fizyczn¹.
V. Wyjazdy na lodowisko - nauka jazdy na ³y¿wach - pod opiek¹
pani Joanny Siudy.
W ramach tego dzia³ania uczniowie uczyli siê je�dziæ na ³y¿wach na
lodowisku w O�wiêcimiu. Dowiedzieli siê tak¿e, jakie zasady
zachowania obowi¹zuj¹ na lodowisku i jak bezpiecznie wykonywaæ
æwiczenia.
VI. Kó³ko teatralno-artystyczne - prowadzone przez pani¹
Mariolê Paliwodê.
Uczestnicy kó³ka, uczniowie klasy III na tych zajêciach mogli odkrywaæ
swe mo¿liwo�ci i zdolno�ci aktorskie. Na potrzeby sztuki uszyto stroje
sceniczne. Dzieci pracowa³y nad przygotowaniem spektaklu
teatralnego "S³owik" oraz sztuki pt. "�pi¹ca królewna".
Podsumowaniem dzia³alno�ci kó³ka by³y wystêpy zespo³u w ramach
Festiwalu Kultury Zuchowej oraz w Szkole Podstawowej
w Rozkochowie. Tak¿e dzisiaj bêdziemy mogli podziwiaæ grê ma³ych
aktorów. Przedstawienia teatralne s¹ rejestrowane kamer¹, zakupion¹
na potrzeby kó³ka.

VII. Kó³ko sportowe, prowadzone przez pana Micha³a Gacka,
obejmuj¹ce zajêcia z pi³ki rêcznej pod has³em: "Wie� miejscem
nieoszlifowanych diamentów sportowych".
 Ch³opcy wyje¿d¿ali na salê sportow¹ do Libi¹¿a i æwiczyli chwyty,
podania, sposoby poruszania siê po boisku z pi³k¹ i bez pi³ki. Sekcja
pi³ki rêcznej wziê³a udzia³ w turnieju sportowym w Libi¹¿u oraz
w turnieju pi³ki rêcznej pla¿owej. M³odzi sportowi adepci ze szko³y
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�Super Szko³a� w gimnazjum
w Jankowicach
W ramach projektu Super Szko³a "�wiadomie planujê swoje
¿ycie" w Publicznym Gimnazjum w Jankowicach by³y
realizowane nastêpuj¹ce dzia³ania:
Dzia³anie I
·Zajêcia wyrównawcze z m³odzie¿¹ z jêzyka polskiego, jêzyka
angielskiego, matematyki i fizyki.
Zajêcia te przyczyni³y siê do wyrównania braków z w/w
przedmiotów. Uczniowie zw³aszcza z III klasy gimnazjum
przygotowywali siê do zbli¿aj¹cego siê egzaminu
gimnazjalnego.
Dzia³anie II
·Pomoc m³odzie¿y z trudno�ciami emocjonalnymi - warsztaty
psychologiczne "Sukces w szkole - radzenie sobie

w Babicach byli na trzydniowym Ogólnopolskim Festiwalu Pi³ki Rêcznej
w Pu³awach oraz uczestniczyli w pikniku plenerowym "Z pi³k¹ rêczn¹
za pan brat".
VIII. Klub Europejski, prowadzony przez pani¹ Marzenê
Wêdrzyk - Kaszubê.
Celem dzia³alno�ci Klubu Europejskiego jest propagowanie i rozwijanie
postaw i dzia³añ sprzyjaj¹cych przygotowaniu uczniów do aktywno�ci
europejskiej w szkole i �rodowisku lokalnym. Uczniowie
przygotowywali siê do festiwalu piosenki i poezji w jêzyku angielskim.
Opanowali cykl prezentacji o ró¿nych krajach Unii Europejskiej. Na
potrzeby dzia³alno�ci Klubu Europejskiego zakupiono laptop i projektor
do prezentacji multimedialnych. W ramach dzia³alno�ci Klubu
Europejskiego zorganizowany zosta³ wyjazd do British Council
w Krakowie.
IX. Zespó³ Pie�ni i Tañca "Ma³opolanie",  prowadzony przez
pana Marcina Kaszubê.

Cz³onkowie Zespo³u wielokrotnie wyje¿d¿ali do Katowic na warsztaty
nauki tañca, gdzie pod okiem wykwalifikowanych choreografów
æwiczyli kroki i uk³ady taneczne Poloneza, Krakowiaka, Trojaka,
Miotlorza, Go³¹bka, Macha i inne. Ma³opolanie prezentowali swoje
umiejêtno�ci taneczne na akademiach i imprezach �rodowiskowych.
Na potrzeby Zespo³u wypo¿yczono stroje ludowe, w których
uczniowie piêknie prezentowali siê w czasie wystêpów publicznych.
X. Kó³ko matematyczno-informatyczne, prowadzone przez
pani¹ Joannê Kowal.
Na zajêciach uczniowie poznawali ciekawe prezentacje matematyczne
w formacie Power Point, rozwi¹zywali zagadki interaktywne,
zamieszczone w Internecie. Na potrzeby kó³ka zakupiono programy
multimedialne i pomoce dydaktyczne, które s¹ wykorzystywane na
zajêciach.
XI. Kó³ko polonistyczne, prowadzone przez pani¹ Annê Fry�.
Na zajêciach uczniowie zapoznali siê z form¹ legendy, jej przyk³adami
oraz praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy poprzez tworzenie
w³asnych dzie³ opartych na legendach. Uczniowie poznali tak¿e teoriê,
cechy gatunkowe, wyznaczniki i przyk³ady ba�ni, liryki oraz pie�ni.
Analizowali równie¿ pozaliterackie dzie³a kultury - malarstwo, rze�bê
oraz media. Podsumowaniem zajêæ by³a prezentacja i wspólna ocena
prac uczniów: artyku³ów, obrazów i rze�b.
XII. Kó³ko historyczne prowadzone, prowadzone przez pani¹
Halinê M¹drzyk.
Zgodnie z has³em kó³ka "�ladami historii regionu" uczniowie zapoznali
siê z dziejami zamku lipowieckiego, wykonali prace plastyczne,
ilustruj¹ce zabytki sztuki romañskiej, a tak¿e te poznane w czasie
wyjazdów edukacyjnych. Chronologicznie poznawali najwa¿niejsze
wydarzenia z historii �wiata, zdobywali wiedze o historii Polski, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na dzieje naszego regionu. Korzystali
przy tym z pomocy dydaktycznych, opracowañ historycznych, tekstów
�ród³owych, map, literatury oraz filmów nades³anych z Instytutu
Pamiêci Narodowej.
XIII. Zespó³ wyrównawczy z matematyki, prowadzony przez
pani¹ Agatê Wierzbic.
Uczniowie wyrównywali zaleg³o�ci edukacyjne, pracowali z modelami
kartonowymi graniastos³upów, sporz¹dzali miniplakaty, poznawali
zasady tworzenia gry dydaktycznej - tangramu starochiñskiego.
Na zajêciach korzystali z programy multimedialnego do geometrii,
u³atwiaj¹cego zrozumienie zale¿no�ci przestrzennych w figurach
geometrycznych.

XIV. Zespó³ wyrównawczy z j. angielskiego, prowadzony
przez pani¹ Halinê G³ogowsk¹.
Na zajêciach uczniowie utrwalali i pog³êbiali wiadomo�ci i umiejêtno�ci
z jêzyka angielskiego. Aktywnie rozwi¹zywali zadania i æwiczenia
jêzykowe. Dzieci naby³y umiejêtno�æ opowiadania po angielsku,
æwiczy³y piosenki i zwroty u¿yteczne w potocznym jêzyku
i codziennym ¿yciu.
XV. Gimnastyka korekcyjna prowadzona przez pani¹ Dorotê
Zwodziñsk¹.
W czasie zajêæ prowadzono pomiar i ocenê mo¿liwo�ci motorycznych
uczniów. Podczas zabaw i gier uczniowie rozwijali nawyk
prawid³owej postawy, utrwalali zadania indywidualne, zwi¹zane
z likwidowaniem lub zapobieganiem powstawaniu wad postawy.
Æwiczyli tak¿e techniki oddechowe przyspieszaj¹ce regeneracjê
organizmu po wysi³ku, zwiêkszali swoj¹ ogóln¹ si³ê i szybko�æ.
XVI. Szkolenia nauczycieli pracuj¹cych w Szkole Podstawowej
w Babicach.
Tematyka przeprowadzonych szkoleñ: "Budowa wizerunku szko³y",
"Pomoc dziecku agresywnemu - zagro¿onemu patologi¹ XXI wieku",
"Kszta³ceniu umiejêtno�ci kluczowych u uczniów".

Uzupe³nieniem sprawozdania by³a pomys³owa prezentacja
multimedialna, przygotowana przez Przemys³awa Przeworowskiego
- ucznia Publicznego Gimnazjum w Babicach. By³ to przegl¹d
najwa¿niejszych i najciekawszych wydarzeñ, jakie mia³y miejsce
w ramach "Super Szko³y". Zdjêcia wzbogacone zosta³y
humorystycznymi komentarzami, które podkre�la³y, ¿e projekt
dostarczy³ uczniom nie tylko wiedzê, ale przede wszystkim rozrywkê
i zabawê.

Kolejnymi punktami programu by³y wystêpy cz³onków Klubu
Europejskiego, którzy zaprezentowali sk³adankê piosenek
anglojêzycznych; przedstawienie "�pi¹ca Królewna", przygotowane
przez m³odych aktorów kó³ka teatralnego oraz "Nieznana legenda
Lipowca" - inscenizacja, której autorkami by³y uczennice
uczêszczaj¹ce na kó³ko polonistyczne.

Uwieñczeniem uroczysto�ci by³ wystêp "Ma³opolan". Znany
ju¿ szerokiej publiczno�ci Zespó³ Pie�ni i Tañca dzia³aj¹cy przy Zespole
Szkó³ w Babicach tym razem wyst¹pi³ w suicie tañców lubelskich
oraz tañców Beskidu �l¹skiego. Na suitê tañców lubelskich z³o¿y³y
siê nastêpuj¹ce tañce: Mach, Osa, Walczyk Lubelski, Polka Lubelska,
natomiast tañce Beskidu �l¹skiego to Ko³omajka, Pi³ka i Hanka
Czarnooka. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a kapela z MDK - Po³udnie
w Katowicach, która akompaniowa³a tancerzom oraz pie�ni ludowe
wykonane przez uczniów (go�cinnie wyst¹pi³ Jaros³aw Mucha
z Zagórza).

          Jak widaæ korzy�ci wynikaj¹ce z dzia³añ edukacyjnych s¹
imponuj¹ce.
          Dzieci ze Szko³y Podstawowej w Babicach uczestnicz¹c
w tych wielorakich dzia³aniach na pewno w du¿ym stopniu
wyrówna³y swe szanse i  mo¿liwo�ci wobec rówie�ników z miasta.
          Projekt "Super Szko³a" spe³ni³ wiêc planowane zamierzenia
wzbogacaj¹c ofertê edukacyjn¹ szko³y oraz zwiêkszaj¹c jej
atrakcyjno�æ w �rodowisku.

 

 

       Beata Wi�niewska-Pasierb
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Dzia³anie XXIV Wspó³praca z Powiatowym Urzêdem Pracy.
Zorganizowano wyjazd do PUP-u w Chrzanowie dla uczniów
kl.III.

Dzia³anie XXV Wspó³praca z Gminnym O�rodkiem Kultury
i Sportu w Jankowicach. Wspó³praca podczas organizowania
spotkañ dla spo³eczno�ci lokalnej.
Dzia³anie XXVI Wspó³praca z Domem Kultury w Olszynach.
Wspólne organizowanie spotkañ dla spo³eczno�ci lokalnej.
Dzia³anie XXVII Wspó³praca z Klubem Sportowym "Lew Olszyny".
Wspó³praca podczas organizowania spotkañ dla spo³eczno�ci
lokalnej.
Dzia³anie XXVIII Zapobieganie patologiom:  cykl szkoleñ dla
uczniów   i nauczycieli dotycz¹cy rozpoznania i przeciwdzia³ania
ró¿nym patologiom .
Dzia³anie XXIX Odby³y siê dwa spektakle profilaktyczne dla
uczniów Gimnazjum.

Dziêki wy¿ej wymienionym dzia³aniom, uda³o nam siê
zrealizowaæ g³ówne za³o¿enia projektu czyli: wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
zmniejszenie dysproporcji pomiêdzy m³odzie¿¹ ze wsi
a m³odzie¿¹ z miasta, zdobycie dodatkowej wiedzy przez
nauczycieli na temat pracy z dzieckiem nadpobudliwym,
okre�lenie predyspozycji zawodowych, umo¿liwienie uczniom
zdobycie dodatkowej wiedzy wraz z jej zastosowaniem
w praktyce, aktywny udzia³ szko³y w ¿yciu �rodowiska lokalnego,
zintegrowanie dzia³añ organizacji samorz¹dowych, spo³ecznych
i szko³y celem zapobiegania powstawania zjawisk
patologicznych.

                                                                           Krystyna Szymkiewicz

z emocjami", warsztaty 2-dniowe dla uczniów kl.I, II i III.
Uczniowie wzmocnili swoj¹ kreatywno�æ, nauczyli siê wyra¿aæ
i komunikowaæ swoje emocje, co sprzyja w wypracowaniu
pozycji w grupie.
Dzia³anie III
·Kurs szybkiego czytania i technik efektywnego uczenia siê
prowadzony przez trenera. Uczniowie poznali zasady i nabyli
umiejêtno�æ szybkiego czytania ze zrozumieniem.
Dzia³anie IV
Szkolenie dla nauczycieli "Dziecko nadpobudliwe w szkole".
Nauczyciele poznali techniki i zasady pracy z uczniami
nadpobudliwymi.
Dzia³anie V Cykl wyjazdów m³odzie¿y.
·Wyjazd edukacyjny do teatru,  planetarium ,operetki, muzeum,
kina Parku  Wodnego. Odby³ siê równie¿  dwudniowy obóz
matematyczny w Ustroniu oraz wyjazd do Zakopanego.
Wyjazdy przyczyni³y siê do poszerzenia wiedzy uczniów.
Wyjazdy zosta³y bardzo dobrze odebrane przez m³odzie¿,
wywar³y na nich pozytywne wra¿enie.
Dzia³anie VI Zajêcia sportowe dla m³odzie¿y
Wyjazdy na basen, na których uczniowie doskonalili ró¿ne
techniki p³ywania oraz skoki do g³êbokiej wody.
Dzia³anie VII Zorganizowanie szkolnego informatorium
-zosta³y zakupione programy multimedialne i ksi¹¿ki, które
s¹ wykorzystywane podczas zajêæ lekcyjnych.
Dzia³anie VIII Warsztaty dla uczniów w celu rozpoznania
swoich predyspozycji zawodowych.
Dzia³anie IX Zorganizowanie szkolnego informatorium -
Uczniowie korzystaj¹ z pomocy informatorów
zawodoznawczych przy okre�laniu w³asnych predyspozycji
zawodowych.
Dzia³anie X Cykl wyjazdów o charakterze poznawczym do
ró¿nych miejsc i instytucji w celu poznania specyfiki ró¿nych
zawodów. Odby³y siê wyjazdy do Oczyszczalni �cieków
w Chrzanowie, Urzêdu Gminy Babice oraz Szkó³ki le�nej,
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Jaworznie, Komisariatu Policji
w Alwerni oraz fabryki Fiata w Tychach.
Dzia³anie XI Odby³y siê warsztaty dla nauczycieli "Tworzenie
Wewn¹trzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego" oraz
"Twórcze my�lenie".
Dzia³anie XII Odby³y siê warsztaty dla nauczycieli "Jak
wykorzystaæ gry i zabawy w procesie nauczania"
Dzia³anie XIII Konkurs literacko-plastyczny "Ciekawe zawody"
- Uczestnikami byli uczniowie PG. Prace promowa³y ciekawe
i nietypowe zawody w obudowie metodycznej wyg³aszane
by³y pogadanki o mo¿liwo�ci uzyskania kwalifikacji w danej
profesji.
Dzia³anie XIV Prowadzone by³o ko³o jêzykowe z jêzyka
niemieckiego Uczniowie poznawali s³ownictwo i gramatykê
jêzyka niemieckiego;
Dzia³anie XV: Umo¿liwienie uczniom nauki jêzyków obcych
poprzez  kurs jêzyka w³oskiego i francuskiego.
Dzia³anie XVI Prowadzenia ko³a "Ekonomia w gimnazjum.
Dzia³anie XVII Ko³o informatyczne, na którym uczniowie
przygotowali stronê internetow¹ szko³y.
Dzia³anie XVIII Pobudzanie aktywno�ci sportowej uczniów,
którzy mogli uczestniczyæ w zajêciach ko³a tanecznego
i dru¿yny sportowej.
Dzia³anie XIX Uczniowie mogli rozwijaæ zdolno�ci aktorskie
podczas zajêæ ko³a teatralnego
Dzia³anie XX: Przygotowanie folderu. Uczniowie przygotowali
folder dotycz¹ce historii Olszyn i Jankowic.
Dzia³anie XXI: Organizacja spotkañ dla spo³eczno�ci lokalnej:
pikniku rodzinnego oraz tradycje Bo¿onarodzeniowe
w krajach europejskich
Dzia³anie XXIII: Wspó³praca z Europe Direct. Wyjazd do
punktu konsultacyjnego na prelekcje dotycz¹c¹ historii Unii
Europejskiej oraz instytucji unijnych.

 

 

�Krakowiak� w wykonaniu cz³onków kó³ka tanecznego

Zakoñczenie projekty �Super Szko³a�
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 Z okazji Uroczysto�ci Matki Bo¿ej Fatimskiej 
w dniu 18 maja 2008 roku (niedziela) o godz. 11.00 

w Jankowicach k/Babic 
 

Uroczyst¹ Mszê �w. odprawi ksi¹dz Pra³at Jan Bielañski 
-Emerytowany Proboszcz i budowniczy  

Ko�cio³a p.w. �w. Brata Alberta w Krakowie � Nowej Hucie 
Ksi¹dz Pra³at wyg³osi równie¿ okoliczno�ciow¹ homiliê 

 
Serdecznie zapraszam do wziêcia udzia³u w naszym 

parafialnym �wiêcie 

 

 

"Super Szko³a" w gimnazjum w Mêtkowie

W marcu 2008 r. zakoñczy³a siê realizacja projektu
"Super Szko³a" wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹
ze �rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz
bud¿etu pañstwa w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Strategicznym
celem projektu rozwojowego szko³y by³o wyrównywanie szans
edukacyjnych  poprzez udzielanie wsparcia na rzecz uczniów
szkó³ wiejskich. Na realizacjê projektu szko³a otrzyma³a
dotacjê w wysoko�ci 106 542 z³. W projekcie wziê³o udzia³ 59
uczniów gimnazjum. We wszystkich dzia³aniach uczniowie
uczestniczyli bezp³atnie. W trakcie realizacji projektu uczniowie
brali udzia³ w zajêciach kó³ zainteresowañ: artystycznym,
informatycznym, sportowym, jêzykowym, przyrodniczo-
technicznym, ekonomicznym oraz rêkodzie³a artystycznego.
Wyje¿d¿ali równie¿ na kryty basen  do Chrzanowa, gdzie pod
kierunkiem instruktorów uczyli siê p³ywaæ. Wziêli tak¿e udzia³
w cyklu warsztatów zwi¹zanych z preorientacj¹ zawodow¹.
By³y to warsztaty z: psychologiem, doradc¹ zawodowym,
kosmetyczk¹, piekarzem, stra¿akiem, fryzjerk¹, aktorem
i projektantk¹ mody. Uczestniczyli  w 7 wycieczkach
edukacyjnych do: Warszawy, Krakowa, Ojcowa, Chorzowa
i Tarnowskich Gór, kina 3D, fabryki Coca - Coli
w Niepo³omicach oraz Wieliczki i Parku Wodnego w Krakowie.
Uczniowie klasy III wyjechali na tygodniowy obóz naukowy do

 

 

Ustronia, gdzie mogli przygotowywaæ siê do egzaminu pracuj¹c
metod¹ warsztatow¹. Grupa 8 uczniów, którzy z du¿ym
zainteresowaniem uczestniczyli w zajêciach projektowych, bra³a
dodatkowo udzia³ w zajêciach Akademii Szybkiego Czytania.
Dziêki tym zajêciom ich szybko�æ czytania wzros³a �rednio
z 200 s³ów na minutê do 2500. W ramach projektu zosta³a
utworzona M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza, która odby³a
w czasie wakacji æwiczenia sprawno�ciowe  pod kierun"Super
Szko³a" w gimnazjum w Mêtkowie.

Wycieczka do Warszawy

4.05 - Dzieñ �w. Floriana, godz. 8.30
Msza �w. w intencji Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
10.05, godz. 9.00 - Spowied� dzieci z klasy II Szko³y
Podstawowej w Jankowicach i ich najbli¿szych
11.05, godz. 11.00 - I Komunia �wiêta
17.05, godz. 17.30 - Pierwsze Nabo¿eñstwo Fatimskie
(szczegó³y na plakatach)
18.05 - Uroczysto�æ  Matki Bo¿ej Fatimskiej - Odpust
Parafii, godz. 11.00 - Suma odpustowa,
 odprawia j¹ Ks. Pra³at Jan Bielañski
22.05 - Uroczysto�æ Bo¿ego Cia³a,
godz. 11.00 - uroczysta Msza �w. z procesj¹
po Jankowicach
24.05 - �wiêto Stra¿aków z Jankowic z okazji 80-lecia
istnienia stra¿y i po�wiêcenie nowego samochodu
25.05, godz. 11.00 - rocznica I Komunii �wiêtej dzieci
ze szko³y Podstawowej w Jankowicach

Przez ca³y miesi¹c
Nabo¿eñstwa Majowe o godz. 17.30

1

Maj w Parafii w Jankowicach

                                                                                    Bo¿ena Jopek
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"Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem
owocem twórczego i przetwórczego wysi³ku
niezliczonych pokoleñ..."

         S. Czarnowski

W poprzednim "Kurierze Gminnym" pisali�my  o pla-
nach zorganizowania panelu dyskusyjnego na temat roli o�rod-
ka kultury w �rodowisku lokalnym. Pierwszym etapem tego
pomys³u s¹ badania antropologiczne "Aspiracje i potrzeby
kulturalne m³odzie¿y w Gminie Babice". Rozpoczê³y siê one
w kwietniu br., a raport koñcowy przewidziany jest we wrze-
�niu. Badania obejmuj¹ wywiady i konsultacje, ankiety, warsz-
taty, obserwacje uczestnicz¹ce. Przeprowadza je zespó³ ba-
dawczy  w sk³adzie:
Piotr Idziak - absolwent Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europy na UMK w Toruniu, absolwent Akademii Innowatorów
Spo³ecznych stowarzyszenia ASHOKA.  Od 2000 roku zaanga-
¿owany w tworzenie wsi tematycznych w woj. Zachodniopo-
morskim, gdzie koordynuje badania zasobów rozwojowych
spo³eczno�ci  lokalnych. Animator teatru cieni i instruktor cyr-
kowy.  Aktor Teatru Figur Kraków.
Sebastian Waciêga - ekonomista i kulturoznawca, doktorant
w Instytucie Europeistyki UJ. Interesuje siê metodami upo-
wszechniania dziedzictwa kulturowego i nowymi formami edu-
kacji historycznej, szukaj¹cymi odpowiedzi na pytanie "czego
mo¿emy nauczyæ siê dzi� z przesz³o�ci?" Pracowa³ w Izbie
Regionalnej Ziemi Andrychowskiej przy realizacji "Ch³opskiej
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                  to i owo o kulturze
Szko³y Biznesu"- edukacyjnej �cie¿ki tematycznej, przedstawia-
j¹cej historiê regionu razem z lekcj¹ podstaw przedsiêbiorczo-
�ci. Wspó³pracowa³ z Orawskim Parkiem Etnograficznym w Zu-
brzycy Górnej w tworzeniu warsztatów "I ty mo¿esz zostaæ wój-
tem Orawy" ³¹cz¹cych wiedzê o regionie z kszta³towaniem �wia-
domo�ci obywatelskiej. By³ równie¿ zaanga¿owany w realiza-
cjê spo³ecznego projektu unijnej Inicjatywy Wspólnotowej "Iqu-
al", po�wiêconego upowszechnianiu elastycznych form orga-
nizacji pracy i rozwi¹zañ s³u¿¹cych godzeniu ¿ycia zawodowe-
go z rodzinnym.
Piotr Kna� - w 2005 roku ukoñczy³ antropologiê kultury  i etno-
logiê na Uniwersytecie Jagielloñskim. Jest tak¿e absolwen-
tem europeistyki UJ. Pracuje w Ma³opolskim Instytucie Kultury,
gdzie zajmuje siê projektem "Muzeobranie" oraz ewaluacj¹ in-
nych projektów realizowanych przez Instytut. Jego zaintereso-
wania skupiaj¹ siê na animacji kultury,  jako ró¿norodnym,
wspó³czesnym zjawisku socjo-kulturowym. Interesuje siê rów-
nie¿ tematyk¹ badañ spo³ecznych w zakresie badañ etnogra-
ficznych. Ukoñczy³ podyplomowe studia w zakresie ekonomii
spo³ecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Raport opracowany przez zespó³ badawczy bêdzie wa¿nym na-
rzêdziem przy planowaniu dzia³añ Gminnego O�rodka Kultury
i Sportu w Babicach, szkó³ oraz organizacji  w Gminie Babice
pracuj¹cych z m³odzie¿¹ i dla m³odzie¿y.

opracowa³a: Marzena Pierzcha³a-Dudek

czerwiec - wrzesieñ 2008

zapraszamy mieszkañców Gminy Babice do wziêcia
udzia³u w organizowanych  w naszej Gminie

imprezach plenerowych:

01 czerwca:  festyn z okazji Dnia Dziecka
po³¹czony z zakoñczeniem projektu " Smacznie,
zdrowo...Danonko� wystawa prac plastycznych, degustacja
potraw przygotowanych przez uczestników projektu.
Miejsce: plac przy �wietlicy w Babicach

06 lipca: "Jarmark Babicki"
blok imprez dla dzieci, Bieg Bab po Babicach, biesiada grecka,
kabaret �l¹ski, koncert zespo³u " Banda i Wanda", dyskoteka pod
gwiazdami.

09/10 sierpnia: II Turniej Rycerski i £uczniczy
 na Zamku Lipowiec
w programie zmagania rycerzy, bitwa o zamek, koncert muzyki
dawnej

17 sierpnia: Do¿ynki Powiatowe w Gminie Babice
w programie obrzêdy do¿ynkowe, wystêp zespo³u "Ma³opolanie",
wystêp zespo³u "Juzyna" z Zawoi,
konkursy dla publiczno�ci, stoiska wystawców z ca³ego Powiatu
Chrzanowskiego, zabawa taneczna

31 sierpnia: IV Zlot Wied� i Czarownic
na Zamku Lipowieckim
w programie koncerty, konkursy pe³ne magii i czarów, degustacja
czarownego napoju, pokaz laserów

Imprezy organizowane przez Muzeum Nadwi�lañaski Park
Etnograficzny w Wygie³zowie i Zamek Lipowiec - szczegó³y
na stronie: www.mnpe.pl

II Miêdzynarodowe Targi Turystyczne
Silesia Tour 2008
         Odby³y siê w dniach 14-16 marca  w Katowicach.
Nasza Gmina prezentowa³a siê wspólnie z pozosta³ymi
Gminami Powiatu Chrzanowskiego. Materia³y reklamowe
przygotowane przez gminny Wydzia³ Promocji zachêca³y
do odwiedzania Gminy Babice.
Targi w Katowicach to jedna z wa¿niejszych imprez
promocyjno-turystycznych w Polsce.

XVIII Krakowski Salon Turystyczny
     Odby³ siê w dniach 04-06 kwietnia w Hali Kortów
Tenisowych AWF. W programie zaplanowano m.in.
spotkania, szkolenia, prezentacje Gmin, Wiosenny Piknik
Rodzinny.

GMINA BABICE NA TARGACH

 

 

Stanowisko powiatu chrzanowskiego
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