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posesja”posesja”posesja”posesja”posesja”

W dniu 6 maja w siedzibie
Zakładu Usług Komunalnych w
Baborowie odbyło się
podsumowanie akcji „czysta
posesja” mającej na celu
wspomaganie oraz nagradzanie
osób, które w znaczącym stopniu
wyróżniały się w zakresie
utrzymania czystości i porządku
chodników i swoich nieruchomości.

Akcja została zorganizowana przez
ZUK Baborów przy współudziale
Gminy Baborów, Sklepu Ogrodnik w
Głubczycach oraz Pana Macieja Kałwy
z Baborowa.

 Wręczenie nagród  w postaci
sprzętu do utrzymania czystości,
odśnieżania, sprzętu ogrodniczego oraz
sadzonek kwiatów i gadżetów
elektronicznych, odbyło się przy
słodkim poczęstunku i kawie w
obecności laureatów akcji Pani Alicji
Wacha i Doroty Hobot właścicielek
posesji przy ulicy Raciborskiej w
Baborowie, oraz Pani Elżbiety Kielskiej
Burmistrz Gminy Baborów, Pana
Tomasza Krupa Prezesa ZUK Baborów
i Pana Jana Drozdowskiego Kierownika
Wydziału Usług Komunalnych ZUK
Baborów.

Podczas słodkiego poczęstunku
zarówno nagrodzeni jak i nagradzający
wspólnie wymienili swoje poglądy na
temat czystości naszej gminy i miasta.
Ponadto każdy z uczestników spotkania
żyje już planami wiosennych porządków
w ogrodzie, o których z uśmiechem na
twarzy opowiadał, bo przecież to wśród
zieleni odprężamy się najmilej.

Organizatorzy akcji zapowiadają
kolejne konkursy mając nadzieje, że
wejdą one na stałe w nasz coroczny
kalendarz. Tomasz Krupa

       Prezes ZUK Baborów
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Starosta Głubczycki
Radni Powiatu
Głubczyckiego

My, radni Rady Miejskiej w
Baborowie,  zwracamy się z apelem do
Starosty, Pana Józefa Koziny oraz
radnych powiatowych o podjęcie jak
najszybszych działań w kierunku
remontu dróg powiatowych, będących  w
zarządzie starostwa głubczyckiego, a
znajdujących się na terenie gminy
Baborów. W pierwszej kolejności
remontu wymagają drogi powiatowe
relacji: Baborów-Szczyty nr drogi 1261O,
Baborów-Dziećmarowy nr drogi 1226O
oraz ulica Powstańców na odcinku
relacji Baborów-Dzielów nr drogi 1277O.
Stan techniczny tych dróg jest
katastrofalny, zaś droga relacji Baborów-
Szczyty od kilku lat dosłownie się
rozsypuje. W regionie (a może nawet i w
kraju) na próżno szukać drugiej takiej,
gdzie wyrwy są tak olbrzymie, że
uniemożliwiają bezpieczny przejazd
pojazdów. O znaczeniu tego odcinka
niech świadczy fakt, iż drogą tą poruszają

się nie tylko pojazdy osobowe, lecz także
transport ciężarowy, rolniczy oraz piesi.

Starosta wraz ze swoimi
pracownikami od kilku lat zasłaniają się
brakiem środków finansowych na remont
wskazanych dróg. Czym starostwo będzie
tłumaczyć się, jeśli – wskutek tych
rażących zaniedbań – dojdzie do
śmiertelnego wypadku na drodze?

Mieszkańcy naszej Gminy zaczęli w
ostatnim czasie zadawać sobie pytania o
to, dlaczego powiat tak niewiele czyni w
kierunku remontu dróg powiatowych na
terenie naszej gminy?  Radnym zależy
tylko i wyłącznie na bezpieczeństwie,
zdrowiu i życiu naszych mieszkańców
oraz innych użytkowników
korzystających z fatalnie utrzymanych
dróg.

Radni Gminy Baborów od kilku lat
stale zadają te same pytania i otrzymują
niezmienne  odpowiedzi. Słyszymy tylko
o trudnościach finansowych i kolejne
obietnice.

W związku z tym apelujemy i liczymy
na konkretne działania w przedmiotowej
sprawie. Apel podpisal wszyscy Radni
Rady Miejskiej w Baborowie
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Posiadanie psa to przyjemność.
Psy dostarczają wiele radości, poma-
gają niepełnosprawnym, czy też pilnują
naszych gospodarstw. Jednak nie
zawsze właściciele zdają sobie sprawę
z obowiązków, jakie na nich nakłada
prawo w związku ze sprawowaniem
opieki nad psami.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt podstawo-
wymi obowiązkami człowieka wobec
zwierząt to poszanowanie, ochrona
i opieka. Nieuzasadnione lub nie-
humanitarne zabijanie zwierząt oraz
znęcanie się nad nimi jest zabronione.

 Właściciel psa ma obowiązek
zapewnić mu pomieszczenie chroniące go
przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi, z dostępem do światła
dziennego, umożliwiające swobodną
zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę
i stały dostęp do wody. Jeśli pies trzymany
jest na uwięzi, to uwięź ta nie może
powodować u niego urazów ani cierpień
oraz musi mu zapewnić możliwość
niezbędnego ruchu. Właściciele zwierząt
domowych powinni pamiętać, że
utrzymywanie psa rasy uznawanej za
agresywną wymaga zezwolenia Burmistrza
Baborowa. Utrzymywanie takich psów bez
wymaganego zezwolenia, podlega karze
aresztu lub grzywny. Wraz z ukaraniem za
to wykroczenie, może być orzeczony
przepadek zwierzęcia.

Regulamin utrzymania czystości i
porządku na terenie naszej Gminy,
nakłada na właścicieli psów, obowiązek
wyprowadzania psa na smyczy i
w kagańcu. Nieprzestrzeganie tego
obowią-zku jest zagrożone karą grzywny.
Podobne zagrożenie dotyczy
nierespektowania wprowadzonego przez
Radę Miejską do w/w regulaminu
obowiązku sprzątania psich odchodów
z terenów użyteczności publicznej,
trawników, chodników.

Niestety, codziennością na ulicach
naszego miasta są wałęsające się psy,
czasami nawet całe stada. Większość z nich
posiada właścicieli, którzy wypuszczając
psy na ulicę chcą, aby się wybiegały. Jest
to zachowanie nie tylko łamiące normy
współżycia społecznego, ale przede
wszystkim świadczące o braku
odpowiedzialności i kultury. na ulicach
miasta, biegające swobodnie bez kagańców
i smyczy psy wywołują u przebywających
tam osób strach, czy nagle zwierzę nie
stanie się agresywne i niebezpieczne.

PosiaPosiaPosiaPosiaPosiadanie psa to przyjemność, ale i obowiązkidanie psa to przyjemność, ale i obowiązkidanie psa to przyjemność, ale i obowiązkidanie psa to przyjemność, ale i obowiązkidanie psa to przyjemność, ale i obowiązki
Przepisy prawne w tym zakresie

określają jasno i jednoznacznie obowiązki
i odpowiedzialność właściciela albo
opiekuna, który w danej chwili jest z psem
np.: na spacerze. Podstawę prawną
odpowiedzialności cywilnej za zwierzęta
domowe stanowi art. 431 § 1 Kodeksu
Cywilnego. Niezachowanie należytej
ostrożności przy trzymaniu psa może
doprowadzić do wyrządzenia szkody
przez psa innej osobie. Najczęściej ta
szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale
coraz częściej słyszymy o przypadku
poważnego pogryzienia przez psa dziecka
czy nawet dorosłej osoby. W zależności od
skutków takiego niewłaściwego trzymania
czworonoga – właściciela może spotkać
mniej lub bardziej surowa
odpowiedzialność karna. W przypadku,
gdy pies spowoduje uszkodzenia ciała (np.
pogryzienie lub zarażenie chorobami
odzwierzęcymi), właściciel psa będzie
musiał pokryć wszystkie wydatki
związane z leczeniem. Jeśli pies wyrządzi
szkodę majątkową (np. zniszczenie
bądź zanieczyszczenie odzieży lub innych
rzeczy) na właścicielu będzie ciążył
obowiązek naprawienia szkody, polegający
na poniesieniu wszelkich kosztów z tym
związanych.

Również głośne, uporczywe i
nieuzasadnione szczekanie psa w dzień
lub w nocy może przysporzyć
właścicielowi wiele problemów.
W przypadku braku reakcji posiadacza
psa na jego uporczywe szczekanie nocą
bez szczególnych zewnętrznych powodów
może uzasadniać odpowiedzialność
właściciela na podstawie art. 51 § 1
Kodeksu wykroczeń, który to artykuł
przewiduje dla właściciela psa karę ,
ograniczenia wolności albo grzywny.

Zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie i
przekazywanie do schroniska  należy do
zadań własnych gminy. Obowiązująca
ustawa o ochronie zwierząt, obliguje
gminy do odebrania właścicielowi
zwierzęcia, biegającego po ulicach miasta
bez dozoru i atakującego przechodniów  i
przekazania go do schroniska.

Pamiętajmy, że za zachowanie psa
zawsze odpowiada jego właściciel.
Szkody, które czynią psy, wynikają z
błędów popełnianych przez ludzi - np.
chowanie nieodpowiedniej rasy psa w
domu, nieprzestrzeganie szczepień,
niewłaściwe warunki bytowe dla psa,
brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś

właścicielem psa pamiętaj, że brak
wyobraźni może doprowadzić
do poważnej tragedii. Masz psa – masz
też obowiązki.

        Jolanta Bagińska - Jóźwiak

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących
własność gminy baborów

przeznaczonych do sprzedaży
1.  Lokal mieszkalny nr 7  do remontu

o pow. użytkowej 41,70m2 położony na
poddaszu budynku przy ul. Powstańców
75. Usytuowany  w budynku
zlokalizowanym na działce nr 769/3  o
pow. 0,1691 ha  w Księdze Wieczystej Nr
OP1G/00037551/2. Na układ fun-
kcjonalny lokalu składają się:
przechodnia kuchnia, przechodnia pokój,
łazienka z WC. Lokal wyposażony jest w
przyłącz instalacji wodnej, sanitarnej,
elektrycznej, na klatce schodowej pion
gazowy.

Cena lokalu wraz  udziałem w prawie
własności nieruchomości wynosi
18.920,00 zł“

2. . Lokal mieszkalny nr 8 do remontu
o pow. użytkowej 44,28m2 położony na
poddaszu budynku przy ul. Powstańców
75. Usytuowany  w budynku
zlokalizowanym na działce nr 769/3  o
pow. 0,1691 ha “w Księdze Wieczystej Nr
OP1G/00037551/2. Na układ
funkcjonalny lokalu składają się:
przechodnia  kuchnia, przechodni pokój,
łazienka z WC. Lokal wyposażony jest w
przyłącz instalacji wodnej, sanitarnej,
elektrycznej, na klatce schodowej pion
gazowy.

Cena lokalu wraz  udziałem w prawie
własności nieruchomości wynosi
20.100,00zł“

Z dniem 17 maja 2013r. r, 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 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Informację podaje się do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni
tj. do dnia 26 kwietnia 2013 r.
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15 kwietnia, wzorem ubiegłych lat,
przyjęliśmy do grona czytelników
uczniów klas I szkoły podstawowej.
Impreza miała charakter uroczysty.
Oprawę artystyczną, w formie
tematycznego przedstawienia,
przygotowali starsi koledzy świeżo
‘upieczonych’ czytelników.

Przed złożeniem czytelniczego
ślubowania musieli się oni wykazać
podstawową wiedzą o książce i jej
najbliższej ‘okolicy’. Niektórzy mieli także
okazję popisać się umiejętnością
pięknego czytania. Cała zabawa
zakończyła się wręczeniem
pamiątkowych dyplomów i kolorowych

PasowaniePasowaniePasowaniePasowaniePasowanie
na czytelnikana czytelnikana czytelnikana czytelnikana czytelnika

książeczek do samodzielnego czytania.
Przy tej uroczystej okazji

podsumowaliśmy konkurs plastyczny, w
którym dzieci brały udział. W czytelni
Biblioteki zawisła wystawka ilustracji do
Dzieci z Bullerbyn, a autorki 3 wybranych
prac: Natalia Kidziak, Wiktoria Sumik i
Martina Waliczek otrzymały gry
edukacyjne.

Całe przedsięwzięcie tak pięknie nam
się udało dzięki współpracy, która od
wielu lat łączy biblioteki szkolne z
biblioteką publiczną. W tym miejscu
specjalnie więc dziękujemy pani Annie
Rozłuckiej – Jankowskiej za pracę na
rzecz tejże współpracy właśnie. A także
młodym artystkom z klas VI za chęć,
przygotowanie i wystąpienie w
charakterze ‘programu artystycznego’.

E. Ratuś

Marcin Pałasz, autor poczytnych
książek dla dzieci i młodzieży, odwiedził
naszą bibliotekę po raz drugi. Pierwsze
spotkanie pozostawiło w uczestnikach
niezatarte wrażenia. Dostępne w
bibliotece książki Pałasza nie zdążały
zagrzewać miejsca na półce, bo były w
ciągłym obiegu czytelniczym. I wciąż
pytano o nowe. W obliczu takiego
zainteresowania postanowiliśmy zaprosić
autora do ponownego nas odwiedzenia.
Pan Pałasz nas nie zawiódł. Przybył i po
raz drugi oczarował swoją nastoletnią
publiczność. Podejrzewamy, że oprócz
widomych przymiotów osobowości,
częściową odpowiedzialność za TAKIE
EFEKTY ponosi pies Elf, który nie
towarzyszył wprawdzie autorowi
fizycznie, ale jego bezcielesna obecność
mocno się odcisnęła na atmosferze
spotkania.

Psu i jego Panu życzymy długich lat
zdrowia, ponieważ liczymy na kolejne
fantastyczne spotkania. I książki.

E. Ratuś

SpotkanieSpotkanieSpotkanieSpotkanieSpotkanie
aaaaautorskieutorskieutorskieutorskieutorskie

CzystośćCzystośćCzystośćCzystośćCzystość
na chona chona chona chona chodnikadnikadnikadnikadnikachchchchch

Okres zimowy jest już za nami. Jak
było widać nie każdy właściciel
nieruchomości pamiętał o
odśnieżaniu chodników, a Tym z
Państwa, którzy odśnieżali-
DZIĘKUJEMY !

Mamy wiosnę, przyroda budzi się do
życia, a wraz z nią chwasty, które bardzo
szybko obrastają chodniki przyległe do
naszych posesji. Pamiętajmy, że
odchwaszczanie, oczyszczanie z
wszelkich nieczystości chodników jest
ustawowym obowiązkiem każdego
właściciela nieruchomości.
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FitnessFitnessFitnessFitnessFitness

„Żyj pięknie, zdrowo i sportowo”,
to hasło,  towarzyszące  uczestnikom
Maratonu Fitness, który odbył się na
sali gimnastycznej w Baborowie w
dniu 06.04.2013r.

Sobotni dzień obfitował w szereg
atrakcji. Odważni i wytrwali mogli
uczestniczyć w ćwiczeniach
rozgrzewających, dance aerobic, zumbie,
fitball, solo ladys, body balance,
prowadzonych przez instruktorów fitness
oraz tańca: Joannę Kowalczyk-
Klimczak,  Aleksandrę John-Gołab,
Grzegorza Sumika.

Zainteresowani swoim stanem
zdrowia i urody korzystali z  bezpłatnych
porad dietetyczki z Poradni Vital-Diet
Opole Pani  Magdaleny Kultys jak
również z  bezpłatnych porad
kosmetyczki Iny w zakresie pielęgnacji
stóp i dłoni. Dostępne były również
kosmetyki renomowanych firm, ubrania
sportowe  oraz platforma Vibra-Slim.

Całość dnia wzbogaciły występy i
pokazy  młodzieży  z  Klubu Tańca
Towarzyskiego Rewia  z Raciborskiego
Domu Kultury   i dzieci z zespołu Czad
Dance z  Gminnego Ośrodka Kultury w
Baborowie. Wszystkich  uczestniczących
w tegorocznym Maratonie serdecznie
zapraszam za rok.

Lidia Piecha

KonkursKonkursKonkursKonkursKonkurs
plastycznyplastycznyplastycznyplastycznyplastyczny

Gminny Ośrodek Kultury w
Baborowie był  organizatorem konkursu
plastycznego realizowanego w ramach
XIII Festiwalu Kultury Powiatowej
Głubczyce 2013 w  dniu 06.05.2013r.,
na sali widowiskowej w Baborowie.
Konkurs miał charakter warsztatów, 39
uczniów z klas I-III, IV-VI oraz gimnazjów
z Powiatu Głubczyckiego pracowało przez
półtorej godziny nad tematem „Mój
ulubiony bohater” . Techniki prac były
rożne: kredki, pastele, ołówek, tusz, farby.
Jury w składzie Joanna Korzeniowska z
Prudnickiego Ośrodka Kultury oraz
Marcin Mitura plastyk- grafik z Rybnika
mieli  bardzo trudny wybór. Wśród
zwycięzców znalazły się dzieci z Baborowa.
Wszystkich  laureatów XIII Festiwalu
Kultury Powiatowej Głubczyce 2013
poznamy w czerwcu.        Lidia Piecha
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PoPoPoPoPodardardardardaruj kruj kruj kruj kruj krew- każda krew- każda krew- każda krew- każda krew- każda kropla się liczyopla się liczyopla się liczyopla się liczyopla się liczy.....
Krew to jeden z najcenniejszych darów jaki możemy podarować drugiemu

człowiekowi. Jedyną jej fabryką jest Twój organizm. Krwi nie da się sztucznie
wyprodukować. Wystarczy odrobina dobrej woli, którą poświecisz na oddanie krwi, a
możesz uratować komuś życie! Znajdź czas, dołącz do naszej akcji!!!

31 maja 2013r.  przyjdź do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Baborowie ul. Wiejska 5a  gdzie Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z Opola w godz. od 9.00 do 12.00  będzie czekać na
każdego krwiodawcę.Jeśli masz od 18 do 65 lat, ważysz powyżej 50kg,
jesteś zdrowy- przyjdź, przyłącz się do naszej akcji !!!!

Weź ze sobą dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo
jazdy).  Bądź wyspany, wypoczęty, po lekkim śniadaniu, nie spożywaj
alkoholu. Otrzymasz posiłek regeneracyjny-9 czekolad i upominek,
bezpłatne badania krwi. Możesz liczyć na dzień wolny od pracy. Dodatkowo
określoną kwotę możesz odliczyć od dochodu jako darowiznę na cele
krwiodawstwa.

Szczegółowe informacje: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Opolu  ul. Kośnego 55, Tel. 77/44 10 600, 77/44 10 700

TWOJA KREWTWOJA KREWTWOJA KREWTWOJA KREWTWOJA KREW-MOJE ŻYCIE !-MOJE ŻYCIE !-MOJE ŻYCIE !-MOJE ŻYCIE !-MOJE ŻYCIE !
„Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie,to gest o wysokiej wartości

moralnej i obywatelskiej. TO DAR ŻYCIA.Niech dawcy krwi, którym się należy
wdzięczność wszystkich,będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”.

Jan Paweł II

ODDAWANIE KRWI NIE WIĄŻE SIĘ Z ŻADNYM RYZYKIEM.
Krąży wiele mitów, które zniechęcają potencjalnych krwiodawców. Warto

poznać kilka prawd na temat oddawania krwi.
1. Oddawanie krwi jest bezpieczne. Krew jest pobierana przy wykorzystaniu sprzętu

jednorazowego użytku, przez profesjonalny personel medyczny, w sterylnych
warunkach. Oddając krew niczym nie ryzykujesz.

2. Oddanie jednej jednostki krwi jest obojętne dla zdrowia dorosłego człowieka.
Już po 2-3 godzinach ilość krwi w organizmie się wyrównuje. Oddanie krwi nie

powoduje żadnych skutków ubocznych.
3. Nie trzeba znać swojej grupy krwi, ani wykonywać specjalistycznych badań na

własną rękę.
4. Oddawanie krwi nie uzależnia. Organizm ludzki produkuje tyle krwi, ile

potrzebuje. U stałych dawców krwi nie występuje zjawisko nadprodukcji, zatem nie
można się uzależnić od jej oddawania. Dowiedz się więcej na www.twojakrew.pl

Akcję wspiera:
 GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA „PRIMED”

 PRZYCHODNIA LEKARSKA BABORÓW.
Serdecznie zapraszamy!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie

ZESPÓŁ SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNY W BABOROWIE

UL. WIEJSKA 5A

ZAPRASZA
MIESZKAŃCÓW
NASZEJ GMINY

NA AKCJĘ

ZNAKOZNAKOZNAKOZNAKOZNAKOWWWWWANIAANIAANIAANIAANIA
ROROROROROWERÓWWERÓWWERÓWWERÓWWERÓW

PROWADZONĄ PRZEZ
FUNKCJONARIUSZY KOMENDY

POWIATOWEJ POLICJI Z GŁUBCZYC
31 MAJA 2013r.

W GODZ. 1000-1300

PowiatowePowiatowePowiatowePowiatowePowiatowe
zawozawozawozawozawody pływady pływady pływady pływady pływackieckieckieckieckie

8 kwietnia 2013 r. 27 osobowa
grupa uczniów z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego z Baborowa wzięła
udział w Pierwszych Powiatowych
Zawodach Pływackich, które odbyły
się na pływalni w Kietrzu.

Rywalizacja przebiegała w czterech
kategoriach wiekowych: klasy 1-3 SP,
klasy 4-6 SP, klasy gimnazjalne i
ponadgimnazjalne, z podziałem na
dziewczęta i chłopcy.

Do pokonania był dystans 25m (dla
zawodników ze szkół podstawowych) i
50m (dla zawodników gimnazjów i szkół
średnich). Można było startować w dwóch
konkurencjach: stylem grzbietowym i
stylem dowolnym. Prawie wszyscy
zgromadzeni zawodnicy wzięli udział w
dwóch konkurencjach. Naszą szkołę
reprezentowali zawodnicy z każdej
kategorii.Po zaciętej rywalizacji
zdobyliśmy 2 brązowe medale. W
kategorii dziewcząt klas 1-3 SP III
miejsce zajęła Martyna Komorek-
uczennica klasy 3b SP. W kategorii
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WWWWWycinka drzewycinka drzewycinka drzewycinka drzewycinka drzew
i krzewówi krzewówi krzewówi krzewówi krzewów

Usunięcie drzew i krzewów z terenu
nieruchomości może nastąpić jedynie po
uzyskaniu zezwolenia wydanego przez
Burmistrza Gminy na wniosek:

- właściciela nieruchomości lub
użytkownika wieczystego

- posiadacza nieruchomości
(dzierżawca, użytkownik itp.) - za zgodą
właściciela nieruchomości, którą należy
dołączyć do wniosku,

Wniosek o wydanie zezwolenia
znajduje się w Urzędzie Miejskim
w Baborowie (pok. nr 8 na parterze). Jego
prawidłowe wypełnienie wymaga
posiadania przez nas takich danych jak:
gatunek drzew lub krzewów, ich ilość i
obwód mierzony na wys. 130 cm, nr
działki, na której rosną, tytuł władania
nieruchomością oraz przyczyna i termin
ich usunięcia.

Czy na wszystkie drzewa lub krzewy
musimy uzyskać zezwolenie?

Otóż nie trzeba uzyskiwać zezwolenia
na usunięcie drzew lub krzewów:

1) owocowych, z wyłączeniem drzew
ozdobnych, rosnących na terenie
wpisanym do ewidencji zabytków

2) na plantacjach drzew i krzewów,
3) których wiek nie przekracza 10 lat,
Pełny katalog zwolnionych z procedury

administracyjnej drzew lub krzewów
znajdziemy w ustawie:  Prawo ochrony
przyrody.

Jak wygląda dalsza procedura?
Od momentu otrzymania wniosku,

organ ma 30 dni na wydanie decyzji
administracyjnej, a przed jej wydaniem
dokonuje oględzin w zakresie określenia
stanu drzew lub krzewów, ich usytuowania,
weryfikacji przyczyn usunięcia oraz
występowania w obrębie zadrzewień
gatunków chronionych. Jeżeli
rozstrzygnięcie sprawy jest pozytywne to
wydanie zezwolenia może być uzależnione
od przesadzenia drzew lub krzewów albo
zastąpienia ich innymi drzewami lub
krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba
usuwanych drzew lub krzewów. Jeżeli już
otrzymamy zezwolenie to bardzo ważnym
jest zwrócenie uwagi na termin usunięcia
drzew lub krzewów oraz na termin
dokonania nasadzeń, jeżeli jest wymagane
zastąpienie usuniętych drzew. Jest to
bardzo istotna kwestia, bowiem jeżeli
dokonamy usunięcia drzew lub krzewów
po terminie wskazanym w zezwoleniu lub
nie dokonamy nasadzeń w stosownym
terminie to grozi nam nałożenie kary, która

jest trzykrotnością opłaty obliczonej w
zezwoleniu.

Czy z tytułu usunięcia drzew lub
krzewów ponosimy opłaty?

Burmistrz Gminy nalicza i pobiera
opłaty za usunięcie drzew lub krzewów w
wydanym zezwoleniu. Opłatę ustala się na
podstawie stawki zależnej od obwodu pnia
oraz rodzaju i gatunku drzewa, a
w przypadku krzewów w zależności od ich
powierzchni. Jednak nie pobiera się opłat
za usunięcie drzew lub krzewów:

1) na których usunięcie nie jest
wymagane zezwolenie,

2) na których usunięcie osoba
fizyczna uzyskała zezwolenie na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej,

3) jeżeli usunięcie jest związane z
odnową i pielęgnacją drzew rosnących na
terenie nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków,

4) które zagrażają bezpieczeństwu
ludzi lub mienia w istniejących obiektach
budowlanych lub funkcjonowaniu
urządzeń,

5) które zagrażają bezpieczeństwu
ruchu drogowego lub kolejowego albo
bezpieczeństwa żeglugi,

6) w związku z przebudową dróg
publicznych i linii kolejowych,

7) które posadzono lub wyrosły na
nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na cele budowlane,

8) z terenów zieleni komunalnej, z
parków gminnych, z ogrodów działkowych
i zadrzewień, w związku z zabiegami
pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,

9) które obumarły lub nie rokują
szansy na przeżycie, z przyczyn
niezależnych od posiadacza nierucho-
mości,

10)topoli o obwodzie pnia powyżej
100 cm, mierzonego na wysokości 130
cm, nie należących do gatunków
rodzimych,

11)jeżeli usunięcie wynika z potrzeb
ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych
ochroną gatunkową,

12)z grobli stawów rybnych,
13)jeżeli usunięcie było związane z

regulacją i utrzymaniem koryt cieków
naturalnych, wykonywaniem i utrzymywa
niem urządzeń wodnych służących
kształtowaniu zasobów wodnych oraz
ochronie przeciwpowodziowej.

Jeżeli w naszym przypadku nie
występuje żadna z wyżej wymienionych
przesłanek to należy uiścić określoną w
zezwoleniu opłatę w terminie 14 dni od
jego otrzymania na konto Gminy. Jeżeli
zezwolenie przewiduje przesadzenie lub

zastąpienie innymi drzewami lub krzewami
to Burmistrz odracza na okres 3 lat od dnia
wydania zezwolenia termin uiszczenia
opłaty. Jeżeli przesadzone lub posadzone
w zamian drzewa zachowały żywotność po
upływie 3 lat lub nie zachowały żywotności
z przyczyn niezależnych od posiadacza
nieruchomości, należność z tytułu
ustalonej opłaty podlega umorzeniu w
drodze decyzji. W innym wypadku należy
niezwłocznie uiścić opłatę.

Czy na wszystkie zabiegi związane z
drzewami lub krzewami potrzebne jest
zezwolenie?

Uzyskanie zezwolenia jest niezbędne
tylko w przypadku usunięcia drzew lub
krzewów. Natomiast wszelkie zabiegi
pielęgnacyjne polegające na formowaniu,
redukcji oraz prześwietlaniu korony
drzewa, usuwaniu posuszu i chorych
gałęzi, wykonywaniu cięć technicznych nie
wymagają uzyskiwania zezwolenia od
właściwych organów. Jednak to nie oznacza
dowolności naszych działań. Jeżeli sami
nie mamy odpowiedniej wiedzy to warto
zwrócić się do specjalistycznych firm w
zakresie pielęgnacji zadrzewień, gdyż
niewłaściwie wykonany zabieg możne
skutkować zniszczeniem drzewa, a to z
kolei grozi nałożeniem kary w wysokości
takiej jak za wycięcie drzewa bez
zezwolenia. Należy sobie uświadomić, iż
drzewo jest żywym organizmem i każda
ingerencja w jego fizjologię jest dla niego
stresem rozumianym jako redukcja masy
asymilacyjnej, niedożywienie i konieczność
wieloletniej regeneracji drzewa. Do
najważniejszych błędów popełnianych przy
cięciu drzew należą:

-zbyt intensywne cięcie tzn. usunięcie
powyżej 50% korony. Tylko młode i witalne
drzewa są w stanie przeżyć taką redukcję.
Drzewa starsze obumierają,

-zdeformowanie pokroju drzew, np.
poprzez ogławianie, nadmierne
podkrzesanie,

- cięcie zbyt grubych gałęzi w ramach
pielęgnacji drzewa,

- bardzo poważnym błędem jest
smarowanie ran po ciętych gałęziach
środkami impregnacyjnymi lub
tworzącymi nieprzepuszczalne warstwy.
Stosowanie jakichkolwiek środków jest
niepotrzebne, a wręcz szkodliwe dla
drzewa,pozostawienie ciętego drzewa bez
dalszej kontroli i opieki.

Pamiętajmy, że niektóre błędy są
równoznaczne ze zniszczeniem drzewa
i mogą pociągać bardzo dotkliwe
konsekwencje prawne.

Artur Czechowicz
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chłopców klas 4-6 SP III miejsce zajął
Daniel Hoffmann- uczeń klasy 6a PSP.
Gratulujemy im zwycięstwa, a
wszystkim dziękujemy za
zaangażowanie, wolę walki,
rywalizację „fair-play”. Dziękujemy za
postawę prawdziwego sportowca.
Biorąc udział w zawodach włączyliśmy się
tym samym po propagowania kampanii
„Zdrowe bicie serca” organizowanej w
ramach obchodów Światowego Dnia
Zdrowia. Stawiamy na zdrowe bicie serca,
na zdrowy styl życia. Zachęcamy do
pływania.

Pamiętajmy, że ogromne walory
zdrowotne, a nawet lecznicze stawiają
pływanie w tej grupie dyscyplin, które
każdy człowiek – bez względu na wiek-
powinien uprawiać.

Ogromnie dziękuję trenerom szkoły
pływackiej „Hobby sport” w Kietrzu, za
prowadzenie zajęć przygotowujących
naszych uczniów do zawodów.Serdeczne
podziękowania kieruję do Pani Anny
Rosgi, nauczycielki wychowania
fizycznego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Baborowie, która
pomagała przygotować uczniów do
zawodów. Swoim wsparciem, cennymi
wskazówkami oraz zaangażowaniem
motywowała uczniów do treningów, do
udziału w zawodach.

Koordynator szkolnej akcji
Lidia Wrzos

PierwszePierwszePierwszePierwszePierwsze
zwycięstwozwycięstwozwycięstwozwycięstwozwycięstwo

Zespół taneczny Czad Dance
prowadzony   od września 2012r.,
przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Baborowie przez instruktora tańca
Pana Grzegorza Sumika
uczestniczył w konkursie
tanecznym podczas XIII Festiwalu
Kultury Powiatowej w Głubczycach.

Ku uciesze wszystkich, którzy mocno
trzymali kciuki za naszych milusińskich,
zajął II miejsce na 8 tańczących grup  a
tym samym Srebrny Talent w Powiecie.
Jak na tak krótka współpracę instruktora
z dziećmi to naprawdę wielkie
osiągnięcie. Gratulujemy roztańczonym
gwiazdom i instruktorowi  bardzo
serdecznie.

Dyrektor i Pracownicy GOK-u
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIAOGŁOSZENIAOGŁOSZENIAOGŁOSZENIA
1. Burmistrz Gminy Baborów  ogłasza

I przetarg ustny  nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości położonej w
Baborowie przy ul. Głubczyckiej
stanowiącej działkę nr 1339 o pow.
0,1022 ha. Działka ta jest częściowo
zabudowana budynkiem nie
stanowiącym własności gminy Baborów.
Przetarg odbędzie się dnia 22 maja 2013
roku o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej
w Urzędzie Miejskim w Baborowie. Cena
wywoławcza  nieruchomości została
ustalona na kwotę  22.170,00 zł. Wadium
w wysokości 2.500 zł. należy wpłacić  do
dnia 16 maja 2013 r. w kasie Urzędu,  lub
na konto Gminy Baborów w Banku
Spółdzielczym w Baborowie  nr konta 05
8866 0006 2001 0000 2017 0004.

***
2. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony  na
sprzedaż działki pod budowę garażu
położonej w Baborowie  przy ul.
Głubczyckiej  stanowiącej działkę nr
1401/9 o pow. 0,0023 ha. Przetarg
odbędzie się dnia 7 czerwca 2013 r. o
godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Baborowie. Cena
wywoławcza została  ustalona na kwotę
2030 zł. Wadium w wysokości 210,00 zł
należy wpłacić  w terminie do dnia  3
czerwca 2013 roku  w kasie Urzędu lub
na konto Gminy Baborów w Banku
Spółdzielczym w  Baborowie  nr konta 05
8866 0006 2001 0000 2017 0004.

***
3. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż
działki niezabudowanej  przeznaczonej
na zagospodarowanie nieruchomości
przyległej stanowiącej działkę nr  364/5
o pow.0,0078 ha położoną w Babicach.
Przetarg odbędzie się dnia 7 czerwca
2013 roku o godz.  9:15 w Sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Baborowie. Cena wywoławcza
nieruchomości ustalona została na kwotę
5928,00 zł.  Wadium w wysokości
600,00 zł. należy wpłacić  w terminie do
dnia  3 czerwca 21013 roku w kasie
Urzędu lub na konto gminy Baborów  w
Banku Spółdzielczym w Baborowie  nr
konta “05  8866 0006 2001 000 2017
0004.

***
4. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż działki zabudowanej

budynkiem garażowym  o pow. użytkowej
16,70 m2 w zabudowie szeregowej,
położonym na działce nr 193/2 o pow.
0,0065 ha w Sułkowie, zapisanej w KW
OP1G/00021224/6. Przetarg odbędzie
się dnia 7 czerwca 2013 roku “w Sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Baborowie. Cena nieruchomości została
ustalona  na kwotę  5.650,00 zł. Wadium
“w wysokości 570,00 zł. należy wpłacić
w terminie do dnia  3 czerwca 2013 r. na
konto Gminy Baborów nr  05 8866 0006
2001 2017 0004 w Banku Spółdzielczym
w Baborowie.

InformaInformaInformaInformaInformacja Burmistrzacja Burmistrzacja Burmistrzacja Burmistrzacja Burmistrza
o  wywieszeniu obwieszczeń nierucho-
mości przeznaczonych do sprzedaży
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Baborowie i w BIP Urzędu
Miejskiego w Baborowie.

1. Obwieszczenie dot. sprzedaży
działki  nr  526/1  o pow. 0,1008 ha
położonej w Suchej Psinie.  Cena  działki
ustalona została na kwotę  12.550,00 zł.
Działka przeznaczona jest  pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i
zagrodową. Obwieszczenie wywiesza się
na okres  21 dni tj. do dnia 29 kwietnia
2013 r. “Z dniem 20 maja 2013 roku
upływa termin   do złożenia wniosku
przez osobę, której przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podst. art. 34 ust. 1 i 2  ustawy o

gospodarce nieruchomościami.
2. Obwieszczenie dot. sprzedaży

działki  nr  76/2 o pow. 1.4101 ha
położonej w Suchej Psinie. Cena działki
ustalona została na kwotę  52.200,00 zł.
Działka  stanowi grunt kl. II  i
przeznaczona jest pod uprawy rolne.
Obwieszczenie wywiesza się na okres 21
dni tj. do dnia  21 maja 2013 r.  Z dniem
11 czerwca 2013 roku  upływa termin  do
złożenia wniosku przez osobę, której
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 i 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami.

***
3. Obwieszczenie dot. sprzedaży

działki oznaczonej nr  1401/6 o pow.
0,0023 ha  położonej w Baborowie przy
ul. Głubczyckiej  z przeznaczeniem pod
budowę garażu. Cena nieruchomości
ustalona została na kwotę 2399,00 zł.
Obwieszczenie wywiesza się  na okres 21
dni tj.  do dnia 29 kwietnia  2013 roku. Z
dniem  20 maja 2013 roku upływa termin
do złożenia wniosku przez osobę, której
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości   na podstawie art. 34 ust.
1 i 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami. Dodatkowych informacji w
sprawie sprzedaży wyżej opisanych
nierucho-mości można uzyskać w pokoju
nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

Burmistrz Gminy Baborów
         Elżbieta Kielska

DAR SZPIKU-DAREM ŻYCIADAR SZPIKU-DAREM ŻYCIADAR SZPIKU-DAREM ŻYCIADAR SZPIKU-DAREM ŻYCIADAR SZPIKU-DAREM ŻYCIA
31 maja 2013 r.  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym
 w Baborowie ul. Wiejska 5 a w godzinach 900- 1200

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
 I KRWIOLECZNICTWA Z OPOLA

zaprasza  wszystkich chętnych między 18 a 45 rokiem życia,
cieszących się dobrym stanem zdrowia, do oddania 5ml krwi

 i zostania potencjalnym dawcą szpiku.
Nie trzeba być na czczo. Wystarczy dowód osobisty i chęć niesienia pomocy

potrzebującym). Ważne jest, aby przed zgłoszeniem swojej osoby do Centralnego
Rejestru Dawców Szpiku podjąć świadomą, dobrowolną i odpowiedzialną decyzję,
tak aby nie zmieniać tej decyzji w przypadku znalezienia biorcy.

Szczegółowe informacje: www.szpik.info Warszawa Al. Jerozolimskie 87, tel. 22/
6270748 www.rckik-opole.com.pl Opole ul. Kośnego 55 tel. 77/ 4410600, 77/
4410700

BĄDŹMY RAZEM PRZECIWKO BIAŁACZCE !BĄDŹMY RAZEM PRZECIWKO BIAŁACZCE !BĄDŹMY RAZEM PRZECIWKO BIAŁACZCE !BĄDŹMY RAZEM PRZECIWKO BIAŁACZCE !BĄDŹMY RAZEM PRZECIWKO BIAŁACZCE !
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Posiadanie psa to przyjemność.
Psy dostarczają wiele radości, poma-
gają niepełnosprawnym, czy też pilnują
naszych gospodarstw. Jednak nie
zawsze właściciele zdają sobie sprawę
z obowiązków, jakie na nich nakłada
prawo w związku ze sprawowaniem
opieki nad psami.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt podstawo-
wymi obowiązkami człowieka wobec
zwierząt to poszanowanie, ochrona
i opieka. Nieuzasadnione lub nie-
humanitarne zabijanie zwierząt oraz
znęcanie się nad nimi jest zabronione.

 Właściciel psa ma obowiązek
zapewnić mu pomieszczenie chroniące go
przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi, z dostępem do światła
dziennego, umożliwiające swobodną
zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę
i stały dostęp do wody. Jeśli pies trzymany
jest na uwięzi, to uwięź ta nie może
powodować u niego urazów ani cierpień
oraz musi mu zapewnić możliwość
niezbędnego ruchu. Właściciele zwierząt
domowych powinni pamiętać, że
utrzymywanie psa rasy uznawanej za
agresywną wymaga zezwolenia Burmistrza
Baborowa. Utrzymywanie takich psów bez
wymaganego zezwolenia, podlega karze
aresztu lub grzywny. Wraz z ukaraniem za
to wykroczenie, może być orzeczony
przepadek zwierzęcia.

Regulamin utrzymania czystości i
porządku na terenie naszej Gminy,
nakłada na właścicieli psów, obowiązek
wyprowadzania psa na smyczy i
w kagańcu. Nieprzestrzeganie tego
obowią-zku jest zagrożone karą grzywny.
Podobne zagrożenie dotyczy
nierespektowania wprowadzonego przez
Radę Miejską do w/w regulaminu
obowiązku sprzątania psich odchodów
z terenów użyteczności publicznej,
trawników, chodników.

Niestety, codziennością na ulicach
naszego miasta są wałęsające się psy,
czasami nawet całe stada. Większość z nich
posiada właścicieli, którzy wypuszczając
psy na ulicę chcą, aby się wybiegały. Jest
to zachowanie nie tylko łamiące normy
współżycia społecznego, ale przede
wszystkim świadczące o braku
odpowiedzialności i kultury. na ulicach
miasta, biegające swobodnie bez kagańców
i smyczy psy wywołują u przebywających
tam osób strach, czy nagle zwierzę nie
stanie się agresywne i niebezpieczne.

PosiaPosiaPosiaPosiaPosiadanie psa to przyjemność, ale i obowiązkidanie psa to przyjemność, ale i obowiązkidanie psa to przyjemność, ale i obowiązkidanie psa to przyjemność, ale i obowiązkidanie psa to przyjemność, ale i obowiązki
Przepisy prawne w tym zakresie

określają jasno i jednoznacznie obowiązki
i odpowiedzialność właściciela albo
opiekuna, który w danej chwili jest z psem
np.: na spacerze. Podstawę prawną
odpowiedzialności cywilnej za zwierzęta
domowe stanowi art. 431 § 1 Kodeksu
Cywilnego. Niezachowanie należytej
ostrożności przy trzymaniu psa może
doprowadzić do wyrządzenia szkody
przez psa innej osobie. Najczęściej ta
szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale
coraz częściej słyszymy o przypadku
poważnego pogryzienia przez psa dziecka
czy nawet dorosłej osoby. W zależności od
skutków takiego niewłaściwego trzymania
czworonoga – właściciela może spotkać
mniej lub bardziej surowa
odpowiedzialność karna. W przypadku,
gdy pies spowoduje uszkodzenia ciała (np.
pogryzienie lub zarażenie chorobami
odzwierzęcymi), właściciel psa będzie
musiał pokryć wszystkie wydatki
związane z leczeniem. Jeśli pies wyrządzi
szkodę majątkową (np. zniszczenie
bądź zanieczyszczenie odzieży lub innych
rzeczy) na właścicielu będzie ciążył
obowiązek naprawienia szkody, polegający
na poniesieniu wszelkich kosztów z tym
związanych.

Również głośne, uporczywe i
nieuzasadnione szczekanie psa w dzień
lub w nocy może przysporzyć
właścicielowi wiele problemów.
W przypadku braku reakcji posiadacza
psa na jego uporczywe szczekanie nocą
bez szczególnych zewnętrznych powodów
może uzasadniać odpowiedzialność
właściciela na podstawie art. 51 § 1
Kodeksu wykroczeń, który to artykuł
przewiduje dla właściciela psa karę ,
ograniczenia wolności albo grzywny.

Zapewnianie opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywanie i
przekazywanie do schroniska  należy do
zadań własnych gminy. Obowiązująca
ustawa o ochronie zwierząt, obliguje
gminy do odebrania właścicielowi
zwierzęcia, biegającego po ulicach miasta
bez dozoru i atakującego przechodniów  i
przekazania go do schroniska.

Pamiętajmy, że za zachowanie psa
zawsze odpowiada jego właściciel.
Szkody, które czynią psy, wynikają z
błędów popełnianych przez ludzi - np.
chowanie nieodpowiedniej rasy psa w
domu, nieprzestrzeganie szczepień,
niewłaściwe warunki bytowe dla psa,
brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś

właścicielem psa pamiętaj, że brak
wyobraźni może doprowadzić
do poważnej tragedii. Masz psa – masz
też obowiązki.

        Jolanta Bagińska - Jóźwiak

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących
własność gminy baborów

przeznaczonych do sprzedaży
1.  Lokal mieszkalny nr 7  do remontu

o pow. użytkowej 41,70m2 położony na
poddaszu budynku przy ul. Powstańców
75. Usytuowany  w budynku
zlokalizowanym na działce nr 769/3  o
pow. 0,1691 ha  w Księdze Wieczystej Nr
OP1G/00037551/2. Na układ fun-
kcjonalny lokalu składają się:
przechodnia kuchnia, przechodnia pokój,
łazienka z WC. Lokal wyposażony jest w
przyłącz instalacji wodnej, sanitarnej,
elektrycznej, na klatce schodowej pion
gazowy.

Cena lokalu wraz  udziałem w prawie
własności nieruchomości wynosi
18.920,00 zł“

2. . Lokal mieszkalny nr 8 do remontu
o pow. użytkowej 44,28m2 położony na
poddaszu budynku przy ul. Powstańców
75. Usytuowany  w budynku
zlokalizowanym na działce nr 769/3  o
pow. 0,1691 ha “w Księdze Wieczystej Nr
OP1G/00037551/2. Na układ
funkcjonalny lokalu składają się:
przechodnia  kuchnia, przechodni pokój,
łazienka z WC. Lokal wyposażony jest w
przyłącz instalacji wodnej, sanitarnej,
elektrycznej, na klatce schodowej pion
gazowy.

Cena lokalu wraz  udziałem w prawie
własności nieruchomości wynosi
20.100,00zł“

Z dniem 17 maja 2013r. r, 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 1990 r. albo jego spadkobiercą.
Informację podaje się do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni
tj. do dnia 26 kwietnia 2013 r.
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ChłopcyChłopcyChłopcyChłopcyChłopcy
na piątkęna piątkęna piątkęna piątkęna piątkę

W listopadzie, styczniu i marcu
odbywały się rozgrywki dekanalne,
półfinały i finał diecezjalny w halowej
piłce nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza.
Ministranci z Dzielowa będący zarazem
uczniami Gimnazjum w Baborowie
wygrali wszystkie szczeble rozgrywek w
diecezji opolskiej i awansowali do Finałów
Ogólnopolskich, które zostały rozegrane
w Radomiu w dniach 1 i 2 maja. W
zawodach uczestniczyli zwycięzcy 36
Diecezji z całej Polski. Wszystkie mecze
stały na bardzo wysokim poziomie. Nasi
zawodnicy wyszli z bardzo mocnej grupy
do strefy ćwierćfinałowej i po zwycięskim
meczu w tej fazie rozgrywek awansowali
do półfinałów. Tutaj w rzutach karnych
ulegli 3:2 drużynie z Opotowa, która
wygrała całe Mistrzostwa. W końcowej
klasyfikacji zajęliśmy 5 miejsce w Polsce
co należy uznać za wielki sukces, którego
nie osiągnęła dotychczas żadna drużyna

 Gimnazjalna Gimnazjalna Gimnazjalna Gimnazjalna Gimnazjalna
PiłkaPiłkaPiłkaPiłkaPiłka

16 kwietnia br na „Orliku” w
Kietrzu odbyły się mistrzostwa
powiatu w piłce nożnej dziewcząt.
Startowały zespoły z Branic,
Baborowa, Kietrza i Lisięcic.

Po zaciętych bojach drużyna
Baborowa wywalczyła pierwsze miejsce
zdobywając tym samym możliwość gry w
półfinałach wojewódzkich. 8 maja na
boisku w Prudniku odbył się Półfinał
Wojewódzki w piłce nożnej. Również
tutaj nasze dziewczyny zdobyły pierwsze
miejsce. Dzięki temu zakwalifikowały się
do grona czterech najlepszych drużyn w
naszym województwie i będą walczyły o
mistrzostwo Opolszczyzny.

Skład drużyny: Weronika Rozbicka,
Agnieszka Suchanek, Simona Dzierża,
Anna Stosur, Maria Grela, Angelika
Łachowska, Emilia Kałuża, Karolina
Śrutwa i Karokina Linczewska.

Warto tutaj wspomnieć, że również
chłopcy Gimnazjum zdobyli mistrzostwo
powiatu w piłce nożnej halowej. Wygrali
Półfinał Wojewódzki i awansowali do
ścisłego Finału, gdzie zdobyli czwarte

naszej Diecezji. Skład naszej ekipy:
Dariusz Klein, Tomasz Drążek, Marek
Larysz, Łukasz Nakoneczny, Roman

Śmiechowski, Artur Matejka, Rafał Pohl.
Na zdjęciu drużyna wraz ze swiom
proboszczem Krzysztofem Maciejakiem.

Opiekun: Andrzej Deszka

miejsce. Należy tutaj nadmienić, że w
kategorii dziewcząt i chłopców w
rozgrywkach startuje po około 90

gimnazjów z całego województwa.
Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Opiekun: Andrzej Deszka


