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50 –lecia pożycia małżeńskiego

Gmina Baborów co roku kieruje wnioski do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie dla par, które mają co najmniej 50 –
letni staż małżeński.
W imieniu Prezydenta RP medale wręcza burmistrz gminy
w asyście kierownika USC. W tym roku medale otrzymały
następujące pary małżeńskie: Państwo Zofia i Władysław

Czenczek, Państwo Anna i Rudolf Deszka, Państwo Dorota
i Ewald Malcharczik, Państwo Eugenia i Jan Mularczyk,
Państwo Inga i Franciszek Peszke, Państwo Stanisława
i Tadeusz Salwach, Państwo Małgorzata i Józef Żwaka.
Wszystkim Parom życzymy zdrowia, samych pogodnych dni
i wiele kolejnych lat wspólnego pożycia małżeńskiego.
Elzbieta Kielska

Obfite opady deszczu w ostatnich dniach sierpnia,
a w szczególności w niedzielę 31 sierpnia i noc z 31 sierpnia
na 1 września spowodowały wzrost poziomu wód gruntowych
w naszym rejonie i były przyczyną licznych podtopień
w gospodarstwach domowych. Przepływająca przez teren
gminy rzeka Psina nie wystąpiła co prawda z koryta, ale obfite
opady deszczu, a wręcz ulewy spowodowały zalanie piwnic
i kilku domostw. Najgorzej było w Rakowie, gdzie ulewa
spowodowała zalanie 5 gospodarstw, w Dzielowie, Suchej
Psinie i Sułkowie. Wszędzie tam interweniowali strażacy
z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Baborów pod
nadzorem dowództwa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach. Strażacy –
wykorzystując specjalistyczny sprzęt – wypompowywali wodę

z zalanych miejsc, a także oczyszczali z błota, słomy i innych
zanieczyszczeń ulice, drogi i chodniki. Oprócz pompowania
wody strażacy „udrożnili” i oczyścili skrzyżowanie dróg
w Dzielowie, gdzie strumień wody naniósł sporo błota z drogi
polnej, a także odcinek ok. 1 km. drogi z Baborowa do Szczyt,
również pokrytej sporą warstwą błota.W akcjach uczestniczyły
4 sekcje OSP z Baborowa, Rakowa, Suchej Psiny i Dzielowa;
łącznie 18 osób. Użyty został sprzęt specjalistyczny w postaci
autopomp i motopomp szlamowych, a także pojazdy: STAR244 i LAND-ROVER (OSP Baborów), STAR-244 (OSP Sucha
Psina) i MAGIRUS-DEUTZ (OSP Raków).W imieniu
poszkodowanych mieszkańców serdecznie dziękuję.
Elżbieta Kielska

Dziękujemy strażakom

Echo Baborowa
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Obchody Dożynek w Dziećmarowie

Dnia 6 września 2014 roku odbyły się
Gminne Dożynki w Dziećmarowie
realizowane z Projektu Gminy Baborów
współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 , w kwocie ponad 22 tyś. zł
(80% wszystkich kosztów).
Uroczystość rozpoczęła się zgodnie
z tradycją kultywowaną w sołectwie:
korowód dożynkowy zebrał się przy
posesji Starościny Dożynek p.Urszuli
Ciecior, gdzie proboszcz parafii
Dziećmarów Rafał Bałamucki poświęcił
koronę dożynkową oraz wszystkich
zebranych, a następnie wszyscy
uczestnicy święta plonów przeszli
korowodem do Kościoła Parafialnego p.
w. św. Michała Archanioła, gdzie odbyła
się Msza Święta, którą wspólnie
poprowadzili: Ks. Dziekan Herman
Mandok, proboszcz Rafał Bałamucki,
proboszcz z Dzielowa Krzysztof
Maciejak, proboszcz z Suchej Psiny
i Boguchwałowa Mariusz Kleman.
Po Mszy Św., ksiądz Dziekan poświęcił
zebrane na placu kościelnym korony
dożynkowe z Gminy Baborów; w tym
roku zaprezentowało się dziesięć koron
z Sołectw: Babice, Boguchwałów,
Czerwonków, Dziećmarów, Dzielów,
Księże Pole, Raków, Sucha Psina,
Sułków oraz korona od przedszkolaków
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Następnie barwny korowód, z m.in.
orkiestrą dętą z Raciborza, z tancerzami
z Komorna, Paniami z Chóru
Margaretki przeszedł przez cała wioskę
na plac parafialny.. Święto Plonów
uczczono przekazaniem poświęconego
chleba przez Starostów: Panią Urszulę
Ciecior oraz Pana Rajmunda Kubanek
na ręce gospodarzy święta Burmistrza
Baborowa Elżbiety Kielskiej oraz
Sołtysa Dziećmarowa Józefa Śrutwy.
Wręczono również honorowe odznaki
„Zasłużony dla rolnictwa”, rolnikom
z Gminy. Odznaki otrzymali Panowie:
Mieczysława Śrutwa z Dziećmarowa,
Romana Larysz
z Dziećmarowa,
Echo Baborowa

Damian Himml z Rakowa, Aleksander
Liszka z Dziećmarowa. Gospodarze
podziękowali wszystkim sponsorom
wspierającym tegoroczne dożynki:
Kombinat Rolny Kietrz, Bank
Spółdzielczy
Baborów, Agropol
Baborów, Top Farms Głubczyce,
Bielmar filia w Baborowie, Mleczarnia
TUREK
z Głubczyc, Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska z Głubczyc,
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Opole, MAKRO - rodzina Górskich
z Baborowa, Apteka Mandragora
z Baborowa, SMAKOSZ z Baborowa,
ELEKTROMET z Gołuszowic, Stajlnet
Solutions z Rybnika.
Gminne
Obchody
Dożynek
w Dziećmarowie zostały uświetnione
dwoma
blokami
artystycznymi.
W pierwszym z nich - „Z folklorem
przez Gminę Baborów “ obok Zespołu
Pieśni i Tańca KOMORNO, który
pokazał się z przepięknym występem
tańców i pieśni śląskich, zaprezentowały
się dzieci i młodzież szkolna z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie,
a także Chór „Margaretki” działający
przy Kole Emerytów w Baborowie.
Mogliśmy również zobaczyć występ
Teatru Tradycja z ZSM w Głubczycach.
W
godzinach
popołudniowych
rozstrzygnięto
konkurs
posesji
dożynkowych. Wszystkie posesje
dożynkowe oraz korony biorące udział
w pokazie
zostały nagrodzone
sprzętem AGD dzięki hojności i

sprzętem AGD dzięki hojności
i wsparciu wyżej wymienionych
sponsorów.
W konkursie posesji dożynkowych
wzięło udział dziesięć gospodarstw:
I miejsce Adam Śrutwa nr posesji 129,
II miejsce Barbara Enden nr posesji 86,
III miejsce Teresa Stańczyk nr posesji
83, wyróżnienie dla Pani Ewy
Pietrucha nr Posesji 94 oraz Pani
Urszuli Ciecior, nagrody za udział
otrzymały również Panie: Brygida
Szerner, Eryka Kubanek, Marzena
Garda, Brygida Śrutwa, Marzena
Pierzycka.
Brak nudy nie doskwierał dzieciom,
dla których przygotowano szereg
atrakcji: dmuchańce, trampoliny, kule,
balony, zabawki, malowanie buziek,
balonowe zoo, pamiątkowe zdjęcia były
tłumnie odwiedzane przez dzieci i ich
rodziców. Innowacją tych Dożynek były
warsztaty
wyplatania
wianków
dożynkowych, gdzie chętni z pomocą
instruktorów z GOK-u mogli się
zapoznać z techniką splatania słomy,
kwiatów i wielu innych elementów
dekoracji.
W II części bloku artystycznego „
Dożynkowo i po śląsku” mieliśmy
możliwość zobaczyć
program
kabaretowo-biesiadny przesympatycznej
Joanny Bartel, która rozbawiła całą
publiczność do łez. O godzinie 19.00
bawiliśmy się przy koncercie śląskiego
zespołu Leszek Filec.
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Na łamach „Echo Baborowa”, jako sołtys Dziećmarowa
pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za wspólnie spędzone
chwile podczas tegorocznych Gminnych Dożynek. Dożynki to
czas dziękczynienia Dobremu Bogu za trud pracy rolnika i ten
dar modlitwy ofiarowaliśmy w naszej Dziećmarowskiej
świątyni. Dożynki to czas bycia razem, by we wspólnych
pląsach odpocząć nieco i sił nabrać. Jak przypomniał nam
Wielki Rodak św. Jan Paweł II „Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz prze to kim jest; nie przez to co ma, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi”. Za tę umiejętność
dzielenia się pragnę podziękować całej społeczności
Dziećmarowa, że z tak wielkim zapałem włączyła się do
organizacji tego wydarzenia, podejmując tak wiele pracy na
wiosce, jak i wokół własnych posesji. Szczególnie serdecznie
podziękowanie kieruję na ręce Pani Burmistrz Elżbiety

Ostatnie chwile umiliła nam zabawa taneczna
z zespołem IN SPE z K-Koźla.
Za wspaniałą zabawę, liczne przybycie i umiejętność
kultywowania tradycji i obyczajów dożynkowych
dziękujemy
wszystkim
uczestniczącym
w tegorocznych obchodach święta plonów.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Pracowników
Urzędu Miejskiego w Baborowie, Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Baborowie, Gminnej Biblioteki
Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Zakładu
Usług Komunalnych, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Baborowie i Dziećmarowie, mieszkańców
Sołectwa Dziećmarów oraz do Policjantów
strzegących porządku podczas tegorocznego Święta
Plonów.
Zapraszamy na kolejne Dożynki za rok.
Elżbieta Kielska, Lidia Piecha
Kielskiej, za zaufanie jakim nas obdarzyła oraz za wszelką
pomoc nieocenioną w przygotowaniu tego wydarzenia.
Dziękuję na ręce Pani Dyrektor Lidii i Pana Prezesa Tomasza,
za wielkie zaangażowanie pracowników GOK i ZUK, za
wszelką okazaną pomoc, za tak wiele włożonego trudu.
Dziękuję serdecznie wszystkim przybyłym gościom:
przedstawicielom Starostwa Głubczyckiego, burmistrzom,
Sołtysom i Radnym, za ten darowany nam wspólny czas.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Baborów za
przybycie, za wspólną zabawę. Jeszcze raz w imieniu swoim,
Rady Sołeckiej, ks. Proboszcza i wolontariuszy za ten czas
wspólnego dobra dziękuję.
Śrutwa Józef
Sołtys Dziećmarowa

Swietlica w Dzielowie po remoncie

Zakończono remont świetlicy wiejskiej w Dzielowie. Inwestycja polegała m.in. na rozbudowie istniejącej świetlicy o zaplecze
sanitarno – techniczne (toalety, pomieszczenie gospodarcze, scena), rozbudowie kanalizacji sanitarnej ze szczelnym
zbiornikiem wybieralnym, kompleksowym remoncie wszystkich instalacji wewnętrznych, ogólnym remoncie wszystkich
pomieszczeń świetlicy (wymiana okien, drzwi, oświetlenia, położenie kafelek). Ponadto wykonano remont elewacji budynku
(skucie starych tynków, wykonanie iniekcji silikonowych w celu osuszenia budynku, ocieplenie ścian budynku, obłożenie
podmurówki cegłą klinkierową). Budynek zyskał wyjście ewakuacyjne wychodzące z dobudowanej części świetlicy na
wybrukowany placyk za budynkiem. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich) w wysokości: 84 976 zł, całość
kosztów to 204 918,51zł. Wniosek o dofinansowanie
rozbudowy i remontu świetlicy w Dzielowie Gmina Baborów
złożyła w ostatnim naborze w ramach tzw. Odnowy Wsi.
Rywalizacja była duża, liczył się każdy przyznany punkt.
Dzięki temu, że sołectwo Dzielów przystąpiło do programu
Odnowa Wsi i grupa mieszkańców z tego sołectwa: sołtys p.
Franciszek Wierzbicki, p. Anna Plecner i p. Renata Kidziak
opracowała, podczas warsztatów, Plan Odnowy Dzielowa,
wniosek o dotację do remontu świetlicy zyskał dodatkowe
punkty podczas oceniania go i zyskał dofinansowanie.
Następne tego rodzaju nabory będą prawdopodobnie dopiero
w 2016r.
Echo Baborowa
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W najbliższym czasie, z gminnego funduszu
sołeckiego, zostanie wykonane nowe ogrodzenie
przy świetlicy, a w ramach dofinansowania
unijnego tzw. Małych projektów- założone
dodatkowe urządzenie na placu zabaw.
15 sierpnia, w obecności mieszkańców Dzielowa,
ksiądz Proboszcz Krzysztof Maciejak poświęcił
świetlicę po remoncie. Ks. Proboszcz życzył też,
by święty Urban, patron rolników (którego figurka
została umieszczona we wnęce ściany frontowej
świetlicy, ufundowana przez Rodzinę Matejka)
czuwał również nad wszystkimi przebywającymi
w świetlicy, by podejmowali dobre decyzje
w sprawach sołectwa, jak też miło spędzali czas. Po
przyjrzeniu się nowościom w świetlicy mieszkańcy usiedli do wspólnego poczęstunku.
Dziękuję sołtysowi Dzielowa panu Franciszkowi Wierzbickiemu oraz członkom Rady Sołeckiej- pani Annie Plecner oraz
Hubertowi Purszke za włączenie sołectwa do Programu Odnowy Wsi oraz za rady w różnych sprawach podczas remontu.
Dziękuję pani Celinie Pohl za karnisze i piękne firany do wszystkich pomieszczeń świetlicy. Dziękuję Państwu Plecner za
meble przekazane do kuchni. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uporządkowania terenu wokół świetlicy po
remoncie.
Elżbieta Kielska

Dotacje dla Stowarzyszeń i Organizacji Pożytku Publicznego

Współpraca samorządu ze stowarzyszeniami i organizacjami pożytku publicznego jest
bardzo ważnym elementem życia publicznego. Władze samorządowe każdego szczebla
powinny angażować organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia do wypełniania zadań
publicznych, zwłaszcza tych z zakresu kultury, promocji zdrowia, opieki społecznej czy
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zasady współpracy uregulowane
są w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Uchwale Rady
Miejskiej w Baborowie Nr XXI-225/12 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniego programu współpracy Gminy Baborów z w/w podmiotami na lata 2013-2014.
Do najważniejszych form współpracy zaliczyć można powierzanie i wspieranie określonych
zadań przez administrację. Odbywa się to albo poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert
albo poprzez złożenie, z inicjatywy samej organizacji czy stowarzyszenia, oferty realizacji
zadań publicznych. W Naszej gminie priorytetowym zadaniem publicznym kierowanym do
lokalnie działających stowarzyszeń i organizacji społecznych jest przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym. W tym roku Gmina Baborów dofinansowała
realizację zadań publicznych przez wymienione podmioty w formie tzw. małych grantów na
łączną kwotę 21 726, 19 zł. Na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach, gmina
wydała 82 400 zł. Z dofinansowania skorzystały takie podmioty jak: Polski Związek Osób
Niewidomych i Niedowidzących, Caritas Diecezji Opolskiej, Stowarzyszenie „Mostowiacy”
z Tłustomostów, Głubczycki Klub Abstynenta z Głubczyc, Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „Jedynka” z Baborowa, Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” z Boguchwałowa,
Ochotnicze Straże Pożarne z Baborowa, Suchej Psiny i Księżego Pola. W ostatnich dniach
Burmistrz Gminy Baborów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn:
„Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców
z terenu Gminy Baborów”. Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie tego zadania
wynosi 7 700 zł. Zachęcamy wszystkie organizacje i stowarzyszenia z Naszego terenu do
składania ofert z własnej inicjatywy bądź do udziału w konkursach, gdyż wsparcie ze strony
samorządu nie tylko zachęca i mobilizuje podmioty do aktywnego włączania się w życie
publiczne, ale przede wszystkim realnie przekłada się na działania na rzecz naszej lokalnej
społeczności.
Artur Czechowicz
Echo Baborowa

SPRAWOZDANIE
Z WYNIKU
ZBIÓRKI
Informuję, że Miejsko Gminny
Klub Sportowy ,,Cukrownik’’
Baborów na podstawie zezwolenia Burmistrza Gminy Baborów nr 1/13 z dnia
19.08.2013r. przeprowadził
zbiórkę publiczną w formie
sprzedaży cegiełek wartościowych o nominale 4 zł. na terenie stadionu miejskiego przy
ul. Wąskiej 1 w Baborowie.
W rundzie wiosennej sezonu
2013/2014 (od 1 marca do 30
czerwca) sprzedano 348 sztuk
cegiełek o łącznej wartości
1392 zł. Zarząd klubu składa
podziękowania
wszystkim
darczyńcom oraz sympatykom
MGKS ,,Cukrownik’’ Baborów.
Ze sportowym pozdrowieniem
Aleksandra Śliwińska
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OGŁOSZENIE
ZMIANA ROZKŁADÓW JAZDY
AUTOBUSÓW
OD 1 PAŹDZIERNIKA 2014R.

WODOCIĄG DZIEĆMARÓW –
NAJSTARSZY W GMINIE BABORÓW

Sieć wodociągowa w Dziećmarowie jest najstarszą inZakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie stalacją wodną w Gminie
uprzejmie informuje, że celem dążenia do Baborów. Powstała w latach
zrównoważonego transportu publicznego na terenie 1938 – 1939. Długość magiGminy Baborów i gmin ościennych od dnia strali to 4450 m natomiast
1 października 2014r. nastąpi zmiana rozkładów jazdy sieć rozdzielcza wynosi
autobusów.
4400m.
Zmiana dokonywana w powyższym terminie wynika Woda ze studni głębinowych
z § 14 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, jest dostarczana dla mieszBudownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia kańców Dziećmarowa, Ba2012r. w sprawie rozkładów jazdy /Dz.U. z 2012r. bic, Sułkowa oraz Baborowa.
poz.451/, który wyznacza terminy wprowadzania Głębokość wydobycia wody
aktualizacji przedmiotowych rozkładów.
wynosi ok. 60,00m.
Zmiany rozkładów jazdy autobusów będą dostępne na Charakterystycznym punkstronie internetowej: www.zukbaborow.pl od 20 tem wodociągu w Dziećmawrześnia 2014r. oraz zostaną umieszczone na -rowie jest wieżowy zbiornik wody, który został zbudowany
tabliczkach przystankowych 1 października 2014r.
w 1938r. Jest to obiekt wolnostojący, o kształcie walca, średnicy
Tel.: 77/ 403 69 66 lub 82
7,00 m w części dolnej. Komora zbiornika usytuowana jest na
wysokości 6,60 m nad terenem. Komora ma kształt walca o średnicy
6,90 m. wysokości 4,30 m i przykryta jest dachem o konstrukcji
drewnianej. Zbiornik posiada pojemność – 70,0m³.
Fundamenty wieży wykonano w formie żelbetowej ławy
pierścieniowej, posadowionej poniżej głębokości przemarzania
gruntu. Na fundamentach wzniesiono mury grubości 42 cm. z cegły pełnej, ceramicznej. Płaszczyzna zewnętrzna ścian
wykonana została z cegły klinkierowej. Na ścianach wewnętrznych wykonano tynk gładki, wapienny.
Zbiornik wody wykonany został w całości z konstrukcji żelbetowej. Płyta denna ma grubość 40 cm. ściany 30 cm. Dach
wykonano o kształcie ostrosłupa , na ośmiobocznej podstawie. Na konstrukcję zastosowano drewno sosnowe nie
impregnowane. Pokrycie dachu (w 1994r. remont) wykonano z blachy stalowej ocynkowanej. W 1999r. w związku
z rozbudową wodociągu grupowego wieża została zmodernizowana. Modernizacja polegała na remoncie i wymianie
urządzeń
wodociągowych . Dla umożliwienia okresowej dezynfekcji wody w wydzielonym pomieszczeniu
w podstawie zbiornika zainstalowano urządzenie do dezynfekcji wody chlorator. Pomieszczenie posiada powierzchnię ok.7,00
m². Zbiornik wieżowy pełni rolę zbiornika wyrównawczego wody dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości
Dziećmarów.
ZUK Baborów /www.zukbaborow.pl/

I rocznica Playmaker-Club

Z końcem kwietnia minęła pierwsza rocznica działalności stowarzyszenia "Playmaker-Club". Przez okres jednego roku zarząd
klubu w osobach M. Hończak oraz M. Czechowicz zorganizował siedem imprez bilardowych. Przy czynnym wsparciu
burmistrz gminy Baborów p. Elżbiety Kielskiej, dyrektor GOK-u p. Lidii Piechy oraz prezesa ZUK p. Tomasza Krupy udało
się zorganizować "I Edycję drużynowego pucharu Miast",
Mistrzostwa Gminy Baborów, czy trwające przez okres
jesienno-zimowy baborowską ligę bilardową. Na dzień
dzisiejszy klub liczy 18-tu członków, którzy ze swoich
składek pokrywają koszty funkcjonowania klubu. Zbliżający
się sezon będzie obfitował w podobną ilość imprez
bilardowych z uwzględnieniem udziału naszych
zawodników w eliminacjach do mistrzostw Polski amatorów
oraz turniejów wojewódzkich w Opolu.
Opracował M. Hończak
Echo Baborowa
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Pytania mieszkańców Gminy do Burmistrza:

1. Dlaczego, w obecnej kadencji Gmina Baborów
nie zaciąga kredytów?
Nasza gmina wciąż spłaca wcześniej wzięte ogromne, jak na nasze warunki finansowe- kredyty.
W obecnej kadencji spłaciliśmy już prawie
6 milionów zł rat kredytów oraz ponad 1 milion zł
ODSETEK od tych kredytów – razem: prawie
7 milionów zł. Pozostał dług w wysokości:
2,5 miliona złotych .
Przykład jednego z wziętych kredytów:
w 2009r.(poprzednia kadencja) Gmina Baborów
wzięła kredyt w wysokości 3,5 miliona złotych
w BRE banku. Kredyt ten Gmina Baborów będzie
spłacała do 2018r. Do tej pory spłacono 1,6 miliona
zł kredytu i 588 686,70zł odsetek. Pozostało do
spłacenia 1,9 miliona zł + odsetki.
588 686,70zł odsetek – tyle, mniej więcej,
kosztowało wybudowanie nowej świetlicy
w Szczytach i kompleksowy remont świetlicy
w Dziećmarowie. Oddaliśmy taką sumę bankom z jednego tylko kredytu.
W latach: 2011 i 2012 oddawaliśmy bankom, poza
ratami kredytów, średnio po 32 tyś. zł ODSETEK co
miesiąc.
W roku 2013 oddawaliśmy bankom co miesiąc,
poza ratami kredytów, średnio po 16-17 tyś. zł
ODSETEK, a w tym roku – po 10 tyś. zł
ODSETEK co miesiąc.
Kredyty powinny być zaciągane tylko na ważne,
niezbędne inwestycje gminne, nigdy- na wydatki
bieżące (a tak bywało).
Gmina przygotowuje się do składania w kolejnych
latach wniosków o dotacje, w szczególności na
inwestycje związane z budową w sołectwach,
kanalizacji ściekowej, kompleksowymi remontami
dróg gminnych połączonych z wymianą
wodociągów „azbestowych”, remontem budynków
i mieszkań komunalnych (w tym: budynku starego
ratusza i byłego
ośrodka zdrowia).
To wielomilionowe inwestycje, których wykonanie
będzie możliwe tylko po pozyskaniu pieniędzy
pozabudżetowych: unijnych, krajowych lub kredytu.
W obecnej kadencji nie było np. możliwości
wnioskowania o pieniądze na budowę kanalizacji
sanitarnej.
Wszystkie inwestycje w obecnej kadencji
wykonywane są z udziałem środków unijnych,
krajowych lub ze środków własnych- bez kredytów!
W tym roku również gmina nie zaciągnęła żadnego
kredytu.
Echo Baborowa

2. Jak wygląda sprzedaż mieszkań gminnych, ile Gmina zyskuje na
ich sprzedaży ?
Od kilku kadencji w Gminie stosuje się zasadę: najemca może wykupić
mieszkanie za 20 % jego wartości wskazanej przez niezależnego
rzeczoznawcę; dodatkowo, po każdym 5-leciu zamieszkiwania dolicza
się dodatkowy - jeden procent zniżki.
Poniżej przedstawiam dane dotyczące sprzedaży mieszkań komunalnych
od 2000 roku :

Jak widać, to w roku 2001 sprzedano najwięcej mieszkań z bonifikatą,
większość mieszkań w nowszych budynkach zostało wykupionych,
obecnie wykupywane są głównie lokale w najstarszych budynkach. Przy
analizie tabeli trzeba wziąć pod uwagę rosnącą, z latami, cenę mieszkań.
3. Proszę podać ile wynoszą kwoty umorzeń podatków w przeciągu
ostatnich dziesięciu lat.
Mieszkańcy mają prawo wnioskować do burmistrza o umorzenie
podatku, rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu wpłaty podatku.
Wszystkie podania są wnikliwie, obiektywnie analizowane, sprawdzana
jest sytuacja życiowa wnioskodawcy, większość podań o rozłożenie
podatków na raty lub odroczenia wpłat jest rozpatrywana pozytywnie,
umarzam podatki tylko w przypadkach bardzo trudnej sytuacji losowej
podatnika.
Umorzenia 2005 rok: 42 543,13 zł
Umorzenia 2006 rok: 43 255,60 zł
Umorzenia 2007 rok: 43 006,30 zł
Umorzenia 2008 rok: 22 307,66 zł
Umorzenia 2009 rok: 33 957,76 zł
Umorzenia 2010 rok: 16 615,54 zł
Umorzenia 2011 rok: 2 690,00 zł
Umorzenia 2012 rok: 6 916,04 zł
Umorzenia 2013 rok: 2 238,43 zł
Umorzenia 2014 rok: 453,80 zł do 15.09.2014r

Elżbieta Kielska
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Przebudowa i remont ulicy Wiejskiej

W ubiegłym miesiącu zakończono inwestycję związaną z przebudową i remontem ulicy Wiejskiej w Baborowie
na odcinku pomiędzy ulicą Kościuszki,
a ulicą Świerczewskiego. W zeszłym
roku ZUK wykonał wymianę kanalizacji wodociągowej „azbestowej” na PCV,
w tym roku wymienione zostały warstwy podbudowy oraz ułożono dwie
nowe warstwy asfaltu, całkowicie wymieniona została także kanalizacja
deszczowa. Wprowadzone zostało nowe
oznakowanie, mające na celu poprawę
bezpieczeństwa zwłaszcza najmłodszych uczestników ruchu, został wykonany także ciąg pieszy prowadzący do
kościoła oraz skwerek przy Zakładzie
Usług Komunalnych (parkowanie samochodów w miejscu obecnego skweru
było bardzo niebezpieczne, ponieważ
odbywało się w miejscu rozległego
skrzyżowania). Wszystkie te zabiegi
przyczyniły się nie tylko do zwiększenia
bezpieczeństwa, ale także do poprawy
estetyki ulicy. Łączna wartość inwestycji wyniosła 779 567,99 zł. Inwestycja
wykonywana była przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Raciborza. Gmina Baborów ma przyznaną
dotację Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 50 % wartości inwestycji –
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek”.
Obecnie trwa przebudowa ulicy Stawowej, czas wykonania prac zostanie wy-

-konania prac zostanie wydłużony,
ponieważ Zakład Gazowniczy był
zmuszony do położenia nowej nitki
gazowniczej wraz z przyłączami do
posesji - „stara” instalacja była
położona za płytko oraz była w złym
stanie technicznym. Również instalacja
telekomunikacyjna musi być położona
głębiej pod powierzchnią chodnika. Za
ułożenie instalacji: gazowniczej
i telekomunikacyjnej Gmina Baborów
nie odpowiada.
Kolejne ulice gminne przewidziane do
przebudowy: ul. Szkolna (zakres prac:
stabilizacja, wymiana wodociągu
„azbestowego”, nowa podbudowa, dwie
warstwy asfaltu, nowe chodniki –
wycena projektanta: 644609,25 zł), ul.
Kolejowa ( wymaga położenia tzw.
stabilizacji na całej długości z powodu

Występy dożynkowy uczniów

niestabilnego
podłoża,
nowa
podbudowa, dwie warstwy asfaltu,
nowe chodniki - wycena projektanta:
1 312 754,88 zł). Pilnym zadaniem jest
rozpoczęcie
budowy
ulicy
Rzemieślników.
Należy podkreślić, ze większość ulic
i dróg gminnych wymaga remontu.
Większość z odcinków wymagających
remontu należy przebudować (czyli
położyć nowe warstwy podbudowy,
DWIE WARSTWY ASFALTU).
Położenie jednej warstwy asfaltu na
drodze, która nie była wybudowana
zgodnie ze sztuką budowlaną (brak
warstw koniecznej podbudowy) bądź
była wiele razy rozkopywana jest
MARNOWANIEM PIENIĘDZY – taka
nawierzchnia przetrwa 5-6 lat
i rozpadnie się.
Elżbieta Kielska

O tym, że dożynki to najpiękniejsze święto rolników, będące
ukoronowaniem ich całorocznego trudu wiedzą wszystkie
dzieci i uczniowie uczęszczający do przedszkola i szkół
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie, ponieważ
od najmłodszych lat są one wdrażane do kultywowania
tradycji dożynkowej. Ich świadectwem tożsamości z naszą
„małą Ojczyzną” było przygotowanie korony dożynkowej na
konkurs oraz występy artystyczne podczas tegorocznych
gminnych dożynek w Dziećmarowie. Dzieci z oddziałów
przedszkolnych przy ul. Powstańców, pod opieką E. Jonek
i H. Prygoń, przedstawiły montaż słowno- muzyczny
o powstawaniu chleba, a dzieci z oddziałów przedszkolnych klasy II b Szkoły Podstawowej przygotowani przez E. Szwec
przy ul. Krakowskiej, pod opieką H. Deszka i E. Kostyk, zaprezentowali inscenizację pt.: „ Od ziarenka do bochenka”
taniec oraz piosenkę o tematyce dożynkowej. Uczniowie ukazującą jak wiele lat temu uprawiano pole. A, że po pracy czas
Echo Baborowa
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na zabawę- swój występ uczniowie zakończyli dwoma tańcami.
Nie zabrakło również prezentacji programu uczniów naszego
gimnazjum, którzy wraz z uczniami z klasy VI c, pod opieką D.
Śliwińskiej, przedstawili kabaret pt.: „Łoł- taki sioł”. Występy
oraz charakteryzacje naszych dzieci przedszkolnych i uczniów
bardzo podobały się zgromadzonym mieszkańcom i gościom
i zostały przez nich nagrodzone gromkimi brawami. A brawa
należały się szczególnie naszym najmłodszym dzieciom, które
po raz pierwszy stanęły przed tak wielką publicznością i swoim
wdziękiem oczarowały wszystkich.
Ewelina Szwec
Zespół Szkolno-Przedszolny w Baborowie

Nowy samochód dla OSP w Baborowie!

Gmina Baborów podpisała umowę z Przedsiębiorstwem
Specjalistycznym „bocar” sp.z.o.o. z Korwinowa, które
wygrało przetarg na zakup nowego samochodu strażackiego
dla OSP w Baborowie. Samochód będzie kosztował prawie
620 tyś. zł., z czego 190 tyś. zł pokryje dotacja
z Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu. Samochód zostanie dostarczony do Baborowa na
początku listopada br. i zastąpi 33- letni samochód obecnie
używany przez strażaków. Gmina Baborów po raz pierwszy
w historii zakupuje tego typu samochód. Uroczystość
przekazania tego supernowoczesnego samochodu odbędzie
się na początku listopada, o szczegółach poinformujemy
w październikowym „Echu Baborowa ”.
Gmina Baborów podpisała również umowę na remont tzw.
wspinalni przy remizie baborowskiej – na kwotę prawie 36
tyś. zł. Zaplanowane jest również wykonanie systemu
alarmowego obiektu remizy.
Elżbieta Kielska

Sieciaki na wakacjach

„Sieciaki na wakacjach „ to seria wakacyjnych pikników
edukacyjnych organizowanych przez Fundację Dzieci
Niczyje i Fundację Orange .W ramach tej akcji w dniu
23.07.2014 w filii biblioteki w Rakowie odbył się piknik
edukacyjny .Przybyło wiele dzieci oraz zaproszeni goście: p.
dyrektor GBP w Baborowie oraz p.radna RM w Baborowie.
Celem spotkania było przekazanie wiedzy na temat
bezpiecznego korzystania z internetu. Na uczestników
czekało wiele atrakcji, słodki poczęstunek oraz kiełbaski
z grilla. Dzięki wakacyjnemu pakietowi edukacyjnemu
spotkanie było ciekawe i interesujące. Najpierw obejrzeliśmy
kreskówkę "Nie podawaj swoich danych " w której
poznaliśmy drużynę Sieciaków oraz złe Sieciuchy. Następnie
dzieci wzięły udział w konkursach i quizach .Najmłodsi zajęli
się kolorowankami. Po tym jak wszyscy głośno
wypowiedzieli poznane na spotkaniu zasady bezpiecznego
korzystania z internetu przenieśliśmy się na świetlicę wiejską,
gdzie przy dźwiękach sieciakowych piosenek zabawa trwała
nadal. Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy oraz słodki
upominek.
Grażyna Nakoneczna
Echo Baborowa

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie
zaprasza !!!

Jeśli nie wiesz co masz z sobą zrobić w wolne popołudnia
i wieczory zapraszamy do nas. Instruktorzy GOK-u mają na ten
sezon przygotowane interesujące zajęcia dla dzieci, młodzieży,
dorosłych i osób starszych. W poniedziałek w budynku
Ośrodka zajęcia twórcze od 15:00 do 17:00, zaczynamy od
zapoznania się z techniką tworzenia dekoracji z papierowikliny. Wtorek
i czwartek to zajęcia sportowe dla
przedszkolaków, dzieci szkolnych i gimnazjalistów od 15:30
oraz fitness dla chcących poprawić swoją kondycję
i sprawność fizyczną w godzinach 17:00 - 18:30 na sali
gimnastycznej przy ul. Opawskiej. W środę od 10:00 do 12:00
zapraszamy na salę widowiskową na zajęcia sportowe dla osób
starszych oraz na naukę języka niemieckiego do budynku
GOK-u od godziny 15:00 dzieci, a od 16:00 dorosłych.
Poniedziałek i środa od 17:00 to czas dla miłośników zajęć
tanecznych na sali widowiskowej. Piątek w GOK-u od 15:00
kółko fotograficzne, a od 3 października o 15:30 kółko
szachowe. Również w każdy piątek od godziny 14:00 zajęcia
rekreacyjno-sportowe dla przedszkolaków prowadzone na sali
gimnastycznej przy ul. Wiejskiej. Od października wznawiamy
próby zajęć wokalnych.
Po wstępnym rozeznaniu potrzeb osób starszych zostały
zorganizowane zajęcia komputerowe, zapraszamy w każdy
wtorek i czwartek w godzinach 12:00 – 14:00 do czytelni
internetowej Biblioteki osoby dorosłe i starsze chcące
doskonalić umiejętność obsługi komputera i internetu. Panie
z chóru Margaretki spotykające się na próbach w poniedziałki
o godzinie 15:00 w starym urzędzie zapraszają chętnych na
zajęcia teatralno-wokalne.
Na świetlicach wiejskich ruszyły zajęcia świetlicowe, na które
zapraszamy wszystkie dzieciaki, jak również ich rodziców
w godzinach popołudniowych i wieczornych.
Do dokładniejszego zapoznania się z planem zajęć zapraszamy
na naszą stronę internetową: www.gok.baborow.pl zakładka
plan zajęć.
Lidia Piecha
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Opolskie Szmaragdy 2014

W dniach 13-14 września 2014r., w Filharmonii Opolskiej
im. Józefa Elsnera w Opolu odbył się II Wojewódzki
Przegląd Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”,
którego celem był rozwój i promocja kultury śląska
opolskiego. Tegoroczny Przegląd został tak zaplanowany,

Kulinarne fantazje w baborowskiej
świetlicy

W środę 17 września w świetlicy odbyły się zajęcia
kulinarne. Wychowankowie poprzez naukę i zabawę mogli
samodzielnie przygotować gofry. Każdy przyniósł produkty
potrzebne do zrobienia gofrów. Okazało się że zajęcia były
strzałem w dziesiątkę , przypadły do gustu starszym jak
i młodszym. Dzieci mogły wykazać się swoimi zdolnościami
i popisać kulinarną fantazją. Wspólnie przygotowaliśmy
i oczywiście ze smakiem skonsumowaliśmy gofry. Kolejne
zajęcia planujemy zorganizować 8 października na które już
chętnych serdecznie zapraszamy. A oto nasze gofry z bitą
śmietana, polewą czekoladową, miodem oraz dżemem, były
przepyszne i znikały w mgnieniu oka!!!
Agnieszka Wysocka-Kraszewska

aby w jeszcze większym stopniu
promować i pokazywać potencjał
opolskiego, amatorskiego ruchu
artystycznego. Na dwóch scenach:
Filharmonii Opolskiej i na Placu
Wolności zaprezentowały się
zespoły artystyczne z całej
opolszczyzny, a w Miasteczku
Kultury przy Placu Wolności swoje prace plastyczne,
rzeźbiarskie, malarskie, rękodzieło promowali lokalni artyści.
Gminę Baborów reprezentował Chór Margaretki działający
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Baborowie, którego
instruktorem jest Pani Irena Franków. Panie przedstawiły
wspaniały występ kabaretowo-wokalny o charakterze
kresowym, za co otrzymały podziękowania i piękną statuetkę
Opolskiego Szmaragdu z rąk Marszałka Województwa
Opolskiego Andrzeja Buły oraz Pani Wicemarszałek Barbary
Kamińskiej.
Jedyne w swoim rodzaju prace rzeźbiarskie Pana Andrzeja
Surmiaka oraz unikatowe portrety namalowane przez Państwo
Damiana i Elżbietę Lechoszest oraz Pana Marka Czechowicza
promowały Gminę Baborów w Miasteczku Kultury.
Pragnę złożyć Państwu Damianowi i Elżbiecie Lechoszest,
Panu Markowi Czechowiczowi, Panu Andrzejowi Surmiakowi
oraz Pani Irenie Franków z Chórem Margaretki wyrazy
podziękowania za promowanie Gminy Baborów podczas II
Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Opolskie
Szmaragdy”.
Lidia Piecha

Świetlica Miejska w Baborowie zaprasza
wszystkie dzieci i młodzież:

na zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, gry i zabawy świetlicowe, korzystanie z komputerów, xboxa, bilarda i internetu oraz pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sportowe które odbywają się na sali
gimnastycznej przy ulicy Wiejskiej w poniedziałki i czwartki od godz:15:30 do 16:30
Również w tym roku wychowankowie świetlicy biorący udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” znaleźli się wśród laureatów: Sebastian Seemann, Bartek Kidziak, Kuba Karcz oraz
Dominika Grek, otrzymali dyplomy oraz nagrody. Serdecznie pragnę podziękować wszystkim za
aktywny udział w tegorocznej kampanii.
Agnieszka Wysocka-Kraszewska
Echo Baborowa

Godziny otwarcia:
poniedziałek 13-18
wtorek
12-17
środa
13-18
czwartek
13-18
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Ulgi i bezpieczeństwo

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 12/2014
z dnia 11.07.2014r. w sprawie zatwierdzenia cen biletów
na regularne przewozy autobusowe świadczone przez
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Baborowie
z dniem 1 sierpnia 2014r. zostały wprowadzone
i częściowo zmienione następujące ulgi handlowe:
1.„Młody i Młodszy” w wysokości 70% obejmuje
rencistów i emerytów oraz dzieci do lat 6 nie objęte
obowiązkiem przygotowania przedszkolnego na
podstawie art.14 ust. 3 i 3a ustawy z 7 września 1991r. Dz
.U. o systemie oświaty, którym przysługuje ulga
ustawowa,
2„50+” w wysokości 50% obejmuje osoby w wieku
powyżej 50 lat,
3.„Opolska karta” w wysokości 45% obejmuje osoby
posiadające Opolską Kartę Rodziny i Seniora wydaną
przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
4„Ulgowy poniedziałek i środa” w wysokości 40%
obejmuje wszystkie osoby dokonujące zakupu biletów
jednorazowych w poniedziałki i środy.
5.„Tanie wakacje” w wysokości 35% obejmuje wszystkie
osoby dokonujące zakupu biletów jednorazowych
w okresie ferii letnich,
6.„10 w mieście” obejmuje wyłącznie przejazdy na terenie
miasta Baborów i dotyczy biletów miesięcznych.
Ulga handlowa nie łączy się z innymi ulgami. ZUK
Baborów stosuje również ulgi wynikające z ustawy z dnia
20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r.
poz. 1138).
W celu zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa dzieci,
młodzieży jak i osób dorosłych korzystających
z przejazdów autobusowych w ramach linii regularnych
prowadzonych przez ZUK Baborów, rozpoczynamy
projekt związany z montażem systemu monitoringu
autobusów kursujących na naszych liniach. Pierwszy
system pojawi się już w październiku 2014r.

Ubezpieczenie nagrobków na terenie
Cmentarza Parafialnego w Baborowie

Zakład Usług Komunalnych działając jako zarządca cmentarza
parafialnego w Baborowie podjął starania związane z próbą
ubezpieczenia mienia nekropolii przy ulicy Wiejskiej. Dzięki
współpracy z Kancelarią Brokerów "QUATTRO" Sp. z o.o.
baborowski ZUK zawarł umowę ubezpieczeniową, w ramach
której ubezpieczono nagrobki z uregulowanym stanem prawnym
tzn. określeniem opiekuna – dysponenta grobu.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmowało
szkód, za które ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialność tj. np.
siła wyższa. Siła wyższa to ogólne określenie przyczyny sprawczej
zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym
(żywiołowym), nie do uniknięcia, takiego, nad którym człowiek
nie panuje. Jako przykład można podać powódź, huragan,
trzęsienie ziemi, śnieżyca itp.
Najprościej wyjaśniając, ubezpieczenie obejmuje uszkodzenia
pomników wynikające z przewrócenia drzewa, opadnięcia
konarów lub gałęzi na wskutek wiatrów niestanowiących huraganu
lub pęknięć części drzewa pod ciężarem śniegu.
Tomasz Krupa – ZUK Baborów

OGŁOSZENIE
ZARZĄDCY CMENTARZA
PARAFIALNEGO W BABOROWIE

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie informuje, że
w ramach robót porządkowych na terenie cmentarza przy ulicy
Wiejskiej zostaną wykonane prace polegające na wycince drzew.
Na podstawie porozumienia z Parafią Rzym-Kat OO. Karmelitów
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Baborowie
informujemy, że pozyskane drewno zostanie wystawione na
sprzedaż za kwotę 50,00 zł/m3. Kwota nie obejmuje transportu
drewna i jego załadunku.
Osoby zainteresowane pozyskaniem drewna zapraszamy do
składania wniosków o jego zakup w siedzibie ZUK Baborów lub
w formie elektronicznej na adres zuk@baborow.pl. Środki
pozyskane ze sprzedaży drewna zostaną przeznaczone na cele
związane z utrzymaniem i modernizacją cmentarza.
Tomasz Krupa – ZUK Baborów

Tomasz Krupa – ZUK Baborów
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Sport Szkolny

11września 2014 roku w Zespole
Szkół w Kietrzu odbyła się uroczysta
gala podsumowująca Sportowe
Współzawodnictwo Szkół i Gmin
powiatu głubczyckiego. W uroczystości wzięli udział Starosta Powiatu
Pan Józef Kozina, Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego Opolskie Pani Joanna
Dzido, Burmistrzowie i Wójt Gmin
naszego powiatu, Dyrektorzy placówek oświatowych, Gminni Koordynatorzy sportu szkolnego oraz
nauczyciele i uczniowie reprezentujący poszczególne szkoły. W gronie
14 szkół podstawowych istniejących
w naszym powiecie uczniowie naszej
szkoły uplasowali się na 3 miejscu ustępując jedynie PSP Kietrz i SP nr1 w Głubczycach. W kategorii szkół gimnazjalnych
reprezentanci Baborowa zajęli 2 miejsce wśród 7 rywalizujących na niwie sportowej placówek. W Plebiscycie na Najlepszego
Sportowca Powiatu uczeń naszego gimnazjum Roman Śmiechowski zajął 3 miejsce ( w Mistrzostwach Powiatu zajął 1 miejsce
w rzucie oszczepem, a w Finale Mistrzostw Województwa był 2 ).Uroczystość uświetniał szkolny zespół muzyczny. Laureaci 3
pierwszych miejsc zostali uhonorowani pucharami i dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi na zakup sprzętu sportowego.
Andrzej Deszka

Nowy system informatyczny w baborowskim ZUK-u

W 2014 roku zakończono proces wdrażania nowego systemu
zarządzania przedsiębiorstwem w Zakładzie Usług
Komunalnych. Jest to zintegrowany system informatyczny,
pozwalający na bieżące uzyskiwanie informacji o wielkości
sprzedaży,
kosztów,
zarządzanie
należnościami
i zobowiązaniami. Zastąpił on trzy dotychczas używane
programy informatyczne działające w starych systemach.
Zakład przygotowując się do zmiany oprogramowania podjął
działania związane pozyskaniem środków zewnętrznych.
W 2013 roku został złożony wniosek do Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2007- 2013 w ramach działania 2.2.Moduły informacyjne,
platformy e-usług i bazy danych RPO WO 2007-2013.
Całkowity koszt wnioskowanego projektu o nazwie
”Wdrożenie systemu e-usług wspomagające budowę
społeczeństwa informacyjnego w Zakładzie Usług
Komunalnych sp. z o.o. w Baborowie zawierał się w kwocie
712.454,02 zł brutto. Koszty kwalifikowane (zwracane) miały
wynieść 492.200,02 zł. Z kolei Zakład miał ponieść koszty
niekwalifikowane w wysokości 118.203,00 zł netto. Wniosek
przeszedł wszystkie etapy weryfikacji, jednak ze względu na
inne priorytetowe zadania w województwie opolskim nasz
projekt znalazł się na 30 miejscu listy rezerwowej.
W związku z tym należało zdać się na własne fundusze
i wdrożyć oprogramowanie w zakresie podstawowym, które
kosztowało Spółkę 70.741,39 zł netto. Niezbędny sprzęt
komputerowy został wzięty w leasing – w tym nowy serwer
i trzy zestawy inkasenckie- stare były z 2000 i 2002 roku.
Wartość sprzętu używanego w oparciu o umowę leasingu
Echo Baborowa

operacyjnego to 41.000,00 zł netto.
Umowę podpisano na 36 miesięcy, po czym istnieje opcja
wykupu sprzętu za 1% wartości bieżącej. Jest to bardzo
dogodne rozwiązanie, gdyż sprzęt komputerowy szybko
starzeje się i można skorzystać z takiej samej formy
zaopatrzenia w nowoczesny sprzęt za 3 lata. Spłata rozkłada
się w czasie, a środki, które byłyby wydane jednorazowo
można zainwestować w inne niezbędne zakupy.
Standard pracy inkasentów znacznie się polepszył, z kolei
klient ma całość zadłużenia na jednej kartotece – zarówno za
wodę jak i inne usługi komunalne. Podczas wizyty inkasenta
można sprawdzić na bieżąco zarówno saldo zadłużenia jak
i numery nieuregulowanych faktur, co do tej pory nie było
możliwe.
Zakład w przyszłości chciałby zwiększyć funkcjonalność
wdrożonego systemu zarządzania poprzez uruchomienie
internetowego Biura Obsługi Klienta. Funkcjonalność taka
jest w dobie internetu niezwykle potrzebna, gdyż każdy klient
po zalogowaniu miałby możliwość między innymi podać stan
wodomierza, podejrzeć swoją kartotekę rozrachunku tj.
wystawione faktury i zapłaty, zgłosić awarię.
Prosimy o opinie Państwa w tej sprawie zarówno w trakcie
wizyty inkasenta, jak i w siedzibie naszego Zakładu, jak
również telefoniczne wypowiedzenie się na temat opisanego
projektu. Chcemy wstępnie przed podjęciem decyzji
o zakupie zorientować się jakie byłoby zapotrzebowanie ze
strony Państwa na korzystanie z internetowego Biura Obsługi
Klienta.
Anna Rydz ZUK Baborów
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Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na
terenie miasta i gminy Baborów
Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2014r. poz.518 z późń. zm.),
podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości stanowiących własność
gminy Baborów przeznaczonych do
sprzedaży:
-Działka nr 27/4 o pow. 0,2100 ha, KW
OP1G/00021223/9, obręb Księże-Pole.
Powyższy teren oznaczony symbolem 10
KP-ZLI
stanowi tereny lasów
i zadrzewień. Dopuszcza się sieci
i urządzenia infrastruktury technicznej ,
wody stojące i płynące, ścieżki piesze,
rowerowe, parkingi leśne, urządzenia
turystyczne uwzględnione w planie
zadrzewienia
lasu.
Wartość
nieruchomości 6 176,00zł. Sprzedaż
w formie przetargu nieograniczonego.
Z dniem 29 września 2014 roku, upływa
termin do złożenia wniosku przez osobę,
której przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2014r.
poz.518 z późń. zm.) Obwieszczenie
podaje się do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Baborowie oraz w BIP na okres 21
dni.
-Działka nr 70 o pow. 0.5000 ha, obręb
Sułków, KW OP1G/00021224/6. Obszar
działki nr 70 oznaczony symbolem
2SU-RI stanowi tereny rolnicze. Wartość
nieruchomości 21 776,00zł. Sprzedaż
w trybie przetargu nieograniczonego.
Z dniem 24 września 2014 roku upływa
termin do złożenia wniosku przez osobę,
której przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2014r.
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podaje się do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Baborowie oraz w BIP na okres 21
dni.
-Działka nr 382/1 o pow. 0.0225 ha,
obręb
Boguchwałów,
KW
OP1G/00021227/7. Obszar działki
nr 382/1 stanowi tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
usługowej, zagrodowej oraz obiekty
związane z działalnością ogrodniczą.
Sprzedaż w trybie przetargu
nieograniczonego.
Wartość
nieruchomości 3 430,00zł. Z dniem 23
września 2014 roku, upływa termin do
złożenia wniosku przez osobę, której
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.
U. z 2014r. poz.518 z późń. zm.)
Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Baborowie oraz w BIP na
okres 21 dni.
- Działka nr 364/4 o pow. 0,0030 ha, KW
OP1G/00021223/9, obręb Babice.
Powyższy teren obejmujący działkę
nr 364/4 stanowi drogę gminną klasy
lokalnej i dojazdowej. Działka obecnie
nieużytkowana , porośnięta chwastami o
kształcie regularnego wąskiego trójkąta.
Wartość nieruchomości 689, 00zł.
Sprzedaż w formie przetargu
nieograniczonego. Z dniem 29 września
2014 roku, upływa termin do złożenia
wniosku przez osobę, której przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.
z 2014r. poz.518 z późń. zm.)
Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na

Miejskiego w Baborowie oraz w BIP na
okres 21 dni.
- Działka nr 576/17 o pow. 0,0762 ha,
KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów.
Powyższy
teren
zlokalizowany
w Baborowie przy skrzyżowaniu ulic:
Powstańców i Plac Dworcowyoznaczony symbolem 14-MWUI- stanowi
teren
zabudowy
mieszkaniowousługowej. Dopuszcza się ulice
wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi,
place do ruchu pojazdów, garaże, budynki
gospodarcze. Wartość nieruchomości 31
642, 00 zł. Sprzedaż trybie przetargu
nieograniczonego. Z dniem
22
października 2014 r. upływa termin do
złożenia wniosku przez osobę, której
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.
z 2014r. poz.518 z późń. zm.)
Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Baborowie oraz w BIP na
okres 21 dni.
- Działka nr 394/6, o pow. 0.0230 ha,
obręb Raków, KW OP1G/00021229/1.
Powyższa działka oznaczona symbolem
1-UPI stanowi tereny usług publicznych,
zabudowa mieszkaniowa. Sprzedaż
w trybie przetargu ograniczonego.
Wartość nieruchomości 4 920,00zł.
Z dniem 23 września 2014 roku, upływa
termin do złożenia wniosku przez osobę,
której
przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2014r.
poz.518 z późń. zm.) Obwieszczenie
podaje się do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Baborowie oraz w BIP na okres 21 dni.
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