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Powrót Punktu Kasowego do
Suchej Psiny
Poniedziałkowe przedpołudnie, silnie wiejący wiatr i mocny
blask słońca oświetlający drzwi
wejściowe do nowego Punktu Kasowego baborowskiego Banku
Spółdzielczego w Suchej Psinie
towarzyszył jego otwarciu. Uroczystość odbyła się dnia 16 stycznia 2007r. o godzinie 9:30 w towarzystwie władz gminy, przedstawicieli lokalnej społeczności oraz
Zarządu Banku Spółdzielczego w
Baborowie.
Decyzja o uruchomieniu punktu kasowego zapadła 31 października ubiegłego
roku, kiedy to Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Krzysztof Krzyżewski
złożył swój podpis na stosownej uchwale.
Jest to nowe przedsięwzięcie realizowane
na terenie wsi, ale jednocześnie jest powrotem do historii, w której możemy się
doszukać istnienia podobnego punktu.
Analizując zapisy Kroniki napotykamy
rok 1893, od kiedy to istniał nieprzerwanie do 1945r. Punkt Oszczędnościowo Pożyczkowy. Uruchomienie przedmiotowego punktu ma na celu usprawnienie działalności Banku, ale jest także wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Gminnej Społeczności, która niejednokrotnie nie ma możli-

Mieszkańcy
Miasta i Gminy
Baborów
W związku z trwającym
okresem zimowym oraz występującymi opadami śniegu przypominam wszystkim mieszkańcom posesji indywidualnych,
Wspólnotom Mieszkaniowym
oraz instytucjom i przedsiębiorstwom o obowiązku odśnieżania chodników wzdłuż swojej
posesji niezwłocznie po wystąpieniu opadów, czynność tą należy powtarzać w ciągu dnia jeżeli taka będzie konieczność.

wości dojazdu do Baborowa.
Od momentu otwarcia punktu w Suchej Psinie można dokonywać wpłat i wypłat, zakładać rachunki bankowe lub załatwiać wszelkie formalności związane z
uzyskaniem kredytu, a nawet jego wypłatę.
T.K.

Szczególnie apeluję do mieszkańców, których posesje położone są
w ciągach komunikacyjnych do
szkół i przedszkoli.
Obowiązek ten wynika z Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie oraz Uchwały Rady Miejskiej w Baborowie.
Nie wywiązanie się z powyższego obowiązku skutkować może nakładaniem mandatów przez Policję
za stwarzanie zagrożenia dla ruchu
drogowego i pieszego. Aby uniknąć
ewentualnych kar proszę o przyjęcie
mojego apelu i bieżące odśnieżanie
chodników.
Informuję również, że istnieje
możliwość zlecenia wykonania w/w
prac Zakładowi Usług Komunalnych w Baborowie.
Burmistrz Gminy Baborów
Eugeniusz Waga
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Bezrobocie
w Gminie
Największy odsetek bezrobotnych
stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, nieco mniej jest
absolwentów szkół zawodowych. W następnej kolejności są bezrobotni z wykształceniem średnim zawodowym
i ogólnym oraz wyższym.
Ci ostatni stanowią ok. 3,7% ogółu osób
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach.
W porównaniu z rokiem ubiegłym wskaźnik bezrobocia w Gminie Baborów uległ zmniejszeniu, zarówno na terenie wiejskim jak i w
samym mieście. Jednakże nadal można zauważyć, że największe kłopoty ze znalezieniem pracy mają kobiety z terenów pozamiejskich. W
tym przypadku bezrobocie pozostało prawie na tym samym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. W obecnej chwili w urzędzie
pracy na 356 osób zarejestrowanych z terenu Gminy Baborów, tylko
24 posiada prawo do zasiłku.
Stopa bezrobocia w powiecie głubczyckim wynosi 18,96% (wartość szacunkowa).
T.K.

Ogłoszenie
Powiatowego Biura Pracy
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Odpa
dy nie tylko
ady
u Przedsiębior
cy
Przedsiębiorc
Przepisy o odpadach w szczegółowy sposób
poruszają tematykę wytwarzania, magazynowania oraz unieszkodliwiania odpadów powstałych
u ich wytwórców. Wytwórcą nazywamy każdego,
którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub
inne działania powodujące zmianę charakteru
lub składu tych odpadów.
Widzimy zatem, że przedmiotowe przepisy obowiązują nie
tylko przedsiębiorców ale również instytucje, organizacje oraz
gospodarstwa rolne. Jednym z obowiązków nałożonych na
wytwórcę odpadów jest obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, je-

żeli są one wytwarzane w ilości powyżej 100 kg w ciągu jednego roku. Program musi zawierać rodzaj i ilość odpadów
niebezpiecznych, sposób zapobiegania powstawaniu odpadów
oraz dalsze postępowanie wraz z ich magazynowaniem. Okres
ważności decyzji wynosi 10 lat, a organem wydającym jest
wojewoda bądź starosta w zależności od realizowanego przedsięwzięcia.
W przypadku, gdy wytworzone odpady niebezpieczne nie
przekroczą ilości 100 kg rocznie, bądź wytwórca wytworzy
powyżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne, należy sporządzić informację o odpadach oraz sposobie gospodarowania nimi. O tym obowiązku mogli się przekonać w ubiegłym
roku niektórzy rolnicy z naszej gminy, którzy zostali skontrolowani przez Opolskich Inspektorów Ochrony Środowiska.
W informacji, o której mowa powyżej należy umieścić: rodzaj
i ilość poszczególnych odpadów wraz z podaniem ich kodu,
metodę działań mającą na celu ograniczenie ich powstawania oraz miejsce magazynowania i sposób dalszego gospodarowania z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów. Informacja ta, jest znacznie mniej
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Baborowskie
Mażoretki-p
odsumowanie
-podsumowanie
roku
Już od trzech lat –zawsze w
styczniu odbywa się spotkanie
mażoretek i rodziców, organizowane przez GZOKIS w Baborowie. Spotkanie to ma na celu podsumowanie minionego roku, prezentację nowych układów choreograficznych oraz omówienie
spraw związanych z zespołem.
27 stycznia 2007r. sala gimnastyczna
Zespołu Szkół w Baborowie przy ul. Opawskiej gościła zarówno rodziców dziewcząt
tańczących w zespołach baborowskich
mażoretek ale również zaproszonych gości: Burmistrza Baborowa Pana Eugeniusza Wagę ,sponsorów oraz mażoretki działające przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrożnicy (Gmina Pawłowiczki)
kierowane przez Dyrektora Pana Stefana Wałacha, ,które przyjechały do Baborowa na zaproszenie Dyrektorki GZOKIS-

Dzień Babci
i Dziadka
Dla Dziadków wnuczęta są radością życia. Zainteresowanie pełne miłości, troskliwości, opiekuńczości, chęć obdarowaniawszystkie te starania i uczucia,
jakim dziadkowie darzą dziecko
wzbogaca świat, jego uczuć i doświadczeń. Do kształtowania takich właśnie uczuć i postaw u
dzieci jest Dzień Babci i Dziadka
przypadający na 21-22 stycznia.

u Pani Bogumiły Czekańskiej.
Program spotkania obejmował:
-prezentację multimedialną zdjęć z występów w 2006r.,
-mianowanie nowych dziewcząt na mażoretki (Ewelina Szwec, Marta Daszkiewicz,
Wioletta Nowak, Paulina Szincel, Agata
Ciosek, Wiktoria Dziki)
-pokaz nowych układów choreograficznych baborowskich mażoretek (Iskier i
Iskierek),
-występy mażoretek z Ostrożnicy,

-wręczenie stałym sponsorom statuetek
„Przyjaciel mażoretek”,
-podziękowania i kwiaty z rąk Burmistrza
dla bardzo aktywnych mam.
Niech motto przewodnie spotkania
„WSZYSTKO CO WIELKIE JEST WIELKIE PRZEZ SERCE” –jak pięknie napisał
C.K.Norwid pozwoli zastąpić słowo dziękuję ,które kierujemy do wszystkich osób,
przyczyniających się ciągle do rozwoju
mażoretek w Baborowie.
Daria Szincel

ki, ale prawdziwe „przedstawienia teatralne”.
Maluszki przygotowały program pt „
Aniołki maluszki”, średniaki dały przedstawienie pt „Przygody piernikowych wnucząt”, a starszaki „Jasełka”.
Dziadkowie zostali obdarowani prezen-

tami własnoręcznie wykonanymi przez
dzieci.
Po występach był czas na słodki poczęstunek, miłe rozmowy i wspólne zdjęcia.
Panie z Przedszkola nr1

„ Babciu i Dziadku ja kocham Was
Chcę Wam swój uśmiech i serce dać
Chcę byście żyli nam dużo lat
Bo bez Was smutny jest świat”
Tak dzieci z Przedszkola nr1 śpiewały
kochanym babciom i dziadkom pamiętając o ich święcie. W każdej grupie odbyło
się miłe spotkanie dziadków z wnukami.
Dzieci wcześnie przygotowały się na przyjęcie gości. Każda grupa przygotowała program artystyczny.
Nie były to tradycyjne wiersze i piosen-
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IV T
urniej Sołectw Gminy Babor
ów
Turniej
Baborów
55 zawodniczek i zawodników, reprezentujących siedem sołectw naszej
gminy wzięło udział w zawodach tenisa stołowego, które odbyły się 28 stycznia, w ramach IV Turnieju Sołectw
Gminy Baborów. Klasyfikacja medalowa w poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawia się następująco:
Kobiety open
1.Białowicz Marzena – Sułków
2.Hipnarowicz Daria - Księże Pole
3.Makowska Paulina - Tłustomosty
Mężczyźni – do 1991 r:
1.Białowicz Grzegorz - Sułków
2.Kacprzak Maciej - Sucha Psina
3.Rydzik Marcin
- Czerwonków
Mężczyźni 1990 – 1988
1.Jachim Rafał
- Boguchwałów
2.Kacprzak Łukasz - Sucha Psina
3.Leus Artur
- Boguchwałów
Mężczyźni powyżej 1987 r
1.Nowak Andrzej
- Tłustomosty
2.Kołcz Józef
- Tłustomosty
3.Kacprzak Waldemar – Sucha Psina
Organizatorzy dziękują panu Tadeuszowi Peciak za ogromną pomoc or-

ganizacyjną w trakcie zawodów.
Klasyfikacja sołectw po rozegraniu turnieju tenisa stołowego:
1.Tłustomosty
7 pkt.
2.Sucha Psina
5 pkt.
3.Sułków
4 pkt.
4.Boguchwałów
3 pkt.
5.Raków
2 pkt.
Czerwonków
2 pkt.
7.Księże Pole
1 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
TURNIEJU SOŁECTW
1.Tłustomosty
16 pkt
2.Raków
15 pkt.
3.Sucha Psina
12 pkt.
4.Boguchwałów
8 pkt.
5.Księżę Pole
5 pkt.
Sułków
5 pkt.
7.Czerwonków
4 pkt.
Dziećmarów
4 pkt.
9.Babice
2 pkt.

Korespondencyjny pojedynek
Przed rozegraniem 10 kolejki
baborowska Jedynka zajmowała
czwarte miejsce w ligowej tabeli,
tracąc do Petroluxu Opole zaledwie
jednego seta. Ostatnie spotkanie sezonu, MUKS rozegrał we własnej
hali z Lotransem Kędzierzyn Koźle, prowadząc tym samym korespondencyjny pojedynek z opolaninami,
którzy wyjechali na mecz do Korfantowa.

W secie trzecim brylowali wyłącznie zawodnicy „Jedynki”. P.Lewandowski wraz z
M.Gomułką mocną zagrywką odrzucali rywala
od siatki, a bezbłędnymi egzekutorami w ataku byli Kuśnierz i Płachno, czego dowodem
były seryjnie zdobywane punkty; 2x6 !!!. Przy
wyniku 2:1 w setach dla MUKS-u rozpoczęła
się czwarta odsłona spotkania. Zawodnicy z
Baborowa nadal podtrzymywali wysoką dyspozycję z dwóch poprzednich setów. Szybka
piłka w wystawie i bardzo dobra obrona, umożliwiła naszym atakującym łatwe zdobywanie
cennych punktów.
Z dobrej strony pokazał się również jeden z
mniej doświadczonych zawodników Jakub
Kocój, który niejednokrotnie zdobywał na wejściu ważne punkty przyczyniając się tym samym do historycznego, bo pierwszego zwycięstwa w ligowych rozgrywkach nad zespołem z
K-Koźla.
Ten wynik nastrajał optymizmem, są 3
pkt. i tylko 1 stracony set. Jak się później okazało ten rezultat był wystarczający, Petrolux
wygrał zaledwie 3:2 w Korfantowie i stracił
ceny punkt, dzięki czemu MUKS Jedynka
Baborów zajął 3 miejsce w ostatecznym roz-

rachunku.
Końcowy rezultat naszego zespołu może
cieszyć, ale na pewno zostawia pewien niedosyt, bo przecież do walki w barażach o II ligę!
zabrakło naprawdę niewiele. „Uciekły” ważne
punkty w wyjazdowych meczach z Lotransem
i Mostostalem, w spotkaniach gdzie zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki, ale liczymy na
to, że kolejny sezon będzie jeszcze lepszy a na
razie cieszmy się z tego co mamy, bo przecież
plan minimum został wykonany.

W pierwszej odsłonie meczu oba zespoły
WYNIKI
zdobywały większość punktów po błędzie ryMGOKSiR Korfantów – Mostostal K-Koźle 2:3
wala, a o wygranej Lotransu w tej części meMechanik Namysłów – TS Petrolux Opole 2:3
czu przesądziła dobra gra D.Pycia, który zdoTabela:
był dla gości 8 pkt.
1. MMKS Mostostal K-Koźle 10 27 29:7 +22
Decydującym momentem drugiej partii
2. SS Lotrans K-Koźle
10 21 24:13 +11
był atak z „krótkiej” w wykonaniu M.Gomułki, po którym to Baborów zdobył kolejno 4
3. MUKS 1 PRO-NAFT Baborów 10 17 20:18 + 2
punkty, prowadząc tym samym 9:3. Była to
4. TS Petrolux Opole
10 16 21:19 + 2
przewaga, którą Lotrans nie był w stanie zni5. Mechanik Namysłów
10 5 10:28 -18
welować przy bardzo dobrej postawie baboro6. MGOKSiR Korfantów
10 4 11:30 -19
wian, a między innymi Ł.Sumika, który przy
T.K.
stanie 12:8 zdobył 3 punkty z rzędu (2 blok i
1 atak).
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