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NAJLEPSI W NASZEJ SZKOLE

Minął kolejny rok szkolny. Nadeszły
wakacje, które są czasem
odpoczynku, ale także chwilą na
podsumowanie,
zbieranie
sił
i pomysły na następnych 10
szkolnych miesięcy.
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 2015/2016 roku
szkolnym wyróżnili się w nauce
kończąc etap nauczania, 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. 5,1 (w szkole
podstawowej) i 5,0 (w gimnazjum)
zostaną nagrodzeni stypendium
naukowym.
Oto nasi najlepsi:
W szkole podstawowej w Baborowie
stypendium za wysokie wyniki
w nauce otrzymają następujący
uczniowie:
IVb – Martyna Kuta; Va - Laura
Górna (najwyższa średnia w szkole
5,55 ex - aequo), Paulina Olejnik,
Julia Śledzik Tomasz Wiatrowicz,
Karolina Żądło; Vb – Weronika
Hipnarowicz (najwyższa średnia
w szkole 5,55 ex - aequo), Dawid
Bensz; VIa – Szymon Gębuś,
Wiktoria Laszkowska i Emilia
Larisch; VIb – Rafał Mądry;
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(tj.średnia pow.4,75) uzyskali
ponadto: 4a – Dominika Kojpasz,
Dagmara Laszkowska, Monika
Załuska, Marek Lechoszest, Wiktor
Adamski, Jakub Bencal, Jagoda
Lichtarowicz, Katarzyna Mencel; 4b
– Karolina Kmiecik; 5a – Alena
Surma; 5b – Paulina Węgrzyn, Julia
Bal, Nikola Pachowicz; 6a –
Aleksandra Jakubowska, Weronika
Drążek; 6b – Agnieszka Mądry;
Najlepszy wynik na sprawdzianie VI
klas uzyskała Weronika Drążek (VIa)
I etap edukacji z wyróżnieniem
ukończyli: IIIa – Paweł Larysz, Jan
Lechoszest, Martyna Leszczyńska,
Oliwia Osadnik, Natalia Popów,
Emilia Szkleniarz, Oskar Tatura,
Oliwia Wołk; IIIb – Julia Müller,
Karolina Stanulewicz, Robert
Wiatrowicz, Igor Pawelec, Mikołaj
Pawelec, Marcin Ledzion, Nicola
Fergisz, Dżesika Baziak, Wiktoria
Baziak, Oliwier Mazurkiewicz,
Amelia Mazurkiewicz.
W gimnazjum stypendium za
wysokie wyniki w nauce otrzymają
następujący uczniowie: Ia – Melania
Kosellek; IIb - Jakub Serwatkiewicz,
Julia Nakoneczna; IIIa – Mikołaj
Cembaluk, Karina Larysz; IIIb –
Monika Kosellek (najwyższa średnia
w szkole 5,55), Aleksandra Kostyrka,
Marta
Jęczmienna,
Justyna
Jęczmienna, Magdalena Komorek;
świadectwo z wyróżnieniem (tj.
średnia pow.4,75) uzyskali ponadto:
Ib – Milena Grzymajło, Jowita
Kałkun, Andrzej Kraśnickk; Ic – Julia
Larysz, Sebastian Ledzion; IIb –
Marcelin Kierek, Kaja Larisch; IIIb –
Izabela Moryc, Artur Konopacki.

Najlepszy wynik z egzaminu
gimnazjalnego osiągnął uczeń klasy
IIIa – Mikołaj Cembaluk.
Do uczniów z najlepszą frekwencją
należą:
w klasach I- III szkoły
podstawowej: Ia – Antonina Bencal,
Patrycja Posacka, Piotr Sumik; Ib –
Milena Załuska, Łukasz Lechoszest;
Ic – Damian Bensz, Jakub
Chodorowski, Dominik Koźlik,
Dobrawa Mijal, Mateusz Tokarz, Ewa
Wierzbicka; Id – Piotr Szwagrzyk,
Aneta Żwaka;
IIa – Oliwia
Jęczmienna, Dominik Malewicki,
Marcin
Margazyn,
Wojciech
Wiatrowicz, Marek Gębuś; IIb –
Małgorzata
Cykowska,
Julia
Kwiatkowska, Antoni Michalewicz,
Justyna Urbańska, Milena Wochnik,
Michał Krzuś; IIIa – Karolina
Guźmińska, Julia Kmiecik, Jan
Lechoszest, Natalia Popów, Samuel
Śliwiński, Bartosz Wróbel; IIIb –
Dżesika Baziak, Wiktoria Baziak,
Jakub Durkacz, Nicola Fergisz,
Liliana
Ligocka,
Amelia
Mazurkiewicz, Julia Müller, Igor
Pawelec, Mikołaj Pawelec, Karolina
Stanulewicz, Kamil Średniawski,
Dawid Krajczy .
w klasach IV-VI szkoły
podstawowej: IVa – Wiktor
Adamski, Jakub Bencal, Dominika
Kojpasz, Dagmara Laszkowska,
Amelia Sadło, Monika Załuska, Piotr
Szyszkowski; IVb – Martyna Kuta;
Va – Jasmin Kordus, Zuzanna
Durkacz, Paulina Olejnik, Tomasz
Wiatrowicz; Vb – Julia Bal, Weronika
Hipnarowicz, Julia Majer, Nikola
Pachowicz, Maria Pałac, Paulina
1

Węgrzyn.
w gimnazjum: Ib – Maciej Hanusek, Milena
Grzymajło, Jowita Kałkun, Dominika Grek.
Po nagrodę rzeczową (książkę lub „Kubek
aktywnego ucznia”) podczas uroczystego apelu
wystąpili także spośród uczniów szkoły
podstawowej: Kamila Pawula, Natalia Popów,
Małgorzata Cykowska, Marcin Ledzion,
Samuel Śliwiński – za osiągnięcia
polonistyczne; Oskar Tatura, Robert
Wiatrowicz, Jakub Konopka, Wojciech
Wiatrowicz, Jan Lechoszest – matematyczne;
Natalia Szmel – polonistyczne i matematyczne,
Jakub Suchanek, Oliwia Wołk, Dżesika Baziak,
Wiktoria Baziak, Kamila Bilicka, Nicola
Fergisz,
Liliana
Ligocka, Amelia
Mazurkiewicz, Julia Muller, Igor Pawelec,
Mikołaj Pawelec, Karolina Stanulewicz, Oliwia
Kmiecik, Anna Larisch, Dawid Krajczy,
Oliwier Mazurkiewicz, Robert Wiatrowicz
i Marcin Ledzion, Klaudia Kołodziej –
artystyczne; Tomasz Biegus, Szymon Gębuś
i Rafał Mądry za aktywną pracę w kółku
fotograficznym a Karolina Żądło i Julia Śledzik
za wzorową pracę w Samorządzie
Uczniowskim.
Spośród uczniów gimnazjum: Anna Ratuś –
za osiągnięcia polonistyczne; Jakub
Serwatkiewicz – fizyczne i matematyczne;
Marcelin Kierek - fizyczne;
Kamila
Malinowska, Magdalena Komorek i Adrianna
Malinowska – plastyczne; Tomasz Błasiak,
Michał Hoffmann, Piotr Osadnik, Maciej
Udziela, Marek Czach – sportowe; Daniel
Hoffmann – sportowe i aktywną pracę
w Samorządzie Uczniowskim; Oliwia Stańczyk
– plastyczne i wzorowa pracę w SU; Jennifer
Stoczkowska – wzorowa pracę w SU, a Anna
Gębuś i Bartłomiej Gajos - za aktywna pracę
w kółku fotograficznym.
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
którzy osiągnęli sukcesy na szczeblu co
najmniej wojewódzkim, zostali na wniosek
Dyrekcji zgłoszeni do stypendium Rady
Miejskiej w Baborowie, które zostały wręczone
przez Panią Burmistrz Elżbietę Kielską podczas
szkolnej akademii.
Wszystkim wyróżnionym uczniom i ich
rodzicom
serdecznie
gratulujemy
dotychczasowych osiągnięć
i życzymy
sukcesów w roku szkolnym 2016/2017 .
Dyrekcja i nauczyciele ZSP w Baborowie
Echo Baborowa

XXVIII Bieg Baborowa
W słoneczne, sobotnie przedpołudnie, dnia 21.05.2016r. na Stadionie
Miejskim w Baborowie, odbyła się 28 edycja Biegu Baborowa
imienia E. Gorczyńskiego. Jak co roku bieg cieszył się ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców gminy, kibiców i pasjonatów
biegania. Rozreklamowanie biegu w radio 90 zaowocowało większą
frekwencją zawodników w biegach głównych.
Uroczystość otworzyła Burmistrz Elżbieta Kielska, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie Lidia Piecha, oraz wdowa
po zmarłym patronie biegu pani Teresa Gorczyńska. Impreza
biegowa została objęta patronatem Marszałka Województwa
Opolskiego pana Andrzeja Buły, który ufundował puchary za
I miejsca w Biegu Głównym Mężczyzn we wszystkich kategoriach
wiekowych. Starosta Powiatu Głubczyckiego Józef Kozina,
ufundował puchar oraz nagrodę rzeczowa za I miejsce w Biegu
Głównym Kobiet w kategorii wiekowej K-30.Pani Irena Sapaczłonek zarządu Powiatu, która wręczyła nagrody w imieniu
Starosty, również przekazała ufundowana przez siebie nagrodę dla
zwyciężczyni K-30.
Zawody biegowe rozpoczął start przedszkolaków o godz. 11:10,
którzy biegli na 100m. w kategorii Krasnali. W tym roku najmłodsze
dzieci biegły same, a rodzice ich dopingowali biegnąc z boku trasy
lub za maluszkami. Kolejny bieg to zmagania uczniów klas I-III
szkoły podstawowej na dystansie 400m.W tej kategorii biegowej
było najwięcej uczestników. Następny bieg rozegrali na dystansie
1100m. uczniowie kl.IV-VI szkoły podstawowej. Dalsza kategoria
odbył się na dystansie 1500m. wśród uczniów kl. I- III gimnazjum.
Po zakończeniu tego biegu, odbyła się dekoracja laureatów
poszczególnych konkurencji biegowych. W tym roku tort dla
najmłodszego uczestnika biegu trafił w ręce Kacpra Lipińskiego.
Zgromadzona publiczność miała możliwość zakupienia sobie
przekąsek, a najmłodsi uczestnicy mogli poszaleć na dmuchańcach.
Nie zabrakło również punktu edukacyjno- praktycznego pierwszej
pomocy przedmedycznej, przygotowanego przez panią Lidię Wrzos.
Dla zawodników uczestniczących w biegach organizator zapewnił
ciepły posiłek, drożdżówki i napoje. Dodatkowo przez cały czas
trwania imprezy zapewniona była zawodnikom odnowa biologiczna
przez studentów wychowania fizycznego, specjalność- odnowa
biologiczna PWSZ w Raciborzu z opiekunem Panem Markiem
Jędryskiem.
O godzinie 13:00 wystartował bieg główny kobiet na dystansie
5000m i mężczyzn na dystansie 10000m. Trasa biegu przebiegała
ulicami miasta Baborowa w stronę Dziećmarowa. Kobiety zawracały
za wiaduktem kolejowym i biegły z powrotem do mety, mężczyźni
podążali do początku wioski Dziećmarów, tam zawracali, zmierzając
do finiszu na Stadion Miejski. W trakcie trwania biegów głównych
rozegrany został bieg Seniora na dystansie 400m. Po zakończeniu
biegów odbyła się dekoracja laureatów. Tort dla najstarszego
zawodnika biegu otrzymał pan Franciszek Sobczak.
Organizatorzy biegu czyli Dyrekcja i Pracownicy Gminnego
Ośrodka Kultury w Baborowie, pragną bardzo serdecznie
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podziękować sponsorom, którzy wsparli nasz bieg,
toteż przyczynili się do zakupienia atrakcyjniejszych
nagród rzeczowych dla zawodników. Dziękujemy:
-Zarządowi Banku Spółdzielczego w Baborowie
-Zarządowi Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie
-Właścicielom Firmy Agropol w Baborowie
-Właścicielom Firmy Smakosz w Baborowie
-Przedstawicielom Fili PZU w Baborowie
-Firmie Eko -Okna w Kornicy
-Zarządowi Mleczarni Turek w Głubczycach.
Bardzo serdecznie dziękujemy ludziom i instytucjom,
którzy zawsze wspierają nas swoją nieocenioną
pomocą:
-Panu Jerzemu Tomczykowi - który zawsze
profesjonalnie i niezwykle ciekawie relacjonuje naszą
imprezę, dając zawodnikom jasne uwagi odnośnie tras,
czasu i bezpieczeństwa podczas biegu.
-Nauczycielom Wychowania Fizycznego Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego- Annie Rosga, Joannie
Bieniek i Andrzejowi Deszka- za wsparcie i pomoc
podczas imprezy.
-Dyrekcji oraz Pracownikom Gminnej Biblioteki
Publicznej –za zaangażowanie i nie ustającą pomoc
w naszych działaniach
-Pracownikom Urzędu Miejskiego w Baborowie:
Paulinie Medyńskiej, Małgorzacie Sumik, Adrianowi
Medyńskiemu i Arturowi Czechowiczowi- za pomoc
w trakcie imprezy.
-Konserwatorom: Mariuszowi Kulikowskiemu,
Bogdanowi Zdobylakowi, Arkowi Syrzysko, Frankowi
Stańczykowi- za pomoc w organizacji wydarzenia,
-Strażakom OSP w Baborowie Panu Mariuszowi Pałac
i nieocenionej Bernadecie Suchanek – za pomoc,
zabezpieczenie i wsparcie biegu .
-Sołtysowi , Społeczności i Strażakom OSP
Dziećmarów- za zabezpieczenie tras, pomoc
w organizacji oraz wsparcie imprezy biegowej.
-Strażakom OSP Babice i OSP Raków –za
zabezpieczenie tras biegowych.
-Policjantom Komendy Powiatowej Policji
w Głubczycach -za zabezpieczenie imprezy.
-Panu Doktorowi Zdzisławowi Siemianowskiemu za
opiekę medyczną podczas zawodów.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim
biegaczom uczestniczącym w tym fantastycznym
wydarzeniu, kibicom za wspieranie zawodników
podczas zmagań. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
z biegu na naszej stronie internetowej
www.gok.baborow.pl . Zapraszamy serdecznie za rok
wszystkich chętnych biegaczy do udziału w XXIX
Biegu Baborowa.
Joanna Kowalczyk-Klimczak
Echo Baborowa

Wyniki XXVIII Biegu Baborowa
im. E. Gorczyńskiego
21.05.2016r. Baborów

Kat.Krasnale 100m:
1.Zagraba Staś
6.Besz Jan
2. Wielgus Lena
7.Adamska Wiktoria
3. Michalewski Franciszek
8. Górska Karolina
4.Ostrowski Natan
9. Krajczy Aleksander
5. Rzeźnik Anna
10.Egeman Fabian
Kat. Kl. I -III szkół podstawowych 400m.
Dziewczyny:
Chłopcy:
1. Mazurkiewicz Amelia
1. Kansy Pascal
2.Krzuś Julia
2. Witek Tomasz
3. Osadnik Oliwia
3. Mazurkiewicz Oliwier
4. Waliczek Maja
4. Dziki Kamil
5. Jankowska Julia
5. Krajczy Dawid
6. Szmel Natalia
6.Krajczy Samuel
7.Müller Julia
7.Walaszek Rafał
8. Orian Maria
8. Stępień Filip
9. Bencal Antonina
9.Seemann Krzysztof
10.Martynów Amelia
10. Tatura Oskar
Kat. Kl. IV-VI szkół podstawowych 1100m.
Dziewczyny:
Chłopcy:
1.Rębisz Patrycja
1. Walaszek Tomasz
2.Waliczek Martina
2. Kansy Marcel
3.Gumienny Lena
3. Baran Piotr
4.Śledzik Julia
4. Greczel Filip
5. Durkacz Zuzanna
5. Bencal Jakub
6. Stańczyk Joanna
6. Kulig Szymon
7. Pierzycka Malwina
7. Kiner Bartosz
8. Pałac Maria
8. Szmal Patryk
9. Krajczy Marta
9. Adamski Wiktor
10. Chord Paulina
10.Libionka Paweł
Kat. Kl. I-III gimnazjum 1500m.
Dziewczyny:
Chłopcy:
1. Walaszek Anna
1.Seemann Oscar
2. Malinowska Adrianna
2.Ciechomski Paweł
3. Kansy Dominika
3.Baran Paweł
4. Marecka Martyna
Biegi Główne Kobiet 5000m.
Kat. K-17
Kat.K-30+
1. Rutyna Jennifer
1. Rębisz Agnieszka
2. Bułkowska Aneta
2. Walaszek Bożena
3. Czuta –Pakosz Irena
4. Orian Anna
5. Nosal Dorota
6. Wyszyńska Karina
7. Zięba Anna
8. Semanyszyn - Sobczak Justyna
9. Gumienny Magdalena
10.Ciechomska Iwona
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Kat.K-17 Kat.
1. Marcinek Paweł
2. Kaczmarek Artur
3. Jurkiewicz Łukasz
4. Wolny Kamil
5. Kurnyta Mateusz
6. Baran Dariusz
7. Baran Bartłomiej
8. Gabryel Rafał
9. Herba Grzegorz
10. Orian Piotr
11. Grela Piotr
12. Laszkowski Waldemar
13. Hefko Marek
14. Koterba Sebastian
15. Cebula Rafał

Biegi Główne Mężczyzn 10000m.
K-20 Kat.
K-35
1. Kasprzak Radosław
1. Antczak Robert
2. Juszczyk Adam
2. Rębisz Mariusz
3. Charążka Paweł
4. Grycman Kazimierz
5. Nosal Adam
6. Fabiszewski Piotr
7. Szot Andrzej
Kat. K-50+
1. Jakubowski Marian
2. Danił Adam
3. Sławczyk Andrzej
4. Mojżysz Czesław
5. Węgrzyn Ireneusz
6. Środa Andrzej

Bieg Seniora 400m
1. Cichomski Bogdan
2. Sobczuk Franciszek
3. Sieniawska Janina

Dzień Dziecka
w Babicach

11 czerwca w świetlicy
wiejskiej w Babicach i na placu
zabaw zorganizowany został
Dzień Dziecka. Podczas
którego dzieci brały udział
w wielu zabawach przy muzyce
oraz w licznych grach
i
zabawach
ruchowych min. krzesełka,
rodzina w zoo, kareta, Baba
Jaga patrzy itp. Również
karaoke było ciekawą zabawą
dla dzieci, które się odważyły
na spróbowanie swoich sił
w śpiewie. Na zakończenie
odbyło się ognisko, które
przebiegało
w
miłej
atmosferze.
Wszyscy
uczestnicy niezależnie od
wieku dobrze się bawili
i w miłym gronie wspaniale
spędzili czas. Rada Sołecka
dziękuje p. Lidii Piecha
z GOK-u za udostępniony
sprzęt grający oraz zabawowy,
p. Janowi Ratowskiemu za
wspaniały przejazd bryczką
konną, co było szczególną
atrakcją dla dzieci, które
jeszcze nie miały styczności
z końmi.
Wioletta Linczewska
Echo Baborowa
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Dzień Dziecka w Boguchwałowie

Dnia 5 czerwca 2016 w Boguchwałowie przy świetlicy
wiejskiej miał miejsce PIKNIK RODZINNY z okazji Dnia
Matki i Dziecka.
Odbyły się gry i zabawy interaktywne prowadzone przez
animatorów z CRAZY CLUB z Raciborza. Wizyta żywej
maskotki ,która prowadziła różne zabawy wywoływała
uśmiech na twarzach wszystkich uczestników.
Zorganizowany został konkurs na najładniejszy kosz
piknikowy ,gdzie nagrodą był kosz ze słodyczami.
Każdy przyniósł smakołyki na piknik i wszyscy siedzieliśmy
na trawie na kocach.
Uczestnicy świetnie się bawili ,pogoda nam dopisała i przy
wspólnym grillowaniu mieszkańcy mieli okazje do integracji
.
Rada Sołecka pragnie podziękować wszystkim uczestnikom
za przybycie i wspólną zabawę.
Sołtys Anna Bałuszyńska

„Polska to wielka rzecz”

(Stanisław Wyspiański)
25 kwietnia bieżącego roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona 225. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęli ją wychowankowie p. Eweliny Szwec (kl. III b SP) zagranym na fletach utworem pt.
„Wiosna”. Uczniowie klasy IV a SP (wych. p. B. Piotrowska) oraz Ib i III b PG (wych. p. B. Bensz) przedstawili
montaż słowno - muzyczny poświęcony okresowi zaborów i wysiłkom podejmowanym przez Sejm Czteroletni w celu
ratowania upadającego państwa polskiego. Konstytucja, uchwalona 3 maja 1791 roku, była pierwszą w Europie i drugą
na świecie. To najpiękniejsza karta dziejów XVIII-wiecznej Polski, uchwalona dla dobra powszechnego i ocalenia po
I rozbiorze Ojczyzny. Uczniowie przybliżyli twórców Konstytucji 3 Maja – Stanisława Małachowskiego, króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego, Stanisława Potockiego, Hugo Kołłątaja, Stanisława Staszica
oraz ich starania o jej uchwalenie. Społeczność uczniowska wysłuchała również polskich pieśni patriotycznych
nawiązujących do tamtych czasów, które zaśpiewała uczennica kl. III b gimnazjum - Magdalena Komorek: „Witaj
majowa jutrzenko”, „Płynie Wisła, płynie”, „Żeby Polska była Polską”, „Jak długo na Wawelu”. Dzieci i młodzież
swoją postawą pięknie pokazują, że znają, szanują przeszłość Ojczyzny. Biorą sobie do serca słowa znanych osób:
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”
(Józef Piłsudski).
Bożena Bensz, Barbara Piotrowska

Echo Baborowa
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Mali mistrzowie ortografii

Już od wielu lat o tej porze najmłodsi uczniowie
naszej szkoły zmagają się z trudnościami
ortograficznymi. W tym roku, Szkolny Konkurs
Ortograficzny dla klas II i III Szkoły Podstawowej
odbył się 7 czerwca. W konkursie wzięło udział 20
uczniów, których prace zostały najlepiej ocenione
w konkursach klasowych. Droga do finału nie była
łatwa. Uczniowie musieli wykazać się
opanowaniem słownictwa, znajomością reguł
ortograficznych oraz rozumieniem czytanego tekstu.
Laureaci klas II
I miejsce- Małgorzata Cykowska II miejsce- Natalia
Szmel III miejsce – Kamila Pawula
Laureaci klas III
I miejsce – Natalia Popów II miejsce – Karolina Stanulewicz i Samuel Śliwiński III miejsce – Marcin Ledzion
Zwycięzcom GRATULUJĘ i życzę dalszych „ortograficznych sukcesów” w przyszłym roku szkolnym.
Ewelina Szwec

Święto naszej szkoły….
„Jeżeli cokolwiek warto na tym świecie czynić –
to tylko jedno – miłować”
Jan Paweł II
Te słowa świętego Jana Pawła II były myślą
przewodnią obchodzonych 20 maja uroczystości
z okazji Święta Szkoły. Po lekcjach
wychowawczych, których tematyką była postać
świętego Jana Pawła II, wszyscy udali się do
Kościoła Parafialnego na Mszę Świętą w intencji
nauczycieli, pracowników obsługi oraz uczniów.
Pieśni religijne podczas Eucharystii pięknie
śpiewały uczennice kl. III b PG: Magdalena
Komorek i Magdalena Sadło przygotowywane
przez p. Bożenę Bensz. Dalsze uroczystości
odbyły się w sali gimnastycznej głównego
budynku naszej szkoły. Pani Dyrektor Alicja
Szuba powitała gości, rodziców, nauczycieli
i społeczność uczniowską. Z zaproszonych osób
głos zabrała p. Burmistrz Elżbieta Kielska, która
złożyła wszystkim życzenia z okazji Święta
Szkoły i na ręce p. Alicji Szuba wręczyła
upominek dla uczniów.
Część artystyczną rozpoczęły najmłodsze dzieci
z przedszkola. Pod opieką p. Edyty Jonek i p.
Reginy Tybinka zatańczyły taniec „Chodzony”.
Przygotowane przez p. Lucynę Czekała
zaprezentowały walc wiedeński, a w wykonaniu
starszaków, przygotowanych przez p. Bożenę
Korzeniowską i Reginę Tybinka, obejrzeliśmy
polkę do utworu Johanna Straussa.
Echo Baborowa

W drugiej kolejności wystąpili uczniowie klas I-III Szkoły
Podstawowej. Dzieci z kl. II c, których wychowawczynią jest p.
Bernadeta Błasiak, zagrały na cymbałkach utwór pt:. „Pielgrzym”,
a wychowankowie p. Albiny Dziedzińskiej, z kasy I c,
zaprezentowali zebranym interpretację piosenki o. Zbigniewa
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Kutki „Tłumy serc”.
Następnie uczniowie klasy IV a (wych. p. B. Piotrowska)
i klasy III b (wych. p. E. Szwec) zaśpiewali ulubioną
piosenkę Ojca Świętego – „Barkę”, a gimnazjaliści z kl.
I b, pod opieką p. Eweliny Szwec i p. Barbary
Piotrowskiej, przybliżyli postać Patrona Szkoły –
kochającego dzieci i młodzież, wyrozumiałego,
posiadającego poczucie humoru, lubiącego taniec,
muzykę, teatr. Uczniowie naszej szkoły pięknie dali
świadectwo tego, że wiedzą, jak ważne i piękne słowa
pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II. Słowa
o miłości i pokoju są drogowskazem dla tych, którzy chcą
naprawdę żyć i być szczęśliwymi. Są one niczym
testament pozostawiony nie tylko nam, lecz także

Podsumowaniem części artystycznej i jednoczesnym
zaproszeniem do świętowania był taniec w wykonaniu
uczniów klasy III b „Wiosenny rock and roll”, którego
choreografię opracowała p. Ewelina Szwec.
Na zakończenie p. Dyrektor A. Szuba podziękowała
przybyłym gościom, a w szczególności p. Burmistrz
Elżbiecie Kielskiej, p. Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej – Ewie Ratuś, p. Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury – Lidii Piecha, asp. Jarosławowi Bartczakowi
,Rodzicom uczniów za wspólne uczestniczenie w tej
ważnej dla społeczności ZSP uroczystości.
Barbara Piotrowska, Ewelina Szwec

JA UMIEM RATOWAĆ,
A TY?

Pod takim hasłem 10.06.2016r. odbyła
się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Baborowie już po raz siódmy akcja
„Dzień Ratownictwa”, której celem
było propagowanie idei ratownictwa
przedmedycznego, jak również utrwalanie nawyków dbania o bezpieczeństwo własne jak i innych. Zmagania
poszczególnych drużyn odbywały się
w formie gry miejskiej.
Uczestnicy zajęć „Mali Ratownicy” –
uczniowie kl. 1b, 2a, 2b, 2c SP przystąpili do egzaminu praktycznego,
prowadzonego przez przedstawicieli
służb ratowniczych. Egzamin zakończył się uroczystym ślubowaniem,
wręczeniem certyfikatów i tym samym włączeniem uczniów do grona
Małych Ratowników.
Grupa uczniów z klasy 3a SP w składzie:
Oliwia Osadnik, Martyna Leszczyńska,
Jan Lechoszest i Oskar Tatura, zmagała
się w III Powiatowym Konkursie
„Umiem Ratować”. Spośród 4 drużyn
ze szkół z powiatu głubczyckiego,
które gościliśmy, nasza drużyna zajęła
I MIEJSCE!!!
Drużyna uczniowska w składzie:
Emilia Szkleniarz-kl.3a SP, Paweł Larysz- kl.3a SP, Martyna Chacko-kl. 6a,
Daniel Kołodziej-kl. 6b, Marta Pietrzkiewicz-kl.2b gimn., Maciej Udzielakl.2b gimn., prezentowała swoje umiejętności podczas II polsko-czeskich
Echo Baborowa

zawodach w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ta drużyna również znakomicie się
spisała uzyskując I MIEJSCE!!!
Równolegle z zawodami w udzielaniu
pierwszej pomocy odbyły się polskoczeskie rozgrywki sportowe, które stały się już tradycją podczas wspólnych
spotkań.
Uczniowie klas 4a i 4b przystąpili do
egzaminu na kartę rowerową, natomiast uczestnicy konkursu rowerowego „Mistrz Kierownicy” rywalizowali
między sobą o zaszczytne miano najlepszego rowerzysty.
Zwyciężyli:
I MIEJSCE Szymon Gębuś-kl. 6a
i Tomasz Wiatrowicz-kl.5a
II MIEJSCE Laura Górna- kl. 5a
i Piotr Szyszkowski-kl. 4a
Uczniowie gimnazjum popisali się
wiedzą na temat krwiodawstwa
i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Najlepszymi okazali się:
I miejsce Aleksandra Kostyrka- kl.3a
gimn.
II miejsce Monika Kosselek-kl. 3a
gimn.
III miejsce Piotr Hołownia-kl. 2b
gimn.
Gimnazjalisci wzięli również udział
w plenerowych działaniach związanych z pierwsza pomocą przedmedyczną.
Uczniowie klas 1-3 SP wykonali
piękne prace kredą na betonie pt.
„Bezpieczne zabawy”, uczniowie klas
4-6 stworzyli plakaty pt. „Potrafię ratować”, a uczniowie klas gimnazjalnych wykonali plakaty pt. „Zostań
honorowym dawcą krwi”.
Do propagowania krwiodawstwa
przystąpiła grupa uczniów, która zaprezentowała wszystkim przedstawienie „Jestem krwiodawcą”.
Podczas trwania „Dnia Ratownictwa”
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przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.
Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy
wspaniale zaprezentowali siebie jak i naszą szkołę w zmaganiach konkursowych
oraz w poszczególnych działaniach podczas „Dnia Ratownictwa".
Podziękowania:
Ogromnie dziękujemy przedstawicielom
służb ratowniczych za zaangażowanie na
rzecz poszerzania wiedzy i umiejętności
w zakresie ratownictwa przedmedycznego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Dziękujemy:
Panu Marcinowi Isańskiemu- Ratownikowi medycznemu z Pogotowia Ratunkowego z Kędzierzyna-Koźla;
kapitanowi Waldemarowi Hołowni-Zastępcy Komendanta Powiatowej Straży
Pożarnej w Głubczycach;
Panu Waldemarowi Kijewskiemu, Panu
Bartoszowi Wajman, Panu Andrzejowi
Kuśnierskiemu- ratownikom Opolskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego; aspirantowi Jarosławowi
Bartczakowi-funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach;
Pani Danucie Jankowskiej- szkolnej pielęgniarce; Panu Markowi Baranowskiemu, Lidii Jankowskiej, Panu Jarosławowi
Dziki, Panu Krzysztofowi Biegus-strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Baborowie.
Dziękujemy
bardzo
nauczycielom, którzy włączyli się w realizację działań:
Panu Andrzejowi Deszka, Pani Annie
Rosga, Pani Bożenie Witkoś, Pani Annie
Szewczuk, Pani Helenie Prygoń, Pani
Edycie Hołownia, Pani Marioli Litwinowicz, Pani Halinie Antonik, Pani Sylwii
Matulce-Marcinków, Panu Adamowi Ratuś, Panu Ryszardowi Ratuś, Pani Dorocie Śliwińskiej, Pani Ewie Świercz, Pani
Barbarze Waga, Pani Ewie Wrona, Pani
Lidii Maksymowicz, Pani Krystynie Musiol, Panu Wojciechowi Malik, Pani Annie Rozłuckiej-Jankowskiej. Wielkie
podziękowania
erujemy do wszystkich pracowników
niepedagogicznych, za wszelką pomoc
udzieloną w trakcie Dnia Ratownictwa.
Szczególne podziękowania kierujemy do
Echo Baborowa

wszystkich pracowników niepedagogicznych, za wszelką pomoc udzieloną
w trakcie Dnia Ratownictwa. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Kornelii Polak- przedstawicielki Rady Rodziców klasy 1b za zaangażowanie i udzieloną pomoc. Dziękujemy serdecznie Dyrekcji ZSP w Baborowie- Pani Alicji
Szuba i Pani Elżbiecie Olejnik, za wsparcie organizacji Dnia Ratownictwa.
Koordynator akcji Lidia Wrzos

Podziękowania

W imieniu uczniów klasy 1b SP ogromnie dziękuję:
-Rodzicom za wielkie zaangażowanie podczas organizacji pikniku rodzinnego,
który odbył się na zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Za moc wrażeń na
pikniku, za zabawę i rodzinną biesiadę, za niespodzianki, które przygotowali dla
dzieci;
-Panu Andrzejowi Surmiak- naszemu lokalnemu rzeźbiarzowi, za
przeprowadzenie ciekawych i inspirujących warsztatów rzeźbiarskich w naszej
klasie, dzięki którym dzieci poznały tajniki sztuki rzeźbiarskiej. Kontakt ze
sztuką wyzwolił w nich chęć tworzenia- powstały piękne prace wytworzone
w plastelinie, które zostały wręczone tatusiom na pikniku klasowym z okazji
Dnia Ojca;
-Państwu Elżbiecie i Damianowi Lechoszest, za twórcze warsztaty malarskie,
które pokazały, że każdy ma w sobie talent. Wspólne malowanie w pracowni
malarskiej dostarczyły wiele radości i zaowocowały powstaniem prac, które
zajęły honorowe miejsce w naszej sali lekcyjnej.
Wychowawczyni klasy Lidia Wrzos
Rada Rodziców klasy 1b SP ogromnie dziękuje darczyńcom za wsparcie
inicjatyw klasowych. Nasze podziękowania kierujemy do:
Urzędu Gminy w Baborowie, Banku Spółdzielczego w Baborowie, Kombinatu
Rolnego w Kietrzu, M-HURT Państwa Marty i Grzegorza Skoczylas w Kietrzu,
Państwa A.Szczepanik i W.Mucha- właścicieli sklepu Lewiatan w Baborowie,
Państwa Wioletty i Sławomira Gwoźdź- właścicieli sklepu „W bramie”
w Baborowie, Państwu B.H Jabłońskim- właścicieli Zakładu Przetwórstwa
Mięsa w Czerwonkowie, Eko-Okna w Kornicy, Com-Kab w Glubczycach,
Elektromet w Gołuszowicach, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Głubczycach, Państwa Marty i Arkadiusza Lechoszest- właścicieli
przedsiębiorstwa ogrodniczego w Grudyni.
Dzięki Państwa wsparciu, dzieci przeżyły niezapomniane chwile podczas
wspólnych klasowych spotkań.
Serdecznie dziękujemy za życzliwość.
Rada Rodziców klasy 1b SP
wychowawczyni klasy
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Z wizytą w szkole

Dzieci z najstarszych grup przedszkolnych tj. z oddz. I przy ul.
Krakowskiej i oddz. IV przy ul.
Powstańców w dniach 6 i 7 czerwca odwiedziły Szkołę Podstawową
przy ul. Opawskiej. Część dzieci
z tych grup od września rozpocznie
naukę w klasach I. Przedszkolaki
spotkały się z uczniami klas Ic i Id,
poznały wyposażenie klasy, niezbędne przybory do nauki. Dowiedziały się też, czego będą się
uczyć, jakie ciekawe zajęcia czekają ich w szkole. Wspólnie
z uczniami wykonywały polecone
zadania, chętnie uczestniczyły
w zabawach integracyjnych.
Przedszkolaki mogły poczuć się
jak uczniowie i zająć miejsca
w szkolnych ławkach. Dziękujemy
Wychowawczyniom, Pani Albinie
Dziedzińskiej i Pani Helenie Prygoń za zaproszenie i możliwość
miłych przeżyć związanych
z pierwszą wizytą w klasach
szkolnych.
Regina Tybinka

Zawody gminne OSP

„Zdążyć przed deszczem…”,
„Pogoda łaskawa dla strażaków” –
takie tytuły pojawiały się w ostatnich
latach w relacjach z gminnych
zawodów sportowo – pożarniczych
o puchar Burmistrza Gminy
Baborów. Czyżby pogoda była tym
najważniejszym
czynnikiem
warunkującym przeprowadzenie tych
zawodów? Na pewno nie,
aczkolwiek jest czynnikiem ważnym
choćby dlatego, że na ostatnich
zawodach – z racji bezpieczeństwa
uczestników – organizatorzy nie
zdecydowali się przeprowadzić
bardzo atrakcyjnej rywalizacji, jaką
jest sztafeta pożarnicza; mokra
nawierzchnia bieżni, jak i sprzęt
(„równoważnia”, „ściana”) stanowiły
zagrożenie dla bezpiecznego
rozegrania konkurencji. Oczywiście
przyczyną był „siąpiący” przez
Echo Baborowa

nieomal całe zawody drobny
deszczyk!
Mimo to zawody przeprowadzono
przy
licznie
zgromadzonej
publiczności, co dla organizatorów
było sporą, lecz miłą niespodzianką.
W zawodach uczestniczyły 23 sekcje
Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Baborów, z tego: 11
seniorów,
3
seniorek,
5
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
męskich i 4 żeńskie. Ponadto udział
wzięła czeska młodzieżowa sekcja
z Kajlovca, zaproszona przez Zarząd
OSP z Baborowa oraz 3 „sekcje”
przedszkolaków – dzieci strażaków
(i nie tylko) z Baborowa i Tłustomost.

To właśnie te „sekcje” stanowiły
największą atrakcję zawodów.
Osiągnięte wyniki nie odbiegają od
tych z lat poprzednich, a więc były na
dobrym poziomie i przedstawiają się
następująco (tylko ćwiczenia bojowe):
MDP żeńskie:
I miejsce: OSP Baborów z czasem
35,52 sek.
II miejsce: OSP Babice – 43,95 sek.
III miejsce: OSP Sucha Psina –
45,00 sek.
IV miejsce: OSP Dziećmarów –
65,00 sek.
(startująca poza konkursem sekcja
z Kajlovca osiągnęła czas 38,96sek.).
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MDP męskie:
I miejsce: OSP Baborów z czasem 32,40 sek.
II miejsce: OSP Dzielów – 34,08 sek.
III miejsce: OSP Księże Pole – 35,73 sek.
IV miejsce: OSP Tłustomosty – 40,68 sek.
V miejsce: OSP Dziećmarów – 49,85 sek.
Seniorki:
I miejsce: OSP Baborów z czasem 34,50 sek.
II miejsce: OSP Raków – 34,56 sek.
III miejsce: OSP Tłustomosty – 41,93 sek.
(był to pierwszy od kilkudziesięciu lat
występ sekcji seniorek z Tłustomost –
REAKTYWACJA, brawo dla tych Pań!)
Seniorzy:
I miejsce: OSP Babice z czasem 33,50 sek.
II miejsce: OSP Raków II – 33,55 sek.
III miejsce: OSP Księże Pole – 34,90 sek.
IV miejsce: OSP Baborów II – 37,80 sek.
V miejsce: OSP Tłustomosty – 38,00 sek.
VI miejsce: OSP Dzielów – 38,50 sek.
VII miejsce: OSP Raków I – 43,89 sek.
VIII miejsce: OSP Boguchwałów –
46,08 sek.
IX miejsce: OSP Baborów I – 47,99 sek.
X miejsce: OSP Sucha Psina – 50,00 sek.
XI miejsce: OSP Dziećmarów – 51,40 sek.
Zmagania strażaków – w imieniu
Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Głubczycach –
obserwował kpt. Waldemar Hołownia,
zastępca Komendanta Powiatowego PSP,
a od 30 kwietnia br. również Komendant
Miejsko – Gminny Związku OSP RP
w Baborowie. Komendant Gminny prowadził
też całe zawody i był komentatorem tego
wszystkiego, co działo się na boisku. Komisji
Sędziowskiej złożonej z przedstawicieli
wszystkich OSP przewodniczył mł.
kpt. Kacper Węgrzyn.
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.
Nagrody specjalne w postaci medali
i słodyczy otrzymali najmłodsi uczestnicy
zawodów tj. „sekcje” dziecięce z Baborowa
i Tłustomost.
Niespodzianką był start sekcji strażackiej
z Baborowa dla uczczenia pamięci śp. Piotra
Suchanka. W tym pokazie startowali koledzy
śp. Piotra, którzy w minionych latach razem
Echo Baborowa

z nim stanowili ekipę „nie do pokonania” na niemalże każdych
zawodach. Udział w pokazie wziął niespełna 9-letni Jakub Suchanek,
syn Piotra, któremu na zakończenie wręczono pamiątkowy puchar.
Organizatorzy dziękują wszystkim strażakom za przybycie na zawody
i sportową rywalizację, widzom za kulturalny doping, Panu Jurkowi
Załuckiemu za wzorowo działające nagłośnienie, a Panu Zbigniewowi
Nasieniakowi z Kietrza za pyszną grochówkę.
Do zobaczenia na przyszłorocznych zawodach i…obyśmy nie narzekali
na pogodę.
Władysław Janowicz

Wycieczka do Dąbek

W dniach 22-29 maja bieżącego roku odbyła się wycieczka uczniów
naszej szkoły do Dąbek. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić atrakcje
Darłowa i Darłówka-farma wiatraków, 2-godzinny pobyt w parku
wodnym JAN, latarni morskiej, portu rybackiego, ruchomego mostu.
W ramach zajęć integracyjnych odbywały się rozgrywki sportowe na
obiektach OW i na plaży, dyskoteka, ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Wszystkie działania skierowane były na integrowanie grupy, wskazanie
na wzorce pozytywnych postaw, uczenie zachowań asertywnych wobec
uzależnień od alkoholu, papierosów i narkotyków. Uczniowie uczyli się
organizacji aktywnego spędzania wolnego czasu. 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.
Kadra

Jubileuszowy dywan

Murawa na stadionie miejskim w Baborowie prezentuje się
wyjątkowo okazale. To na święto 70-lecia klubu, sympatycy
„Cukrownika” sprawili, że piłkarze oldboy ponownie zagrają na
gęstej murawie. Zimowa porą boisko wypiaskowano ZUK, wiosną
dosiano trawę i wykonano cztery wałowania. Udało się to zrobić
dzięki użyczonym ciągnikom od ogrodników – Sławka Gwoździa
i Wiesława Karpilińskiego. Na płycie boiska pracował również walec
drogowy, z firmy Pana Rolanda Górskiego. Oprysku na własnym
sprzęcie dokonał gospodarz – Jan Głogiewicz. Ale o efekt końcowy
postarał się Pan Ryszard Tatura z firmy PHU AGROPOL Baborów.
Z jego inicjatywy współpracująca z Agropolem firma Timak AGRO
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Polska
z
Wrocławia,
przekazała Cukrownikowi
odpowiednie nawozy. Na tą
zieleń patrzy się przyjemnie
i z dużą rozkoszą po niej
biega, a piłka wydaje się
bardziej posłuszna. Za tą
bezinteresowną
pomoc
serdecznie dziękują działacze
klubu i zawodnicy.
Andrzej Kanas

Przebudowa odcinka powiatowego ulicy Powstańców
Gdy w ubiegłym roku Powiat Głubczycki zwrócił się do
Gminy Baborów o współpracę przy remoncie
powiatowego odcinka ulicy Powstańców, chętnie na to
przystałam, ponieważ ten odcinek był w bardzo złym
stanie technicznym. Gmina Baborów obiecała
dofinansowanie przebudowy w wysokości 51 % tzw.
wkładu własnego Powiatu, a 50 % inwestycji ma pokryć
Województwo Opolskie. Więc koszt po stronie Powiatu
będzie niespełna 25% całości inwestycji.
Ponieważ wielu mieszkańców pyta mnie, czy Gmina
Baborów miała wpływ na to jak będzie wyglądała
przebudowa tej części ul. Powstańców, odpowiadam: nie
zostaliśmy powiadomieni o sposobie przebudowy tego
odcinka, nie było żadnych konsultacji lub uzgodnień
z nami do tej pory, nie mieliśmy wglądu do dokumentacji
projektowej.
Widząc sposób, w jaki następuje przebudowa, podzielam
obawy mieszkańców ul. Powstańców, jak też rolników
i przedsiębiorców korzystających z przejazdów tą ulicą,
że – po przebudowie - przestanie ona pełnić swą
dotychczasową funkcję użyteczną i funkcjonalną.
Ulica Powstańców była główną ulicą wsi Jaroniów, która
dopiero w 1928 roku została włączona do Baborowa,
więc od wieków była ulicą, przy której usytuowane były
gospodarstwa; stąd jej duża szerokość – by mogły
z podwórek wyjeżdżać wozy, maszyny rolnicze, by
mogły się mijać na drodze. Wciąż, przy tej ulicy,
funkcjonują gospodarstwa rolne, ogrodnicze; jest to
droga, którą transportuje się płody rolne. Konsultacje
społeczne przy remoncie drogi nie są wymagane
prawem, ale w przypadku, gdy zamierza się diametralnie
zmienić jej historyczne przeznaczenie, należało to zrobić.
Wprowadzenie dwóch pasów zieleni i wysepki na środku
ulicy spowoduje, ze duże samochody nie będą mogły
swobodnie skręcać na posesje, mijać się, a każdy
Echo Baborowa

zaparkowany na ulicy samochód praktycznie
uniemożliwi przejazd szerszym pojazdem. Zmiana
układu ulicy z dotychczasowego: dwuspadowego (odbiór
wód opadowych po obu stronach ulicy) na jednospadowy
(odbiór wód opadowych po jednej stronie ulicy) już
spowodowała podniesienie, o kilkanaście centymetrów,
chodnika i wjazdów na posesje po jednej stronie ulicy, co
skutkuje uskokami przy wjazdach na podwórka,
częściowe zabudowanie okien piwnicznych (ci
praktycznie uniemożliwi wrzucanie np. opału lub
ziemniaków do piwnicy), jak też może powodować
zbieranie się wód opadowych na posesjach.
Nie posiadając dokumentacji technicznej opieram się na
informacjach od mieszkańców jak i własnych obserwacji
budowy. Ponieważ Powiat nie uzgadniał z gminą
sposobu odprowadzania wód opadowych (ani na etapie
projektowania, ani na etapie realizowania inwestycji)
zakazałam włączenia się do „naszej” przeciążonej już,
kanalizacji burzowej.
Powiatowi Głubczyckiemu bardzo zależało na zdobyciu
dofinansowania do przebudowy tej ulicy, dlatego
w projekcie technicznym umieszczono m.in. dwa pasy
zieleni, wysepkę itd. – elementy, dzięki którym wniosek
uzyskał większą liczbę punktów i 50 % dofinansowanie.
Nie podzielam tego sposobu zdobywania pieniędzy – za
wszelką cenę, czyli kosztem utraty dotychczasowej
funkcjonalności. Mieszkanie przy tej ulicy po
przebudowie, jeżeli szybko nie nastąpią żadne zmiany
projektowe, będzie udręką dla części mieszkańców
i użytkowników.
Elżbieta Kielska
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Przebudowa i budowa ulicy
Wiejskiej

Gmina Baborów złożyła, w lutym tego roku, do
Urzędu
Marszałkowskiego,
wniosek
o dofinansowanie „Budowy i przebudowy ulicy
Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową” .
Pisałam na ten temat w numerze marcowym
„Echa Baborowa”. Mimo odmowy współpracy
Zarządu Powiatu Głubczyckiego przy tym
zadaniu (Gminie Baborów chodziło o to, by przy
remoncie ulicy Wiejskiej Powiat Głubczycki
wykonał chociażby minimalny remont
skrzyżowania ul.Wiejskiej z ulicą powiatową:
Krakowską, za co mogliśmy otrzymać dodatkowy
punkt przy ocenie wniosku) Gmina Baborów
znalazła się wśród gmin, które otrzymały
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Podpisałam umowę,
w ramach której Nasza Gmina ma przyznaną
pomoc w wysokości prawie dwóch milionów
złotych. W ramach inwestycji, która zostanie
wykonana w 2017 roku, będzie przebudowywany
(remontowany) odcinek ulicy Wiejskiej od
skrzyżowania przy ZUK-u w kierunku ulic:
Ogrodowej i Piaskowej do końca położonego
asfaltu i budowany ( bo jest to obecnie droga
gruntowa) odcinek do skrzyżowania z drogą
powiatową w kierunku na Racibórz. Całość
mierzy prawie 1,5 km drogi. Podczas trwania tej
inwestycji ZUK wymieni wodociąg wykonany
z rur azbestowo-cementowych. Ten odcinek ulicy
Wiejskiej, po inwestycji, będzie ulicą
alternatywną do ulicy Raciborskiej, więc odciąży
ją z ruchu ciężkiego sprzętu rolniczego
i towarowego; tereny gminne i prywatne
położone przy odcinku, który jest obecnie drogą
gruntową, przeznaczone pod zabudowę
jednorodzinną i usługową, będą mogły zostać
przeznaczone do sprzedaży i – mam nadziejępowstanie tam małe osiedle, oraz zakłady
usługowe. Jak informowałam wcześniej, Gmina
przygotowuje też wniosek o dofinansowanie
zagospodarowania terenu wokół stawu
położonego przy tym odcinku ul. Wiejskiej na
miejsce zachowania tzw. bioróżnorodności
(wprowadzenie roślinności i drobnych zwierząt,
która żyły tu jeszcze kilkadziesiąt lat temu ).
Cieszę się, ze - mimo różnych przeszkód inwestycja zostanie wykonana i kolejna ulica
gminna w Baborowie będzie cieszyła dobrym
wykonaniem i funkcjonalnością.
Elżbieta Kielska
Echo Baborowa

Zmiany w systemie gospodarki odpadami!

W związku z kolejna już zmianą ustawy tzw. „śmieciowej”,
Rada Miejska w Baborowie zobowiązana była uchwalić na
nowo Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Baborów. Zmiana głównie polegała na dostosowaniu
ustawowych wymogów dotyczących zasad selekcji odpadów
oraz częstotliwości ich odbioru. Poniżej przedstawiam
najważniejsze zmiany:
1. Zmiana zasad segregacji odpadów:
Obecnie mieszkańcy Naszej gminy sortują odpady na 5 frakcji:
suche (plastik, papier, metal, wielomateriałowe), szkło,
ulegające biodegradacji, popiół oraz pozostałe zmieszane.
Od 1 sierpnia 2016 r. segregacja odpadów będzie składać się z 4
frakcji:
- odpady suche (plastik, papier, metal, wielomateriałowe) –
kolor żółty pojemnika;
- szkło – kolor zielony pojemnika;
- zmieszane – w tym odpady kuchenne (resztki jedzenia,
przeterminowana żywność) – kolor czarny pojemnika;
- popiół – kolor szary pojemnika.
Jak widać znika osobna frakcja odpadów BIO (pojemnik
brązowy). Zamiast tego odpady kuchenne trafią do odpadów
zmieszanych, a odpady zielone (liście, trawa) będzie można
oddać bezpłatnie na PSZOK przy ul. Głubczyckiej
w Baborowie.
2. Zmiana częstotliwości wywozu odpadów:
suche (plastik, papier, metal, wielomateriałowe) – raz na miesiąc
(bez zmian); szkło (opakowaniowe) – raz na dwa miesiące (bez
zmian); popiół: - od 1 października do 30 kwietnia – raz na dwa
tygodnie, a od 1 maja do 30 września – jeden raz na dwa
miesiące, przy czym zbiórka odbędzie się w miesiącach: maj,
lipiec, wrzesień; pozostałe zmieszane – w zabudowie
jednorodzinnej i niezamieszkałej – raz na dwa tygodnie,
a w zabudowie wielorodzinnej:
- na terenie sołectw – raz na dwa tygodnie,
- na terenie miasta Baborów w okresie od 1 kwietnia do 31
października – raz na tydzień, a w pozostałym okresie – raz na
dwa tygodnie.
3. Doprecyzowanie sposobu pozbywania się odpadów
z terenu nieruchomości:
Problem wystawiania pojemników na odpady w dniu ich
odbioru dotyczy głównie zabudowy wielorodzinnej, gdzie
zdarza się, że dojazd do stojących pojemników jest utrudniony
lub wręcz niemożliwy. Dlatego też Regulamin precyzuje, iż
w zabudowie wielorodzinnej pojemniki wystawiamy
w granicach nieruchomości w miejscu trwale wyodrębnionym
i widocznym, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni,
zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, bez
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub
poprzez zapewnienie dojazdu wewnętrzną, utwardzoną drogą.
Natomiast w zabudowie jednorodzinnej wystawiamy pojemniki
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lub worki tak jak do tej pory, czyli
przed posesję. Jeśli chodzi
o nieruchomości niezamieszkałe, tj.
działalność gospodarcza, firmy,
zakłady pracy, instytucje itp. to
pojemniki lub worki (dotyczy
budynków
jednorodzinnych)
wystawiamy osobno w dniu ich
wywozu. Dlatego też w przypadku
nieruchomości mieszanych, czyli
w części zamieszkałych, a w części
niezamieszkałych, odpady wrzucamy
do osobnych pojemników! Ma to
wiązek z innym obliczaniem opłaty
„śmieciowej” dla nieruchomości
niezamieszkałych (opłata od ilości
odpadów) oraz z odmienną
częstotliwością wywozu odpadów
zmieszanych z tych nieruchomości.
W związku z powyższym proszę
zadbać, aby lokale użytkowe,
w których prowadzona jest działalność
gospodarcza posiadały osobne
pojemniki (mogą być wspólne dla
wszystkich lokali użytkowych
w budynku).
4. Zmiana godzin otwarcia
PSZOK-u:
Zmianie uległy również godziny
przyjmowania odpadów na PSZOKu przy ul. Głubczyckiej w Baborowie.
Mianowicie punkt świadczy usługi
w poniedziałek w godzinach od 700
do 1700, od wtorku do czwartku
w godzinach od 700 do 1500, w piątek
w godzinach od 700 do 1300.
UWAGA:
Powyższe
zmiany
obowiązują od 1 sierpnia 2016r.!
Na koniec proszę wszystkich
mieszkańców o przestrzeganie zasad
segregacji odpadów, zwłaszcza
w zabudowie wielorodzinnej, a także
o dokonywanie na bieżąco wszelkich
zmian w deklaracjach „śmieciowych”
mających wpływ na wysokość opłaty,
tj. urodzenie się dziecka, śmierć
domownika,
zmiana
miejsca
zamieszkania. Proszę pamiętać, iż
zgodnie z ustawą każdy ma 14 dni na
zgłoszenie zmian.
Artur Czechowicz
Echo Baborowa

Gmina Baborów dofinansuje wymianę pieców c.o. oraz
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Mając na uwadze zainteresowanie
mieszkańców dofinansowaniem do
wymiany źródeł ciepła na ekologiczne oraz do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków, a także fakt, iż
obecnie nie ma możliwości pozyskania na te cele środków zewnętrznych
(krajowych czy unijnych), Burmistrz
Gminy Baborów zaproponowała Radzie Miejskiej w Baborowie dwa programy udzielania pomocy finansowej
w formie dotacji na powyższe przedsięwzięcia ze środków własnych
Gminy. Jest to pierwsze tego typu
proekologiczne działanie w historii
Gminy, które bezpośrednio wpłynie
na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza tzw. niską emisją (trujące pyły i gazy na niskich wysokościach)
oraz gleb i wód na obszarze Gminy.
Pierwszy program dotyczy dofinansowania do wymiany dotychczasowego źródła ciepła będącego
podstawowym źródłem ogrzewania
w budynku lub lokalu mieszkalnym.
Dofinansowanie obejmuje wymianę
pieca węglowego na: gazowy, olejowy, elektryczny lub na paliwo stałe
(np. węglowy) o sprawności energetycznej równej bądź większej niż
80%, spełniające wymagania badań
energetyczno-emisyjnych klasy IV
lub V w zakresie emisji pyłu i substancji gazowych, zawarte w normie
PN EN 303-5:2012, potwierdzone
aktualnym certyfikatem energetyczno-emisyjnym. Uprawnionymi do
otrzymania dotacji są osoby fizyczne
i wspólnoty mieszkaniowe. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50%
kosztów zadania, jednak nie więcej
niż 3 tys. zł. Dotacji podlega tylko
i wyłącznie zakup i montaż źródła
ciepła (bez instalacji i elementów
grzewczych) w budynkach i lokalach
oddanych do użytku przed 2011 rokiem, niezwiązanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą.
Drugi program dotyczy dofinansowa-

-nia do zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków spełniającej
wymogi prawa budowlanego, przepisów ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz posiadającej stosowne
atesty i certyfikaty - urządzenia muszą być nowe i posiadać europejski
znak bezpieczeństwa CE lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566.
Uprawnionymi do otrzymania dotacji
są osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50% kosztów zadania,
jednak nie więcej niż 3 tys. zł dla budynków jednorodzinnych i 6 tys. zł
dla wielorodzinnych, niezwiązanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą. Aby uzyskać dofinansowanie
należy spełnić jeden z poniższych
warunków:
1) brak istniejącej, projektowanej lub
planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana
jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;
2) brak możliwości technicznego
podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej;
3) ekonomicznie nieuzasadnione
podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
Wnioski na skorzystanie z obydwóch
programów należy składać od dnia 22
lipca do 31 sierpnia 2016 r. do Urzędu
Miejskiego w Baborowie, a w następnych latach od początku roku do
dnia 30 czerwca danego roku. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności
ich wpływu i realizowane będą do
czasu wyczerpania środków w budżecie gminy. W przypadku większej
liczby wniosków ich realizacja nastąpi w pierwszej kolejności w roku następnym. Po zakwalifikowaniu do
dofinansowania zostanie zawarta
umowa i dopiero od tego momentu
będzie można realizować zadanie
w terminie nie dłuższym niż do 30
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listopada 2016 r., a w latach następnych do 31 października danego roku. Po zakończeniu inwestycji należy w ciągu 15 dni pisemnie zgłosić ten fakt w urzędzie, po czym
zostanie sporządzony protokół odbioru. Dopiero pozytywnie sporządzony protokół uprawnia Gminę do wypłacenia dotacji w określonym terminie w umowie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie
w pok. nr 19 lub pod nr tel: 774036924. Regulaminy wraz
z potrzebnymi drukami znajdują się również na stronie
internetowej Gminy Baborów: www.baborow.pl w zakładce Urząd/Ochrona środowiska.
Artur Czechowicz

O godzinie 21:00, dla wszystkich dzieci i mieszkańców
Baborowa, grało kino plenerowe, a na ekranie pyszna
komedia, prosto z Paryża - „ Faceci od kuchni”.
W niedzielne popołudnie 26 czerwca odbyły się Gminne
Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Lidia Piecha

Wakacje w Gminie Baborów

Wakacje w Gminie Baborów zaczęły się. Już
w pierwszych dniach nie zabrakło atrakcji dla dzieci
i dorosłych.
W sobotę 25 czerwca 2016 odbyła się XVIII edycja Ligii
Młodzików im. Stanisława Tokarza. Na Stadionie
Miejskim o godzinie 13:00 miało miejsce uroczyste
rozpoczęcie turnieju oraz mecz pokazowy Baborów –
Boguchwałów (Żaki – rocznik 2007 i młodsi). W Turnieju
Młodzików brały udział drużyny: Sokół Boguchwałów,
Dzielów - Raków, Cukrownik Baborów, GOK Baborów.
Mimo upału jaki nas zastał w sobotę, młodzi piłkarze nie
poddawali się, grali i walczyli do końca. Zwieńczeniem
całego turnieju było uroczyste wręczenie dyplomów
i medali zawodnikom oraz zakończenie rozgrywek.
Serdeczne podziękowania ślemy dla Pana Andrzeja
Kanasa za sędziowanie i pomoc w organizacji turnieju,
jak również dla rodziców, trenerów oraz opiekunów
drużyn.
I miejsce – MGKS Cukrownik Baborów
II miejsce – LZS Sokół Boguchwałów
III miejsce – Dzielów – Raków
IV miejsce – GOK Baborów
Najlepszy bramkarz – Tomasz Urbańczyk
Najlepszy strzelec – Igor Pawelec
Po zakończeniu rozgrywek sportowych, na deskach
Amfiteatru odbył się Festyn „Powitanie lata”. Od godziny
16:00 miały miejsce występy zespołów tanecznych
i wokalnych. Jako pierwsze zaprezentowały się dzieci
i młodzież z Gminy Baborów z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego z klasy Pani Eweliny Szwec oraz
z Gminnego Ośrodka Kultury z instruktorem tańca Panem
Grzegorzem Sumikiem. Gościnnie witaliśmy zespół
taneczny SKAZA z Raciborskiego Centrum Kultury pod
kierownictwem Pani Manueli Krzykały oraz zespoły
wokalne z MDK w Raciborzu z opiekunami: Panem
Danielem Rożkiem i Panią Wiolettą Cabaj. Atrakcją dla
wszystkich dzieci był program animacyjny „ Crazy Kids
Show na powitanie lata” oraz dmuchańce .
Echo Baborowa

Zajęcia wakacyjne z – GOK-iem

Od początku lipca instruktorzy Ośrodka Kultury
w Baborowie realizują zajęcia na świetlicach wiejskich.
Z pomocą sołtysów, radnych oraz rodziców dzieciaki
mogą spędzić bezpiecznie i aktywnie czas wolny. Gry,
zabawy, podchody, turnieje sportowe, grill lub ogniska
cieszą się powodzeniem wśród dzieci. W Baborowie na
świetlicy miejskiej można również pod bacznym okiem
wychowawcy i animatorów spędzić atrakcyjnie czas.
Konkursy, warsztaty, rozgrywki sportowe zachęcają do
wyjścia z domu. Organizowane wycieczki pozwolą
poznać nasze niedalekie, przepiękne regiony.
Lidia Piecha
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Wychowawca wypoczynku

Bardzo pracowity weekend 1.2.3 lipca 2016 na Sali
Widowiskowej w Baborowie spędzili uczestnicy kursu
wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży.
Dominowały tematy odnoszące się do organizacji działań
w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Szeroki wachlarz
wiadomości dotyczących pracy wychowawczej,
opiekuńczej, turystycznej i edukacyjnej jak również
bezpieczeństwa zdrowia i życia uczestników wypoczynku
połączony z zajęciami praktycznymi stanowił całość
kursu.
Duże zainteresowanie uczestników powyższymi
tematami, energia i chęć z jaką pracowali, zdobywali
wiedzę i umiejętności pozwoli na sprawne i profesjonalne
organizowanie działań dla dzieci i młodzieży na terenie
Gminy Baborów.
W przedsięwzięciu brały udział osoby, które bardzo często
zajmują się organizacją jak i pomocą podczas

okolicznościowych imprez, festynów i przedsięwzięć dla
lokalnej społeczności w naszej Gminie. Nabyte
wiadomości i kwalifikacje ułatwią, usprawnią
i uatrakcyjnią podejmowane zadania.
Kurs prowadziła Pani Elżbieta Biskup – Dyrektor
Centrum Usług Kulturalno Oświatowych w Raciborzu. Do
poszczególnych wykładów i tematów zaprosiła
profesjonalną kadrę wykładowców, wychowawców,
pedagogów, animatorów kultury, plastyków, instruktorów
rekreacji ruchowej. Kurs na bardzo wysokim poziomie
ukończyli wszyscy uczestnicy. Na tym nie koniec, mamy
plany na przyszłość, zapraszamy więc wszystkich
zainteresowanych do odwiedzania naszej strony
internetowej www.gok.baborow.pl i facebooka w celu
śledzenia nowych wydarzeń.
Lidia Piecha

Wybory sołtysa Dzielowa. Wybory radnego z okręgu
nr 10

Zmarł Pan Franciszek Wierzbicki , który przez wiele lat piastował funkcję
sołtysa Dzielowa i był drugi raz radnym rady miejskiej w Baborowie. Za
zasługi za ofiarną, aktywną pracę na rzecz środowiska wiejskiego został
odznaczony w 2016 roku, na mój wniosek, odznaką „ Zasłużony dla
rolnictwa” . To dzięki Jego zaangażowaniu sołectwo Dzielów przystąpiło do
programu „Odnowa wsi” i gmina Baborów mogła pozyskać pieniądze na
remont świetlicy wiejskiej. Wybory na sołtysa Dzielowa wygrała Pani Anna
Kiner, mieszkanka Dzielowa, której życzymy dużo sił i wytrwałości w pracy
na rzecz tego sołectwa. Wybory radnego z okręgu nr 10 obejmującego
sołectwa: Dzielów i Księże Pole odbędą się 4 września b.r.
Elżbieta Kielska
Echo Baborowa

p. Franciszek Wierzbicki
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Kolejowe przewozy towarowe z Baborowa

Jak nas poinformowało PKP , na przełomie sierpniawrześnia, wznowione zostaną towarowe przewozy
kolejowe na trasie: Baborów – Pietrowice Wielkie .
Nastąpi to w związku z rozpoczęciem, przez mieszkańca
naszej gminy, działalności gospodarczej związanej
z transportem towarów.
Znowu usłyszymy stukot kół jadących po torach i sygnał
gwizdka lokomotywy ! Życzymy młodemu
przedsiębiorcy powodzenia w Jego zamierzeniach !
Elżbieta Kielska

AGROPOL z Baborowa został
Mistrzem Agro Ligi 2016
Opolszczyzny

AGROPOL Sp.z o.o. z Baborowa został
Mistrzem Opolszczyzny w ogólnopolskim
konkursie Agro Liga 2016 w kategorii:
Przetwórstwo rolno-spożywcze i usługi
rolnicze. Państwu Krystynie i Ryszardowi
Tatura oraz pozostałym członkom Zarządu
Spółki gratulujemy uzyskania tak prestiżowej
nagrody i życzymy dalszych sukcesów w stale
rozwijanej działalności na rzecz rolnictwa.
Elżbieta Kielska
zdjęcie własność OODR Łosiów

Echo Baborowa
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO
DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA
BABORÓW- działki przy ul.
Raciborskiej
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r.
poz.1774) Burmistrz Gminy Baborów podaje do
publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy
na okres powyżej lat trzech następujące nieruchomości
w Baborowie:
- działki Nr 1180/1 o pow.0,0810 ha, nr 1180/2
o pow.0,0170 ha, nr 1179 o pow.0,0130 ha położone
w Baborowie przy ul. Raciborskiej pod uprawy rolne
zapisane w Księdze Wieczystej OP1G/00021222/2. Wg
ewidencji gruntów działki stanowią łąki –Ł kl.IV
Działki nr 1179, 1180/1 i 1180/2 objęte są „„Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego obejmującego obszar w granicach
administracyjnych Gminy Baborów”
Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA- RI:
Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa,
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb
rolnictwa.
Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona do 21 sierpnia
2016r.
Czynsz dzierżawny dla w/w działek wynosi - 15.00 zł.
brutto rocznie, płatny z góry do 30 września danego
roku. Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na
okres powyżej 3 lat. Niniejszy wykaz umieszcza się na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie na
okres 21 dni tj. do dnia 27 lipca 2016r. oraz na
stronie internetowej www.bip.baborow.pl
- część działki Nr 1242/6 o pow.0,0120 ha z działki o pow.
0,9627 ha położonej
w Baborowie przy ul. Raciborskiej z przeznaczeniem pod
ogródek przydomowy zapisaną
w Księdze Wieczystej OP1G/00021222/2. Wg ewidencji
gruntów działka stanowi grunty rolne R-II kl.
Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem
5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.
Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego obejmującego obszar w granicach
administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą
Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r.
i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania
przestrzennego : Teren zlokalizowany na obszarze miasta
Echo Baborowa

Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest
symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi
tereny rolnicze- adaptacja
stanu istniejącego.
Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI:
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Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa , sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb
rolnictwa.
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi - 18,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września danego roku.
Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.
Zmiana wysokości podatku VAT i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów
powoduje zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego. Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 28 lipca 2016r. oraz na stronie internetowej
www.bip.baborow.pl

Ogłoszenie o rokowaniach

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z dnia 30 października 2015r.
z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25
września 2014r. ) oraz Uchwałą Rady Miejskiej
w Baborowie Nr VIII-84/15 z dnia 14 września 2015 r.
ogłasza:
- II rokowania nieograniczone na sprzedaż działki nr 71
o pow. 0,7500 ha, zapisanej w KW OP1G/00021225/3,
obręb Babice. Wg ewidencji gruntów działka nr 71
stanowi częściowo grunty orne (RII i RIIIa) oraz
częściowo nieużytki (N). Nieruchomość gruntowa
niezabudowana. Działka w części wynoszącej około 3/4
powierzchni stanowi składowisko odpadów, około 1/4
części użytkowana jest jako grunt orny. Zgodnie ze
„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego obejmującego obszar w granicach
administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą
Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r.
teren położony na obszarze sołectwa Babice obejmujący
działkę nr 71 ma następujący kierunek zagospodarowania
przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 71
oznaczony częściowo symbolem 17 BC-ZLI stanowi
tereny lasów i zadrzewień oraz częściowo symbolem 2
BC-RI stanowi tereny rolnicze, grunty orne, zbiorniki
wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia
infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.
Zbycie
nieruchomości
następuje
zgodnie
z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej
zagospodarowania.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami
rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych
zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.400,00zł.
Wysokość zaliczki wynosi 740,00 zł. Rokowania
Echo Baborowa

Burmistrz Gminy Baborów
mgr Elżbieta Kielska

dotyczące sprzedaży przedmiotowej nieruchomości
odbędą się w dniu 18 sierpnia 2016 r. – otwarcie ofert
o godzinie 9:00; - ustna część o godzinie 9:15 w sali
konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu
Miejskiego w Baborowie (pokój nr 18).
Terminy przeprowadzonych przetargów i rokowań:
W dniu 10 lutego 2016 r. odbył się I przetarg ustny
nieograniczony, który zakończył się wynikiem
negatywnym. W dniu 14 kwietnia 2016 r. odbył się II
przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się
wynikiem negatywnym. W dniu 16 czerwca 2016 r.
odbyły się I rokowania nieograniczone, które zakończyły
się wynikiem negatywnym.
W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne
i prawne jeżeli wpłacą zaliczkę do kasy Urzędu
Miejskiego w Baborowie do godz. 14:30 lub na konto
Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie
Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do
dnia 11 sierpnia 2016 roku (przy czym za datę wpłaty na
konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów)
oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach.
Zaznacza się, aby na dowodzie wpłaty zaliczki umieścić
dane dotyczące położenia nieruchomości (adres, numer
działki). Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się
pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem: „
Rokowania-Babice-działka nr 71-nie otwierać”
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul.
Dąbrowszczaków 2a (pokój nr 13) w terminie do dnia 11
sierpnia 2016 roku do godz. 15:30.
Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015r.,poz. 1774 z dnia 30 października
2015r.z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25
września 2014r. ) oraz Uchwałą Rady Miejskiej
w Baborowie Nr VIII-85/15 z dnia 14 września 2015 r.
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ogłasza:
- II rokowania nieograniczone na sprzedaż działki nr 72
o pow. 0,3800 ha, zapisanej w KW OP1G/00021225/3,
obręb Babice. Wg ewidencji gruntów działka nr 72
stanowi częściowo grunty orne (RIIIa) oraz częściowo
nieużytki (N). Nieruchomość gruntowa niezabudowana.
Działka w części wynoszącej około 2/3 powierzchni
stanowi składowisko odpadów, około 1/3 części
użytkowana jest jako grunt orny. Zgodnie ze „Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego obejmującego obszar w granicach
administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą
Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r.
teren położony na obszarze sołectwa Babice obejmujący
działkę nr 72 ma następujący kierunek zagospodarowania
przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 72
oznaczony częściowo symbolem 17 BC-ZLI stanowi
tereny lasów i zadrzewień oraz częściowo symbolem 2
BC-RI stanowi tereny rolnicze, grunty orne, zbiorniki
wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia
infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.
Zbycie
nieruchomości
następuje
zgodnie
z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej
zagospodarowania.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami
rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych
zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.840,00zł.
Wysokość zaliczki wynosi 390,00 zł. Rokowania
dotyczące sprzedaży przedmiotowej nieruchomości
odbędą się w dniu 18 sierpnia 2016 r. – otwarcie ofert
o godzinie 9:30; - ustna część o godzinie 9:45 w sali
konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu
Miejskiego w Baborowie (pokój nr 18).
Terminy przeprowadzonych przetargów i rokowań:
W dniu 10 lutego 2016 r. odbył się I przetarg ustny
nieograniczony, który zakończył się wynikiem
negatywnym. W dniu 14 kwietnia 2016 r. odbył się II
przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się
wynikiem negatywnym. W dniu 16 czerwca 2016 r.
odbyły się I rokowania nieograniczone, które zakończyły
się wynikiem negatywnym.
W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne
i prawne jeżeli wpłacą zaliczkę do kasy Urzędu
Miejskiego w Baborowie do godz. 14:30 lub na konto
Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie
Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do
dnia 11 sierpnia 2016 roku (przy czym za datę wpłaty na
konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów)
oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach.
Zaznacza się, aby na dowodzie wpłaty zaliczki umieścić
Echo Baborowa

dane dotyczące położenia nieruchomości (adres, numer
działki). Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się
pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem: „
Rokowania-Babice-działka nr 72-nie otwierać”
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul.
Dąbrowszczaków 2a (pokój nr 13) w terminie do dnia 11
sierpnia 2016 roku do godz. 15:30.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz.1774 z dnia 30 października 2015r.), podaje do
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych
do sprzedaży:
- nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji
gruntów jako działka nr 1252/1 o pow. 0,1498 ha, obręb
Baborów, KW OP1G/00021222/2. Wg ewidencji gruntów
działka nr 1252/1 stanowi grunty orne (RIIIa). Zgodnie ze
„Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obejmującego obszar w granicach
administracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą
Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku
obszar obejmujący działkę nr 1252/1 w miejscowości
Baborów oznaczony jest symbolem 14-MNUI i stanowi
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmujące
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz funkcję
usługową. Sprzedaż na własność w drodze przetargu.
Wartość nieruchomości 21 870,00 zł (cena nieruchomości
zawiera należny podatek VAT). Nieruchomość nie jest
obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma
przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest
przedmiotem
żadnych
zobowiązań.
Zbycie
nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Z
dniem 25 lipca 2016 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 4 lipca 2016 roku. Wszelkie informacje udzielone
będą pod nr tel.: 77/4036918.
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