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MGKS ,,Cukrownik” Baborów

w sezonie 2012/2013 reprezentowany

był przez zawodników w trzech grupach

wiekowych: seniorów, juniorów

i trampkarzy.

Kategoria seniorów:

Po zeszłorocznym awansie seniorzy

,,Cukrownika” prowadzili rozgrywki

w Klasie Okręgowej gr.2. Runda

jesienna była bardzo obiecująca, zespół

zajmował 8 pozycję w tabeli i wiele

wskazywało na to, że uda się drużynie

utrzymać w Klasie W. Niestety

w wyniku problemów kadrowych

i kontuzji- jak informuje trener

Krzysztof Tokarz- runda wiosenna nie

pozostawiła złudzeń. Taki jest sport.

Zawodnicy robili co mogli, ale KlasaW.

okazała się, na dzień dzisiejszy, poza ich

zasięgiem. Na otarcie łez ,,Cukrownik”

rozegrał 3 lipca b.r. bardzo dobry mecz

z „Naprzodem” Niezdrowice. Mecz,

którego poziom i tempo pozwala mieć

nadzieję na przyszłość. Zawodnikom

należą się ogromne podziękowania za

ofiarną grę, a zdobyte w Klasie W.

doświadczenia na pewno zaowocują

w przyszłości.

Wyniki:

1 Otmęt Krapkowice

2 LZS Starowice

3 Polonia Nysa

4 Racłavia Racławice

5 Porawie Większyce

6 Naprzód Niezdrowice

7 Unia Tułowice

8 LKS Rusocin

9 Victoria Cisek

10 Atom Grądy

11 Unia Głuchołazy

12 LZS Walce

13 Burza Lipki

14 Unia Krapkowice

1 5 LZS Michałów

16 Cukrownik Baborów

Naszą drużynę reprezentowali:

Radosław Woźniak, Mateusz

Antoszczyszyn, Krystian Białek, Jacek

Blecharczyk, Jakub Blecharczyk,

Maksymilian Bytomski, Marek

Dąbrowski, Marcin Fąfara, Paweł

Filarowski, Marcin Jakub Handziuk,

Kamil Herba, Maciej Kałwa, Krzysztof

Katra, Łukasz Kluk, Mateusz

Kozłowski, Patryk Krajczy, Bartosz

Majewski, Mateusz Musiol, Łukasz

Niemiec, Piotr Pawlik, Mateusz

Podstawka, Marek Posacki, Stefan

Posacki, Tomasz Rybarski, Marcin

Sawicki, Tomasz Siwik, Mariusz Surma,

Tomasz Szymczyszyn, Aleksander

Warzecha, Rafał Wasilewski.

Kategoria juniorów:

Juniorzy ,,Cukrownika” w sezonie

2012/2013 rozgrywali mecze w Klasie

A. Po bardzo dobrej grze i miażdżącej

przewadze nad rywalami (34 pkt. i 98

strzelonych bramek) juniorzy trenowani

przez pana Andrzeja Kanasa zdobyli

awans do wyższej ligi.

Tabela wyników:

Tabela rozgrywek: Głubczyce - Klasa

A juniorów (12 meczy)

L.p. Drużyna Pkt.

1 . MGKS Cukrownik Baborów 34

2. LZS Stal Grobniki 19

3. LZS Kresowianka Nowa Wieś 16

4. LZS Lisięcice 1

Drużyna juniorów w II półroczu 2013

będzie rozgrywać mecze w II Lidze

Wojewódzkiej Juniorów.

Zawodnicy biorący udział w rozgry-

wkach:

Maciej Bieniek, Filip Blecharczyk,

Marcin Bogacki, Maksymilian

Bytomski, Tomasz Drążek, Marek

Dziekan, Andreas Goszczycki,

Mateusz, Gułaj , Dawid Herbut, Dariusz

Klein, Patryk Krajczy, Krzysztof

Kurnyta, ArturMatejka, Adrian Mencel,

Łukasz Nakoneczny,Michał Pierzycki,

Rafał Pohl, Mateusz Rudkiewicz,

Marcin Sawicki, Natan Skraba.

Kategoria trampkarzy:

W sezonie 2012/2013 trampkarze

rozgrywali mecze w dwóch kategoriach

rozgrywkowych: trampkarze 11 os.

i trampkarze 7 os. Obie drużyny dzięki

bardzo dobrej grze i ogromnemu

zaangażowaniu pod okiem trenera

Andrzeja Kanasa zapewniły sobie

awans i jak pokazują tabele- osiągnęły

bardzo dobre wyniki punktowe

i bramkowe.

a) trampkarze 11 os.

Tabela rozgrywek: Głubczyce -

Trampkarze 11os

L.p. Drużyna Pkt.

1 MGKS Cukrownik Baborów 42

2 GLKS I Kietrz 42

3 KS Polonia Głubczyce 39

4 GLKS II Kietrz 26

5 LZS Start Bogdanowice 25

6 LZS Stal Grobniki 1 3

7 LZS Kresowianka Nowa Wieś 10
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8 LZS Lisięcice 8

9 LZS Zryw Opawica 7

Trampkarze 11 os. zdobyli awans

i w II półroczu 2013 roku będą

rozgrywać mecze w Lidze

Wojewódzkiej trampkarzy.

Zawodnicy biorący udział

w rozgrywkach:

Maciej Bieniek- Marcin Bogacki,

Tomasz Bogacki, Rafał Chacko,

Krzysztof Piotr Czach, Artur Gieron,

Andreas Goszczycki, Daniel Hoffmann,

Piotr Kuźmiński, Marcel Marcinek,

Łukasz Nakoneczny,Michał Pierzycki,

Amadeusz Skraba, Natan Skraba,

Mateusz Śliwiński, Roman

Śmiechowski, Daniel Wiendlocha.

b) trampkarze 7 os.

Tabela rozgrywek: Głubczyce -

Trampkarze 7os

L.p. Drużyna Pkt.

1 MGKS Cukrownik Baborów 36

2 LZS FC Pilszcz 34

3 LZS Orzeł Branice 24

4 LZS Pogoń Wojnowice 22

5 LZS FC Egipt Krzyżowice 22

6 LZS Iskra Zopowy 21

7 LZS Spartan Grudynia Wielka 6

8 LZS Sokół Boguchwałów 0

Trampkarze 7 os. zdobyli awans i w II

półroczu 2013 roku będą rozgrywać

mecze na szczeblu powiatowym.

Zawodnicy biorący udział

w rozgrywkach:

Maciej Bieniek- Marcin Bogacki,

Tomasz Bogacki, Rafał Chacko,

Krzysztof Piotr Czach, Artur Gieron,

Andreas Goszczycki, Daniel Hoffmann,

Michał Hoffmann, Daniel Kidziak,

Dominik Kidziak, Tomasz Kidziak,

Marek Kiner, Piotr Kuźmiński, Daniel

Kwiatkowski, Patryk Łapiński Marek

Larysz, Marcel Marcinek, Łukasz

Nakoneczny, Piotr Osadnik, Mateusz

Pawalec , Michał Pierzycki, Jacek

Płaczek, Radosław Wojciech Plecner,

Amadeusz Skraba, Natan Skraba,

Mateusz Śliwiński, Roman

Śmiechowski, Maciej Udziela.

Ogromnym sukcesem zakończył się

występ 7-osobowego zespołu

trampkarzy ,,Cukrownika” w

Mistrzostwach Województwa

Opolskiego Trampkarzy 7-

osobowych w sezonie 2012/2013 -

Cisek 22.06. 2013.

Klasyfikacja generalna:

L.p. Zespoły

1 . MGKS Cukrownik Baborów-

ZPN Głubczyce

2. LZS Starowice- ZPN Brzeg

3. UKS Hattrick Głuchołazy-

ZPN Nysa

4. TKKF Blachowianka Kędzierzyn-

Koźle- ZPN K-Koźle

5. LUKS Polonia Pogórze-

ZPN Prudnik

6. KS Unia Tułowice- ZPN Opole

7. LZS Kujakowice- ZPN Kluczbork

8. LKS GKS Izbicko- Otmice–

ZPN Strzelce Opolskie

Jak pokazują powyższe wyniki sezon

piłkarski 2012/2013 obfitował zarówno

w satysfakcjonujące jak

i pesymistyczne wydarzenia. Z całą

pewnością wyniki juniorów

i trampkarzy dobrze wróżą na

przyszłość, bo to właśnie problemy

kadrowe były przyczyną trudności

seniorów w rundzie wiosennej 2013.

W rywalizację sportową wpisana jest

słodycz zwycięstwa, ale również gorycz

porażki. Istotne jest, aby z porażki

wyciągnąć wnioski i dzięki zdobytemu

doświadczeniu przekuć ją

w zwycięstwo. Zarząd MGKS

,,Cukrownik” dziękuje wszystkim

członkom, sympatykom oraz

sponsorom za okazaną pomoc w sezonie

2012/2013.

Ze sportowym pozdrowieniem

Aleksandra Śliwińska
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BURMISTRZ GMINY BABORÓW
1 . Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lo-

kalu mieszkalnego do remontu nr 7 na ul. Powstańców 75

w Baborowie, o pow. użytkowej 41 ,70 m2 położonego na pod-

daszu budynku. Do lokalu nie przynależą pomieszczenia go-

spodarcze. Na układ funkcjonalny lokalu składają się:

przechodnia kuchnia, przechodni pokój , łazienka z wc. Lokal

wyposażony w przyłącz instalacj i wodnej , sanitarnej , elek-

trycznej , na klatce schodowej pion gazowy. Zlokalizowany na

działce nr 769/3 o pow. 0,1 691 ha zapisanej w Księdze Wie-

czystej Nr OP1G/00037551 /2 prowadzonej przez Sad Rejono-

wy w Prudniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

z siedzibą w Głubczycach.

Cena nieruchomości : 9.500,00 zł.

Wadium wynosi: 950,00 zł.

Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona ograniczonymi

prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozpo-

rządzaniu nią. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie

z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodaro-

wania. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieru-

chomości odbędzie się 29 sierpnia 2013r. o godzinie 9:15

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I pię

tro-pokój nr 18) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy

Urzędu Miejskiego do godz. 1 4:00 lub na konto Gminy Babo-

rów w Banku Spółdzielczym w Baborowie 058866000620010

00020170004. Termin wpłacania wadium upływa z dniem 23

sierpnia 2013r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty

sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie

pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918 lub 4036980.

2. Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego do remontu nr 8 na ul. Powstańców 75 w

Baborowie, o pow. użytkowej 44,28m2 położony na poddaszu

budynku. Do lokalu nie przynależą pomieszczenia

gospodarcze. Na układ funkcjonalny lokalu składają się:

przechodnia kuchnia, przechodni pokój , łazienka z wc. Lokal

wyposażony w przyłącz instalacj i wodnej , sanitarnej ,

elektrycznej , na klatce schodowej pion gazowy .

Zlokalizowany na działce nr 769/3 o pow. 0,1 691 ha zapisanej

w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00037551 /2 prowadzonej

przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg

Wieczystych.

Cena nieruchomości : 10 100,00 zł,

Wadium wynosi: 1 010,00 zł.
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Nieruchomość lokalowa nie jest obciążona ograniczonymi

prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozpo-

rządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem

nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości

odbędzie się 29 sierpnia 2013r. o godzinie 9:30 w sali konfe-

rencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie (I piętro-pokój

nr 18)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne

jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego

do godz. 1 4:00 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spół-

dzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.Ter-

min wpłacania wadium upływa z dniem 23 sierpnia 2013r.

Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzy-

skać można w Urzędzie Miejskim

w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918 lub

4036980.

3 . Ogłasza I rokowania ustne nieograniczone na sprzedaż

nieruchomości zlokalizowanej na działce Nr 418 w Dzieć-

marowie o pow.0,1 600 ha zapisanej w Księdze Wieczystej Nr

OP1G/00037227/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prud-

niku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą

w Głubczycach. Lokal Nr 2 o innym przeznaczeniu, po byłym

przedszkolu wymagający prac adaptacyjnych usytuowany jest

na parterze budynku położonego w Dziećmarowie 83 o pow.

użytkowej 93,50 m 2. Na układ funkcjonalny lokalu składają

się : kuchnia, toalety, dwie sale, ganek i spiżarka. Do lokalu

przynależy boks garażowy o pow. 16,20 m 2 . Obszar obejmu-

jący działkę Nr 418 zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kie-

runków Zagospodarowania Gminy Baborów przyjętego

uchwałą Rady Miejskiej w Baborowie Nr VIII-83/11 z dnia 21

czerwca 2011 roku i ma następujący kierunek zagospodarowa-

nia przestrzennego:

- stanowi obszar zainwestowany: tereny i obiekty usługowe,

zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, pozostała część stanowi

obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśnej .

Wartość nieruchomości - 43.069,00 zł.

Cena wywoławcza do rokowań - 17.300,00 zł.

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieru-

chomości:

• I przetarg - 6.1 2.2012r.

• II przetarg - 11 .02.2013r.

• III przetarg - 1 5.04.2013r.

• IV przetarg - 24.06.2013r.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rze-

czowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem

nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania. Rokowania

odbędą się 29 sierpnia 2013 r. w małej sali konferencyjnej

w Urzędzie Miejskim w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2

A o godz. 9:00. Osoby zainteresowane nabyciem

przedmiotowej nieruchomości prosimy o składanie

pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach do dnia 23

sierpnia 2013 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu

Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2 A, pok. Nr

13. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem

:”Rokowania I – Lokal mieszkalny Nr 2 w Dziećmarowie ”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

• Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,

jeżeli zgłaszającym jest

osoba prawna lub inny podmiot;

• Datę sporządzenia zgłoszenia;

• Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami

rokowań i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń;

• Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

• Kopie dowodu wpłaty zaliczki.

Przystępujący do rokowań winien wpłacić zaliczkę tytułem za-

bezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia

umowy, w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości

podlegającej rokowaniom tj . 1 730,00 złotych w gotówce do

dnia 23 sierpnia 2013 r. do godz. 1 3:00 w kasie Urzędu Miej-

skiego lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym

w Baborowie Nr 05886600062001000020170004. Wpłaconą

zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od

zawarcia umowy notarialnej , wpłacona zaliczka nie podlega

zwrotowi. Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub

zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od

dnia odwołania lub zamknięcia rokowań. Burmistrz Gminy

Baborów ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabyw-

cy nieruchomości. Szczegółowych informacji dotyczących

oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Ba-

borowie pokój nr 11 lub pod numerem tel. 077/4036918 lub

4036980.

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r.

Dz.U.Nr 102, poz.651 , z późn. zm.) podaje do publicznej

informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu

Miejskiego w Baborowie

i zamieszczeniu w BIP wykazu nieruchomości , stanowiącej

własność Gminy Baborów przeznaczonej do sprzedaży:

- Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 28.00 m2 położony

w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1 na działce 1425

o łącznej powierzchni 0,0 410. Informacja wywieszona jest do

dnia 12 września 2013r.

Sprzedaż dla najemcy, cena lokalu ustalona została na kwotę

27.555,00 zł.

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska
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W dniach 29.07 – 01 .08 2013 w Zespole

Szkolno Przedszkolnym w Baborowie,

dzieci wieku 4-6 lat uczestniczyły w za-

jęciach edukacyjnych w ramach pro-

jektu UE: Aktywacja dzieci i młodzieży

na obszarach wiejskich - „Edukacyjne

atrakcje na wakacje”. Zakres tematycz-

ny zajęć obejmował obszary:

• Pamiętamy o przeszłości, mówimy

o przyszłości

• Z ekologią za pan brat

• Od ziarenka do bochenka

• Wioska marzeń

Dzieci zdobyły informacje na temat tra-

dycji tworzenia koron żniwnych. Po-

znały wygląd kłosów zbóż,

wykonywały elementy korony żniwnej .

Podczas kolejnych zajęć uczestnicy:

- poznali rodzaje odpadów i ich wpływ

na środowisko

- utrwalili zasady segregowania odpa-

dów

- poznali wpływ czystej wody na stan

naszego zdrowia oraz życia roślin

i zwierząt

- zrozumieli potrzebę oszczędzania wo-

dy i poznali sposoby jej racjonalnego

wykorzystywania w codziennym życiu

Dzieci odwiedziły gospodarstwo agro-

turystyczne w Olszynie. Miały możli-

wość obcowania ze zwierzętami

hodowlanymi, poznały zasady hodowli

i karmienia koni, królików, drobiu.

Dzieci chętnie jeździły konno. Odpo-

czywając w cieniu poznały zasady

zdrowego żywienia jedząc chleb z mio-

dem, popijając mlekiem.

Wiedzę zdobytą podczas zajęć dzieci

wykorzystały tworząc makietę „Wioska

marzeń”. Podczas pracy doskonaliły

umiejętności działania w zespole, wy-

korzystywania różnorodnego materiału

i wielu sposobów łączenia elementów w

całość. Wykazywały się pomysłowością

i dużym zaangażowaniem. Wszyscy

byli zadowoleni ze wspólnie osiągnię-

tego celu. W ramach projektu dzieci

otrzymały drugie śniadanie i obiad. W

przerwach między zajęciami uczestni-

czyły w zabawach na sali gimnastycz-

nej . W trakcie zajęć edukacyjnych w

ramach projektu dzieci wykonały wiele

zadań, zdobyły nowe wiadomości i do-

świadczenia wspólnie bawiąc się i pra-

cując. Wszystkim miło i przyjemnie

minął czas.

Wychowawca grupy: Helena Prygoń

Grupa starsza uczestniczyła w projekcie

od 29 lipca do 6 sierpnia w ramach Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

współfinansowanego ze środków UE

pod hasłem Edukacyjne atrakcje na wa

kacje.

Na dzieci każdego dnia czekało pożywne

śniadanie oraz smaczny, dwudaniowy

obiad, soki, woda i owoce. Nie zapo-

mniano również o przywozach i odwo-

zach. Zajęcia stacjonarne oraz posiłki

odbywały się w Zespole Szkolno Przed-

szkolnym w Baborowie i były całkowi-

cie bezpłatne. Pod kierunkiem Pani

Sylwii Marcinków-Matulka, nauczycie-

la i wychowawcy, dzieci poznawały ori-

gami - techniki składania papieru,

malowały, rysowały, odkrywały historię

przeszłości i stawiały pytania o przy-

szłość. Aktywny czas to także ruch na

świeżym powietrzu i sportowa rywali-

zacja. Dla najszybszych i najbardziej

wytrzymałych były I miejsca i cenne na-

grody.Jednak na szczególną uwagę za-

sługują trzy wycieczki. Pierwsza z nich

do gospodarstwa agroturystycznego,

umożliwiła przede wszystkim kontakt ze

zwierzętami. Dzieci karmiły, głaskały

i przytulały króliczki, koty, ozdobny

drób oraz konie. Po spacerze w siodle,

chleb z miodem i mleko smakowały nie-

banalnie.Druga podróż przeniosła

uczestników w zamierzchłe czasy.

Oczom dzieci ukazały się stare chaty

pachnące drewnem i ziołami, szemrzące

strumyki, młyny i karczmy, a rosnące

nieopodal malwy zapraszały do zwie-

dzania skansenu wsi opolskiej . Podczas

lekcji Zabawka ludowa, dzieci wkro-

czyły w świat zabaw naszych prababć

i z ochotą bawiły się drewnianymi koni-

kami, grzechotkami, glinianymi ptasz-

kami, grały w klasy, ciuciubabkę

i w wiele innych gier, które niestety

Edukacyjne atrakcje na wakacje ZAJĘCIA DLA GRUPY STARSZEJ



przechodzą do lamusa.

W ostatnim dniu projektu odbyła się

wycieczka do wioski Indian, gdzie stary,

czerwonoskóry przewodnik opowiadał

o życiu i zwyczajach swojego plemie-

nia. Dzieci strzelały z łuku, skakały,

przedzierały się wśród bujnych traw jak

prawdziwi Indianie. Uśmiech na twa-

rzach zwieńczył kres dnia i siedmio-

dniowych wakacji, pełnych radości

i niespodzianek.

Do zobaczenia za rok!

Sylwia Marcinek-Matulka

Na podstawie zezwolenia Burmistrza

Gminy Baborów z dnia 17.08.2012 roku

Miejsko Gminny Klub Sportowy,,Cu-

krownik,, Baborów przeprowadził

zbiórkę publiczną w formie sprzedaży

,,cegiełek wartościowych,, o nomina-

łach 5 zł. Suma zebranych pieniędzy ze

sprzedaży ,,cegiełek,, wyniosła łącznie

5 375 zł. W rundzie jesiennej 2012 –

3390 zł, w rundzie wiosennej 2013 –

1985 zł. Razem sprzedano 1075 sztuk

,,cegiełek,, Całą sumę wpłacono na

konto bankowe klubu. Wszystkim

darczyńcom dziękujemy.

Opłatę skarbową w wysokości 82 zł. za

zezwolenie uiszczono dnia 17.08.2012

w kasie Urzędu Gminy. Dowód wpłaty

KP 593/30/2012

Skarbnik MGKS ,,Cukrownik,,

Baborów

Aleksandra Śliwińska

Sprawozdanie z wyniku zbiórki publicznej
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Czesko – polski
projekt

„Najlepszy
wygrywa”

Dnia 9 sierpnia 2013r. grupa uczniów

i dzieci przedszkolnych Zespołu

Szkolno- Przedszkolnego w Baborowie

wyjechała do Czech, aby kolejny raz

uczestniczyć w polsko- czeskich

rozgrywkach sportowych.
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Tym razem młodzi sportowcy rywali-

zowali w ramach Turnieju Tenisa

Ziemnego, na pięknych kortach sporto-

wego kompleksu "LAMA" w Hradcu

nad Morawicą.

Infrastruktura sportowa, piękne otocze-

nie położonego w kotlinie ośrodka,

smaczne posiłki oraz sprzyjające wa-

runki pogodowe( spadek temperatury

po trwających od kilku dni upałach)

spowodowały, że dzieci i młodzież

miały bardzo dobre warunki do aktyw-

nego wypoczynku. Najmłodsi chętnie

uczestniczyli w grach i zabawach na

boisku do piłki plażowej . Starsi roze-

grali mecze tenisa ziemnego. Rozgryw-

ki sportowe zakończyły się wręczeniem

medali i pamiątkowych dyplomów dla

wszystkich uczestników, a zwycięzca za

zajęcie I miejsca otrzymał również pu-

char.

W grupie polskiej najwyższe miejsca

zajęli:

III m-ce Weronika Rozbicka,
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Informujemy, że nasz biuletyn można otrzymać również w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie.

II m-ce Amadeusz Skraba,

I m-ce Natan Skraba.

Po pożegnaniu z organizatorami udali-

śmy się pod Czerwony Pałac, w którym

niegdyś przebywał Ludwig van

Beethoven, a od roku 1961 odbywa się

tu konkurs muzyczny młodych piani-

stów i skrzypków pn. „Hradec Beetho-

vena“.

Zadowoleni z kolejnymi wrażeniami

wróciliśmy do Baborowa. Słowa po-

chwały należą się młodym uczestnikom

Turnieju za bezproblemowe zachowa-

nie, a podziękowanie p. Lidii Wrzos,

która pojechała z nami jako opiekun

grupy.

Alicja Szuba

INFORMACJA

Burmistrz Gminy Baborów- Elżbieta

Kielska informuje i zaprasza

mieszkańców miasta i gminy w dniu 26

wrzesnia w godzinach 9.00-1 5.00 do

Urzędu Miejskiego gdzie będą mogli

dokonać rejestracj i w Zintegrowanym

Informatorze Pacjenta celem

zapoznania się z własnymi danymi

o leczeniu i finansowaniu świadczeń

zdrowotnych (należy posiadać przy

sobie dowód osobisty lub paszport).

Punkt rejestracyjny będzie użyczony

i obsługiwany przez pracownika

Opolskiego Oddziału Narodowego

Funduszu Zdrowia.

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska




