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W cieniu Karmelu – Karmelitański Dzień Jedności

Jak co roku dzień 16 lipca poświęcony jest

uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej .

Nasza Parafia pod przewodnictwem ojca

proboszcza Tadeusza Janowiaka

rozpoczęła tę wyjątkową uroczystość już

15 lipca. Wigilia Uroczystości Odpustowej

Matki Bożej Szkaplerznej rozpoczęła część

duchową. Parafianie mieli okazję

uczestniczyć w Mszy Świętej o godzinie

19, po której to dzieci z naszej szkoły

natchnęły wszystkich zgromadzonych

pozytywną energią, poprzez recytację

Poezji Maryjnej po Apelu Jasnogórskim.

Zespół „Przecinek” z Raciborza Wielbił

Boga śpiewem i modlitwą, a o godzinie 24

zgromadzeni mogli poddać się

wewnętrznej refleksj i i przemyśleniom

podczas pasterki Maryjnej .

W ten dzień uroczystości Królowej

Szkaplerza Świętego sumę odpustową

odprawił i kazanie wygłosił Jego

Ekscelencja ksiądz biskup Rudolf

Pierskała. Po tak wspaniałym początku

każdy mógł doświadczyć istoty tego dnia,

w cieniu Karmelu, czyli mogli zjednoczyć

się wszyscy mieszkańcy naszego miasta.

Uczestnicy spotkali się na dziedzińcu

parafii, ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi,

znajomymi. Od pierwszych momentów

zebranym towarzyszyła atmosfera

przyjaźni, kultury i dobroci. Od godziny 14

rozpoczęła się część dla ciała naszych

uduchowionych Parafian. Nie zabrakło

jedzenia, które serwowano nam z grilla,

wyjątkowo smakował w tym dniu bigos

karmelitański. Na osłodę pojawiły się

również domowe wypieki naszych

Parafianek. Każdy mógł znaleźć coś dla

siebie. Od malutkiego szkraba, który to

mógł spędzić miłe chwile w kąciku małego

przyjaciela Maryi, gdzie czekały na niego

gry i zabawy, aż po dziarskich, radosnych

i pogodnych staruszków. Całość oprawiona

była artystycznie. Otoczkę muzyczną

zapewniła orkiestra górnicza, kapela

góralska, chór „Margaretki” oraz zespół

„Forte”.

O godzinie 18 odbyła się Msza Święta, po

której można było wrócić i potańczyć,

pobawić się przy muzyce. Takie dni jak te

pomogły oderwać się nam wszystkim od

problemów i obowiązków dnia

codziennego, w ciągłej pogoni za „czymś”,

pozwoliły na relaks i chwilę refleksj i,

zaczerpnięcie siły, ponieważ tego

potrzebuje zmęczony psychicznie

i fizycznie człowiek, szczególnie zaś

potrzebuje tego jego duch.

Za zgodą księdza proboszcza

Redakcja
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Wakacje w naszych sołectwach
Tradycyjnie podczas wakacji zorganizowanych przez

Gminny Ośrodek Kultury i Świetlicę Miejską nie zabrakło

aktywizacji i uatrakcyjnienia wolnego czasu dla dzieci

i młodzieży społeczności wiejskiej .

Zajęcia w świetlicach wiejskich odbywały się według

wcześniej ustalonego harmonogramu w czwartki i piątki

od godz. 1 0 do godz. 1 4.

Instruktorki przygotowały dla uczestników szereg

konkurencji, gier, zabaw, konkursów oraz przy pomocy

rodziców, sołtysów wsi i gospodarzy świetlic zapewniali

gorący poczęstunek.

W lipcu zajęcia odbyły się w: Dziećmarowie, Szczytach,

Rakowie, Tłustomostach, Dzielowie, Suchej Psinie,

Czerwonkowie oraz Księżym Polu;

w sierpniu odbędą się w: Babicach,

Boguchwałowie i Sułkowie.

Zajęciom towarzyszy zawsze uśmiech

dzieci, miła atmosfera, nie brakuje także

rywalizacji podczas gier oraz inteligentnych

przemyśleń w trakcie trwania konkursów

i podchodów.

Pragniemy serdecznie podziękować

uczestniczącym dzieciom i młodzieży za

aktywny udział w zajęciach oraz wszystkim,

którzy pomagają we współorganizacji

naszych wakacyjnych spotkań.

Osoby, które wyjechały w tym czasie poza

miejsce swojego zamieszkania lub z jakichś

przyczyn nie dotarły na nasze spotkania

zapraszamy ponownie za rok na akcję

„Wakacje” organizowane przez GOK

i Świetlicę Miejską oraz do czynnego

udziału w zajęciach, które będą odbywać się

od października w Świetlicach Wiejskich

oraz w Baborowie.

Instruktorzy

GOK w Baborowie

Zajęcia Komputerowe

Gminny Ośrodek Kultury rozpoczyna cykl zajęć dla

wszystkich potrzebujących pomocy, w zakresie obsługi

komputera. Zajęcia będą się odbywać w Baborowie a także

w zależności od liczby chętnych w Rakowie i Suchej Psinie.

Zajęcia będą obejmowały wyszukiwanie treści w internecie,

tworzenie dokumentów tekstowych, zakładanie i korzystanie

z poczty elektronicznej , oraz pozostałe zagadnienia

uwzględniające potrzeby uczestników zajęć.

Uczestnicy będą mogli korzystać również ze swoich

komputerów przenośnych.

Zainteresowanych z terenu całej gminy Baborów zapraszamy

do zgłaszania się w Gminnym Ośrodku Kultury

(Tel:774036938) lub w Bibliotece (Tel:774036938) oraz

w filiach biblioteki.

Gminny Ośrodek Kultury

Szczyty

Dzielów

Czerwonków
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Tegoroczne wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury

i Świetlicą Miejską rozpoczęły się dnia 7 lipca.

W program wakacyjnych atrakcji wprowadziła

wszystkich zainteresowanych pielęgniarka Pani

Danuta Jankowska, pogadanką dotyczącą

zachowania bezpieczeństwa podczas trwania wakacji.

Zorganizowana przez nas wycieczka do Miasteczka

Westernowego „Twinpigs” pokazała dzieciom

i młodzieży świat „dzikiego zachodu”, który

dostarczył wiele uśmiechu, szalonych atrakcji

i nowych doświadczeń. W kolejnych dniach

wakacyjnych uczestnicy półkolonii mogli

rywalizować między sobą w turniejach i grach.

Turniej bilarda został rozegrany w dwóch

kategoriach: w kategorii dziecięcej I miejsce zdobyła

Sabina Sierotowicz, II miejsce- Ania Gębuś i III

miejsce- Piotr Baran, natomiast w kategorii

młodzieżowej I miejsce zajął Tomasz Bogacki, II

miejsce- Szymon Brilka i III miejsce- Justyna

Bogacka. Dzieci miały również możliwość

zapoznania z rzemiosłem piekarza w piekarni

Smakosz w Baborowie, za co kierujemy

podziękowanie do jej właścicieli; dziękujemy też za

ciepłe bułeczki i pyszne ciasteczka !

Kolejny tydzień półkolonii rozpoczął się konkursem

plastycznym, przeprowadzonym na świeżym

powietrzu w Parku Miejskim; jego tematem

przewodnim były: „Moje wymarzone wakacje”.

Spośród wielu kolorowych prac wyróżniliśmy Piotra

Szyszkowskiego, Jakuba Bencala i Dominikę

Kojpasz. Następną atrakcją była wycieczka do nowo otwartego Aquaparku

w Raciborzu, gdzie mogliśmy skorzystać z wodnych rozrywek tj . rwąca

rzeka, rury wodne, tor przeszkód, bicze wodne, jacuzzi oraz wielu innych.

Środowy dzień minął pod hasłem „Akcja cytrynka”, podczas której dzieci

zapoznały się z pracą policjanta na drodze. Tydzień zakończył się zabawą

na Xboxie i Kinectie na sali widowiskowej oraz turniejem piłkarzyków, w

którym I miejsce zdobyła Laura Górna, 2 miejsce - Oskar Tatura i 3 miejsce

- Kinga Zdobylak. W trzecim tygodniu półkolonii rozegraliśmy turniej

siatkówki i badmintona na sali sportowej przy ulicy Wiejskiej .

Przed nami jeszcze atrakcje ostatniego tygodnia półkolonii: wycieczka na

Górę Żar, dzień wędkarza, szukanie skarbu oraz zakończenie półkolonii z

szeregiem niespodzianek.

Z wakacyjnymi pozdrowieniami

instruktorzy GOK-u w Baborowie

"Sportowe wakacje"
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Letnie inspiracje

W dniach 30.06 – 04.07.2014r. w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Baborowie obyła się półkolonia

letnia, w której udział wzięli uczniowie szkoły

podstawowej . W trakcie półkolonii dzieci

uczestniczyły w trzech wycieczkach: pierwszej- do

Parku Wodnego w Raciborzu, gdzie korzystały

z dostępnych tam atrakcji- basenów, „rwącej rzeki”

i zjeżdżalni; drugiej- do ZOO w Opolu, gdzie dzieci

w plenerze zobaczyły różne gatunki zwierząt;

trzeciej- do Głubczyc, była to „Wycieczka

Niespodzianka”, uczestnicy tego wyjazdu spotkali się

z pracownikami Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Głubczycach. Największą atrakcją tego

spotkania był pokaz „kurtyny wodnej”. Następnie

w gospodarstwie agroturystycznym dzieci oglądały

pokazy jazdy konnej , siodlarnię, uprzęże konne, a na

końcu przy ognisku zjadły pyszne kiełbaski.

W programie półkolonii- wśród zajęć

przygotowanych dla uczestników, były też zajęcia

sportowe, podczas których dzieci wykazały się

sprawnością fizyczną oraz zajęcia artystyczne,

w czasie których dzieci malowały, przygotowywały

scenki kabaretowe i teatralne oraz skecze. Wszystkie

artystyczne wytwory grup, zostały później

zaprezentowane pozostałym uczestnikom

i wychowawcom.

Każdy uczestnik na zakończenie półkolonii otrzymał

upominek za aktywny udział w zajęciach. Upominki

ufundowały firmy: Tauron i Tymbark- za co

serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja ZSP

Dotacja na remont kościoła w Dziećmarowie
W dniu 09.05.2014 r. Gmina Baborów ogłosiła nabór na

dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach

wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Baborów.

Zasady udzielenia dotacji określa Uchwała Nr XXXIV-255/10

Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 24 marca 2010 r.

W wyniku postępowania dotacja została przyznana Parafii
Rzymsko- Katolickiej pw. św. Michała

Archanioła w Dziećmarowie na prace

konserwatorskie, obejmujące wymianę

orynnowania (rynny i rury spustowe) na

nowe wykonane z blachy stalowej

ocynkowanej . Udzielone dofinansowanie

wynosi 10 000 zł, co stanowiło 47,02 %

całości wydatków.

Gmina Baborów przewiduje ponowny

nabór na dofinansowanie prac

konserwatorskich przy zabytkach

wpisanych do rejestru zabytków w 2015 r.

Informacje o naborze będą dostępne na

stronie internetowej www.bip.baborow.pl

w zakładce ogłoszenia Burmistrza Gminy.
Burnmistrz Elżbieta Kielska
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Mieszkańcy Sołectwa Tłustomosty w miasteczku Twinpigs

W dniu 19.07.2014 roku odbył się

jednodniowy wyjazd mieszkańców

z Tłustomostów i Langowa do miasteczka

Westernowego Twinpigs w Żorach.

Wyjazd został zorganizowany przez

stowarzyszenie „Mostowiacy”, dzięki

dofinansowaniu Gminy Baborów, zgodnie

z ustawą o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie ( realizacja tzw. zadania

publicznego), w którym uczestniczyło 40

mieszkańców sołectwa. W miasteczku

Twinpigs, wzorowanym na tych, jakie

znamy z filmów o Dzikim Zachodzie,

uczestnicy korzystali z różnorodnych

atrakcji: podziwiali pokazy kowbojskie,

pojedynki, napad na bank. Miejsce to jest

Miejsce to jest również rodzinnym parkiem rozrywki, oferującym bardzo

ciekawe atrakcje, dzięki którym wszyscy uczestnicy świetnie się bawili.

Magdalena Bradel, prezes stowarzyszenia „Mostowiacy”Gminna Biblioteka w Baborowie, jako jedyna

biblioteka w powiecie głubczyckim zarejestrowana

jako instytucja kultury, co roku wnioskuje do

Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości

wydawniczych do bibliotek” o dotację na zakup

nowości wydawniczych. Co najmniej 1 /3 przyznanej

dotacji musi być przeznaczona na publikacje dla

dzieci i młodzieży.

Utworzenie, trzy lata temu, Gminnej Biblioteki

w Baborowie jako instytucji kultury miało właśnie na

celu możliwość samodzielnego wnioskowania

o środki tzw. zewnętrzne. Wcześniej , jako biblioteka

wchodząca w skład GZOKiSu, nie miała takich

możliwości pozyskiwania pieniędzy.

Zakup nowości wydawniczych do
biblioteki

Burnmistrz Elżbieta Kielska
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W dniu 28.06.2014r. na Stadionie Miejskim w Baborowie odbyła się

„XVI Liga Młodzików im. Stanisława Tokarza” w piłce nożnej . Po raz

trzeci imprezę zorganizowali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury

w Baborowie. W rozgrywkach, które przyjęły formę jednodniowego

turnieju młodych piłkarzy, wzięło udział 5 zespołów z naszej Gminy:

cztery chłopięce i jeden dziewczęcy.

XVI Ligę Młodzików otworzyła Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka

Kultury Lidia Piecha, która wręczyła Pani Urszuli Tokarz, przybyłej

wraz z synem i wnukiem pamiątkowy bukiet kwiatów. Nie zabrakło

słów wspominających i opisujących zmarłego pomysłodawcę

i prekursora rozpowszechnienia piłki nożnej dzieci i młodzieży

w naszej Gminie - Pana Stanisława Tokarza.

Wszyscy życzyli uczestnikom dobrej zabawy i determinacji w dążeniu

do zwycięstwa.

Po dokonaniu otwarcia, powitaniu wszystkich uczestników, rozpoczęły

się zmagania turniejowe od meczu pokazowego Przedszkolaki –

Pierwszaki. Następnie przystąpiono do rozgrywania meczy, grając

systemem ”każdy z każdym”. Młodzi piłkarze zafundowali swoim

kibicom fascynujące widowisko sportowe w którym zaobserwować się

dało grę całej drużyny, wolę walki oraz inteligentną budowę akcji.

Wszystkie zespoły walczyły dzielnie, lecz zawodnicy z drużyny

Baborów I okazali się bezkonkurencyjni i to oni zajęli pierwsze miejsce

w turnieju. Drugie miejsce, swoją grą, zdobył zespół

z Dzielowa, na trzecim miejscu uplasowali się zawodnicy

z Boguchwałowa.

Najlepszym Zawodnikiem Turnieju okazał się Tomasz Bogacki,

który odznaczył się nie tylko umiejętnościami technicznymi, ale

także inteligencją w budowaniu strategii gry.

Najlepszym Strzelcem Ligi Młodzików został Maciej Udziela,

który oddał 11 celnych strzałów na bramkę. Najlepszym

Bramkarzem Turnieju okazał się Piotr Osadnik, który wykazał

się skuteczną obroną w polu bramkowym.

Zwycięzcy Turnieju odbierali gratulacje i nagrody w formie

pucharów, dyplomów, medali i sportowych nagród rzeczowych

z rąk Pani Burmistrz Elżbiety Kielskiej i Pani Prezes MGKS

Cukrownik Aleksandry Śliwińskiej .

Organizatorzy zapewnili uczestnikom i opiekunom ciepły posiłek

(kiełbasę, pieczywo, herbatę). Ponadto każde dziecko otrzymało

drożdżówkę i wodę 05l.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury pragną serdecznie

podziękować osobom, które przyczyniły się do organizacji XVI

Ligi Młodzików:

Panu Bronisławowi Kanasowi za uczestnictwo, sędziowanie,

okazane serce, pomoc w organizacji i przeprowadzeniu turnieju,

Pani Urszuli Tokarz wraz z synem Krzysztofem i wnukiem

Kacprem za wsparcie, udział i słodycze dla dzieci.

XVI Liga Młodzików im. Stanisława Tokarza
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Panu Janowi Klimaszewskiemu za przygotowanie

boiska i obiektu do rozgrywek.

Panu doktorowi Zdzisławowi Siemianowskiemu za

coroczne, serdeczne włączanie się w nasze zawody

piłkarskie przez sprawowanie opieki zdrowotnej nad

wszystkimi uczestnikami rozgrywek.

Młodym piłkarzom, ich opiekunom i rodzicom jeszcze

raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przybycie

oraz sportowe współzawodnictwo. Za rok spotkamy

się ponownie!

Wszystkich zainteresowanych obejrzeniem zdjęć

z Turnieju zapraszamy na naszą stronę internetową

www.gok.baborow.pl zakładka: aktualności.

Pracownicy GOK w Baborowie.

W dniu 12 czerwca 2014 r. Gmina Baborów podpisała

umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na

realizację zadania pt. „Obchody Dożynek

w Dziećmarowie”. Zadanie będzie realizowane w ramach

tzw. małych projektów - działanie 413 „Wdrażanie

lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW (Program

Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2007-2013. Kwota

przyznanego dofinansowania wynosi 22 223,56 zł

i stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Kontynuujemy tradycję obchodów dożynkowych

w sołectwach. Do współorganizowania dożynek

w kolejnych latach zgłosiły się już sołectwa: Tłustomosty

i Babice.

Program Gminnych dożynek w Dziećmarowie:

1 3 30 – przywitanie Starostów dożynkowych, przemarsz

korowodem do Kościoła

14 – Msza w Kościele Parafialnym św. Michała Archanioła

w Dziećmarowie

15 – przemarsz korowodu na miejsce imprezy, uroczyste

otwarcie dożynek

15 20 – I blok artystyczny „Z folklorem przez Gminę

Baborów”:

- Zespół Pieśni i Tańca Komorno,

- występy dzieci i młodzieży szkolnej ,

- chór „Margaretki”,

- występ Teatru „Tradycja” p. Marii Farasiewicz z ZSM

w Głubczycach,

1 7 20 - rozstrzygnięcie konkursu koron i posesj i

dożynkowych,

17 30 – II blok artystyczny „Dożynkowo i po śląsku” :

- występ Joanny Bartel

- koncert śląskiego zespołu Leszek i Kornelia Filec

20 20 – Zabawa taneczna z zespołem IN SPE z K-Koźla.

Serdecznie zapraszamy !

Burmistrz Elżbieta Kielska

UTYLIZACJAAZBESTU
Od 2012roku Gmina Baborów przystępuje do konkursów na

dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie

województwa opolskiego. W ramach dofinansowania koszty

pokrywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Gmina Baborów. Obecnie trwa już

V nabór, w którym bierzemy aktywny udział. Poniżej przedstawiamy

dane dotyczące czterech organizowanych do tej pory akcji utylizacji

wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Baborów:

Gminne Dożynki w Dziećmarowie - 6
września 2014 r. (sobota)

W tym roku, V nabór, cieszył się największym zainteresowaniem

mieszkańców Gminy. Do realizacji przyjęto 47 wniosków! W 2014

roku planujemy zutylizować 103,53 tony azbestu, co stanowi 7 664

m² powierzchni dachu zawierającego azbest.

W dniu 18 lipca 2014 r. Gmina Baborów podpisała umowę na

dofinansowanie zadania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony

Środowiska w Opolu.

Realizacją zadania zajmie się firma Środowisko i Innowacje Sp. z

o.o., z którą Gmina podpisała umowę na kwotę 56 407,80 zł brutto za

całość zadania. Następnym etapem jest realizacja prac u

beneficjentów w dogodnych dla nich terminach, ale nie później niż do

22 września 2014 r.

Wnioskodawcy nie ponoszą żadnych kosztów !

Osoby zainteresowane ściągnięciem i utylizacją azbestu lub

wywiezieniem już ściągniętego azbestu zapraszamy do składania

wniosków na początku 2015 r. Wnioski dostępne będą na stronie

internetowej lub w Urzędzie Miejskim. O możliwości i terminie

składania wniosków poinformujemy na stronie internetowej lub w

miejscowych ogłoszeniach parafialnych.

Ilona Kuszarecka
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OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie

z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997r. o gospodarce nierucho-

mościami (Dz.u. z 2014r. poz.518

z dnia 2 kwietnia 2014r) podaje do

publicznej wiadomości informację

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Baborowie

i zamieszczeniu w BIP wykazu nie-

ruchomości , stanowiącej własność

Gminy Baborów przeznaczonej do

sprzedaży:

- Lokal mieszkalny dla najemcy

o pow. 38,93 m2 położony w Babo-

rowie przy ul. Dąbrowszczaków

35A m2.

Na układ funkcjonalny lokalu skła-

dają się :kuchnia, dwa pokoje,

przedpokój , łazienka z wc.

Lokal posiada balkon. Lokal usytu-

owany jest w budynku zlokalizowa-

nym na działce 1408/9

o pow.0,0473 ha. zapisanej

w KW OP1G/00030037/4.

Informacja wywieszona jest do dnia

20 sierpnia 2014r.

Cena lokalu ustalona została na

kwotę 41 .1 50,00 zł.

Baborów, dnia 9 lipca 2014r.

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

Stypendia dla najlepszych uczniów

Na ostatniej sesj i Rady Miejskiej w Baborowie, Uchwałą Nr

XXXVIII-368/14, zostały przyznane stypendia dla szczególnie

uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

w Baborowie, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu

uzyskali wysokie wyniki naukowe, artystyczne lub sportowe

w roku szkolnym 2013/2014, promując tym samym Naszą

gminę na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Przedmiotowe stypendia przyznano na podstawie Uchwały Nr

XXXVI-358/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29

kwietnia 2014 r. w sprawie gminnego programu wspierania

edukacji uzdolnionych uczniów, po uzyskaniu pozytywnej opinii

Komisj i Oświaty Zdrowia i Porządku Publicznego.

Stypendia przyznano następującym uczniom: Jakub

Serwatkiewicz, Karolina Śliwińska, Dominika Grek, Michał

Hoffmann, Tomasz Grela, Emilia Larysz, Amelia Sadło, Kacper

Szuniewicz, Natalia Hipnarowicz, Wiktoria Podstawka, Szymon

Czekała, Rafał Litwinowicz, Sebastian Scholz, Bartosz

Kostyrka, Marek Larysz, Paulina Rzeźnik, Roman

Śmiechowski, Daniel Wiendlocha, Krzysztof Czach, Aleksandra

Kostyrka, Monika Kosellek, Kamila Malinowska, Marta

Jęczmienna, Justyna Jęczmienna, Paulina Prokopowicz.

Dziękujemy wszystkim uczniom za trud, poświęcenie oraz chęć

rozwijania swoich zdolności, a także ich rodzicom,

nauczycielom prowadzącym, trenerom, Pani Dyrektor za troskę,

motywację oraz zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów,

które stają się wizytówką Naszej szkoły i Naszej gminy.

Elżbieta Kielska

Krystian Dolipski
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-wym. Nie chodzi,

nie siedzi, nie mó-

wi. Ma niedosłuch,

niewidzi. Choruje

na padaczke i tar-

czyce. Przeszedł

sześć operacji. Dla

nas jest kochanym

dzieckiem i długo

oczekiwanym

wszystkim dzięku-

jemy za pomoc.

Mama Oskarka

Zakłócanie porządku sąsiadom
Wakacyjna pora, dobra pogoda, wypoczynek

sprzyjają organizowaniu różnego rodzaju imprez lub

zwykłych spotkań np. znajomych bądź rodziny. Nie

ma w tym nic złego jeśli np. krzykiem, hałasem lub

innym wybrykiem nie zakłócamy spokoju naszym

sąsiadom. Należy pamiętać, że korzystanie z własnej

nieruchomości nie może negatywnie wpływać na

innych. Zgodnie z art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń:

kto krzykiem, hałasem, alarmem albo innym

wybrykiem zakłóca spokój , porządek publiczny,

spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie

w miejscu publicznym, podlega karze aresztu,

ograniczenia wolności albo grzywny. Jak widać

z powyższego przepisu zakłócanie porządku wcale

nie musi dotyczyć tylko godzin nocnych. Choć często używane

przez Nas pojęcie "ciszy nocnej" nie istnieje w obrocie

prawnym to zgodnie z art. 221 §1 kodeksu postępowania

karnego za porę nocną uważa się godziny od 22 do 6 rano.

Zakłócenie spokoju lub porządku publicznego może nastąpić

o każdej porze. Przykładem takiego zakłócania spokoju lub

porządku publicznego jest hałasowanie w niedzielę, która jak

wiadomo w naszym kraju, tradycyjnie jest dniem odpoczynku.

Do Urzędu docierają od mieszkańców niepokojące sygnały, że

niektórzy w tym dniu podejmują się hałaśliwych prac takich jak:

zrzucanie węgla, rąbanie drewna i wielu innych czynności

zakłócających nasz spokój , bowiem pod pojęciem zakłócania

spokoju i porządku publicznego kryje się naruszenie równowagi

psychicznej ludzi poprzez np. dotkliwy hałas, rozlanie

śmierdzącego płynu, skupienie promieni światła i wiele innych

zachowań oddziałujących na nasze zmysły. Jeżeli powyższe

sytuacje mają miejsce to najprostszą metodą jest złożenie wizyty

u sąsiada i zwrócenie mu uwagi. Jeżeli jednak to nie pomaga,

wówczas możemy zawiadomić policję, która jako właściwy

organ wyegzekwuje naruszenie przepisów np. poprzez nałożenie

mandatu. Warto również zapoznać się z wewnętrznymi

regulaminami spółdzielni bądź wspólnot mieszkaniowych,

w których bardzo często kwestia zakłócania spokoju i pory

nocnej jest regulowana.

Artur Czechowicz

Minął rok od wprowadzenia nowej gospodarki odpadami
Minął rok od wprowadzenia w Naszej gminie nowego systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi. Pierwsze miesiące

działania nowego systemu nie były łatwe zarówno dla

mieszkańców, którzy musieli nauczyć się zupełnie nowych

zasad, jak i dla gminy, która zaczęła zarządzać i obsługiwać

system przygotowywany wiele miesięcy wcześniej . Wiedza

i doświadczenie zdobyte w ciągu tego roku na pewno przydadzą

się w dalszej pracy, która wcale nie będzie łatwiejsza, gdyż

czeka Nas wiele nowych wyzwań m.in. kończąca się w tym

roku umowa z Zakładem Usług Komunalnych, czy też kolejna

nowelizacja ustawy "śmieciowej".

Mając na względzie najczęściej występujące problemy

chciałbym przypomnieć kilka najistotniejszych kwestii

dotyczących funkcjonowania gospodarki odpadami w Naszej

gminie:

Obowiązek składania nowej deklaracji

Każdy właściciel nieruchomości zarówno zamieszkałej jak

i niezamieszkałej jest zobowiązany złożyć do Urzędu nową

deklarację w przypadku każdorazowej zmiany sytuacji życiowej

bądź innych danych wpływających na wysokość opłaty.

Dotyczy to przede wszystkim: zmiany ilości osób, urodzenia

dziecka, śmierci domownika, zmiany miejsca zamieszkania.

Doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia
Gmina Baborów zamierza, w sierpniu, złożyć trzy wnioski o dofinansowanie doposażenia placów zabaw na terenie gminy Baborów.

Wnioski zostaną złożone w ramach tzw. Małych projektów do biura Lokalnej Grupy Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

w Kietrzu. Jeden z wniosków będzie dotyczył doposażenia placu zabaw przy ulicy Opawskiej (ok. 50 tyś.zł): planujemy

zamontowanie tam zjeżdżalni linowej (wzorowanej na tej z Tłustomostów), karuzeli, piaskownicy a także kilku urządzeń tzw.

siłowych przystosowanych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla dorosłych użytkowników. Następny wniosek będzie dotyczył

wyposażenia miejsca zabaw na podwórku szkolnym przy ulicy Opawskiej (ok. 20 tyś. zł), kolejny- doposażenia placów zabaw

w sołectwach: Czerwonków, Babice, Księże Pole, Sułków, Dzielów i Dziećmarów (ok. 35 tyś. zł).

Serdecznie zapraszamy wszystkich na Piknik Charytatywny dla Oskara

Gądek, który odbędzie się 3.08.2014 o godzinie 14 w lodziarni Pod

Orzechem. Oskar, urodzony w 22 tygodniu ciąży, z porażeniem mózgo-



Echo Baborowa 1 0

W przypadku właściciela lokalu w budynku wielorodzinnym

zmiany, o których mowa powyżej należy zgłosić zarządcy, który

zobligowany jest do składania deklaracji w imieniu lokatorów.

Na dokonanie zmiany deklaracji mamy 14 dni od momentu

wystąpienia zdarzenia wpływającego na wysokość opłaty. Brak

zgłaszania zmiany danych zawartych w deklaracji,

w szczególności urodzenia się dziecka, to jeden z najczęściej

pojawiających się problemów.

Termin uiszczania opłaty "śmieciowej"

Do 15 dnia każdego miesiąca jesteśmy zobowiązani uiszczać

opłatę za gospodarowanie odpadami. Co ważniejsze opłatę

wnosimy z góry tzn. za dany miesiąc płacimy do 15 dnia tego

samego miesiąca. Dla przykładu za miesiąc sierpień wpłacamy

do 15 sierpnia. Często osoby dokonują wpłaty dopiero

w następnym miesiącu, co może je narazić na dodatkowe koszty

upomnienia.

Dokonywanie przelewów bankowych

Od października 2013 r. wprowadzono indywidualne numery

konta bankowego dla każdego podatnika. Z danych księgowych

wynika, iż tylko 1 /3 właścicieli nieruchomości dokonujących

przelewy korzysta z indywidualnego nr konta. A przecież jest to

wygodne i praktyczne z uwagi na to, iż z góry wiadomo kto

dokonał płatności i za co. Pozwala to wyeliminować wiele

błędów i zaoszczędzić sporo czasu na wyjaśnianie niezgodności.

Numer konta można uzyskać w Urzędzie w pok. nr 19 (I piętro).

Jeżeli jednak z jakiś powodów musimy skorzystać z ogólnego

rachunku "śmieciowego" to należy bezwzględnie pamiętać

o prawidłowym tytule wpłaty, tj . Nazwisko i Imię; adres

nieruchomości, za którą płacimy; nazwa miesiąca, za który

płacimy.

Wysokość opłaty

Jeżeli dokonujemy zmiany danych zawartych w deklaracji to

należy pamiętać, iż wysokość opłaty zmienia się już w tym

samym miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jest to istotne

w momencie kiedy już zapłaciliśmy za dany miesiąc, a zmiana

wystąpiła w późniejszym momencie danego miesiąca. W tej

sytuacji powstaje nadpłata lub zaległość, którą można

wyrównać w następnym miesiącu wyliczając różnicę między

starą wysokością opłaty, a nową. Często zdarza się, że

zapominając o dokonanych zmianach wpłacamy dalej starą

stawkę.

Korzystanie z ulg

Aby skorzystać z ulgi dla właścicieli prowadzących

kompostownik na odpady biodegradowalne lub ulgi na trzecie

i każde następne dziecko w rodzinie, koniecznym jest złożenie

nowej deklaracji. Dotyczy to również właścicieli, którzy zgłosili

już prowadzenie kompostownika przed wejściem w życie ulg, tj .

październik 2013 r. Wciąż wiele osób nie dokonało jeszcze

zmiany deklaracji, a prowadzą przydomowy kompostownik.

W tym miejscu również chciałbym zwrócić uwagę na częste nie

dokonywanie zmian w deklaracji w przypadku urodzenia się

trzeciego i następnego dziecka w rodzinie. Pomimo, iż są one

uprawnione do zwolnienia z opłaty to bez dokonania zmiany

w deklaracji, ulga nie zostanie przyznana.

Artur Czechowicz

Pytanie do burmistrza Gminy Baborów:
Czy można przeznaczyć tzw. fundusz sołecki na remont

kościoła w sołectwie?

Odp. Niestety, nie można. Fundusz sołecki można

przeznaczyć jedynie na inwestycje na mieniu gminy, bądź

zakupy artykułów, które pozostaną mieniem gminy.

Przy okazji tego pytania przypomnę, że sołtysi otrzymali

w lipcu informację o kwocie funduszu sołeckiego na

2015r. Do końca września br. w sołectwach muszą odbyć

się zebrania, podczas których mieszkańcy wybiorą zadania

do zrealizowania w 2015r.

Przebudowa i remont ul. Wiejskiej
W dalszym ciągu trwają prace związane z remontem

ul. Wiejskiej w Baborowie. W minionym tygodniu

inspektor nadzoru zakwestionował wykonywane

przez firmę elementy kanalizacji deszczowej .

Zdaniem inspektora nadzoru większość studni

posadowiona została zbyt płytko, nawet biorąc pod

uwagę licznie występujące kolizje z innymi

instalacjami. W związku z tym wykonawca na własny

koszt poprawia źle wykonany odcinek kanalizacji

deszczowej . Pozostałe prace przebiegają bez

zastrzeżeń.

WODA i ŚCIEKI: faktura miesięczna na wniosek
odbiorcy

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie w nawiązaniu do

informacji podanych na temat cyklu fakturowania usług dostawy wody

i odprowadzania ścieków w poprzednim wydaniu ECHO BABOROWA

zaznacza, że istnieje możliwość otrzymania faktury wystawionej w biurze

Zakładu. Dotyczy to odbiorców, którzy zużywają większą ilość wody.

W celu otrzymania faktury należy zgłosić się osobiście w siedzibie Spółki

przy ul.Krakowskiej 1 w Baborowie lub telefonicznie podać stan

wodomierza (nr tel. 77/403 69 66 wew. 25) w dniach 25 – 30 danego

miesiąca. Dotyczy to tych miesięcy, w których inkasent nie wystawia

faktury w miejscu poboru wody.

Anna Rydz Główna Księgowa ZUK Baborów

Tomasz Krupa – Prezes Zarządu ZUK Baborów

Proces likwidacji Miejsko-Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej

„POŁUDNIE” powoli dobiega końca. W drugiej połowie sierpnia

mieszkańcy Baborowa otrzymają dokumenty dotyczące zmiany

odbiorcy ścieków, którym od 1 października 2014r. stanie się Zakład

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie. Porozumienie w sprawie

przelewu uprawnień i przejęcia zobowiązań wynikających

z dotychczasowych umów będzie doręczane przez pracowników

spółki, którzy będą odpowiadać na wszelkie pytania. Ostatnie faktury

spółka „POŁUDNIE” wystawi we wrześniu 2014r. Wówczas do faktur

zostanie dołączona wzmianka o sposobie zapłaty i nowych numerach

kont. Od 1 października 2014r. faktury za zużytą wodę i dostarczane

ścieki będą wystawiane na jednym druku.

Likwidacja spółki „POŁUDNIE”

Burnmistrz Elżbieta Kielska
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Pod koniec 2013 r. Gmina Baborów złożyła dwa wnioski

do Programu LEADER LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

na dofinansowanie budowy placu zabaw w Suchej Psinie

i miejsca spotkań w Tłustomostach. Projekty został

pozytywnie ocenione i dostały dofinansowanie ze

środków Unii Europejskiej w ramach działania 413

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju PROW na lata 2007-

2013, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

W dniu 28.05.2014 r. zakończono prace przy budowie

placu zabaw w Suchej Psinie. Całkowity koszt zadania

wyniósł 46 770,87 zł z czego 26 000 zł wynosi

dofinansowanie z UE, a pozostałą część pokryła Gmina

Baborów. Do wyposażenia placu należy: pomost ruchomy

z dwoma trapami, bujak sprężynowy, zestaw zabawowy

z wieżą, zjeżdżalnią, drabinkami i pomostem oraz

huśtawki: podwójna i wagowa. Dodatkowo na placu

Plac zabaw w Suchej Psinie oraz miejsce spotkań w Tłustomostach

umieszczono ławeczkę, kosz i tablicę informacyjną.

Ukończenie „miejsca spotkań” w Tłustomostach odbyło się w dniu 05.06.2014 r. Pełny koszt zadania wyniósł 80 437.94 zł, z czego

32 104to dofinansowanie z UE, a 17 844,70 zł to środki z funduszu sołeckiego wsi Tłustomosty. Natomiast 30 489,24 zł pochodzi ze

środków Gminy Baborów. W ramach projektu zakupiono urządzenia dla młodszych mieszkańców sołectwa Tłustomosty, takie jak:

pomost ruchomy z dwoma trapami, karuzelę krzyżową, huśtawkę podwójną oraz wagową i kolejkę linową o długości 41 metrów,

która okazała się największą atrakcją. Obok urządzeń zabawowych dla najmłodszych postawiono drewnianą altanę oraz

wybrukowano, kostką granitową, miejsce na ognisko. Plan miejsca spotkań w Tłustomostach został zaproponowany rok temu przez

członków stowarzyszenia „Mostowiacy” z Tłustomostów. Działka, na której powstało miejsce spotkań została, w 2013r., przejęta

przez Gminę od Skarbu Państwa.

Otwarcie miejsca spotkań w

Tłustomostach odbyło się 12 lipca br. -

burmistrz, radni sołectwa Tłustomosty

oraz członkowie stowarzyszenia

„Mostowiacy” zaprosili wszystkich

mieszkańców na wspólnego grilla .

Powyższe przedsięwzięcia cieszą dzieci

i dorosłych. Plac zabaw, miejsce

spotkań- są doskonałą alternatywą dla

telewizji i Internetu. Zachęca do

aktywności i spędzania wolnego czasu

na świeżym powietrzu zwłaszcza w

okresie wakacji.

Burmistrz Elżbieta Kielska

Zawsze z dużym napięciem oczekiwane zarówno przez uczniów

i ich rodziców jak i nauczycieli. Średnie wyniki procentowe

naszego gimnazjum zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Na wynik egzaminów zewnętrznych składa się wiele

czynników. A wśród tych głównych: czynniki indywidualne – w

tym m. in. własne aspiracje ucznia, motywacja do nauki, czas

poświęcony na odrabianie prac domowych; czynniki

środowiskowe – w tym m. in. miejsce zamieszkania i dostęp do

instytucji kultury, zaangażowanie rodziców w kształcenie

dzieci, aspiracje rodziców, wpływ grup rówieśniczych; czynniki

Wyniki Egzaminu 2014
środowiskowe – w tym m. in. miejsce zamieszkania i dostęp do

instytucji kultury, zaangażowanie rodziców w kształcenie

dzieci, aspiracje rodziców, wpływ grup rówieśniczych; czynniki

pedagogiczne- w tym m. in. kadra pedagogiczna, rozwijanie

zainteresowań uczniów i ich udział w zajęciach pozalekcyjnych

i pozaszkolnych, czytanie, umiejętne korzystanie z zasobów

Internetu, preferowanie problemowo- praktycznego modelu

nauczania- uczenia się .

Czy tegoroczni absolwenci naszego gimnazjum mogą być

zadowoleni z wyników, jakie uzyskali z egzaminu
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gimnazjalnego? Wielu z pewnością tak- dzięki nim w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dostali się do wymarzonych

szkół. Między innymi dwoje naszych absolwentów z pierwszymi lokatami zostało przyjętych do szkół w Opolu. Niektórzy

uczniowie nie kryli rozczarowania uzyskanymi wynikami- jak się okazało niższymi niż oczekiwali. Z doświadczenia z pracy z

uczniami wynika, że im wcześniej solidniejsze podejście ucznia do nauki, tym proces nauczania- uczenia się efektywniejszy i

pewniejszy sukces. Również tegoroczne wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego są przedmiotem analiz dokonywanych

przez zespoły nauczycielskie, a wnioski dotyczące efektów kształcenia, przyczyn sukcesów i porażek uczniów przekładają się na

konkretne propozycje zmian w szkolnym systemie kształcenia. Mają one służyć doskonaleniu pracy szkoły i poszczególnych

nauczycieli. Ale, aby dziecko/ uczeń osiągnęło sukces niezbędna jest również systematyczna współpraca rodziców ze szkołą i za tę

współpracę dziękuję tym wszystkim rodzicom, którzy ją aktywnie podejmują, a pozostałych rodziców - w imieniu całego grona

pedagogicznego - zachęcam do częstszych kontaktów ze szkołą w nadchodzącym roku szkolnym.

Nowa forma funkcjonowania cmentarza parafialnego

w Baborowie, która została wdrożona na początku 2014r.

zaczyna nabierać wymiernego efektu. Wprowadzenie zmian

organizacyjnych było trudnym przedsięwzięciem obarczonym

pewnym ryzykiem dla nas wszystkich. Od samego początku

przedstawiciele zarówno Parafii Rzym-Kat OO. Karmelitów pw.

NNMP w Baborowie jak i Zakładu Usług Komunalnych, starali

się przekonać Państwa do zasadności podjętych decyzji.

W tym miejscu należą się podziękowania osobom, które jako

pierwsze zrozumiały zasadność wprowadzanych zmian

przekazując nam swoje wsparcie. Pierwsze kontakty na linii

zarządca cmentarza – opiekun, dysponent grobu pozwoliły na

wypracowanie należytej formy współpracy, którą będziemy

starali się ulepszać.

Państwa zaufanie i podjęta współpraca pozwoliły na podjęcie

niezbędnych kroków związanych z: zaplanowaniem wykonania

wycinki drzew i krzewów w ilości kilkunastu sztuk, które

stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa a ich stan zdrowotny został

oceniony jako niezadowalający. Prace będą wykonywane przez

firmę Ergo-Dendron Firma Usługowa Adrian Jaksik, Sławoszów

w okresie wrzesień – październik 2014r. Wybór wykonawcy

został dokonany w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19,

poz. 1 77) tekst jednolity z dnia 28 maja 2013r. (Dz.U. z 2013 r.

poz. 907); przebudową punktu gromadzenia odpadów

wytwarzanych na cmentarzu. Obecne miejsce gdzie składowane

są odpady jest w złym stanie technicznym a jednocześnie

stwarza zły wizerunek naszej nekropolii; wykonaniem

i montażem tablic informacyjnych przedstawiających podział

cmentarza na sektory; przebudową punktów czerpalnych na

cmentarzu oraz wykonaniem odwodnienia kaplicy cmentarnej .

Rozumiemy, że sprawy związane z pochówkiem osób nam

bliskich stanowią wyjątkowe sytuacje, gdzie najczęściej trudno

myśleć o wszechobecnej biurokracji dlatego też Zakład Usług

Komunalnych wystosował zaproszenia ofertowe do czterech

zakładów pogrzebowych. W odpowiedzi na nasze zaproszenie do

przetargu na wynajem pomieszczenia biurowego i nawiązanie

współpracy przystąpiły dwa zakłady. Przetarg wygrała firma

Usługi pogrzebowe Gerard Pientka ul. Powstańców Śląskich 48,

47 – 400 Żerdziny. Tym samym od 1 sierpnia 2014r. w siedzibie

ZUK-u będzie można uzyskać pełną obsługę związaną

z ceremonią pochówku.

Tomasz Krupa – Prezes Zarządu ZUK Baborów

Cmentarz w Baborowie
Alicja Szuba




