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Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie na Ucznia

14 października uczciliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej oraz byliśmy świadkami
Pasowania na Ucznia.
W uroczystym apelu wzięli udział
pani burmistrz Elżbieta Kielska,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani Lidia Piecha, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej pani
Ewa Ratuś, proboszcz Tadeusz Janowiak, dyrekcja ZSP, nauczyciele,
pracownicy szkoły, rodzice
uczniów oraz uczniowie.
Bohaterami pierwszej części uroczystości byli nasi najmłodsi, czyli
pierwszoklasiści. Zaprezentowali
oni wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w naszej szkole. Z wielkim zaangażowaniem
recytowali wiersze, tańczyli i śpiewali piosenki. W czasie występów rodzice ze wzruszeniem patrzyli na swoje
pociechy i nagradzali je brawami. Po programie artystycznym nastąpił moment ślubowania. Uczniowie klas
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pierwszych PSP i PG złożyli przysięgę. Przyrzekali, że
będą się pilnie uczyć i godnie reprezentować swoją
szkołę. Następnie pani dyrektor Alicja Szuba pasowała
każdego pierwszaka na ucznia naszej szkoły,
a wychowawcy wręczyli uczniom szkoły podstawowej
ich pierwszy dokument - legitymację szkolną, natomiast
uczniowie gimnazjum otrzymali pamiątkowy dyplom.
Druga część uroczystości związana była z obchodami
Dnia Edukacji Narodowej. Na początku przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego złożyli wszystkim nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym szkół i przedszkola najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli
własnoręcznie wykonane prezenty. Następnie życzenia
przekazały pani burmistrz Elżbieta Kielska i pani dyrektor Alicja Szuba. Podziękowały wszystkim za trud, okazane serce i ogromny wkład w wychowanie i nauczanie,
a wyróżniającym się w swojej pracy nauczycielom wręczyły nagrody dyrektora szkoły. Nagrody dyrektora ZSP
otrzymali: Elżbieta Olejnik, Bożena Lenartowicz, Ewa
Świercz, Piotr Kucharski, Bożena Witkoś, Bernadeta
Błasiak, Ewa Wrona, Mariola Litwinowicz, Lidia Wrzos,
Lucyna Czekała. Na zakończenie uroczystości
wysłuchaliśmy piosenek i obejrzeliśmy humorystyczne
scenki związane z pracą nauczyciela w wykonaniu
uczniów ze starszych klas.
Podniosła atmosfera, oprawa artystyczna, tekst
ślubowania oraz symboliczny moment pasowania na
pewno nie pozwolą wymazać ze wspomnień tej
uroczystości.
Bożena Dolipska
nauczycielka ZSP

Wycieczka do Opola-Bierkowic

22 września 2014 roku,
uczniowie z klas IV-VI Szkoły
Podstawowej w Baborowie
w ramach projektu z edukacji
regionalnej ,,Janko Muzykant”,
wzięli udział w wycieczce do
Opola- Bierkowic, gdzie mieści
się Muzeum Wsi Opolskiej.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych
i harmonijny rozwój dzieci,
zamieszkujących obszary wiejskie.
Podczas wycieczki uczniowie
zwiedzili skansen w Opolu-Bierkowicach oraz wzięli udział w warsztatach
tanecznych, gdzie pod okiem instruktora tańca i przy
akompaniamencie skrzypiec, poznali kroki starych,
ludowych tańców Śląska Opolskiego. Po tanecznej
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rozgrzewce, uczestnicy projektu pod kierunkiem
lokalnych przewodników zwiedzili dawną, drewnianą,
wiejską zabudowę. Największe zainteresowanie wśród
uczniów, wzbudził budynek starej szkoły, jej
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prowizoryczne wyposażenie i metody ówczesnych kar
stosowanych dawniej przez nauczycieli.
Motywem przewodnim wyprawy po dawnej wsi
opolskiej, było hasło ,,O Godnych Świętach”. Uczniowie
w trakcie zwiedzania, mieli możliwość poznać dawne
obrzędy, przesądy i potrawy związane ze świętami
kościelnymi zarówno na Śląsku, jak i na dawnych

Międzynarodowa wystawa Beet Europe
„Buraki w Europie- tradycja
i przyszłość”

Kresach Wschodnich. Mimo niesprzyjającej pogody,
wyprawa po dawnej, starej wsi cieszyła się dużym
zainteresowaniem, a uczniowie zadawali mnóstwo pytań,
na które przewodnicy chętnie opowiadali.
B. Bensz
Nauczyciel ZSP w Baborowie
Po raz pierwszy w Polsce odbyło się spotkanie polowe
specjalistów i rolników uprawiających buraki cukrowe.
Wystawa Beet Europe miała miejsce 2 października
w Dobieszowie gm. Pawłowiczki, na terenie gospodarstwa
Pana Konrada Pohla, który uprawia buraki dla spółki
Südzucker Polska S.A. Podczas imprezy miała miejsce
międzynarodowa konferencja naukowa, pokazy
nowoczesnych maszyn i pokazy ich pracy. Podczas
imprezy zaprezentowało się około 100 wystawców producenci maszyn i sprzętu rolniczego do uprawy, siewu,
ochrony i załadunku buraka, producenci nasion, środków
ochrony roślin i nawozów oraz instytucje związane
z rolnictwem. Oprócz polskich firm, wśród wystawców
Beet Europe obecni byli producenci m.in. z: Holandii,
Niemiec, Belgii czy Austrii. Wśród gości imprezy rolników - oprócz przedstawicieli ww. krajów i Polski
znaleźli się również rolnicy i przedsiębiorcy z: m.in.:
Francji, Włoch, Czech,
Słowacji, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Mołdawii, Rumuni, Finlandii,
Szwecji, Danii, Chin
i USA. Organizatorzy
oceniają że imprezę odwiedziło kilka tysięcy
osób.
Gratulujemy
Panu
Konradowi Pohl międzynarodowego sukcesu!
Elżbieta Kielska

Spotkanie z pisarzem

PAWEŁ BERĘSEWICZ – autor wielokrotnie
nagradzanych i wyróżnianych powieści,
opowiadań i wierszy dla dzieci spotkał się
w naszej bibliotece z uczniami klas czwartych.
Zaproponowana przez gościa konwencja spotkania
– zaproszenie do autorskiego stolika reprezentanta
z sali, z którym prowadził kulturalną konwersację
przy herbatce – bardzo spodobała się uczestnikom.
W ten sposób, na wybranych przykładach, poznali
jego bogatą i różnorodną ‘książkografię’ (od
słowników, przez wierszyki i bajki po powieści
różnych gatunków). Zainteresowała ich ona na
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tyle mocno (na co ogromny wpływ miał zapewne sam autor), że po spotkaniu spora grupa jego uczestników zakupiła
książki Pawła Beręsewicza, dostarczone przez wydawnictwo Literatura.
Spotkanie zorganizowano w ramach realizowanego przez Instytut Książki programu Dyskusyjne Kluby Książki.
E. Ratuś

Najgorsze drogi powiatowe w Polsce?
Czy jest Ktoś zadowolony ze stanu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy
Baborów ?

Od lat, z urzędu baborowskiego, wysyłane są pisma,
wykonywane telefony do Starostwa Powiatowego
w Głubczycach w sprawie bardzo złego stanu dróg
powiatowych, z prośbami o: naprawy nawierzchni (ul.
Powstańców i PRAWIE WSZYSTKIE pozostałe!),
wyrównywanie poboczy (np. wyjazd z Baborowa na
Czerwonków), odtworzenie lub oczyszczanie rowów
przydrożnych (przy większości dróg), wycinkę/przycinkę
drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym (przy
większości dróg), utworzenia zatoczek do mijanek
(Raków-Tłustomosty), regularne wykaszanie poboczy
(wcześniej niż w SIERPNIU!), oczyszczenie, udrożnienie
kanalizacji deszczowej przy wiadukcie w Baborowie (czy
błoto po sierpniowych zalaniach pod wiaduktem zostało
usunięte?), naprawy chodników, malowanie pasów na
przejściach dla pieszych, sprzątanie ulic powiatowych
w Baborowie (w tym roku sprzątano ulice powiatowe
tylko DWUKROTNIE); informowałam Starostwo
również, że zasypywanie ubytków w asfalcie sypkim
tłuczniem nie jest naprawą!
Również radni Gminy Baborów napisali w 2013 r., do
Starosty Głubczyckiego i radnych Rady Powiatu „Apel
o remont dróg powiatowych na terenie Gminy Baborów”.
W czerwcu tego roku, po latach proszenia starosty
J.Koziny i radnej z Baborowa I.Sapa o wykonywanie
swoich obowiązków utrzymania dróg powiatowych
w należytym stanie, złożyłam skargę na Zarząd Powiatu
Głubczyckiego do Rady Powiatu opisując wszelkie
zaniedbania, które mogą grozić użytkownikom tych dróg
utratą zdrowia lub życia (np. droga Raków-Tłustomosty).
Rada Powiatu Głubczyckiego w uchwale z dnia 30
września 2014r. stwierdziła, ze skarga jest
NIEZASADNA, tzn. że nie miałam racji skarżąc się na
zaniechania starosty J.Koziny, wicestarosty I.Sapa
i pozostałych członków Zarządu Powiatu.
Cytuję uzasadnienie do uchwały - pogrubienia
i podkreślenia w poniższym tekście są moje :
„W odpowiedzi na skargę złożoną w dniu 02.06.2014 r.
przez panią Burmistrz Baborowa na Zarząd Powiatu
w Głubczycach dotyczącą wadliwego wykonywania
ustawowych obowiązków z zakresu należytego
utrzymania i dbałości o stan bezpieczeństwa
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powiatowych dróg publicznych, Komisja Rewizyjna
w składzie: Jolanta Brzeszczak, Tadeusz Krupa, Mieczysław Bedryj
•
szczegółowo przeanalizowała treść skargi,
•
poprosiła Przewodniczącego Zarządu - Starostę
pana Józefa Kozinę o ustosunkowanie się do zarzutów
sformułowanych w skardze,
•
dokonała osobistego przeglądu dróg wymienionych w skardze,
•
zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa, które regulują problematykę związaną z utrzymaniem i dbałością o drogi.
W oparciu o analizę tak zdobytego materiału Komisja
stwierdziła, że:
•
trawa na poboczach dróg została wykoszona,
•
występujące na poboczach zakrzewienia nie zasłaniają żadnego znaku drogowego na drodze powiatowej,
•
jakość utrzymywania poboczy na drogach powiatowych w gminie Baborów nie jest powodem wtargnięcia zwierząt na drogę, z takim nagłym zdarzeniem
kierowcy zawsze muszą się liczyć,
•
problem sporego zadrzewienia dróg jest rozwiązywany planowo w oparciu o wydawanie stosownych zezwoleń i przepisową sezonowość w tym zakresie,
•
na drodze powiatowej relacji Raków - Tłustomosty, Babice - Dziećmarów, Baborów - Czerwonków
w żadnym miejscu gałęzie nie zajmują pasa jezdni, a pobocza nawet miejscowo zakrzaczone nie utrudniają jazdy,
•
występujące ubytki nawierzchni są sukcesywnie,
planowo naprawiane. Do 15 sierpnia zakończone zostaną
prace z tym związane na terenie całego powiatu głubczyckiego,
•
pomimo występujących ubytków drogi są
przejezdne,
•
nie ma jednoznacznych przepisów dotyczących
nawierzchni poboczy spełniających wymogi bezpieczeństwa,
•
możliwość uszkodzenia pojazdu w trakcie wymijania się na drodze Raków -Tłustomosty z powodu
znacznej różnicy poziomów między jezdnią, a poboczem jest czysto hipotetyczna i mało prawdopodobna,
ponieważ ruch odbywa się na jezdni nie na poboczu.
Komisji Rewizyjnej w trakcie jej obrad zostały przedsta4

przedstawione dokumenty, z których wynika, że przegląd
dróg odbywa się planowo. Stan dróg powiatowych jest
na bieżąco monitorowany, sprawdzany, a prace na nich
wykonywane są w trybie pilnym lub planowym.
Starostwo Powiatowe remonty dróg przeprowadza ze
środków własnych i w tym zakresie musi przestrzegać
dyscypliny finansowej. Starostwo pozyskuje także środki
z zewnątrz tzw. unijne. Przewodniczący Zarządu
Powiatu pan Józef Kozina poinformował Komisję, że
droga z Babic do Dziećmarowa w roku 2014 zostanie
naprawiona.
Pomimo troski o stan dróg, podejmowanych prac
naprawczych, planowanych i realizowanych remontów,
zdarza się, że na drogach powstają ubytki, które są
niwelowane, ale od ich powstania do załatania upływa
pewien czas, w którym one po prostu są.
Pan Starosta poinformował Komisję, że z gminy
Baborów do Starostwa wysyłane są często monity,
ponaglenia i informacje o zagrożeniach, które tak
naprawdę nie mają miejsca. Pan Starosta dodał
również, że przesyłane informacje z gminy do Powiatu
o istniejących zagrożeniach muszą być zweryfikowane.
Nie należy wysyłać informacji o zdarzeniach, które
faktycznie nie występują (taka informacja była przesłana
po pierwszych deszczach i dotyczyła zamulenia na
drogach powiatowych, co faktycznie nie miało miejsca,
a zamulenia które mogą wystąpić wynikają z braku
łapaczy wód opadowych na drogach gminnych).
Skarga złożona przez panią Burmistrz Baborowa nie jest
podstawą do rozpoczęcia remontów dróg, ponieważ
prace te wynikają z wcześniej ustalonego
harmonogramu.
Po szczegółowym zapoznaniu się z tematem,

Komisja Rewizyjna stwierdza, że pan Starosta Józef
Kozina wraz z Zarządem troszczą się
o bezpieczeństwo mieszkańców całego Powiatu
Głubczyckiego dokładając wszelkich starań
w
kierunku
zrównoważonego
rozwoju
i bezpieczeństwa wszystkich gmin, wobec powyższego
Komisja zawnioskowała do Rady Powiatu
w Głubczycach, aby skargę pani Burmistrz Baborowa
uznać za bezzasadną.
W świetle wyżej wymienionych okoliczności Rada
Powiatu na XLVII Sesji Rady Powiatu, która odbyła się
dnia 30 września 2014 r. uznała większością głosów
skargę za bezzasadną.”
Czy Czytelnicy, czytając powyższe uzasadnienie że
„wszystko jest ok” nie denerwują się (łagodnie nazywając
odczucie)? Czy radny powiatowy M.Bedryj, wicestarosta
Irena Sapa, mieszkanka Baborowa NIE WIDZĄ jak „złe”
są drogi powiatowe? Jak brudne są ulice powiatowe
w Baborowie? Jak zniszczone są chodniki, most na ul.
Opawskiej? Czy to nie jest kpina z nas?
Ostatnio, będąc w Gminie Pawłowiczki, usłyszałam od
jednego z mieszkańców, ze mógłby jeździć z dziećmi na
basen do Kietrza, ale jeździ do Raciborza, bo lepsza
droga…
Panie starosto J. Kozina, Pani wicestarosto I. Sapa –
wasze zaniechania swoich obowiązków szkodzą gminom
powiatu głubczyckiego, nikt nie chce tu przyjeżdżać,
nawet tylko przejeżdżać, by nie zniszczyć samochodu
i narazić się na wypadek!
Elzbieta Kielska

Pytania do burmistrza Gminy Baborów:

1. Czy obecna rada miejska zlikwidowała szkołę
w Tłustomostach? Nie, w 2006 r. ówcześni radni podjęli
zaproponowane przez byłego burmistrza E.Wagę dwie
uchwały: jedną o zamiarze likwidacji (uchwała 220/06),
a następnie o likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej
w Tłustomostach (Uchwała nr 226/06). Podany powód:
„racjonalizacja kosztów prowadzenia szkół i placówek
oświatowych na terenie Gminy Baborów”.
2. Czy w tym roku, któremuś z rodziców, odmówiono
przyjęcia dziecka do przedszkola? Nie, wszystkie
dzieci, które ukończyły co najmniej 2,5 roku znalazły
miejsce w którymś z oddziałów przedszkolnych. Dodam,
że opłaty za przedszkole w Gminie Baborów należą do
najniższych w kraju!
3. Czy kompleks boisk przy ulicy Wiejskiej
funkcjonuje prawidłowo? Kompleks boisk, oddany do
użytku przed wyborami w 2010r. który kosztował ponad
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1,2 miliona zł został źle zaprojektowany, tak stwierdzili
specjaliści z Naczelnej Organizacji Technicznej z Opola
w 2012r., oraz projektant, specjalista od takich obiektów w 2013r. By kompleks boisk nadawał się do użytku należy
zdemontować urządzenia, wybrać podłoże na głębokość co
najmniej 70 cm i zacząć prace od nowa, zgodnie ze sztuką
budowlaną. Boisko trawiaste do piłki nożnej nie ma prawidłowych warstw podbudowy (wykonano odwierty kontrolne), niepełny drenaż – nie można go używać ze
względu na zapadliska, olbrzymią ilość kamieni, wystające
elementy nawodnienia, poza tym tzw. łapacze przy tym
boisku są źle zaprojektowane, grożą wypadkiem. Boisko
wielofunkcyjne z nawierzchnią asfaltową zostało wykonane na gruncie nasypowym (nienośnym), na którym nie
można wykonywać żadnych obiektów budowlaną (wykonano odwierty i badania asfaltu), warstwy asfaltu mają
nieprawidłowy skład – można to boisko używać, ale widać
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coraz większe zapadanie się jego terenu oraz kruszenie się
asfaltu. Kort tenisowy jest w całości źle zaprojektowany,
nie ma koniecznej podbudowy (wykonano odwierty),
nieprawidłowy, zbyt duży spadek terenu, obrzeża wokół
kortu zatrzymują wodę, brak drenażu, złe proporcje –
wszystko złe! Bieżnia – brak prawidłowej podbudowy,
brak drenażu.
Droga przeciwpożarowa czyli droga wyłożona kostką
brukową, biegnąca przez kompleks – wg przepisów nie
może w tym kształcie być drogą przeciwpożarową,
a kompleks szkolny MUSI MIEĆ drogę
przeciwpożarową! Co do boiska trawiastego do siatkówki,
które było wykonane po przeciwnej stronie hali
gimnastycznej, to: nie wiadomo jak grać w siatkówkę na
trawie? Chciałabym obejrzeć mecz na nim rozegrany!
Tego boiska nie widać (!) – po prostu trawa na nim nie
wygląda inaczej niż pozostała trawa na podwórku
szkolnym (właściwie można się z tego pośmiać, gdyby
nie to, ze kosztowało ok. 25 tyś zł!).
Powyższe wnioski zapisali (oczywiście w obszernych
opracowaniach) wysokiej klasy specjaliści, którzy
odpowiadają za sporządzone opinie.
Dla osoby, która nie zna się na przepisach budowlanych,
kompleks wydaje się ładnie urządzonym terenem. Jest
zielono, urządzenia typu: ławki, barierki, siatki są
w niezłym stanie, bo mają 4 lata.
Ale to kosztowało ponad 1,2 miliona zł! Za ok. 300 tyś zł
z dofinansowaniem ok. 700 tyś zł Gmina mogła mieć
zespół boisk tzw. Orlika ze sztuczną nawierzchnią,
wysokiej jakości, do używania przez cały rok; wszędzie
są Orliki, tylko nie u nas!
My mamy kompleks boisk NIE DO UŻYWANIA!
Projektant wycenił prace rozbiórkowe kompleksu
i wybudowanie nowego na 2,2 miliona złotych. O taką
kwotę zwrotu pieniędzy od projektanta (bo to jego wina)
Gmina złożyła wniosek do sądu. Nie doszło do ugody
przed sądem. By skierować kolejny wniosek do sądu
należy wpłacić opłatę w wysokości 5 % kwoty, o której
zwrot się ubiegamy, co daje kwotę 110 tyś zł! Tyle Gmina
Baborów musi NAJPIERW wpłacić, do tego dochodzą
kilkudziesięciotysięczne koszty usługi prawnej kancelarii
specjalizującej się w tego typu sprawach budowlanych.
Co robić? wydać ok. 150 tyś zł i sądzić się, być może
przez wiele lat?
Uważam, że Gmina Baborów tak powinna zrobić i należy
zabezpieczyć pieniądze na ten cel w budżecie
przyszłorocznym. Nie możemy udawać, że nie widzimy,
iż zmarnowano pieniądze!
Wina nie leży tylko po stronie projektanta, byli
inspektorzy nadzoru, którzy nie zwrócili uwagi na pewne
mankamenty, błędy popełnił też wykonawca (stosunkowo
najmniejsze, bo wykonywał prace zgodnie ze złym
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projektem). Czy byli pod czyjąś PRESJĄ? Dlaczego
w rozmowach stale powtarzali „miało być tanio!”?
Dodam, ze Gmina dba o obiekt, co roku zatrudniany jest
gospodarz do wszelkich prac pielęgnacyjnych na jego
terenie, ale Gmina nie może zmienić niczego w budowie
z uwagi na tzw. 5-letnią trwałość projektu.
4. Dlaczego coraz więcej połączeń autobusowych na
trasie Głubczyce – Racibórz jest likwidowanych?
PKS głubczycki jest spółką powiatu Głubczyckiego,
Gmina Baborów nie ponosi odpowiedzialności za
działalność tej spółki; wiemy, że PKS Głubczyce ma
trudności finansowe, coraz mniej pasażerów jeździ
autobusami, więc przewozy stają się nierentowne – tak
tłumaczy problem prezes W. Bednarski. Starostwo
Powiatowe w Głubczycach powinno pomóc swej spółce,
tak jak Gmina Baborów wspomaga gminną spółkę ZUK,
która to spółka od stycznia br. prowadzi przewozy
pasażerskie, w tym uczniowskie i na ten cel otrzymuje
dopłaty z Urzędu Marszałkowskiego.
Kilka lat temu nasza Gmina nie przejęła proponowanych
udziałów spółki PKS Głubczyce z uwagi na jej złą
kondycję finansową, pozostałe gminy –przejęły i teraz
zostały poproszone o udzielenie pomocy finansowej
spółce PKS Głubczyce. Prezes PKS Głubczyce prosił we
wrześniu br. Gminę Baborów o rozważenie comiesięcznej
pomocy finansowej na rzecz PKS w wysokości ok. 3 tyś
zł, by wznowić sobotnio-niedzielne wieczorne przewozy
do Raciborza, ale prośba stała się bezprzedmiotowa, bo
otrzymaliśmy równocześnie informację, ze Zarząd
Powiatu Głubczyckiego poprosił prezesa Bednarskiego
o wznowienie tych przewozów, co nastąpiło od
października 2014r.
Gmina Baborów, mimo, ze nie jest to jej obowiązkiem,
wspomogła finansowo szpital głubczycki (dopłata do
zakupu aparatu USG), Państwową Powiatową Straż
Pożarną (dopłata do zakupu kamery termowizyjnej),
Powiatową Komendę Policji (opłacenie dodatkowych
patroli).
5. Czy to prawda, ze w obecnej kadencji w gminie
realizuje się – w większości- projekty opracowane
w ubiegłej kadencji? Nie! Wnioski na remonty świetlic
były przygotowane w całości w obecnej kadencji
(świetlice: Dzielów, Księże Pole, Czerwonków,
Dziećmarów, Szczyty i zmieniony w 2011 r. wniosek do
Rakowa), dokumentację i wnioski o dofinansowanie
kompleksowych remontów ulic,
wodociągów,
„burzówek”: Wiejskiej, Róży Wiatrów i Stawowej,
Nowej, Szkolnej, Kolejowej wykonano w tej kadencji.
Wniosek o rewitalizację parku- I etap przygotowano
i realizowano w tej kadencji. Dokumentację techniczną
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w niektórych sołectwach montowania i wymiany lamp
słupów energetycznych wykonano w tej kadencji.
Wnioski o dotację na usuwanie azbestu z nieruchomości
wykonano w tej kadencji; wniosek i dokumentację
techniczną oczyszczalni ścieków w CzerwonkowieOsiedlu wykonano i zrealizowano w tej kadencji, jak też
wiele innych realizacji. W obecnej kadencji dokończono
wykonanie kanalizacji sanitarnej w Baborowie,
dokończono remont drogi w Rakowie- ale za pieniądze
gminne, bo ze względu na późne rozpoczęcie prac
w 2010r. (poprzednia kadencja) utracono dofinansowanie
z Urzędu Wojewódzkiego, „komputeryzację” urzędu
i jednostek gminnych wykonano w 2012-2013r.
zmieniając wniosek z poprzedniej kadencji.
W obecnej kadencji, w 2012r. Gmina otrzymała zwrot
kosztów poniesionych na remont świetlicy w Suchej
Psinie w 2010r. (bo już za remont świetlicy
w Boguchwałowie nie uzyskano zwrotu przyznanej
wcześniej dotacji, ze względu na błędy w procedurze
przetargowej w 2010r.) oraz w 2011r. - za wykonanie
w 2010r. części kanalizacji sanitarnej.
Podobnie będzie na przełomie obecnej i przyszłej
kadencji: już w przyszłej kadencji Gmina otrzyma dotację
przyznaną na remont ul. Wiejskiej (za remont już
zapłaciliśmy), czekamy wciąż na zwrot dotacji za budowę
świetlicy w Szczytach, rewitalizacji parku, remontu
świetlic: w Księżym Polu i Czerwonkowie.
Również teraz przygotowujemy (opłacamy) dokumentację
techniczną i przygotowujemy wnioski o dotacje na
remonty w przyszłej kadencji np.: remontu starego
ratusza, byłego ośrodka zdrowia, remontów ulic:
Rzemieślników (zapłaciliśmy za dokumentację techniczną
ul Szkolnej i Kolejowej), wymiany wodociągu na
ul.Kolejowej,
budowy
kanalizacji
sanitarnej
w Dziećmarowie, termomodernizacji obiektów szkolnych,
remontów dużych przepustów, remontu mostu
w Sułkowie (w kierunku Wierzbna), dodatkowych
punktów świetlnych (lamp i słupów) w gminie. Z tej –
przygotowanej lub będącej w trakcie przygotowańdokumentacji Gmina skorzysta w przyszłej kadencji.
6. Kiedy w Gminie Baborów będą „wiatraki” czyli
elektrownie wiatrowe? Rada miejska, w maju 2011r.,
przyjęła trzy uchwały (nr 79/11, nr 80/11 i nr 81/11)
w sprawie „przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
lokalizacji farmy wiatrowej…” dla terenów położonych
w Gminie Baborów. Uzasadnieniem było: zapewnienie
możliwości rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych
na rzecz wypełnienia przez Polskę zobowiązań wobec
Unii Europejskiej.
Biuro urbanistyczne wykonało projekty trzech
Echo Baborowa

miejscowych planów, które były uzgadniane z szeregiem
instytucji, z których najważniejszą była Regionalna
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu. W zeszłym roku
nasze Państwo zaostrzyło przepisy dot. lokalizacji
„wiatraków” m.in. lokalizacja każdej elektrowni
planowanej na glebach 1, 2, 3 klasy musi uzyskać zgodę
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymaliśmy
właśnie z MRiRW, pozwolenie na odrolnienie gruntów
pod lokalizacje elektrowni wiatrowych na terenie objętym
jednym z miejscowych planów (obejmujący: Baborów,
Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty), możemy
wdrażać procedurę jego uchwalania: wyłożenie do
publicznej wiadomości, zbieranie uwag, ewentualne
naniesienie zmian i ponowne uzgodnienia oraz
uchwalenie przez radnych, a następnie realizacja przez
firmę budowy dróg dojazdowych i elektrowni
(w przyszłym roku).
Dodam, że byłby to super szybki termin realizacji, bo
w sąsiednich gminach elektrownie wiatrowe zaczęły
powstawać po ok. 10 letnim okresie przygotowań.
7. Czy w Gminie Baborów dba się o osoby będące
w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, czy Gmina
„oszczędza” na ubogich? Jak wynika z analizy danych
za 2013rok, przeprowadzonych przez ROPS– Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, na 71 gmin
Opolszczyzny, aż 47 zagrożonych jest wysokim stopniem
ubóstwa (w tym wszystkie gminy z powiatu
głubczyckiego). Największe świadczenia wśród tych 47
gmin, w przeliczeniu na jednego świadczeniobiorcę,
przyznawane są przez OPS baborowski! Z roku na rok
rośnie kwota przyznawanej pomocy. Większe
świadczenia, niż w Gminie Baborów, przyznawane były
w trzech bogatych gminach województwa opolskiego,
jak: Prószków, Opole i Bierawa. Więc Gmina Baborów
dba o osoby będące w trudnej sytuacji życiowej!
W tabeli przedstawiam zestawienie pokazujące skalę
pomocy finansowej (w złotych) na jednego
świadczeniobiorcę, udzielanej w gminach powiatu
głubczyckiego, na tle województwa opolskiego.

8. Kto odpowiada za zaciąganie kredytów przez
gminę? Czy można obarczać winą radnych
poprzedniej kadencji za wzięte wówczas kredyty?
Artykuł 30 ustawy o samorządzie gminnym wymienia
zadania burmistrza. Wśród nich jest zadanie mówiące o
przygotowywaniu projektów uchwał rady gminy.
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Kompetencje rady gminy określa artykuł 18 tejże ustawy i NIE MA wśród nich mowy o przygotowywaniu projektu
uchwały o zaciągnięciu kredytu.
Powyższe oznacza, że TYLKO i WYŁACZNIE BURMISTRZ przekazuje radnym projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu
i jego wysokości.
Dodatkowo burmistrz musi również uzasadnić radnym konieczność zaciągnięcia kredytu, czyli PRZEKONAĆ radnych, ze
jest on niezbędny!
Radni nie mają (i nigdy nie mieli) kompetencji proponowania wzięcia kredytu burmistrzowi.
NIE można więc zarzucać radnym, że Gmina zaciągała kredyty.
Nieładnie jest, po kilku latach, „zwalać” winę za wzięte ogromne kredyty na radnych ówczesnej koalicji czyli
sprzymierzeńców , bo przecież radni opozycji byli zawsze przeciw zaciąganiu kredytów!
Dodam, że w ubiegłej kadencji burmistrz Eugeniusz Waga zaproponował radnym i przekonywał ich do zaciągnięcia ponad
8 milionów zł kredytów!
Na INWESTYCJE wydano wtedy, w całej kadencji, tylko ok. 4 miliony zł.
Czy radni wiedzieli, że tylko połowa wziętych kredytów pójdzie na inwestycje?
A na co „poszły” kolejne 4 miliony złotych?
Proponuję przeanalizowanie tabeli umieszczonej na ostatniej stronie tego numeru „Echa Baborowa”, by znaleźć –
częściowo - odpowiedź na ten temat.
Elżbieta Kielska

Współpraca polsko- czeska

W dniu 11.09. 2014 r. odbyła się uroczystość
podsumowujące realizacje czeskiej części projektu pt.
„Szlakiem zabytków sakralnych gminy Baborów i Hradca
nad Moravicą”. W jej ramach odnowiona została kapliczka
wraz z krzyżem przydrożnym w miejscowości
Bohučovicích. Projekt był realizowany z Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013.
Przypominamy, że w ramach tego projektu po stronie polskiej wyremontowaliśmy kapliczkę w Sułkowie,
zorganizowaliśmy wspólną mszę świętą oraz wydaliśmy folder z mapą i obiektami sakralnymi po stronie czeskiej
i polskiej. Natomiast partner czeski również dokonał remontu kapliczki, zorganizował mszę i wystawę obiektów
sakralnych, a także wydał folder.
Tym samym realizacja projektu dobiegła końca. Obecnie obie Gminy są na etapie rozliczenia prac. Mamy nadzieje na
dalszą współprace z naszym czeskim partnerem i realizację kolejnych projektów.
Zdj. 1. Wyremontowana kapliczka w Bohučovicích; Zdj. 2. Uroczysta msza
Ilona Kuszarecka, UM
Echo Baborowa
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Nowy plac zabaw przy budynku szkolnym na ul. Opawskiej
Najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej i grupa dzieci
przedszkolnych uczęszczających na zajęcia do budynku
szkolnego przy ul. Opawskiej mogą już korzystać
z nowopowstałego placu zabaw. Projekt był realizowany
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dla małych projektów i w 80% kosztów
kwalifikowalnych był finansowany ze środków Unii
Europejskiej. Całość zadania wyniosła 20 206,57 zł.
Zgodnie z zaleceniami MEN umożliwia on młodszym
dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób
pozwalający rozładować napięcia emocjonalne
i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia
spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych
w klasach. Przygotowanie placu zabaw i rozlokowanie

jego urządzeń w bezpośrednim sąsiedztwie terenu
o nawierzchni trawiastej stwarza możliwość prowadzenia
z dziećmi różnych gier i zabaw ruchowych. Nowy plac
zabaw wyposażony jest w drabinki, drążki, ściankę
wspinaczkową, zjeżdżalnię, przeplotnię, huśtawki,
karuzelę oraz urządzenie do gry w „Kółko i krzyżyk”.
Bezpieczeństwo zabaw na placu zapewnia piaszczysta
nawierzchnia. Mamy nadzieję, że plac zabaw będzie
przydatny w spełnianiu funkcji edukacyjnej
i rozwijającej sprawność ruchową najmłodszych i sprawi
im wiele radości.
Dzieci będą miały możliwość korzystania z urządzeń nie
tylko w godzinach pracy szkoły, ale - pod opieką
rodziców, również po zakończeniu zajęć edukacyjnych.
Alicja Szuba

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że na mocy umowy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu nr 81/2014/G-02/OZ-ZOA/D z dnia 18.07.2014 r.,
Gmina Baborów otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.:
„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Baborów – V nabór”.
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:
- do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie – do 26 514,18 zł;
- do 35% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu – do 18 559,92 zł;
- nie mniej niż 15% udział środków własnych Gminy
Baborów– min. 7 954,25 zł.
W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy
i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 118,58 Mg
odpadów zawierających azbest.
Wszystkich zainteresowanych demontażem lub wywiezieniem już
ściągniętego eternitu prosimy o kontakt z Urzędem na przełomie
stycznia i lutego 2015 r. Wtedy to, po ogłoszeniu konkursu przez
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu, będą dostępne do
pobrania wnioski, które należy złożyć do Urzędu
Miejskiego w Baborowie w wyznaczonym terminie.
O rozpoczęciu naboru poinformujemy w „Echo
Baborowa” i przy pomocy ogłoszeń parafialnych.
Ponadto informujemy, że dofinansowaniu nie
podlega refundacja przedstawionych faktur i nowego
pokrycia dachowego.
Ilona Kuszarecka, UM
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Elżbieta Kielska

Załączona tabela ukazuje najważniejsze informacje dotyczące kondycji finansowej Gminy Baborów w latach 2007-2014 (do września 2014r.)
Można z tabeli odczytać np. to, że obecni radni i burmistrz OSZCZĘDNIE gospodarują: wydatki bieżące są o wiele mniejsze niż dochody bieżące.
Zaoszczędzone pieniądze INWESTUJEMY (do września ponad 8 milionów zł w kadencji!) a także oddajemy bankom (do września już prawie
7 milionów zł!), by spłacić kredyty (i odsetki) , które były burmistrz zaproponował radnym zaciągnąć w ubiegłej kadencji. W pierwszym roku obecnej kadencji
zaciągnęliśmy 880 tyś zł, by „załatać” dziurę w budżecie, ale w ostatnich trzech latach NIE WZIĘLIŚMY KREDYTU. Zadłużenie Gminy Baborów wynosi
obecnie ok. 13 %.
W ubiegłej kadencji wzięto ponad 8 milionów kredytów, spłacano kredyty zaciągnięte wcześniej i zainwestowano tylko
4 miliony złotych, doprowadzając do niszczącego zadłużenia 47 %!
Nie ma innej drogi dla Naszej Gminy jak: oszczędność, przemyślane inwestycje z udziałem pieniędzy zewnętrznych, pracowitość i ZGODA!
Zachęcam do szczegółowych analiz i porównań, liczby NIE KŁAMIĄ , matematyka jest królową nauk!

Finanse Gminy Baborów

