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Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Baborów

Rozpoczęto proces likwidacji spółki
"POŁUDNIE"

Od dwóch lat trwały czynności związane
z rozpoczęciem procesu likwidacji Miejsko Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej
POŁUDNIE, która zajmuje się zarządzaniem oczyszczalnią ścieków przy ulicy
Powstańców. W roku 2012 przeprowadzono szereg spotkań z obecnymi współudziałowcami reprezentującymi: Bank
Spółdzielczy w Baborowie, Kombinat
Rolny w Kietrzu, Gminę Baborów oraz
Zakład Usług Komunalnych w Baborowie. W trakcie spotkań wypracowano
wspólne stanowisko związane z wdrożeEcho Baborowa

niem likwidacji spółki, a samo zwieńczenie uzgodnień nastąpiło 12 grudnia 2013r.
podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, podczas którego
podjęto uchwały w sprawie rozwiązania
i likwidacji spółki POŁUDNIE oraz
w sprawie powołania jej likwidatora.
Czynności likwidacyjne zostaną rozpoczęte 1 stycznia 2014r. Temat likwidacji
spółki pojawiał się wielokrotnie w ciągu
ostatnich lat. Główną przyczyną tego zamierzenia było uregulowanie obowiązków
oraz odpowiedzialności za obiekty służące
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gospodarce ściekowej, uregulowanie
spraw finansowych oraz prawnych.
Obiekt oczyszczalni zarządzany był przez
Spółkę POŁUDNIE, natomiast siecią kanalizacyjną wraz z przepompowniami
zajmowała się Gmina Baborów. Do tego
dochodzą jeszcze wodociągi, które są administrowane przez Zakład Usług Komunalnych. Niejednokrotnie taki układ
powodował utrudnienia organizacyjne
w prowadzeniu gospodarki ściekowej.
Miejsko Gminna Spółka Wodno- Ściekowa POŁUDNIE powstała w 1987r. z inicjatywy ówczesnego Naczelnika Miasta
i Gminy Pana Edwarda Gorczyńskiego.
Spółkę powołano dla celów związanych
z realizacją gospodarki ściekowej na terenie Gminy Baborów. Chwilę później rozpoczęto proces inwestycyjny związany
z budową oczyszczalni ścieków. Pierwszy
etap budowy został zakończony 19 grudnia 1994r. Dwa lata później 28 czerwca
1996r. został sporządzony protokół z odbioru drugiego etapu realizacji. Generalnym wykonawcą części budowlanej był
Zakład Usług Inwestycyjno – Budowlanych „SUPERBUD” Opole. Prace budowlane
realizowało
również
Przedsiębiorstwo Budowlane „Karolinka” s.c. z Baborowa, część technologiczną
wykonał Zakład Instalacyjno-Budowlany
INSAN-BUD s.c. z Niemodlina. Instalacje elektryczne wykonała Spółdzielnia
Rzemieślnicza z Głubczyc.
Oczyszczalnię ścieków w Baborowie wybudowano przy udziale środków Fundacji
Współpracy Polsko – Niemieckiej w
Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz budżetu Gminy Baborów i pomocy Miasta Teublitz (Niemcy).
Pierwszy Zarząd Spółki tworzyli: Albert
Janicki – przewodniczący, Marian Tomas
– sekretarz, Edward Gorczyński – członek, Krzysztof Sporny członek oraz
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Ewald Surma – członek. W 2005 r. Zarząd
Spółki został zmniejszony do dwóch osób.
Prezesem Zarządu została Pani Maria
Wajzer, a członkiem Pani Barbara Kaleta.
Współudziałowcami
w
spółce
w momencie jej powstania były
następujące firmy: Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Głubczycach, Spółdzielnia
Usług Rolniczych w Baborowie, WSOP
Opole o/Głubczyce, OPCB Opole,
WPWiK Opole, Kombinat Rolny Kietrz,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
Rol-land Baborów, Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe
„PZZ” Brzeg, Gminna Spółdzielnia „SCh”
Baborów, Cukrownia Baborów, PKP
Wrocław, UPT Baborów, BS Baborów,
oraz jednostki budżetowe i inne jednostki
organizacyjne w tym: ZEAS Baborów,
Kino, Weterynaria Baborów, Apteka,
MPGKiM Baborów, ZOZ Głubczyce,
WZOW Opole i Urząd Gminy Baborów.
Pierwsza stawka za odbiór ścieków na
oczyszczalni została ustalona w 1997r.
w wysokości 1,20 zł brutto
i obowiązywała do 2000r. W następnych
latach stawki kształtowały się następująco:
2000r.: 1,30 zł, 2001 – 2003r.: 1,60 zł,
2003 – 2005r.: 2,00 zł, 2005 – 2008r.: 2,35,
2008 – 2010r.: 2,70 zł brutto, 2010 –
2012r.: 2,94 zł, szacowana ilość ścieków
w 2010r.: 120 000,00m3, 2012 – 2013r.:
3,09 zł brutto, szacowana ilość ścieków
w 2013r.: 115 000,00m3.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków, Zarząd
przedstawił obecną sytuacje w gospodarce
ściekowej. Według danych spółki
POŁUDNIE w 2014r. nastąpi
zmniejszenie ilości dostarczanych
ścieków do 100 000,00m3 co spowoduje
konieczność podwyższenia ceny za ścieki
do kwoty 3,74 zł brutto. Zmniejszające się
ilości ścieków trafiających na
oczyszczalnię wynikają z migracji
ludności oraz mniejszego zużycia wody.
W celu ustabilizowania gospodarki
ściekowej Gmina Baborów zleciła
opracowanie koncepcji skanalizowania
terenów
wiejskich.
Jednocześnie
rozpoczęto rozmowy z przedstawicielami
Kombinatu Rolnego w Kietrzu w sprawie
przejęcia zakładowej oczyszczalni
ścieków w Tłustomostach, celem zmiany
jej funkcji na przepompownię ścieków
Echo Baborowa

tłoczącą nieczystości płynne do Rakowa.
Następnym krokiem byłoby przerzucenie
ścieków z Tłustomostów, Rakowa oraz
Dzielowa do oczyszczalni w Baborowie,
która docelowo ma być administrowana
przez Zakład Usług Komunalnych w Baborowie.
Podsumowując 25 lat funkcjonowania
Miejsko Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej POŁUDNIE należy uznać, że jej działalność jak i sama inicjatywa jej
utworzenia była przedsięwzięciem wielce
ambitnym i ponadczasowym co pozwoliło

ZUK Baborów –
woda pod kontrolą

W pierwszej połowie grudnia mieszkańcy
części Baborowa mogli zaobserwować w
swoich kranach delikatnie zmętnioną
wodę co było spowodowane dwoma
czynnikami. Pierwszym z nich była
wymiana pompy głębinowej na rurociąg

Gminie Baborów przodować przez wiele
lat w dziedzinie ochrony środowiska. Dlatego też na zakończenie współpracy Pani
Elżbieta Kielska Burmistrz Gminy Baborów w imieniu Współudziałowców
MGSWŚ Południe złożyła na ręce Pani
Marii Wajzer podziękowania dla Zarządu
za współpracę i rzetelne wykonywanie
swoich obowiązków.
Tomasz Krupa
Prezes Zarządu ZUK

tłoczny w studni nr 3, wchodzącej w skład
ujęcia wody w miejscowości Dziećmarów.
Jest to studnia podstawowa, z której woda
jest tłoczona pompą głębinową
zlokalizowaną ok. 60m pod ziemią do
rurociągu tranzytowego, gdzie następuje
jej rozdział do zbiornika wieżowego
w Dziećmarowie i Babicach oraz do
zbiornika w Baborowie, zaopatrującego
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Baborów, Sułków, Dzielów oraz Raków.
Drugim czynnikiem był zanik energii
elektrycznej spowodowany silnymi
podmuchami wiatru w dniach 5 i 6 grudnia
na Stacji Uzdatniania Wody w Rakowie.
W pierwszym przypadku wymiana
głównej pompy spowodowała zwiększoną
wydajność, a zarazem zmianę ciśnienia
w tranzycie pomiędzy Dziećmarowem
a Baborowem, co doprowadziło do
częściowych zaburzeń w sieci. Drugi
czynnik to zatrzymanie pracy pomp na
ujęciu w Rakowie. W tej sytuacji przy
długotrwałym zaniku energii podjęto
decyzję o przekierowaniu pomp
z Baborowa na teren Rakowa, celem
zapewnienia ciągłej dostawy wody.
Powrotne przełączanie układu pomp
spowodowało również zawirowania
w sieci.
Każde czynności modernizacyjne
związane z pracą głównych pomp mogą
doprowadzić do zaburzeń w sieci.
Dlatego też po zaobserwowaniu

zmętnienia wody przekazano jej próbki
do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Opolu – Oddział
Laboratoryjny w Kędzierzynie Koźlu
celem przeprowadzenia stosownych
analiz. Po dokonanych badaniach
potwierdzono przydatność wody do
spożycia.
Badania wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi są wykonywane na podstawie
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r. zgodnie z którym
przeprowadzany
jest
monitoring
przeglądowy raz w roku na wodociągu
Dziećmarów, Baborów i raz na dwa lata na
wodociągach
Szczyty,
Raków,
Tłustomosty, Sucha Psina. Ponadto
wykonywany jest monitoring kontrolny
cztery razy w roku na wodociągu Baborów
i Dziećmarów oraz dwukrotnie na
pozostałych wodociągach. Niezależnie od
powyższych badań, które zleca ZUK
Baborów przeprowadzane są czterokrotne
kontrole wody przez Stację Sanitarno-

MGKS ,,Cukrownik’’
Baborów po rundzie
jesiennej!

Drużyna seniorów:
Po spadku z klasy okręgowej do klasy A zespół ,,Cukrownika’’
pod wodzą nowego trenera przystąpił do rozgrywek w sezonie
piłkarskim 2013/2014. Początek rundy nie był niestety
obiecujący. Jak wszyscy wiemy- dopóki piłka w grze- jest
szansa i nadzieja na poprawienie wyników i osiągnięcie lepszej
pozycji w tabeli. Najważniejsze, żeby przed rundą wiosenną
Zarząd MGKS ,,Cukrownik’’ wyciągnął wnioski i podjął
działania mające na celu poprawę sytuacji w zespole seniorów.
Na pewno potrzebna jest większa motywacja i wiara
w zwycięstwo. Zarówno kibicom, członkom klubu, jak
i wszystkim miłośnikom piłki nożnej zależy na dobrym wyniku
naszej drużyny. Dziękujemy zawodnikom za grę
i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że runda wiosenna przyniesie
serię zwycięstw, które pozwolą jak najlepiej zakończyć sezon
2013/2014. Pamiętajmy- ,,sukces ma wielu ojców, a porażka jest
sierotą’’ Wspierajmy nasz zespół ,,na dobre i na złe’’.
Tabela wyników po rundzie jesiennej - Klasa A gr.5:
ZESPOŁY
punkty
bramki
1 Orzeł Branice
31
38-16
2 LZS Lisięcice
30
41-21
3 Victoria Łany
29
26-14
4 Polonia Biała (b)
24
32-29
5 LZS Dytmarów
23
29-14
Echo Baborowa

Epidemiologicznej w Głubczycach.
Zarówno w latach poprzednich jak i w roku 2013 podjęto wiele działań zmierzających do poprawy gospodarki wodnej na
terenie Gminy Baborów. Większość prac
realizowanych przez ZUK Baborów
związanych z wymianą zasuw lub przepinaniem sieci wykonywanych jest w późnych godzinach nocnych celem
zminimalizowania utrudnień dla mieszkańców. W najbliższym czasie planowane
są następne prace modernizacyjne na wodociągach, dlatego też prosimy Państwa
o wyrozumiałość zapewniając, że ze strony Zakładu Usług Komunalnych będziemy starali się nadal dobierać najmniej
uciążliwe dla mieszkańców godziny pracy.
POGOTOWIE WODNO – KANALIZACYJNE: 606 908 347

6 Partyzant Kazimierz 21
7 Troja Włodzienin (b) 18
8 Zryw Pawłowiczki (b) 17
9 Cukrownik Baborów(s) 15
10 LZS Łężce
12
11 Spartan Grudynia
12
12 Start Bogdanowice (b) 10
13 Zryw Opawica
9
14 Pogoń Wojnowice
7

Tomasz Krupa
Prezes Zarządu ZUK Baborów
30-27
13-16
20-19
30-28
23-27
21-32
29-43
27-41
24-56

Młodziki MGKS ,,Cukrownik,, Baborów- DOBRA
PASSA TRWA!!!

Po sukcesach młodych piłkarzy MGKS ,,Cukrownik’’ Baborów
w pierwszym półroczu: 3 tytuły mistrzowskie w poszczególnych kategoriach wiekowych na szczeblu podokręgu Głubczyce
oraz mistrzostwo województwa opolskiego w kategorii trampkarzy 7-osobowych, od września rozpoczęto nowy sezon piłkarski 2013/2014. Drużyna młodzików wygrała wszystkie mecze
w swojej lidze i jest zdecydowanym liderem po rundzie jesiennej. Grają w niej zawodnicy w wieku do 12 lat.
Głubczyce - Liga Młodzików
Drużyny
punkty bramki
1 MGKS CUKROWNIK BABORÓW 15
54-02
2 KS POLONIA GŁUBCZYCE
12
37-01
3 KS MOKRE
6
21-21
4 LKS SPARTAN GRUDYNIA WIELKA 6
14-23
5 LZS SOKÓŁ BOGUCHWAŁÓW
6
16-38
6 LZS ORZEŁ BRANICE
0
5-62
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Zespół w kategorii trampkarzy –limit wieku 13, 14 latbudowany był od podstaw, ponieważ mistrzowski
z poprzedniego sezonu przeszedł do kategorii starszej. Po
słabym starcie i selekcji zawodników końcówka jesieni
przyniosła serię zwycięstw i awans na 4 miejsce w tabeli.
Tabela wyników: 2 liga trampkarzy gr. IV
Drużyny
punkty bramki
1 KS POLONIA GŁUBCZYCE
33
93-4
2 LZS START BOGDANOWICE
28
85-17
3 GLKS KIETRZ
25
82-11
4 MGKS CUKROWNIK BABORÓW 20
33-11
5 LZS ZRYW PAWŁOWICZKI
19
30-33
6 LUKS POLONIA GOŚCIĘCIN
16
27-28
7 LZS STAL GROBNIKI
12
23-61
8 LZS LISIĘCICE
12
19-32
9 ZS ROLNIK BIEDRZYCHOWICE 10
16-46
10 LZS KÓRNICA-NOWY DWÓR
7
14-48
11 LZS ZRYW OPAWICA
6
14-96
12 LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚL 4
18-67
Obiecującym zapleczem dla drużyny seniorów może być za
kilka lat zespół juniorów młodszych. Zawodnicy w tej chwili
mają po 15-16 lat. Wszyscy są z miasta i terenu gminy
Baborów. Grają w nim chłopcy z Dzielowa, Rakowa,
Tłustomostów, Dziećmarowa i Baborowa. Ta grupa dobrze się
zintegrowała, jest wyjątkowo zdyscyplinowana, a sportową
postawą na treningach i meczach sygnalizuje, co chce
w przyszłości osiągnąć.
Po rundzie jesiennej są liderami swojej grupy
rozgrywkowej!
Coraz więcej kibiców przychodzi na mecze tej drużyny i wyraża
swoją pozytywną opinię o grze i zaangażowaniu zawodników.
Satysfakcję z postawy wszystkich trzech drużyn ma ich trener
i szkoleniowiec pan Andrzej Kanas. Z całą pewnością należą

Mikołaj w
Tłustomostach

mu się podziękowania za tak efektywną pracę z młodzieżą. Tym
bardziej, że w dzisiejszych czasach zachęcić młodych ludzi do
zdrowego i aktywnego trybu życia jest niezmiernie trudno. Zasady, których młodzi zawodnicy uczą się na boisku na pewno
zaowocują w dorosłym życiu. Podziękowania należą się również
niezastąpionemu kierownikowi drużyny - Stanisławowi Pawliszynowi.
Tabela rozgrywek: 2 Liga Juniorów Młodszych gr. II
Drużyna
punkty bramki
1 MGKS CUKROWNIK BABORÓW 22
45-8
2 MKS POGOŃ PRUDNIK
21
33-14
3 LZS ROLNIK LEWICE
21
37-15
4 GKS GŁUCHOŁAZY
18
28-13
5 LUKS POLONIA POGÓRZE
18
24-17
6 KS METALOWIEC ŁAMBINOWICE 15
28-24
7 LZS RACŁAWICZKI
10
22-20
8 LZS POGOŃ WOJNOWICE
3
11-61
9 LZS DYTMARÓW
3
10-39
10 LZS OLBRACHCICE
3
8-35
Potwierdzeniem właściwego wychowania i szkolenia młodych
piłkarzy w klubie jest zwycięstwo w ostatnim ,,Turnieju Mikołajkowym’’, który odbył się 7 grudnia b.r. w Prudniku. Na
dużym orliku nasza drużyna wygrała zawody w kategorii juniorów młodszych pokonując faworyta Spartę Prudnik w stosunku
5:0, Pogoń Prudnik 6:3 oraz Spartę II Prudnik 7:1. Młodym zawodnikom serdecznie dziękujemy i trzymamy kciuki za rundę wiosenną!!!
Wszystkich członków klubu oraz kibiców zapraszamy na
Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
które odbędzie się 28.12.2013 r. o godz.16.00 w świetlicy
miejskiej ul. Rynek 9 w Baborowie.

właścicielowi sklepu „Lewiatan”. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy
przyczynili się do zorganizowania tej imPo raz trzeci Stowarzyszenie „Mostowia- prezy. Na zbliżające się Święta pragniemy
cy” zorganizowało 7 grudnia „Mikołajki” wszystkim Państwu złożyć życzenia przedla dzieci z sołectwa Tłustomosty. Mikołaj, na którego czekało 93 najmłodszych
mieszkańców naszego sołectwa, rozdał
wszystkim prezenty. Podczas mikołajkowego spotkania z programem artystycznym wystąpiły dzieci z Tłustomostów
i Langowa oraz przedszkolaki z Makowa.
Jak co roku, Stowarzyszenie nasze, nie zawiodło się na ludziach i firmach, które
wsparły naszą inicjatywę. Dziękujemy
więc sponsorom: P. E. Kielskiej, Aptece
„Centralna” z Kietrza, Aptece „Eskulap”
z Kietrza, Aptece „Sanitas” z Baborowa
oraz Panu Łukaszowi Kaczyńskiemu,
Echo Baborowa

Aleksandra Śliwińska
żywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Bradel Magdalena
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Spotkanie z Mikołajem
„…Jadą, jadą sanie, księżyc złoty świeci.
Hej! Jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci….”

Tradycyjnie, jak co roku o tej porze, w naszej szkole przy ul.
Opawskiej, pojawił się szanowny gość -Święty Mikołaj! Przybył
w towarzystwie Elfów, które przygotowały konkurencje,
w których uczniowie musieli wykazać się swoimi
wiadomościami i umiejętnościami. Dzieci wyśmienicie
poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami i udowodniły, że
potrafią być grzeczne. Święty Mikołaj- wyraźnie wzruszony w zamian obdarował je prezentami. Po pożegnaniu z naszym

gościem, dzieci rozpakowały prezenty i rozmawiały wraz ze
swoimi wychowawczyniami na temat radości z otrzymanych
prezentów oraz radości, jaka płynie z obdarowywania prezentami bliskiej osoby. Ciepły, mikołajkowy nastrój towarzyszył
wszystkim przez cały dzień. Dzieci szczęśliwe wróciły do domu, pamiętając o tym, że „każdy może zostać Świętym Mikołajem”. A co najważniejsze – odwiedziny Świętego Mikołaja
rozpoczynają czas oczekiwania na najmilsze święta w roku, czas
choinki, kolędy, śniegu, żłobka… wszyscy czekamy już teraz na
Święta Bożego Narodzenia. Wesołych Świąt!!!
Ewelina Szwec
Albina Dziedzińska

„Zaczarowane Mikołajki”

W dniu 6 grudnia w godzinach wieczornych na świetlicy wiejskiej w Suchej Psinie odbyły się „Zaczarowane Mikołajki”
dla wszystkich dzieci z Gminy Baborów.
Atmosfera, którą stworzyły bajkowe postacie, przeniosła uczestników do magicznej, ciepłej i wesołej krainy Świętego
Mikołaja. Spotkanie rozpoczęło się od
serdecznego przywitania przez Panią Dyrektor GOK–u Lidię Piecha wszystkich
przybyłych dzieci wraz z rodzicami
i opiekunami. Następnie uczestnicy zostali
wprawieni w bardzo dobry humor wystęEcho Baborowa

pem zespołu ,,Czad Dance” pod przewodnictwem Pana Grzegorza Sumika.
Mikołajka i jej pomocnicy z firmy ,,Lilu
Play” z Raciborza przygotowali szereg
aktywnych, atrakcyjnych zabaw, mających na celu stworzenie radosnej atmosfery tegoż widowiska. Niejednokrotnie
Skrzat chciał udaremnić starania dzieci
poprzez przeszkadzanie im w zabawach i
zadaniach wykonywanych w oczekiwaniu
na przybycie Mikołaja. Nie zabrakło piosenek, wierszyków, rozdzielania pór roku,
każdemu milusińskiemu pomalowano

nosek na czerwono, by przypominało renifera w utworzonym zaprzęgu i wręczono piernik, własnoręcznie przez małego
cukiernika udekorowany. Moc wrażeń
i atrakcji zakończyły wspólne zdjęcia
i rozdanie paczek mikołajowych. W tym
roku Mikołaj obdarował słodkimi
upominkami ponad 160 dzieci z naszej
gminy. Stało się tak dzięki ludziom wielkiego serca, którzy wsparli nas jak co roku. Serdeczne podziękowania ślemy do:
Pana Franciszka Czekańskiego, Państwa Wojciecha i Moniki Śliwińskich,
Pani Alicji Szczepanik i Pana
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Kulturalni pomocnicy Mikołaja
w Przedszkolach

„Przyjedź do nas Mikołaju, Mikołaju...” słowa tejże piosenki znają wszystkie dzieciaki na świecie. Również w Baborowie
przedszkolaki niecierpliwie czekały na
przyjście św. Mikołaja. Czas oczekiwania
poprzedziła wspaniała, pełna niespodzianek zabawa z instruktorami i stażystami
z Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie. Zadania, krzyżówki, konkursy, zgadywanki, wprowadziły wszystkich
w radosny nastrój. I nareszcie nadeszła ta
chwila... przybył św. Mikołaj, dzieci przywitały wspaniałego gościa piosenką. Mikołaj i jego „kulturalni pomocnicy”
odwiedzili wszystkie filie przedszkolne
w Gminie Baborów. Chciałabym bardzo
serdecznie podziękować instruktorom
z GOK-u - Asi Kowalczyk-Klimczak,

Sylwii Bolik oraz stażystkom Ani Ratowskiej, Madzi Mazurkiewicz za poświęcony
czas i zaangażowanie w zajęcia mikołajowe w przedszkolach, pomimo natłoku

Wiesława Mucha, oraz do Panów Edmunda i Grzegorza Rzeźnik. Dziękujemy również firmom: PPUH MAK-RO
z Baborowa, Piekarni SMAKOSZ,
Bankowi SKOK Ziemi Rybnickiej,
PZU z siedzibą w Baborowie. Podziękowania za trud i zaangażowanie należą
się pracownikom i stażystom Gminnego
Ośrodka Kultury, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Suchej Psiny, Pani Radnej Teresie Wołk, gospodarzowi świetlicy
w Suchej Psinie Pani Anieli Wołk oraz
Magdalenie Sycz. Zadowolenie i radość
emanująca od dzieci podczas organizacji
takich akcji jest dla nas powodem do nieustających działań. Kochany Mikołaju, do
zobaczenia za rok!!!
Dyrekcja i instruktorzy
GOK w Baborowie
pracy i obowiązków związanych z przygotowaniami do przedświątecznych, kulturalno-sportowych imprez.
Dyrektor GOK
Lidia Piecha

Kulturalnie Teatralnie

Dużo muzyki, dobrej zabawy i poczucia
humoru spotkało nas podczas wyjazdu do
Opolskiego Teatru Lalki im. Alojzego
Smolki ,który odbył się 7 grudnia 2013
roku. Wycieczka zorganizowana została
przez GOK w Baborowie, udział w niej
wzięły dzieci uczęszczające na zajęcia
naszego Ośrodka Kultury, ale również ich
rodzice. Spektakl pt. "Psia Kość II czyli
Echo Baborowa
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Kostka została rzucona" to historia
o rodzinie i miłości. Przedstawia perypetie
zbuntowanej jedynaczki, która na wieść
o zbliżającym się rodzeństwie ucieka
z domu "ku przygodzie". Dzięki
połączeniu muzyki, śpiewu, tańca oraz
świetnej gry aktorskiej, spektakl bardzo
spodobał się nie tylko dzieciom, ale także
rodzicom. Opinie uczestników były
bardzo pozytywne więc miejmy nadzieję,
że wzbudziliśmy zainteresowanie teatrem
w naszym mieście. Zapraszamy zatem na
kolejne takie wydarzenia.
Instruktorzy GOK
Sylwia Bolik, Grzegorz Sumik

2-6 GRUDNIA 2013r.
TYGODNIEM BEZPIECZEŃSTWA
W SZKOLE

W ramach tygodnia bezpieczeństwa, nauczyciele wychowania fizycznego ZSP w
Baborowie: p.Anna Rosga, p.Joanna
Bieniek, p.Andrzej Deszka, p.Mariusz
Kostyk podczas lekcji w-f przypominali
uczniom zasady I pomocy przedmedycznej. Uczniowie klas IV SP uczęszczający
Echo Baborowa

na zajęcia pozalekcyjne z zakresu innowacji pedagogicznej „Umiem ratować”
prowadzonej przez koordynatora szkolnej
akcji, przeprowadzili ankietę wśród rówieśników dotyczącej znajomości zasad I
pomocy przedmedycznej. Okazuje się, że
wielu uczniów pamięta zasady. Są jednak

uczniowie, którzy powinni przypomnieć
sobie na czym polega pierwsza pomoc.
Na jednej z przerw czwartoklasiści pod
czujnym okiem ratownika medycznego p.
Marcina Isańskiego prezentowali rówieśnikom zasady udzielania pierwszej pomocy, a także zachęcali do udziału w
ćwiczeniach. W ćwiczeniach wzięli udział
także uczniowie nauczania indywidualnego: Piotr i Dawid. Zasady I pomocy
poznawały również dzieci z Oddziału
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„Człowieczy los” zaśpiewana przez Panią
Przedszkolnego w Sułkowie.
Koordynator szkolnej akcji Beatę Krzaczkowską przy akompaniaLidia Wrzos mencie Pana Kazimierza Łankowskiego w swej treści przekazywała, że mimo
trudnego często losu, uśmiech i pogoda
ducha pomaga przetrwać ciężkie chwile,
które z pewnością są bardziej dotkliwe
dla osób niepełnosprawnych.
Zgromadzona publiczność obejrzała występy młodych artystów z grupy teatralnej
4 grudnia 2013r. w ZSP w Baborowie „Tradycja” Zespołu Szkół Mechaniczodbył się apel z okazji Światowego Dnia nych w Głubczycach, uczniów nauczania
Osób Niepełnosprawnych. Był on okazją indywidualnego oraz grupy teatralnej
do poruszenia tematyki Integracji. „Wesoła siódemka” z ZSP w Baborowie.
O istocie Integracji mówili zaproszeni Dawid, Piotr i Adrian - nasi chłopcy
goście: Pani Maria Farasiewicz- na- z nauczania indywidualnego świetnie zauczycielka ZSM w Głubczycach, Wice- prezentowali się w przygotowanym proprzewodnicząca
Rady
Powiatu gramie artystycznym, a za swoje występy
i jednocześnie rzecznik Idei Integracji nagrodzeni zostali wyjątkowo gromkimi
Ziemi Głubczyckiej, Pani Beata brawami.
Krzaczkowska- psycholog Poradni Psy- Podczas apelu została podsumowana akchologiczno Pedagogicznej w Głubczy- cja „Podziel się z potrzebującymi” procach oraz Pani Alicja Szuba-dyrektor wadzona w ZSP w Baborowie przez
ZSP w Baborowie. Uczniowie naszej nauczycielki - Panią Barbarę Wagę przy
szkoły przypomnieli, jak powstało Święto współpracy Pani Edyty Jonek. W wyniku
Osób Niepełnosprawnych oraz ukazali, że tej akcji zebrano artykuły żywnościowe,
byli i są wśród nas niepełnosprawni, któ- chemiczne, odzież, zabawki, które przerym przyszło zmagać się z wyjątkowymi znaczono dla wychowanków DPS
wyzwaniami, którzy swoim życiem, czy- w Kietrzu.
nami, działalnością udowodnili, że warto Dyrektor ZSP Pani Alicja Szuba podzięwalczyć o własne marzenia, realizować kowała wszystkim darczyńcom za dary.
swoje plany, mieć pasje i zainteresowa- Zebrane artykuły przekazała Dyrektor
nia. Piękna piosenka Anny German DPS w Kietrzu siostrze Józefie Wydrze,

JESTEŚMY Z
WAMI, JESTEŚCIE
Z NAMI

która wraz z siostrą Grażyną Niemiec
i wychowankami DPS z Kietrza w podziękowaniu złożyła na ręce Pani Dyrektor Alicji Szuby pamiątkowe wytwory
artystyczne wykonane przez wychowanków DPS. Po zakończeniu apelu odbyło
się spotkanie integracyjne, na które zostali zaproszeni goście. Serdeczne podziękowania kieruję do Rady Rodziców
ZSP w Baborowie reprezentowanej na
uroczystości przez przewodniczącą Panią
Martę Lechoszest, za dofinansowanie
zakupu produktów niezbędnych do przygotowania przez uczniów nauczania indywidualnego słodkiego poczęstunku
oraz do Państwa Katarzyny i Mariusza
Gwóźdź za podarowane owoce. Ogromne
podziękowania składam ukochanym mamom naszych chłopaków: Pani Edycie
Jakubowskiej, Pani Irenie Duczek
i Pani Alicji Majka, za przygotowanie
spotkania integracyjnego i pełnienie roli
gospodarza uroczystego spotkania. Serdecznie dziękuję nauczycielkom p. Barbarze Waga, p. Edycie Hołowni i p.
Urszuli Mekitów za współpracę podczas
przygotowania apelu oraz uczniom za zaangażowanie na rzecz Integracji. Podziękowania kieruję również do Dyrekcji ZSP
w Baborowie: Pani Alicji Szuby, Pani
Elżbiety Olejnik i Pani Bożeny Lenartowicz, za wspieranie idei Integracji.
Lidia Wrzos

USUŃ AZBEST ZA DARMO !!!

Gmina Baborów jak corocznie przystąpiła do naboru
ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu. Dofinansowaniu będzie podlegał
demontaż wraz z transportem i utylizacją jak i zbieranie,
transport i utylizacja wyrobów wcześniej zdemontowanych.
W ramach dofinansowania koszty pokrywa Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu oraz Gmina Baborów.
Dofinansowaniu nie podlega refundacja przedstawionych
faktur. Osoby chętne do udział w programie proszone są
o przybycie do Urzędu celem pobrania właściwych wniosków
lub do odwiedzenia strony internetowej Gminy Baborów. Wraz
z Wnioskiem należy dołączyć:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu –
obowiązkowo, w przypadku nieruchomości, do której tytuł
prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich
współwłaścicieli,
2. Kolorowe zdjęcie obiektów, z których zdejmowany będzie
Echo Baborowa

azbest wraz z opisem zawierającym dokładny adres,
3. Formularz z informacji przedstawionych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis, wg zał. Nr 1 lub załącznika nr 3 do
wniosku,
4. Oświadczenie, że do dnia podpisania umowy beneficjent
końcowy dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie
remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku gdy
podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających
azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub
zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy, wg
załącznika nr 2 do wniosku, lub zgłoszenie remontu związanego
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest/ pozwolenie na
budowę,
5. Informację o wyrobach zawierających azbest.
W związku z pkt. 5 osoby są zobowiązane do złożenia
informacji o wyrobach zawierających azbest wraz z oceną
wyrobu do dnia 30.01.2014 r.
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Wnioski należy składać od 13.01.2014 r. do 07.02.2014 r.
w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a.
Wnioski po 07.02.2014 r. nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin realizacji zadania wrzesień /
październik 2014 r.
Nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2014 r.
Ilona Kuszarecka

Modernizacja ul. Róży
Wiatrów i ul. Kwiatowej

Zakończona została inwestycja związana z remontem i modernizacją ulicy Róży Wiatrów i ulicy Kwiatowej w Baborowie. W
trakcie realizacji wykonano kompleksową wymianę warstw nośnych, ułożono nowy dywanik asfaltowy oraz wykonano obustronny remont chodników. W celu zwiększenia bezpieczeństwa
zmodernizowane zostało oznakowanie m.in. wykonano przejście
dla pieszych, przy którym zamontowano aktywny system informacji wizualnej oraz dwa progi spowalniające ruch. Wykonano
także oznakowanie poziome wraz z elementami odblaskowymi.
Wymieniono także stary wodociąg azbestowo – cementowy. Ponadto Gmina Baborów podpisała umowę o dofinansowanie zadania, duży udział w ocenie wniosku o dofinansowanie mieli
darczyńcy z remontowanych ulic, którym Gmina Baborów składa serdeczne podziękowania.
Edyta Piasna

Modernizacja budynków
komunalnych na terenie
Gminy Baborów

Dobiegł końca remont kapitalny dachu budynku gminnego
zlokalizowanego przy ulicy Głubczyckiej 96. W ramach
zadania Wykonawca wymienił pokrycie dachowe oraz
najbardziej zniszczone elementy więźby dachowej, wymienione
zostały także rynny i rury spustowe. Ważnym etapem robót było
wykonanie ankrowania ścian budynku w celu wzmocnienia jego
konstrukcji. Przemurowane zostały także kominy oraz
wykonana została wentylacja. Koszt prac wyniósł 159 040,00 zł
brutto. Prace wykonało Przedsiębiorstwo RemontowoBudowlane „MUREX” z Klisina. Zakończono również
inwestycję wymiany dachu na budynku OSP w Baborowie.

Roboty budowlane polegały na wykonaniu od podstaw nowego
dachu na dźwigarach kratownicowych-drewnianych, położeniu
pokrycia z blachy tytan-cynk oraz ociepleniu od wewnątrz
wełną mineralną. Roboty wykonywała firma RemontowoBudowlana "Der-Pol" z Bogdanowic.
Echo Baborowa
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E-URZĄD - Załatwiaj sprawy Finalista Konkursu AgroExpert
z Gminy Baborów !
przez
internet!
Aktualnie istnieje możliwość załatwienia pewnego zakresu Pan Norbert Łopata, rolnik z miejscowości Szczyty, znalazł się
spraw przez internet. Potrzebne formularze są zamieszczone na
stronie: https://baborow.eboi.pl/formularze. Zachęcamy do
ich wypełniania. Wystarczy podpis elektroniczny lub profil
zaufany. Nie musisz być osobiście w Urzędzie! Wkrótce liczba
formularzy ulegnie powiększeniu.
Adrian Medyński
Echo Baborowa

w gronie finalistów Konkursu AgroExpert w kategoriiProdukcja rzepaku. Konkurs odbywał się pod Patronatem
Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, miał na celu
wyłonienie ekspertów w swoim fachu– osiągających najlepsze
wyniki Rolników, producentów w pięciu kategoriach: uprawa
pszenicy jakościowej, produkcja rzepaku, produkcja prosiąt,
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W konkursie nagradzani są najlepsi z najlepszych Rolników,
znający swój warsztat pracy, gospodarujący w sposób
zrównoważony dla środowiska, a przy tym uzasadniony
ekonomicznie.
Gala finałowa konkursu odbyła się podczas Krajowej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich w Poznaniu. Rywalizacja między poszczególnymi
gospodarstwami pokazała duży potencjał polskiej wsi. Jak
podkreśliła Minister Szalczyk: „Laureaci konkursu to
współcześni Chłapowscy, czyli ludzie świetnie zorganizowani,
prowadzący nowoczesne gospodarstwa, a przez to
przyczyniający się do rozwoju polskiego rolnictwa.
Gratulujemy Panu Norbertowi i życzymy dalszych sukcesów !

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Zakład
Usług Komunalnych Spółka z o.o. W ramach zadania Spółka
zobowiązana jest do odśnieżania i posypywania dróg oraz chodników należących do gminy. Kontakt: Pogotowie ZUK: 606
903 908 (telefon całodobowy) Kierownik Wydziału Komunalnego Pan Jan Drozdowski: 77 403 69 66. Drogi powiatowe
(drogi główne w miejscowościach) utrzymywane przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Wydział Drogownictwa: 77 405 36 67.
Drogi Wojewódzkie utrzymywane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Kontakt: Dyżurny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu: 77 459 18 80, faks 77 458 13 32 (telefon
całodobowy) Komunikaty o zimowym utrzymaniu dróg:
Elżbieta Kielska www.zdw.opole.pl

Przewozy regularne na terenie Gminy Baborów

W połowie 2013r. Zakład Usług Komunalnych rozpoczął prace związane z odbudowaniem działalności w zakresie
przewozów autobusowych. Zamiarem
było utworzenie linii komunikacyjnych, z
których będą mogli korzystać wszyscy
mieszkańcy naszej gminy. Długotrwałe
uzgodnienia oraz uzyskanie stosownych
zezwoleń i uprawnień pozwoliło Zarządowi ZUK-u na wystąpienie z wnioskiem
o zatwierdzenie linii komunikacyjnych w
ramach przewozów regularnych. Usługi,
które będą wprowadzone od 1 stycznia
2014r. obejmą zarówno sprzedaż biletów
miesięcznych oraz jednorazowych.
W pierwszym etapie działalności chcemy
umożliwić mieszkańcom przejazdy na terenie Gminy Baborów w dni robocze.
Następnym krokiem będzie przeprowadzenie analiz rynku w zakresie zapotrzebowania na nasze usługi w soboty oraz
niedziele. Docelowo planujemy rozszerzyć trasy przejazdu na teren gminy
Kietrz, wykorzystując linię Tłustomosty –
Kietrz – Księże Pole.

Takie rozwiązania komunikacyjne coraz
częściej są omawiane w naszym kraju.
Możliwość zastosowania różnorodnych
ulg w sprzedaży biletów pozwala na
utrzymanie pewnego poziomu kosztów.
Trudno przedstawić porównania cen na
lokalnych rynkach ponieważ w różnych
gminach taka działalność jest różnie rozliczana. W jednym przypadku uzależniona jest od zakupionych biletów w innym
od przejechanych kilometrów. My pozwoliliśmy sobie zestawić gminy, gdzie
następuje rozliczenie według przejechanych kilometrów. Analiza została przedstawiona w oparciu o dane z Gmin
Głogówek, Głubczyce, Pawłowiczki
i Reńska Wieś gdzie stawki kilometrażowe wahały się od 2,78 do 4,45 zł. W naszym przypadku będzie to kwota mniej
więcej uśredniona. Nasz cennik, który
opublikujemy w nowym roku będzie zawierał ceny biletów miesięcznych dla
każdej miejscowości odrębnie wyliczone
oraz bilety jednorazowe rozliczane według trzech stref. Strefa 1 na terenie mia-

sta Baborów – przejazd bezpłatny, strefa
2: gmina Baborów do 6 km – 3,50 zł oraz
strefa 3: gmina Baborów powyżej 6 km –
4,50 zł. Celem zapewnienia bezpieczeństwa naszych pasażerów podjęliśmy
działania związane z wprowadzeniem
monitoringu wnętrza autobusów. Obecnie
trwają rozmowy dotyczące parametrów
technicznych kamer oraz rejestratorów.
Mamy nadzieję, że nasza działalność zostanie wdrożona sprawnie i bezproblemowo, a mieszkańcy Gminy znajdą w
tych rozwiązaniach korzyści dla siebie.
Tomasz Krupa
Prezes ZUK Baborów

Remont świetlicy w Dzielowie

18 grudnia br. została podpisana – w
Urzędzie Marszałkowskim, w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- umowa na dofinansowanie remontu
świetlicy w Dzielowie. W przyszłym roku budynek ostatniej świetlicy w gminie
Baborów, w której nie ma sanitariatów,
zostanie rozbudowany tak, by pomieścić
toalety, scenę i pomieszczenie gospodarEcho Baborowa

cze. W ciągu ostatnich trzech lat
WSZYSTKIE wnioski składane przez
gminę Baborów o dofinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć (m.in. remonty
dróg, świetlic, organizowanie imprez,
usuwanie wyrobów z azbestu) były pozytywnie rozpatrzone i przyznano nam
dofinansowanie do ich realizacji.
Elżbieta Kielska
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Remonty dróg gminnych

Opolski urząd wojewódzki opublikował ostateczną listę
rankingową wniosków, które otrzymają w 2014r.
dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych, tzw. „schetynówek”. Umieszczono na niej osiem
inwestycji: cztery drogi gminne (z Kędzierzyna-Koźla,
Baborowa, Krapkowic i Dobrzenia Wielkiego) i cztery
powiatowe (z powiatów oleskiego, kluczborskiego,
strzeleckiego i opolskiego ziemskiego). Cieszy fakt, ze Gmina
Baborów złożyła tak dobrze napisany wniosek
i zakwalifikowała się do dofinansowania remontu ulicy
Wiejskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Kościuszki do

skrzyżowania przy ZUK-u); przyznano nam ponad 500 tyś. zł (z
zasady dofinansowanie ma wynosić 50 % kosztów). W
obecnym roku Gminie Baborów, również w ramach tzw.
„schetynówek”, przyznano prawie 250 tyś zł. dofinansowania na
odbudowę ulic: Kwiatowej i Róży Wiatrów. Koszty poniesione
przy odbudowie ulic: Róży Wiatrów i Kwiatowej: koszty
wymiany wodociągu- 144 587,12 zł, koszty wymiany
kanalizacji deszczowej – 27 393 zł, koszty odbudowy obu ulic –
478 946,85 zł.
Dziękuję inż. Edycie Piasnej, zajmującej się w baborowskim
urzędzie inwestycjami tzw. liniowymi, która przygotowała oba
wnioski o dofinansowanie remontów dróg.
Elżbieta Kielska

XXII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

ZAGRAMY W CAŁEJ GMINIE !
12 stycznia już po raz 22 zagra Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zagra i w
naszej gminie. Od kilku lat uczniowie
naszej szkoły biorą udział jako
wolontariusze w tej szlachetnej akcji.
Zaczęło się od miasta Baborów, później
aktywnie włączyły się, m.in. sołectwa:
Tłustomosty z Langowem, Dziećmarów,

Sułków. Tym razem chcemy zagrać we
wszystkich miejscowościach naszej
gminy. Nigdy nie zawiedliśmy się na
szczodrości naszych mieszkańców,
dlatego liczymy, że i teraz włączycie się
do „świątecznej orkiestry”, która w tym
roku zbiera pieniądze na zakup
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej
medycyny ratunkowej i godnej opieki

medycznej seniorów. Do zobaczenia w
niedzielę 12 stycznia.
Cezary Wanat

Reklamy i ogłoszenia w Echo
Baborowa

Umieszczanie reklam i ogłoszeń
w lokalnej gazecie to dobry sposób na
promocję swojej firmy wśród
mieszkańców Gminy Baborów. Mogą
z tego skorzystać zarówno firmy
znajdujące się na Naszym terenie, jak
i te spoza gminy.
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza
Gminy Baborów Nr OW-107/12 z dnia 6
maja 2012 r. w sprawie opłat za reklamy
i ogłoszenia umieszczane w biuletynie,
każdy zainteresowany chcąc dodać ulotkę
reklamową, bądź ogłoszenie do gazety
lub zamieścić reklamę w treści strony
Echo Baborowa

Baborowa”, powinien ustalić ich treść,
termin publikacji oraz wysokość należnej
opłaty z redaktorem naczelnym gazety.
Opłaty kształtują się w następujący
sposób:
-umieszczanie w biuletynie reklam
i ogłoszeń:
moduł o wielkości A4 – 120 zł brutto,
moduł o wielkości 1/2 strony A4 – 60 zł
brutto,
moduł o wielkości 1/4 strony A4 – 30 zł
brutto,
-dołączanie do biuletynu reklam
i ogłoszeń:
moduł o dowolnej wielkości – 80 zł
brutto (koszt druku i dostarczenia
pokrywa Reklamodawca).
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu
Miejskiego lub przelewem na konto
Gminy Baborów, natomiast dowód
wpłaty lub potwierdzenie przelewu
okazujemy redaktorowi naczelnemu.

Kontakt z redaktorem:
Artur Czechowicz, pok. nr 19 (I piętro)
Urzędu Miejskiego w Baborowie
tel. 77 4036924, mail:
czechowicz@baborow.pl

Jasełka
w Przedszkolu

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta
Bożego Narodzenia, Przedszkolaki
spotkały się w dniu 18XII z Rodzicami
oraz Dyrekcją Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w oddziale przy ul.
Opawskiej.
Panie dyr. Alicja Szuba i dyr. Elżbieta
Olejnik wprowadziły dzieci w świąteczny
klimat, czytając bajki pod choinką. Dzieci
z zainteresowaniem słuchały historii
narodzin Jezusa oraz magii nocy
Wigilijnej. Następnie przedszkolaki
przedstawiły „Jasełka”. Pięknie odegrały
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swoje role, śpiewały kolędy i tańczyły.
Tradycyjnie wszyscy podzielili się
opłatkiem i złożyli sobie życzenia
zawarte w wierszu:
„W sercach – radosnego pokoju,
W domach – świątecznego nastroju,
W ustach – by dźwięki kolęd
rozbrzmiewały,
Na stole – sianka i opłatka białego,
Na Święta –zdrowia i radości oraz
szczęśliwego Nowego Roku.”

Nauczycielki grupy
Helena Prygoń,
Regina Tybinka

„Nasze życzenia z Twoim
rysunkiem”

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie 20 września
2013 r. ogłosił konkurs plastyczny pt.: „Nasze życzenia z
Twoim rysunkiem”. Konkurs polegał na opracowaniu
pierwszej strony kartki świątecznej zawierającej elementy
charakteryzujące „Święta Bożego Narodzenia” oraz elementy
związane z działalnością firmy. Zasięg terytorialny obejmował
trzy gminy: Baborów, Pawłowiczki oraz Reńską Wieś. W
konkursie złożono ponad 90 prac, których autorami byli
uczniowie oraz przedszkolaki. Komisja konkursowa z uwagi na
wielkie zaangażowanie autorów prac w ich dzieła odstąpiła od
przyznawania miejsc od 1 do 3, tym samym uznała, że sześć
prac zasługuje na wyróżnienie przyznając im wspólne pierwsze
miejsce. Autorzy wyróżnionych prac: Natalia Jankowska: ZSP
w Baborowie: Przedszkole – Oddział ul. Krakowska, Paulina
Matuszewska: ZSP w Reńskiej Wsi: Przedszkole – ul.
Raciborska, Kacper Kozaczek Kl. Vb: ZSP w Baborowie,

Melania Kosellek Kl. Va ZSP w Baborowie, Paulina Maśnica
Kl. IIIb – gimnazjum, ZSP w Pawłowiczkach, Letycja Damrat
Kl. III ZSP w Pokrzywnicy – Reńska Wieś. Prace młodych
projektantów, ozdobią kilkadziesiąt firmowych kartek, które
będą wysłane do wielu firm, instytucji na terenie naszego
województwa.
Tomasz Krupa

Adres Redakcji: Urząd Miejski 48-120 Baborów ul. Dąbrowszczaków 2a, tel: 77/4036920, e-mail: echo@baborow.pl
Wydawca: Gmina Baborów, Redaktor Naczelny: Artur Czechowicz. Skład, druk i kolportaż: Urząd Miejski w Baborowie.
Nakład 900 egz.
Informujemy, że nasz biuletyn można otrzymać również w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie.
Echo Baborowa
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