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Mikołaj w naszej szkole
„ …Jadą, jadą sanie, księżyc złoty świeci.

Hej! Jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci… .”

Tradycyjnie -6 grudnia od wielu, wielu lat w naszej szkole, nasi, najmłodsi uczniowie oczekują z niecierpliwością na
Świętego Mikołaja. Kiedy z samego rana zadzwonił dzwonek i pojawił się oczekiwany gość, radość i uśmiech pojawiły
się na dziecięcych buziach. Dzieci przywitały Mikołaja piosenką oraz kolędami zagranymi na fletach, a następnie
obiecały, że będą grzeczne i nie będą sprawiać kłopotu swoim rodzicom i nauczycielom. Po tych deklaracjach Mikołaj
przystąpił do swojego zadania i obdarzył wszystkie dzieci prezentami. Kiedyś Święty Mikołaj słynął z dobroci i cudów.
Dziś uczy nas jak dawać dobro innym, gdyż więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Podarować innym można

nie tylko rzeczy materialne,
ale i duchowe takie jak
uśmiech, dobre słowo, gesty
pełne dobroci i zrozumienia.
Dzięki takim postawom
sprawiamy, że ludzkie serce
zaczyna się bardziej cieszyć,
a świat wokół staje się pięk-
niejszy! Ciepły, mikołajko-
wy nastrój towarzyszył
wszystkim przez cały dzień.
Dzieci szczęśliwe wróciły do
domu, pamiętając o tym, że
„każdy może zostać Świę-
tym Mikołajem”

Ewelina Szwec
nauczycielka ZSP
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Katarzyna Ryrych – spotkanie
autorskie

„Polska pisarka, poetka, nauczycielka
i malarka(. . .) Prócz twórczości poważnej ,
zajmuje się także pisaniem książek dla
dzieci.” - można przeczytać o Katarzynie
Ryrych w Wikipedii. I o tym właśnie,
o niepoważnej części swojej twórczości,
rozmawiała autorka z młodzieżą podczas
spotkania. A przy okazji opowiadała też
o latach szkolnych, o swoim spotkaniu
z Fidelem Castro, o marzeniach nastolat-
ków żyjących, patrząc z perspektywy
uczestników spotkania, w zamierzchłej
przeszłości i o Nowej Hucie z tamtego
okresu. Kiedy przyszedł czas na pytania,
obok zwykle przy takich okazjach zadawanych - Skąd się biorą tematy? Czy opowiadane historie są prawdziwe? Jak to się
stało, że Pani została pisarką? – pojawiło się pytanie o wiersz. Jakiś. A ponieważ Katarzyna Ryrych jest także poetką,
bardzo serio odniosła się do tematu i opowiedziała o dwóch wierszach, które bardzo ją poruszają. To Elegie zimowe K.K.
Baczyńskiego i Warszawskie psy J. Tuwima. Zachęcała do ich przeczytania. I do czytania poezji w ogóle. Na co dzień
Katarzyna Ryrych uczy języka angielskiego żołnierzy z jednostek specjalnych. Kiedyś, krótko, pracowała w gimnazjum,
gdzie jednym z jej uczniów był Artur Szpilka. Spotkanie zorganizowano w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki
realizowanego przez Instytut Książki ze środków Ministra Kultury.

Ewa Ratuś

Podróże Pana Tomasza
Kolejna podróż i kolejne spotkanie w bibliotece. Bar-
dzo się cieszymy, że Pan Tomasz Kiziak chce się z nami
dzielić swoimi wrażeniami z podejmowanych wypraw.
Tym razem odwiedził Islandię i opowiedział nam
o swoich przygodach w podróży, prezentując bogaty
materiał zdjęciowy. Islandia jest piękna. Pobyt na Is-
landii jest dość drogi. Ale Islandia jest w zasięgu prze-
ciętnie zasobnego podróżnika. I jest przyjazna
rowerzystom. Może z wyjątkiem pogody. Na Islandii
latem temperatura utrzymuje się w okolicy 14°C. I czę-
sto wieje silny wiatr, który potrafi strącić z roweru. Ale
Islandia jest piękna. Pan Tomasz zdradził, że w przy-
szłym roku planuje wyprawę do Japonii. Życzymy po-
wodzenia i czekamy na relację.

Ewa Ratuś
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Teatr, odwołując się niemal do wszystkich zmysłów czło-
wieka, jest doskonałym narzędziem w edukacji. Pozwala
aktorom budować dla widza umowną rzeczywistość. Cza-
sem pozwala widzom w tej rzeczywistości aktywnie
uczestniczyć. Tak właśnie jest w przypadku przedstawień
Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa, którego
aktorzy po raz kolejny zaprezentowali się młodym widzom
w Baborowie w spektaklach edukacyjnych. Uczniowie klas
IV i VI podstawówki i grupa gimnazjalistów obejrzeli
przedstawienie Ja egoista – opowieść o bardzo nieśmiałym
chłopcu, który w nowej szkole chce być popularny i lubia-
ny przez wszystkich. Żeby to osiągnąć wzoruje się na po-
staciach ze świata popkultury, lansowanych przez media.
Jest przekonany, że duża liczba znajomych na portalach
społecznościowych, świadczy o jego wyjątkowości. Staje
się zarozumiały, opryskliwy i nieuprzejmy, co doprowadza
do konfliktu z rówieśnikami, rodziną i nauczycielami.
Wojtek wkrótce traci wszystkich znajomych i początkowo

nie rozumie, co się stało. Stopniowo zaczyna do niego do-
cierać, że sam za to odpowiada, ale nie wie jak wybrnąć
z tej trudnej sytuacji. Na szczęście najlepsza przyjaciółka,
nieładnie przez niego potraktowana, przyjmuje przeprosiny
i zgadza się mu pomóc. W księdze się mieści świat opo-
wieści to spektakl adresowany do dzieci młodszych. Gry
komputerowe, telewizja, internet - to wszystko bardzo ab-
sorbuje i wypełnia nam każdą wolną chwilę. Ale czasem
warto może otworzyć książkę i … przenieść się do miejsca
prawdziwie magicznego? Wiewiórek bardzo nie lubił czy-
tać. Nikt nie był w stanie przekonać go, że warto to robić.
Pewnego dnia znalazł w lesie Magiczną Księgę Bajek.
Z nudów zaczął ją czytać. Lektura tak bardzo go wciągnęła,
że wydawało mu się, że sam uczestniczy w przygodach bo-
haterów czytanych opowieści. A razem z nim w tych przy-
godach aktywnie uczestniczyły przedszkolaki – widzowie
spektaklu – bardzo przejęte tym, co działo się na scenie.

Ewa Ratuś

Przedstawienie edukacyjne

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
„ Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,

jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka siła, co spełnia marzenia. . .

To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.”

Wigilia, Boże Narodzenie – to magiczny czas
piernikowych szaleństw, wystroju naszych domów, zapach
barszczu i uszek. To również atmosfera miłości, ciepła
i zjednania rodzinnego, to czas, kiedy wszystkie złe chwile
odchodzą w dal, a nadchodzi radość. Każdy czeka
z niecierpliwością na te wyjątkowe dni. Ten magiczny czas
poczuli również pracownicy GOKu przy ogromnej pomocy
Pań uczęszczających na warsztaty twórcze, którym już
teraz dziękujemy za serdeczne wsparcie. Dnia 03.1 2.2016

(sobota) Gminny Ośrodek Kultury zorganizował Kiermasz
Bożonarodzeniowy na Placu Targowym w Baborowie,
mroźna pogoda nie zniechęciła nas do tego, aby wyjść
z naszą twórczością na zewnątrz. W plenerze pod
namiotem wystawiono m.in.: choineczki drewniane
i wyszywane, wianki w najróżniejszych kolorach i stylach
zdobienia, stroiki na stół, poduszki wyszywane, ozdoby na
choinkę oraz na ścianę – wszystko lśniące i pachnące.
Również można było zakupić przepyszne swojskie ciasta
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przygotowane przez Panie ze Stowarzyszenia
Miłośników Sułkowa, oraz wypieki przygoto-
wane przez mamy tańczących dzieci z zespo-
łów, prowadzonych przez Panią Martynę
Wielgus. Dla miłośników zdrowotności i osłody
życia – miody i wyroby pszczelarskie w prze-
różnych smakach, z gospodarstwa „Kwiato-
niów”. Wyjątkowego klimatu kiermaszu
dopełniały przepiękne polskie kolędy oraz miła
atmosfera. Za ten wspaniały świąteczny klimat
i zainteresowanie naszymi działaniami serdecz-
ne podziękowania należą się: Pani Jadwidze
Kowalczykowskiej , Bogumile Polaczy i Janinie
Pietrzkiewicz ze Stowarzyszenia Miłośników
Sułkowa, Pani Paulinie Medyńskiej i dzieciom
ze Świetlicy Miejskiej w Baborowie, Pani Ka-
tarzynie Krupie, Pani Ewie Krzykała, Pani
Magdalenie Suchanek, Pani Małgorzacie Ho-
snowskiej , Pani Ewelinie Gębuś, Pani Martynie
Wielgus i mamom małych tancerzy, Pani Sylwii
Sumik oraz wszystkim uczestnikom warsztatów
twórczych prowadzonych przez GOK w Babo-
rowie, jak również Panom konserwatorom
z Gminy Baborów. Bardzo cieszymy się i dzię-
kujemy za okazanie tak dużego zainteresowa-
nia. Część dochodów z kiermaszu została
przeznaczona na wsparcie akcji „Szlachetna
Paczka”. Wszystkich zainteresowanych fotore-
lacją z imprezy, serdecznie zapraszamy na stro-
nę internetową: gok.baborow.pl

Aleksandra Pruszowska
– animator GOK

Warsztaty Muzyczno-Ruchowe
W Sali Widowiskowej w Baborowie dnia 5 listopada br. odbyły się warsztaty muzyczno-ruchowe o tematyce Świąt Bożego
Narodzenia. Warsztaty przeprowadziła Pani Katarzyna Klepek -magister Sztuki Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskie-
go w Katowicach, posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu autorskich warsztatów muzycznych dla nauczycieli
przedszkoli, wychowania wczesnoszkolnego oraz instruktorów animacji kulturalnej . W szkoleniu wzięło udział kilkanaście
osób z Gminy Baborów. Uczestnicy mogli zapoznać się z tworzeniem prostych układów przestrzenno-ruchowych dla dzieci.
Działanie zostało zorganizowanie w ramach współpracy Gminnego Ośrodka Kultury z Centrum Usług Kulturalno Oświato-
wych ARS w Pietraszynie, którego dyrektorem jest Pani Elżbieta Biskup. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwier-
-dzające doskonalenie zawodowe według obowiązu-
jących przepisów prawa. Rezultatem nabytych umie-
jętności podczas szkolenia są układy taneczne
i jasełkowe prezentowane w Baborowskich Przed-
szkolach i Ośrodku Kultury. Zapraszamy na kolejne,
atrakcyjne szkolenia, kursy, warsztaty już w przy-
szłym roku.

Lidia Piecha
Sylwia Sumik
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Spotkanie z Mikołajem
Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie
zorganizował dla dzieci z całej Gminy
„Spotkanie z Mikołajem”, które miało miejsce 3
grudnia w Sali Widowiskowej w Baborowie.
Wieczór z ulubieńcem dzieci rozpoczął się od
serdecznego przywitania przez Panią Dyrektor
GOK-u Lidię Piecha wszystkich przybyłych
dzieci wraz z rodzicami i opiekunami. Program
otworzyły występy dzieci z Sułkowa
uczęszczających na zajęcia świetlicowe
organizowanie przez GOK, które miały
możliwość po raz pierwszy zatańczyć
świąteczną choreografię przed tak dużą
publicznością. Układ taneczny oraz stroje do
piosenki „Jingle bells” przygotowała Pani Lidia
Piecha. Następnie swoim świątecznym
występem mogły się pochwalić dzieci z zespołu
tanecznego „SMYKI”, działającego przy GOK-
u, którego choreografie wraz ze strojami
przygotowała Pani Martyna Wielgus.
Kulminacyjnym punktem wieczoru było
przyjście Mikołaja ze swoimi pomocnikami,
którzy wykonali dla dzieci interaktywny
program Mikołajkowy „Mikołaki z śnieżnej
bajki” oraz szereg atrakcyjnych zabaw w rytm
muzyki, która wprowadziła wszystkich
w świąteczny nastrój . Około 120 małych
mieszkańców Gminy spotkało się z Mikołajem
i jego dwoma pomocnikami. Ulubieniec
najmłodszych wręczył każdemu milusińskiemu
słodkie upominki. Zadowolenie i radość
emanująca od dzieci podczas organizacji takich
akcji jest dla nas powodem do nieustających
działań. Kochany Mikołaju, do zobaczenia za
rok!

Sylwia Sumik – instruktor GOK

XXVI Turniej Szachowy im. Andrzeja Rippy
W niedzielę 20 listopada 2016r. w Sali Widowiskowej
w Baborowie odbył się XXVI Turniej Szachowy im.
Andrzeja Rippy. Imprezę otworzyła Burmistrz Gminy
Baborów Elżbieta Kielska, odczytany został list od synów
nieżyjących już Państwa Krystyny i Andrzeja Rippa,
Panowie Adrian i Łukasz Rippa w liście serdecznie
dziękowali i wspierali wszystkich uczestników
i pasjonatów gry w szachy, a w szczególności
najmłodszych. W tegorocznych zmaganiach szachowych
wzięło udział 38 uczestników, turniej rozegrano systemem
szwajcarskim, kontrolowanym 9 rund x 15 minut na partię
dla każdego zawodnika przy komputerowym kojarzeniu
par, w dwóch kategoriach wiekowych: juniorzy, seniorzy.

Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwał Pan Lesław
Galacki. I miejsce w kategorii Juniorów zajął Marek
Smętek z Caper K-Koźle, na II miejscu uplasowała się
Maja Weczera z Klubu Gryf Kietrz, III miejsce zdobyła
Jenifer Stoczkowska z Sułkowa. W kategorii Seniorów
I miejsce wywalczył Piotr Chrobak z Klubu Silesia
Racibórz, II miejsce zajął Damian Malinowski z Klubu
Hetman Wrocław, na III miejscu uplasował się Jerzy
Szwagrzyk z Baborowa. Organizatorzy przygotowali
również szczególne nagrody i wyróżnienia dla:
- Najlepszego zawodnika Turnieju z Gminy Baborów,
którym okazał się Pan Jerzy Szwagrzyk .
- Najstarszego zawodnika Turnieju Pana Józefa Kołcza
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II Gminny Turniej Tenisa Stołowego
W czwartkowy wieczór 24.11 .2016r. w hali
sportowej przy ul. Wiejskiej 5a ,odbył się II
Gminny Turniej Tenisa Stołowego, na który
przybyły dzieci, młodzież i dorośli z Gminy
Baborów. Zawody otworzyli Organizatorzy,
którzy przywitali przybyłych zawodników, ży-
cząc im wielu skutecznych akcji, efektywnych
meczy, zdrowej rywalizacji fair play, a przede
wszystkim miłej zabawy. Sędzią Głównym
Turnieju został pan Artur Czechowicz.
Rozgrywki przeprowadzono w kategoriach:
1 . uczniowie klas III – VI,
2. uczniowie gimnazjum,
3. dorośli,
4. kobiety (open).
Wszystkim zawodnikom zapewniono ciepły
posiłek i napoje, a wygranym dyplomy i pu-
chary. Po zaciętych meczach w grze pojedyn-
czej wyniki turnieju przedstawiały się
następująco:
- w kategorii kobiet (open) - I miejsce wywal-

czyła Anna Berlik, II miejsce zajęła Dominika
Kojpasz, na III miejscu uplasowała się Marze-
na Białowicz.
- w kategorii klas III – VI - I miejsce zajął Piotr
Kosztyła, II miejsce wywalczył Kevin Brilka,
III miejsce zdobył Piotr Baran.

z Tłustomostów.
- Najmłodszymi zawodnikami
turnieju zostali bracia bliźniacy:
Dawid i Dominik Szczuka
z Klubu Szachowego Caper Kę-
dzierzyn-Koźle. Przyznaliśmy
także nagrodę specjalną dla Pa-
na Antoniego Dunasa - pod-
opiecznego Domu Pomocy
Społecznej w Kietrzu, który
uplasował się na 12 miejscu
w kategorii seniorów. Organiza-
torzy zapewnili szachistom cie-
płe i zimne napoje, słodkie
przekąski oraz przepyszne ka-
napki. Pracownicy Gminnego
Ośrodka Kultury pragną ser-
-decznie podziękować wszystkim uczestnikom, kibicom oraz zawodnikom przybyłym tak licznie na tegoroczny Turniej .
Coraz większe zainteresowanie naszymi zawodami skupia szachistów z Wrocławia, Raciborza, Kędzierzyna-Koźla, Kie-
trza, Częstochowy i oczywiście z Gminy Baborów. Obecność 18 juniorów jest dla nas dużą niespodzianką. Fakt ten po-
winien zachęcić młode osoby do uprawiania szlachetnej dziedziny sportu jaką są szachy. Zapraszamy pasjonatów,
zawodników oraz mieszkańców Gminy Baborów do udziału w przyszłorocznym XXVII Turnieju Szachowym Im. An-
drzeja Rippy, który odbędzie się również jesienią.

Lidia Piecha

- w kategorii gimnazjum - I miejsce wywalczył Paweł Baran, II miejsce
zajął Tomek Bogacki, na trzecim miejscu uplasował się Szymon Gę-
buś.
- w kategorii dorośli zwycięzcami zostali Panowie – I miejsce - Jacek
Zarzycki, II miejsce – Natan Skraba, III – miejsce - Mieczysław Hanu-
sek.
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować zawodnikom za przyby-
cie oraz znakomitą i emocjonującą grę. Serdeczne podziękowania kie-
rujemy dla Pana Artura Czechowicza za pomoc w organizacji
i przeprowadzeniu zawodów.
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Niezwykłe emocje na meczu Piasta Gliwice
Niedawno wspomnieliśmy o podpisa-
niu listu intencyjnego pomiędzy Za-
kładem Usług Komunalnych
w Baborowie, a Piastem Gliwice. Na-
stępnym krokiem było wdrożenie pla-
nowanych działań w życie. I tak grupa
30 najmłodszych sympatyków piłki
nożnej z terenu Sułkowa, Dzielowa,
Rakowa i Baborowa ruszyła do Gliwic
na mecz I Ligi Futsalu pomiędzy Pia-
stem Gliwice a Euromaster Chrobry
Głogów. Ta wyprawa to niemałe wy-
darzenie dla naszych pociech.

Zachęcamy do uczestnictwa sympatyków tenisa stołowego w spotkaniach grupy LGS TOP SPIN, organizowanych
przez pana Artura w każdy czwartek od godz.1 7:00 do 19:00 w Sali Widowiskowej przy ul. Rynek 9.

Lidia Piecha

Wszystkie dzieci były ubrane w stroje sportowe z herbem
Piasta oraz logiem ZUK-u i oczywiście wyprowadzały z tu-
nelu zawodników obu drużyn na boisko. Te niezwykłe emo-
cje to był tylko przedsmak przed tym co działo się później .
Niesamowici kibice z Naszej gminy zrobili niesamowity
doping w trakcie meczu wywołując zdumienie w oczach lo-
kalnych działaczy i gliwickich sympatyków piłki nożnej .
Dla dzieci warto zrobić wiele, a One potrafią się odwdzię-
czyć swoją spontanicznością w dopingu. Dzieciaki swoją
postawą wypracowały kolejne zaproszenie na futsalowy
mecz Piasta ale także na wiosenny mecz w Ekstraklasie na
dużym boisku. Warto podkreślić, że ta przygoda rozpoczęła
się dzięki przychylności prezesa sekcji Futsalu – Jarosława
Jenczmionki i kierownika zespołu Ewy Stępińskiej .

Tomasz Krupa - ZUK Baborów
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Śniadanie daje moc!
Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu całego dnia.
Dzięki niemu dzieci mają energię i siłę do nauki i zabawy
oraz lepiej koncentrują się na zadaniach wykonywanych
w szkole. „Śniadanie Daje Moc” to program edukacyjny-
promujący zdrowe nawyki żywieniowe oraz podnoszący
świadomość dotyczącą roli śniadania w diecie dzieci.
Nasza szkoła również dołączyła się do tej akcji i 8 listopada
uczniowie klas I-III przygotowywali zdrowe, drugie
śniadanie. Tego dnia wychowawczynie rozmawiały
z dziećmi na temat roli śniadania, jako najważniejszego
posiłku w ciągu dnia. Uczniowie dowiedzieli się również,
że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność. Ważne
jest też, by jeść pięć posiłków w ciągu dnia o stałych
porach i bez pośpiechu, systematycznie sięgać po nabiał,
ryby i mięsa i ciemny chleb zamiast bułek, a także pić
wodę czy soki, zamiast szkodliwych napojów gazowanych.
Mowa była też o unikaniu słodyczy i chipsów, które nie są
zdrowe oraz o zasadach zachowania higieny podczas
przygotowywania posiłków. Następnie uczniowie pod

okiem swoich Pań przystąpili do tworzenia smacznych,
kolorowych i zdrowych kanapek z dostępnych produktów
spożywczych. Tak przygotowane śniadanie uczniowie
zjadali z ogromnym apetytem. Na degustację dzieci
zaprosiły Panią Dyrektor B. Lenartowicz i Pana
Wicedyrektora R. Ratusia, którzy byli zachwyceni
kanapkowymi kompozycjami, a w związku z tym, że
kanapek powstało całe mnóstwo, uczniowie częstowali
nimi pracowników naszej szkoły i uczniów innych klas.
Takie wspólne przygotowywanie śniadania okazało się
świetną zabawą dla naszych uczniów, a ponadto okazją do
pogłębienia wiedzy na temat istoty śniadań w diecie dzieci.
Była to również okazja do integracji zespołów klasowych,
a także lekcja kulturalnego spożywania posiłków.
W przygotowaniach wsparli nas rodzice naszych uczniów,
za co im serdecznie Dziękujemy!

Koordynator akcji Ewelina Szwec
oraz wychowawczynie klas I-III

„Udany debiut”
Podczas XXVI Memoriału im. Andrzeja Rippy uczniowie,
członkowie szkolnego kółka szachowego, działającego
przy ZSP w Baborowie, zadebiutowali w zawodach
szachowych. Był to debiut bardzo udany. W turnieju wzięło
udział 37 zawodników, w tym 17 w kategorii juniorów.
W większości była to młodzież reprezentująca klub
szachowy z Kędzierzyna-Koźla. Młodzi adepci tej
królewskiej gry trenują i grają w turniejach od kilku lat.
Tym cenniejsze osiągnięcia naszych uczniów. W silnej
stawce Jennifer Stoczkowska zajęła III miejsce zdobywając

zaprezentowali się również: Rafał Mądry – 3,5 pkt. Oraz
Agnieszka Mądry i Jakub Serwatkiewicz – po 3.0 pkt.
Nadmienić należy, że turniej odbywał się w tzw. Systemie
szwajcarskim 9-rundowym, gdzie juniorzy rywalizowali
również z seniorami w zależności od skojarzenia.
Członkowie kółka szachowego już zapowiedzieli chęć
udziału w kolejnych turniejach, w których wystartują
w przyszłym roku. Mam nadzieję, że będą to również
udane starty.

Cezary Wanat
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„MIĘDZYGMINNY” Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
Od 1 stycznia 2017r. Zakład Usług Komunalnych
w Baborowie, spółka, której- obecnie - jedynym
właścicielem jest Gmina Baborów, stanie się spółką
międzygminną. Jej nowymi udziałowcami, obok Gminy
Baborów, staną się Gminy: Reńska Wieś i Pawłowiczki.
Z obiema gminami zakład współpracuje od wielu lat, ale
dopiero w grudniu 2013r. Zarząd Spółki wystąpił
z propozycją utworzenia międzygminnego zakładu
komunalnego, opierającego się na modelu
zachodnioeuropejskim. W okresie kolejnych trzech lat
w firmie następowały zmiany organizacyjne, zmierzające
do wypracowania najbardziej efektywnego modelu pracy
na terenie tych gmin. Ten okres był również czasem zmian
w samorządach, zmian prawa europejskiego i krajowego -
to wszystko dodatkowo stwarzało nowe wymagania
i obowiązki Zarządu Spółki. Zwieńczenie procesu zmiany
charakteru spółki ZUK na „międzygminną” nastąpiło 14
grudnia 2016r. w Kancelarii Notarialnej w Opolu,
w obecności przedstawicieli trzech gmin w osobach:
Mariana Wojciechowskiego – Wójt Gminy Reńska Wieś,
Jerzego Treffona – Wójt Gminy Pawłowiczki, Elżbiety
Kielskiej – Burmistrz Gminy Baborów oraz Prezesa
Zarządu ZUK Baborów Tomasza Krupy.

Nasza spółka to drugi podmiot o charakterze
międzygminnym, działający w takim zakresie, na terenie
województwa opolskiego.

Zaznaczam, że wyraziłam zgodę na podwyższenie kapitału
zakładowego spółki i objęcie nowo utworzonych udziałów,
po połowie, przez nowych wspólników, pod warunkiem
pozostania, przez Gminę Baborów, większościowym
udziałowcem Spółki.

Takie rozwiązania, związane z kompleksową obsługą
gospodarki komunalnej przez wewnętrzny podmiot,
znacznie zwiększają niezależność jednostki samorządowej
- Gmina staje się władna do podejmowania działań
strategicznych bez obawy o jej uzależnienie od podmiotów
trzecich tzn. w wielu przypadkach może wydawać spółce
tzw. polecenia wykonania zadań własnych, bez korzystania
z przepisów prawa zamówień publicznych.

Obrany kierunek zarządzania Spółką przez nowy zarząd,
wprowadził od 2011 r. zmiany organizacyjne, finansowe
i techniczne, co miało swoje przełożenie na zwiększenie
zatrudnienia oraz zwiększenie zakresu świadczonych usług.
To zapewnia trzem gminom jedne z najniższych stawek za
wodę i ścieki w województwie opolskim, jak i w Polsce.

Przypomnijmy, że zakres działalności spółki to: wodociągi
– kanalizacja – transport towarowy – transport osobowy –
budownictwo – zieleń – gospodarka odpadami –
utrzymanie czystości – myjnia samochodowa – zarządzanie
cmentarzami.

Gdy w 2011 roku powierzyłam funkcję prezesa ZUK-
u Panu Tomaszowi Krupa, byłam przekonana, że posiada
kompetencje: wiedzę i umiejętności, by rozwinąć
podupadający zakład pracy. Jak widać: Spółka rozwija się,
zatrudnia wciąż nowych pracowników, odprowadza podatki
do kasy gminnej . Życzę Prezesowi i Załodze Zakładu
Usług Komunalnych w Baborowie kolejnych,
sprzyjających rozwojowi, zdarzeń gospodarczych.

Elżbieta Kielska, burmistrz Gminy Baborów

Królewskim szlakiem Kazimierz-Sandomierz

Po raz kolejny OSP Księże Pole zorganizowało wyjazd rekreacyjno-edukacyjny po terenach Polski, której nie
znaliśmy. 45-cio osobowa grupa mieszkańców sołectwa, gminy i członków OSP odwiedziła stary Kazimierz gdzie
zobaczyliśmy Górę Trzech Krzyży, Kościół farny św. Jana Chrzciciela, ruiny zamku z wieżą obronną, z której jest
piękny widok na Wisłę oraz całą okolicę. Cudowne chwile spędziliśmy na starym rynku oglądając zabytkowe
kamieniczki i starą studnię. Podróżując meleksami obejrzeliśmy stary cmentarz żydowski, panoramę Kazimierza oraz
Korzeniowy Dół. Dzień II był dniem spędzonym w Sandomierzu, zwiedziliśmy Stare miasto i rynek, Bramę
Opatowską, Bazylikę Katedralną, miejsca kręcenia serialu „Ojciec Mateusz” oraz piękne Góry Pieprzowe. Wieczorem
zasiedliśmy do wspólnej biesiady przy ognisku, mimo chłodu bawiliśmy się wspaniale. Dzień III (niedziela) według
zasady „pamiętaj abyś dzień święty święcił” rozpoczęliśmy od mszy świętej w pięknym Nałęczowskim kościele,
następnie udaliśmy się do parku zdrojowego gdzie odbyły się pogadanki na tematy uzależnień i przeciwdziałania ich
skutkom. Pokazaliśmy temat dopalaczy jak zaobserwować u naszych dzieci ich zażywanie i jak temu przeciwdziałać.
W późniejszych godzinach wieczornych wróciliśmy do domu. Dziękujemy Gminie Baborów za dotację, Prezesowi
OSP za współpracę oraz Panu Bartkowi Chacko za bezpieczną i przyjemną jazdę.
Zapraszamy w maju na wycieczkę Lwów i okolice.

Anna Rydzik
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Dobra passa „Cukrownika"

Świetnie spisują się piłkarze seniorzy MGKS-
u w rozgrywkach sezonu 2016/2017. Po zakończonej
rundzie jesiennej w klasie B seniorów, zdecydowanie
liderują w głubczyckiej „bundeslidze”. Baborowianie
wygrali 11 meczów i raz przegrali. Ten bilans zaowocował
5 punktami przewagi nad grupą pościgową. Jest realna
szansa, że w czerwcu 2017 Cukrownik awansuje do klasy A.
Zwycięstwa budują zespól, tworzą koleżeńską atmosferę
i przyciągają coraz więcej kibiców na trybuny stadionu
miejskiego. Ostatni mecz z lokalnym rywalem z Babic
zgromadził wielu sympatyków obu drużyn i dostarczył
dużych emocji. Były race, petardy i 10 bramek. Zarząd
klubu zwraca się z prośbą do wszystkich sympatyków, żeby
w przyszłości nie przynosili na stadion świec dymnych
i petard hukowych, bo taka forma kibicowania jest
zabroniona i grozi sankcjami dla klubu.

Aneta Huwer

Geneza odnowy Klubu

O podsumowanie jesiennej rundy rozgrywek zwróciliśmy
się do trenera Cukrownika A. Kanasa. Oto co powiedział:
”Gdy 16 miesięcy temu zdecydowałem się ratować
drużynę przed wycofaniem z rozgrywek seniorów nie
było mi do śmiechu. Grający w Baborowie zawodnicy
z obcych klubów odeszli, a ówcześni działacze klubowi
też zabawili się w „uchodźców” nikt nie wierzył, gdy na
pamiętnym zebraniu 2 sierpnia 2015r. zapewniałem
nowych działaczy, iż zbiorę chłopaków a drużyna
wystartuje i rozegra wszystkie mecze w klasie B.
Zdeklarowałem również, że w ciągu najbliższych dwóch
lat zespół Cukrownika wróci do klasy A. Takie
zapewnienia dla wielu miejscowych znawców futbolu
było okazją do szyderczych kpin i pomówień. Awansu
jeszcze nie ma, ale jesteśmy na dobrej drodze żeby tak się
stało. Postawiłem na wychowanków przy ambitnym
wsparciu kilku najwierniejszych i doświadczonych
piłkarzy. To Mateusz Antoszczyszyn, Rafał Wasilewski
i Maciej Kałwa w bardzo trudnym okresie pomogli
młodej drużynie uwierzyć w swoje umiejętności. Jestem
im bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że mają satysfakcję
grając w naszym zespole. Gramy wyłącznie zawodnikami
zamieszkującymi na terenie miasta i gminy Baborów.
Taka polityka kadrowa spodobała się wszystkim
zawodnikom, którzy kiedyś nie byli doceniani i odeszli
z klubu. Teraz wyrażają gotowość do powrotu. Dbamy
o lepszy wizerunek Cukrownika, a nowe oblicze poparte
jest na uczciwym, sprawiedliwym i sympatycznym
podejściu do zawodników. To daje pozytywne rezultaty.
Zespół seniorów w 2016 roku rozegrał 23 mecze, wygrał
21 spotkań, raz zremisował i raz przegrał. Podczas
Jubileuszu 70-lecia Klubu zdobył Mistrzostwo Gminy
Baborów o Puchar Burmistrza”.

Aneta Huwer

Remanenty jesieni
W rundzie jesiennej seniorzy Cukrownika rozegrali 1 2
spotkań mistrzowskich. Wygrali 11 meczów i jedno spo-
tkanie przegrali. Średnia wieku drużyny to 19 lat. Wszyst-
kie mecze rozegrali: M. Pierzycki, M. Bogacki, R.
Śmiechowski, S. Posacki. O jedno spotkanie mniej zali-
czyli: K. Czach, R.Wasilewski, P.Kaczyński. Pozostali za-
wodnicy pierwszego składu zagrali w 10 i 9 meczach.
Stabilność składu była mocną stroną drużyny. Zakończona
selekcja też przyczyniła się do podniesienia poziomu gry.
Ogółem w jesieni zagrało 23 zawodników, a 14 z nich
zdobyło bramki dla Cukrownika. Najskuteczniejszym
strzelcem drużyny jest „Bebol” P. Krajczy zdobywca 14
goli, kolejne miejsca zajmują: „Niuniuś” A. Goszczycki -
10, „Kinder” M. Bogacki - 9, „Krecik” R. Wasilewski -6,

„Szatan” N. Skraba – 5. Pozostali zawodnicy zdobyli po 2
lub 1 bramce. Ciekawie wygląda punktacja zawodników,
za asystowanie przy zdobytych golach. Najwięcej asyst
ma P.Krajczy-9, M.Bogacki-8, A.Goszczycki-5. W sumie
asystowało 9 zawodników. Natomiast dla trenera
najważniejszą statystyką jest prowadzona przez niego
ocena zaangażowania zawodników podczas meczu.
W tym rankingu sklasyfikowano 20 piłkarzy. Pierwsza
szóstka przedstawia się następująco: Wasilewski i Krajczy
po 53 punkty, Śmiechowski i Bogacki po 51 punktów,
Posacki -50, Kaczyński – 49 punktów. Gramy ofensywnie
systemem 1 -4-3-3 a zawodnicy dostosowali się do
zmiany organizacji i stylu gry. Wprowadziliśmy
specjalizacje na wszystkich pozycjach z wartościowymi
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dublerami. Dotychczasowe wyniki zada-
walają, bo przybliżają do wytyczonego
celu. Na znaczące sukcesy w wyższych
klasach rozgrywkowych trzeba cierpliwie
poczekać, bo tych chłopców jest na to
stać. Ta drużyna ma podstawy, by nie tyl-
ko awansować, ale zadomowić się na
długo w wyższej klasie rozgrywkowej .
Obecnie od 14 listopada trenujemy na ha-
li w Baborowie. Ponadto 12 zawodników
gra w halowej lidze piłkarskiej w Racibo-
rzu. Tak będzie przez zimę, a w połowie
lutego rozegramy pierwszy sparing na
naszym boisku z Krzyszkowicami oraz
kolejne z Maciowakrzem, Ściborzycami
Wielkimi i Mokrem

Aneta Huwer

Przyszedł czas na skwer w Boguchwałowie

Rozsądna propozycja
Po zakończonych rozgrywkach na zielonych murawach
piłkarze tęsknią za grą i emocjami. Zawodnicy z naszej
gminy szukają możliwości, żeby pograć na hali. Wielu
z nich opłaca startowe i na własny koszt jeździ do Racibo-
rza, Głogówka i Głubczyc. Hala w Baborowie nie jest tak
okazała, ale też można się w niej sportowo zrealizować.
Trener „Cukrownia” A.Kanas zaprasza wszystkich chęt-
nych zawodników z Babic i Boguchwałowa do wspólnych

Wspólne działania Gminy Baborów, która finansuje zada-
nia związane z zagospodarowaniem skwerów zieleni
i ZUK-u Baborów, który je projektuje i realizuje poprawia-
ją zdecydowanie wygląd i ład przestrzenny w naszych
miejscowościach. Zagospodarowanie skweru w Bogu-
chwałowie w sąsiedztwie zatoki autobusowej w centrum
wsi to pierwszy etap przygotowań do przyszłorocznej im-

zajęć przy ul. Wiejskiej . Nie ma żadnych opłat, a okazji do
grania będzie dużo w każdy wtorek i czwartek od godz:1 6:30
do 18:00. Taka forma współpracy przyniesie wiele korzyści
dla każdego. To jest to na co czeka wielu rozsądnych piłka-
rzy i mądrych działaczy klubowych. Tym samym przyczyni-
my się do eliminowania w sporcie wrogości i napastliwości.
Wystarczy przyjść i zagrać, a scenariusz napisze samo życie.

Łączę sportowe pozdrowienia A.Kanas

-prezy - dożynek gminno-powiatowych. W tym roku
usunięto stare korzenie, betonowe fundamenty oraz
dowieziono ziemię tworząc nową powierzchnie pod
nasadzenia drzew i krzewów. W przyszłym roku skwer
zostanie uzupełniony o elementy małej architektury.

Tomasz Krupa - ZUK Baborów
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Sukces „Legato”- zespołu flecistów
„ Chwalcie Go Bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie” Psalm 150

Grudzień to najpiękniejszy miesiąc w roku, wszystkim
kojarzy się z atmosferą Świąt Bożego Narodzenia, czasem
wzruszeń, radosnych spotkań oraz melodią kolęd. Tak
właśnie było 9 grudnia w Raciborzu, gdzie w świątecznym
nastroju, w Klubie Młodzieżowym „Strefa” odbył się XVI
Wojewódzki Konkurs o tytuł „Mistrza Fletu”. W konkursie
brały udział zespoły flecistów ze szkół podstawowych
i gimnazjów z województwa śląskiego i nie tylko.
Uczniowie naszej szkoły- klasy IV b zostali
zakwalifikowani do kategorii wiekowej uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych i wraz z 17 zespołami flecistów
walczyli o miejsce na podium. Poziom konkursu był bardzo
wysoki. Moi artyści kolędami „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”- zagraną na dwa głosy oraz „Dzieciątko się
narodziło”- zagraną na trzy głosy, „wygrali” na fletach II
miejsce za najlepiej wykonane utwory muzyki
bożonarodzeniowej na fletach podłużnych. Wiem, jak wiele
pracy, godzin ćwiczeń dzieci musiały poświęcić, aby
osiągnąć ten sukces, dlatego jestem bardzo dumna z moich
uczniów i życzę im jeszcze wielu takich radosnych
i szczęśliwych chwil, jakie towarzyszyły nam właśnie tego
dnia, kiedy po długich obradach jury, odbieraliśmy
nagrodę. Ta wyjątkowa, dziecięca radość, zapał i wiara

w sens tego co robią, dodają mi sił i energii na każdy dzień
pracy z moimi uczniami. A z tą wyjątkową grupą dzieci
mam szczęście pracować już czwarty rok i cieszyć się
razem z nimi z sukcesów mniejszych i większych jak to
w szkolnym życiu bywa. Moi zwycięzcy to: Dżesika
i Wiktoria Baziak, Kamila Bilicka, Karolina Stanulewicz,
Lilianna Ligocka, Julia Muller, Amelia Mazurkiewicz, Igor
i Mikołaj Pawelec, Marcin Ledzion i Robert Wiatrowicz.
Wspomnę jeszcze, że w ubiegłym roku, o tej samej porze,
Ci sami uczniowie w XV Wojewódzkim Konkursie o tytuł
„Mistrza Fletu” zdobyli - I miejsce, a dwa lata temu w XIV
Powiatowym Konkursie o tytuł „Mistrza Fletu” zdobyli -
Grand Prix za najlepiej wykonane utwory muzyki
bożonarodzeniowej na fletach podłużnych.
Z całego serca DZIĘKUJĘ Dyrekcji naszej szkoły,
Rodzicom „moich dzieci” za pomoc i wsparcie w zakresie
rozwijania zainteresowań i talentów naszych uczniów oraz
wszystkim osobom, które tego dnia nam bardzo
kibicowały. A że święta tuż, tuż…wraz z zespołem
„Legato” życzę Wszystkim, najpiękniejszych Świąt Bożego
Narodzenia rozśpiewanych melodią pięknych, polskich
kolęd!

Ewelina Szwec- nauczycielka ZSP
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Tradycje Bożonarodzeniowe
Z nadejściem zimy, jednym z najważniejszych tema-
tów stają się święta Bożego Narodzenia, to czas naj-
piękniejszy i niepowtarzalny. Na Święta Bożego
Narodzenia czekają dzieci i dorośli. Święta te są okre-
sem szczególnym dla wszystkich, a dzieciom dają du-
żo radości. W przedszkolu to również wyjątkowy
okres, okres intensywnych przygotowań do świąt,
w trakcie którego nauczycielki na różne sposoby
przekazują dzieciom bożonarodzeniowe tradycje
i obyczaje.
Z tego względu w tym przedświątecznym czasie
w grupie IV zostały zorganizowane zajęcia, na któ-
rych dzieci wykonywały bożonarodzeniowe kartki
i dekoracje. Nasze zajęcia wsparła Pani Anna Pupka –
mama Julii, pokazując wykonane przez nią różnego
rodzaju ozdoby Bożonarodzeniowe oraz karki świą-
teczne. Mama Julii omówiła sposób ich wykonania.
Dzieci z uwagą słuchały wyjaśnień, a następnie
z wielkim zapałem zabrały się do wykonania pocztó-
wek świątecznych. Pomysły, motywy oraz technika
wykonania należały do dzieci. Efekty tych starań zo-
stały uwiecznione na poniższych zdjęciach.
Innymi zadaniami realizowanymi w okresie przygoto-
wań do świat Bożego Narodzenia są przedstawiane
corocznie jasełka, ale o nich napiszemy w następnym
artykule.

Edyta Jonek
Bożena Lenartowicz

Konkurs wiedzy o Świętym Janie Pawle II

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach
Głubczyckich już po raz szósty zorganizowano Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II skierowany do
uczniów szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Konkurs
honorowym patronatem objął Starosta Powiatu Głubczyckiego
p. Józef Kozina. Celem konkursu było poznanie życia św. Jana
Pawła II oraz inspirowanie uczniów do podejmowania postaw
wielkiego autorytetu, jakim jest św. Jan Paweł II.
Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe,
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa
Psychologiczno - Pedagogicznego oraz Zespół Szkół
w Pietrowicach. W konkursie wiedzy wzięło udział 34
uczniów z różnych szkół powiatu. Uczennice naszej szkoły
podstawowej Weronika Hipnarowicz (kl.VIb) oraz Julia
Śledzik (kl. VIa) po raz pierwszy reprezentowały naszą szkołę
na tym konkursie i zajęły wysokie III miejsce. Gratulujemy im
świetnego wyniku.

Anna Rozłucka – Jankowska
Iwona Nowak
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O lekturach innowacyjnie
Sieć, której wcieleniem są zarówno Internet,
jak i telefony komórkowe, jest w nowocze-
snym świecie czymś równie oczywistym jak
powietrze i woda. Ogrom przemian w społe-
czeństwie, jakie wywołało rozpowszechnienie
i rozwój Sieci jest bezprecedensowy. Interak-
tywne cyfrowe media coraz częściej występu-
ją w roli narzędzi pośredniczących
w relacjach ze światem, w tym także w kon-
taktach międzyludzkich. Kiedy do dyspozycji
mamy telefon i Internet, a świat stał się „glo-
balną wioską”, anachronizmem stało się pisa-
nie listów czy telegramów. Jak wynika
z badań przeprowadzonych w naszej szkole
w ramach ewaluacji wewnątrzszkolnej , dzieci
i młodzież naszej szkoły najczęściej spędzają
wolny czas w towarzystwie mass mediów
z przewagą Internetu. Znamiennym jest fakt,
że korzystający z sieci używają swoistego ję-
zyka, którego charakterystycznymi elementa-
mi są akronimy, a przede wszystkim
emotikony, które w Internecie stanowią swo-
isty substytut komunikacji niewerbalnej , a ich
znaczenie bywa zmienne i zależne od kontek-
stu. Tego typu komunikacja poprawia szyb-
kość i jakość usług, ale niestety wpływa
negatywnie na płaszczyznę językową użyt-
kowników języka. Specyfiką komunikowania
się przez tego typu urządzenia jest ekono-
miczność i oszczędność środków wyrazu.
Służą one do wyrażania nastrojów, uczuć
i emocji w zwykłych dokumentach teksto-
wych, ale pomijana jest sfera wrażliwości, re-
fleksj i, z czego może wynikać
zaobserwowane ograniczenie umiejętności
w nazywaniu uczuć. Prawie niemożliwym
wydaje się, by zwykła książka nawet bogato
ilustrowana i w barwnej oprawie mogła kon-
kurować z telewizją czy Internetem. W roku
szkolnym 2016/2017 nauczycielki języka
polskiego w ZSP w Baborowie Anna Rozłuc-
ka – Jankowska i Iwona Nowak wraz z klasa-
mi VIa i VIb wdrażają w pracy nad lekturą
nowatorskie metody: metoda lapbooka, te-
atrzyk kamishibai, metoda myślących kapelu-
szy de Bono, flashmob, street art i inne.
Głównym celem i założeniem tej innowacji
jest nakłonienie do sięgania po coś, co
uczniowie uważają dziś za anachronizm –
książkę, aby przede wszystkim pokazać im
wartość i piękno literatury, by unaocznić sens

słów „Kto czyta, żyje wielokrotnie”. Kolejnym ważnym aspektem podję-
tych działań jest promocja czytania książek jako ciekawej formy spędzania
wolnego czasu oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych
uczniów. W październiku szóstoklasiści zaprezentowali uczniom pozosta-
łych klas oraz w trakcie wywiadówek również Rodzicom uczniów wypra-
cowaną metodę lapbooka. Lapbook to w dosłownym tłumaczeniu „książka
na kolanach”, obrazkowa mapa myśli, rodzaj teczki, w której zbieramy
materiały na dany temat; Informacje te jednak nie są gromadzone niczym
wycinki z gazet. Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni
na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To
wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych
kształtach i na karteczkach.
Lapbook jest więc czymś w rodzaju teczki interaktywnej , przypominającej
papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej
nazwa.
Zakładanym rezultatem innowacji jest fakt, że uczniowie zyskają inny po-
gląd na omawiane lektury, utwierdzą się w przeświadczeniu, że praca
z tekstem źródłowym może być ciekawa i inspirująca, a czytanie książek
stanie się ciekawą formą spędzania wolnego czasu, stanowiącą alternatywę
dla gier komputerowych.

Iwona Nowak
Anna Rozłucka – Jankowska
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„LUDZIE Z PASJĄ”
11 grudnia 2016 r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Baborowie odbył się III Festiwal
„Ludzie z pasją” .
Wiele osób posiada i rozwija swoje pasje
w domowym zaciszu, a ich dzieła dostępne są tylko
najbliższym. Ideą naszego festiwalu jest
zaprezentowanie szerszemu gronu odbiorców ich
wielorakich zdolności: muzycznych i wokalnych,
plastycznych, sportowych, teatralnych, wszelkiego
rodzaju manualnych, konstruktorskich, oraz pasj i
kolekcjonerskich.
Atmosfera przygotowań do Świąt Bożego
Narodzenia sprzyja otwieraniu się na drugiego
człowieka i wychodzeniu naprzeciw jego
potrzebom. Nie chodzi tylko o potrzeby materialne,
ale również o gotowość wspólnego przebywania
i poznawania się nawzajem.
W tę radosną, świąteczną atmosferę wprowadził
zgromadzonych gości występ zespołu flecistów
„Legato”, laureatów II miejsca w XVI
Wojewódzkim Konkursie „Mistrz Fletu”,
przygotowywanych przez Panią Ewelinę Szwec.
Odegrane przez nich melodie znanych kolęd
przygotowały obecnych do odbioru przedstawienia
jasełkowego w wykonaniu uczniów kl. IVb i Va,
pod kierunkiem Pani Barbary Piotrowskiej i Pani
Bożeny Bensz. Za sprawą tekstów, dekoracji
i śpiewu wszyscy poczuli magię nadchodzących
świąt.
Jakub Bencal zaprezentował dwa utwory na
instrumencie klawiszowym. Na uwagę zasługuje
fakt, że naukę rozpoczął we wrześniu bieżącego
roku.
Pod opieką Pani Anny Rosga uczennice Ola
Tyburczy, Milena Kamińska, Weronika Bachryj,
Karolina Żądło i Jasmin Kordus przygotowały
i zaprezentowały taniec nowoczesny. Z kolei uczeń
kl. IIb Sergiusz Polak popisał się świetną dykcją
deklamując wiersze „Złośliwe buty” R. Lasoty
i „Moja Ojczyzna” A. Oppmana.
Swoje umiejętności wokalne zaprezentowała
obecnym Nela Szulc śpiewając utwór „Nie jestem
sama”.
Oliwia Osadnik od sześciu lat, przy dużym
wsparciu rodziców, każdą wolną chwilę poświęca
doskonaleniu umiejętności tanecznych oraz
akrobatycznych. Mogliśmy podziwiać jej gibkość
w tańcu z gatunku hip – hop.
Gra na wiolonczeli nie jest prostą sprawą, tym
bardziej budzi więc podziw fakt, gdy
wiolonczelistką jest siedmioletnia uczennica naszej

szkoły – Dobrawa Mijal. Przy GOK w Baborowie działają zespoły
taneczne, których instruktorami są Pani Lidia Piecha i Pani
Martyna Wielgus. Zespół taneczny „Smyki” tworzą dzieci
w wieku od trzeciego do dwunastego roku życia. W ich wykonaniu
zobaczyliśmy dwa układy choreograficzne „Taniec mikołajkowy”
i „Miks”. Z kolei „Gang Sułkowskich świeżaków” to grupa pięcio –
dziewięciolatków prezentująca się w tańcu „Świąteczne świeżaki”.
Kolejną uczestniczką festiwalu była utalentowana Ola Pasoń z kl.
IIb, która zaprezentowała umiejętności recytatorskie i taneczne
deklamując wiersz „Wiersz o mądrym Jasiu” i taniec solowy.
Spośród gimnazjalistów swoje pasje zaprezentowali Piotr
Hołownia i Bartłomiej Karpiliński, obaj z kl. IIIb. Piotr od kiedy
pamięta fascynował się konstrukcjami z klocków Lego. Dziecięca
fascynacja przerodziła się w pasję tworzenia skomplikowanych,
zdalnie sterowanych, pneumatycznych konstrukcji, rozwijających
jego zainteresowania elektroniką i robotyką.
Gitara elektryczna jest instrumentem, który dla Bartka nie ma
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tajemnic. Aby dorównać swoim wielkim idolom wśród
których jest legendarny Jimi Hendrix, ciągle udoskonala
technikę gry, o czym mogliśmy się przekonać słuchając
dwóch utworów w jego wykonaniu.
Jak co roku festiwalowi towarzyszył bożonarodzeniowy
kiermasz ciast i świątecznych dekoracji. Wśród wystawców
można było podziwiać rękodzieła wielu mieszkańców
naszej gminy. Pani Magdalena Suchanek zadziwiła
wszystkich pracami wykonanymi techniką decoupage.
Dekoracje i ozdoby szydełkowe Pani Marii Kejza nie
miały sobie równych, podobnie jak krawiectwo sztuki
użytkowej Pani Eweliny Gębuś. Pani Ewa Krzykała
wykonuje wiele ozdób z materiałów naturalnych, na
festiwalu zaprezentowała bogaty wybór stroików
i dekoracji świątecznych. Dużej cierpliwości, wprawy
i sprawności manualnej potrzeba, aby wykonywać prace
techniką orgiami modułowego, które w wolnych chwilach
tworzy absolwentka naszego gimnazjum Daria Kidziak.

Pan Arkadiusz Syrzysko potrafi z drewna wyczarować
wszystko, więc jego rzeźby cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Najmłodszymi spośród wystawców byli
Bartek Wróbel z kolekcją pojazdów z klocków Lego oraz
Jakub Suchanek z bogatą kolekcją otwieraczy do butelek
i zbiorem unikatowych fotografii starego Baborowa.
Świeże, domowe wypieki można było zjeść przy kawie
i herbacie w festiwalowej kawiarence, podczas występów,
lub zabrać ze sobą do domu. Cieszyły się one wielką
popularnością.
Dziękujemy rodzicom, sponsorom i darczyńcom oraz
pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Baborowie którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do sukcesu festiwalu.

Edyta Hołownia
Bożena Lenartowicz

MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU
Czas przygotowań do wi-
zyty Mikołaja w Przed-
szkolu, to bardzo pracowity
okres. Każda grupa przygo-
towała piosenkę, wiersz lub
rysunek, które będą mogły
zaprezentować lub wręczyć
długo wyczekiwanemu Mi-
kołajowi. Dzieci uwielbiają
te przygotowania i mimo,
że zajmują im one wiele
czasu, robią to z wielką
przyjemnością. Jak co roku
6 grudnia dzieci przed-
szkolne we wszystkich od-
działach od rana
z niecierpliwością wycze-
kiwały wizyty świętego

Mikołaja. Oczekując upragnionego gościa, dzieci
bawiły się wesoło ze świtą Mikołaja- śnieżynkami
z GOK w Baborowie, które przygotowały wiele
atrakcji, między innymi zabawy ruchowe, konkursy,
tańce, w których przedszkolaki chętnie
uczestniczyły.
Dzieci nawoływały Mikołaja, który swoje przybycie
do przedszkola oznajmił dźwiękami
rozbrzmiewających dzwoneczków. Mikołaj wszedł
do sali z workiem pełnym prezentów. Wszystkie
dzieci, małe i duże bardzo przeżywały to spotkanie.
Na niejednej twarzy można było zobaczyć
niepewność, obawę, a nawet lęk. Święty Mikołaj
uśmiechał się przyjaźnie, więc i na twarzach dzieci
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Intensywna końcówka roku
Pomimo tego, że w gminie Baborów mamy jedne
z najniższych stawek za wodę i ścieki w województwie
opolskim (45 miejsce na 46 gmin ujętych w ewidencji) jak
i na terenie kraju (863 miejsce na 934), które wynoszą
łącznie 7,34 zł. to potrafimy wygospodarować środki
finansowe na kolejne inwestycje. Pierwsza z nich to remont
sieci wodociągowej w ulicy Piaskowej . Zadanie polega na
wymianie starych rur azbestowo – cementowych na rury
PCV z przyłączami PE. Finansowanie tego zadania zostało
podzielone na dwie części. Gmina Baborów pokrywa 50%
wartości inwestycji, natomiast drugą połowę kosztów
ponosi Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie
ze środków taryfowych. Taki model finansowania był
zastosowany również przy wymianie sieci wodociągowej
w ulicy Szkolnej i Stawowej w Baborowie. Kolejne dwie
inwestycje są realizowane na terenie sołectwa Tłustomosty
i finansowane w całości z funduszy ZUK-u. Prace

obejmują wykonanie drogi dojazdowej do stacj i
uzdatniania wody i studni głębinowych oraz wykonanie
zagospodarowania przepompowni ścieków wraz z jej
ogrodzeniem.
Kończą się również przygotowania do przyszłorocznych
inwestycji w tym jednego z ważniejszych zadań jakim jest
wymiana sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej , co ściśle
wiąże się z przebudową tej ulicy na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Krakowską do skrzyżowania z drogą
powiatową 1262 O (przedłużenie ulicy Raciborskiej –
wylot w kierunku Dzielowa).
W tym przypadku również zastosujemy model
finansowania 50+50, gdzie Gmina Baborów i Zakład Usług
Komunalnych podzielą się kosztami.

Tomasz Krupa - ZUK Baborów

pojawił się uśmiech. W czasie
rozmowy z Mikołajem dzieci
obiecały, że będą grzeczne.
Mikołaj wręczył wszystkim
dzieciom paczki, przygotowane
przez rodziców. Dziękując za
prezenty przedszkolaki
recytowały wiersze oraz
śpiewały piosenki. Wizyta św.
Mikołaja minęła w bardzo miłej
atmosferze i przyniosła
przedszkolakom wiele radości.

Bożena Lenartowicz
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Wycieczka do Wrocławia

W dniu 19.11 .2016 zorganizowaliśmy wycieczkę
integracyjną do Wrocławia, w której wzięła udział 51 -
osobowa grupa mieszkańców Dziećmarowa. Podczas
podróży autokarem została przeprowadzona pogadanka
na temat zagrożeń, które niosą za sobą uzależnienia: od
alkoholu, narkotyków, nikotyny a także powszechnych
obecnie uzależnień behawioralnych. Uczestnicy
wycieczki zwiedzili Afrykarium we wrocławskim zoo,
gdzie mogli zobaczyć ekosystemy Czarnego Lądu
związane ze środowiskiem wodnym Afryki.
Wycieczkowicze podziwiali przepiękne rafy koralowe,
rekiny, płaszczki, żółwie, pingwiny i krokodyle oraz
wiele innych gatunków zwierząt.
Kolejnym punktem programu i niewątpliwie wielką
atrakcją był wjazd na 49-piętro wieży widokowej SKY
TOWER, skąd można było podziwiać panoramę

Wrocławia i okolic. Wrażenia z „góry” były naprawdę
niesamowite.
Po tych wszystkich przeżyciach mieliśmy możliwość
odwiedzenia kiermaszu świątecznego na wrocławskim
rynku, gdzie mogliśmy zobaczyć piękne wyroby
rękodzieła artystycznego, skosztować różnych
regionalnych przysmaków świątecznych oraz podziwiać
świąteczny wystrój rynku – po prostu poczuć przedsmak
nadchodzących świąt.
Wszystkim uczestnikom dopisywał humor, wróciliśmy
zmęczeni ale zadowoleni.
Wycieczka została dofinansowana przez Gminę Baborów
w ramach udzielonej dotacji, za co Pani Burmistrz
bardzo dziękujemy.

Śrutwa Łukasz
Prezes OSP Dziećmarów
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Ogłoszenie o przetargach
Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015r.,poz. 1 774 z dnia 30
października 2015r.) oraz 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. 1 490 z dnia
25 września 2014r.), ogłasza:
- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki
nr 355/1 o pow. 0,0575 ha, zapisanej w KW
OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. Wiejska. Wg
ewidencji gruntów działka nr 355/1 stanowi
zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp).
Nieruchomość niezabudowana. 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 355/1 w miejscowości Baborów oznaczony
jest symbolem 9-MNUI i stanowi tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną oraz funkcję usługową.
Funkcja usługowa, o której mowa powyżej obejmuje:
usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety.
Dopuszcza się: usługi gastronomii, nowe obiekty
związane z działalnością ogrodniczą, sieci i urządzenia
infrastruktury technicznej , ulice wewnętrzne, miejsca
postojowe, parkingi, place dla ruchu pojazdów, zieleń
urządzoną, budynki gospodarcze, garaże, obiekty małej
architektury.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26.560,00 zł.
Wadium wynosi 2.660,00 zł. Przetarg w sprawie
sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się
w dniu 5 stycznia 2017 roku o godz. 9:00 w sali
konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego
w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu
Miejskiego w Baborowie do godz. 1 4:30 lub na konto
Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie
Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do
dnia 29 grudnia 2016 roku (przy czym za datę wpłaty na
konto uważa się datę uznania rachunku Gminy
Baborów).
- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki
nr 1745 o pow. 0,0837 ha, zapisanej w KW
OP1G/00021222/2, obręb Baborów, ul. 40-Lecia PRL.
Wg ewidencji gruntów działka nr 1745 stanowi
zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp).
Nieruchomość niezabudowana. Przez teren działki
przebiega gazociąg o średnicy 100 mm oraz przyłącz
gazowy o średnicy 50 mm. Na działce posadowiony jest

betonowy słup energetyczny linii niskiego napięcia.
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 1745
w miejscowości Baborów oznaczony jest symbolem 4-
MNII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej .
Dopuszcza się: biura, gabinety, usługi sportu i rekreacji,
usługi handlu, gastronomii, rzemiosła służące obsłudze
funkcji mieszkaniowej , sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej , ulice wewnętrzne, miejsca postojowe,
parkingi, place do ruchu pojazdów, zieleń urządzoną,
urządzenia sportu i rekreacji, garaże, budynki
gospodarcze.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19.754,00 zł.
Wadium wynosi 1 .980,00 zł. Przetarg w sprawie
sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się
w dniu 5 stycznia 2017 roku o godz. 9:1 5 w sali
konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego
w Baborowie. W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do kasy Urzędu
Miejskiego w Baborowie do godz. 1 4:30 lub na konto
Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie
Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do
dnia 29 grudnia 2016 roku (przy czym za datę wpłaty na
konto uważa się datę uznania rachunku Gminy
Baborów).
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie
z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem ich
zagospodarowania.
Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami
rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych
zobowiązań.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia
przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej
umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega
sobie prawo odwołania przetargu z podaniem
uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji
dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można
w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod
nr tel. 77/4036918.
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BURMISTRZ GMINY BABORÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym
o pow. 29,80 m2 na I piętrze budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. Głubczyckiej 34/5
Na układ funkcjonalny lokalu składają się : kuchnia, jeden
pokój , łazienka z wc, przedpokój . Lokal nie posiada
balkonu ani loggii.
Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci
piwnicy o powierzchni użytkowej 3,50m2
Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym
i udziałem w prawie własności gruntu działki wynosi
30.372,00 zł.
Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr
1343 o pow. 0,1 250 ha zapisanej w KW OP1G/00032480/8.
Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar
w granicach administracyjnych miasta Baborów”
uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr
IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011 r. teren obejmujący działkę
nr 1 343 w Baborowie, oznaczony jest symbolem 5-MWUI,
stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i częściowo symbolem 2-MNUII stanowi tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej obejmujące zabudowę
mieszkaniową, jednorodzinną, zagrodową, funkcje
usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Ponadto działka nr 1 343 znajduje się w trefie „B” ochrony
konserwatorskiej .
Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami
rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych
zobowiązań.
Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem
nieruchomości i sposobem ich zagospodarowania.
Z dniem 25 stycznia 2017r., 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 podaje się do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21
dni tj . do 4 stycznia 2017 r., w biuletynie informacji
publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety lokalnej .

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO
DZIERŻAWY

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj .Dz.U. z 2015r.
poz. 1 742) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiado-
mości, że przeznacza się do dzierżawy
1 . Części gruntu z działki nr 1242/6 położonej w Baboro-
wie przy ul. Raciborskiej , zapisanej w Księdze Wieczystej
pod Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl. IIIa i tereny bu-
dowlane:
-7,5 m2 z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy-
czynsz dzierżawny wynosi 4,00 zł. brutto miesięcznie;
-47,5 m2 z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy-
czynsz dzierżawny wynosi 7,20 zł. brutto rocznie. Czynsz
dzierżawny płatny jest do 30 września danego roku.
2. Część gruntu z działki nr 463/1 5 położonej w Baboro-
wie, przy ul. Powstańców, zapisanej w Księdze Wieczystej

OP1G/00021222/2 jako grunty orne R –II
- 24 m2 z przeznaczeniem pod garaż- czynsz dzierżawny
wynosi 12,00 zł. brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każ-
dego miesiąca. Nieruchomości przeznacza się do dzierża-
wy na okres do 3 lat. Nieruchomość nie jest obciążona
ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód
prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem
żadnych zobowiązań. Czynsz dzierżawny może zostać
zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umo-
wy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czyn-
szu i zmiany wysokości podatku VAT. Wydzierżawiający
powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu naj-
później do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od
którego obowiązuje nowa stawka czynszu.




