
„Najlepsi w naszej szkole”
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Minął kolejny rok szkolny. Nadeszły

wakacje, które są czasem odpoczynku, ale

także chwilą na podsumowanie, zbieranie

sił i pomysły na następnych 10 szkolnych

miesięcy. Wrzesień przecież tuż, tuż ;)

Zakończenie roku szkolnego to dla

wszystkich uczniów radosny dzień –

otrzymanie promocji do następnej klasy

lub zakończenie szkoły, a także oprócz

świadectw, otrzymanie wielu nagród za

najwyższe osiągnięcia.

Najlepsi uczniowie, którzy w minionym

2013/2014 roku szkolnym wyróżnili się

w nauce, wykazali wzorową frekwencją

lub tytułami w wielu konkursach

przedmiotowych, artystycznych

i sportowych otrzymali nagrody

książkowe, ufundowane przez Radę

Rodziców.

Ci, którzy ukończyli klasę z wysoką

średnią ocen, tj . co najmniej 5,1 (w szkole

podstawowej) i 5,0 (w gimnazjum),

zostaną nagrodzeni stypendium.

Oto nasi najlepsi:

W szkole podstawowej w Baborowie

stypendium za wysokie wyniki w nauce

otrzymają następujący uczniowie:

IVa – Szymon Gębuś, Wiktoria

Laszkowska; IVb – Rafał Mądry; Va –

Sabina Sierotowicz, Anna Gębuś, Melania

Kosellek (najwyższa średnia w szkole

5,72); Vb – Kałkun Jowita; Vc – Sebastian

Ledzion; VIb – Jakub Serwatkiewicz, Julia

Nakoneczna, Victoria Kostrzewa;

świadectwo z wyróżnieniem (tj . średnia

pow.4,75) uzyskali ponadto: 4a – Tomasz

Biegus, Aleksandra Jakubowska, Emilia

Rogacz; 4b – Martyna Komorek,

Agnieszka Mądry; 5a – Michał

Koczumiński, Patrycja Popów, Patrycja

Rzeszowska, Artur Rzeźnik; 5b – Milena

Grzymajło, Maciej Hanusek, Andrzej

Kraśnicki; 5c – Amelia Antoszczyszyn,

Karolina Czorny, Julia Larysz, Julia

Swoboda, Patrycja Śliwka; 6a – Marek

Czach, Jowita Rzeszowska; 6b – Kaja

Rogacz, Piotr Hołownia, Wiktoria Karcz.

Najlepszy wynik na sprawdzianie VI klas

uzyskała Julia Nakoneczna (VIb)

I etap edukacji z wyróżnieniem ukończyli:

IIIa – Zuzanna Durkacz, Laura Górna,

Paulina Olejnik, Alena Surma, Aleksandra

Tyburczy, Julia Śledzik, Tomasz

Wiatrowicz, Karolina Żądło; IIIb – Julia

Bal, Dawid Bensz, Wiktoria Hipnarowicz,

Roksana Kądzioła, Marcel Kozaczek,

Mateusz Nowak, Nicola Pachowicz,

Sabastian Sierotowicz, Paulina Węgrzyn,

Alicja Witt.

W gimnazjum stypendium za wysokie

wyniki w nauce otrzymują następujący

uczniowie: I a - Mikołaj Cembaluk; Ib –

Monika Kosellek, Aleksandra Kostyrka,

Justyna Jęczmienna, Marta Jęczmienna;

IIa – Kacper Szuniewicz (najwyższa

średnia w szkole 5,7), Justyna Musiol; IIb

– Wiktoria Podstawka, Paulina Rzeźnik;

IIIa – Szymon Czekała, Piotr Dziedziński,

Wiesław Sobolewski, Rafał Litwinowicz ;

IIIc – Natalia Hipnarowicz, Marcin

Hipnarowicz, Bartosz Kostyrka; IIId –

Marek Larysz; świadectwo

z wyróżnieniem (tj . średnia pow.4,75)

uzyskali ponadto: Ia – Karina Larysz; Ib –

Maciej Aftarczuk, Magdalena Komorek;

IIa - Marta Kałuża; IIb – Wiktoria Dziki,

Gabriela Łaciok; IIIb – Paulina

Prokopowicz; IIIc – Natalia Bobik.

Najlepszy wynik z egzaminu

gimnazjalnego osiągnął uczeń klasy IIIa –

Piotr Dziedziński.

Do uczniów z najlepszą frekwencją

należą: tw klasach I- III szkoły

podstawowej : Ia – Jęczmienny Artur,

Magda Kamińska, Julia Kuśmierczyk,

Natalia Popów, Samuel Śliwiński-

Kadhem, Natalia Średniawska, Oskar

Tatura; Ib – Nicola Fergisz, Dawid

Krajczy, Igor Pawelec, Mikołaj Pawelec;

IIa – Wiktor Adamski; IIb – Martina

Waliczek; IIIa – Tomasz Wiatrowicz; IIIb

– Dawid Bensz, Szymon Chort, Weronika

Hipnarowicz, Roksana Kądzioła, Maria

Pałac, Alicja Witt.

w klasach IV-VI szkoły podstawowej : IVa

– Aleksandra Jakubowska; IVb – Michał

Kosa, Rafał Mądry, Weronika

Wiśniewska; Va – Melania Kosellek,

Patrycja Popów; Vb - Maciej Hanusek,

Jowita Kałkun, Andrzej Kraśnicki; VIa –

Oliwia Jałocha; VIb – Jakub

Serwatkiewicz i Joanna Taratuta;

w gimnazjum: Ia – Karina Larysz; Ib –

Justyna Jęczmienna, Marta Jęczmienna,

Patryk Dybek, Monika Kosellek,

Aleksandra Kostyrka; 2a – Marta Kałuża;

IIb – Wiktoria Podstawka.

Po nagrodę rzeczową (książkę lub kubek

ceramiczny) podczas uroczystego apelu

wystąpili także spośród uczniów szkoły

podstawowej : Witek Nowak, Aisza

Gerritsma, Karolina Kmiecik, Szymon

Jałocha, Martyna Kuta, Paulina Olejnik,

Karolina Żądło, Roksana Kądzioła,

Weronika Hipnarowicz – za osiągnięcia

polonistyczne; Robert Wiatrowicz, Julia

Muller, Oskar Tatura, Aisza Gerritsma,

Marcin Koczumiński, Michał Sobków,

Paulina Węgrzyn, Kacper Swoboda,

Tomasz Wiatrowicz – matematyczne;

Julia Śledzik - plastyczne i matematyczne;

Rafał Mądry – polonistyczne

i matematyczne; Amelia Sadło, Alena
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Surma, Kacper Kozaczek, Karolina

Śliwińska, Emilia Larysz i Tomasz Grela

za osiągnięcia plastyczne; Dominika Grek

i Michał Hoffmann – sportowe

i plastyczne, Jakub Serwatkiewicz –

polonistyczne i matematyczne; Melania

Kosellek - plastyczne i najwyższą średnią,

Anna Gębuś – informatyczne; Tomasz

Bogacki, Maciej Udziela, Marta

Pietrzkiewicz, Daniel Kwiatkowski,

Tobiasz Detko – sportowe; Amelia

Antoszczyszyn, Patrycja Śliwka, Jakub

Linczewski i Sebastian Ledzion –

osiągnięcia w BRD; Katarzyna

Jazłowiecka, Katarzyna Szuniewicz,

Milena Tarnowska, Jennifer Stoczkowska

– teatralne i sportowe; Victoria Kostrzewa,

Wiktoria Karcz, Julia Nakoneczna,

Karolina Dubiel, Julia Kubanek,

Magdalena Czekała, Kasandra Mirowska

– teatralne.

Spośród uczniów gimnazjum: Natalia

Hipnarowicz – osiągnięcia polonistyczne,

historyczne oraz działalność w SU,

Kacper Szuniewicz – historyczne,

chemiczne i za najwyższą średnią

w szkole; Szymon Czekała – chemiczne

i fotograficzne; Rafał Litwinowicz –

chemiczne, sportowe i fotograficzne;

Bartosz Kostyrka – historyczne oraz

działalność w radiowęźle szkolnym;

Sebastian Scholz – języka niemieckiego;

Marek Larysz – j . niemieckiego

i sportowe; Piotr Dziedziński– za

najlepszy wynik na egzaminie

gimnazjalnym; Justyna Jęczmienna, Marta

Jęczmienna, Aleksandra Kostyrka, Monika

Kosellek, Paulina Rzeźnik, Paulina

Prokopowicz – plastyczne; Kamila

Malinowska – plastyczne i sportowe;

Marcin Hipnarowicz – osiągnięcia w BRD

i sportowe; Wiktoria Podstawka

polonistyczne; Wiktoria Dziki –

polonistyczne i sportowe; Śmiechowski

Roman – sportowe (tytuł SPORTOWCA

SZKOŁY); Daniel Wiendlocha, Andreas

Goszczycki, Krzysztof Czach, Michał

Pierzycki, Oliwia Szulc, Radosław

Szuniewicz, Aleksandra Deszka, Alicja

Stopyra, Paulina Marcinek, Natalia

Franczyk, Paulina Drążek, Natan Skraba,

Marcin Bogacki, Daniel Hoffmann,

Krzysztof Janicki, Maciej Bieniek –

sportowe; Justyna Pawula – fotograficzne

i filmowe oraz teatralne: Bartosz

Kostyrka, Natalia Bobik, Bajor Karolina,

Bajor Wiktoria, Wiktoria Bajor-Brasewicz,

Hipnarowicz Marcin, Hipnarowicz

Natalia, Kubanek Fabian, Amelia Rus,

Karolina Lechoszest, Marzena

Linczewska, Michał Pierzycki, Ryszard

Wiewióra, Żaneta Wierzbicka, Emilia

Larisch, Justyna Musiol, Marta Gajos,

Dorota Żwaka, Andreas Goszczycki,

Krzysztof Janicki, Adrian Flak, Wiktoria

Dziki, Paulina Drążek, Paulina

Prokopowicz, Magdalena Larysz.

Uczniowie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego, którzy osiągnęli sukcesy

na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

zostali na wniosek Dyrekcji zgłoszeni do

gminnego programu wspierania edukacji

uczniów uzdolnionych i za swoje

osiągnięcia – podczas uroczystego

zakończenia roku szkolnego 2013/2014 –

z rąk Burmistrza gminy Baborów p.

Elżbiety Kietlskiej i przedstawiciela RM

w Baborowie p. J. Kowalczykowskiej

otrzymali jednorazowe stypendium.

Wszystkim wyróżnionym uczniom i ich

rodzicom serdecznie gratulujemy

dotychczasowych osiągnięć i życzymy

sukcesów w roku szkolnym 2014/2015 .

Dyrekcja i nauczyciele ZSP

w Baborowie

„Kuchnia od kuchni- dzieci uczą się gotować”

Sztuka kulinarna na dobre zagościła w domach Polaków. Wiele

programów telewizyjnych, czasopism, stron internetowych

poświęconych kulinariom, propaguje zdrowe odżywianie się.

Stare porzekadło głosi, że „czym skorupka za młodu nasiąknie,

tym na starość trąci”, dlatego też zadaniem dorosłych jest

kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci już

od najmłodszych lat. Uczniowie klasy Ib od kilku miesięcy

uczestniczyli w zajęciach „Kuchnia od kuchni- dzieci uczą się

gotować”, realizowanych w ramach projektu Fascynujący Świat

Nauki i Technologii. Podczas zajęć dzieci uczyły się zasad

zdrowego żywienia, przygotowywania potraw, a także „ savoir-

vivre”. Uczestniczyły także w wycieczkach: do restauracji

„Ludowej” w Kietrzu oraz pierogarni „Miś” w Raciborzu.

Podsumowaniem projektu było zorganizowanie „Festiwalu

pieroga”. 26 maja uczniowie klasy I b zaprosili swoje mamy na

wspólne przygotowanie i degustację pierogów. Kiedy

spotkaliśmy się w szkolnej kuchni, mamy szybciutko

przygotowały stanowiska do pracy, a następnie wspólnie

z dziećmi lepiły pierogi. Malutkie rączki radziły sobie świetnie

z nowym wyzwaniem, a radości nie było końca. Wspólnie

ulepiliśmy ponad 200 pierogów i kiedy mamy udały się je

gotować, dzieci nakryły do stołu, a następnie wspólnie je

degustowaliśmy. „To były najpyszniejsze pierogi…”- mówiły

dzieci Z całego serca dziękuję wszystkim mamom i prababci

Karolinki za pomoc i zaangażowanie. Te wspólnie spędzone

chwile… i uśmiech na buziach dzieci są BEZCENNE.

Ewelina Szwec
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„Będziemy uczniami” – to wiodący temat zajęć uczniów

klasy Ib i 5-6-latków z oddziału przedszkolnego przy ul.

Opawskiej , które odbyły się 11 .06.2014r. Zajęcia

przeprowadzone metodą zabawowo-zadaniową, miały na

celu zachęcenie przedszkolaków do nauki szkolnej oraz

przełamanie ewentualnych niepewności do nowej roli

ucznia. Dzieci przywitały się przy zabawie integracyjnej .

Przedszkolaki zaprezentowały krótką inscenizacją

o literkach, a uczniowie klasy Ib wraz z Panią Eweliną

Szwec przedstawiły dzieciom wyposażenie klasy, omówiły

zasady zachowania się w szkole oraz codziennej nauki.

Przyszli uczniowie z dużym zaangażowaniem rozwiązywali

zagadki dotyczące przyborów szkolnych, pakowali tornistry

„Będziemy uczniami”

oraz przymierzali się do nowej roli, zajmując miejsca w ławkach. Wszystkie dzieci były zainteresowane, a wspólny czas bardzo

szybko minął. Pierwszy egzamin z dojrzałości szkolnej przedszkolaki zaliczyły celująco – w ocenie swoich starszych kolegów.

Życzymy wszystkim dzieciom jak najlepszych osiągnięć w nowym roku szkolnym.

Nauczyciele: Ewelina Szwec i Regina Tybinka

Góralska Biesiada „MOSTOWIAKÓW”
W piękny, słoneczny, sobotni dzień (24 maja

2014 r.) mieszkańcy sołectwa Tłustomosty

i Langowo wyruszyli z samego rana na

wycieczkę integracyjną do Wisły i Ustronia.

Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie

„Mostowiacy”.

Zachęciliśmy mieszkańców naszego sołectwa do

aktywnego spędzenia czasu i wspólnej zabawy.

Bardzo wiele osób odpowiedziało na naszą

propozycję. Ruszył więc „wesoły” autobus z 47

osobami na „pokładzie”.

W Wiśle zwiedziliśmy Pałac Prezydencki,

wjechaliśmy na Skocznię „Malinka” (widok

zapierał dech w piersi, tam też zrozumieliśmy jak

odważni są skoczkowie narciarscy), a w centrum

miasta delektowaliśmy się oscypkami
z żurawiną. Góra Czantoria w Ustroniu, to magiczne miejsce i nie przestaje zachwycać nawet tych, którzy mieli już okazję

podziwiać rozciągający się u jej stóp Beskid Śląski. Samo miasto ma wiele uroku, zatopione w zieleni, z niezliczoną ilością

uzdrowisk.

Zwieńczeniem dnia była biesiada w Karczmie „Jaszowianka”. Zostaliśmy tam serdecznie przywitani góralską muzyką i pachnącymi

specjałami kuchni beskidzkiej . Wspólne tańce i zabawy trwały do późnych godzin.

Organizatorzy wycieczki i uczestnicy dziękują Pani Burmistrz Elżbiecie Kielskiej za dofinansowanie wyjazdu. Dziękujemy też P.

Bartoszowi Chacko z firmy „Bolero” za bezpieczny i wygodny transport licząc na dalszą współpracę. Podczas całej wycieczki rolę

przewodnika pełnił P. Cezary Wanat, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał nam o historii tego regionu, jego zabytkach

i ciekawostkach.

Ewelina Jankowska

W środę, 25 czerwca br. przypadło otwarcie ofert przetargu nieograniczonego, dotyczącego remontu ulicy Stawowej w Baborowie.

Pierwszy przetarg został unieważniony na skutek zbyt wysokiej ceny zaproponowanej przez jedynego oferenta. W ogłoszonym

ponownie przetargu zostały złożone dwie oferty. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. z Raciborza zaproponowało

wykonanie remontu ulicy za kwotę 360 247,82 zł brutto, natomiast Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk z Głubczyc

za kwotę 423 528,36 zł brutto. Obecnie trwa weryfikacja ofert pod względem formalnym, w przypadku prawidłowego uzupełnienia

oferty zadanie zostanie zlecone do realizacji Przedsiębiorstwu Robót Drogowych, wykonującemu na terenie naszej miejscowości

także remont ulicy Wiejskiej . Edyta Piasna

Remont ulicy Stawowej
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„Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

Choć macie sami doskonalsze wznieść;

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

I miłość ludzka stoi tam na straży

I wy winniście im cześć! ”

Adam Asnyk

1. Parafia Baborów i jej związek z diecezją

w Ołomuńcu

Święci Cyryl i Metody, apostołowie Słowian, z Tesalonik

(dzisiejszych Salonik) przybyli w IX wieku na Morawy, by je

ewangelizować. Morawy przyjęły chrześcijaństwo 100 lat

wcześniej od Polski. Cyryl zmarł jako mnich w 869 r. w Rzymie,

Metody jako biskup w 885 r. w Welechradzie na Morawach.

W Dzielowie i w Baborowie można zobaczyć krzyże kamienne,

zwane „Cyrylikami". Według podania ludowego, słyszałem to

w Dzielowie, tam gdzie uczniowie świętych Cyryla i Metodego

udzielali chrztu, prowadzili chrystianizację, stawiano takie

krzyże (nie mylić z krzyżami pokutnymi).

2. Archidiecezja w Ołomuńcu a dystrykt branicki.

Diecezja w Ołomuńcu powstała w 1063 r. i obejmowała Morawy

i część Śląska (Śląsk Cieszyński, Opawski i dekanaty Kietrz,

Głubczyce i Branice na Górnym Śląsku). Dla tych trzech

dekanatów, po zajęciu Śląska przez Prusy, a należące do

archidiecezji w Ołomuńcu powstał Komisariat Biskupi

w Kietrzu, powołany przez biskupa w Ołomuńcu w 1751 r.

Ostatnim komisarzem biskupim był ksiądz Józef Marcin Nathan

(1867-1947), urodzony w Tłustomostach, a rezydujący

w Kietrzu, później w Branicach. W 1924 r. ks. Nathan został

wikariuszem generalnym biskupa w Ołomuńcu dla części

pruskiej diecezji. W 1943 r. przez papieża Piusa XII mianowany

biskupem pomocniczym diecezji w Ołomuńcu, również dla

części sudeckiej (Kraju Sudeckiego), przyłączonej do Rzeszy

Niemieckiej . Baborów, jako parafia, należał i należy do dekanatu

Kietrz. W Baborowie, w kościele świętego Józefa na cmentarzu,

pod stacjami Drogi Krzyżowej , są napisy w języku morawskim

i niemieckim z czasów, gdy kościół powstał. Do roku 1920

w kościele parafialnym w Baborowie na jednej mszy świętej

kazanie w języku morawskim głosił ksiądz wikary Rychtarski.

Na krzyżach przydrożnych spotykało się napisy w trzech

językach: niemieckim, morawskim i polskim.

W 1945 r. do Branic przyjechał Prymas Polski kardynał August

Hlond jako legat Stolicy Apostolskiej . Po rozmowie z księdzem

biskupem Marcinem J. Nathanem, który zrzekł się swojej

jurysdykcji kościelnej , na ręce Prymasa, nad dekanatami

włączonymi do Polski, dekanaty te: Kietrz, Branice i Głubczyce

od 1 października 1945 r. przeszły pod jurysdykcję kościelną

Administratora Apostolskiego ks. infułata Bolesława Kominka

w Opolu. W tym również parafia Baborów, gdzie proboszczem

był ks. prałat Henryk Kloske.

3. Święci czczeni na Morawach i w Polsce:

a) św. Wojciech (956-997) , biskup misyjny, zginął

śmiercią męczeńską w Prusach. Relikwie znajdują się

w Gnieźnie i w Pradze.

b) św. Jan Nepomucen (zm. 1 393), kapłan i męczennik.

Kapliczki jego spotyka się przy mostach i rzekach.

c) św. Wacław (907-929), książę czeski, męczennik. Jest

pierwszym patronem katedry w Krakowie, czczony w katedrze

w Pradze i Ołomuńcu.

d) św. Jan Sarkander, kajdan i męczennik, urodzony

w Skoczowie w 1576 r., proboszcz w Holeszowie na Morawach.

Poniósł śmierć męczeńską w 1620 r.

e) św. Melchior Grodziecki, kapłan i męczennik (1 582-

1619), jezuita, urodził się w Cieszynie, pracował w Pradze,

umęczony w Koszycach.

4. Wybitniejsze postacie Baborowa.

• Ks. Prałat Józef Wilpert (1 857-1944), archeolog,

badacz katakumb rzymskich, urodzony w Dzielowie, spoczywa

na cmentarzu Campo Santo w Rzymie.

• Dr Feliks Steuer (1 889-1950), językoznawca, badacz

narzecza morawskiego, spoczywa na cmentarzu w Baborowie.

•Ks. Adam Krawarski (1 585-1660), urodzony w Baborowie,

wykształcony w Ołomuńcu, jezuita, wybitny kaznodzieja.
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Wykład księdza Zygfryda Pyki z okazji uroczystości poświęcenia kapliczki w Sułkowie w
maju 2014r.

Kangur 2014
Dnia 20. 03.2014 r. w naszej szkole odbył się Międzynarodowy

Konkurs Matematyczny ,,Kangur’’ ,

w którym uczestniczyło siedmiu uczniów szkoły podstawowej

i trzech uczniów gimnazjum. Uczniowie stanęli w szranki

z królową nauk – matematyką. Jak stwierdzili, nie było lekko.

W ostatnich dniach czerwca otrzymaliśmy wyniki

międzynarodowych potyczek matematycznych; trzech uczniów

otrzymało wyróżnienie:

1 Rafał Mądry 4b PSP

(Stefania Kulik)

2 Jakub Serwatkiewicz 6b PSP

(Elżbieta Korbecka)

3 Szymon Czekała 3a PG

(Monika Bochus)

Zwycięzcom gratulujemy

i życzymy dalszych sukcesów w następnych edycjach

konkursu. Stefania Kulik
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Dnia 04.06.2014 odbyła się III Olimpiada Przedszkolaka, w której brały

udział wszystkie grupy przedszkolne. Pani wicedyrektor Bożena

Lenartowicz dokonała otwarcia olimpiady zapalając symboliczny znicz

olimpijski. Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, ubrane w stroje

sportowe, pięknie zaprezentowały się w uroczystym przemarszu. Dzieci

z dużym zaangażowaniem brały udział w różnych konkurencjach

grupowych, m.in. w pokonywaniu toru przeszkód, przetaczaniu dużych

piłek, przewożeniu piłki taczką. Rywalizacjom sportowym towarzyszył

entuzjastyczny doping ze strony kolegów i koleżanek. A otrzymane

nagrody – dyplomy, słodycze i przybory do zabaw ruchowych, otrzymane

z rąk pani dyrektor Alicj i Szuba, sprawiły dzieciom wiele radości. Myślę,

że kolejna olimpiada już za rok.

Bernadeta Błasiak

Olimpiada Sportowa Przedszkolaka
2014

Skarga na Zarząd Powiatu Głubczyckiego.
Stan dróg powiatowych jest – z roku na rok – coraz gorszy; mimo wielu pism, próśb kierowanych do Starosty Józefa Koziny

i radnej powiatowej Ireny Sapa ( obecnie wicestarosty) reakcja w postaci działań naprawczych jest niewielka. W związku z tym, w

dniu 2 czerwca 2014 r. skierowałam do Rady Powiatu Głubczyckiego skargę o treści:

„Na podstawie art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

poz. 267 z późn. zm.) składam skargę na Zarząd Powiatu Głubczyckiego dotyczącą wadliwego wykonywania ustawowych

obowiązków z zakresu należytego utrzymania i dbałości o stan bezpieczeństwa powiatowych dróg publicznych.

Wysoka trawa na poboczach powoduje znaczne ograniczenie widoczności użytkowników drogi, równocześnie na

poboczach występuje zakrzewienie w znacznym zakresie ograniczające szerokość pobocza oraz zasłaniając znaki pionowe

informujące

o wjeździe na teren zabudowany z ograniczoną prędkością (Baborów – Czerwonków nr 1225O). W związku z tym, że pobocza dróg

nie są utrzymane w należytym stanie coraz częściej dochodzi do sytuacji niebezpiecznych związanych z wtargnięciem zwierząt na

drogę.

Znaczącym problemem jest występowanie sporego zadrzewienia dróg. Na odcinkach dróg powiatowych relacj i Raków –

Tłustomosty nr 1261O, Babice – Dziećmarów, Baborów – Czerwonków nr 1225O rosnące drzewa od wielu lat nie są przycinane

i gałęzie zajmują całe pobocze, a w niektórych miejscach również pas jezdni.

Na drogach powiatowych występują znaczne ubytki nawierzchni dochodzące do kilkunastu centymetrów głębokości oraz ponad

metra powierzchni. Ze względu na nagromadzenie ubytków nie ma możliwości przejechania drogi bez narażenia się na uszkodzenie

samochodu. Uszkodzenia występują na całym odcinku drogi Dziećmarów – Babice. Nawierzchnia poboczy również nie spełnia

wymagań bezpieczeństwa, ponieważ występuje znaczna różnica poziomu pomiędzy jezdnią, a poboczem i w trakcie wymijania się

samochodów na drodze Raków – Tłustomosty nr 1261O istnieje możliwość uszkodzenia pojazdów.

Zgodnie z art.1 9 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)

zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu. Pomimo wielokrotnych interwencji Gminy Baborów oraz zgłoszeń samych

mieszkańców, Zarząd Powiatu Głubczyckiego nie podjął skutecznych działań aby poprawić fatalny stan dróg powiatowych i tym

samym naruszył, co najmniej art. 20 pkt. 4, 1 0, 11 i 1 6 ustawy o drogach publicznych.”

Do pisma załączyłam bogatą dokumentację fotograficzną dot. stanu dróg powiatowych – stan na 2.06.2014 r.

Pisma o podobnej treści, opisujące zły stan dróg powiatowych wysłane zostały do Komendy Wojewódzkiej Policj i w Opolu oraz do

Komendy Powiatowej Policj i w Głubczycach.

Po złożeniu skargi „Powiat” rozpoczął wykaszanie poboczy, zakładanie słupków separacyjnych na rynku w Baborowie oraz

przycinanie krzewów, otrzymaliśmy również informację, ze nastąpi przycinka drzew na odcinku drogi z Rakowa do Tłustomostów

oraz będą wypełniane ubytki na drogach. Ale to niewiele w porównaniu z koniecznym zakresem prac, np. remont odcinka

powiatowego ulicy Powstańców jest odłożony (mimo wcześniejszych zapewnień o wykonaniu remontu po wymianie wodociągu

przez Gminę Baborów) na bliżej nieokreśloną przyszłość; do tej pory Starostwo nie ma nawet dokumentacji projektowej koniecznej

do rozpoczęcia remontu tej ulicy. Starosta Józef Kozina ma nadzieję na inwestycje (w przyszłej kadencji) w ramach tzw.

Partnerstwa Nyskiego, do którego Powiat Głubczycki przystąpił, ale na razie nie potrafi podać jakie korzyści z tego wynikną dla

Powiatu, poza budową tras rowerowych. Trasy rowerowe na pewno przydałyby się, ale PO remontach dróg powiatowych, bądź

równolegle z nimi. Cierpliwość użytkowników dróg powiatowych i mieszkańców Gminy Baborów SKOŃCZYŁA SIĘ.

Elżbieta Kielska
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Z satysfakcją informujemy, że nasze zespoły osiągnęły

zamierzone cele. Do rozgrywek przystępowaliśmy z pewnymi

obawami. W trakcie sezonu 2013/2014 zmienił się zarząd klubu

i runda wiosenna stała pod znakiem zapytania. Oczekiwania

wobec nowego zarządu, trenerów i zawodników były ogromne.

Naszym priorytetem było wparcie młodzieży oraz utrzymanie

seniorów w A klasie. Cieszymy się, że te założenia udało się

zrealizować! ! !

Drużyny młodzieżowe:

Juniorzy wywalczyli awans do I Ligi! ! !

Po zwycięstwie w Łambinowicach Juniorzy Młodsi zapewnili

sobie mistrzostwo na dwie kolejki przed zakończeniem

rozgrywek. Ten zespół grał widowiskowo i skutecznie.1 5

zwycięstw na 18 rozegranych spotkań dało zawodnikom pewność

w grze i satysfakcję. Piłkarze poważnie traktują swoje obowiązki

i na każdy mecz wychodzą w takim samym składzie. Siedmiu

z nich rozegrało wszystkie mecze mistrzowskie w tym roku. Są

to: Marcin Bogacki( 22 bramki), Daniel Wiendlocha(7 bramek),

Natan Skraba(7 bramek), Roman Śmiechowski(6 bramek),

Tomasz Drążek, Dawid Herbut, Krzysztof Czach. O jeden mecz

mniej z różnych przyczyn rozegrali: Andreas Goszczycki, Michał

Pierzycki, Krzysztof Janicki. Skład drużyny uzupełniają: Marek

Larysz, Adam Mularczyk, Artur Gieron, Radosław Szuniewicz,

Maciej Bieniek, Łukasz Nakonieczny, Marcel Marcinek, Daniel

Hoffmann.

Zawodnikom należą się ogromne podziękowania ponieważ

osiągnęli swój sukces dzięki wytrwałej pracy i systematycznym

treningom pod kierunkiem trenera Bronisława Andrzeja Kanasa.

Sędzia Barszczewski, który sędziował mecz Juniorów Młodszych

Cukrownika z GKS Głuchołazy stwierdził, że poziom gry

i potencjał młodych zawodników jest I- ligowy i nie można tego

zmarnować. Życzymy sukcesów zawodnikom w I Lidze

Juniorów Młodszych! ! ! Młodzicy na 1 miejscu w tabeli! ! !

Nowy rekord ,,Cukrownika’’

Rewelacyjne wyniki w rundzie wiosennej uzyskały młodzieżowe

drużyny ,,Cukrownika’’ Baborów. Od zwycięstwa do zwycięstwa

kroczyli ,,Młodzicy’’ , którzy ustanowili nowy rekord strzelonych

bramek w jednym meczu. Od 12 maja b.r. wynosi on 33:0

w meczu z KS Mokre. Nasz zespół zapewnił sobie Mistrzostwo

Powiatu przed Polonią Głubczyce.

Czołowi zawodnicy i królowie strzelców to: Maciej Udziela,

Tomasz Bogacki, Michał Hoffmann, Daniel Kwiatkowski,

Makary Mucha, Piotr Osadnik.

Skład uzupełniają: Paweł Baran, Piotr Baran, Michał Cykowski,

Marek Czach, Szymon Gębuś, Szymon Gnot, Dominik Kidziak,

Marek Kiner, Oswin Kordus, Marek Lechoszest, Adrian

Łukaszczykiewicz, Damian Majchrzak, Igor Pawelec, Mikołaj

Pawelec, Marek Rogula, Sylwester Sobczyk, Jakub Stępowski,

Oskar Tatura, Bartłomiej Wierzbicki. Trampkarze odnieśli 15

zwycięstw i zajęli 4 miejsce w tabeli! ! !

Kolejna drużyna ,,Cukrownika’’ z powodzeniem zakończyła

sezon i uplasowała się na 4 miejscu w tabeli. Dziękujemy

zawodnikom za ogromne zaangażowanie i wolę walki

w zaciętym meczu z Polonią Głubczyce 21 czerwca.Niewiele

zabrakło do upragnionego zwycięstwa! Barwy klubowe MGKS

,,Cukrownik’’ w 2 Lidze Trampkarzy godnie reprezentowali:

Krzysztof Czach(bramkarz), Rafał Chacko (król strzelców),

Tomasz Błasiak, Daniel Hoffmann, Krzysztof Janicki, Marcel

Marcinek, Mateusz Pawelec,

Amadeusz Skraba, Tomasz Bogacki, Sebastian Borkowski, Piotr

Brilka, Marek Czach,

Michał Hoffmann, Daniel Kidziak, Tomasz Kidziak, Marek

Kiner, Daniel Kwiatkowski,

Arkadiusz Ledzion, Marceli Legierski, Damian Majchrzak,

Makary Mucha, Piotr Osadnik,

Tomasz Pawlica, Radosław Plecner, Marek Rogula, Patryk

Szerner, Maciej Udziela.

Seniorzy na 5 miejscu w tabeli! ! !

Seniorzy ambitnie zawalczyli o miejsce w tabeli i ostatecznie

zajęli 5 miejsce. Na 26 rozegranych spotkań odnieśli 1 2

zwycięstw, 7-krotnie remisowali i ponieśli 7 porażek.

Dziękujemy zawodnikom za poświęcenie i ofiarna grę.

Drużynę seniorów reprezentują: Radek Woźniak(bramkarz),

Stefan Posacki, Mateusz Podstawka, Rafał Pohl, Marek

Dąbrowski, Marcin Fąfara, Maciej Kałwa, Krzysztof Katra,

Mateusz Musioł, Łukasz Niemiec, Tomasz Rybarski, Marcin

Sawicki, Tomasz Siwik, Maciej Tomas, Rafał Wasilewski,

Mateusz Antoszczyszyn, Filip Blecharczyk, Mateusz Gułaj ,

Marcin Pietrzkiewicz oraz trener i zawodnik Marcin Handziuk.

Dziękujemy Pani Burmistrz Elżbiecie Kielskiej oraz Radzie

Miejskiej za pomoc i wsparcie finansowe w związku z awansem

Juniorów Młodszych do I ligi. Dziękujemy kibicom,

wolontariuszom oraz sympatykom ,,Cukrownika’’ za ofiarna

pracę na rzecz klubu oraz okazaną pomoc ,,na dobre i na złe’’

Prezes MGKS ,,Cukrownik’’ Baborów Aleksandra Śliwińska

MGKS ,,Cukrownik’’ Baborów –podsumowanie sezonu 2013/2014

W dniach 27.05.2014r. i 29.05.2014r., jak co roku, dzieci

zaprosiły swoich kochanych Rodziców z okazji ich Święta do

Przedszkola. Chcąc uczcić w szczególny sposób to spotkanie

dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki, tańce i inscenizacje,

w których doceniły trud wychowania i miłości, jaki otrzymują od

rodziców. Występy dzieci nagrodzone były gromkimi oklaskami,

a z niejednego oka rodzica popłynęła łza wzruszenia. Każdy

Przedszkolak wraz z uściskami i całusami wręczył Rodzicom

laurkę. Po występie dzieci wraz z rodzicami usiadły do stołu, aby

wspólnie degustować ciasto przygotowane przez

matki.W uroczystościach uczestniczyły także Pani dyr. Alicja

Szuba i zastępca dyr. Pani Bożena Lenartowicz, która łącząc się

z życzeniami dzieci, doceniła ich umiejętności i starania

w przygotowaniu programu. Był to bardzo miły dzień dla

wszystkich uczestników.

Dzień Mamy i Taty w Oddziałach
Przedszkolnych przy ul. Powstańców i

Opawskiej
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W dniu 31 .05.2014 na Stadionie Miejskim odbył się XXVI Bieg

Baborowa im. Edwarda Gorczyńskiego, gdzie pojawili się

wszyscy zwolennicy biegania oraz pasjonaci aktywnego

spędzania wolnego czasu. Imprezę otworzyła pani Burmistrz

Elżbieta Kielska, oraz żona po zmarłym patronie biegu

Edwardzie Gorczyńskim Pani Teresa Gorczyńska.

Tegoroczne zawody objęte zostały Honorowym Patronatem

Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły.

Przekazany przez Marszałka okazały Puchar trafił do

najlepszego zawodnika biegów w kategorii wiekowej K-20.

Zmagania biegaczy rozpoczęły się od kategorii Krasnali na

dystansie 100m,w którym udział wzięły przedszkolaki ze swoimi

rodzicami. Następnie wystartowały dzieci kl. I-III szkoły

podstawowej na odległości 400 m., w kolejnym biegu zmagali się

uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej na dystansie 1100 m.

Gimnazjaliści mogli sprawdzić swoje umiejętności biegowe na

dystansie 1 500m. Nie zabrakło również w tym roku lubianego

przez panie Marszu po Zdrowie. Coraz więcej uczestniczek

przybywa aby przejść aktywnie z kijkami wyznaczoną trasę

marszu i wspólnie usprawniać swoje ciało i poprawić jego

wydolność. Biegi główne rozpoczęły zmagania kobiet na

dystansie 5000 km, w tym biegu zaszczyciła nas swoja

obecnością Pani Irena Czuta-Pakosz – honorowy obywatel

Gminy Baborów, następnie mężczyźni przebyli dystans 10000m.

Po raz pierwszy w historii Biegu Baborowa Seniorzy mieli

możliwość sprawdzenia swoich umiejętności kondycyjnych w

Biegu Seniora. Nie zabrakło uczestników w tej kategorii

wiekowej , reprezentantki Koła Emerytów w Baborowie godnie

stawiły czoła wyzwaniu. Studenci kierunku wychowanie fizyczne

– odnowa biologiczna z PWSZ w Raciborzu z opiekunem Panem

Markiem Jendryskiem zapewnili biegaczom kącik odnowy

biologicznej i możliwość relaksacji mięśni przed i po wysiłku.

Pan Jerzy Tomczyk prowadził konferansjerkę biegów, dzięki

czemu wszystko szło sprawnie i zgodnie z regulaminem za co

nalezą mu się słowa uznania i podziękowania. Wszyscy

zwycięzcy zostali nagrodzeni wspaniałymi pucharami, medalami,

dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Został wyróżniony

najstarszy zawodnik biegów, Pan Janusz Panek oraz najmłodszy

Fabian Egeman. Chcielibyśmy serdecznie podziękować

wszystkim uczestnikom biegów za tak liczne przybycie, mimo

zmiany terminu. Podziękowania kierujemy do osób, które służyły

pomocą w organizacji, zabezpieczeniu i przeprowadzeniu

imprezy: Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej ,

pracownikom Urzędu Miejskiego, Pani dyrektor Alicj i Szuba i

nauczycielom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie,

Policjantom z Komendy Powiatowej w Głubczycach jak i z

rewiru w Baborowie, Strażakom z OSP w Baborowie, Babicach

i Suchej Psinie. Dziękujemy za wsparcie finansowe Pani Teresie

Dymianowskiej Prezes Banku Spółdzielczego w Baborowie i

Panu Krzysztofowi Płotek z Głubczyc. Wsparcie rzeczowe

przekazali ludzie i firmy o wielkim sercu: Bielmar filia w

Baborowie, Agropoll, Smakosz, Elektromet z Głubczyc, salon

fryzjerski Wiola Pani Wioletty Rzeźnik, salon fryzjerski Matrix

Pani Agnieszki Gorczowskiej , salon fryzjerski Golden z ul.

Rynek w Baborowie, Pani Maria Taratuta - sklep Ogrodnik w

Baborowie, Pani Ewa Nowotyńska – PZU Baborów, firma

Wellmax z Poznania.

Wszystkich zainteresowanych tegorocznymi biegami zapraszamy

do obejrzenia galerii na stronie GOK-u www.gok.baborow.pl

Lidia Piecha

WYNIKI:

1 .W kategorii Krasnale:

( przedszkolaki) 100m

- 1 miejsce- Wochnik Milena

- 2 miejsce -Gwóźdź Angelika

- 3 miejsce -Seemann Krzysztof

- 4 miejsce- Bencal Antonina

- 5 miejsce -Witt Kacper

- 6 miejsce - Jurczyk Sara

- 7 miejsce - Kwiatkowska Julia

- 8 miejsce- Stępowska Roksana

- 9 miejsce -Mijal Dobrawa

-10 miejsce - Baczyńska Kamila

2. W kategorii klas I-III 400m

Dziewcząt:

-1 miejsce -Garda Zuzanna

-2 miejsce -Pierzycka Malwina

-3 miejsce -Hipnarowicz

Weronika

-4 miejsce -Osadnik Oliwia

-5 miejsce -Średniawska Natalia

-6 miejsce -Mazurkiewicz

Amelia

-7 miejsce -Wołk Oliwia

-8 miejsce- Sumik Wiktoria

Chłopców:

-1 miejsce-Stępowski Jakub

-2 miejsce -Kozaczek Marcel

-3 miejsce -Libionka Paweł

-4 miejsce -Mysłek Fabian

-5 miejsce -Bencal Jakub

-6 miejsce -Krupa Michał

-7 miejsce - Huwer Jakub

-8 miejsce- Średniawski Kamil

-9 miejsce- Krajczy Dawid

-10 miejsce- Mazurkiewicz

Oliwier

3. W kategorii klas IV- VI

1100m

Dziewcząt:

-1 miejsce -Szuniewicz

Katarzyna

-2 miejsce -Grek Dominika

-3 miejsce -Krajczy Sandra

-4 miejsce -Taratuta Joanna

-5 miejsce -Mirecka Martyna

-6 miejsce -Stoczkowska

Jennifer

-7 miejsce -Jakubowska

Aleksandra

-8 miejsce- Laszkowska

Wiktoria

-9 miejsce- Śliwka Patrycja

-10 miejsce-Stańczyk Joanna

Chłopców:

-1 miejsce-Bogacki Tomasz

-2 miejsce -Hoffmann Michał

-3 miejsce - Żarnowiecki

Szymon

-4 miejsce -Seemann Oskar

-5 miejsce -Greger Marek

-6 miejsce -Zmarzły Marcel

-7 miejsce - Ledzion Sebastian

-8 miejsce- Kozaczek Kacper

-9 miejsce- Berlik Kamil

-10 miejsce-Sadło Patryk

4. W kategorii KlasI- III

Gimnazjum 1500m

Dziewcząt:

-1 miejsce -Bogacka Justyna

-2 miejsce -Drążek Paulina

Chłopców:

-1 miejsce-Pakosz Piotr

-2 miejsce -Kądzioła Fabian

-3 miejsce - Pierzycki Michał

-4 miejsce -Borkowski

Sebastian

-5 miejsce -Feliksiak Tomasz

5. Biegi Główne Kobiet:

5000m

1 .Wrońska Beata

2.Walaszek Bożena

3.Czuta- Pakosz Irena

4.Wrońska Magdalena

6. Biegi Główne Mężczyzn

10000m

A) kategoria K-17

1 . miejsce - Lechoszest Paweł

XXVI Bieg Baborowa im. Edwarda Gorczyńskiego
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2. miejsce- Baran Bartłomiej

B) kategoria K-20
1 miejsce- Antczak Robert

2 miejsce - Czechowicz Artur

C) kategoria K-35

1 miejsce- Chmiel Paweł

D) K-50

1 miejsce- Deńca Jan

2 miejsce - Antolak Edward

3 miejsce - Kawecki Marian

4 miejsce - Panek Janusz

5 miejsce - Mirek Waldemar

6 miejsce - Pysiewicz Krzysztof

7 miejsce - Wójtowicz Andrzej

Zdążyć przed desz-
czem…

Niestabilna w ostatnim czasie

aura okazała się łaskawa dla

organizatorów XXV jubile-

uszowych gminnych zawo-

dów sportowo-pożarniczych
o puchar Burmistrza Gminy Baborów, które odbyły się na stadionie miejskim w Baborowie. Zawody udało się przeprowadzić bardzo

sprawnie, a deszcz zaczął padać tuż po ceremonii dekoracji zwycięzców. W zawodach uczestniczyło 18 sekcji Ochotniczych Straży

Pożarnych z terenu gminy Baborów, z tego: 9 seniorów, 2 seniorek, 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze męskie i 3 żeńskie. Ponadto

udział wzięła czeska młodzieżowa sekcja z Kajlovca, zaproszona przez Zarząd OSP z Baborowa. Osiągnięte wyniki nie odbiegają od

tych z lat poprzednich, a więc były na dobrym poziomie i przedstawiają się następująco:
MDP żeńskie:

I miejsce: OSP Raków z czasem (tylko

ćwiczenia bojowe) 35,40 sek.

II miejsce: OSP Tłustomosty – 40,73 sek.

III miejsce: OSP Dziećmarów – 52,00 sek.

(startująca równolegle sekcja z Kajlovca

osiągnęła czas 30,00 sek.! ! ! ).

MDP męskie:

I miejsce: OSP Raków z czasem (również

tylko ćwiczenia bojowe) 30,40 sek.

II miejsce: OSP Baborów – 31 ,00 sek.

III miejsce: OSP Księże Pole – 36,55 sek.

IV miejsce: OSP Babice – 39,26 sek.

(młodzież z Rakowa i Baborowa przerwała

pasmo trzech kolejnych zwycięstw rówie-

śnikom z Księżego Pola).

Seniorki:

I miejsce: OSP Baborów z łącznym cza-

sem (sztafeta pożarnicza i ćwiczenia bojo-

we) 101 ,50 sek.

II miejsce: OSP Raków z czasem

104,00 sek.

(baborowianki wzięły srogi rewanż za po-

rażki w dwóch ostatnich latach, a ciężkie

treningi pod okiem „wujka Olka” przed

zawodami wojewódzkimi – zajęły VIII

miejsce – przyniosły efekty).

Seniorzy:

I miejsce: OSP Raków I z łącznym

czasem 92,39 sek.

II miejsce: OSP Baborów – 94,14 sek.

III miejsce: OSP Raków II – 97,24 sek.

IV miejsce: OSP Dziećmarów – 98,24 sek.

V miejsce: OSP Księże Pole – 105,08 sek.

VI miejsce: OSP Sucha Psina – 107,37 sek.

VII miejsce: OSP Tłustomosty – 108,45 sek.

VIII miejsce: OSP Babice – 108,65 sek.

IX miejsce: OSP Dzielów – 117,44 sek.

Zmagania strażaków obserwował zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej

Straży Pożarnej w Głubczycach mł. brygadier Wojciech Semeniuk i Prezes Zarządu

Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Baborowie Roman Kraszewski, a Komisj i

Sędziowskiej złożonej z przedstawicieli wszystkich OSP przewodniczył kpt. Krzysztof

Wiciak. Jak co roku rywalizację strażaków – z nutką humoru – komentował Komendant

miejsko-gminny OSP Zbigniew Muda. Po zakończeniu wszystkich konkurencji sekcje,

które wg oceny Komisji Sędziowskiej zajęły trzy pierwsze miejsca, otrzymały z rąk Pani

Burmistrz Elżbiety Kielskiej puchary (tylko zwycięzcy), dyplomy i medale. Nagrodę

specjalną za wystawienie do zawodów największej liczby uczestników otrzymała OSP

z Rakowa; tą nagrodą były dwie ładowarki do akumulatorów o wartości 1 .420 zł.

Organizatorzy dziękują wszystkim strażakom-ochotnikom za przybycie na zawody

i sportową rywalizację, widzom za kulturalny doping, Panu Władysławowi Janowiczowi

za sporządzenie dokumentacji związanej z zawodami oraz wszelkie czynności

organizacyjne, Panu Jurkowi Załuckiemu za wzorowo działające nagłośnienie, a Panu

Zbigniewowi Nasieniakowi z Kietrza za pyszną grochówkę.

Do zobaczenia za rok. Władysław Janowicz
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XI Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej.
W dniach 7-8 czerwca br. odbywały się w Kędzierzynie-Koźlu XI Wojewódz-

kie Dni Kultury Kresowej . Patronat nad obchodami objęli: Wojewoda Opolski

oraz Marszałek Województwa Opolskiego. Stowarzyszenie Kresowian z Kę-

dzierzyna-Koźla obchodziło w tamtych dniach 25 lecie swego funkcjonowania.

Na uroczystości byli zaproszeni: : Burmistrz Gminy Baborów, dyrekcja Zespo-

łu Szkolno-Przedszkolnego oraz chór „Margaretki”. Przedstawiciele Stowa-

rzyszenia Kresowian z Kędzierzyna-Koźla co roku biorą udział w obchodach

upamiętniających mord mieszkańców Huty Pieniackiej , które odbywają się

w Babicach, w naszej gminie. Elżbieta Kielska

Festyn Mama, Tata i Ja
Już Tradycją stał się festyn rodzinny

„Mama, Tata i Ja”, nie zabrakło go

również w tym roku. 1 czerwca

w Amfiteatrze Parku Miejskiego na

zorganizowaną przez Gminny

Ośrodek Kultury zabawę, bardzo

licznie przybyli najmłodsi oraz ich

rodzice. Zebrani mieli okazję

podziwiać występy przedszkolaków

z ulicy Powstańców, Opawskiej oraz

filii w Sułkowie. Zaprezentowali się

również wychowankowie GOK-u,

Karolina Suchanek pod kierunkiem

Pana Marka Czechowicza zaśpiewała

dwa utwory oraz Zespół CZAD

DANCE I prowadzony przez

Grzegorza Sumik, z choreografią,

która wygrała podczas tegorocznego

Festiwalu Kultury Powiatowej . Po

prezentacji talentów dzieci

i młodzieży naszej gminy, zaproszono

wszystkich zgromadzonych do

udziału w interaktywnym programie

pt. ”Uśmiech dziecka”. Animatorzy

zaprezentowali się w ciekawych

przebraniach, zabawiali obecnych

tańcem i śpiewem oraz

przeprowadzili liczne zabawy

i konkursy dla najmłodszych i ich

rodziców. Wszystkich uczestników

nagrodzono słodkim poczęstunkiem.

Chętnych do wspólnej zabawy nie

zabrakło. W trakcie trwania festynu

najmłodsi mieli okazję skorzystać z malowania

twarzy, placu zabaw, gdzie do dyspozycji mieli

dmuchańce oraz stoisko z watą cukrową

i zabawkami. Impreza wywołała dziecięcy

uśmiech, radości u wszystkich obecnych.

Dziękujemy zainteresowanym za przybycie oraz

wspólną zabawę.

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie
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Zakład Usług Komunalnych sp.

z o.o. w Baborowie prowadząc

działalność w zakresie eksploatacji

urządzeń i sieci wodnych

i kanalizacyjnych w ramach zbiorowego

zaopatrzenia w wodę w Gminie Baborów

i zbiorowego odprowadzenia ścieków

z miejscowości Raków i Czerwonków

Osiedle zmienił z dniem 1 stycznia 2014

roku zasady fakturowania odbiorców

przez inkasenta za zużytą wodę

i odprowadzone ścieki. Obecnie okresem

rozliczeniowym będzie okres dwóch

miesięcy.

Powyższe zmiany podyktowane są

istotnymi zmianami uregulowań

w zakresie fakturowania, które wraz ze

zmianą przepisów ustawy o podatku od

towarów i usług VAT obowiązują od dnia

01 .01 .2014 r. Podatek należny VAT

zawarty w fakturze sprzedaży do końca

ubiegłego roku był odprowadzany przez

Zakład zgodnie z terminami płatności

faktury, a od tego roku zgodnie z datą

sprzedaży, co w przypadku faktury

wystawionej przez inkasenta jest

„Faktury za wodę w cyklu 2-miesięcznym”
systemu prognoz. Obecnie słyszymy

różne opinie, m.in. że dobrze byłoby

otrzymywać fakturę za wodę co miesiąc.

Comiesięczne fakturowanie za zużycie

wody odbiorców indywidualnych z naszej

Gminy wymagałoby zatrudnienia nie

jednego, ale dwóch inkasentów. Koszt

zatrudnienia drugiego inkasenta i

wyposażenia go w odpowiedni sprzęt

komputerowy wiąże się z dużo

większymi kosztami w skali roku, które z

kolei musiałyby przełożyć się na wzrost

opłaty za wodę i ścieki.

Zakład zmienił sposób fakturowania nie

tylko w Gminie Baborów, ale również w

dwóch obsługiwanych Gminach tj .

Pawłowiczkach i Reńskiej Wsi.

Liczymy na Państwa zrozumienie w tej

sprawie i wyrażamy nadzieję, że przyjęte

zmiany zasad fakturowania przyniosą

wymierne korzyści dla obu stron –

mieszkańców Gminy i ZUK-u.

Anna Rydz

Główna Księgowa

ZUK Baborów

jednocześnie datą wystawienia.

W związku z tym Zakład byłby

zobligowany do odprowadzenia całości

podatku VAT od wszystkich

wystawionych faktur prognozowanych.

W obecnej sytuacji prawnej fakturowanie

prognoz wpłynęłoby niekorzystnie na

płynność finansową Zakładu, gdyż

musiałby odprowadzić podatek nie

otrzymując jeszcze zapłaty od odbiorców

za wykonane usługi.

Kolejną sprawą za którą przemawia

zmiana zasad fakturowania są

interpretacje art. 27 ustawy z dnia 7

czerwca 2001 roku o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków wskazujące

pierwszeństwo odczytu wodomierza nad

innymi formami fakturowania sprzedaży

wody i odchodzeniem firm

wodociągowych od fakturowania według

zużycia prognozowanego. Zmiana

pewnych przyjętych dotychczas zasad

zawsze budzi pewny niepokój

i wątpliwości. Dotychczas nie wszyscy

mieszkańcy Gminy byli zadowoleni z
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Wycieczka do Krynicy Morskiej
W dniach 1 -8 czerwca bieżącego roku odbyła się wycieczka uczniów naszej szkoły do Krynicy Morskiej . Uczestnicy mieli okazję

zwiedzić Trójmiasto, odbyć rejs statkiem po Zatoce Gdańskiej . Podczas trwania wycieczki odbyły się Neptunalia, czyli chrzest

morski. W ramach zajęć integracyjnych odbywały się rozgrywki sportowe z uczestnikami wycieczki z Wrocławia. W drodze

powrotnej zwiedziliśmy Zamek Krzyżacki w Malborku. Pogoda dopisała i wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni, opaleni i

usatysfakcjonowani. Dzięki współpracy z MUKS „Jedynka” Baborów pozyskano pieniądze z urzędu gminy, które pozwoliły



uatrakcyjnić program wycieczki. W tym

miejscu pragniemy podziękować pani

burmistrz Elżbiecie Kielskiej za

przychylność w sprawach dofinansowania.

A. Deszka

Echo Baborowa

„...bo szczęśliwi spotykają się
w Suchej"

Z inicjatywy księdza Edwarda Mosioła

proboszcza parafii św. Idziego w Suchej ,

koło Pionek 14 czerwca odbył się Zjazd

Miejscowości pod hasłem ".. .bo szczęśliwi

spotykają się w Suchej". Na zjazd

zaproszono mieszkańców sołectwa Sucha

Psina.

Więc 14.06.2014r. o godz. 4 grupa

mieszkańców Suchej Psiny i gminy Baborów wyjechała na

trzydniową wycieczkę. Pierwszy dzień spędziliśmy na

spotkaniu w Suchej , gdzie o Suchej Psinie opowiedziały

zebranym radne gminy Baborów: Teresa Wołki i Anna Rydzik

oraz sołtys wsi Sucha Psina Lidia Nahaczewska. Tam

uczestniczyliśmy w mszy św. Poznaliśmy wielu wspaniałych

ludzi, wspólnie bawiliśmy sie na festynie, a na nocleg

zostaliśmy zaproszeni do ich domów. Kolejnego dnia

zwiedzaliśmy Sanktuarium w Niepokalanowie, poznaliśmy

jego historię. Wieczór i nocleg spędziliśmy w ośrodku Leśne

Zacisze, gdzie przy biesiadowaliśmy do późnych godzin.

Trzeci dzień przeznaczyliśmy na zwiedzanie Warszawy:

byliśmy na Starówce, na Powązkach, Stadionie Narodowym,

podziwialiśmy piękne ogrody i zabytki Wilanowa. O godz. 1 8

wyjechaliśmy ze stolicy i około pierwszej w nocy wróciliśmy

do domów.

Bardzo dziękuje wszystkim którzy przyczynili się do naszego

wyjazdu a szczególnie za dotację, przyznaną przez Urząd

Miejski w Baborowie, która ze względów finansowych

ułatwiła wyjazd do partnerskiego sołectwa Sucha. Dziękuję

Panu Bartkowi Chacko naszemu przewoźnikowi za milą

i profesjonalną obsługę, a szczególnie wszystkim

uczestnikom, którzy- mam nadzieję- miło i wesoło spędzili

czas.

Teresa Wołk, radna z Suchej Psiny

1 2

Pytanie do Burmistrza Gminy Baborów :
1 . Czy to prawda, ze firma Eko-Okna była zainteresowana

inwestowaniem w naszej gminie? Czy miała zaproponowane ulgi

podatkowe ze strony Gminy ?

Odp. Tak, prezes firmy obejrzał nasz teren inwestycyjny, lecz ten (

obok wysypiska ) miał zbyt małą powierzchnię płaską , by

zbudować halę o wymiarach 120x 160 metrów . Niestety teren o

którym mowa jest terenem pagórkowatym, wznoszącym się, a jego

niwelację pan prezes ocenił jako zbyt drogą. Pan Prezes obejrzał

również teren prywatny po byłej cukrowni, ale nie jest mi wiadome

czy zainteresował się nim.

Jeżeli chodzi o ulgi podatkowe, to rada miejska podjęła kolejną

uchwałę (poprzednia straciła ważność ) , na podstawie której

inwestorzy mogą uzyskać ulgi m.in. pod warunkiem zatrudnienia

osób zarejestrowanych jako bezrobotne. To oznacza, ze inwestor

mógłby skorzystać (na warunkach zawartych w uchwale) z ulgi

podatkowej .

2. Czy to prawda, że Gmina Baborów sprzedała część ulicy

Moniuszki lub działkę przy tej ulicy, na której stoi budynek

wspólnotowy ?

Odp. Oczywiście, że nie ! Inwestor- właściciel działki obok parku

miejskiego, który wybudował na niej budynek uzytkowo-

mieszkalny zorientował się, ze jego działka obejmuje również

chodnik i część ulicy Moniuszki. Właściciel przekazał gminie

bezpłatnie tę część działki, powiedział też, ze wspólnocie przekaże

część swej działki, na której częściowo posadowiony jest budynek

wspólnoty mieszkaniowej . Reasumując : to Gmina Baborów

otrzymała bezpłatnie działkę będącą częścią ulicy Moniuszki.

Elżbieta Kielska

„Mali mistrzowie ortografii”
Jak co roku o tej samej porze najmłodsi uczniowie naszej

szkoły zmagali się z trudnościami ortograficznymi.

30 maja w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Baborowie

odbył się szkolny konkurs ortograficzny dla klas II i III.
W konkursie wzięło udział 16 uczniów, których prace zostały najlepiej ocenione w klasowych konkursach. Droga do finału nie była

łatwa, uczniowie musieli wykazać się opanowaniem słownictwa, znajomością reguł ortograficznych oraz rozumieniem czytanego

tekstu. Laureaci klas II: I miejsce- Witek Nowak; II miejsce- Karolina Kmiecik i Aisza Gerristma; III miejsce – Martyna Kuta i

Szymon Jałocha; Laureaci klas III: I miejsce – Paulina Olejnik; II miejsce – Karolina Żądło; III miejsce – Weronika Hipnarowicz i

Roksana Kądzioła Mocno trzymamy kciuki za naszych uczniów i życzymy im dalszych „ortograficznych sukcesów” w przyszłym

roku szkolnym.

Ewelina Szwec



12.06.2014r. w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Baborowie odbyła się akcja

„Dzień Ratownictwa”, która objęła swym

zasięgiem wiele działań związanych

z umiejętnością udzielania pierwszej po-

mocy przedmedycznej , z bezpieczeń-

stwem, z dbałością o sprawność fizyczną,

ze zdrowym stylem życia.

Odbył się Pierwszy Powiatowy Konkurs

Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla

uczniów klas IV szkół podstawowych po-

wiatu głubczyckiego. I miejsce zdobyła

PSP Głubczyce, II miejsce-PSP Baborów,

III miejsce PSP Kietrz.

Uczniowie klas pierwszych zdawali prak-

tyczny egzamin z udzielania pierwszej po-

mocy przedmedycznej i uzyskali

zaszczytny tytuł „Małego Ratownika”.

Przeprowadzone zostały Międzynarodowe

(polsko-czesko-słowackie ) rozgrywki

sportowe pod hasłem „Sport mam we

krwi”. Wszystkie drużyny wykazały się

dużym zaangażowaniem i zacięciem spor-

towym i uplasowały się na najwyższym

miejscu.

Uczniowie klas 2-3 SP oraz dzieci przed-

szkolne z oddziałów miejskich przemasze-

rowały ulicami Baborowa w barwnym

marszu „Mamo, tato oddaj krew” propa-

gując ideę krwiodawstwa.

Rozegrany został Turniej Krwinkowy

(sztafeta- „Bieg czerwonej krwinki”, za-

wody strażackie oraz mini piłka nożna) .

I miejsce w kategorii klas 1 -3 SP - kl.1 b,

I miejsce w kategorii klas 4-6 SP - kl.6a,

I miejsce w kategorii klas gimnazjalnych -

kl.3d.

W konkursie na plakat „Twoja krew, moje

życie” najciekawsze prace wykonali:

w kategorii klas 1 -3 SP: Alicja Witt kl.3b,

Kinga Ratowska kl.3b, Maria Pałac kl. 3b,

Julia Majer kl. 3b, Nicola Parchańska

kl.3b; w kategorii klas 4-6 SP: Mile-

na Grzymało kl.5b, Karolina Śliwińska

kl.5b i Agata Rogula kl. 5b; w kategorii

klas gimnazjalnych: Natalia Sagan kl.1 a,

Daniel Niemiec kl.1 a, Sara Kopytyńska

kl.1 a.

W konkursie- rysunek na betonie „Bez-

piecznie spędzam czas wolny” zwyciężyły:

Wiktoria Sumik kl.2b, Natalia Kidziak

kl.2b i Martyna Kuta kl.2b.

Odbył się również Konkurs plastyczny

„Bezpiecznie w gospodarstwie domowym”

pod patronatem KRUS. Najlepsze prace

wykonali: w kategorii klas 1 -3 SP: Paweł

Larysz kl.1 a, Julia Śledzik kl.3a, Alena

Surma kl.3a, Karolina Żądło kl.3a, Paulina

Węgrzyn kl.3b, Julia Bal kl.3b; w kategorii

klas 4-6 SP: Patrycja Śliwka kl.5c, Julia

Larysz kl.5c, Jowita Rzeszowska kl. 6a,

Wiktoria Parchańska kl.6a, Jenifer Stocz-

kowska kl.6b; w kategorii klas gimnazjal-

nych: Emilia Larysz kl.1 a, Anna Ratuś

kl.1 a, Aleksandra Sobków kl.1 a. Dorota

Żwaka kl.2a, Iweta Śrutwa kl.2a.

Uczniowie klas IV SP zdawali egzamin

teoretyczny i praktyczny zdobywając kartę

rowerową. Rozegrany został również kon-

kurs na najlepszego rowerzystę. „Mistrzem

kierownicy” został Kacper Tokarz kl.4a,

wicemistrzem- Kacper Kozaczek kl.5b,

trzecie miejsce zajął Michał Kosa kl.4b.

W trakcie akcji „Dzień Ratownictwa” Re-

gionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa z Opola prowadziło

zbiórkę krwi. Trwały również zapisy do

Centralnego Rejestru dawców Szpiku.

Wiele osób włączyło się do akcji, za co im

serdecznie dziękujemy.

Każda osoba, która odpowiedziała na nasz

apel i zgłosiła się, by honorowo oddać

krew

otrzymała w podziękowaniu medale „Kro-

pla krwi- dar serca”.

Wszystkim uczniom biorącym udział w

konkursach gratulujemy sukcesów! ! !

PODZIĘKOWANIA

Ogromnie dziękujemy partnerom naszej

szkoły, którzy włączyli się do organizacji

lokalnej akcji „Dzień Ratownictwa”.

Dziękujemy bardzo za zaangażowanie

i propagowanie idei ratownictwa i bez-

pieczeństwa: Ratownikowi Medycznemu-

p.Marcinowi Isańskiemu, pielęgniarce

szkolnej-p.Danucie Jankowskiej , ratowni-

kowi WOPR- p.Waldemarowi Kijewskie-

mu, Naczelnikowi OSP w Baborowie

–p.Romanowi Kraszewskiemu, Prezesowi

OSP-p.Mariuszowi Jankowskiemu oraz

strażakom: p. Jackowi Osadnikowi, p.Ja-

nuszowi Osadnikowi, p.Mariuszowi Pała-

cowi, p. Mariuszowi Tokarczykowi,

funkcjonariuszom Policj i: mł.asp. Jarosła-

wowi Bartczakowi, sierż.szt. Marcinowi

Kaczmarowi oraz pracownikowi KRUS-

p.Barbarze Ziółko.

Ogromnie dziękujemy gościom z Czech

i Słowacji za włączenie się w nasze dzia-

łania propagujące bezpieczeństwo, ra-

townictwo i sport: Pani Lence

Misickowej , Panu Josefowi Misickowi

z Czech, Pani Elenie Jančulovej ze Słowa-

cji, wszystkim dzieciom i ich rodzicom.

Dziękujemy bardzo naszym darczyń-

com, którzy wsparli akcję: Bankowi

Spółdzielczemu w Baborowie, Właścicie-

lom sklepu „Lewiatan” w Baborowie –

p.Alicj i Szczepanik i p.Wiesławowi Mu-

cha, Właścicielom sklepu warzywnego

w Baborowie-p. Katarzynie i Mariuszowi

Gwóźdź, Właścicielom Firmy Usługowo-

Handlowej-„Gravton” p.Agnieszce i Mar-

cinowi Panek . Dziękujemy Urzędowi

Gminy w Baborowie za dofinansowanie

akcji, Gminnemu Ośrodkowi Kultury za

wsparcie inicjatywy. Dziękujemy ser-

decznie lekarzom Grupowej praktyki Le-

Dzień Ratownictwa 2014r.
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-karskiej w Baborowie: dr Wandzie Muc, dr Bogdanowi Wręczyc-

kiemu i dr Zdzisławowi Siemianowskiemu, za merytoryczne

wsparcie i propagowanie idei krwiodawstwa. Bardzo dziękujemy

nauczycielom, którzy włączyli się do organizacji akcji: p.Joan-

nie Bieniek, p.Andrzejowi Deszce, p.Urszuli Mekitów, p.Annie

Rosga, p.Annie Szewczuk. Serdecznie dziękujemy pracownikom

pedagogicznym, niepedagogicznym, za zaangażowanie w trakcie

„Dnia Ratownictwa”. Dziękujemy uczniom: Bartłomiejowi Ko-

styrce kl.3c gimn.-operatorowi nagłośnienia, Szymonowi Czekale

kl.3a –szkolnemu fotografowi oraz wszystkim tym uczniom, którzy

w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i przebiegu

„Dnia Ratownictwa”

Koordynator akcji- Lidia Wrzos

Nasza parafia, czyli „Parafia Rzymsko-Katolicka OO.

Karmelitów PW. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w Baborowie”, zorganizowała– przy współfinansowaniu przez

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – szkolenia i wyjazdy

edukacyjne realizując projekt „Aktywny senior”. Chodzi o to, by

osobom starszym, powyżej 60 roku życia, zaproponować

uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych oraz by aktywnie

spędzali czas. Zaproponowanych jest wiele różnorodnych zajęć:

komputerowe, kurs pierwszej pomocy, spotkania z dietetykiem,

warsztaty psychologiczne i malarskie oraz wycieczka edukacyjna

do Krakowa i Wieliczki - tak, by seniorzy mogli wybierać

zgodnie z zainteresowaniami.

Uczestniczyłem w dwudniowej wycieczce, którą rozpoczęliśmy

w sobotę 21 czerwca. Był nas, emerytów, pełny autokar. Na

początek odwiedziliśmy Kalwarię Zebrzydowską, gdzie również

nocowaliśmy w Klasztorze Bernardynów, założonym na początku

XVII z fundacji wojewody Zebrzydowskiego. Obejrzeliśmy

ogromny teren Kalwarii z 42 kościółkami położonymi na

pagórkowatym terenie, byliśmy też m.in. w pięknej Kaplicy

Matki Boskiej Cudownej . Podobno Kalwarię Zebrzydowską

odwiedza ogromna liczba pielgrzymów- 500 tyś rocznie ! Będąc

tak blisko Wadowic, naturalnym było wstąpić tam i odwiedzić

dom rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Dom ten wykupił

z rąk spadkobierców dawnych właścicieli p. Krauze - kamienica

była wtedy prawie ruiną. Obecnie jest w nim supernowocześnie

urządzone muzeum. Zastosowano w nim technikę: „światło,

ruch, dźwięk”, wystarczy czegoś dotknąć i jak w tablecie –

zdjęcia, portrety się powiększają, przesuwają, ukazują się inne.

Na ścianach jest upiętych 6 tyś. listów, liścików kierowanych do

Ojca Świętego z podziękowaniami lub prośbami.

W podświetlonej podłodze korytarza umieszczony jest

oryginalny pistolet ( podobno wypożyczony) z którego oddano,

na szczęście nie śmiertelne, strzały do „Naszego Papieża”. Całe

Wadowice są pięknie odnowione, w szczególności rynek.

Wszędzie pełno turystów i oczywiście słynne kremówki.

Kolejny punkt wyjazdu – Kopalnia soli w Wieliczce -

wielokrotna opisywana, ale nam i tak trudno było uwierzyć, że te

olbrzymie podziemne hale, w których są obecnie wykwintne

restauracje, sklepy, kaplice, a nawet świątynia – to dawne

wyrobiska. Inscenizacje „światło, ruch, dźwięk” pokazują,

w jakich warunkach odbywała się kilkaset lat temu praca

w kopalni – prawie w ciemnościach – oliwne lampki, proste

narzędzia, urobek transportowany w beczkach z pomocą

kołowrotów; nie osłonięty ogień lamp powodował wybuchy

metanu – ślady wybuchu są do dzisiaj w postaci osmolonych

ścian. Kopalnia jest czynna do dzisiaj – odparowuje się

wypompowywaną z głębokich sztolni słoną wodę – tzw. żupę.

Następnie zwiedziliśmy Świątynię w Łagiewnikach, dobrze

znaną nam z cotygodniowej mszy św. w telewizji. Będąc

wewnątrz, podziwialiśmy talent jej budowniczych i teraźniejsze

możliwości techniki - co można zrobić mając do dyspozycji

beton, stal i maszyny! Wyjechaliśmy windą na stojącą obok

świątyni prawie 100 metrową wieże widokową. Obok była

świątynia Błogosławionej Siostry Faustyny. Jest to obecnie

Światowe Centrum Naukowe Jana Pawła II z wypisanymi w tle

Jego Słowami „Nie lękajcie się” .

W podziemiu świątyni trwają intensywne prace wykończeniowe

w ponad 150 kaplicach, każda z nich jest inna, ma inny wystrój

np. w tej , dotyczącej Senegalu stoi figura Matki Boskiej

z Dzieciątkiem. Oboje mają rysy negroidalne – są czarnoskórzy.

Wszystko tam jest robione perfekcyjnie: mozaiki, witraże,

posadzki, w razie wątpliwości – wzywa się odpowiedniego

fachowca nawet z odległości tysięcy kilometrów. Idea tego

przedsięwzięcia jest taka: Wszyscy jesteśmy jednacy mimo

różnic: kultury, wyznań, koloru skóry, tradycji. Wszystko to

można pogodzić konsensusem, dialogiem, ustępstwem, miłością.

W wykończonych kaplicach już się odbywały sympozja

i spotkania.

Na koniec wycieczki zostawiliśmy sobie Kraków. Zwiedziliśmy

Kościół Mariacki ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza, Wawel

z Zamkiem Królewskim, podziemiami z grobowcami słynnych

Polaków. Grobowce naszej pary prezydenckiej : świętej pamięci

Kaczyńskich, całe były okryte świeżymi kwiatami. Wzięliśmy

udział we Mszy Świętej w macierzystej Bazylice na Piaskach

oo. Karmelitów w podzięce za szczęśliwy przebieg wyjazdu.

Opiekunem naszej wycieczki był nasz Proboszcz o. Tadeusz

"Aktywny senior"



Echo Baborowa 1 5

Janowiak. W czasie wyjazdu troszczył się o nas, często pytał o samopoczucie, pobudzał do rozmów, sypał żartami. Ubrany w szarą

białą koszulę z koloratką był dla nas jak latarnia morska: widoczny w każdym tłumie – do tego „słuszny wzrost” i nie można było

się zgubić. W czasie 3 godzinnego powrotu autokarem do Baborowa o. Janowiak pokazał się jako wybitny pieśniarz

i „rozrywkowiec” : razem z chórem Pań Margaretek dali 3 godzinny spektakl pieśni, piosenek i żartów; dojeżdżając do Baborowa

zaintonował piękną pieśń (była godz. 22) „Czarna Madonno – daj nam spokojną dobrą noc” którą wespół zaśpiewaliśmy.

Reasumując: wycieczka była ze wszech stron potrzebna i udana. Dla części uczestników była to podróż sentymentalna, mówili

„byłem tu 40-50-60 lat temu, mało pamiętam”. Dla pozostałych wycieczkowiczów – była jedynym sposobem na zobaczenie tych

pięknych miejsc: po prostu nie byłoby ich stać finansowo (sam bilet do Wieliczki – ulgowy to 75zł). Dziękujemy naszemu

Proboszczowi Tadeuszowi za możliwość udziału w niej .

J. H.

Burmistrz Gminy Baborów ogłasza
I ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż:
-działki nr 375/1 zlokalizowanej w obrębie sołectwa

Czerwonków stanowiącej zgodnie ze ,,Studium Uwarunkowań

i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów’’ przyjętego

Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr VIII-83/11 z dnia 21

czerwca 2011 obszar oznaczony symbolem 3CZ RII – grunty

orne. Według informacji z rejestru gruntów działka 375/1

stanowi drogę transportu rolnego, jednakże od dłuższego czasu

działka użytkowana jest jako grunt orny wchodzący w skład

jednorodnego kompleksu gruntów ornych składających się

z kilkunastu działek ornych , użytkowanych zgodnie

z przeznaczeniem-zasiewy.

1 . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14 974,35 zł.

wadium wynosi 1450 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 11 .07.2014r. o godz. 9:00 w Sali

Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie I piętro pokój

nr 18. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne

jeżeli wpłacą wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto

Gminy Baborów Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004

w Banku Spółdzielczym w Baborowie do dnia 07 lipca 2014 r.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem

i sposobem zagospodarowania.

Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I ustny
przetarg ograniczony na sprzedaż:

- działki nr 262/4 o pow.0.0926 ha, KW OP1G/00021228/4,

sołectwo Sucha Psina

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania gminy Baborów” poniższy teren

zlokalizowany na obszarze sołectwa Sucha Psina, obejmujący

działkę nr 262/4 stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i usługowej , zabudowa zagrodowa. Kształt działki

korzystny, regularny prostokąt, rzeźba terenu pozioma. Działka

nie posiada bezpośredniego dojazdu z drogi publicznej .

Uzbrojenie techniczne- energia elektryczna, wodociąg. Stan

nieruchomości określono na dzień 10.04.2014 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 3 436,95 zł. , wadium

wynosi 1 345 zł.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości

odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2014 r. o godz. 9:00 w sali

konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego

w Baborowie. Z uwagi na fakt, iż nieruchomość ta nie stanowi

samodzielnej działki budowlanej , przeznaczona jest do sprzedaży

w trybie przetargu ograniczonego na rzecz jednego z właścicieli

nieruchomości przyległych tj . : działki oznaczonej numerem 261

oraz nieruchomości składającej się z działek 263/2, 263/1
W przypadku występowania współwłasności nieruchomości przyległych do zbywanej nieruchomości do przetargu muszą przystąpić

wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości lub ich pełnomocnicy. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie

uczestnictwa w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 11 ) oraz wpłacenie wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego

do godz.1 4.00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004

w terminie do dnia 04 sierpnia 2014 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w przypadku

odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem

3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć

w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w dniu 06 sierpnia 2014 r. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej

zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym i nie ma przeszkód prawnych

w dysponowaniu nią. Sporządziła: RefAleksandra Śliwińska

Teatralna Noc w Bibliotece
To już drugi raz szkoła tętniła nocą życiem. Tym razem zamieszkał w niej duch sztuk wszelakich – był teatr, były zajęcia

artystyczne, była zabawa, fantastyczna atmosfera i wiele niezapomnianych chwil. Podczas Teatralnej Nocy w Bibliotece, która

rozpoczęła się 6 czerwca 2014r. o godz. 1 8:00, gościem specjalnym, który mógł pojawić się u nas dzięki współpracy z Biblioteką

Miejską w Baborowie, była Grażyna Tabor - mgr pedagogiki, reżyser teatralny, osoba znana i doceniana przez środowisko teatralne

w całej Polsce, instruktor Raciborskiego Centrum Kultury, kierownik artystyczny grupy teatralnej Tetraedr. Uczestnicy podzieleni na

trzy grupy przygotowali pod jej kierunkiem mini przedstawienia oparte na tekstach Stanisława Balińskiego Ballada o róży,
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Informujemy, że nasz biuletyn można otrzymać również w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj . z 2 kwietnia z 2014r. Dz. U. z

2014r., poz. 518, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do

sprzedaży:

- działka nr 406/1 o pow. 0.0385 ha, sołectwo Sucha Psina, KW OP1G/00021228/4.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy

Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca

2011 r. działka nr 406/1 oznaczona symbolem 6SP MNUI oraz 7 SP-MNUII

stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – istniejące i

nowoprojektowane. Sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość

nieruchomości 6 211 ,50 zł.

Z dniem 14 sierpnia 2014 r. 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 1990r. lub jej 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 24 lipca 2014 r.

Małgorzaty Strzałkowskiej Bordo Morda oraz

Jana Brzechwy Koziołeczek. Pani Grażyna

podeszła do wymienionych utworów

w sposób niekonwencjonalny

i zaprezentowała różne możliwości pracy

z tekstem. Pokazała również kilka technik

relaksacyjnych i rozluźniających czego

efektem była wspólna zabawa

podsumowująca Teatralną Noc w Bibliotece.

Oprócz wyżej wymienionych warsztatów

uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach

plastycznych, prowadzonych przez panią

Annę Szewczuk, podczas których wykonali

barwne afisze i plakaty. Nie obyło się także

bez malowania własnych twarzy, bo jak teatr

to teatr! Zajęcia plastyczne były poprzedzone

wstępem teoretycznym dotyczącym historii

powstania teatru, z humorem przybliżały

także typową terminologię teatralną np. BIS –

to miłe powtórzenie, gdy się uda

przedstawienie. Dużym zainteresowaniem

cieszyły się gry i zabawy organizowane przez

panią Ewę Świercz i panią Aleksandrę

Pawlik. Zajęciom tym towarzyszyły

niekontrolowane wybuchy śmiechu, bo taki

był też zamysł prowadzących. Zresztą jak się

nie śmiać, kiedy kolega próbuje zjeść jabłko

wesoło dyndające na sznurku lub kiedy trzeba

wziąć udział w wyścigu

z przywiązanymi do nóg balonami? Te i wiele

innych atrakcji czekały na uczestników

Teatralnej Nocy w Bibliotece. Kolejna już za

rok – do zobaczenia!
Teatralna Noc w Bibliotece nie odbyłaby się,

gdyby nie przychylność pani Ewy Ratuś –

dyrektor Biblioteki Miejskiej w Baborowie,

dzięki której mogliśmy gościć panią Grażynę

Tabor. Szczególne podziękowania należą się

również pani Alicj i Szubie – dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Baborowie za udostępnienie placówki

i pomoc w organizacji imprezy oraz

nauczycielkom prowadzącym zajęcia

i sprawującym opiekę nad uczniami.

Dziękuję!

Anna Rozłucka-Jankowska

Wyjazd do Wisły
Dnia 8 czerwca 2014 r OSP Księże Pole wraz z radną Anną Rydzik zorganizowali

wycieczkę dla mieszkańców ( w tym strażaków ) z Księżego Pola i Czerwonkowa

do Wisły. Autokar został wynajęty od Pana Bartłomieja Chacko z Baborowa.

Celem naszej wycieczki było m.in. zwiedzanie Wisły i okolic. W autokarze została

przeprowadzona rozmowa na temat profilaktyki uzależnień. Po przyjeździe do

Wisły odwiedziliśmy muzeum regionalne, w którym dowiedzieliśmy się o historii

Wisły i regionie. Następnie udaliśmy się na skocznię Małysza. Wyciągiem

wjechaliśmy na Czantorię, gdzie bardzo nam się podobało. Dopisała nam piękna

pogoda. Dzieci skorzystały ze zjazdów z toru saneczkowego. W drodze powrotnej

wstąpiliśmy do Aquaparku w Raciborzu. Dziękujemy Pani Annie Podstawka z

Baborowa za sponsorowanie nam przekąsek w czasie podróży. Wyjazd był

współfinansowany z dotacji Gminy Baborów dostępnych dla stowarzyszeń.

OSP Księże Pole oraz Radna Anna Rydzik




