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Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Baborów

Czas przygotowań do Świąt Bożego
Narodzenia to przede wszystkim czas
oczekiwania, czas radości, czas
wielkich działań. Wszędzie wówczas
roztacza się „zapach tradycji”
związanej z pamiątką Jezusowych
narodzin.
W naszym Zespole SzkolnoPrzedszkolnym, też trwa wtedy „szał
wielkich przygotowań”. Wiele
wydarzeń, działań, konkursów. Od
kilku lat uczniowie nasi biorą udział
w Międzynarodowej Wystawie
Szopek Bożonarodzeniowych, na
której zawsze osiągają liczne
sukcesy. W tym roku reprezentantami
naszych szkół byli:
Marek Gebuś (1a PSP), Oliwia Wołk
(2a PSP), Amelia Sadło (3a PSP),
Jakub Karcz (3a PSP), Dominika
Grek (6b), Michał Hoffmann (6b),
Karolina Śliwińska (6b), Agata
Rogula (6b), Tomasz Grela (6b),
Anna Gębuś (6a), Katarzyna
Szuniewicz (1b PG), Julia Kubanek
(1a PG), Kamila Malinowska (2b
PG), Magda Komorek (2b PG),
Monika Rudkiewicz (2b PG), Oliwia
Stańczyk (2b PG), Daniel Kidziak
(2b PG) i Paulina Rzeźnik (3b PG).
Szopka bożonarodzeniowa jest
dziełem bardzo tradycyjnym,
sięgającym do początków XIII
wieku. Jak więc po corocznych
sukcesach znów zachwycić jury?
Z jakiego materiału miałyby być
nasze
szopki?
Uczniowie
rozpoczynali już rozmowy na ten
temat we wrześniu.
Mimo wielu wysłanych na konkurs
prac, pozwolę bliżej opisać prace
tych uczniów, które zostały na
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O radości! Trwaj!

wystawie ocenione najwyżej przez
publiczność. Otóż w szkole
znajdujemy na co dzień mnóstwo
inspiracji do pracy twórczej.
Uczniowie klasy 6b wybrali kredkę,
jako materiał plastyczny, bliski
każdemu dziecku. Skoro więc szopka
– narodziny dzieciątka, to dlaczego
nie kredka? Szopka powstawała od
listopada do 10 grudnia 2014r.
w wolnym czasie uczniów i moim
(popołudniowym,
wieczornym,
a nawet sobotnim). Pomysły na
wykonanie kolejnych elementów
szopki rodziły się w trakcie pracy.
Najmilej mi jednak było patrzeć na
to, jak tajemnicza moc szopki
jednoczy i rozwija współpracę
uczniów. Dominka Grek i Michał
Hoffmann, zatytułowali swoją szopkę
„Maleńki Jezu pomaluj nasz świat”.
Razem popracowali i poprosili,
a Jezus spełnił ich marzenie. Otóż

„szopka kredkowa” otrzymała na
wystawie 2 nagrody: NAGRODĘ
PUBLICZNOŚCI, za najciekawszą
szopkę bożonarodzeniową, oraz II
miejsce
przyznane
przez
międzynarodowe jury konkursowe.
Kolejna praca, nad której
wykonaniem czuwałam to grafika –
linoryt pt. „…bo Boże Narodzenie
jest w nas” autorstwa Pauliny
Rzeźnik, naszej gimnazjalistki (III
miejsce w kategorii szopek
gimnazjalnych). Ktokolwiek kiedyś
wykonywał linoryt, to wie ile godzin
ciężkiej pracy wymaga ta technika.
Natomiast
oprócz
techniki
wykonania
jury
konkursowe
i publiczność międzynarodowej
wystawy zachwyciła się symboliką
jaką uczennica przedstawiła w swoim
dziele. Proszę popatrzeć:
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Oto nasi nagrodzeni: w kolejności od lewej Paulina, Michał i Dominika

i znaleźć te wszystkie symbole. Idea wielkiego
patriotyzmu, opieki, miłości, jedności, otwartości…
to wszystko w nas, w Polakach.
Zdobywcami kolejnych nagród, byli także:
- Oliwia Wołk (2a PSP) – III miejsce w kategorii
szkół podstawowych

- Marek Gębuś (1a PSP) wyróżnienie
- Karolina Śliwińska (6b),
Agata Rogula (6b),
Tomasz Grela (6b) wyróżnienie
- Anna Gębuś (6a
PSP) - III miejsce
w kategorii szkół podstawowych
- Julia Kubanek (1a
PG), Kamila Malinowska (2b PG),
Magda Komorek (2b
PG), Monika Rudkiewicz (2b PG), Oliwia
Stańczyk (2b PG), Daniel Kidziak (2b PG) – III miejsce
w kategorii grupowych prac gimnazjalnych

Zakończenie VI Międzynarodowej Wystawy Szopek
Bożonarodzeniowych w Uciechowicach odbyło się 17
stycznia br. Miło mi było wielokrotnie słyszeć i odbierać
nagrody dla uczestników z Baborowa, to wielka promocja
naszego miasta, tutejszych instytucji. Bowiem wśród
nagrodzonych szopek znalazła się szopka rodziny Suchanek,
oceniona na II miejsce w kategorii szopek rodzinnych oraz
szopki wychowanków świetlicy środowiskowej, którzy
otrzymali następujące lokaty: Magdalena Mucha – III miejsce,
Maciej Szterker, Katarzyna Purchla i Piotr Kuźmiński – III
miejsce za pracę grupową, oraz Oskar Żurawski i Monika
Sztreker – wyróżnienie.
Bardzo się cieszę, że moi uczniowie rozwijają swoje talenty
podczas spędzania wolnego czasu również poza murami
szkoły. Na wystawie międzynarodowej prezentowano ponad
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550 szopek, tym bardziej jestem dumna, że słowo BABORÓW padło aż 12 razy, a „szopka kredkowa” otrzymała
najważniejszy tytuł.
Gratuluję wszystkim z całego serca.
Szopka - przesłanie miłości, ciepła, jedności. Szopka - dzieło ludzkiej pracy. Vincent van Gogh ( wielki malarz)
powiedział kiedyś, „…że im bardziej się kocha, tym więcej się czyni”, ja wierzę, że tak właśnie jest.

Ludzie z Pasją!

14 grudnia br. w naszej szkole odbył się festiwal talentów
pt.”Ludzie z pasją” połączony z kiermaszem
bożonarodzeniowym.
Świąteczna atmosfera, która powstała za sprawą
dekoracji, wyśpiewanych kolęd oraz zapachów
domowych wypieków, sprawiła, że uczestnicy
z otwartym sercem prezentowali swoje pasje. Kilkoro
z nich – reprezentantów ZSP – pokazało kilka własnych
zainteresowań: plastycznych, muzycznych i aktorskich.

Wśród występujących byli:
- uczniowie klasy 2b PSP w Baborowie – zdobywcy
nagrody Grand Prix podczas XIV Powiatowego
Konkursu o tytuł „Mistrza fletu” w Raciborzu,
przygotowani przez p. Ewelinę Szwec. Pasję zespołowej
gry na flecie usłyszeliśmy za sprawą 3 wybrzmiałych
z instrumentów kolęd, przy akompaniamencie
p.Marcelego Reszki
- Jakub Czekała z Księżego Pola – nasz absolwent, który
swoje umiejętności żonglerskie odkrył w gimnazjum.
Teraz stale poszerza ich zakres: uprawia magię,
penspining, z nadmuchanych balonów tworzy zwierzęta,
fantastycznie radzi sobie z układaniem kostki Rubika, za
której sprawą, podczas występu, wyraził sympatię wobec
swojej asystentki Oli.
Jakub jest zdobywcą wielu nagród krajowych
i międzynarodowych w żonglowaniu.
- Mateusz Nowak z klasy 4b, który przecudnie
zaprezentował się w roli pianisty i wokalisty.
- Chór Cantate z Pawłowa, pod kierownictwem pani
dyrygent Gabrieli Grytne,r zaśpiewał utwory polskie jak
i obcojęzyczne.
- Paulina Olejnik z klasy 4a – jako najmłodsza stażem
pianistka przedstawiła dwie pięknie zagrane kolędy
- Konrad Tatura – pięciolatek z naszego przedszkola
zaprezentował swoją pasję do czytania.
Jego wysęp poprzedził nakręcony pod opieką p.Iwony
Nowak i p.Anny Rozłuckiej-Jankowskiej film „Kochamy
czytać”. Aktorami byli uczniowie naszego ZSP.
Montażem natomiast zajął się tata jednego z uczniów –
p.Mariusz Jankowski
- „Żabki” z oddziału przedszkolnego przy ul.
Powstańców, w świątecznych mikołajkowych strojach,
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Elżbieta Olejnik

pokazały swoje zamiłowanie do śpiewania i wspólnego
recytowania wiersza o Mikołaju (wychowawcy grupy to
p.E.Jonek, p.B.Lenatrowicz i p.H.Prygoń).
- chór Bel Canto z Raciborza, pod dyrekcją p.Marcelego
Reszki, naszego nauczyciela muzyki, dał tak ciepły
koncert kolęd, że nikt nie miał wątpliwości, iż swoimi
pasjami należy się dzielić, jak wigilijnym opłatkiem
- na pianinie zagrał także Marek Lechoszest z klasy 3b
PSP, w którego ślady poszedł jego młodszy brat Michał.
Czyste nuty zagrane przez małych pianistów, dotarły do
serc widzów
- Oliwia Osadnik z klasy 2a PSP zaprezentowała się jako
pasjonatka tańca i akrobatyki. Oliwka już od trzech lat
zdobywa nagrody na konkursach krajowych. W grudniu
zdobyła II miejsce na zawodach w Opolu, a w Polsce
plasuje się na 5 pozycji.
- Milena Kamińska, Paulina Olejnik i Julia Śledzik z
klasy 4a przedstawiły swój talent wokalny, rozczulając
wiele osób słowami kolędy „Gdy śliczna Panna”
- Oskar Tatura z klasy 2a PSP zagrał na pianinie i
zaśpiewał o miłości . Zrobił to z taka pasją, że nie jedno
damskie serce zostało podbite.
- Dawid Bensz z klasy 4b wystąpił w charakterze
organisty, wykonując utwór „Marsz Mendelsona” .
Niesamowite wykonanie wywoływało uśmiech
zadowolenia na twarzy Dawida, jak i zebranych gości.
Uczeń rozwija swój talent już od najmłodszych lat, a od
co najmniej roku grywa w kościołach na różnych
uroczystościach. Zresztą Dawid to chłopiec o wielu
zamiłowaniach, bowiem podczas festiwalu mogliśmy być
świadkami tworzenia obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej oraz gry aktorskiej w prezentowanych
jasełkach.
- talenty aktorskie przedstawiła szkolna grupa teatralna w
składzie: Dominika Grek, Andrzej Kraśnicki, Michał
Hoffmann Michał Kiner, Sebastian Ledzion, Melania
Kosellek, Katarzyna Purchla, Milena Grzymajło,
Karolina Śliwińska, Agata Rogula, Dawid Bensz, Oliwier
Jankowski, Filip Greczel, Karolina Czorny, Jakub
Linczewski oraz Kacper Kozaczek prezentując się w”
Jasełkach po śląsku”, przygotowanych pod opieką
p.Bożeny Bensz i p.Barbary Piotrowskiej
- pastorałkę w gwarze śląskiej zaśpiewały: Emilia Larisch
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oraz Kinga Zdobylak z klasy 5a
Na zakończenie naszego festiwalu wystąpiła p. Marta
Lechoszest – dawniej uczennica naszej szkoły,
śpiewająca w zespole p.Marka Czechowicza, który
pasjami zaraził nie jednego swojego wychowanka, a dziś
przewodnicząca Rady Rodziców. Pani Marta
wyśpiewując przepięknie pieśń „Alleluja”, sprawiła, że
każdy z obecnych poczuł magię zbliżających się świąt.
W trakcie trwania imprezy swoimi pasjami plastycznymi
i wokalnymi dzieliła się również Paulina Rzeźnik z klasy
3b PG, prezentując swoje zwycięskie na szczeblu
wojewódzkim i ogólnokrajowym linoryty oraz
wyśpiewując kolędy w czasie przedstawienia jasełek .
Zamiłowanie do robotyki przedstawili Janek i Łukasz
Lechoszest, przy których stanowisku cały czas
gromadziła się rzesza najmłodszych widzów,
podziwiających młodych konstruktorów z wielkim
entuzjazmem.
Wielkie serce i cierpliwość do haftu krzyżykowego
przedstawiła p.Jolanta Szkleniarz, która pokazała swoje
wyhaftowane poduszki, obrazy i zegar.
Smak domowego bigosu mogliśmy poczuć za sprawą p.
Bożeny Domagały, która ma wiele pasji, ale w tym roku
zechciała podzielić się z nami zamiłowaniem do
gotowania.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się szopka Państwa
Magdaleny i Piotra Suchanków, wykonana własnoręcznie

z zapałek. Wspaniale było podziwiać jak podczas
montażu całości prezentowanej zabudowy pomagał im
syn Jakub. Nie tylko pasję tworzenia rękodzieła można
było zauważyć w tej rodzinnej scenerii.
Festiwal zgromadził wielu pasjonatów w różnych
dziedzinach. Ci, którzy wystąpili zostali nagrodzeni
brawami. Ci, którzy przyszli, z uznaniem podziwiali
uczestników.
Z pewnością było też wielu pasjonatów, którzy wystąpili
z tym wydarzeniu zupełnie nieświadomie. Nie sposób mi
więc tu teraz wszystkich wymienić. Niemniej jednak
serdecznie dziękuję za udział tym wszystkim, którzy
wykonali wszelkie ozdoby , dekoracje bożonarodzeniowe
i wypieki na kiermasz. Pasja dzielenia się z innymi
poprzez taki drobny gest zasługuje na uznanie. Dziękuję
więc i tym, którzy docenili trud innych i zanieśli do
swoich domów zakupione, z sercem wykonane, wytwory
rękodzielnicze i słodkości.
Pragnę także podziękować tym wszystkim, którzy
w najdrobniejszy sposób przyczynili się do
przygotowania, trwania i zakończenia tej imprezy, bo
pomoc bezinteresowna to pasja nieodzowna.
Świąteczny czas zawsze ludzi jednoczy. Za sprawą
wspólnego działania dyrekcji ZSP, nauczycieli, rodziców
i uczniów wszystko pięknie się udało.
Kuba Czekała, który poprzez swoje pasje, zapalił we
mnie iskierkę organizacji pokazu ukrytych talentów,
zapytany kiedyś przeze mnie „Co chciałbyś
powiedzieć młodym ludziom?” –
odpowiedział: „Każdy powinien mieć jakąś
pasję. Zachęcam do nauki. Dobrze jest się
dzielić pasjami, bo można dzielić się
doświadczeniem. Razem łatwiej, raźniej.
Wszystkiego należy próbować, aby znaleźć
coś dla siebie”.
Poprzez organizację tego festiwalu
i kiermaszu ja również podzieliłam się ze
wszystkimi jedną ze swoich pasji – pracą
dla ludzi i pracą z dobrymi ludźmi.
Elżbieta Olejnik
Koordynator akcji

Burmistrz Gminy Baborów, Ksiądz Proboszcz Parafii Babice oraz społeczność wsi
Babice mają zaszczyt zaprosić na
UROCZYSTOŚCI 71-szej ROCZNICY MORDU NA MIESZKAŃCACH HUTY
PIENIACKIEJ DOKONANEGO PRZEZ SS "GALIZIEN" i UPA - 1 marzec 2015
Program uroczystości:
godz. 1300 - uroczysta Msza święta w intencji pomordowanych – kościół parafialny w Babicach
- złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową
- wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
- spotkanie w świetlicy wiejskiej
Echo Baborowa
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Turniej Bożonarodzeniowy

Jak co roku w ostatnią sobotę przed Świętami, odbył się
w Baborowie Turniej Bożonarodzeniowy w Piłkę Nożną.
W sali gimnastycznej przy ul. Wiejskiej zgromadzili się
zawodnicy, trenerzy, pasjonaci, kibice i rodzice, by
wspólnie uczestniczyć w widowisku sportowym. Podczas
uroczystego otwarcia zawodnicy, jak i obecni zaśpiewali
zwrotkę Kolędy „Przybieżeli do Betlejem”, aby poczuć
czas zbliżających się Świąt. Pani Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Lidia Piecha przywitała wszystkich
zawodników, życząc im wspaniałej, mądrej gry.
Podziękowała Panu Andrzejowi Kanasowi za
zaangażowanie, pomoc w organizacji i przeprowadzeniu
Turnieju. Panu Henrykowi Wilczek za sędziowanie
zawodów, Pani Krystynie Pohl-Tatura za zaangażowanie.
Pan Andrzej Kanas powitał wszystkich uczestników i
zgromadzonych. Wręczył statuetkę i podziękował
zawodnikowi Marcinowi Bogackiemu za wieloletnia
współpracę i osiągnięte sukcesy w Młodzieżowych
Drużynach MGKS Cukrownik Baborów. Przywitał Panią
Aleksandrę Śliwińską dziękując za pomoc w organizacji
Turnieju. Podziękował serdecznie sponsorom: Pani
Burmistrz Elżbiecie Kielskiej , Panu Tomaszowi Krupie
-prezesowi Zuk Baborów, Pani Teresie Demianowskiej –
prezes Banku Spółdzielczego w Baborowie, Pani
Dyrektor ZSP w Baborowie Alicji Szubie
W tym roku odbyły się równocześnie dwa turnieje.
Pierwszy to rozgrywki trampkarzy Cukrownika Baborów
z udziałem zespołów: Ministrantów, Miasta Baborów,
Dzielowa, Boguchwałowa oraz Dziewcząt.

Najlepszym Zawodnikiem został Tomasz Bogacki.
Najlepszym Bramkarzem Marek Kiner. Najlepszym
Uczniem- Zawodnikiem Tomasz Błasiak. Królem
Strzelców Maciej Udziela. Najuczciwiej Grającym
zawodnikiem Fair Play Michał Hajnas. Zawodnikiem
,który zaliczył największą ilość asyst podczas Turnieju
został Michał Hoffmann.
Drugi Turniej to rozgrywki zespołów GOK Baborów i
Szkółki Piłkarskiej z Pawłowiczek w dwóch kategoriach
wiekowych młodziki rocznik 2004/2005 i orliki rocznik
2006 i młodsi..
Wśród rozgrywek Turniejowych młodszych zawodników:
Najlepszym Zawodnikiem został Marcel Kozaczekreprezentant Szkółki Piłkarskiej Pawłowiczki.
Najlepszym Strzelcem Igor Pawelec -reprezentant Gok
Baborów. Najlepszym Bramkarzem Michał Zych
-reprezentant Szkółki Piłkarskiej Pawłowiczki.
Najlepszym Obrońcą Marek Lechoszest reprezentant Gok
Baborów. Najlepszym Napastnikiem Mateusz Pawlik
reprezentant Gok Baborów.
Wszyscy uczestnicy Turnieju Bożonarodzeniowego
dostali świąteczne paczki i medale okolicznościowe.
Ciepła, miła i świąteczna atmosfera towarzyszyła
zmaganiom sportowców, którzy dostarczyli nam wielu
emocji i wrażeń. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli
aby wesprzeć zawodników. Pragnę serdecznie zaprosić
wszystkich mieszkańców na przyszłoroczny Turniej
Bożonarodzeniowy.
Instruktor ds. sportu
Joanna Kowalczyk- Klimczak

Wyniki zbiórki publicznej
przeprowadzonej przez LZS
Sokół w Boguchwałowie w roku
2014

Na podstawie zezwolenia burmistrza gminy
Baborów zarząd naszego Klubu otrzymał
zgodę na przeprowadzenie zbiórki publicznej
poprzez sprzedaż „Cegiełek” o nominałach 2
i 5 zł.
Zbiórka odbywała się w okresie od marca do
listopada br. i przyniosła dochód w wysokości
450,00 zł, na który złożyły się:
sprzedaż „Cegiełek” o nominale 5 zł-liczba
sztuk 50 – pozyskana kwota 250,00 zł
sprzedaż „Cegiełek” o nominale 2 zł – liczba
sztuk 100 – pozyskana kwota 200,00 zł. Cała kwota uzyskana w trakcie przeprowadzonej zbiórki została wpłacona na
konto stowarzyszenia. Kwota którą udało nam się zebrać pozwoli nam na zakup sprzętu sportowego dla zawodników
najmłodszej grupy wiekowej(10 lat i młodsi) biorących udział w projekcie Polskiego Związku Piłki Nożnej pn.”Bawi
nas piłka”. Za wszystkie otrzymane środki dziękujemy, prosząc o przyłączenie się do kolejnej zbiórki już w
nowym,2015,roku. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.sokolboguchwalow.pl.tl.
Zarząd LZS SOKÓŁ
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Dzień Babci i Dziadzia w Przedszkolu przy ul. Opawskiej

Nowy Rok –pora życzeń , a więc przedszkolaki
z oddz. przy ul. Opawskiej zaprosiły w dniu 14.
01. 2015r swoich kochanych Rodziców i Dziadków do przedszkola na przedstawienie „Jasełek”. Z okazji zbliżającego się Święta Babci
i Dziadka dedykowały też swoim Dziadkom
okolicznościowy występ oraz upominki. Licznie
przybyli goście docenili starania swoich wnuków nagradzając ich brawami oraz słodkościami. Było to bardzo miłe i serdeczne spotkanie,
które wzbogaciło świat dziecięcych uczuć.
Życzymy Wszystkim Babciom, Wszystkim
Dziadkom
Zdrowia , pomyślności, uśmiechów na co dzień
i dużo radości.
Nauczycielki grupy
Helena Prygoń i Regina Tybinka

Święto Babci i Dziadzia!

14.01.2015r-to wyjątkowy dzień dla
„Krasnali” z oddz. przedszkolnego
przy ul. Krakowskiej, gdyż dzieci
mogły gościć swoje Kochane Babcie
i Dziadków w przedszkolu. Wnuki
przywitały Wszystkich wierszem:
„Ślicznie gościom się kłaniamy,
Niespodzianki dla Was mamy,
Bijcie brawa cały czas,
Wnuki będą bawić Was.”
Śpiewały też pięknie piosenki,
tańczyły do muzyki dziecięcej.
Następnie
zaprosiły
swoich
Kochanych Dziadków do wspólnych
pląsów i zabaw. Wszyscy z chęcią skorzystali z zaproszenia i aktywnie w nich uczestniczyli. Na koniec przedszkolaki
wręczyły własnoręcznie wykonane upominki- wraz z gorącymi buziakami.
Dziękujemy Dziadkom za przybycie i życzymy dużo zdrowia oraz wiele wspaniałych zabaw ze swoimi Wnukami
i Wnuczkami.
Lucyna Czekała i Regina Tybinka

Będzie przetarg na zakup energii elektrycznej

W dniu 14.01.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Baborowie
odbyło się robocze spotkanie władz samorządowych
z Branic, Kietrza, Głubczyc i Baborowa
z Przedstawicielem Firmy New Power Sp.
z o.o. z Warszawy w sprawie ponownego stworzenia
grupy zakupowej i ogłoszenia przetargu, który wyłoni
najtańszego sprzedawcę energii elektrycznej zasilającą
budynki gminne i oświetlenie uliczne, co w efekcie
spowoduje optymalizację ceny za zużytą energię
elektryczną. Zgodnie z ustaleniami liderem grupy
zakupowej będzie ponownie Gmina Głubczyce natomiast
Firma New Power przygotuje i przeprowadzi przetarg.

Echo Baborowa

W chwili obecnej Gmina Baborów kupuje energię
elektryczną od dwóch podmiotów tj. od Firmy TAURON
Dystrybucja z Krakowa (oświetlenie uliczne) i PKP
Energetyka Oddział w Opolu (instytucje i budynki
gminne). Dotychczas zawarte umowy obowiązują do
końca lipca br.
Podjęte w 2013 roku działania polegające na
przystąpieniu Gminy Baborów do grupy zakupowej
przyniosły oszczędności w wydatkach za zużytą energię
elektryczną o około 33%.
Tomasz Andrzejak
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Jasełka….. jak z bajki….
„ Nad stajenką gwiazdka świeci,
do stajenki idą dzieci.
Idą dzieci w równych rządkach,
niosą dary dla dzieciątka… ”

W naszej szkole od wielu lat istnieje tradycja
wystawiania „Jasełek” przez uczniów klas młodszych,
aby na nowo przeżyć radość z przyjścia Zbawiciela.
Uczniowie klasy IIb w okresie bożonarodzeniowym
trzykrotnie wystawili swoje przedstawienie oraz zagrali
koncert kolęd na fletach podłużnych. Pierwszy raz 18
grudnia- dla swoich rodziców, drugi raz 9 stycznia- dla
babć i dziadków, a trzeci raz dla mieszkańców Suchej
Psiny, Boguchwałowa i Dziećmarowa, podczas spotkania
opłatkowego w Suchej Psinie. Głównym celem spektaklu
było przedstawienie historii narodzenia Jezusa
w bajkowej scenerii, ponieważ Jezus przyszedł na świat
po to, aby czynić dobro, które prowadzi do zbawienia,
a w baśniach i bajkach dobro zawsze zwycięża nad złem.
Oprócz tradycyjnych postaci związanych z szopką
betlejemską, przez scenę przewinęło się wiele barwnych,
bajkowych postaci, które na chwilę opuściły swoje baśnie
i bajki, aby przywędrować do Jezusa, Maryi i Józefa,
przynosząc dary dobrych uczynków i postanowień. Jako
pierwsza przybyła do stajenki dziewczynka z zapałkami
i wręczyła Józefowi zapałki, które nie tylko miały ogrzać
stajenkę, ale rozpalić zimne, ludzkie serca. Prosto z chaty
Baby Jagi, do szopki przybyli Jaś i Małgosia dając
przykład miłości siostrzano- braterskiej oraz dziękując za
ukochanych rodziców. Czerwony Kapturek dał przykład
innym, aby zawsze pomagać potrzebującym ludziom.
O tym, że kłamstwo nie popłaca przekonał wszystkich
Pinokio, który stał się grzecznym chłopcem, słuchającym
Boga i rodziców, Sierotka Marysia podzieliła się tym co
miała- cieplutką poduszeczką. Wszyscy też znają postać
Kopciuszka- wielkiej królewny, która wyraziła chęć
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pomocy- posprzątania stajeneczki. Z najlepszymi
życzeniami przybyli do Jezusa smerf i pszczółka Maja.
Do szopki przyszedł także uczciwy rybak, który w darze
przyniósł złotą rybkę, aby spełniała wszystkie marzenia
Świętej Rodziny. Na zakończenie wizytę Maleńkiemu
złożyli trzej królowie, którzy wymownym gestem
złożenia złotych koron u żłóbka, oddali cześć jedynemu
królowi- Jezusowi. W tej bajkowej atmosferze, pełnej
bliskości i serdeczności przeplatanej pięknymi polskimi
kolędami i pastorałkami- widzowie mogli przeżyć
swoisty moralitet- ujrzeć „istotę życia”, bowiem Jezus
Chrystus rodzi się zawsze w słowach dobroci, czystym
spojrzeniu, codziennym trudzie, w naszym zmęczeniu,
w bezsennej nocy chorego, w uśmiechu dziecka czy
natchnieniu artysty pod warunkiem, że przyjmiemy go
czystym i gorącym sercem.
Serdecznie DZIĘKUJĘ naszej Pani Dyrektor Alicji Szuba
za to, że te wyjątkowe, świąteczne chwile spędziła razem
z nami i swoją obecnością rozradowała dziecięce serca,
Rodzicom „moich dzieci” za to, że są i że mogę zawsze
na nich liczyć, babciom i dziadkom za tak liczne
przybycie, bo nie ma nic piękniejszego od miłości, którą
dziadkowie obdarzają wnuczęta, Pani Teresie Wołk
i wszystkim gościom opłatkowego spotkania w Suchej
Psinie za ciepłe przyjęcie- czuliśmy się jak „w domu”
i wspaniałą atmosferę…. o tych chwilach będziemy już
zawsze pamiętać. Dla naszej, szkolnej rodziny takie
chwile są bezcenne, pełne wspaniałych wzruszeń, a nasze
dzieci uczą się, że dawanie radości innym jest cenniejsze
niż branie, bo przecież „miłość się mnoży, kiedy się ją
dzieli”.
Ewelina Szwec- nauczycielka ZSP

7

KWESTOWALIŚMY DLA NAJMŁODSZYCH I NAJSTARSZYCH
XXIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W GMINIE
BABORÓW

11 stycznia 2015 roku odbył się kolejny Finał WOSP., w którym jak co roku braliśmy czynny udział. Harcerze i inni
uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego kwestowali na terenie całej gminy. Udało nam się zebrać, dzięki hojności
mieszkańców, najwyższą do tej pory sumę pieniędzy: 5081,71 zł. Tegoroczna zbiórka przebiegała pod hasłem; „Dla
podtrzymania wysokich standardów leczenia na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki
medycznej seniorów.”.
Młodzież naszej szkoły z dużym zapałem zaangażowała się w akcję. Zbiórka przebiegła sprawnie i bez żadnych
incydentów. Społeczność naszej gminy bardzo pozytywnie zareagowała na tę akcję, czego dowodem jest uzbierana
suma i widok wielu ludzi z czerwonymi serduszkami.
Baborowski sztab działał w składzie: Ewa Świercz , Anna Szewczuk i Cezary Wanat.
Dziękujemy za pomoc logistyczną mieszkańcom sołectw naszej gmin. Tych, którzy nam pomogli wymieniamy w
sprawozdaniu przy każdej miejscowości.
BABORÓW
- 2372,99 zł (Anna Szewczuk, Ewa Świercz)
BABICE
- 119,20 zł (Wioletta Linczewska)
BOGUCHWAŁÓW - 238,74 zł (Tomasz Andrzejak)
CZERWONKÓW
- 212,09 zł (Anna Rydzik)
DZIEĆMARÓW
- 252,65 zł (Mariola Pierzycka)
DZIELÓW
- 259,41 zł (Franciszek Wierzbicki)
KSIĘŻE POLE
- 217,00 zł (Halina Fryzel)
LANGOWO
- 284,30 zł (Ewelina Jankowska)
RAKÓW
- 286,77 zł (Grażyna Nowak)
SUCHA PSINA
- 203,00 zł (Teresa Wołk)
SUŁKÓW
- 209,52 zł (Tomasz Świercz)
TŁUSTOMOSTY
- 426, 04 zł (Magdalena Bradel)
Największy wkład w sukces przeprowadzonej akcji wnieśli oczywiście nasi wolontariusze. Możecie ich Państwo
zobaczyć na poniższym zdjęciu.
WIELKIE DZIĘKI.
Oto nasi wolontariusze: Bachryj
Weronika, Garda Zuzanna,
Gębuś Anna, Kamińska Milena,
Kuśka Laura, Śledzik Julia,
Tyburczy Aleksandra (Baborów),
Adriana i Kamila Malinowskie,
Wiktoria Parchańska (Babice),
Guźmiński Mateusz, Kosa
Maciej,
Smyk
Dawid,
(Boguchwałów),
Rzeźnik
Paulina, Pilipczuk Tomasz
(Czerwonków),
Pierzycka
Malwina, Stańczyk Oliwia,
Larysz Emilia (Dziećmarów),
Kidziak Daria, Śmiechowska
Sandra, Kidziak Daniel (Dzielów), Rzeszowska Jowita, Czekała Magdalena, Gułaj Natalia (Księże Pole), Kaczor
Natalia, Malewicka Gabriela, Dubiel Bartosz, Świerc Kacper (Langowo), Drążek Weronika, Kałuża Marta, Kubat
Angelika, Marek Natalia, Nakoneczny Julia, Nowak Wioletta (Raków), Łaciok Gabriela, Trzebuniak Piotr (Sucha
Psina), Kostyrka Aleksandra, Ratuś Anna (Sułków), Kołodziej Daniel, Ledzion Sebastian, Nowak Mateusz
(Tłustomosty).
Do zobaczenia za rok na XXIV Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Echo Baborowa
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Seniorzy bawią się wspaniale
Przed nami Dzień Babci i Dzień Dziadka, a już
w zimowy, sobotni wieczór 17 stycznia 2015 na
świetlicy wiejskiej w Rakowie Emeryci z Powiatu
Głubczyckiego bawili się przy skocznych
utworach zespołu muzycznego Family Boys.
W progi naszej świetlicy zawitali Seniorzy z Koła
Emerytów z Pilszcza, Dzierżysławia i Uciechowic,
Koło Emerytów Wrzos i Magnolia z Kietrza oraz
Seniorzy z Baborowskiego Koła Emerytów.
Niespożyta energia ponad 100 osób, chęć życia
i zabawy, kultura w każdym calu, niespotykane
w dzisiejszych czasach na co dzień, a tam
wszechobecne zasady savoir-vivre'u wyzwalały
uśmiech i szczęście na twarzy każdego uczestnika
zabawy. Dopełnieniem wieczoru - taką wisienką na
torcie - był występ Chóru Margaretki z Baborowa
oraz niezawodne skecze Pani Gieni.
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Członkom
Koła Emerytów w Baborowie za przygotowanie
i organizację tak wspaniałej imprezy dla seniorów
Powiatu Głubczyckiego.

Gmina wraz z ZUK-iem walczą o miejsca
pracy w gospodarce odpadami!!!

Ponad półtora roku temu, a dokładniej 1 lipca 2013r.
zmieniony został system odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości. Zmiany wynikały z nowych
zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, według których gminy zostały zobowiązane do
ogłaszania przetargów na odbiór odpadów pomimo, że
w licznych przypadkach miały już powołane do tego celu
spółki lub zakłady budżetowe.
Pierwszy przetarg ogłoszony przez gminę został
unieważniony z uwagi na fakt, że wartość najkorzystniejszej
oferty złożonej w przetargu przewyższała kwotę zaplanowaną
przez gminę na sfinansowanie zadania. W drugim przetargu
najkorzystniejsza oferta została złożona przez baborowski
ZUK.
Przez ostatnie 18 miesięcy wiele gmin walczyło o swoje
spółki i zakłady licząc między innymi na zmianę przepisów
prawa krajowego i europejskiego. W tym czasie
z gospodarczej mapy Polski zniknęło wiele firm będących
własnością lokalnych samorządów.
Okazało się, że w większości polscy politycy nie widzą
A z okazji Dnia Babci i Dziadka składamy życzenia problemu z nałożonym na gminy obowiązkiem organizowania
zdrowia, pomyślności i miłości najbliższych oraz przetargów co powoli doprowadza do przejmowania rynku
przez zachodnie podmioty. Odmienne zdanie wyraził jednak
pogody ducha każdego dnia.
Lidia Piecha i Elżbieta Parlament Europejski podejmując dyrektywę 2014/24/UE
z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, van Gansewinkel,
gdzie właśnie Unia Europejska umożliwia samorządom - przed zmiana przepisów na rynku funkcjonowało ok.
realizację zadań własnych przez spółki i zakłady gminne. 3,4 tys. podmiotów związanych ze zbiórką odpadów,
Gmina Baborów dbając o lokalny rynek pracy podjęła obecnie po przetargach umowy na odbiór odpadów
decyzję w oparciu o przepisy prawa europejskiego zawarło ok. 750 podmiotów,
przekazując Zakładowi Usług Komunalnych polecenie - łączna wartość umów po pierwszych przetargach
wykonania prac w zakresie odbioru i zagospodarowania wyniosła ponad 6 mld zł,
odpadów komunalnych w 2015 roku.
Pełny
raport
dostępny
pod
adresem:
Co oznacza podjęta przez Gminę Baborów decyzja dla www.hsm.eu/pl/aktualnosci/prasa-i-aktualnosci
mieszkańców: po pierwsze utrzymanie obowiązujących A co z poziomami odzysku?:
stawek za odbiór odpadów, po drugie zachowanie miejsc Każda gmina realizując zadania związane z gospodarką
pracy w ZUK-u przy zbiórce odpadów, po trzecie odpadami zobowiązana jest do uzyskania odpowiednich
stabilność i niezależność od zewnętrznych podmiotów, poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
które z czasem mogłyby dyktować wyższe ceny za swoje ulegających biodegradacji przekazywanych do
usługi, co już teraz dzieje się w niektórych gminach.
składowania w stosunku do masy tych odpadów
Dla zobrazowania sytuacji w gospodarce odpadami na wytworzonych w 1995r. Podstawą prawną jest
przełomie ostatnich miesięcy poniżej przedstawiamy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja
informacje zawarte w raporcie sporządzonym przez 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 676).
ekspertów HSM Polska pt.: „Rynek gospodarki odpadami Zaczynając od 2013r. poziom ten powinien być
po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej”.
zmniejszony do 50%, w 2016r. musi ulec zmniejszeniu o
Wybrane informacje:
kolejne 5 %, tak aby w roku 2018 i 2019 wynosił 40%, a
- zmiana przepisów doprowadziła do przejęcia ponad docelowo w 2020r. 35%. W Gminie Baborów poziom
40% rynku (!!!) przez międzynarodowe firmy takie jak: został osiągnięty z nawiązka i wynosi 10,43% !!!
Remondis, SITA, ALBA, Toensmeier, Veolia, ASA i PUK
Tomasz Krupa – ZUK Baborów
Echo Baborowa
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wieści ze Świetlicy Miejskiej w Baborowie

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Okres przedświąteczny w świetlicy był bardzo gorący. Już
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
w listopadzie rozpoczęliśmy tworzyć szopki
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 ,poz. bożonarodzeniowe na VI Międzynarodową Wystawę
518, z póź. zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Mini- Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach.
strów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu Przygotowania te zaowocowały dużym sukcesem. Na trzy
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na wykonane szopki dwie z nich zdobyły III miejsce: autorstwa
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. Magdaleny Mucha, druga - Katarzyny Purchla, Macieja
zm.)
Sztreker i Piotra Kuźmińskiego, natomiast szopka Moniki
OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZO- Sztreker i Oskara Żurawskiego otrzymała wyróżnienie.
NY
Jednocześnie wykonywaliśmy ozdoby świąteczne m.in.
na sprzedaż działki nr 1401/18 o pow. 0,0023 ha, zapi- choinki, bombki, stroiki, figurki z gipsu na kiermasz
sanej w KW OP1G/00036907/6, obręb Baborów. Cena bożonarodzeniowy. Kolejny raz nasze dzieci i młodzież
wywoławcza nieruchomości wynosi 3.727,00 zł. Wa- wykazały się dużą inwencją i zaangażowaniem w tworzeniu
dium wynosi 400 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży szopek oraz ozdób świątecznych, za co składam serdeczne
przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 4 lu- podziękowania dla Nich i mam nadzieję, że będą nadal
tego 2015 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej na angażować się w działania realizowane w naszej świetlicy.
I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie. W dniu 18 grudnia zorganizowaliśmy wigilię, na którą
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne zaproszony został O. Zbigniew. Była to kolejna okazja do
jeżeli wpłacą wadium na konto Gminy Baborów przybliżenia i kultywowania świątecznej tradycji oraz
w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 lepszego zintegrowania dzieci i młodzieży uczestniczącej
2001 0000 2017 0004 w terminie do dnia 29 stycznia w zajęciach świetlicowych. Serdecznie dziękuję Ojcu
2015 roku. Organizator przetargu zawiadomi osobę Zbigniewowi za przybycie i przyniesienie słodkiego
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i ter- poczęstunku.
minie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty
Agnieszka Wysocka-Kraszewska
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.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozpoFUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK
rządzaniu nią. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie Sołectwo
Babice: kwota: 13.174,69 zł – zakup samochodu
z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zago- pożarniczego dla OSP. Sołectwo Boguchwałów: kwota:
spodarowania.
13.726,05 zł – budowa wiaty, utrzymanie i remonty
kosiarek. Sołectwo Czerwonków: kwota: 15.031,92 zł – doposażenie placów zabaw, utrzymanie terenów zielonych,
spotkanie integracyjne, wyposażenie świetlicy wiejskiej. Sołectwo Dzielów: kwota: 11.491,58 zł – wyposażenie świetlicy
wiejskiej, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej. Sołectwo Dziećmarów: kwota: 13.435,86 zł –
wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup namiotu. Sołectwo Księże Pole: kwota: 12.188,04 zł – wyposażenie świetlicy
wiejskiej, renowacja rowów gminnych, zakup paliwa do kosiarki, spotkanie integracyjne. Sołectwo Raków: kwota:
17.498,54 zł – modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej. Sołectwo Sucha Psina: kwota: 15.206,03 zł – modernizacja
terenu wokół cmentarza komunalnego, zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni, zakup mundurów dla OSP, wyposażenie
świetlicy wiejskiej. Sołectwo Sułków: kwota: 12.478,23 zł – prace remontowe w świetlicy wiejskiej, wyposażenie placu
zabaw (zestaw siłowy). Sołectwo Szczyty: kwota: 8.357,51 zł – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej,
konserwacja kosiarki oraz zakup paliwa. Sołectwo Tłustomosty: kwota: 23.940,79 zł – zakup urządzeń siłowych do
Langowa, wyposażenie altany na placu zabaw w Tłustomostach, doposażenie świetlicy wiejskiej w Tłustomostach,
remont dróg transportu rolnego.

Echo Baborowa
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Wycieczka do Opola

18 listopada 2014 roku, uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej
w Baborowie w ramach projektu z edukacji regionalnej ,,Janko Muzykant”, wzięli udział w II wyprawie do Opola. Jej celem były zabytki Opola. Podczas wycieczki uczniowie zobaczyli najważniejsze miejsca
związane z władzami samorządu terytorialnego oraz zwiedzili zabytki sakralne i świeckie stolicy naszego regionu. Uczestnicy wycieczki, obejrzeli
opolski amfiteatr i jego zaplecze, wieżę piastowską- pozostałość po dawnym zamku Piastów Opolskich, fragmenty zachowanych średniowiecznych murów obronnych. Poznali smutną historię księcia opolskiego Jana
Dobrego. Lokalni przewodnicy wskazali uczniom miejsca pierwszych
osad i opowiedzieli o wykopaliskach archeologicznych prowadzonych na
miejscu dawnej osady. Duże zainteresowanie wśród naszych uczniów,
wzbudziła gotycka katedra oraz jej surowe wnętrze, a w szczególności
sarkofag księcia Jana Dobrego i obraz Matki Boskiej Opolskiej i jego historia. Uczniowie spacerując ulicami Opola, mieli możliwość zobaczyć
stare, renesansowo- barokowe kamienice, opolski ratusz oraz budynek
Uniwersytetu Opolskiego. Uwieńczeniem spaceru po zabytkach Opola był
gotycki kościół o. franciszkanów oraz klasztor i znajdująca się w nim
krypta Piastów Opolskich. Po spacerze pełnym wrażeń, uczniowie w budynku Młodzieżowego Domu Kultury wzięli udział w warsztatach plastycznych, których zadaniem było, przedstawienie w wersji plastycznej
dowolnego zabytku Opola. Wyprawa po zabytkach Opola cieszyła się dużym zainteresowaniem, a uczniowie zadawali mnóstwo pytań, na które
przewodnicy chętnie odpowiadali.
B.Bensz

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 1 8 80, faks
77 458 1 3 32 (telefon całodobowy) Komunikaty o zimowym utrzymaniu
dróg: www.zdw.opole.pl.
Rafał Polak
Echo Baborowa

Trzecia -podsumowująca wycieczka do Opola

Ostatnie- integracyjne spotkanie uczestników projektu z edukacji regionalnej,,
Janko Muzykant” miało miejsce 10
grudnia 2014r. w auli Młodzieżowego
Domu Kultury w Opolu. Podczas tego
finałowego spotkania przeznaczonego
dla uczniów ze Szkół Podstawowych,
odbywały się zabawy, wystawy prac
uczniów, quizy i występy estradowe
uczniów. Spotkanie finałowe rozpoczęło
się od powitania wszystkich uczestników projektu, a punktem kulminacyjnym były nagrody i towarzyszące im
prezentacje sceniczne uczniów. Nasi
uczniowie z klas IV-VI przedstawili jasełka bożonarodzeniowe po Śląsku, posługując się gwarą śląską i zaśpiewali
dawną, morawską pastorałkę. Między
prezentacjami z poszczególnych szkół
odbywały się liczne konkursy na temat
znajomości historii Opolszczyzny,
w których to nasi uczniowie świetnie sobie radzili, a w nagrodę otrzymywali
słodkie upominki i drobne nagrody rzeczowe. Na koniec wręczono dyplomy za
prace indywidualne, rodzinne i zbiorowe
dzieci. Uczniowie z naszej szkoły otrzymali dyplomy za prace plastyczne oraz
wykonane miniatury budowli widzianych podczas pierwszej wyprawy do
Muzeum Wsi Opolskiej. Dyplomy za
najciekawszą pracę w konkursie rodzinnym,, Dawna wieś opolska w miniaturze” z projektu z edukacji regionalnej
,,Janko Muzykant o Godnych Świętach”
otrzymali: D.Bensz, A. Dradrach,
M.Hoffmann, J.Kiner, M.Kosellek,
A.Rzeźnik. Dyplomy za najciekawszą
pracę plastyczną podczas warsztatów,,
Młodzi artyści w Opolu i Opolszczyźnie” wręczono następującym uczniom:
P.Baran, D.Bensz, P.Rzeszowskiej,
B.Wierzbickiemu Wyróżnienie za ozdoby świąteczne przyznano uczniom:
K.Czorny, L.Kuśka, G. Lewosz. Wszyscy uczniowie, którzy przybyli na zakończenie projektu, otrzymali od
organizatorów słodycze, a nauczyciele
słowa podziękowania za wkład pracy.
B.Bensz
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NOWE TARYFY na wodę i ścieki w Gminie
Baborów

Pomimo tego, że obecne taryfy na wodę i ścieki obowiązują do
27 marca 2015r. Zakład Usług Komunalnych w Baborowie
zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest do
przedłożenia z wyprzedzeniem nowego projektu taryf dotyczących dostarczania wody i odbioru ścieków.
Taryfy, które będą obowiązywać od 28 marca 2015r. zakładają
utrzymanie obecnie obowiązujących stawek za ścieki tj. w wysokości 3,74 zł na terenie Baborowa oraz ich obniżenie z kwoty
4,13 zł na 3,74 zł w sołectwie Raków i Osiedle Czerwonków.
Ponadto cena wody ulegnie nieznacznej podwyżce bo jedynie o
4 grosze za 1,00 m3 co jest związane wyłącznie z realizacją inwestycji polegającej na wymianie sieci wodociągowej w ulicy
Szkolnej w Baborowie – zadanie ujęte w Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Gminy Baborów na lata 2013 – 2015, przyjętym uchwałą Rady
Miejskiej w Baborowie nr XVIII-197/12 z dnia 28.06.2012r.
ZUK pokryje z własnych środków 70% wartości zadania związanego z remontem sieci wodociągowej, pozostałe 30% pokryje
Gmina Baborów, która również przeprowadzi w 2015r. kapitalną przebudowę części drogowej ulicy Szkolnej.
Utrzymanie dotychczasowych cen ścieków oraz wprowadzenie
minimalnej podwyżki wody o 1,02 %, jest możliwe dzięki
trwającemu procesowi reorganizacyjnemu Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie. Ponadto na stabilizację cen ścieków
wpłynęła również likwidacja Spółki „POŁUDNIE”. Włączenie
infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków w Baborowie
do zasobów ZUK-u spowodowało zmniejszenie wydatków na
administrację, rozliczenia, opłaty oraz zakup energii elektrycznej gdzie ZUK systematycznie dobiera dostawcę w przetargach
nieograniczonych.
Warto wspomnieć, że likwidacja spółki „POŁUDNIE” to uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta. Przedtem
Sp. POŁUDNIE zarządzała oczyszczalnią, Gmina utrzymywała
sieć kanalizacyjną i przepompownie a odczyty dokonywał
ZUK. Obecnie w tej samej cenie, Zakład Usług Komunalnych
utrzymuje zarówno oczyszczalnię ścieków jak również całą sieć
kanalizacyjną oraz przepompownie ścieków.
Dążąc do dalszej efektywności w zarządzaniu siecią kanalizacyjną i wodociągami wspólnie z Gmina Baborów rozpoczęto
działania związane z gospodarką ściekową na terenie sołectwa
Raków, Tłustomosty oraz Langów. Warto zaznaczyć, że Gmina
Baborów rozpoczęła również prace związane ze skanalizowaniem sołectwa Dziećmarów jako miejscowości strategicznej
pod kątem poboru wody pitnej, która trafia do mieszkańców
Baborowa oraz sołectw Dziećmarów, Babice i Sułków.
Tomasz Krupa – ZUK Baborów

Echo Baborowa

Inwestycje kierunkiem rozwoju
gospodarczego

Działania reorganizacyjne w Zakładzie Usług Komunalnych w Baborowie rozpoczęto z końcem
2011r. a ich zakończenie planowane jest na koniec
2016r. Okres 5 letni został wyznaczony przez zarząd spółki do osiągnięcia pełnej stabilizacji i
możliwości rozwojowych. Uznajemy, że wszelkie
kroki związane z podwyższaniem jakości naszych
usług, rozszerzaniem działalności oraz zmian
struktur funkcjonowania zakładu są działaniami
reorganizacyjnymi, pozwalającymi uzyskać pełną
stabilizację firmy.
Tym samym na przełomie 2014 i 2015r. dokonaliśmy kolejnych zakupów inwestycyjnych związanych z pozyskaniem kolejno:
- zbiornika bezciśnieniowego, dwuściankowego,
naziemnego, przeznaczonego do magazynowania
oleju napędowego o pojemności 2 500 litrów produkcji Kingspan Environmental, co pozwoli na
zmniejszenie kosztów zakupu paliwa, które obecnie trafia do nas bezpośrednio z rafinerii LOTOS.
- samochodu CITROEN JUMPER stanowiącego
uzupełnienie floty POGOTOWIA WOD-KAN.
Przedmiotowy zakup pozwoli zmniejszyć zużycie
paliwa w porównaniu do wcześniej używanych
pojazdów, które w części będą przeznaczone do
sprzedaży, a ponadto ten zakup to pierwsza część
inwestycji która ma zostać uzupełniona o lawetę i
minikoparkę.
- minitraktorka firmy YANMAR F195DT wraz z
osprzętem tj. pługiem hydraulicznym i solarką do
zimowego utrzymania mniejszych powierzchni
oraz utrzymania terenów zieleni oraz czystości
dróg, placów i parkingów.
- samochodu marki VW TOURAN 1,9TDI. do
obsługi działów technicznych celem zmniejszenia
kosztów wyjazdów służbowych. Warto zaznaczyć,
że obszar naszego działania to granice powiatu
krapkowickiego.
Wszystkie zakupy są dokonywane w oparciu o
szczegółowe analizy ekonomiczne i techniczne.
Dokonane wybory już na samym początku pozwalają nam generować oszczędności, których
efektem są między innymi taryfy na wodę i ścieki
czy też ceny biletów w przejazdach autobusowych
na liniach regularnych.
Tomasz Krupa – ZUK Baborów
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