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Dożynki Gminne w Tłustomostach
W dniu 3 września 2016r., w Tłustomo-
stach, odbyły się Dożynki Gminne zor-
ganizowane przez Gminę Baborów oraz
Sołectwo Tłustomosty z pomocą Gmin-
nego Ośrodka Kultury. Dożynki są naj-
ważniejszym ze świat, obchodzonych na
terenach rolniczych, są tradycją na na-
szym terenie.
Uroczystość rozpoczęła się zgodnie
z obrządkiem praktykowanym w sołec-
twie Tłustomosty: zebraniem się koro-
wodu przy posesj i Starosty Dożynek
Pana Janusza Wieczorka, skąd to
uczestnicy i goście święta plonów prze-
szli strojnym, bogatym korowodem do
Kościoła Parafialnego p. w. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. Dożynkowej
Mszy Świętej przewodniczyli: Pro-
boszcz Jan Kociok, Dziekan Dekanatu
Pietrowice Wlk. Damian Rangosz, Ks.
Krzysztof Maciejak – Proboszcz Parafii
Dzielów oraz Ks. Mariusz Kleman –
proboszcz Parafii Sucha Psina. Po
dziękczynnej Mszy Św., księża poświę-
cili zebrane na placu kościelnym korony
dożynkowe, wykonane z kłosów zbóż,
owoców, warzyw i polnych kwiatów.
Korona dożynkowa (zwana też wieńcem
dożynkowym) to tradycyjny symbol do-
żynek i charakterystyczny ich element,
bez którego nie byłoby święta zbiorów.
W tym roku mogliśmy podziwiać dzie-
sięć koron z Sołectw: Babice, Bogu-
chwałów, Dziećmarów, Dzielów, Księże
Pole, Raków, Sucha Psina, Sułków, Tłu-
stomosty oraz koronę z kl. II A, której
wychowawcą jest Pani Helena Prygoń
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Każda korona zachwycała techniką wy-
konania jak i pomysłowością. Uczestni-
cy pokazu koron z poszczególnych
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wiosek otrzymali talony na sprzęt AGD, który doposaży
świetlice wiejskie, a dzieci z kl.II A talon na artykuły
szkolne, które urozmaicą zajęcia.
Po mszy świętej zaproszeni goście oraz mieszkańcy Tłu-
stomostów przeszli barwnym korowodem na miejsce uro-
czystości dożynkowych. Część oficjalna rozpoczęła się
przekazaniem poświęconego chleba. Starostowie: Pani
Nina Łachowska oraz Pan Janusz Wieczorek na ręce
Burmistrza Baborowa Elżbiety Kielskiej ofiarowali chleb –
upieczony z ziaren tegorocznych zbóż. Głos zabrali przed-
stawiciele: Gminy Kietrz, Starostwa Powiatowego oraz
Urzędu Wojewódzkiego. Burmistrz Elzbieta Kielska,
w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udekorowała
honorowymi odznakami „Zasłużony dla rolnictwa” osoby
działające na rzecz rozwoju rolnictwa z tereny Gminy. Od-
znaki otrzymali: Magdalena Bradel z Tlustomostów, Janusz
Wieczorek z Tłustomostów, Andrzej Juzefus z Tłustomo-
stów, Paweł Czorny z Tłustomostów, Rajnhard Scholz
z Tłustomostów, Marian Bliźnicki z Boguchwałowa, Teresa
Wołk z Suchej Psiny, Jadwiga Kowalczykowska z Sułko-
wa, Wioletta Linczewska z Babic, Józef Śrutwa z Dzieć-
marowa, Urszula Podolak z Rakowa, Aneta Kierek
z sołectwa Szczyty, Lidia Nahaczewska z Suchej Psiny,
Bruno Czech z Rakowa, Ryszard Tatura z Baborowa, Jaro-
sław Ronczka z Rakowa.
Obchody Dożynek w Tłustomostach uświetnił blok arty-
styczny. Mogliśmy podziwiać Zespół Pieśni i Tańca KO-
MORNO, który pokazał się z przepięknym występem
tańców i pieśni ludowych, następnie zaprezentowały się
dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
przygotowani przez nauczycielki: Bożenę Bensz, Barbarę
Piotrowską, Ewelinę Szwec, Iwonę Nowak, Annę Rosga
oraz zespoły taneczne z Gminnego Ośrodka Kultury
z instruktorami Grzegorzem Sumik, Żanetą Górecką
i Martyną Wielgus, a także Chór „Margaretki” pod kie-
rownictwem Pani Ireny Franków działający przy Kole
Emerytów w Baborowie. Dobrze bawiliśmy się przy Bie-
siadzie z Kolą i Julą oraz Grzegorzem Poloczkiem z Ka-
baretu Rak. Ostatnie chwile umiliła nam zabawa taneczna
z zespołem Family Boys z Baborowa.
W godzinach wieczornych rozstrzygnięto konkurs posesji
dożynkowych, wzięło w nim udział siedem gospodarstw.
Komisja w składzie: p. Teresa Wołk i p.Anna Rydzik przy-
znały miejsca:
I miejsce: Kudala Wioletta, II miejsce: Wieczorek Maria,
III miejsce: Staniek Krystian, IV miejsce: Nawak Weroni-
ka, V miejsce: Meissner Maria, VI miejsce: Faron Krysty-
na, VII miejsce: Czorny Tomasz. Właściciele nagrodzonych
posesj i otrzymali talony do ZUK w Baborowie na drewnia-
ne meble ogrodowe.
Wszystkie posesje dożynkowe oraz korony biorące udział
w pokazie zostały nagrodzone dzięki hojności i wsparciu
sponsorów: Kombinat Rolny Kietrz, Bank Spółdzielczy

Baborów, Biochem Kietrz, Agropol Baborów, Agrol
Dzielów, ZUK Baborów, PROSAT Kietrz, Mleczarnia
TUREK z Głubczyce, MAKRO z Baborowa.
Na brak nudy nie mogły narzekać dzieci, dla których przy-
gotowano szereg atrakcji: dmuchańce, trampoliny, balony,
zabawki, wielkie bańki mydlane, popcorn, lody, wata cu-
krowa. Również dla dorosłych czekały niespodzianki: po-
kaz sprzętu rolniczego firmy Mobirol, przejażdżki
bryczkami oraz drezyną.
Za przygotowanie sołectwa Tłustomosty do dożynek
ogromnie dziękujemy mieszkańcom Tłustomostów z Pa-
nią Sołtys Magdaleną Bradel, członkami stowarzyszenia
Mostowiacy i strażakami z OSP Tłustomosty na czele.
Jedzenia i picia nie brakło dla nikogo, przepyszne, wiej-
skie, w dobrej cenie przysmaki z grilla, wyśmienite ciasta
upieczone przez gospodynie zachwycały wszystkich przy-
byłych.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Pracowników
Urzędu Miejskiego w Baborowie, Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego w Baborowie, Gminnej Biblioteki Publicznej ,
Gminnego Ośrodka Kultury, Zakładu Usług Komunalnych.
Wyrazy szacunku za trud i pracę dla mieszkańców Sołec-
twa Tłustomosty, Ochotniczej Straży Pożarnej w Baboro-
wie, Tłustomostach, Rakowie, Babicach, Suchej Psinie oraz
Policjantów strzegących porządku podczas tegorocznego
Święta Plonów.
Szczególne podziękowania składamy na ręce prezesa
Kombinatu Rolnego w Kietrzu – pana Mariusza Sikory
oraz dyrektora pana Wojciecha Kwaśnika, za pomoc orga-
nizacyjną i finansową.
Wszystkim uczestnikom Dożynek Gminnych w Tłustomo-
stach serdecznie dziękujemy za liczny udział ; wszystkim
pomagającym i wspierającym gratulujemy udanej imprezy!
Zapraszamy za rok do Boguchwałowa na dożynki gminno-
powiatowe!

Organizatorzy: GOK w Baborowie, Gmina Baborów,
Sołectwo Tłustomosty
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Jubileusz 65-lecia małżeństwa

Państwo Elżbieta i Jerzy Ottmann z Rakowa obchodzili jubileusz 65-lecia
zawarcia związku małżeńskiego . Z okazji tego pięknego jubileuszu Gmina
Baborów życzy Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne lata
wspólnego pożycia!

Elżbieta Kielska

Goście z Włoch
w Baborowie

Na przełomie sierpnia
i września w Naszej gminie
przebywali goście z Włoch
w osobach: księdza Jana
Mazurkiewicza oraz
wiceburmistrza gminy Cerro
Al Volturno - Antonio Di
Ciuccio. Ksiądz Jan pochodzi
z Suchej Psiny i już ponad 20
lat pełni posługę kapłańską
we Włoszech. Pan Antonio Di
Ciuccio jest wiceburmistrzem
gminy o wielkich walorach
turystycznych i zaprosił
Gminę Baborów do
współpracy w zakresie
turystyki jak też był bardzo
zainteresowany wymianą
uczniów szkół obu gmin.

Elzbieta Kielska

WYBORY
UZUPEŁNIAJĄCE DO
RADYMIEJSKIEJ
W BABOROWIE

W dniu 4 września 2016 r.
w okręgu wyborczym Nr 10
obejmującym miejscowości:
Księże Pole oraz Dzielów, zostały
przeprowadzone wybory
uzupełniające do Rady Miejskiej
w Baborowie, w związku ze
śmiercią radnego Franciszka
Wierzbickiego. W wyborach
kandydatów zgłosić mogły cztery
komitety: KWW Iwony Zajczek,
KWW Janusza Nasieniaka, KWW
Nasze Sprawy oraz KWW
Mieszkańców Gminy Baborów,
które dokonały stosownej
rejestracj i u Komisarza
Wyborczego w Opolu. Do dnia 24
lipca go godz. 24:00 trzy komitety
zgłosiły swoich kandydatów:
KWW Janusza Nasieniaka – Pana
Janusza Nasieniaka z Księżego
Pola, KWW Iwony Zajczek –
Panią Iwonę Zajczek z Dzielowa
oraz KWW Nasze Sprawy – Pana
Tomasza Kwiatkowskiego również
z miejscowości Dzielów.
W związku z przeprowadzonymi
w dniu 4 września 2016 r.
wyborami, wynikiem 59 głosów
mandat uzyskał Pan Janusz
Nasieniak, który oficjalnie został
zaprzysiężony podczas ostatniej
sesj i Rady Miejskiej w dniu 6
września 2016 r.
Czas wyborczy jak i same wybory
przebiegły bez znaczących
zakłóceń, natomiast do urn udało
się 105 spośród 242 osób
uprawnionych do głosowania.

Agnieszka Kania-Kała
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To już 70-lat w ‘’Cukrowniku’’ ŁĄCZY
NAS PIŁKA

Jubileusz 70-lecia klubu sportowego ‘ ’Cukrownik’’
był świętem piłki nożnej , klubu oraz ludzi, którzy
współtworzyli przed laty KS ‘’CUKROWNIK’’
i współtworzą dzisiaj MGKS ‘’CUKROWNIK’’ . Warto
przy okazji jubileuszu przypomnieć w zarysie historię
powstania klubu.
Klub sportowy powstał wiosną 1946 roku, jako klub
miejski z inicjatywy m.in. takich ludzi jak: Kazimierz Bąk,
Romuald Żuk, Romuald Idziak. Pierwszym prezesem klubu
został obywatel Zając. W tym samym roku klub przechodzi
pod patronat cukrowni i prezesem klubu zostaje dyrektor
Cukrowni Baborów pan Wacław Leśniewski. Dzięki bardzo
prężnej inicjatywie dyrektora Leśniewskiego w klubie
powstają sekcje tenisa stołowego i piłki siatkowej oraz
sekcja szachowa i lekkoatletyczna.
Pierwsi zawodnicy tworzący człon drużyny to : Marian

Matuszewski, Kazimierz Foltygier, Władysław Czopowik,
Gerard Pracz, Hanz Czorny, Marian Grochowski, Alfret
Sylwester, Gerard Szrajer, Piotrowski – skład ten
uzupełniają Gerard Siwy, Gerard Neuman i Henryk Skop.
Piłka nożna staje się wiodącą sekcją i bardzo popularną grą.
Boisko przy ulicy Raciborskiej jest za małe i z inicjatywy
dyrektora Leśniewskiego rozpoczyna się budowa nowego
boiska przy ulicy Opawskiej (obecnie na tym miejscu stoi
elewator zbożowy). Buduje się ogrodzenie oraz trybunę
drewnianą. Działalność dyrektora Leśniewskiego
kontynuowana jest przez nowego prezesa pana Leona
Grzesik oraz jego następcę pana Sobieskiego. Klubo
rozwija się. Powstają nowe drużyny: II drużyna seniorów
oraz drużyna juniorów i trampkarzy. Coraz więcej młodych
zawodników wchodzi do pierwszego składu. Pojawiają się
nowe nazwiska: Jerzy Musioł, Cuher, Maksymilian
Lucyga, Janecki, Zygfryt Mozler, Kolęda, Olesz, Jan
Wyderko, Bomowicz, Tadeusz Grzesik, Julian Ćwikłowski,
Osika, Jan Kiełtyka, Władysław Makowski, Jerzy Krzyżak,
Pietras, Laszkowski.
Sekcja szachowa została założona w 1968 roku. Drużyna
brała udział w mistrzostwach klasy A i B . Dzięki aktywnej
działalności pana Ewalda Surmy, Franciszka
Kopczackiego, Romana Idziaka i innych sekcja działała
prężnie organizując wiele imprez jak: Indywidualne
Mistrzostwa Opolszczyzny Juniorów, Mistrzostwa Gminy
Baborów, cykl rozgrywek o Puchar Naczelnika Miasta
i Gminy Baborów. W ponad dziesięcioletniej działalności
zanotowano sukcesy w postaci zdobycia tytułu Wicemistrza
Opolszczyzny przez pana Andrzeja Rippę oraz III miejsce
wśród Juniorów przez Ryszarda Michalczyka
w Mistrzostwach Opolszczyzny. W Baborowie cyklicznie
odbywa się turniej szachowy im. Andrzeja Rippy
w podziękowaniu za Jego zaangażowanie w propagowaniu

w propagowaniu tej jakże rozwijającej intelektualnie
dyscyplinie.
W związku ze spaleniem się trybuny drewnianej
rozpoczyna się budowa trybuny murowanej na boisku
sportowym. Prezesem zostaje pan Tadeusz Tomaszewski
(dyrektor Cukrowni). Przychodzą sukcesy na miarę
województwa. Klub zdobywa Mistrzostwo Województwa
Opolskiego Zrzeszenia Sparta (ówczesna nazwa klubu)
Osiągnięcia tego dokonano w składzie: Wyderka,
Cwikłowski, Mozler, Neuman, Krzyżek, Osika, OLesz,
Pietrasz, Szrajer, Nowak. Kierownikiem drużyny jest
R.Żuk v-ce prezesem Zagrodny, sekretarzem klubu pan
Józef Chciuk. W następnych latach prezesem zostaje
Gerard Karcz. Następuje budowa nowego boiska
sportowego, a w latach następnych budowa pawilonu
sportowego.
Kolejnym prezesem jest Zbigniew Tabisz, który przekazuje
prezesurę Ewaldowi Surmie. W roku 1983 prezesem
zostaje Edward Gorczyński. Pozostali prezesi do dzisiaj :
Roman Grek, Mariusz Fedyniuk, Czesław Domaradzki,
Wojciech Śliwiński, Janek Jasion, Jacek Blecharczyk,
Aleksandra Śliwińska.
W styczniu 1986r. trenerem seniorów ‘’Cukrownika’’
zostaje pan Zdzisław Gierowski i pod jego wodzą drużyna
awansuje do klasy okręgowej . W całej historii tylko dwa
razy zespół seniorów Cukrownika awansował do klasy
okręgowej . Pierwszy raz we wspomnianym roku 1987,
drugi w 2012. Zarówno w roku 1987, jak i w roku 2012,
nie udało się zawodnikom utrzymać w wyższej lidze.
W roku 1987powodem było odejście z drużyny takich
zawodników jak: bracia Ciaciura, Leszczyński- natomiast
w roku 2012 odejście z zespołu zawodników
sprowadzonych z Polonii Głubczyce. Warto wspomnieć
zawodników, którzy wywalczyli awans do klasy okręgowej
w roku 2012- Zawodnicy: Mateusz Antoszczyszyn,
Krystian Białek, Jakub Blecharczyk, Maksymilian
Bytomski, Adam Churas, Marek Dąbrowski, Marcin
Fąfara, Maciej Kałwa, Krzysztof Katra , Łukasz Kluk,
Patryk Krajczy, Krzysztof Kupiec, Bartosz Majewski,
Łukasz Niemiec, Krzysztof Pawlik, Piotr Pawlik, Mateusz
Podstawka, Marek Posacki, Stefan Posacki oraz
Radosław Woźniak- bramkarz.
Jubileusz 70-lecia klubu ‘ ’Cukrownik’’ dzięki wsparciu
prezesa ZUK Tomasza Krupy, GOK Baborów oraz
burmistrz Elżbiety Kielskiej miał bogatą oprawę. Swoją
obecnością zaszczycił nas nowy prezes OZPN Opole pan
Tomasz Garbowski, który wręczył medale odznaczonym
działaczom klubu:
"Złoty Medal Za Wybitne Zasługi Dla Piłkarstwa Śląska
Opolskiego": Jasion Jan, Mucha Bolesław
"Złota Odznaka Honorowej OZPN": Śliwiński Wojciech,
Blecharczyk Jacek, Kuśka Mariusz, Tokarz Krzysztof,
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Wilczek Henryk, Baran Jerzy, Dąbrowski Marek, Tokarz
Wacław, Kałwa Maciej , Klimaszewski Jan, Latko Bogusław,
Lechoszest Ryszard, Lechoszest Arkadiusz, Suchanek
Bernadeta, Sumik Ludwik, Zasadni Zdzisław, Pawliszyn
Stanisław.
‘ ’Srebrna Odznaka Honorowa OZPN’’ : Kałwa Henryk,
Karpiliński Jan,Baron Edward, Ciosek Damian, Krupa
Tomasz, Andrzejak Tomasz, Bencal Grzegorz, Mijal
Grzegorz, Posacki Stefan, Pulst Martin, Świercz Grzegorz,
Owczarek Tomasz, Podstawka Mateusz, Wochnik Ryszard,
Śliwińska Aleksandra.
"Brązowa Odznaka Honorowa OZPN": Wasilewski Rafał,
Reichel Hubert, Kiner Paweł, Pohl Paweł, Rybarski Tomasz,
Sawicki Marcin, Fąfara Marcin, Hoffmann Andrzej ,
Antoszczyszyn Mateusz, Huwer Aneta, Bedlechowicz Jerzy,
Krajczy Patryk, Kałwa Tomasz, Gułaj Mateusz, Chacko
Krzysztof, Czechowicz Artur.
Dużą atrakcją dla dzieci i młodzieży był występ Pawła
Skóry- mistrza świata, Europy i Polski we freestyle football.
Pan Paweł wykazał się nie tylko nieprzeciętnymi
umiejętnościami w żonglerce piłką, ale również zdolnościami

w nawiązywaniu relacj i z młodymi adeptami piłki nożnej .
Mecz oldbojów ‘’Cukrownika’’ i TJ Hradec dostarczył wiele
wrażeń i emocji oraz dał okazję zawodnikom seniorom do
założenia niebiesko-białych barw klubowych. To był mecz…
Spotkanie po latach dawnych działaczy i zawodników było
okazją do wymiany doświadczeń i wspomnień. Wspaniały
występ tria smyczkowego Appassionato dostarczył
uczestnikom Jubileuszu 70-lecia MGKS ‘’Cukrownik’’
mnóstwo muzycznych przeżyć estetycznych.
Młodzi zawodnicy ‘ ’Cukrownika’’ mieli okazję do
zaprezentowania swoich umiejętności w Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy Baborów, który odbył
się drugiego dnia obchodów. Po bardzo wyrównanym meczu
finałowym zespół MGKS ‘’Cukrownik’’ Seniorzy pokonał
LKS Babice i zdobył upragniony puchar.
Jubileusz 70-lecia odbył się dzięki zaangażowaniu gminy
Baborów, ZUK Baborów oraz GOK Baborów. Największe
podziękowania należą się panu Andrzejowi Kanas oraz panu
Tomaszowi Krupa. Dzięki Ich zamiłowaniu do piłki nożnej
oraz ciężkiej pracy Jubileusz 70-lecia MGKS ‘’Cukrownik’’
połączył wiele pokoleń ludzi kochających football
i wspierających Nasz Klub.

Ze sportowym pozdrowieniem
Aleksandra Śliwińska-prezes MGKS ‘’Cukrownik’’
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Nowy wizerunek
„Cukrownika”

Miejsko Gminny Klub Sportowy „Cu-
krownik” w Baborowie w dzisiejszej
rzeczywistości jest wyjątkowo waż-
nym ogniwem szkolenia, wychowania
i integracji dzieci i młodzieży z całej
Gminy – mówi prezes A. Śliwińska.
Obecnie zrzeszamy ponad 100 zawod-
ników w sześciu kategoriach wieko-
wych. Takiego modelu szkolenia
brakowało w przeszłości.
Zapewniamy naszym zawodnikom
właściwy proces szkolenia od Żaków,
Orlików, Młodzików, Trampkarzy, Ju-
niorów Młodszych i Seniorów . Pracę
szkoleniowo-wychowawczą prowadzi
trener Andrzej Kanas. To jest właściwa
osoba z bogatym doświadczeniem nie
tylko szkoleniowy, ale co jest bardzo
istotne pedagogicznym, psychologicz-
nym i organizacyjnym.
Trener Andrzej Kanas ma wizję solid-
nej drużyny seniorów na miarę możli-
wości klubu i środowiska. Postawił na
młodych wychowanków i tworzy nową
drużynę, wyłącznie z zawodników za-
mieszkujących w gminie Baborów.
Systematyczna praca i poświęcenie
przyniesie zadowolenie naszym sym-
patykom już w niedalekiej przyszłości.
Chcemy, żeby nasz MGKS był klubem
dzieci i ich rodziców, cieszymy się gdy
na mecze przychodzą całe rodziny za-
wodników. Jesteśmy wdzięczni tym,
którzy wspierają finansowo i wspoma-
gają w różnych formach działalności
klubu. Pragniemy by sport był miej-
scem krzewienia kultury fizycznej
i nawiązywania przyjaźni, bo ta piłkar-
ska przygoda zostaje na całe życie. Po-
lityka finansowo- organizacyjna
w klubie jest jasna, czytelna i transpa-
rentna. Sprawozdania finansowe i do-
kumentację co pół roku składamy
w urzędzie miejskim w Baborowie, bo
nasza działalność w głównej mierze
opiera się na funduszach z budżetu
gminu w formie ogłoszonych konkur-
sów.

Komitet Organizacyjny 70-lecia
Komitet organizacyjny obchodów związał się z grudniem ubiegłego ro-
ku. Przewodniczącym został Jan Jasiom i rozpoczęto działanie meryto-
ryczne w tym temacie. Współorganizatorami obchodów 70-lecia
Cukrownika zostali: Gmina Baborów, ZUK i GOK. Przychylne nastawie-
nie burmistrz Elżbiety Kielskiej , dyrektorki Lidii Piechy i prezesa Tomasza
Krupy dodała animuszu organiztorom. Uwierzyliśmy, że w święcie „Cu-
krownika” może uczestniczyć całą społeczność naszej gminy. To dla
mieszkańców przygotowaliśmy ofertę kulturalno-sportową dzięki osobi-
stym kontaktom, zaangażowaniu i operatywności Tomasza Krupy-powie-
dział pomysłodawca tej imprezy A. Kanas. 70 lat historii to czas kilku
pokoleń Baborowian, kilkunastu prezesów klubu, kilkuset zawodników
i wielu tysięcy sympatyków. To przeżycia, które wciąż żyją w naszych ser-
cach. Docenili to właściciele miejscowych firm i byli zawodnicy Cukrow-
nika, którzy dofinansowali nasze działanie. Mam ogromny szacunek
i wdzięczność dla ludzi, którzy bezinteresownie wspierają organizowane
imprezy w swoim środowisku. Na tą okoliczność wykonana został flaga
klubu, na której widnieją wszyscy fundatorzy i darczyńcy naszego Jubile-
uszu. To jest piękne ukoronowanie tego co się wydarzyło.

Foto: R.Kornel i B. Lichtarowicz
Tekst: Komitet organizacyjny
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Obchody jubileuszu otworzył I Turniej siatkonogi
o Puchar Prezesa ZUK w Baborowie.
Do zmagań sportowych zgłosiło się pięć dwuosobowych
zespołów, które grały systemem "każdy z każdym” do
dwóch wygranych setów.
Wyniki gier:
Wierzbno - Boguchwałów V2 1 :2
Cukrownik - Grudynia 0:2
Wierzbno - Emeryci 0:2
Boguchwałów V2 - Cukrownik 2:0
Wierzbno - Grudynia 0:2
Boguchwałów V2 - Emeryci 1 :2
Cukrownik - Wierzbno 1 :2
Boguchwałów V2 - Grudynia 2:0
Cukrownik - Emeryci 1 :2
Grudynia - Emeryci 1 :2

Kolejność:
1 .Emeryci (Bliźnicki Marcin, Świdziński Wojciech)
2.Boguchwałów V2 (Guźmiński Mateusz, Smyk Dawid)
3.Grudynia (Drapiewski Sylwester, Pilipczuk
Przemysław)
4.Wierzbno (Kowalowicz Michał, Kowalowicz Wojciech)
5.Cukrownik (Bogacki Tomasz, Krajczy Patryk)

Nagrodą dla zwycięskiej pary były medale, puchar oraz
bony na zakupy w COLO - Sport.
Część oficjalna imprezy odbyła się w świetlicy , gdzie
przewodniczący M.Hanussek zaproszonym gościom
wręczył pamiątkowe statuetki w podziękowaniu za wiele
lat współpracy w klubem oraz zaprosił do wspólnego
posiłku.
Sympatycznym akcentem tego dnia były rozgrywki dzieci
z rodzicami i dziadkami, które odbyły się na mini-boisku.
Zabawy i śmiechu było bardzo dużo.
O niespodziankę dla wszystkich "imprezowiczów” zadbał
p. Tomasz Krupa, który przyjechał na obchody z Pawłem
Skórą, mistrzem Europy i Świata z roku 2011 w freestyle
football.
Przedstawiony przez Pawła pokaz wzbudził ogromne
zainteresowanie i podziw (nie tylko dzieci).
Nie mniejszą niespodzianką były podziękowania od
Sołectwa Boguchwałów dla działaczy klubu, oraz
cudowne torty z logo Sokoła.
Kolejnymi atrakcjami tego dnia były przejażdżki konne,
animacje, gry i zabawy dla dzieci.
Dorośli bawili się przy muzyce country zespołu Karavana,
muzyce rozrywkowej granej przez zespół Forte.
Bez wątpienie hitem dnia była loteria fantowa (ze
wszystkimi losami pełnymi), której losy sprzedano
w niecałą godzinę.

70-cio lecie Sokół Boguchwałów
Ostatnim akordem obchodów, w tym dniu, był pokaz
Teatru Ognia Mantikora, a imprezę zakończył zespół
Forte.
Tak bogaty w wydarzenia program zrealizowaliśmy dzięki
wsparciu finansowemu Gminy Baborów, otrzymując
dotację w wysokości 3200 zł.
Niedziela była dniem poświęconym zmaganiom
sportowym seniorów walczących w III Turnieju piłki
nożnej o Puchar Starosty Głubczyckiego. W dniu tym
wręczono działaczom i zawodnikom naszego
stowarzyszenia odznaczenia przyznane przez OZPN w
Opolu.
Wyniki turnieju piłki nożnej :
Pilszcz - Głubczyce 0:1
Boguchwałów - Branice 0:3
Głubczyce - Branice 2:0
Pilszcz - Boguchwałów 3:1
Boguchwałów -Głubczyce 0:5
Branice - Pilszcz 0:2

Kolejność:
1 .Polonia Głubczyce
2.FC Pilszcz
3.Orzeł Branice
4.Sokół Boguchwałów
Nagrody w postaci sprzętu sportowego, ufundowane przez
Starostwo Powiatowe, odebrały wszystkie zespoły.
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Odznaczenia otrzymali:
Złota Odznaka OZPN:
Dąbrowski Stanisław, Górski Antoni, Bliźnicki Marian,
Hanusek Grzegorz
Srebrna Odznaka OZPN:
Macewicz-Hanusek Aleksandra, Kosa Elżbieta
Brązowa Odznaka OZPN:
Bałuszyńska Anna, Bliźnicki Andrzej , Bliźnicki Dominik,
Swoboda Daniel, Wilczek Marcin, Kowalowicz Michał,
Kowalowicz Wojciech, Bliźnicki Grzegorz, Świdziński
Wojciech, Bliźnicki Marcin,Bliźnicka Maria,Swienty
Szymon, Świenty Łukasz.

Wielkie i z serca podziękowania dla osób, dzięki którym
obchody mogliśmy zrealizować:
Patrycja Dziki, Anna Bałuszyńska, Monika Kosa, Elżbieta
Kosa, Aleksandra Macewicz-Hanusek, Maria Bliźnicka,
Magdalena Bałuszyńska,Mieczysław Szymański, Dominik

Bliźnicki, Stanisław Dąbrowski, Antoni Górski,
Mieczysław Hanussek, Marian Bliźnicki, Grzegorz
Bliźnicki, Mariusz Kleman, Marek Maćko, Michał Kosa,
Piotr Wilczek, Maciej Hanusek,Ewa Adamczyk, Dariusz
Bałuszyński, Zdzisław Hanusek,Dariusz Tokarz
.. .oraz instytucji i firm:
Gmina Baborów, GOK Baborów, Zakład Usług
Komunalnych w Baborowie, MAREX-Tartak Sucha
Psina, Kamieniarstwo Detko Księże Pole, Meble
MAXIMA Głubczyce, Mleczarnia TUREK
w Głubczycach, HOBBIT serwis opon - Baborów,
PATICAR Baborów- części samochodowe, Zakłady
Przemysłu Cukierniczego PIAST Głogówek, FHU
Zbigniew Bubiak, Firmie SMYK-sprzedaż opału z Nowej
Cerekwi, Bałuszyński Recykling z Boguchwałowa, TOP
Farms Głubczyce, PROMOCJA Opole,POZYTYW
Głubczyce

Organizatorzy

FESTYN RODZINNY „JUŻ
MAMYWAKACJE”
W DZIEĆMAROWIE

Koniec roku szkolnego, początek wakacji oraz
wcześniejsze święta: Dzień Matki, Dzień
Dziecka, Dzień Ojca to doskonała okazja do
spotkań i wspólnego biesiadowania.
Tradycyjnie, jak co roku organizujemy w naszej
wsi wspólnie z Panem Sołtysem, Księdzem
Proboszczem oraz wolontariuszami, plenerowy
piknik dla wszystkich mieszkańców naszej
wioski.
Rozpoczynając piknik Pan Sołtys w imieniu
swoim, wolontariuszy oraz naszych strażaków

powitał przybyłych mieszkańców oraz gości, którzy z racji już rozpoczętych wakacji licznie przybyli na festyn. Jak co
roku nasze Panie: Bernadeta Błasiak oraz Edyta Jonek przygotowały wiele ciekawych, gier i zabaw oraz konkursy, do
udziału w których nikogo nie trzeba było zachęcać. Zarówno dzieci jak i dorośli chętnie uczestniczyli w przygotowanych
atrakcjach. Po ukończonych konkurencjach dzieciom zostały wręczone upominki, które wywołały ogromną radość na ich
twarzach. Nasze maluchy i nie tylko, z niecierpliwością czekały także na „swoje koniki”, które dzięki uprzejmości Pana
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Jana Kubat umożliwiły im miłą przejażdżkę w siodle
i bryczką. Po tych wszystkich emocjach i szaleństwach
wszyscy odpoczywali przy słodkim poczęstunku
i kiełbaskach z grilla.
Wieczorem nasza drużyna OSP zaprezentowała zebranym
pokaz iluminacji świetlnych, który wszyscy zebrani
nagrodzili wielkimi brawami. Po pokazie uczestnicy
obejrzeli krótki film oraz wysłuchali pogadanki nt. metod
i form profilaktyki uzależnień, a także opowiadań
strażaków OSP o ich codziennej pracy. Na zakończenie
imprezy dzieci miały okazję obejrzeć bajkę pt.
„Czarownica” na ekranie, który nasi strażacy
przygotowali na boisku.
Po tak wesoło i mile spędzonym czasie wszyscy z żalem
rozeszli się do domów .

Pragniemy podziękować za udzieloną dotację z Gminy
w ramach wsparcia naszego zadania publicznego
skierowanego do mieszkańców Dziećmarowa
i okolicznych sołectw Naszej Gminy. Otrzymane wsparcie
bardzo pomogło nam w przygotowaniu tak atrakcyjnego
festynu.
Dziękujemy również Księdzu Proboszczowi, Panu
Sołtysowi oraz wszystkim wolontariuszom za udzieloną
pomoc w pracach przy organizacji tego przedsięwzięcia.

OSP Dziećmarów

Gmina Baborów dofinansowała, przyznając dotację,
Festyn rodzinny w Dziećmarowie.

Redakcja

Nowe łazienki dla
najmłodszych uczniów

Okres ferii letnich w szkole to czas
remontów. W tym roku, dzięki
zwiększeniu środków budżetowych
w ZSP, mogliśmy wykonać remont
trzech łazienek uczniowskich
zlokalizowanych na pierwszym i drugim
piętrze budynku szkolnego przy ul.
Opawskiej 1 9. Łazienki cieszą
estetycznym wyglądem i podobają się
zarówno dzieciom jak i dorosłym.
Planując perspektywicznie, wysokość
sanitariatów i umywalek została tak
dobrana, aby była odpowiednia zarówno
dla uczących się tam obecnie uczniów
klas pierwszych i drugich szkoły
podstawowej, jak i w przyszłości dla
dzieci przedszkolnych.

A. Szuba
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Wyjazd integracyjny do ZOO
i DinoParku w Ostrawie

Mieszkańcy Sołectwa Tłustomosty oraz
z Gminy Baborów 09 lipca 2016 roku
uczestniczyli w jednodniowym wyjeździe
integracyjnym do Ostrawy. Podczas tej
wycieczki pogoda nie była zbyt przyjazna, lecz
dobre humory uczestników nie zepsuły
wspaniałej zabawy. W pierwszej kolejności
zwiedziliśmy DinoPark, w którym dzieci mogły
zobaczyć olbrzymie dinozaury, obejrzeć
ciekawy filmik 3D, oraz przewieść się kolejką
po całym obiekcie Dinoparku. W następnej
kolejnej zwiedzaliśmy ZOO, uczestnicy poznali
różnorodna roślinność oraz bardzo wiele
gatunków zwierząt z całego świata.
W wycieczce uczestniczyło 40 uczestników,
przedsięwzięcie to zostało dofinansowane ze

W dniu 17.06.2016 grupa 50 osobowa
mieszkańców sołectwa Sucha Psina i gminy
Baborów wyjechała na trzy dniową
wycieczkę do Zakopanego.
W pierwszym dniu płyneliśmy spływem
dunajca oraz zwiedzaliśmy miasteczko
Szczawno. Nocowaliśmy w Pensjonacie
Halina w Poroninie, gdzie każdy miał do
dyspozycji siłownię, basen kryty, oraz poisko
do siatkówki.
W kolejnym dniu wyjechaliśmy do
Zakopanego, spacerowaliśmy po
Krupówkach, wjechaliśmy na Kasprowy
Wierch, gdzie podziwialiśmy wspaniałe
krajobrazy Tatr. Wieczorem Przy wspólnym
biesiadowaniu omówiliśmy biezące sprawy
Naszego sołectwa. Podczas jazdy autokarem
wysłuchaliśmy pogadanki z zakresu
uzależnień przeprowadzonych przez
druchów OSP Sucha Psina. W drodze
powrotnej korzystaliśmy z uroków źródeł
termalnych.
Dziekujemy bardzo serdecznie Gminie
Baborów za pomoc Finansową, a wszystkim
uczestnikom za mile spędzony czas.

Rada Sołecka Sucha Psina

Wyjazd do Zakopanego

środków Gminy Baborów. W drodze powrotnej przeprowadzona została pogadanka nt. profilaktyki uzależnień jak również
rozwinęła się dyskusja dotycząca zagrożeń wynikających z ogólnym dostępem młodych ludzi do różnego rodzaju gier oraz
ryzykiem poczucia rzeczywistości.
Dziękuję wszystkim za pomoc przy organizowaniu tego wydarzenia.

Prezes Stowarzyszenia „Mostowiacy” oraz sołtys wsi Tłustomosty.
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Wakacje z Ośrodkiem Kultury!

W dniach od 13 do 29 lipca br. odbył się
cykl zajęć rekreacyjno-sportowych dla
wszystkich dzieci z miasta i Gminy
Baborów. Cieszyliśmy się licznym udziałem
uczestników podczas przygotowanych zajęć
jak i zorganizowanych wycieczek, a było ich
wiele. Urozmaicony plan zajęć został
realizowany dla dzieci tak, aby uatrakcyjnić
im wolny czas podczas wakacji. Zajęcia oraz
wycieczki miały na celu wzbudzić
ciekowość poznawania przyrody, świata oraz
nowych ludzi. Wiele chętnych dzieci wzięło
udział w wycieczkach:
- Gorzyce - Aquapark,
- Głogówek -zwiedzanie miasta
z najciekawszymi zabytkami,
- Ogrodzieniec - Ruiny zamku oraz góra
Birów,
- Głubczyce- Stajnia koni na Warszawskiej ,
- Wisła - Czantoria, skocznia Małysza, pałac
prezydencki.
Jak co roku odbyły się również zajęcia
wakacyjne w Sołectwach naszej Gminy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
zaangażowanie i liczny udział.
Zapraszamy do czynnego udziału
w zajęciach, które odbywają się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Baborowie.

Sylwia Sumik
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„Aktywność szansą rozwoju”
W związku z przyznaniem w bieżącym miesiącu
dofinansowania z budżetu środków europejskich, w części
odpowiadającej finansowaniu Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w kwocie 1 38 898,50 zł i w części odpowiadającej dotacji
celowej pochodzącej z budżetu państwa, jako
współfinansowanie wkładu krajowego w kwocie 16 341 ,00
zł na realizację projektu pt. : „Aktywność szansą rozwoju”,
którego całkowita wartość wynosi 163 410,00 zł. ,
informuję o rozpoczęciu rekrutacji do projektu.
Realizatorem projektu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Baborowie. W projekcie uczestniczyć mogą uczniowie
szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład
Zespołu. Dla uczniów przygotowana jest bogata oferta
zajęć, w tym: zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka
angielskiego i matematyki warsztaty efektywnego uczenia
się, warsztaty rozwijania kompetencji społecznych, zajęcia
z programowania informatycznego- robotyka, koła
zainteresowań z języka angielskiego, matematyki i
rozwijające z przyrody, biologii, chemii, matematyki,
zajęcia efektywnego uczenia się, warsztatu doradztwa
edukacyjno- zawodowego w utworzonym Szkolnym
Punkcie Informacji i Kariery.
Do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych zakwalifikowani
będą uczniów ze średnią poniżej 3,5, z tym, że uczniowie z
niższą średnią będą mieli pierwszeństwo. W zajęciach
rozwijające uzdolnienia uczestniczyć będą uczniowie ze
średnią powyżej 3,5.

W projekcie „Aktywność szansą rozwoju” zaplanowano
również zajęcia pozaszkolne dla uczniów rozwijające
kompetencje uczenia się oraz społeczne- realizowane w
Teatrze im. Kochanowskiego w Opolu, zajęcia
matematyczne w Ogrodzie Doświadczeń w Krakowie,
zajęcia przyrodnicze w Centrum Nauki Kopernik w
Warszawie.
Zaplanowano również doposażenie w nowoczesne pomoce
dydaktyczne pracowni przyrodniczej , chemicznej oraz
utworzenie międzyszkolnej pracowni matematycznej .
Głównym założeniem opisywanego projektu jest
kształcenie kompetencji kluczowych uczniów ZSP w
Baborowie oraz rozwijanie właściwych umiejętności i
postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.
Projekt zakłada również nabycie nowych umiejętności i
kompetencji zawodowych przez grupę 20 nauczycieli
zatrudnionych w ZSP poprzez realizację szkoleń m.in. z
zakresu: ochrony danych osobowych z wykorzystaniem
narzędzi TIK, wykorzystania metody EWD do analizy
wyników egzaminów i ewaluacji pracy szkoły, współpracy
z rodzicami oraz studia podyplomowe dla nauczycieli.
Jest to kolejny projekt, z wykorzystaniem środków
unijnych, realizowany w Zespole Szkolno- Przedszkolnym
w Baborowie poszerzający ofertę dydaktyczno-
wychowawczą szkoły podstawowej i gimnazjum.

Koordynator projektu Alicja Szuba

Akcja Sprzątanie Świata „Podaj
dalej… Drugie życie odpadów.”

W 1989 roku australijski biznesmen Ian
Kiernan zapoczątkował międzynarodowy ruch
na rzecz ochrony środowiska Clean up the
World. W Polsce akcja ta została
zapoczątkowana w 1994 roku przez
założycielkę Fundacji Nasza Ziemia Mirę
Stanisławską-Meysztowicz. Hasłem tegorocznej
edycji jest „Podaj dalej… Drugie życie
odpadów”. Celem akcji jest zwiększenie
świadomości lokalnych społeczności w zakresie
recyklingu i ponownego wykorzystania
surowców wtórnych oraz inicjowanie działań
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zmniejszających nasz negatywny wpływ na
środowisko.
Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z
opiekunami udali się w wyznaczone rejony, gdzie
zbierali pozostawione śmieci. Uczniowie bardzo
chętnie podjęli powierzone im zadanie, chwycili
worki w dłoń i ruszyli w miasto. Akcją objęto
miedzy innymi teren parku miejskiego, stadion i
boisko, skwerki przy dawnej szkole przy ul.
Krakowskiej i naprzeciw ZUK-u, a także plac
zabaw na Osiedlu 40-lecia PRL i Osiedlu
Akacjowym. Zebrane śmieci zostały
pozostawione w wyznaczonych punktach, a
następnie zebrane przez pracowników ZUK-u.
Dla uczniów była to niewątpliwie niezastąpiona lekcja odpowiedzialności za stan środowiska w ich otoczeniu oraz
konieczność zdania sobie sprawy, że nawet jeden bezmyślnie wyrzucony papierek przyczynia się do zanieczyszczenia
naszej planety. Z kolei mieszkańcy Baborowa mieli możliwość obserwacji interesującej metody pracy wychowawczej .
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w zaplanowanie i realizację akcji oraz liczę na
Wasz aktywny udział w kolejnych edycjach Sprzątania świata.

Magdalena Załuska
Koordynator
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OSP NIE TYLKO DO POŻARU
–BAWIMY SIĘ

WSPÓLNIE,WESOŁO
I RODZINNIE

Dnia 27.08.2016r. obył się po raz drugi Piknik
Rodzinny. Tym razem hasłem przewodnim
było: „ Straż nie tylko do pożaru”. Główny
organizator p. Bernadetta Suchanek jako
gospodarz i przedstawiciel Ochotniczej Straży
Pożarnej powitała uczestników pikniku
słowami: „Rodzi się dziecko, rodzi się cel. .”.
Wyjaśniła potrzebę organizacji spotkań
integracyjnych mieszkańców miasta i gminy,
ludzi dorosłych i tych najmniejszych. To
w dzieciach pokładamy nadzieję na
przyszłość, to one swoja postawą będą kiedyś
wspierać innych. Przykładem jest p.
Bernadeta Suchanek, która integruje
i gromadzi dzieci, pokazuje jak ważna jest
obecność drugiego człowieka. Skończyła tymi
słowami: „Żadna terapia nie da tego, co
pomocna dłoń drugiego człowieka”. Pogoda
dopisała, uczestnicy pikniku bawili się pod
czujnym okiem strażaków. Przybyło bardzo
dużo mieszkańców wraz z rodzinami. Straż,
tak jak w poprzednim roku, pokazała
dzieciom sprzęt pożarniczy, rozstawili kurtynę
wodną, prowadzili gry sportowe.
Niespodzianką okazał się poczęstunek, na
który składał się: bigos, ciasto oraz kiełbasa
z grilla. Dla dzieci przygotowano: frytki,
nuggetsy, naleśniki, lody oraz słodycze, różne
przekąski, napoje i kompot, kawa, herbata.
Piknik jest kontynuacją współpracy

mieszkańców z Ochotnikami Straży Pożarnej , którzy w ten sposób okazują
swoja otwartość i integrację.
Pragniemy złożyć podziękowania za współfinansowanie pikniku – Pani
Burmistrz Elżbiecie Kielskiej i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy
Baborów, Panu Edwardowi Rzeźnik (ROLDOM), Jerzemu Bedlechowicz,
Tomaszowi Kałwa, Przemysławowi Pisarkiewicz, Prezesowi ZUK-
u Tomaszowi Krupa, Pani Irenie Górskiej (MAKRO), Pani Krystynie Pohl-
Tatura (AGRO POL). Szczególne podziękowania kierujemy do Pani
Wiesławy Wojtowicz – Buczek, za zaangażowanie i pomoc.
Podziękowania należą się również Paniom: Małgorzata Gębuś, Joanna
Baczyńska, Joanna Bieniek, Katarzyna Osadnik, Dorota Dzumek, Edyta
Hołownia, Agnieszka Dziki, Kinga Serwatkiewicz, Jagoda Kałwa, Lidia
Jankowska, Aneta Bury, Magdalena Suchanek, Małgorzata Wochnik.
Dużym zaangażowaniem wykazali się : Szymon Gębuś, Sabina
Sierotowicz, Krzysztof i Tomasz Biegus, Kamila Jakubowska, Paweł
Baran, Agnieszka Suchanek, którzy przygotowali i pomagali
w przeprowadzeniu całej imprezy. Dziękujemy Strażakom za postawę
i zaangażowanie w piknik. Do zobaczenia za rok.. .

Uczestnik pikniku – Lidia Jankowska

Przebudowa drogi transportu rolnego

W Baborowie przebudowano drogę transportu rolnego
korzystając ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych. Droga ma prawie pół kilometra długości. Zaczyna się
od skrzyżowania ulic : Ogrodowej i Wodnej , a kończy przy
drodze powiatowej w kierunku miejscowości Szczyty.
Przebudowa polegała na: korytowaniu, położeniu 10 cm
warstwy piasku, 30 cm warstwy kamienia, spryskaniu emulsją
asfaltową i wykończeniu dwiema warstwami (różnej grubości)
grysu. Wykonano zjazdy na posesje i miejsce mijanki. Droga
odciąży z ruchu transportu rolnego pobliskie ulice miejskie.
Całość inwestycji wyniosła 1 35 343,33zł, z czego
dofinansowanie FOGR wyniesie 70 650 zł.

Elżbieta Kielska



Echo Baborowa 1 5

Dotacja dla szpitala powiatowego w Głubczycach
Na mój wniosek, radni zgodzili się udzielić dotacji dla szpitala w Głubczycach w wysokości
7 tyś zł. Dyrektor SPZOZ w Głubczycach p.Adam Jakubowski powiedział, ze pieniądze te
wykorzysta na zakup urządzenia o nazwie bilirubinometr. Urządzenie to wykorzystywane
będzie na oddziale noworodkowym do bezinwazyjnego pomiaru bilirubiny u noworodków.

Elzbieta Kielska

Budowa kanalizacji sanitarnej
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej z kolonii
Langowo do Rakowa. Potrzeba budowy tranzytu
ścieków bytowych wyniknęła podczas
projektowania nowej , największej w Polsce
fermy krów w Langowie. Sieć sanitarna wiąże
się z budową przepompowni ścieków wraz
infrastrukturą towarzyszącą. Ponad 2,5 km nitka
sanitarna jest kładziona głównie w wykopach jak
też metodą przewiertu (np. pod rzeką Psiną). Po
uruchomieniu sieci stosowana będzie metoda
tłoczna spływu ścieków ( w większości) . Całość
kosztów wyniesie ok. 275 tyś zł, z czego
dofinansowanie uzyskane od Agencji
Nieruchomości Rolnych w Opolu wyniesie aż
88 % kosztów.

Elżbieta Kielska

Remont drogi w Rakowie
W połowie września zostały zakończone prace remontowe drogi
wewnętrznej w Rakowie. Stara popękana betonowa nawierzchnia
została usunięta. W jej miejsce ułożono nową warstwę odsączającą
i konstrukcyjną, natomiast nawierzchnia została wykonana z kostki
brukowej „behaton”. Skrajnie drogi zostały zamknięte krawężnikami,
przy czym lewostronna cześć krawężnikiem najazdowym tak, aby
zminimalizować ograniczenia dla mieszkańców w jej użytkowaniu.
Roboty uzupełniające obejmowały wykonanie dwóch przyłączy
kanalizacji deszczowej i stanowiły integralną część zadania
sfinansowanego przez Gminę Baborów.
Inwestycja została przekazana do realizacji dla Zakładu Usług
Komunalnych w Baborowie, który zgodnie z umocowaniem
prawnym celem właściwej realizacji zadania skorzystał w tym
przypadku z pomocy podmiotu zewnętrznego na podstawie art. 4 ust.
8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Powyższa złożoność realizacji zadania wynikała z dodatkowych prac
finansowanych ze środków Zakładu Usług Komunalnych
w Baborowie, który prowadził jednocześnie przebudowę kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie remontowanej drogi. Stare
studnie kanalizacyjne zostały zdemontowane wraz z częścią
kanalizacji, a w ich miejsce zostały wykonane nowe przyłącza.
Należy również wspomnieć o mieszkańcach przylegających bloków,
którzy współdziałając, na własny koszt wyremontowali chodniki
posadowione na ich działkach wzdłuż drogi. Przy tak zgranej
współpracy wyremontowana przestrzeń powinna cieszyć przez
następne lata.
Całość kosztów remontowych wyniosła 49 774,11 zł, z czego 17
115,06 zł pokryły środki gminnego Funduszu Sołeckiego sołectwa
Raków.

Elżbieta Kielska
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Nowe zasady wycinania drzew i ochrony zieleni
Mieszkańcy gminy Baborów, Zarządcy, Administratorzy,
Właściciele terenów zieleni
Szanowni Państwo,
z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza ustawa
wprowadza zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W znowelizowanej ustawie konieczność uzyskania
zezwolenia na wycinkę uzależniona jest od wielkości
obwodu pnia drzewa, a nie jak dotychczas od jego wieku.
Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 3 ustawy przepisów nie
stosuje się do drzew, których obwód pnia na wysokości
5 cm nie przekracza:
• 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
• 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków
drzew.
Nowe przepisy upraszczają też system ochrony zadrzewień.
Zniesiono między innymi:
• obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie
krzewów z ogrodów przydomowych
• działkowych
• i powalonych lub złamanych przez wiatr drzew.
Złomy i wywroty będą mogły być usunięte przez właściwe
służby (Straż Pożarna, właściciele urządzeń, o których
mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg,
infrastruktury kolejowej , itp.) lub po oględzinach
pracownika urzędu, przeprowadzonych po otrzymaniu
zgłoszenia.
Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,
w których właściciele lokali powierzyli zarząd
nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015
poz. 1 892 ze zmianami) nie będą musiały uzyskać zgody
od wszystkich swoich mieszkańców na usuniecie drzew
i krzewów. Ustawa jednak zobowiązuje spółdzielnie

mieszkaniowe i zarządy wspólnot mieszkaniowych do po-
informowania mieszkańców o planowanej wycince drzew
i krzewów, przynajmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu
wniosku w tej sprawie.
Ponadto nowe przepisy regulują sprawę niewłaściwie pro-
wadzonej pielęgnacji koron drzew. Według art. 87a ust. 2
ustawy prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowa-
dzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30%
korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drze-
wa, chyba że mają na celu:
• usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
• utrzymywanie uformowanego kształtu korony
drzewa;
• wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przy-
wrócenia statyki drzewa.
Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 art. 87a, wykonuje
się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji foto-
graficznej , wskazującej na konieczność przeprowadzenia
takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez
okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.
Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy burmistrz wymierza admi-
nistracyjną karę pieniężną za:
• usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego ze-
zwolenia;
• usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza
nieruchomości;
• zniszczenie drzewa lub krzewu;
• uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem
prac w obrębie korony drzewa.
Kara, o której mowa w ust. 1 art. 88, jest nakładana na po-
siadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o któ-
rych mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny
podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomo-
ści. W myśl nowych przepisów usunięcie powyżej 30%
korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa
w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej
50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za
co kara wyniesie 2-krotność opłaty.

Apel do mieszkańców

Z uwagi na częste interwencje dotyczące nasadzeń drzew lub krzewów przez mieszkańców, na terenach będących wła-
snością gminy Baborów, prosimy o dokonywanie nasadzeń wyłącznie na działkach będących Państwa własnością.
Nasadzanie drzew i krzewów na terenach gminnych bez zgody burmistrza, nakłada na gminę obowiązek utrzymania ich
w należytym stanie, a w przypadku złego stanu zdrowotnego lub gdy stanowią zagrożenie - usunięcie ich i poniesienie z
tym związanych kosztów.
W przypadku stwierdzenia dokonania nasadzeń na działkach gminnych, które z uwagi na obwód (odnośnie drzew) lub
wiek (odnośnie krzewów), nie podlegają ustawie o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.1 651 ze zmiana-
mi) będą one sukcesywnie usuwane przez pracowników urzędu.

Magdalena Świerczak
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Zakończona rozbudowa floty samochodowej w Wydziale Wodociągowym ZUK
Baborów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
z końcem I półrocza 2016r. zakończył rozbudowę floty
samochodowej . Nowa inwestycja to 3 Citroeny Jumpy 2.0
i 2 Fiaty Panda. Realizacja tego zadania to efekt
wewnętrznych audytów prowadzonych w naszym
zakładzie.
Podjęte działania związane z uzyskaniem efektywności
finansowej , która procentuje w przedstawionej formie były
związane ze zmianą rozliczania przejazdów służbowych
przez konserwatorów obiektów wod-kan oraz inkasentów.
2 Citroeny i 1 Fiat trafiają na teren Gminy Reńska Wieś, 1
Citroen został przekazany na obszar Gminy Baborów,
natomiast 1 Fiat Panda będzie obsługiwał teren Gminy
Pawłowiczki, gdzie również przekazany został wcześniej
zakupiony Mercedes VITO.
Jednocześnie informujemy, że w 2016r. zakład zakończył
procedurę przetargową związaną z zakupem samochodu

specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz obsługi obiektów
kanalizacyjnych, w tym również do zimowego utrzymania
dróg.
Obecnie dysponujemy trzema samochodami do obsługi
obiektów i sieci kanalizacyjnych:
1 . Zestaw wysokociśnieniowy do udrażniania
kanalizacji: podwozie: Renault Premium ciśnienie: 1 60 bar/
102l/min, pojemność: 7 000 l, nieczystości: 5 000 l, czysta
woda: 2 000 l.
2. Zestaw asenizacyjny: podwozie: MAN 14.220,
ciśnienie: 0,5 bar, podciśnienie: 0,8 bar, pojemność:6 000 l.
3 . Zestaw wysokociśnieniowy: podwozie: Renault
Master, ciśnienie: 1 40 bar/ 70l/min - pojemność: 1 000 l.

Źródło: ZUK Baborów
www.zukbaborow.pl

Zakład Usług Komunalnych w Baborowie po
zatwierdzeniu planu inwestycyjnego na rok 2016 przez
Parafię Rzym-Kat OO. Karmelitów pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Baborowie, przystąpił
w miesiącu czerwcu 2016r. do realizacji robót
budowlanych.
Roboty budowlane obejmują modernizację dwóch punktów
poboru wody poprzez likwidację starych kręgów
betonowych wraz z instalacją czerpalną i zastąpienie ich

Cmentarz Parafialny w Baborowie

studniami typu „abisynka” wyposażonymi w instalację
wodną montowaną na zdobionych podstawach stalowych
osadzonych na marmurowych cokołach. Ponadto teren
wokół studni został utwardzony kostką brukową betonową.
W obrębie studni zaprojektowano studnie chłonne, a przy
jednym z punktów została zamontowana ławka typu
parkowego z oparciem.
Ponadto zaprojektowano nowy punkt gromadzenia
odpadów w trosce o polepszenie estetyki cmentarza
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i zwiększenie funkcjonalności odbioru śmieci.
Z uwagi na stan techniczny murowanego punktu, trudności
w jego opróżnianiu oraz wysokość opłat, które są uiszczane
w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami
przyjęto w uzgodnieniu z Parafią utrzymanie jednego
punktu gromadzenia odpadów tak jak to było do tej pory –
realizacja robót zostanie zakończona w tym roku.
Warto wspomnieć, że od 2014r. do chwili obecnej z terenu
cmentarza usunięto 33 drzewa, które zagrażały
bezpieczeństwu oraz wykonano zabiegi sanitarne i
korygujące na 27 drzewach. Ponadto systematycznie
dokonywane są przeglądy dendrologiczne związane z
oceną stanu zdrowotnego pozostałych drzew. Wartość już
wykonanych prac wyniosła ok. 25.000,00 zł.
W chwili obecnej Zakład Usług Komunalnych uzyskał
decyzję zezwalającą na usunięcie kolejnych 9 drzew, które
częściowo obumarły lub z uwagi na ich odchylenia od
pionu stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia.
Takie działania spowodowały osiągnięcie wymiernego

efektu, gdyż podczas tegorocznych wichur, które
występowały na naszym terenie żaden pomnik nie uległ
zniszczeniu.
Zaznaczyć należy, że podczas kilkukrotnych anomalii
pogodowych występujących w poprzednich latach, gdzie
silne podmuchy wiatrów uszkodziły wiele drzew niszcząc
nagrobki, ich dysponenci, którzy mieli uregulowany
stosunek prawny otrzymywali odszkodowanie z
ubezpieczenia ZUK-u w wysokości od 400,00 do 800,00 zł,
które w całości pokryły naprawę uszkodzeń.
Z końcem roku Baborowska Parafia wspólnie z ZUK-iem
podejmie rozmowy dotyczące kolejnych inwestycji na
cmentarzu. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy w
zakresie sporządzenia dokumentacji technicznej
przebudowy ogrodzenia cmentarza. O wszelkich planach
będziemy informować na bieżąco.

Źródło: ZUK Baborów
www.zukbaborow.pl

Informacja dotycząca likwidacji grobów
Szanowni Państwo, Zakład Usług Komunalnych jako administrator Cmentarza Parafialnego w Baborowie informuje, że
w ubiegłym roku rozpoczął likwidację grobów „nieoznaczonych” gdzie nie uregulowano spraw prawnych.
Od miesiąca października 2016r. groby, które nadal nie mają uregulowanego stanu prawnego będą oznaczone tabliczką

według przyjętego wzoru. Tym razem dotyczy to również tych
grobów, które posiadają informacje o osobach zmarłych. W
przypadku nieuregulowania stanu prawnego, likwidacja grobów
oznaczonych tabliczkami zostanie rozpoczęta od stycznia 2017r.
Likwidacja nie obejmuje grobów, mających wartość pamiątek
historycznych ze względu na swój wiek, osoby, które są w nich
pochowane, zdarzenia, z którymi mają związek albo wartość
artystyczną.
Podstawa prawna: art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmarłych z dnia 31 stycznia 1959r. (Dz.U. Nr 11 , poz. 62) tj . z dnia
27 listopada 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 2126)

Źródło: ZUK Baborów
www.zukbaborow.pl
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Inwestycje energetyczne w dbałości
o środowisko i finanse ZUK-u

Wspaniałym jest połączenie oszczędności finansowych
z poszanowaniem i ochroną środowiska. Dzięki
współpracy z firmą Nbit Energy, Zakład Usług
Komunalnych w Baborowie przystąpił do realizacji
inwestycji związanej z montażem urządzeń
COMBIWOX typu ENWOX, które dzięki najnowszej
technologii, aktywnie monitorując i w sposób ciągły
regulując parametry zasilającego prądu, optymalizują
zużycie energii dostarczanej do obwodów o obciążeniu
mieszanym. Nieustannie regulują współczynnik mocy,
aktywnie filtrując zakłócenia harmoniczne THD
i chronią obwody przed wynikaniem przepięć z sieci
dostarczającej energię elektryczną do obiektów spółki.
Technologia COMBIWOX umożliwia osiągnięcie od 10
do 32% oszczędności energii elektrycznej co stanowi
jednocześnie zmniejszenie emisj i CO2 do atmosfery.
A w skrócie inteligentny regulator i stabilizator sterujący
obwodami o mieszanym obciążeniu daje nam:
• stabilizację energii dostarczanej do obwodu,
• podniesienie jakości pobieranej energii,
• obniżenie dodatkowych kosztów,
• obniżenie ilości CO2,
• wydłużenie żywotności urządzeń elektrycznych,
• oszczędność 10-32%.
Przyjęte rozwiązania są wdrażane w 6 punktach poboru
energii zarządzanych przez ZUK Baborów:
1 . Stacja Uzdatniania Wody w Dziećmarowie – gm.
Baborów
2. Stacja Uzdatniania Wody w Pawłowiczkach – gm.
Pawłowiczki
3. Stacja Uzdatniania Wody w Dobieszowie – gm.
Pawłowiczki
4. Oczyszczalnia ścieków w Naczęsławicach – gm.
Pawłowiczki
5. Oczyszczalnia ścieków w Jakubowicach – gm.
Pawłowiczki
6. Stacja Uzdatniania Wody w Większycach – gm.
Reńska Wieś.

Dobór urządzeń i obiektów na których są one
montowane został poprzedzony szczegółowymi
analizami finansowo - technicznymi. Model
finansowania opiera się na leasingu operacyjnym przy
zawartych porozumieniach zapewniających uzyskiwanie
corocznych oszczędności. Tak wypracowany model
inwestowania daje nam stabilizację finansową i pewne
oszczędności po zakończonym okresie inwestycyjnym.

Źródło: ZUK Baborów
www.zukbaborow.pl

Oderwać dzieci od komputerów

31 sierpnia w siedzibie Piasta Gliwice nastąpiło podpisanie
listu intencyjnego przez prezesa sekcji Futsalu – Jarosława
Jenczmionkę i prezesa Zakładu Usług Komunalnych
z Baborowa – Tomasza Krupę, na mocy którego oba
podmioty zamierzają podjąć działania propagujące futsal
wśród dzieci i młodzieży z terenu woj, opolskiego – tj . gmin:
Baborów, Pawłowiczki i Reńska Wieś. Strony w tym piśmie
wyraziły chęć organizacji wspólnych imprez sportowych
propagujących aktywny tryb życia.
To dopiero początek współpracy, na razie temat będzie
uszczegółowiany a już niebawem najmłodsi sportowcy
z naszego terenu odwiedzą obiekty Piasta podczas meczu
I ligi futsalu.

Źródło: ZUK Baborów
www.zukbaborow.pl
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Sarna to zwierzę wolnożyjące, a nie
bezdomne

W czerwcu br. w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł
pt. : „Mała sarna, wielki kłopot. A urzędnicy odbijają
piłeczkę”. Niestety autorka artykułu wprowadziła
czytelników w błąd, bowiem przedstawione informacje
w znacznej mierze były nieprawdziwe, nieścisłe, a przede
wszystkim nieskonfrontowane z przepisami prawa.
Ponadto przedmiotowa publikacja była stronnicza,
z uwagi na brak próby konfrontacji tego stanowiska
z wyjaśnieniami Burmistrza Baborowa. Na szczęście po
interwencji Burmistrza Gminy Baborów w Gazecie
Wyborczej ukazało się mocno okrojone sprostowanie
artykułu. Na więcej nie mogliśmy liczyć, jednak na
łamach niniejszej gazety przedstawiamy treść całego
sprostowania:
„Nieprawdą jest, że mieszkaniec Baborowa, który zabrał
do domu małą, dziką sarnę, nie mógł liczyć na pomoc ze
strony pracowników Urzędu Miejskiego w Baborowie.
Niezwłocznie po otrzymaniu przez pracowników Urzędu
Miejskiego w Baborowie informacji
o zdarzeniu, powiadomili o tym fakcie odpowiednie
służby, w tym Koło Łowieckie nr 1 Ostoja w Głubczycach
oraz Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Ponadto
przedmiotowa sprawa konsultowana była z pracownikiem
Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz
z Okręgowym Zarządem Polskiego Związku Łowieckiego
w Opolu. Po skontaktowaniu się z radcą prawnym
powiadomiona została również Powiatowa Inspekcja
Weterynaryjna w Głubczycach, która zgodnie z ustawą
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt sprawuje
nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
zwierząt. Wszystkie te instytucje odmówiły interwencji za
wyjątkiem Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej , która
podjęła temat, ale już po przekazaniu sarny do
specjalistycznego ośrodka.
W związku z obowiązkiem przestrzegania prawa –
urzędnicy zawiadomili również policjantów
o fakcie naruszenia prawa przez mieszkańca Baborowa.
Z inicjatywy Nadleśnictwa, mieszkaniec, który
przetrzymywał sarnę, został poinformowany,
o możliwości uzyskania w Starostwie Powiatowym
w Głubczycach pozwolenia na przetrzymywanie dzikiej
zwierzyny. Po kilku godzinach, w obecności
funkcjonariusza Policj i i pracownika Gminy osoba ta
poinformowała, że rozpoczęła stosowną procedurę
w Starostwie.
Ostatecznie Burmistrz Gminy Baborów, podczas
bezpośredniej rozmowy z mieszkańcem, uzyskała
informację, że w celu uniknięcia ewentualnej
odpowiedzialności przy pomocy Opolskiego

Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt, przekaże sarnę do
ośrodka dla dzikich zwierząt w Mikołowie, co też miało
miejsce w tym samym dniu.
Jednocześnie nieprawdą jest, że jakiekolwiek przepisy
prawa, w tym ustawa o samorządzie gminnym, nakładają
na Gminę obowiązek interwencji w analogicznych
sytuacjach. Gmina nie może również wydatkować
środków publicznych, gdy nie przewidują tego przepisy.”

Na koniec pragniemy poinformować, iż dzikie zwierzęta
są własnością Skarbu Państwa i są Naszym dobrem
ogólnonarodowym. Opieka nad tymi zwierzętami nie jest
zadaniem własnym gminy za wyjątkiem zdarzeń
drogowych z ich udziałem. Dzikie zwierzę nie może być
również potraktowane jako bezdomne bowiem zgodnie
z ustawową definicją rozumie się przez to zwierzęta
domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której
opieką trwale dotąd pozostawały.

Artur Czechowicz
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Dofinansowanie do wymiany pieców
c.o. oraz przydomowych oczyszczalni

ścieków

W lipcu br. Gmina Baborów uruchomiła dwa programy
udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na
wymianę źródeł ciepła na ekologiczne oraz na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie
z regulaminem mieszkańcy Naszej gminy mogli
składać wnioski na powyższe zadania do końca sierpnia
2016 r. Łącznie podpisano cztery umowy na
dofinansowanie wymiany źródła ciepła na ekologiczne
oraz przygotowywana jest umowa na dofinansowanie
budowy oczyszczalni ścieków. Cieszy fakt, iż wszystkie
wnioski rozpatrzono pozytywnie. Duża ilość telefonów
i zapytań świadczy o tym, że programy cieszą się
sporym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego też
w następnym roku planowana jest kolejna pula środków
przeznaczonych na obydwa zadania. UWAGA: zgodnie
z regulaminem, w następnym roku i w latach kolejnych,
wnioski można składać najpóźniej do 30 czerwca
danego roku. 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

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest na terenie Gminy Baborów

Gmina Baborów, jak co roku przystąpiła do zadania pn.:
„UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY
BABORÓW – VII NABÓR”. Obecnie zakończył się
demontaż i odbiór płyt azbestowych z 17 nieruchomości
na terenie Gminy Baborów. Pod koniec września poznamy
dokładną ilość wyrobów azbestowych, która została
usunięta z Naszej Gminy. Realizacja powyższego zadania
odbywa się dzięki współfinansowaniu ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w wysokości 50% kosztów
kwalifikowanych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości
35% wartości zadania. Pozostałe 1 5% jest pokrywane ze
środków własnych Gminy Baborów, a więc właściciel
nieruchomości nie ponosi żadnych kosztów związanych z
tym zadaniem. Ze względu na niesłabnące zainteresowanie
mieszkańców pragniemy poinformować, iż na 2017 r.
również zostaną zaplanowane środki w gminnym budżecie
na realizację tego zadania. Jednocześnie prosimy o
śledzenie strony internetowej urzędu oraz ogłoszeń
wywieszonych na tablicach w sołectwach i w Urzędzie
Miejskim w Baborowie.

Artur Czechowicz
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Wykaz Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej
www.bip.baborów.pl zostały umieszczone na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy :
-część działki Nr 1242/6 o pow. 242 m2 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 orne R-IIIa i tereny mieszkaniowe B.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi - 37,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września danego roku.
- część działki o pow.0,1 628 ha z działki nr 865/12 o pow. 0,3694 ha położoną
w Baborowie przy ul. Wiejskiej zapisaną w KW Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem na cele rolnicze.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne R-IVa, R- V, nieużytki N

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi - 26,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 października 2016r.
- część działki Nr 1242/6 o pow. 9 m2 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 orne R-III a i B- tereny mieszkaniowe.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi - 1 .50 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 października 2016r.
i w kolejnych latach do 30 września danego roku.
- działka nr 253 o pow.0,5000 ha położona w Boguchwałowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne zapisanej
w Księdze Wieczystej Nr 21640.Wg ewidencji gruntów działka stanowi grunty rolne R-II.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi - 1 25.00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 października 2016r.
i w kolejnych latach do 30 września danego roku.
- działka nr 200/5 o pow. 0,3298 ha położona w Czerwonkowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne zapisanej
w Księdze Wieczystej OP1G/00021231 /8.Wg ewidencji gruntów działka stanowi rolę kl. R-III a i R-IV a.
Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi - 83.00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 października 2016r.
i w kolejnych latach do 30 września danego roku.
- część działki Nr 1242/6 o pow. 9 m2 z działki o pow. 0,9627 ha położonej w Baborowie przy ul. Raciborskiej
z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy zapisanej w Księdze Wieczystej OP1G/00021222/2. Wg ewidencji
gruntów działka stanowi grunty rolne R-IIIa i B- tereny mieszkaniowe.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi - 1 ,50 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 października 2016r.
i w kolejnych latach do 30 września danego roku.
- część działki nr 485/5 o pow. 30 m2 z działki o pow. 0,0149 ha położonej w Baborowie przy ul. Rynek
z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2. Wg ewidencji działka stanowi
zurbanizowane tereny niezabudowane-Bp.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi - 1 5,00 zł. brutto miesięcznie, płatny z góry do 30 dnia danego
miesiąca.
- część działki nr 485/5 o pow. 20 m2 z działki o pow. 0,0149 ha położonej w Baborowie przy ul. Rynek
z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2. Wg ewidencji działka stanowi
zurbanizowane tereny niezabudowane-Bp.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi - 7,50 zł. brutto miesięcznie, płatny z góry do 30 dnia danego miesiąca.
Zmiana wysokości podatku VAT i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów powoduje
zmianę wartości stawek czynszu dzierżawnego dla w/w nieruchomości.
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Informujemy, że nasz biuletyn można otrzymać również w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Burmistrz Gminy Baborów informuje o podaniu do publicznej wiadomości poprzez wymieszenie na tablicy ogłoszeń
oraz umieszczenie na stronie internetowej www.bip.baborów.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :
Lokal mieszkalny w Sułkowie położony na działce nr 194 o pow. 0,1 200 ha zapisanej w KW nr OP1G/00037281 /8.
Lokal nr 86B o powierzchni użytkowej 78.95 m2 położony na parterze budynku. Na układ funkcjonalny lokalu
składa się : kuchnia, dwa pokoje, przedpokój , hol, łazienka z wc. Lokal nie posiada balkonu ani loggi. Wysokość
pomieszczeń 3.30 m. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze- piwnica o powierzchni użytkowej 7.28 m2 .
Lokal powstał w wyniku adaptacji pomieszczeń przedszkola na lokal mieszkalny. Lokal wyposażony w instalacje
wewnętrzne: centralnego ogrzewania zasilanego ze wspólnej kotłowni, instalację elektryczną. Brak urządzeń
łazienkowych i kuchennych. Lokal wymaga remontu bieżącego i prac adaptacyjnych : wykonanie ścianek
działowych, wykonanie instalacj i wewnętrznych wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej , podłóg, tynków wewnętrznych,
wymiany stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych.
Cena nieruchomości wynosi 33.280,00 zł.
Sprzedaż na własność w drodze przetargu
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.
Z dniem 14 października 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 1990r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie o sprzedaży

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gminy Baborów ogłasza, że:
7 października 2016 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie odbędzie się III
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 126/3 o pow. 0,2412 ha
położonej
w obrębie Sułków. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.000,00 zł. Wadium wynosi
700,00 zł. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do
kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. 1 5:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku
Spółdzielczym
w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia 3 października 2016
roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów).
Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim




