
„Szlakiem zabytków sakralnych Gminy Baborów i Hradca nad Morawicą”
21 maja br. w Sułkowie odbyły się uroczystości podsumowujące

realizację polskiej części projektu „Szlakiem zabytków

sakralnych Gminy Baborów i Hradca nad Morawicą”, w ramach

którego odnowiona została kapliczka z figurą św. Jana

Nepomucena. Projekt jest realizowany z Programu

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –

Rzeczpospolita Polski 2007 -2013.

Kapliczkę zbudowano w stylu neogotyckim, prawdopodobnie

w drugiej połowie XIX wieku. Dawniej , w miesiącach

Maryjnych, miejscowa ludność gromadziła się przed kapliczką

na nabożeństwach i modlitwach.

Tuż przed piętnastą przybyli zaproszeni goście, m.in.:

ks. Herman Mandok – Dziekan, ks. Radca Zygfryd Pyka,

o. Tadeusz Janowiak – Proboszcz Parafii pw. NMP

w Baborowie, ks. Mariusz Kleman – Proboszcz Parafii św.

Jodoka w Suchej Psinie, ks. Antonin Kolar - Proboszcz Parafii

pw. Piotra i Pawła w Hradcu nad Morawicą, p. Jan Špička -

Wicestarosta z Delegacją z Hradca nad Morawicą, Radni

Powiatu Głubczyckiego – dr Benedykt Pospiszyl, p. Irena Sapa,

p. Maria Farasiewicz, Radni z Gminy Baborów, Sołtysi z Gminy

Baborów, p. Daria Kardaczyńska - Dyrektor Biura

Stowarzyszenia Euroregion Silesia, p. Adriana Dziaczyszyn –

Kierownik biura LGD Kietrz, p. Teresa Demianowska - Prezes

Banku Spółdzielczego w Baborowie, p. Alicja Szuba - Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baborowie, p. Lidia

Piecha - Dyrektor GOK, p. Ewa Ratuś - Dyrektor GBP,

p.Władysława Doszczak - Prezes Koła Emerytów w Baborowie

wraz z Chórem, dr Bożena Bensz, p. Barbara Piotrowska,

p. Halina Sobaszek - przedstawiciel ODR Głubczyce, p. Irena

Czuta Pakosz z mężem - Honorowa Obywatelka Gminy

Baborów, p. Piotr Wieczorek - wnuk Feliksa Steuera, p. Ryszard

Ślepecki - Prezes RSP Sułków, p. Marek Czechowicz, p.

Tomasz Kiziak - Członek Stowarzyszenia Miłośników Sułkowa,

p. Wiesław Janicki.

O godzinie 1 5 odprawiona została Msza święta koncelebrowana

przez przybyłych księży, w trakcie której ks. Dziekan Herman

Mandok dokonał poświęcenia kapliczki. Ewangelię Św. Jana

odczytano w języku polskim i czeskim. Oprawę słowno-

muzyczną Mszy św. przygotowały panie: Barbara Piotrowska

i Bożena Bensz z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Baborowie oraz pani Irena Franków z paniami z chóru

Margaretki w Baborowie.

Dalsze uroczystości miały miejsce w świetlicy. Rozpoczęły je

dzieci z oddziału przedszkolnego w Sułkowie (przygotowane

przez panią Bernadetę Błasiak), recytując wiersz o św. Janie

Nepomucenie oraz prezentując taniec polka. Następnie

dr Bożena Bensz przedstawiła wykład, w którym przybliżyła

historię figur św. Jana Nepomucena znajdujących się na terenie

gminy Baborów. O dawnej diecezji ołomunieckiej , w skład

której wchodziły m.in. tereny Hradca nad Morawicą i Baborowa,

opowiadał ks. Zygfryd Pyka ( treść Jego wykładu zamieścimy

w następnym numerze „Echa Baborowa” ). Na koniec, dawna,

polsko-czeska historia naszych terenów została ciekawie

opowiedziana przez dr. Benedykta Pospiszyla.

W ramach realizowanego projektu, z partnerem Czeskim,

zostanie również wydany folder zawierający mapkę oraz krótkie

opisy zabytków na wyznaczonym szlaku zabytków między

Gminą Baborów a Hradcem nad Moravicą. Folder będzie

opublikowany po zakończeniu remontu kapliczki z krzyżem

przydrożnym w Gminie Hradec w miejscowości Bohučovicích.
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Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przybyli na uroczystość oraz tym, którzy przyczynili się do jej uświetnienia;

szczególnie dziękuję mieszkańcom Sułkowa, którzy postarali się, by cały Sułków wyglądał pięknie w dniu uroczystości, a których

proszę o dalszą opiekę nad kapliczką.

Elżbieta Kielska

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa

PRZEKRACZAMY GRANICE

Każdego roku w dniu 4 maja wszyscy

strażacy – zawodowi i ochotnicy –

obchodzą swoje święto, albowiem w dniu

tym w liturgii Kościoła przypada

uroczystość św. Floriana, który jest ich

patronem. Również nasi strażacy

z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu

gminy Baborów w tym dniu świętują;

zazwyczaj obywa się to tak, że

w poszczególnych miejscowościach

uczestniczą w mszach św. odprawianych

w ich intencjach, a następnie udają się do

siedzib swoich OSP na skromny

poczęstunek i spotkanie we własnym

gronie.

W br. nasi strażacy organizowali swoje

święto w różnoraki sposób:

w Tłustomostach po mszy św. odbyła się

procesja po wsi, w Księżym Polu

zorganizowali spotkanie z sąsiadami

z Nowej Cerekwi (ta sama parafia),

a w Suchej Psinie uroczyście przyjęli

dodatkowy sprzęt z Baborowa, jako

doposażenie jednostki.

OSP w Suchej Psinie, jako jednostka

włączona do Krajowego Systemu

Ratowniczo-Gaśniczego działająca przy

drodze wojewódzkiej nr 416 Głubczyce –

Racibórz dotychczas nie dysponowała

sprzętem do ratownictwa drogowego; od

niedzieli 4 maja br. ten stan się zmienił:

strażakom do dyspozycji przekazano

pojazd specjalistyczny POLONEZ –

TRUCK z zestawem ratownictwa

drogowego LUKAS i radiostacją

samochodową MOTOROLA o łącznej

wartości 62.728,38 zł. Dotychczasowym

użytkownikiem tego sprzętu była OSP

w Baborowie, również działająca w KSR-

G. Straż z Baborowa od grudnia ubiegłego

roku dysponuje zestawem typu WEBER.

Przekazania sprzętu – po mszy św.

w kościele św. Jodoka w Suchej Psinie

odprawionej w intencji strażaków przez

księdza proboszcza Mariusza Klemana –

dokonano na boisku obok kościoła

w Suchej Psinie (ksiądz proboszcz sprzęt

poświęcił i życzył strażakom, aby im

dobrze służył i żeby musieli go jak

najrzadziej używać). W uroczystości –

obok strażaków z Suchej Psiny –

uczestniczyli również: Komendant

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

w Głubczycach st. brygadier Wiesław

Kopecki, burmistrz Baborowa Pani

Elżbieta Kielska i radna Rady Miejskiej

Pani Teresa Wołk; dowódcą uroczystości

był Komendant Miejsko-Gminny Związku

OSP w Baborowie druh Zbigniew Muda.

Po poświęceniu i przekazaniu sprzętu stra-

żacy sprawdzili skuteczność jego działa-

nia: zademonstrowali akcję ratowniczą

posługując się wyzłomowanym samocho-

dem osobowym. W świetlicy Strażackiego

Domu Ludowego zaproszonych gości

i wszystkich strażaków ugoszczono

smacznym obiadem i ciastem.

Prezes Zarządu OSP w Suchej Psinie druh

Waldemar Kacprzak w krótkim zarysie

przedstawił historię jednostki. Z tej krót-

kiej treści wynika, że OSP w Suchej Psinie

na przestrzeni ćwierćwiecza otrzymała no-

wą siedzibę (1988r.), samochód bojowy

STAR 244 (1989r.) i zestaw ratownictwa

drogowego LUKAS na samochodzie PO-

LONEZ (2014r.). Świadczy to o tym, że

w Suchej Psinie aktywność strażacka nie

zanika, a mieszkańcy mogą czuć się bez-

piecznie.

Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszyst-

kim strażakom i sympatykom pożarnictwa

dużo satysfakcji ze społecznego działania,

szacunku otoczenia i wielu wymiernych

efektów wspólnych działań.

Władysław Janowicz

4 Maja - Dzień Strażaka

Dotacja dla powiatowego
szpitala w Głubczycach

Gmina Baborów na prośbę Dyrektora

powiatowego szpitala w Głubczycach Pana

Adama Jakubowskiego, przyznała pomoc

finansową w wysokości 10 000,00 zł na zakup

aparatu USG z funkcją wykonywania badań

UKG – badanie serca, jego budowy oraz pracy.

Oprócz gminy Baborów dotacji na ten cel

udzieliły również pozostałe gminy w powiecie

głubczyckim.

Artur Czechowicz

Zaproszenie na zajęcia na świetlice wiejskie
Przypominamy o zajęciach prowadzonych przez instruktorów Gminnego

Ośrodka Kultury odbywających się na świetlicach wiejskich w godzinach

popołudniowych.

• Poniedziałek 14.30 – 16.30 Sucha Psina, 1 6.40 – 18.40 Czerwonków –

Joanna Kowalczyk- Klimczak; 1 5.00 – 16.45 Szczyty, 1 7.00 – 19.00

Dziećmarów – Sylwia Bolik

• Wtorek 14.30 – 16.00 Babice – Lidia Piecha

• Środa 14.30 – 16.00 Sułków – Lidia Piecha

• Piątek 14.30 – 16.30 Raków, 16.45 – 19.00 Tłustomosty - Sylwia

Bolik 14.40 – 16.30 Księże Pole – Joanna Kowalczyk-Klimczak

Zapraszamyserdecznie

Gminny Ośrodek Kultury
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Majowe wydarzenia
okołoksiążkowe

W związku z tym, że w miesiącach kwietniu i maju

przypada kilka okoliczności związanych z książka-

mi i biblioteką: 2 kwietnia – Międzynarodowy

Dzień Książki dla Dzieci, 23 kwietnia – Światowy

Dzień Książki i Praw Autorskich, 8 maja – Dzień

Bibliotekarza i Bibliotek, 6 i 22 maja grupy babo-

rowskich przedszkolaków odwiedziły naszą biblio-

tekę. Program krótkiego spotkania zakładał

zapoznanie dzieci z działaniem biblioteki i pracą

bibliotekarza, nasi goście jednak byli doskonale

przygotowani i podstawową wiedzę na ten temat

przynieśli ze sobą. : ) Z okazji majowego święta bi-

bliotekarzy otrzymałyśmy od dzieci i pań wycho-

wawczyń piękne karty z życzeniami.

W podziękowaniu i ku zachęceniu do czytania każ-

dy przedszkolak obdarowany został ilustrowaną

książeczką.

Majowa sesja Rady Miejskiej w towarzystwie
Posła RP

Rada Miejska w Baborowie zaprosiła na majową sesję wszystkich

Posłów RP z obrębu województwa opolskiego. Istotą spotkania był apel lo-

kalnej społeczności samorządowej do przedstawicieli Sejmu RP o zwróce-

nie uwagi na pogarszającą się sytuację gmin w aspekcie realizacji

narzuconych przez rząd zadań, na które gminy otrzymują coraz to mniej

środków finansowych. Z zaproszenia skorzystała jedynie Pani Brygida Ko-

lenda-Łabuś z Kędzierzyna-Koźla. Najważniejsze tematy jakie zostały po-

ruszone na sesj i dotyczyły przede wszystkim oświaty, szeroko pojętego

problemu bezrobocia włączając w to funkcjonowanie Powiatowych Urzę-

dów Pracy oraz zjawisko ubóstwa energetycznego wraz z kwestią dodatku

energetycznego. Ze względu na ograniczony czas pani poseł RP nie udało

się poruszyć wszystkich tematów jakie zostały zaplanowane na spotkanie,

niemniej omówione zagadnienia charakteryzowały się wysokim poziomem

merytorycznym z obu stron. Pani posłanka Brygida Kolenda-Łabuś, jak sa-

ma przyznała, była pod wrażeniem z jaką szczegółowością przedstawiono

konkretne problemy nurtujące lokalne samorządy i obiecała osobiście nimi

się zająć. Dziękując wszystkim za zaproszenie oraz mając na uwadze mno-

gość problemów, Pani poseł RP zadeklarowała gotowość i chęć przyjazdu

na kolejne sesyjne spotkania.

Artur Czechowicz

reprezentowali: Laura Górna (3a PSP), Alena Surma (3a PSP), Paulina Węgrzyn (3b PSP), Melania Kosellek (5a PSP), Artur

Rzeźnik (5a PSP), Jakub Linczewski (5c PSP), Justyna Jęczmienna (1b PG) oraz Paulina Rzeźnik (2b PG). Półtoragodzinne

zmagania z tematem zyskały uznanie jury, oceniającego prace w różnych kategoriach wiekowych. Szeroka gama barw oraz

różnorodność technik plastycznych zastosowane w wykonanych pracach oddały pełnię trudnemu, ale też radosnemu tematowi

konkursu. Dzieła pt. : ”Moja mama jest jak wiosna” w kategorii klas 1 -3 szkoły podstawowej dał sukces Paulinie Węgrzyn, która

zajęła II miejsce oraz Alenie Surma – III. W kategorii klas 4-6 do szkoły z osiągnięciem II miejsca wrócił Artur Rzeźnik, a jego

utalentowana siostra Paulina, reprezentująca nasze gimnazjum otrzymała wyróżnienie.

Naszym artystom gratulujemy sukcesów, które przyczyniają się do dalszego rozwijania talentów i zainteresowań plastycznych.

Elżbieta Olejnik

Nowy samochód Strażacki w Gminie Baborów !
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach pan

Wiesław Kopecki poinformował nas, że Komenda Wojewódzka PSP

w Opolu przyznała dla OSP Baborów 190 000 zł dotacji na zakup

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego !

Dodatkowo, na jednostkę OSP Baborów, przekazano kwotę 12 679 zł

z przeznaczeniem na zakup zestawu rozpieraczy kolumnowych

z akcesoriami oraz remont generalny automatu płucnego aparatu ochrony

dróg oddechowych oraz zakup części wymiennych do dwóch masek aparatu

powietrznego.

Przypomnę, że Rada Miejska w Baborowie również zabezpieczyła

w budżecie tegorocznym 450 000zł na zakup samochodu strażackiego, co

z przyznanymi środkami daje razem kwotę 640 000 zł , co wystarczy na

zakup dobrze wyposażonego, nowoczesnego samochodu, jakiego Gmina

Baborów jeszcze nie miała !

Elzbieta Kielska

Z kolei 21 maja najmłodsi czytelnicy mieli okazję

spotkać się z autorką książek dla dzieci Jolantą Re-

isch – Klose, która w bardzo przystępny i ciekawy

sposób opowiadała o swojej twórczej pracy i o tym,

jakie ważne zadania mogą spełniać książki w na-

szym życiu. Dzieci dowiedziały się więc, że książki

uczą, rozwijają wyobraźnię a także leczą.

Zakończeniem majowych wydarzeń w bibliotece

będzie spotkanie z Krzysztofem Koziołkiem (28

maja), dziennikarzem, autorem powieści kryminal-

nych, który spróbuje przedstawić gimnazjalnej mło-

dzieży miliard powodów, dla których świetna

znajomość języka polskiego się opłaca.

Ewa Ratuś

Plastycznych sukcesów ciąg dalszy
Tegoroczny Festiwal Kultury Powiatowej przyniósł uczniom naszego

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego kolejne sukcesy plastyczne.

W konkursie „Moja mama jest jak wiosna” obie szkoły Zespołu
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Opolska Karta Rodziny i Seniora
Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS) jest narzędziem

Programu Specjalnej Strefy Demograficznej

w województwie opolskim. Celem tego programu jest

odbudowa potencjału ludnościowego województwa

opolskiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz

poprawę jakości życia. Najważniejszym celem oraz istotą

Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest wprowadzenie

systemu zniżek oferowanych ich posiadaczom przez tzw.

Partnerów OKRiS, którymi są instytucje publiczne oraz

podmioty prywatne. Ma to na celu przede wszystkim

wzmacnianie samodzielności finansowej rodzin

wychowujących dzieci oraz aktywne i szerokie włączanie

osób starszych i niesamodzielnych w przestrzeń społeczno-

gospodarczą.

Gmina Baborów wraz z 45 innymi gminami w dniu 17

września 2013 r. podpisała w obecności Prezydenta RP

Bronisława Komorowskiego porozumienie o partnerskiej

współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych

i zastępczych oraz osób starszych w województwie

opolskim.

Uprawnieni do korzystania z ulg to:

• rodziny wychowujące min. 2 dzieci w wieku do

18 lat (małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci,

rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele

ustawowi) zamieszkujące na terenie województwa

opolskiego,

• rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne,

które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie

o niepełnosprawności,

• osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia

i mieszkają w województwie opolskim.

Posiadanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora wiąże się

z wieloma korzyściami takimi jak: kilkudziesięciu

procentowe zniżki na bilety wstępu do różnych instytucji

kultury, zniżki na usługi hotelarskie, restauracyjne, naukę

Wycieczka biblioteczna - 14 maja 2014r.
Z okazji Tygodnia Bibliotek trwającego od 8 – 15 maja, uczniowie

klas 3a i 3b oraz klasy 6a pojechali na wycieczkę do Raciborza, gdzie

spędzili dzień na wzbogacaniu swojej wiedzy związanej z historią

pisma i książek.

Pierwszym etapem ich podróży była Wypożyczalnia dla Dzieci

i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Raciborzu - EUREKA. Tutaj dzieci miały okazję zobaczyć

prezentację multimedialną przedstawiającą najdawniejsze rodzaje

pisma, książki pisane ręcznie, starodruki, aż po wydawnictwa

współczesne, książki mówione i e-booki.

Uzupełnieniem wiedzy zdobytej w bibliotece było zwiedzenie

Muzeum, gdzie na wystawie czasowej zatytułowanej “Od deski do

deski – stare księgi ze zbiorów Muzeum w Raciborzu”

zaprezentowano ok. 80 zabytków – inkunabułów, starodruków,

rękopisów i innych książek ze zbiorów Działu Historii oraz Biblioteki

Muzeum w Raciborzu. Na ekspozycji znalazły się m.in. traktaty

naukowe, wydawnictwa religijne, egzemplarze Biblii, podręczniki

szkolne pochodzące z wieków od XV do XX oraz takie ciekawostki

Jest to wzruszająca kronika wspólnej

drogi Wielkiego Duszpasterza

i Polaków przez 25 lat Pontyfikatu.

Pokazuje miejsca, które św. Jan Paweł

II odwiedzał pielgrzymując do swojej

Ojczyzny.

Końcowym etapem wycieczki był

Zamek Piastowski, gdzie

uczniowie m.in. wysłuchali legend

i podań związanych z dawnymi

właścicielami zamku oraz jego

tajemnicami, zwiedzili wystawy

i ekspozycje, poznali inne zamki

i pałace ziemi raciborskiej .

Anna Rozłucka-Jankowska

zainteresowanie wzbudziła mumia, jedna z trzech znajdujących się na

terenie Polski, Egipcjanki Dżet-Amonet-ius-anch licząca 3 tysiące

lat.

Uczniowie z dużym zaciekawieniem oglądali również wystawę zdjęć

związaną z naszym patronem Janem Pawłem II pt."Pielgrzymki

Polskie - w fotografii Adama Bujaka”

jak np. XVIII-

wieczny kate-

chizm w języku

niderlandzkim

czy pochodzące

z tego samego

okresu: podręcz-

nik do nauki

biologii i bre-

wiarz cysterski.

Olbrzymie
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Strażacy z Gminy Baborów – odznaczeni !
W dniu 10 maja 2014 r., w Głubczycach, odbyło się Powiatowe Święto Straży

Pożarnej . Podczas uroczystej Mszy Świętej i przemarszu ulicami miasta pod

figurę św. Floriana byli obecni przedstawiciele jednostek OSP z: Baborowa,

Rakowa, Dziećmarowa, Księże Pola i Babic, a także poczty sztandarowe z OSP

Baborów i OSP Raków. Jednym z ważniejszych momentów uroczystości było

wręczanie odznaczeń dla zasłużonych strażaków przez Zarząd Powiatowego

Związku OSP RP w Głubczycach. Najwyższym odznaczeniem w Ochotniczej

Straży Pożarnej , w postaci Złotego Znaku Związku OSP RP, został uhonorowany

Komendant Miejsko - Gminny OSP Zbigniew Muda. Druhowie: Aleksander

Antoszczyszyn, Zbigniew Burzyński i Bronisław Kraczek otrzymali statuetki św.

Floriana za całokształt pracy w OSP .

W imieniu Gminy Baborów dziękuję wszystkim strażakom za trud, poświęcenie

i honorową służbę w niesieniu pomocy i ratowaniu życia mieszkańcom Gminy

Baborów.

Elżbieta Kielska

języków obcych, przejazdy taksówkami i autobusami i wiele

innych. Wykaz wszystkich ulg i partnerów dostępny jest na

stronie internetowej : www.ssd.opolskie.pl.

Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można

wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pok.

nr 19 (I piętro) lub bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim

w Opolu w punkcie obsługi klienta. Ponadto sam wniosek można

pobrać z naszej strony internetowej w zakładce Urząd, Opolska

Karta Rodziny i Seniora.

Ulga w opłacie „śmieciowej” dla rodzin wielodzietnych

oraz przystąpienie do współpracy w ramach Opolskiej Karty

Rodziny i Seniora, gdzie jednostka gminna w postaci Zakładu

Usług Komunalnych jako jedna z nielicznych oferująca tak

znaczne zniżki dla wszystkich mieszkańców Naszego

województwa ukazuje dobry kierunek w jakim powinny iść

samorządy szczególnie województwa opolskiego, które

najpoważniej boryka się z problemem depopulacji

społeczeństwa. Artur Czechowicz

Sukces gimnazjalistów w IV
Wojewódzkim Konkursie

Wiedzy o Kresach Wschodnich

,, Gdy ktoś

Nim chleb na kromki

Porozdziela nożem

Palcami na bochenku

Znak krzyża położy...”

23 maja 2014 roku w sali im. Karola Musioła

w opolskim Ratuszu została podsumowana IV

Edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy

o Kresach Wschodnich. Organizatorem

tegorocznego konkursu był Opolski Kurator

Oświaty, a odbył się pod patronatem Marszałka

Województwa Opolskiego oraz przy współudziale Towarzystwa

Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Celem

konkursu zgodnie z założeniami organizatorów była popularyzacja

wiedzy o wielokulturowości Kresów Wschodnich i ich roli w historii

państwa polskiego, budowanie świadomości na temat udziału Kresów

i Kresowian w rozwój historii i kultury polskiej oraz pogłębienie wiedzy

o korzeniach własnej rodziny, a także wdrożenie uczniów do

historycznej pracy badawczej oraz uświadomienie młodym ludziom,

skąd pochodzą ich dziadkowie, krewni i znajomi i w jakich

okolicznościach znaleźli się po II wojnie światowej na ziemiach

odzyskanych.

Konkurs przeprowadzony został w kategorii dla uczniów szkół

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

Uczniowie szkół gimnazjalnych mogli wybrać jeden z trzech tematów:

-Opowieść o Kresowej rodzinnej pamiątce (opowiadanie, prezentacja

lub pamiętnik)

-Wybitni Polacy z Kresów wschodnich z XX wieku- życie i działalność

(prezentacja, album)

-Kuchnia Kresowa-program kulinarny (film).

Uczniowie z klasy III c Publicznego Gimnazjum z Oddziałami

Integracyjnymi w Baborowie w składzie: Natalia Hipnarowicz i Bartosz

Kostyrka, na podstawie wspomnień

prababci Marceli nakręcili film o kuchni kresowej : ,, Garnek prababci

Marceli”, podając w nim dawne i zapomniane wschodnie przepisy

kulinarne. Praca tych uczniów – film zdobyła I miejsce w kategorii

szkół gimnazjalnych województwa opolskiego, a laureaci otrzymali

dyplomy i nagrody indywidualne.

B. Bensz

Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa
brało udział 10.04.2014 r. w Brzegu w biesiadzie

wielkanocnej , podczas której organizowany był konkurs

nt. „Potrawa z kurczaka z elementem wojskowym”.

Biesiada odbywała się w jednostce wojskowej w Brzegu,

oraz 11 .05.2014 r. w Łosiowie w konkursie kulinarnym

„Kurczak w domu i szkole nie tylko w rosole:

w kategorii: Kurczak w roli głównej – propozycja

obiadowa. W każdym z tych konkursów otrzymaliśmy

nagrodę rzeczową i dyplom za roladę z kurczaka oraz

„Pasztet drobiowy w cieście francuskim”. Organizatorem

był Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

oraz Krajowa Federacja Hodowców Drobiu

i Producentów Jaj . Otrzymaliśmy nagrodę rzeczową

i dyplom.

Jadwiga Kowalczykowska
Echo Baborowa 5



Karierę jako zawodnik rozpoczął w 1964

roku, w wieku 22 lat, po odbyciu służby

wojskowej . Prezesem klubu był wtedy

Edward Karcz. Trener Kazimierz Pendyk

prowadził wówczas drużynę seniorów w

klasie rozgrywkowej A.

Ze wspomnień Bronisława Jankowskiego-

,,Ponieważ szybko biegałem trener ustawił

mnie na lewym skrzydle w ataku, nadano

mi pseudonim ,,bambik’’ . Moje pole gry

rozciągało się od bramki przeciwnika do

bramki gospodarzy. Zasada była prosta –

wszyscy atakujemy oraz wszyscy się

bronimy. Z wielka uciechą zakładałem

strój ,,Cukrownika’’ , uważałem, że to jest

wielka odpowiedzialność przed zarządem,

trenerem i kibicami. Ponieważ graliśmy

w miejscu gdzie zaplanowano budowę

elewatora zbożowego własnoręcznie

zrobiliśmy boisko przy ulicy Raciborskiej

i graliśmy tam do czasu aż zbudowano

boisko przy ulicy Wąskiej . ‘ ’

Intensywną pracę dla klubu Bronisław

Jankowski rozpoczął w okresie stanu

wojennego. Była to trudny czas. Stadion

był ogrodzony siatką drucianą, nie było

trybuny i oświetlenia, nie było boiska

bocznego, ale był zapał i ogromna

determinacja.

Ze wspomnień Bronisława Jankowskiego-

,, W nowej szatni zamieszkał Antoś z żoną

Haneczką, pracowali w cukrowni,

w zamian za mieszkanie wykonywali

prace na stadionie. Murawę koszono

kosiarką rotacyjną, pokosy musieliśmy

grabić ręcznie, do sypania linii był

wózeczek i ta ,,taradajka’’ sypie wapno do

dzisiaj . W tych ciężkich czasach kiedy

w sklepach nie było towarów prężnie

działaliśmy w klubie. Organizowaliśmy

zabawy dochodowe, festyny, a za

zarobione pieniądze seniorzy i juniorzy

mogli pojechać na obozy sportowe.

Wielkie podziękowania należą się za to

również Ewaldowi Surmie, Ś.P Edkowi

Gorczyńskiemu i Staszkowi Tokarzowi. ‘ ’

Za swoja ofiarna pracę pierwsze oficjalne

podziękowanie Bronisław Jankowski

otrzymał 28 czerwca 1986 roku od

Naczelnika Miasta i Gminy Baborów

Edwarda Gorczyńskiego.

Ze wspomnień Bronisława Jankowskiego:

,,W następnych latach działałem z kolegą

Andrzejem Kanasem. Młodzież tak jak

dzisiaj garnęła się do klubu,

awansowaliśmy do I Ligi Wojewódzkiej

Juniorów, to był dobry rocznik.

Jeździliśmy do Kluczborka, Namysłowa,

Nysy, Ozimka, Opola starym sanem.

Młodzież była nie tylko zaspana, ale

często bez śniadania. Organizowaliśmy

w autobusie jadłodajnię, robiliśmy

kanapki, a w dużym termosie woziłem

herbatkę. Do dzisiaj pozostał mój

pseudonim ,,herbatka’’ . Byłem ich

kierownikiem, opiekunem, dbałem o ich

zdrowie i nawet reperowałem buty. Dzięki

naszym wysiłkom pokonaliśmy zespoły

z dużych miast i zajęliśmy II miejsce

w tabeli. W 1986 roku przeżywaliśmy

podwójną radość. Latem obchodziliśmy

jubileusz 40-lecia klubu, a na jesień awans

do klasy wojewódzkiej . Ponieważ poziom

był bardzo wysoki to było wielkie

osiągnięcie."

Za prezesury Romana Greka Bronisław

Jankowski został wybrany do zarządu

klubu. Poza tym pełnił funkcje

kierownika zespołu seniorów i juniorów,

rejestrował zawodników, podpisywał

i rozliczał dotację dla klubu,

przygotowywał cegiełki, rozwieszał

plakaty na mecze, przywoził i odwoził

zawodników, zbierał składki

członkowskie, malował szatnię, trybuny,

odnowił kasę na stadionie, boksy dla

rezerwy oraz wiele, wiele innych. Trzeba

przyznać, że działalność Bronisława

Jankowskiego dla ,,Cukrownika’’ zawsze

była bardzo szeroka i wymagająca

ogromnej ilości czasu i poświęcenia. Za tę

działalność otrzymywał liczne

podziękowania i honorowe odznaczenia.

W czasie działalności Bronisława

Jankowskiego klubem rządziło 7

prezesów: Edward Gorczyński, Roman

Grek, Wojciech Śliwiński, Mariusz

Fedyniuk, Czesław Domaradzki, Jan

Jasion oraz Jacek Blecharczyk.

W grudniu 2013 roku Bronisław

Jankowski postanowił zrezygnować

z funkcji w zarządzie klubu ze względu na

wiek i zdrowie, ale szybko okazało się, że

jeżeli ktoś oddał klubowi serce

i większość swojego życia to nie może tak

po prostu odejść na emeryturę. Bronisław

Jankowski jest częścią historii

,,Cukrownika’’ i posiada ogromne

doświadczenie, z którego wszyscy

korzystamy. Nadal więc pomaga nam przy

organizacji meczów, pełni funkcje

kierownika drużyny pod nieobecność

Bogusia Latki i przede wszystkim kibicuje

,,Cukrownikowi’’ na dobre i na złe.

Prawdziwi kibice i prawdziwi działacze są

z klubem zawsze, w każdej sytuacji -

i w obliczu klęski, i podczas euforii

zwycięstwa. Każdy kto choć trochę

interesuje się futbolem wie, że to sport

nieprzewidywalny i dlatego tak

fascynujący. Bronisław Jankowski jest

dowodem na to, że postawa ,,społecznika’’

daje satysfakcję i wymierne efekty. Gdyby

nie tacy ludzie tego klubu by nie było.

Życzymy sobie i Bronisławowi

Jankowskiemu jeszcze wielu lat wspólnej

pracy dla klubu.

Ze sportowym pozdrowieniem

Prezes MGKS ,,Cukrownik’’

Aleksandra Śliwińska

Sylwetka Bronisława Jankowskiego- zasłużonego działacza MGKS ,,Cukrownik’’

Echo Baborowa

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w

Baborowie informuje, że w dniach 26 i

27.06.2014r. odbędzie się zbiórka odpadów

wielkogabarytowych na terenie Gminy Baborów.

Szczegółowy harmonogram zbiórki odpadów:

25.06.2014r. /środa/ - miasto Baborów + teren

sołectw: Szczyty, Sułków, Babice i Dziećmarów.

przed Państwa posesje do godz.: 8:00 w

dniu prowadzonej zbiórki. Odpady

wystawione po tej godzinie mogą

zostać nieodebrane przez nasz zakład.

ZUK Baborów

26.06.2014r. /czwartek/ - teren

sołectw: Raków, Dzielów,

Tłustomosty, Langowo, Księże Pole,

Czerwonków, Osiedle Czerwonków,

Sucha Psina, Boguchwałów i

Wierzbno.

Prosimy o wystawienie odpadów

OGŁOSZENIE
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Nasze logo wzbogacone

Na kilka dni przed świętem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nasze ceramiczne

logo, które w piątek 16.maja br. było poświęcone podczas uroczystej akademii,

zostało wzbogacone o fragment złotej nici z szaty liturgicznej (mitry) Ojca

Świętego Jana Pawła II.

W Kościele jest przyjęte, że takie przedmioty, którymi posługiwał się dany święty

zaliczane są do relikwii II stopnia. Nie jest to co prawda relikwia zatwierdzona

przez papieża, ale sama myśl, że Nasz Patron Jan Paweł II – Święty, nosił mitrę,

z której pochodzi owa złota nić, sprawia, że wokół czuć przecudną moc.

Fragment złotej nici podarował nam o.Zbigniew Kutka, który z kolei otrzymał ją

od kard. Stanisława Dziwisza. Z serca dziękujemy za ten dar.

Przed wmurowaniem kafelka z relikwią nic została uformowana na kształt serca,

jako symbol naszego oddania św. Janowi Pawłowi II.

Niech zatem nasze wzbogacone logo będzie nie tylko symbolem jedności

społeczności szkolno-przedszkolnej , ale też niech stale przypomina słowa Jana

Pawła II powtarzane za Chrystusem: „Świętymi bądźcie, bo i ja jestem święty”

Elżbieta Olejnik

Zajęcia Otwarte
W grupie "Słoneczka", w oddziale na ul.

Krakowskiej , dnia 21 maja 2014r. odbyły się

zajęcia otwarte z udziałem zaproszonych mam.

Z okazji nadchodzącego DNIA MATKI dzieci

przedstawiły bajkę pt. "O żabkach w czerwonych

pelerynkach". Dzieci chętnie zaprezentowały swoje

umiejętności: śpiewały, tańczyły, odgadywały

zagadki dot. zwierząt żyjących na łąkach, układały

puzzle, odegrały scenkę pt. "Wiosenne spotkanie".

Mamusie miały okazję do zaobserwowania

mocnych stron swojej pociechy, jej zachowania na

tle grupy przedszkolnej i umiejętności radzenia

sobie w różnych sytuacjach.

L. Czekała, B. Korzeniowska

Majówka
W długi majowy weekend mieszkańcy Gminy Baborów mogli skorzystać

z atrakcji przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury we

współpracy z MGKS Cukrownik Baborów.

Niecodziennym wydarzeniem był mecz Samorządowcy Gminy Baborów

contra MGKS Cukrownik Baborów. Rozgrywki zakończyły się

zwycięstwem dla drużyny piłkarzy z Cukrownika. Samorządowcom

serdecznie dziękujemy za świetne zorganizowanie drużyny i wolę walki.

Następnie w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Baborowie odbyły się

występy dzieci i młodzieży

z kółka wokalnego i tanecznego działających przy Gminnym Ośrodku

Kultury w Baborowie. Mogliśmy obejrzeć zespół taneczny CZAD

DANCE, którego opiekunem jest Pan Grzegorz Sumik oraz Karolinę

Suchanek i Karolinę Kroczak śpiewające pod bacznym uchem Pana

Marka Czechowicza. Do późnych godzin nocnych przygrywał

tańczącym, których znacznie przybyło po godzinie 22.00 znany i lubiany,

baborowski zespół „ Family Boys”. Pod namiotem chroniącym od chłodu

można było spożyć gorący posiłek przygotowany przez członków

zarządu MGKS Cukrownik, za co bardzo serdecznie dziękuję.

Podziękowania składam również dla wszystkich, którzy przyczynili się

do pomocy w organizacji tejże imprezy.

Lidia Piecha
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Osiągnięcia dzieci i młodzieży z GOK
w Baborowie

Miło nam poinformować, iż praca oraz zaangażowanie

instruktorów GOK-u idą w dobrym kierunku i są tejże pracy

świetne efekty. Zespół CZAD DANCE prowadzony przez Pana

Grzegorza Sumika zajął I miejsce w kategorii dziecięcej

z choreografią „Poison” podczas XIV Festiwalu Kultury

Powiatowej Baborów 2014, a zespół CZAD DANCE II,

wywalczył II miejsce w tym samym Festiwalu w kategorii

młodzieżowej z choreografią „Słowianie”. Cieszy nas fakt, iż

przybywa dzieci chętnych do uczestnictwa w zajęciach

tanecznych, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, talenty

i umiejętności.

Również bardzo dobrymi wynikami mogą poszczycić się solistki

pracujące pod kontrolą Pana Marka Czechowicza, Karolina

Suchanek i Karolina Kroczak, które reprezentowały Gminę

Baborów na X Ogólnopolskim Konkursie na Interpretację

Piosenki Agnieszki Osieckiej OCEANY w Niemodlinie, brały

udział w Giełdzie Piosenki w Opolu, gdzie Karolina Suchanek

zakwalifikowała się do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki

w Opolu „Piosenkobranie”. Dziewczyny swoje umiejętności

wokalne prezentowały na XIV Festiwalu Kultury Powiatowej

Baborów 2014, tam Karolina Suchanek zajęła II miejsce

w konkursie piosenki obcojęzycznej oraz III miejsce w kategorii

soliści.

Serdecznie gratulujemy instruktorom Panu Markowi

Czechowiczowi, Panu Grzegorzowi Sumikowi, rodzicom,

a przede samym dzieciom i młodzieży za tak wspaniałe wyniki

ich pracy oraz reprezentowanie Gminy Baborów na szczeblu

powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Gminny Ośrodek Kultury

Sukcesy naszych Gimnazjalistów
W zakończonym we wtorek XIV Festiwalu Kultury Powiatowej

Baborów 2014 uczniowie Publicznego Gimnazjum z Oddziałami

Integracyjnymi w Baborowie nie mieli sobie równych. Powiatowy

Konkurs Recytatorski, który był jednym z elementów Przeglądu, to

popis dwóch uczennic: Natalii Hipnarowicz z kl. IIIc (op. Iwona

Nowak), która zajęła I miejsce i plasującej się na II miejsu Wiktorii

Dziki z kl. IIb (op. Barbara Piotrowska). Przygotowania do konkursu

pozwoliły uczennicom rozwinąć uzdolnienia i doskonalić

umiejętności recytatorskie. Na scenie wykazały się nienaganną

dykcją i intonacją oraz starannie dobranym repertuarem.

Grupa teatralna „Ostatni element” z naszego Gimnazjum w składzie:

Wiktoria Bajor, Karolina Bajor, Wiktoria Bajor- Brasewicz, Natalia

Bobik, Wiktoria Dziki, Adrian Flak,Marta Gajos, Andreas

Goszczycki, Marcin Hipnarowicz,Krzysztof Janicki, Bartosz

Kostyrka, Emilia Larisch,Karolina Lechoszest, Marzena

Linczewska, Justyna Musiol, Amelia Rus, Ryszard Wiewióra, Żaneta

Wierzbicka, Dorota Żwaka (op. Barbara Piotrowska, Iwona Nowak)

wzięła udział z Przeglądzie Teatralnym. Nie mając konkurencji,

grupa otrzymała wyróżnienie za perfekcyjnie wykonaną dramę

„W drodze do świętości”. Uczestnictwo w tym przeglądzie

pozwoliło naszej młodzieży rozwinąć umiejętności wypowiedzi

poprzez formę artystyczną opartą na ruchu i dźwięku oraz

przygotować do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Dziękujemy naszym Uczniom za zaangażowanie i godne

reprezentowanie naszej Szkoły poza jej murami.

Iwona Nowak

Rozszerzanie działalności, perspektywą
na przyszłość.

Dążeniem do zdobywania stabilizacji w firmie jest jej

rozwój . Brak rozwoju to stagnacja, która doprowadza

najczęściej do utraty jakichkolwiek perspektyw na właściwe

funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Taki kierunek rozwoju, nie stagnacji obrał Zakład Usług

Komunalnych w Baborowie. Rok temu w Urzędzie

Marszałkowskim w Opolu zostały złożone pierwsze

dokumenty dotyczące dopłat do biletów ulgowych

w transporcie publicznym. Długotrwałe uzgodnienia

zakończyły się dopiero w drugim miesiącu 2014r. kiedy to

została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa

Opolskiego a ZUK-iem. Tym samym od 1 marca

uruchomione zostały linie autobusowe na terenie Gminy

Baborów. Docelowo linie mają być rozbudowane na teren

gmin sąsiednich oraz przewiduje się wprowadzone kursów

wakacyjnych.

Warto podkreślić, że od 1 stycznia 2017r. na barki gmin

zrzucony zostanie obowiązek organizowania transportu

publicznego poprzez wybór operatorów w postępowaniach

przetargowych lub przy wykorzystaniu własnych spółek

zajmujących się przewozem osób.

To, o czym mało kto jeszcze myśli, my już realizujemy.

Teraz funkcjonujemy jako przewoźnik komercyjny, a od

2017r. będziemy mieli możliwość działania na rzecz Gminy

Baborów jako operator.

Baborowski ZUK stosuje zarówno ulgi ustawowe jak
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również wprowadza ulgi handlowe. W ostatnim czasie Zakład

Usług Komunalnych w Baborowie został partnerem Opolskiej

Karty Rodziny i Seniora funkcjonującej w ramach Programu

Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim

prowadzonym przez Urząd Marszałkowski

Wysokość proponowanej ulgi przez ZUK to zniżka o 45%

wartości biletów miesięcznych i jednorazowych w regularnych

przewozach autobusowych dla osób posiadających Opolska Kartę

Rodziny i Seniora.

Inauguracja projektu odbyła się w Filharmonii Opolskiej 1 4 maja,

gdzie prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył sześciu

rodzinom i pięciu seniorom pierwsze Opolskie Karty Rodziny

i Seniora. W doborowym gronie, wśród 35 firm zaproszonych na

uroczystość znalazł się Zakład Usług Komunalnych z Baborowa

jako partner projektu. Baborowski ZUK był jedyną firmą z branży

komunalnej .

Jak podkreślił prezydent RP w odniesieniu do osób tworzących

Opolską Kartę Rodziny i Seniora, osób wspomagających jej

wdrożenie i przedsiębiorców będących jej partnerami - „macie

odwagę przecierać szlaki”. Takie słowa motywują do dalszego

wspierania wielkich inicjatyw, odnajdując tym samym szanse

własnego rozwoju.

Informacje dot. komunikacji publicznej : www.zukbaborow.pl

Informacje dot. Opolskiej Karty Rodziny i Seniora:

www.ssd.opolskie.pl

Tomasz Krupa – ZUK Baborów

25 maja o godzinie 11 .00 w Suchej Psinie w Kościele

pod wezwaniem św. Jodoka odbyła się uroczysta msza

pod przewodnictwem Ks. biskupa Andrzeja Czai. Biskup

przypomniał nam historię naszego patrona Jodoka.

Świątynia nasza na przełomie wielu lat była kilkakrotnie

spalona. W marcu 1945 roku kościół został całkowicie

zniszczony. Po wojnie zamieszkali tu ludzie z kresów

wschodnich i to oni odbudowali tę świątynię do, której

teraz możemy zanosić swoje prośby i modlitwy.

Wszystkim którzy pomogli w organizowaniu i uświetnili

swoją obecnością naszą uroczystość bardzo dziękujemy.

Rada Sołecka

300-lecie Kościoła
w Suchej Psinie

NIELEGALNE PRZYŁĄCZA DO SIECI
WOD-KAN

Podłączenie nieruchomości do sieci wodnej i kanalizacyjnej

wymaga spełnienia szeregu obowiązków wynikających z ustaw

prawo budowlane i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W pierwszej kolejności

inwestor winien sporządzić dokumentację techniczną

poprzedzoną uzyskaniem zapewnienia dostawy wody i odbioru

ścieków oraz złożyć wniosek o wydanie warunków

technicznych. Po uzyskanych uzgodnieniach geodezyjnych

wnioskodawca występuje o przyłączenie wewnętrznej instalacj i

do sieci wod-kan. oraz zawarcie stosownej umowy na dostawę

wody i odprowadzanie ścieków.

Lecz jak to w życiu bywa zawsze znajdą się osoby chcące

ominąć prawo, zrzucając obowiązek opłat za pobraną wodę i

odprowadzone ścieki na pozostałych odbiorców usług wodno-

kanalizacyjnych. Bo przecież należy pamiętać, że w przypadku

kradzieży wody powstają na sieciach straty za które to

mieszkańcy muszą zapłacić. Dotyczy to również kradzieży

wody z hydrantów.

Złamaniem przepisów jest również wprowadzanie ścieków

bytowych do kanalizacji deszczowej lub wód opadowych do

kanalizacji sanitarnej co doprowadza do zwiększonych kosztów

utrzymania sieci i negatywnie wpływa na stan środowiska w

przypadku odprowadzenia ścieków do tzw. „deszczówki”.

K O N T R O L E ! ! !

Celem wyeliminowania nielegalnych podłączeń do sieci,

pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie będą

przeprowadzali kontrole przyłączy wodociągowych i

kanalizacyjnych. Za stwierdzone nieprawidłowości związane z

poborem wody i odprowadzaniem ścieków bez zawartej umowy

grożą kary:

1 . grzywny do 5 000 zł za pobieranie wody z urządzeń

wodociągowych,
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Jak co roku w przedsiębiorstwach wodno-

kanalizacyjnych sporządzane są analizy

kosztów związanych z funkcjonowaniem

stacji uzdatniania wody, oczyszczalni

ścieków oraz sieci.

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwie

spółki, które sporządzają takie kalkulacje.

Pierwsza z nich to Zakład Usług

Komunalnych, natomiast druga to Miejsko

Gminna Spółka Wodno-Ściekowa

„POŁUDNIE” od 1 stycznia 2014r.

w procesie likwidacji.

Spółka POŁUDNIE z końcem 2013r.

przeprowadziła szczegółową analizę ilości

odebranych ścieków i weryfikację

zawartych umów. Na podstawie

sporządzonych przeliczeń ustępujący

Zarząd Spółki w 2013r. przedstawił

propozycję podniesienia ceny za 1m3

ścieków w 2014r. do stawki 3,74 zł brutto.

Przedstawiona propozycja została

zweryfikowana w pierwszych miesiącach

obecnego roku po czym Nadzwyczajne

2. ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w punkcie 1 i 2, sąd może orzec nawiązkę na rzecz

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne

pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa powyżej , następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach

o wykroczenia.

Należy również zaznaczyć, że osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji

służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób

między innymi w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych

przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

Tomasz Krupa – ZUK Baborów

Walne Zgromadzenie Członków Spółki

podjęło uchwałę zmieniającą stawkę,

powierzając jej wykonanie Likwidatorowi

od 1 marca 2014r.

Druga ze spółek jaką jest ZUK również

przeprowadziła analizę kosztów,

w oparciu o którą sporządzono nową

taryfę na dostawę wody i odbiór ścieków.

W odniesieniu do ceny wody zostaje ona

podwyższona o kwotę 18 groszy, która

w całości będzie przekazana na realizację

zadań inwestycyjnych wynikających

z Planu rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych Gminy Baborów na lata

2013 – 2015 przyjętego uchwałą Rady

Miejskiej w Baborowie.

Jednym z zadań inwestycyjnych będzie

realizacja wymiany sieci wodociągowej

ulicy Stawowej, która w 70% będzie

zrealizowana ze środków Zakładu Usług

Komunalnych, natomiast pozostałą

wartość pokryje Gmina Baborów.

Cena za ścieki na terenie miejscowości

Raków oraz Os. Czerwonków została

ustalona na kwotę 4,1 3 zł brutto/m3

z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch

oczyszczalni ścieków oraz sieci

kanalizacyjnych.

Ceny wody i ścieków:

•cena odbioru ścieków od 1 marca 2014r.

na terenie miasta Baborów: 3,74 zł

brutto/m3 /utrzymanie oczyszczalni

ścieków/,

•cena odbioru ścieków od 28 marca
2014r. na terenie miejscowości Raków

i Os.Czerwonków: 4,1 3 zł brutto/m3

/utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci

kanalizacji sanitarnej/,

•cena dostawy wody od 28 marca 2014r.

na terenie gminy Baborów: 3,45 zł

brutto/m3 /utrzymanie stacj i uzdatniania

wody oraz sieci wodociągowych/.

Tomasz Krupa - ZUK Baborów

Zmiana cen za wodę i ścieki

Święto Patrona Szkoły
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Baborowie

Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Święta Patrona

Szkoły było: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty”. W ten

sposób wszyscy związani ze Szkołą oraz zaproszeni goście

uczcili pamięć świętego Jana Pawła II.

Obchody tego święta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Baborowie miały bardzo uroczysty i podniosły charakter.

Rozpoczęły się one mszą świętą w kościele parafialnym

w intencji całej społeczności szkolnej . Następnie na sali

gimnastycznej odbył się apel ku czci Patrona Szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły

i słowa hymnu narodowego.

Oprócz nauczycieli i uczniów, zebrali się także pracownicy

administracj i i obsługi, rodzice uczniów oraz zaproszeni goście,

wśród których znaleźli się m.in. Burmistrz Gminy Baborów- p.

E. Kielska, dyrektor GOK-u- p. L. Piecha, Kierownik

Publicznej Biblioteki- p. E. Ratuś, proboszcz Parafii Rzymsko-

Katolickiej w Baborowie- o. T. Janowiak, o. Zbigniew Kutka,

prezes ZUK-u p. T. Krupa, komendant OSP p. M. Jankowski,

dzielnicowy p. J. Bartczak, a także przewodnicząca Rady

Rodziców - p. M. Lechoszest.

Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Zespołu, pani A. Szuba. Po

serdecznym powitaniu i przedstawieniu zebranych gości, pani

wicedyrektor E. Olejnik wręczyła uczniom nagrody za udział

w konkursach poświęconych Ojcu Świętemu. Uroczystość

uświetniły występy przedszkolaków przygotowanych przez p.

B. Lenartowicz, p. E. Jonek, p. G. Pelczarską., H. Deszka oraz
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Burmistrz Gminy Baborów
informuje, że:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie został wywieszony

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot.

1 . Lokal mieszkalny dla najemcy w Baborowie przy ul. Głubczyckiej

96/2 o pow. użytkowej 58,50 m2 położony na działce nr 47/17 o pow.

0,2886 ha.

Cena lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 41 .228,00 zł.

2. Lokal mieszkalny dla najemcy w Baborowie przy ul. Rynek 1 /8

o powierzchni użytkowej 35.60m2 położony na działce nr 1437/3

o powierzchni 0,0578 ha.

Cena lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 28.936,00 zł.

3 . Lokal mieszkalny dla najemcy w Baborowie przy ul. Rynek ½

o powierzchni użytkowej ½ położony na działce nr 1437/3

o powierzchni 0,0578 ha

Cena lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 54.969,00 zł.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży podaje się do publicznej wiadomości

w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

p. B. Cydejko-Pelczarską.

Znaczącym momentem było poświęcenie logo szkoły

z wizerunkiem Jana Pawła II wykonanego w ramach

projektu edukacyjnego klas trzecich gimnazjum,

którego koordynatorem była pani wicedyrektor E.

Olejnik.

W trakcie uroczystości miała miejsce również

recytacja wierszy przeplatana śpiewem

w wykonaniu ojców karmelitów z kościoła

parafialnego w Baborowie.

Uwieńczeniem uroczystości był występ w wykonaniu

uczniów Publicznego Gimnazjum, którzy

przedstawili dramę „W drodze do świętości”.

Niewątpliwie skłoniła ona każdego

z widzów do refleksj i nad własną ścieżka życia.

Ogromne słowa uznania dla opiekunów grupy

teatralnej p. Barbary Piotrowskiej i p. Iwony Nowak,

oby więcej takich doznań.

Na zakończenie wszyscy mogli posłuchać kompozycji

Piotra Rubika pt. „Strumień” w wykonaniu uczennicy

klasy IIb Pauliny Rzeźnik.

Wojciech Malik, Magdalena Załuska

zastrzeżeniem: zgłoszenia kandydata na burmistrza może

dokonać tylko ten komitet wyborczy, który zarejestrował

listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie

okręgów wyborczych w danej gminie. Procedura założenia

komitetu wyborczego i rejestracj i listy kandydatów została

już w skrócie opisana w poprzednim numerze Echa.

Kandydatem na burmistrza może być osoba, która jest

obywatelem polskim i najpóźniej w dniu głosowania

ukończyła 25 lat oraz nie jest pozbawiona praw publicznych

i wyborczych. ani też nie jest skazana prawomocnym

wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Kandydat na

burmistrza nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy,

w której kandyduje ale też nie może równocześnie

kandydować w innej gminie. Ponadto kandydat na

burmistrza nie może naruszać ustawowych zakazów

łączenia funkcji wójta z wykonywaniem innych funkcji lub

działalności np. nie może prowadzić działalności

gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi

osobami(z wyjątkiem rodzinnego gospodarstwa rolnego).

Kandydatów na burmistrza zgłasza się gminnej komisj i

wyborczej najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

Wybory na burmistrza wygra ten kandydat, który otrzymał

największą liczbę głosów i jednocześnie otrzymał więcej

niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli ten drugi

warunek nie zostanie spełniony to czternastego dnia po

pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne

głosowanie, w którym udział bierze dwóch kandydatów

z największą liczbą ważnie oddanych głosów.

Artur Czechowicz

Jak zostać kandydatem na Burmistrza?
Podobnie jak w przypadku kandydowania na radnego gminy, prawo

zgłaszania kandydatów na burmistrza mają komitety wyborcze z jednym PIKNIK Z RATOWNIKAMI
WOPR

10 maja 2014r. na zaproszenie Ratowników Oddziału WOPR w Kę-

dzierzynie-Koźlu, grupa uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Baborowie uczestniczyła w pikniku na Przystani „Szkwał” zorga-

nizowanym z okazji 40-lecia istnienia Wodnego Pogotowia Ratun-

kowego w Kędzierzynie- Koźlu.

Uczniowie obserwowali specyfikę pracy ratowników WOPR. Oglą-

dali sprzęt, jaki wykorzystywany jest w akcjach ratowniczych. Przy-

glądali się wyścigom kajaków, prezentacji łodzi ratowniczych. Wraz

z ratownikami i opiekunami pływali motorówkami. Uczestniczyli

w ćwiczeniach sprawnościowych, zabawach i konkursach z nagro-

dami.

Piękna pogoda sprzyjała aktywnemu udziałowi w pikniku. Był też

czas na chwile odpoczynku przy pysznych lodach, smakowito-

ściach z kuchni polowej , przygotowanych przez organizatorów pik-

niku.

Serdecznie dziękujemy kierownictwu Oddziału WOPR w Kędzie-

rzynie- Koźlu: Panu Stanisławowi Wolkiewiczowi- Prezesowi Od-

działu WOPR, Panu Tadeuszowi Witko i Panu Piotrowi Pietrzykowi

- wiceprezesom WOPR oraz Panu Waldemarowi Kijewskiemu-

członkowi Zarządu Oddziału WOPR, za zaproszenie, miłe przyjęcie

oraz za dostarczenie wielu niezapomnianych wrażeń.

Lidia Wrzos
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Informacja o wywieszeniu obwieszczenia
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Miejskim w Baborowie wywieszono obwieszczenie o sprzedaży

następującej nieruchomości:

1 . Działka Nr 262/4 o pow. 0.0926 ha położona w obrębie zabudowy

zagrodowej wsi Sucha Psina. Przeznaczenie gruntu- w Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Baborów stanowi

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej , zabudowa

zagrodowa. Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego. Wartość

nieruchomości 1 3 436,95 zł.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi

i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości

i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 24 czerwca 2014 roku, upływa termin do złożenia wniosku

przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj . osobie,

której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub

odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem

zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej

nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990, albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Baborowie na okres 21 dni tj . do dnia 03 czerwca 2014 r.

Jak co roku z okazji Dnia Strażaka

przedszkolaki z oddziałów przy ul.

Powstańców i ul. Opawskiej

odwiedziły Ochotniczą Straż

Pożarną w Baborowie. Dzieci

zwiedziły remizę, poznały pracę

strażaków i działanie stosowanego

przez nich sprzętu. Wykazały się

znajomością numerów alarmo-

wych. Czynnie uczestniczyły

w pokazach i zabawach przygoto-

wanych przez rodziców- członków

OSP w Baborowie. Dziękując za

miłe i pouczające spotkanie dzieci

życzyły wszystkim strażakom

zdrowia, spokoju, satysfakcji

z działalności za-

wodowej i spo-

łecznej , szczęścia

i bezpiecznych po-

wrotów do domu.

H. Prygoń,

R. Tybinka,

G. Pelczarska

Dzień Strażaka z przedszkolakami
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