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Raz w roku, w Urzędzie Miejskim w Baborowie, odbywa
się podniosła uroczystość dekorowania par małżeńskich,
które przeżyły w małżeństwie co najmniej 50 lat.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dekoracji
małżonków medalami „Za długoletnie pożycie” dokonuje
burmistrz. W tym roku odznaczone zostały następujące
pary małżeńskie: Państwo Wilhelm i Krystyna Cymbaluk,
Państwo Władysław i Irena Franków, Państwo Stefan
i Danuta Gorbaccy, Państwo Henryk i Anna Jabłońscy,
Państwo Mieczysław i Kazimiera Malik (nie mogli
przybyć z powodów osobistych), Państwo Czesław i Anna
Mucha i Państwo Czesław i Helena Woźniak.
Dziękuję Jubilatce Pani Irenie Franków za przygotowanie

Złote Gody

dla wszystkich uczestników uroczystości śpiewniczków
z piosenkami, które przy akompaniamencie akordeonu
p.Ireny wszyscy mogli radośnie i miło wyśpiewać.
Dostojnym Jubilatom życzymy zdrowia i kolejnych
pięknych lat wspólnego życia.
W Urzędzie Miejskim posiadamy informacje tylko
o związkach małżeńskich zawartych w Gminie. Pary
małżeńskie posiadające 50 letni staż, które zamieszkują
Gminę, lecz zawarły związek poza nią proszone są
o zgłoszenie tego faktu w urzędzie stanu cywilnego, by
można było wnioskować o odznaczenia.

Burmistrz Elżbieta Kielska

Przebudowa ulic: 40-lecia PRL i Rzemieślników w Baborowie
Zakończyła się największa w tym roku inwestycja gminna
- przebudowa ulic: Rzemieślników i 40-lecia PRL. Na
przebudowę otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach
rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata: 2016-2019”, więc połowę
kosztów milionowej inwestycji pokryje budżet Państwa,
a ćwierć kosztów – w ramach porozumienia- Powiat

Głubczycki.
Jak już informowałam wiosną, by uzyskać dodatkowe
punkty podczas oceny wniosków na remonty
i przebudowy, korzystne jest wzajemne wspieranie się
finansowe jednostek samorządu terytorialnego podczas
tego rodzaju inwestycji. I tak: Powiat Głubczycki
dofinansuje 25 % wartości przebudowy w/w ulic, a Gmina
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Baborów pokryje 25 % kosztów
ukończonej przebudowy ulicy
Powstańców (Kwotowo- Gmina
Baborów dofinansuje więcej , bo koszt
przebudowy ulicy Powstańców był
większy niż ul. Rzemieślników i 40-lecia
PRL) .
Przebudowywanie ulic Rzemieślników
i 40-lecia PRL wiązało się:
z wykonaniem koryta drogowego,
położenia stabilizacji, koniecznych
warstw podbudowy i asfaltu, wymianą
i rozbudową sieci kanalizacji
deszczowej , przebudową sieci
elektroenergetycznej wraz z przyłączami
(nowe słupy energetyczne i lampy),
budową chodników i ścieżki pieszo-
rowerowej . Wprowadzono nowe
oznakowanie pionowe i poziome. Łączna
długość przebudowanych ulic ma prawie
750 metrów. Całość została bardzo
dobrze wykonana, obyło się bez
protestów i pism mieszkańców.
Obie ulice cieszą mieszkańców tej części
Baborowa, bo stanowią częściową
obwodnicę – skrót dojazdowy,
a szczególnie cieszą tych mieszkańców
ulicy Rzemieślników, którzy już 20 lat
oczekiwali na jej budowę. Teren przy
obu odcinkach ulic zyskał na wartości,
bo Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego przewiduje na nim
zabudowę jednorodzinną.

Burmistrz Elzbieta Kielska



Echo Baborowa 3

Sad gminny w Dziećmarowie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu zaproponował gminom udział
w projekcie pn. “Bioróżnorodność Opolszczyzny -
skarbem dziedzictwa przyrodniczego”, który zakłada
założenie na terenie naszego województwa, modelowych
sadów składających się z rodzimych odmian drzew
owocowych charakterystycznych dla naszego regionu.
Zgłosiłam do udziału w tym przedsięwzięciu Naszą
Gminę i w sołectwie Dziećmarów, na działce gminnej ,
pracownicy ZUK-u posadzili 1 7szt. starych odmian drzew,
w tym jabłonie odmian: Grafsztynek Prawdziwy, Książe
Albert Pruski, Oliwka Żółta; czereśnie: Bϋttnera
czerwona, Schneidera późna, Kordia; grusze: Konferencja,
Faworytka (Klapsa), Bonkreta Williamsa; śliwy: Węgierka

Zwykła, Renkloda Ulena, Herman; wiśnie: Książęca,
Łutówka oraz Pigwę pospolitej .
Założony sad będzie znajdował się również pod opieką
sołectwa, zgodnie z deklaracją Pana Sołtysa Józefa
Śrutwy. Drzewka zostały fachowo posadzone,
opalikowane, założono siatki ochronne przed zwierzętami,
ale wiosną i w kolejnych latach, będą wymagały
właściwej pielęgnacji.
Ta inicjatywa ma zachęcić do sadzenia starych, rodzimych
odmian drzew owocowych, które dobrze rosły i dawały
plon na tym terenie. Ma też walory edukacyjne – będzie
można nauczyć się właściwej pielęgnacji drzew w sadzie.

Elżbieta Kielska

INFORMACJA
o realizacji Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa
2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym –
Podprogram 2016.
W dniu 20 września br. pomiędzy Organizacją Partnerską
o zasięgu Regionalnym tj . Bankiem Żywności w Opolu
z siedziba w Luboszycach, a Organizacją Partnerską
o zasięgu Lokalnym tj . Ochotniczą Strażą Pożarną
w Baborowie podpisana została nowa umowa określająca
zasady postępowania w zakresie nieodpłatnej dystrybucji
art. spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących
z terenu gminy Baborów. Pierwsza transza żywności
dotarła do Baborowa 13 października br. w ilości
3 .366,28 kg i została rozdysponowana wśród 229
beneficjentów z 92 rodzin.
Dostarczone art. spożywcze to: makaron jajeczny, ryż biały,
herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała,
gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju,
szynka drobiowa, cukier biały i olej rzepakowy.

Serdecznie dziękuję Prezesowi OSP Andrzejowi Baran
w Baborowie za podpisanie kolejnej umowy z Bankiem
Żywności, dzięki czemu tylu mieszkańców uzyska
potrzebną żywność. Dziękuję kierownikowi i pracownikom
OPS-u za sporządzanie list uprawnionych do pomocy.
Dziękuję Panu Władysławowi Janowiczowi za
koordynację, od kilku lat, całej akcji pomocowej . Dziękuję
pracownikom urzędu miejskiego, którzy zajmują się
przewożeniem, rozładowywaniem żywności na terenie
gminy.
Pracami związanymi z rozładunkiem i dystrybucją
otrzymanej żywności zajęli się społecznie: Anna
Kwiatkowska, Małgorzata Wochnik, Jolanta Gułaj , Dariusz
Kwiatkowski, Paweł Kwiatkowski, Magdalena Brilka,
Waldemar Sawicki, Łukasz Gułaj , Szymon Brilka,
Weronika Rozbicka i Katarzyna Orlik.
Za pomoc przy wyładunku i dystrybucji w imieniu
wszystkich osób korzystających z tej formy wsparcia
serdecznie dziękuję.

Burmistrz Elżbieta Kielska
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Remont Ratusza Miejskiego
Z ogromną radością przekazuję informację, że Gminie
Baborów przyznano ponad 1 ,5 miliona złotych na remont
budynku byłego ratusza miejskiego. By zdobyć tą
ogromną dla nas kwotę na remont zabytkowego obiektu,
Gmina brała udział w konkursie o fundusze unijne
w ramach poddziałania „Dziedzictwo kulturowe i kultura
na obszarach przygranicznych” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego i zajęła wysokie
drugie miejsce.
Obecnie przygotowujemy dokumentację do przetargu, by

wyłonić wykonawcę remontu i przebudowy. Prace będą
trwały w kolejnych dwóch latach: 2017-2018. Po ich
zakończeniu budynek będzie pełnił funkcję obiektu
kultury. Prace remontowo-budowlane będą polegały, na
początku, na wzmocnieniu konstrukcji budynku:
odbudowaniu cokołu, wzmocnieniu stropu między
parterem a piętrem, ankrowaniu ścian, budowie nowych,
granitowych schodów wejściowych, wymianie pokrycia
dachowego na łupkowe. Zostaną wymienione wszystkie
okna na nowe - drewniane, a niektóre, z wcześniej
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zamurowanych, zostaną odtworzone.
Wewnątrz budynku zostaną wymienione
instalacje , tynki, drzwi na parterze, posadzki,
schody. Na piętrze budynku zostaną usunięte
dwie ściany tak, by powstało pomieszczenie
obejmujące połowę kondygnacji – będzie to
największa sala na przyszłe spotkania
mieszkańców. Na poddaszu powstanie
zupełnie nowy układ pomieszczeń, pełniących
w przyszłości funkcje miejsc spotkań
mniejszych grup mieszkańców. Parter
budynku będzie udostępniony dla
stowarzyszeń. Zostanie utworzone przejście
między Urzędem Miejskim a ratuszem.
Piwnice również zostaną wyremontowane, a
ich układ odtworzony. Prace będą
prowadzone pod nadzorem konserwatora
zabytków, który miał decydujący wpływ na
projekt remontu byłego ratusza.
Cieszę się z pozyskanego dofinansowania i
nie mogę doczekać się chwili zapalenia się
dwóch latarni przy wejściu do budynku i
zawieszenia nad wejściem flag państwowych.

Burmistrz Elżbieta Kielska

ZMIANAWYSOKOŚCI STAWKI CZYNSZU NAJMU ZA LOKALE MIESZKALNE
I SOCJALNE

Informujemy najemców lokali mieszkalnych i socjalnych należących do gminnego zasobu mieszkaniowego, że od
dnia 1 lutego 2017 roku zmianie ulegnie stawka bazowa czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu i tak:
- dla lokali mieszkalnych 3,40 zł/m2 (obecna stawka: 3,1 0 zł/ m2 ),
- dla lokali socjalnych 0,35 zł/m2 (obecna stawka: 0,25 zł/m2 ).
Kwota czynszu dla poszczególnych lokali zostanie ustalona indywidualnie z najemcami po uwzględnieniu zniżek.
Każdy z najemców otrzyma pisemną informację potwierdzającą zmianę wysokości czynszu.
Powodem zmiany stawki są rosnące koszty utrzymania substancji mieszkaniowej należącej do Gminy Baborów.
Wpłaty z tytułu najmów nie pokrywają kosztów napraw bieżących w budynkach komunalnych, lokalach komunalnych
w budynkach wspólnotowych oraz lokalach i budynkach socjalnych. W ubiegłym roku, na utrzymanie mieszkań
gminnych, Gmina wydała prawie 160 tyś zł więcej niż uzyskała z wpłat najemców. W tym roku, do września, Gmina
wydała już ponad 160 tyś zł w tym zakresie, a przecież nie wykonujemy większych remontów. Najemcy oczekują
wymian pokryć dachowych, instalacj i, remontów elewacji i innych działań remontowych, ale nie możemy sobie na to,
przy obecnych stawkach, pozwolić.
Ostatnia zmiana stawek czynszu miała miejsce w 2010 roku, a poprzednia – siedem lat wcześniej .

Podstawa prawna:
- art. 8 i 8a Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia
z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity z dnia 8 września 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1 610)
- Zarządzenie Nr OW – 4/16 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 27 października 2016 roku.

Burmistrz Elżbieta Kielska
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Wyjazd na Basen z GOK
Dnia 30 września br. odbył się wyjazd na krytą
pływalnię do Gorzyc. Wycieczka została
zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury
w celu zaoferowania alternatywnej formy spędzania
czasu wolnego, innej od preferowanej przez dzieci
i młodzież w postaci wielogodzinnego spędzania
czasu przy komputerze. Wyjazd na basen była
świetną zabawą i integracją. Wszyscy uczestnicy
pod opieką ratowników i opiekunów mogli wykazać
się umiejętnością pływania oraz korzystać ze
wszystkich atrakcji, które na nich czekały. Czas
spędzony na basenie był dobrym sposobem na
relaks. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnia taka
wycieczka. Wszyscy po dwugodzinnym wodnym
szaleństwie jednogłośnie oznajmili, że takich
wyjazdów im brakowało. Dziękujemy za
zainteresowanie i liczny udział.

Sylwia Sumik

10-lecie Chóru Margaretki 45-lecie PZERiI w Baborowie
„ …Wesołe jest życie staruszka

Gdzie spojrzy, tam bóstwo co krok
Tu biuścik zachwyci, tam nóżka

bo nie ten, bo nie ten już wzrok…”
Jeremi Przybora

Świetlica wiejska w Sułkowie bardzo chętnie zrzesza
w swoich progach naszych czcigodnych Emerytów. Tym ra-
zem uroczystość była bardzo ważna, nasi Seniorzy obcho-
dzili święto z okazji jubileuszu 10-lecia Chóru Margaretki
jak również 45-lecia PZERiI w Baborowie. W obchodach
święta udział brali Emeryci z zaprzyjaźnionych Kół z
Pilszcza, Dzierżysławia i Kietrza. Swoją obecnością za-
szczyciła wszystkich także Pani Halina Sak – Przewodni-
cząca z Rejonowego Oddziału PZERiI w Głubczycach oraz
Burmistrz Baborowa Elżbieta Kielska. Wręczono Medale
za zasługi na rzecz Seniorów z oddziału okręgowego
w Opolu dla Pani Władysławy Doszczak i Pani Elżbiety
Kielskiej . Złote Odznaki PZERiI dla zasłużonych otrzymały

Złote Odznaki PZERiI dla zasłużonych otrzymały Emerytki:
Pani Dorota Kaszta i Teresa Król oraz Lidia Piecha Dyrektor
GOK w Baborowie. Wieczór uświetnił koncert Chóru Mar-
garetki z Baborowa pod batutą pani Ireny Franków z przy-
gotowanym na tę uroczystość repertuarem, a nasi kochani
Seniorzy bawili się wspaniale do późnych godzin przy
dźwięcznych melodiach zespołu Family Boys.
Słowa uznania i wdzięczności należą się naszym baborow-
skim Emerytom za wieloletnią, owocną działalność, za re-
prezentowanie Gminy Baborów na szczeblu wojewódzkim,
powiatowym i lokalnym oraz za podtrzymywanie tradycji,
kultury i obyczajów na Śląsku Opolskim.

Lidia Piecha
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„Decoupage dla każdego”
Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie
i Centrum Usług Kulturalno-Oświatowych
ODN Studio Muzyki i piosenki ARS
w Pietraszynie w dniu 7 października 2016
na Sali widowiskowej w Baborowie
zorganizowali warsztaty plastyczne
„Decoupage dla każdego”.
Podczas warsztatów zainteresowani mogli
nauczyć się ozdabiać przedmioty drewniane,
szklane, plastikowe, blaszane metodą
serwetkową. Wspaniałe szkatułki i serduszka
można podziwiać na stronie internetowej
Ośrodka Kultury: gok.baborow.pl i na
facebooku.
Decoupage klasyczny polega na naklejaniu wzoru
z papieru i pokryciu go wieloma warstwami lakieru tak,
aby wtopił się całkowicie i nie był wyczuwalny przy
dotknięciu. W zamyśle ma on wyglądać jak namalowany.
Słowo decoupage pochodzi od francuskiego czasownika
„decouper” – wycinać. Uważa się, że technika decoupage
pochodzi ze wschodniej Syberii. Plemiona Nomadów
ozdabiały w ten sposób groby swoich przodków. Stamtąd
technika przywędrowała do Chin, gdzie aż do XII wieku
była popularną metodą ozdabiania lampionów, okien,

pudełek i innych przedmiotów. Przy pomocy decoupage,u
tworzył Pablo Picasso. Jest to może nieco pracochłonny
ale bardzo oryginalny sposób na dekorację wnętrz, jak
również prezenty dla najbliższych. A te będzie można
nabyć na Kiermaszu Światecznym połączonym z
Gminnymi Mikołajkami w dniu 3 grudnia 2016r. w
godzinach przedpołudniowych na Rynku w Baborowie.
Zapraszamy :)

Lidia Piecha
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Turniej siatkówki
Dnia 24.09.2016 r., na hali sportowej
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Baborowie rozegrano turniej piłki
siatkowej . W zawodach zmierzyły się
drużyny: MUKS Jedynka Baborów
oraz Ambit Pawłowiczki. Gra była
wyrównana, zawodnicy dostarczyli
nam wielu emocji na parkiecie. Całe
spotkanie między zespołami zakoń-
czyło się wynikiem 3:1 . Po zaciętych
czterech setach rywalizacji ostatecz-
nie lepszą okazała się drużyna MUKS
Jedynka Baborów, do której trafił pu-
char zwycięzcy. Nagrodę dla najlep-
szego zawodnika turnieju MVP
otrzymał Pan Twardowski Roman
z drużyny Ambit Pawłowiczki.
W trakcie rozgrywek wszystkim za-
wodnikom zapewniono ciepły posiłek
regeneracyjny i napoje. Organizato-
rzy bardzo serdecznie dziękują za-
wodnikom oraz osobom
zaangażowanym w pomoc podczas
przeprowadzenia zawodów. Szcze-
gólne słowa podziękowania kieruję
do Pana Jerzego Tomczyka, główne-
go koordynatora corocznego, jesien-
nego turnieju siatkówki.

Lidia Piecha
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Kulturalnie - Teatralnie
Dużo muzyki, dobrej zabawy i poczucia
humoru spotkało nas podczas wyjazdu
do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, który
odbył się 1 5 października br. Wycieczka
zorganizowana została przez Gminny
Ośrodek Kultury, dla dzieci i rodziców
biorących udział w zajęciach oferowanych
przez Ośrodek Kultury i nie tylko.
Spektakl pt.” Smacznego, proszę wilka” to
historia opowiadająca o wilku
i zagubionym zajączku, którzy wędrują
razem w poszukiwaniu domu, a odnajdują
prawdziwe szczęście.
Piękna oprawa sceniczna tego zabawnego
i błyskotliwego tekstu przyciągnęła uwagę
zarówno małych i dużych. Misternie
wykonane lalki zwierząt o pięknie
rzeźbionych twarzach, zabawne dialogi,
zaskakujące zwroty akcji a do tego
świetne zgranie zespołu aktorskiego, to
gwarancja miło i mądrze spędzonego
czasu z dziećmi.
Dzięki połączeniu muzyki, śpiewu i tańca
oraz świetnej gry autorskiej spektakl
bardzo podobał się nie tylko dzieciom, ale
także rodzicom. Zapraszamy zatem na
kolejne wydarzenia kulturalne
organizowane przez GOK w Baborowie.

Sylwia Sumik

Każdego roku 14 października w rocznicę powstania Ko-
misj i Edukacji Narodowej wszyscy pracownicy oświaty
mają swoje święto, Dzień Edukacji Narodowej . Towa-
rzyszą mu uroczyste obchody we wszystkich instytucjach
związanych z oświatą, jest to okazja do nagrodzenia wy-
różniających się nauczycieli i pracowników niepedago-
gicznych.
Również w naszej szkole uroczystość ta miała bardzo
podniosły charakter. O godzinie 9.00 rano rozpoczął się
uroczysty apel, który zainaugurowała przewodnicząca Sa-
morządu Uczniowskiego, Jennifer Stoczkowska. Po
wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnów:
państwowego i szkolnego, głos zabrała Dyrektor Szkoły,
pani Bożena Lenartowicz, która serdecznie powitała ze-
branych gości. Wśród zaproszonych znaleźli się: Bur-
mistrz Gminy Baborów- pani Elżbieta Kielska, Kierownik
Biblioteki Publicznej w Baborowie- pani Ewa Ratuś, Dy-
rektor GOK – pani Lidia Piecha, przewodniczący Komisj i
Oświaty – pan Mariusz Kostyk, radni Gminy Baborów

Dzień Edukacji Narodowej

oraz rodzice uczniów naszej szkoły. Pani Burmistrz- Elż-
bieta Kielska złożyła życzenia wszystkim pracownikom
ZSP oraz uczniom a nastepnie wręczyła Nagrody Burmi-
strza Gminy. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Alicja
Szuba, Ewelina Szwec, Bożena Bensz, Iwona Nowak,
Anna Rozłucka-Jankowska. Po tym wystąpieniu głos za-
brał przewodniczący Komisj i Oświatowej pan Mariusz
Kostyk. Następnie Dyrektor Szkoły wręczyła nagrody
Dyrektora Szkoły następującym pracownikom: Hannie
Deszka, Grażynie Pelczarskiej , Ewie Wronie, Joannie
Bieniek, Bernadecie Błasiak, Edycie Hołownia, Lidii
Maksymowicz, Helenie Prygoń, Agnieszce Wanat, Piotro-
wi Kucharskiemu, Wojciechowi Malik, Krystynie Musiol,
Annie Rosga, Monice Stefaniszyn oraz Ewie Świercz.
Przewodnicząca samorządu złożyła życzenia wszystkim
pracownikom Zespołu i rozpoczęła się część artystyczna
apelu. Jako pierwsze wystąpiły uczennice kasy VI a, które
pod kierunkiem pani Anny Rosgi, przygotowały układ ta-
neczny. Następnie na scenie pojawili się najmłodsi
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uczniowie klasy I szkoły podstawowej,
którzy zaprezentowali montaż słowno-
muzyczny związany z pasowaniem
przygotowany pod opieką wychowaw-
czyni Pani Eweliny Szwec. Pani Dy-
rektor przyjęła ślubowanie od uczniów
zarówno klasy pierwszej szkoły podsta-
wowej , jak i gimnazjum. Po założeniu
przysięgi, pasowała ich na uczniów kla-
sy pierwszej PSP i PG. W dalszej części
uroczystości scenie pojawił się zespół
teatralny „Euforia”, który przygotowany
przez panią Iwonę Nowak, przeniósł
wszystkich zebranych do krainy baśni
i bajek. Na zakończenie wystąpił zespół
„Flowers”, który przedstawił choreogra-
fię taneczną „Sea”. Pani Dyrektor po-
dziękowała wszystkim zebranym za
przybycie i uczestnictwo w uroczystości
oraz zaprosiła na poczęstunek. Wszyst-
kim pracownikom oświaty, jeszcze raz,
składamy najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, satysfakcji
z działań na rzecz wspólnego dobra oraz
zadowolenia z trudnej i niezmiernie
ważnej pracy w myśl motta przewod-
niego uroczystości, które brzmi: „Wiel-
kim kunsztem wykazuje się nauczyciel,
który potrafi sprawić, że twórcze wyra-
żanie siebie i nabywanie wiedzy staje się
źródłem radości.”

Magdalena Załuska

Koncert muzyczny „Matce
Boskiej-Matce ziemskiej”

16 października 2016r. w 38 rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na papieża, w
sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Baborowie, odbył się
koncert pieśni maryjnych, których
autorem i wykonawcą był o. Zbigniew
Kutka- kapłan z naszej parafii. Pieśni
Maryjne napisane przez o. Zbigniewa
nierozerwalnie związane są z polskim
kultem Matki Boskiej , którą szczególnie
ukochał nasz święty Jan Paweł II.
Uwielbienie dla Matki Boskiej i Matki
ziemskiej słychać wyraźnie w pieśniach
o. Zbigniewa, których w niedzielne
popołudnie mogli posłuchać licznie
przybyli mieszkańcy Baborowa i okolic.
Aby umilić czas koncertu, rodzice upiekli
ciasta i przygotowali poczęstunek.
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Takie wydarzenia to inicjatywa, która
pozwala na zbliżenie wielopokole-
niowe, na widowni zasiedli bowiem
rodzice z dziećmi w wieku przed-
szkolnym i szkolnym, uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych, oraz starsi
mieszkańcy naszej parafii i okolicy.
W śpiew znanych pieśni początkowo
nieśmiało włączały się pojedyncze
osoby, aby na koniec cała sala śpie-
wała Maryi wraz z o. Zbigniewem
tworząc krąg splecionych dłoni.
Koncertu o podobnej formule ocze-
kują mieszkańcy w maju. Jako szkoła
nie zawiedziemy oczekiwań miesz-
kańców. Główny wykonawca o. Zbi-
gniew Kutka zdeklarował, że jeżeli
tylko siły mu pozwolą to chętnie
wystąpi dla wiernych słuchaczy. Dziękuję o. Zbigniewowi Kutka za piękne wykonanie pieśni, rodzicom za upieczone
ciasta, a pracownikom ZSP w Baborowie za pomoc w organizacji koncertu.

Edyta Hołownia
Bożena Lenartowicz

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania pod hasłem Sienkiewicz – mistrz współczesnych

25 października w ZSP w Baborowie odbył się Konkurs
Pięknego Czytania. Patronat honorowy nad konkursem
sprawował Burmistrz Gminy Baborów – pani Elżbieta
Kielska. Organizatorem konkursu była Biblioteka
Szkolna. Głównym celem akcji była popularyzacja
czytelnictwa oraz dzieł Henryka Sienkiewicza. Uczniowie
w trzech kategoriach wiekowych – klasy I – III SP, IV –
VI SP oraz I – III PG prezentowali fragmenty wybranych

przez siebie utworów. Począwszy od klas czwartych
obowiązkowo były to powieści polskiego noblisty.
Najczęściej wybieranymi dziełami były „W pustyni
i w puszczy” w szkole podstawowej oraz w klasach
gimnazjalnych „ Quo vadis”. Dzieci z klas młodszych
mogły wybrać dowolny, swój ulubiony wiersz lub
ulubioną bajkę. Każdą klasę reprezentował jeden
przedstawiciel, wyłoniony we wcześniejszym konkursie

klasowym. Łącznie w konkursie
wzięło udział 20 uczniów.
Jury w składzie:
p.o.Dyrektor ZSP
– pani Bożena Lenartowicz
Sekretarz Gminy Baborów
– pani Agnieszka Kania-Kała
Nauczycielki:
pani Krystyna Musiol,
pani Bożena Bensz,
pani Edyta Hołownia
Przyznało nagrody następującym
uczniom:

Kategoria klas I – III SP
I miejsce - Gabriel Chacko
II miejsce – Henryk Skrzyp
III miejsce – Angelika Gwóźdź
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Kategoria klas IV – VI SP
I miejsce – Weronika Hipnarowicz
II miejsce – Zuzanna Garda
III miejsce – Dagmara Laszkowska
Kategoria klas I – III PG
I miejsce – Wiktoria Karcz
II miejsce – Andrzej Kraśnicki
III miejsce – Julia Kierek
Nagrody ufundował Urząd Miasta i Gminy
Baborów oraz Bank Spółdzielczy
w Baborowie.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania konkursu.

Anna Rozłucka-Jankowska
nauczyciel-bibliotekarz

ZSP w Baborowie

Pasowanie w "Misiowej Gromadce" Idzie sobie przedszkolaczek,
Śpiewa, tańczy oraz skacze

Dziś też powód ma do śmiania,
Bo to jest dzień pasowania.

Pasowanie na Przedszkolaka jest kolejnym etapem okresu
adaptacji dziecka do nowych warunków. Oznacza
uroczyste przyjęcie do społeczności przedszkolnej nowo
przybyłych dzieci.Uroczystość taka tradycyjnie, miała też
miejsce w najmłodszej grupie- Misiowej Gromadce przy
ul. Opawskiej w dniu 20.1 0.2016r. Uroczystość
pasowania, to wielkie przeżycie nie tylko dla dzieci, ale
także rodziców przedszkolaków, to wspólne przeżywanie
chwil radosnych i przyjemnych, które wzmacniają więzi
rodzinne. Był to pierwszy tak ważny i poważny debiut

maluszków. Dzieci zaprezentowały na miarę swoich
możliwości to, czego nauczyły się w przedszkolu przez
pierwsze tygodnie pobytu: śpiewały piosenki, recytowały
wierszyki, tańczyły. Dzielnie też wykonały wraz
z rodzicami polecone zadania oraz złożyły uroczyste
ślubowanie. Pani dyrektor Bożena Lenartowicz
magicznym ołówkiem mianowała każde dziecko na
przedszkolaka. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz upominki. Kolejnym punktem uroczystości był
wspólny poczęstunek, na którym nie zabrakło miłej

i radosnej atmosfery. Nowo
pasowanym przedszkolakom
życzymy wielu sukcesów,
nowych przyjaźni i samych
radosnych chwil spędzonych
w przedszkolu. Dziękujemy
rodzicom za zaangażowanie
i pomoc w organizacji
uroczystości.

Nauczycielki grupy
Regina Tybinka

Bożena Lenartowicz
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Pasowanie u „Krasnali”
W dniu 19.1 0.2016r. grupa ''Krasnali''
z przedszkola przy ulicy Powstańców 62
przygotowała uroczystość ''Pasowanie na
przedszkolaka''. Dzieci, pięknie przebra-
ne w stroje przygotowane wspólnie z ro-
dzicami, z przejęciem i radością
odgrywały swoje role. Przedstawiły in-
scenizację o krasnoludkach połączoną
z piosenkami i tańcami. Mali aktorzy
otrzymali gromkie oklaski od swoich ro-
dziców oraz dyplomy i małe upominki.
Po skończonych występach wszyscy ko-
rzystali ze słodkiego poczęstunku przy-
gotowanego przez rodziców.
Dziękujemy wszystkim za przybycie
i miłą atmosferę.

Grażyna Pelczarska

Wernisaż Grupy Gwasz
5 października w ZSP w Baborowie odbył się wernisaż
kaszubskiej grupy GWASZ, którą reprezentowała pani
Mariola Jakacka. Na spotkaniach z uczniami klas IV – VI
SP, a następnie I – III PG w ciekawy i barwny sposób
opowiadała o genezie grupy i tworzonych przez nią
pracach. Motywem przewodnim pokazanych dzieł była
podróż kaszubskiego wędrownika zwanego Remusem. To
historia losów artysty, twórcy i założyciela grupy. Remus
to także odkrywanie prawd o sobie, o sile przyjaźni w
świetle upływającego czasu. To opowieść o przygodzie
jaką jest relacja zachodząca pomiędzy uczniem a
nauczycielem. W efekcie prace opowiadają o trudzie
przyzwolenia na zamianę tych ról, tak by uczeń mógł

przerosnąć mistrza. Remus to symbol wędrówki
człowieka, który jak raciborski Krzysztofek chodzi „boso”
po świecie i rozdaje wiedzę, a podczas tej podróży
spotyka przeszkody, trudności, a także…zjawy. Poznaje
magię przyjaźni oraz piękno dwóch różnych regionów
Kaszub i Ziemi Raciborskiej . Grupa Gwasz powstała w
2009 r., skupia artystów, głównie plastyków i animatorów
kultury. Uczniów szkół gimnazjalnych i liceów. Wystawę
można oglądać do końca listopada w holu ZSP w
Baborowie. Organizatorem wernisażu była Biblioteka
Szkolna w Baborowie.

Anna Rozłucka-Jankowska
nauczyciel-bibliotekarz ZSP w Baborowie
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Jesteśmy uczniami…
W czwartek 1 września wszystkich uczniów
rozpoczynających naukę w szkole z samego rana
przywitało słońce, następnie cała społeczność szkolna
udała się na Mszę Świętą, po której na placu szkoły przy
ul. Wiejskiej odbył się apel inaugurujący nowy rok
szkolny 2016/2017. Dzień ten był szczególny dla
najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej, ponieważ
pierwszy raz przekroczyli mury naszej szkoły. Po apelu
uczniowie klasy I a wraz z rodzicami i dziadkami
przejechali do szkoły przy ul. Opawskiej . Tam przywitała
ich kolorowa klasa, która bardzo się dzieciom spodobała
oraz wychowawczyni. Niespodzianek tego dnia było całe
mnóstwo. Na początku uczniowie po raz pierwszy wzięli
udział w zajęciach „otwartych”, podczas których rodzice
i dziadkowie mieli okazję zobaczyć swoje dziecko w roli
ucznia. Zajęcia zostały przeprowadzone metodą
zabawowo- zadaniową i miały na celu zachęcenie dzieci
do nauki szkolnej oraz przełamanie ewentualnych
niepewności do nowej roli ucznia. Dzieci przywitały się
przy zabawie integracyjnej . Świetnie wywiązały się
z pierwszych zadań szkolnych, po których czekała na nich
kolejna niespodzianka. W sali lekcyjnej pojawiła się
wróżka z Elementarza, która „zaczarowała” całą klasę
tak, aby wszystkie dzieci odnosiły szkolne sukcesy, były
dumą naszej szkoły oraz podzieliła się z dziećmi cennymi

radami, koniecznymi do tego, aby mogły zostać
wzorowymi uczniami. Pierwszoklasiści obiecali wróżce,
że zrobią wszystko, aby być dumą swoich Rodziców,
Dziadków i swojej Pani. Następnie w takiej baśniowej
i miłej atmosferze, wychowawczyni rozdała dzieciom
rożki wypełnione po brzegi słodkościami, aby jeszcze
bardziej umilić nowym uczniom ten dzień. Na
zakończenie odbyła się sesja zdjęciowa i tym miłym
akcentem, dzieci radosne, uśmiechnięte i szczęśliwe do
następnego dnia pożegnały się ze szkołą i swoją Panią.
Uczniowie klasy I a: Antoni Antoszczyszyn, Helena
Ćwikłowska, Niclas Hein, Amelia Janicka, Lena Juraszek,
Laura Kaźmierska, Piotr Kosierowski, Jakub Marmucki,
Gabriel Mika, Zuzanna Pytel, Anna Rzeźnik, Henryk
Skrzyp, Maja Stanulewicz, Dominik Szmorhaj , Maja
Tokarz, Piotr Wieczorek, Stanisław Zagraba.
Serdecznie DZIĘKUJĘ wszystkim Rodzicom i Dziadkom,
którzy tak licznie przybyli wraz z dziećmi do szkoły
i towarzyszyli im w tych pierwszych, szkolnych chwilach.
To bardzo ważne, aby mali uczniowie w obecności
najbliższych im osób odkrywali to, co nowe i jeszcze im
nieznane. A ja cieszę się bardzo, że klasa już od
pierwszego dnia została wypełniona gwarem i uśmiechem
dzieci i dorosłych.

Ewelina Szwec –wychowawczyni klasy I a
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Ślubowania nadszedł czas…
"Zaprzyjaźnić się z książkami,
dumą swojej szkoły być.

Ze wszystkimi pierwszakami
ślubujemy dziś''

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, w Dniu Edukacji Narodowej- 14
października, odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy
pierwszej . To niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich
wychowawczyni i rodziców. Dzieci swoim zachowaniem i
zaprezentowanym programem artystycznym, w którym odtworzyły
klimat szkolnego życia, udowodniły, że są gotowe do przyjęcia w
poczet uczniów naszej szkoły.
Aktu pasowania na ucznia, symbolicznym ołówkiem, dokonała Pani
Dyrektor Bożena Lenartowicz, a wychowawczyni klasy pierwszej
wręczyła swoim uczniom pamiątkowe Dyplomy Pasowania na
Ucznia.
Po części oficjalnej , w klasie czekały na uczniów same
niespodzianki: pięknie udekorowana klasa, słodki poczęstunek,
prezenciki dla każdego dziecka- tak wspaniałą oprawę przygotowali
Rodzice pierwszoklasistów i wiele radosnych chwil spędzonych

podczas zabaw przygotowanych dla dzieci przez wychowawczynię. Ten czas wypełniony miłymi chwilami sprawił, że to
wielkie, szkolne wydarzenie jeszcze przez długi czas będzie okazją powrotu do wspomnień.
Z całego serca DZIĘKUJĘ Rodzicom „moich dzieci” za zaangażowanie, wsparcie i pomoc w zorganizowaniu tego
szczególnego dnia. Niech te wspólnie spędzone chwile pełne radości i uśmiechu będą początkiem owocnej , naszej
współpracy dla dobra naszych dzieci.

Wychowawczyni klasy I a-Ewelina Szwec
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Zmiana opłaty za
gospodarowanie odpadami

komunalnymi

Wprowadzone przez polski rząd zmiany
do ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz planowane
wejście w życie rozporządzenia w
sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów komunalnych nałożyły na gminę
szereg nowych obowiązków, które
znacznie zwiększają koszty całego
systemu gospodarki odpadami. Przede
wszystkim mowa jest o zwiększonej
częstotliwości odbioru odpadów BIO i
zmieszanych oraz o wydzieleniu
dodatkowej frakcji papieru, którą będzie
trzeba osobno zbierać i odbierać. W
związku z tym, przy obecnych stawkach
za odbiór odpadów, koszty całego
systemu znacznie przekroczyłyby
uzyskiwane przychody. Aby temu
zapobiec, po przeprowadzeniu wielu
analiz, zdecydowano się na podniesienie
stawek z 11 zł na 12 zł od osoby, przy
selektywnym zbieraniu odpadów oraz
zachowując tą samą podwójna proporcję z
22 zł na 24 zł od osoby, w przypadku
nieselektywnego zbierania odpadów.
Ponadto przepisy prawa ponownie
dopuściły możliwość wprowadzenia ulgi
dla rodzin wielodzietnych. Dlatego też w
miejsce obecnej stawki 1 zł za szóstą i
każdą następną osobę wprowadzono
zwolnienie z opłaty na trzecie i każde
następne dziecko w rodzinie, które z
powodzeniem funkcjonowało w latach
2013-2015. Jedyna różnica jest taka, iż
zwolnienie będzie przysługiwać
rodzinom, które zadeklarowały
selektywną zbiórkę odpadów.
Wprowadzone zmiany stawek za
odbiór odpadów będą obowiązywać od
1 stycznia 2017 r. Natomiast zwolnienie
dla rodzin wielodzietnych będzie
obowiązywać od miesiąca, w którym
złożono nową deklarację.
Kolejna zmiana dotyczy nieruchomości
niezamieszkałych (działalność
gospodarcza).

Od przyszłego roku przedsiębiorcy nie będą uiszczać opłaty za odbiór
odpadów na konto gminy, a ich deklaracje wygasną. Zamiast tego, każdy
z nich obowiązany będzie podpisać umowę z firmą odbierającą odpady
działającą na terenie gminy Baborów i na jej rzecz uiszczać opłatę.
Rejestr uprawnionych firm, w tym m.in. Zakład Usług Komunalnych w
Baborowie znajduje się na stronie internetowej urzędu: www.baborow.pl,
w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi”. W ten sposób
przedsiębiorcy będą mogli otrzymywać faktury VAT, a odbiór odpadów
ponownie stanie się dla nich usługą.
Uprzejmie informuję, iż nowe deklaracje będzie można składać w
Urzędzie Miejskim w Baborowie (pok. nr 19) już od listopada br. Na
terenie sołectw deklarację będzie można złożyć u sołtysa.

Artur Czechowicz
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BURMISTRZ GMINY BABORÓW PODAJE DO

PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ

GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO

SPRZEDAŻY

1 .Lokal mieszkalny dla najemcy o pow. 44.42 m2 na I piętrze budynku

mieszkalno- usługowego (oficyny) w Baborowie, przy ul. Rynek 2a/3 . Na

układ funkcjonalny lokalu składają się : „ślepa” kuchnia, dwa pokoje w tym

jeden przechodni , przedpokój , łazienka z wc. Lokal nie posiada balkonu ani

loggii.

Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci strychu

o powierzchni użytkowej 14.77m2. Cena lokalu wraz z pomieszczeniem

przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu działki wynosi

47.668,00zł.

2. Lokal mieszkalny dla najemcy o pow.64.43 m2 na I piętrze budynku

mieszkalno-usługowego w Baborowie przy ul. Rynek 2/1 . Na układ

funkcjonalny lokalu składają się „przechodnia” kuchnia, dwa pokoje, w tym

jeden bez okna, przedpokój , łazienka, wc na korytarzu. Lokal nie posiada

balkonu ani loggii. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze

w postaci strychu o pow. użytkowej 10.65 m2. Cena lokalu wraz

z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie własności gruntu

działki wynosi 68.1 08,00 zł. W/w lokale usytuowane są w budynku

położonym na działce Nr 485/3 o pow. 0,0515 ha zapisanej w KW

OP1G/00024554/9.

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 483/3 w Baborowie,

oznaczony jest symbolem 5-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo

– usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz

funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach

przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej . Ponadto działka nr 483/3

w Baborowie znajduje się w granicy obszaru wpisanego do wojewódzkiego

rejestru zabytków obejmującego historyczny układ urbanistyczny- stare

miasto. 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 listopada 2016r., 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 listopada 2016 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów

oraz na łamach gazety lokalnej .

O G Ł O S Z E N I E
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 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 lokalu mieszkalnego nr 86B

położonego na działce nr 194 o w Sułkowie 86B o pow. 0,1 200 ha , zapisanej w KW

OP1G/000037281 /8. Lokal mieszkalny 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. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów”

przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. poniższy

teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący działkę

nr 194 zlokalizowany na obszarze sołectwa Sułków, oznaczony symbolem 4SU MNUI

stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej . Cena wywoławcza

nieruchomości wynosi 33.280,00 zł. Wadium wynosi 3.330,00 zł. Przetarg w sprawie

sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. 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 na konto

Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017

0004 w terminie do dnia 18 listopada 2016r. ( przy czym za datę wpłaty na konto uważa się

datę uznania rachunku Gminy Baborów). 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. 77/4036980.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej

zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi

i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych

zobowiązań.

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronie

internetowej www.bip.baborów.pl został umieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy dot. części działki Nr 1242/6 o pow. 305 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.

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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O G Ł O S Z E N I E
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 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 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

położonego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 1a na działce nr 1425

o pow. 0,0410 ha , zapisanej w KW OP1G/00037100/6. Lokal o powierzchni

użytkowej 86.74 m2 położony jest na parterze budynku. Na układ

funkcjonalny lokalu składają się: pięć pomieszczeń biurowych, korytarz, dwa

pomieszczenia wc oraz dwa pomieszczenia o innym przeznaczeniu (magazyn

i cela). Lokal nie posiada balkonu ani logii. Do lokalu przynależą

pomieszczenia gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni użytkowej 8.56

m2 oraz murowany garaż wolnostojący o powierzchni użytkowej 29.38 m2 .

Lokal wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego

ogrzewania (bez zasilania).Lokal w pełni wyposażony w urządzenia sanitarne.

Lokal posiada niezależne wejście od strony ul. Dąbrowszczaków. Obecnie lokal

nieużytkowany. Poprzednio lokal pełnił funkcję posterunku policj i. Lokal

wymaga remontu bieżącego oraz prac adaptacyjnych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy

Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-

105/11 w dniu 12 lipca 2011 r. działka nr 1425 w Baborowie, oznaczona jest

symbolem 2-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej

obejmującej zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługową

z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia o którym

mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

i zagrodowej . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 64.000 zł. Wadium

wynosi 6.400 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości

odbędzie się w dniu 5 grudnia 2016r. o godz. 1 0:00 w sali konferencyjnej na

I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie. W przetargu mogą brać

udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium na konto Gminy

Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000

2017 0004 w terminie do dnia 29 listopada 2016 roku ( przy czym za datę

wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów).

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. 77/4036980.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości

i sposobem jej zagospodarowania. Nieruchomość nie jest obciążona

ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych

w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 1 774 z dnia

30 października 2015r.z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie

sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1 490

z dnia 25 września 2014r. ) oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr XII-128/16 z dnia 18 lutego 2016 r.

Ogłasza I rokowania nieograniczone na sprzedaż działki nr 872/1 zabudowanej budynkiem w Baborowie, przy

ul Raciborskiej 85 o pow. 0,0340 ha (wg ewidencji gruntów stanowi tereny mieszkaniowe) oznaczonej w KW

OP1G/00037780/6 .Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej .

Budynek parterowy częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, z dachem dwuspadowym

wybudowany w technologii tradycyjnej na początku XX wieku Budynek z uwagi na stopień zużycia

technicznego kwalifikuje się do rozbiórki. Na działce znajdują się pozostałości po budynku gospodarczym.

Uzbrojenie techniczne: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć energetyczna, gazociąg. Cena

wywoławcza nieruchomości wynosi 6.280,00 zł. Wysokość zaliczki wynosi 630,00 zł. Rokowania dotyczące

sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędą się w dniu 5 grudnia 2016 r. – otwarcie ofert o godzinie 9:30; -

ustna część o godzinie 9:45 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie

(pokój nr 18). Terminy przeprowadzonych przetargów w dniu:

-11 lipca 2016r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym;

-23 września 2016 r. odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym;

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą zaliczkę do kasy Urzędu Miejskiego

w Baborowie do godz. 1 3:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866

0006 2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia 29 listopada 2016 roku (przy czym za datę wpłaty na konto

uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów) oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach.

Zaznacza się, aby na dowodzie wpłaty zaliczki umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości (adres, numer

działki). Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem: „

Rokowania-działka nr 872/1 w Baborowie zabudowana budynkiem -nie otwierać” w sekretariacie Urzędu

Miejskiego

w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a (pokój nr 1 3) w terminie do dnia 29 listopada 2016 roku do godz. 1 5:30.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny

podmiot;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Wpłaconą zaliczkę przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowań nie wygra lub w przypadku odwołania rokowań zostanie

zwrócona niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia

odwołania lub zamknięcia rokowań. Organizator rokowań zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca

nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca

nieruchomości w drodze rokowań nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator

rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty związane z

zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo zamknięcia

rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży

uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918 od poniedziałku do

piątku w godzinach otwarcia urzędu.




