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Pierwsza Monografia Baborowa i sołectw
Ostatnia  książka  o Baborowie  została wydana  za  czasów burmistrza Edwarda Gorczyńskiego. Od  kilku  lat  poszukiwałam osoby, 

która  napisałaby  książkę  o  Baborowie  oraz  o  wszystkich  sołectwach.  Ponad  rok  temu  dr  historii  Katarzyna  Maler  zgodziła  się 

napisać szczegółową historię Naszej Gminy. Pani dr Katarzyna Maler, mieszkanka Głubczyc, napisała już wiele książek opisujących 

historię  naszego  regionu,  jak  mówi:  informacje  do  nich  zbierała  przez  całe  życie.    „Monografię  Baborowa  i  okolic”  pisała  10 

miesięcy. W tym czasie spotkała się z mieszkańcami naszej gminy, którzy przekazywali informacje oraz zdjęcia do kopiowania.

Chciałam, by Monografia    ta była w każdym domu  i mieszkaniu gminnym, by każdy mógł poznać  lub uzupełnić  swą wiedzę na 

temat historii Gminy Baborów.
Gmina,  jeszcze  w  maju  tego  roku,  złożyła  wniosek 

o  dofinansowanie  unijne  wydania  książki  do  LGD  w  Kietrzu. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie  i 7 października 2018r. odbyła  się 

promocja  książki,  podczas  której  Pani  dr  Katarzyna  Maler 

opowiedziała  jak  przebiegało  pisanie  Monografii.  Następnie, 

bardzo  licznie  zgormadzeni mieszkańcy  oraz  osoby  spoza  gminy 

zainteresowane  książką,  mogli  otrzymać  Monografię  i  uzyskać 

autograf Autorki. Podczas spotkania przekazano, za darmo, prawie 

300 książek. 

Obecnie  książka  jest  przekazywana  nieodpłatnie  mieszkańcom 

sołectw.

Wszyscy,  którzy  mieli  możliwość  jej  czytania,  przeglądania 

wyrażają bardzo pozytywną opinię na  temat ciekawej zawartości: 

treści, zamieszczanych zdjęć i ilustracji.

Wydanie  „  Monografii  Baborowa  i  Okolic”  jest  ważnym 

wydarzeniem w życiu Gminy; ogromne zainteresowanie obecnych 

i  dawnych  mieszkańców  Gminy  książką  poświadcza,  że  „nie 

samym chlebem człowiek  żyje” – wielu  z nas  chce  znać historię 

terenów na których żyjemy.

Elżbieta Kielska burmistrz
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GOK  ZAPRASZA !!!

Niebezpieczne dla zdrowia przekroczenia stężeń 
azotanów w wodzie pitnej w Tłustomostach

Podczas  jednego  z  ostatnich  posiedzeń  Komisji  Rady 

Miejskiej  Tomasz  Krupa,  prezes  ZUKu  przedstawił 

informację,  że  na  ujęciu  wodnym  w  Księżym  Polu  od  lat 

podnosi  się poziom azotanów, dając do zrozumienia,  że picie 

wody  z  tego  ujęcia  stanowi  zagrożenie  dla  zdrowia 

mieszkańców. 

Informuję,  że  woda  z  ujęcia  w  Księżym  Polu  NIGDY  nie 

przekroczyła norm dopuszczalnych, więc nie zagraża zdrowiu. 

Mieszkańcom  przeszkadzają  natomiast  bardzo  częste  awarie, 

skutkujące  brakiem  wody  lub  niskim  jej  ciśnieniem,  a  za 

prawidłowe  funkcjonowanie  urządzeń  na  ujęciu  odpowiada 

ZUK.

Informuję,  szczególnie  Mieszkańców  Tłustomostów,  że  dwa 

miesiąc  e  temu  SANEPiD  głubczycki  wszczął  postępowanie 

administracyjne  w  sprawie  nieodpowiedniej  jakości  wody 

z  wodociągu  Amandów  Tłustomosty:  oba  wyniki 

z  przeprowadzonych  6  sierpnia  2018r.  badań:  z  pompowni 

w  Tłustomostach  oraz  z  budynku  nr  93e  wskazują  na 

przekroczenie  normy  azotanów:  pierwszy  o  prawie  50%, 

drugi o prawie 25%.

Czy mieszkańcy Tłustomostów wiedzą o tym? czy ZUK Ich  

poinformował? Czy  poinformowała  radna Magdalena Bradel, 

której  mąż  został  zatrudniony  na  ujęciu  wody 

w Tłustomostach, by kontrolował jego działanie?

Zwróciłam się do SANEPiDu z zapytaniem o poziom stężenia 

azotanów  w  wodzie  pitnej  w  Tłustomostach  w  poprzednich 

dwóch latach. Oto wyniki:

  w  roku  2016,  w  dwóch  próbkach  stężenia  azotanów 

wynosiły:  81,30  mg/l  i  81,40  mg/l.  Przy  normie  50  mg/l   

przekroczenie wynosiło 63% !

w  roku  2017,  w  jednej  próbce  stężenie  azotanów  wyniosło 

57,1±8,7 mg/l przy normie 50 mg/l.

Czas wolny od zajęć  lekcyjnych  i pracy można  spędzić nie  tylko przed  telewizorem czy komputerem, przypominamy o zajęciach 

popołudniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

• zumba dla wytrwałych  poniedziałki  i środy godzina 18:00,  Baborów, sala widowiskowa, Rynek 9,

• zajęcia wzmacniajace dla osób starszych  wtorki i czwartki, godz. 16:30 – 17:30, Baborów, sala gimnastyczna, ul. Opawska

• zajęcia fitness  wtorki i czwartki,  godz. 17:30 – 18:30, Baborów, sala gimnastyczna, ul. Opawska

• zajęcia fitness z elementami tańca  wtorki od godz. 19:00 Raków, świetlica wiejska  

• zajęcia taneczne dla dzieci – poniedziałki i środy od godziny 16:00 na sali widowiskowj w Baborowie, ul. Rynek 9.

• zajęcia rekreacyjnosportowe dla dzieci – piątki od 14:30 Baborów, sala sportowa, ul. Wiejska  

• ognisko muzyczne   czwartki od godz. 15:30– Baborów, budynek GOKu, ul. Rynek 17.

Wszystkie  zajęcia  prowadzą  wykwalifikowani,  zdolni,  młodzi  duchem  i  ciałem  instruktorzy  ,animatorzy,    pełni  energii,  dobrego 

humoru, chcący zarazić potrzebą ruchu, rozwijaniem zainteresowań innych.

Lidia Piecha

Jak  mnie  poinformowano,  w  roku  pobieranych  jest  6  do  8 

próbek,  czyli  niewiele. Dodam,  że  terminy poboru próbek do 

badań  są  znane  ZUKwi    czy  można  być  pewnym,  że 

mieszkańcy, poza  tymi przekroczeniami o których napisałam, 

pili i piją wodę zdatną do picia? 

Woda z ujęcia w Tłustomostach od lat nie nadaje się do picia 

z  powodu  przekroczenia  azotanów  i  MUSI    być  mieszana 

z „dobrą” wodą z Amandowa tak, by nie przekraczano normy 

azotanów.    Lecz  za  „dobrą”  wodę  z Amandowa  ZUK  musi 

płacić. Czy  dolewa  się  za mało wody  z Amandowa,  bo  dużo 

kosztuje  ?  Czy  dlatego  zdarzają  się  tak  znaczne 

przekroczenia? 

Czy można oszczędzać na zdrowiu mieszkańców?

Azotany  w  przekroczonym  stężeniu  są  szkodliwe,  znacznie 

zwiększają  ryzyko  wystąpienia  nowotworu  układu 

pokarmowego.  Najbardziej  narażone  na  oddziaływanie 

azotanów są niemowlęta oraz małe dzieci ponieważ są jeszcze 

na etapie rozwoju. U niemowląt może wystąpić sinica – groźna 

choroba.

Podsumowując:  prezes  Tomasz  Krupa  wprowadzał 

mieszkańców  Księżego  Pola  i  radnych  w  stan  niepokoju 

pokazując  wyniki  stężenia  azotanów  w  wodzie  z  Księżego 

Pola, które NIGDY NIE PRZEKROCZYŁY normy, a wyniki 

z Tłustomostów, które tak bardzo PRZEKROCZYŁY NORMĘ 

opisuje jako „incydentalne”.

„  Najważniejsza  jest  szczerość  i  poszanowanie  drugiego 

człowieka”  to cytat z pewnego plakatu wyborczego.

Elżbieta Kielska burmistrz
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Zajęcia muzyczne w GOK !!!

Festiwal Twórczości Artystycznej 
Opolskie Szmaragdy 2018

Zapraszamy zainteresowane dzieci i młodzież  w czwartki od godziny 15:30, na ognisko muzyczne, które działa w GOKu, przy 

ul.  Rynek  17  od  września.  Ognisko  upowszechnia  kulturę  muzyczną,  promuje  talenty  muzyczne,  uczy  aktywnego  i  twórczego 

spędzania czasu.

Proponujemy  naukę  gry  na  instrumentach:  trąbka,  klarnet,  keyboard,  saksofon    połączoną  z  zajęciami  teoretycznymi.  Ognisko 

prowadzi Pan Władysław Mołdrzyk lider, dyrygent Raciborskiej Orkiestry Plania, wieloletni animator kultury,  nagrodzony przez 

Prezydenta Raciborza w roku 2016.

Stworzyliśmy  już  grupę  dzieci  pragnących  doskonalić  swoje  umiejetności  gry  na  keyboardzie.  Zgodnie  z  powiedzeniem:  „Grać 

i śpiewać każdy może...” zapraszamy wszystkich innych chcących rozpocząć przygodę z instrumentami muzycznymi.

Lidia Piecha

„Opolskie Szmaragdy” to prezentacje artystów z całego 

regionu.  8  i  9 września  podczas  Święta Województwa 

Opolskiego  na  plenerowej  scenie w  zamkowym parku 

w Mosznej wystąpili soliści i zespoły z samorządowych 

instytucji  kultury  naszego  województwa.    Festiwal 

poprowadzili  Karol  Strasburger  i  Robert  Janowski. 

Wśród  prezentujących  się  zespołów  znalazły  się 

baborowskie  Margaretki.  Zaśpiewały  „Miks  pieśni 

patriotycznych  z  okazji  100lecia  Niepodległości 

Polski.”

Słowa  uznania  i  wdzięczności  należą  się  naszym 

baborowskim  Emerytkom  z  Chóru  za  wieloletnią, 

działalność,  reprezentowanie  Gminy  Baborów  na 

szczeblu  wojewódzkim,  powiatowym  i  lokalnym 

a  przede  wszystkim  za  podtrzymywanie  tradycji 

i kultury Śląska Opolskiego.

Lidia Piecha

Współpraca Gminy z ZUK
Zakład Usług Komunalnych w Baborowie do roku 2017 był spółką 

gminy  Baborów,  a  obecnie  jest  spółką  międzygminną,  której  ok.

90% udziałów posiada Gmina Baborów (pozostali współwłaściciele 

to  gminy:  Pawłowiczki  i  Rańska Wieś).  Zamieszczam  informację 

o kwotach zleceń gminnych dla ZUK na przestrzeni ostatnich 7 lat. 

Dzięki  zleceniom  gminnym  ZUK  poszerzył,  w  ostatnich  latach, 

zakres  usług  o  przewozy  pasażerskie,  realizuje  gospodarkę 

odpadami,  oczyszczanie  miasta,  utrzymanie  zieleni,  realizował 

małe  inwestycje  gminne  np.  brukowanie  parkingów, 

uporządkowanie  lub  założenie  skwerów,  zadania  z  funduszy 

sołeckich  i  inne.  Celowo  nie  organizowałam  przetargów,  których 

ZUK mógłby nie wygrać, korzystając z prawa unijnego „in house”.

Jak widać po stale rosnących kwotach umów Gminy z ZUK, bardzo 

dbałam o rozwój spółki:  

2011 r.  200 237 zł

2012 r.  468 138 zł

2013 r.  1 249 313 zł

2014 r.  991 583 zł 

2015 r.  1 218 963 zł

2016 r.  1 329 444 zł

Często  informuję mieszkańców o  tym, ze Gmina otrzymała 

dofinansowania unijne bądź krajowe do realizowania jakichś 

inwestycji  (drogi,  oczyszczalnie  ścieków,  świetlice  itd.)   

remontów  (  ratusz,  sala widowiskowa)  do wydania  książki 

o Baborowie i sołectwach, organizacji dożynek, współpracy 

z  gminą  partnerską,  budowy  wieży  widokowej,  renowacji 

kapliczki lub zabytkowej figury, placu zabaw … itd.

Podaję  kwotę  funduszy  unijnych,  jakie  pozyskał  prezes 

ZUK Tomasz Krupa  przez  ponad  7  lat  zarządzania    ZUK

iem        0  zł    (  na  podstawie  informacji  uzyskanej  od 

prezesa). 

Szkoda,  ze  prezes  T.Krupa  nie  był  zainteresowany 

pozyskiwaniem  pieniędzy  unijnych,  bo  w  Naszej  Gminie 

mogłoby  być  realizowanych  o  wiele  więcej  inwestycji, 

choćby  z  zakresu  wodnokanalizacyjnego  lub 

zagospodarowania terenów zielonych. 

Podkreślam,  że  prawidłowe  funkcjonowanie  spółki  ZUK 

było i jest dla mnie jednym z priorytetowych zadań. 

Elżbieta Kielska burmistrz
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XVIII FESTIWAL KULTURY POWIATOWEJ 
BABORÓW 2018

Gospodarzem tegorocznego Festiwalu Kultury Powiatowej 

jest Baborów.Już za nami konkurs plastyczny, który odbył się 

12.09.2018 w Baborowie, zwycięzcami konkursu w kategorii 

szkół podstawowych kl. IIII jest: 

I Szymon Kupina

II Ania Rzeźnik

II Helena Ćwikowska

Kategoria szkół podstawowych kl. IVVI

I Amelia Bandurska

II Samuel Krajczy

Kategoria szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

I Weronika Drążek

II Aleksandra Jakubowska

III Weronika Fabrowska

IV Karolina Włodarska

Konkurs piosenki, który miał miejsce w Głubczycach 24.09. 

kategoria szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

laureaci

I Filip Plata

II Karolina Zinko, Amelia Lipa

III Hanna Janczura

ZESPOŁY

III Zespół wokalny „SZAG” 

WYRÓŻNIENIE: Wiktoria Pantok – Nikola Kokoszka

PIOSENKA OBCOJĘZYCZNA

I Laura Rychalska

II Wiktoria Margiel

III Filip Plata

SZKOŁA PODSTAWOWA – PIOSENKA

Kl. IIII

I Zosia Kaczanek

II Milena Ball

III Julia Kobylańska

WYRÓZNIENIE – Henryk Skrzyp

KL. IVVI

I Amelia Szyra, Karolina Bogacz

II Faustyna Sozańska

III Monika Pawluś

 

ZESPOŁY IIII

II Zespół wokalny „CANTABILE”

III Zespół „PAUZA”

ZESPOŁY IVVI

I Zespół Wokalny SP Bogdanowice

II Zespół Wokalny „MINI SZAG”, Zespół Wokalny 

„Słoneczny Duet”

III Zespół Wokalny „CANTABILE”

W Branicach odbył się przegląd prezentacji dzieci 

przedszkolnych w terminie 02.10.2018

Publiczne Przedszkole w Branicach Oddział zamiejscowy 

w Bliszczycach

Publiczne Przedszkole we Włodzieninie Oddział zamiejscowy 

w Dzbańcach Osiedle

Katolickie Przedszkole Sióstr Maryi Niepokalanej Branice

Publiczne Przedszkole im. Jana Pawła II, Baborów

Publiczne Przedszkole w Branicach z Oddziałami 

zamiejscowymi w Bliszczycach

Przedszkole nr 1im. Marii Konopnickiej, Głubczyce

Przedszkole nr2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kubusia 

Puchatka

Przedszkole nr3, Głubczyce 

Konkurs taneczny w Kietrzu dnia 04.10.2018

Kat. Dziecięca

I Zespół „MINI SZANSA” Publiczna Szkoła Podstawowa, 

Dzierżysław

II Zespół „MINI SYSTEM” Gminny Ośrodek Kultury, 

Baborów

III Zespół „EUPHORIA” Szkoła Podstawowa nr 3, Głubczyce

Kat. Młodzieżowa

I Zespół „SZANSA” Publiczna Szkoła Podstawowa, 

Dzierżysław

II Zespół „FOLKSTARS” Zespół SzkolnoPrzedszkolny, 

Baborów

III Zespół „FLOWERS” Zespół SzkolnoPrzedszkolny, 

Baborów

Konkurs recytatorski w Baborowie w dn. 09.10.2018

KL. IIII 

I Alicja Wójcik

II Henryk Skrzyp

III Natalia Skibińska

KL. IVVI

I Matylda Makarska

II Malina Baca

III Łukasz Kleszczyński

KL. GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE

I Weronika Hipnarowicz

II Karolina Żądło

III Oliwia Taratuta

Przed nami :

16.10.2018r. – Warsztaty teatralne – Kietrz

17.10.2018r. – Konkurs Literacki – Kietrz

18.10.2018r., godz. 16:00 – KONCERT GALOWY, 

zakończenie festiwalu  Baborów

Animator kultury

Aleksandra Pruszowska
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Zauważyliście,  że  dzieci  bardzo  lubią  tańczyć?  Wszelkie  zabawy  połączone 

z  ruchem  i  tańcem  są  podejmowane  u  dzieci  spontanicznie  –  dlatego  należy  je 

rozwijać..

Jesienny Rajd Harcerski

Wielki SUKCES!

Zastęp  Drużyny  Zawisza  Czarny,  z  ZSP  w  Baborowie,  w  dniach  56  października  uczestniczył  w  XXXV  jesiennym 

rajdzie  ,,Szlakiem Granicznym”.  Druhny  i  druhowie  zaopatrzeni  w mapę  i  kartę  patrolową  przy  słonecznej  pogodzie  rozpoczęli 

pieszą  wędrówkę  wyznaczoną  trasę.    Trasa  rajdu  wiodła  przez  Głubczyce,  Gadzowice,  Gołuszowice,  Dobieszów  i  Pietrowice.   

Podczas  przemarszu  harcerze  zaliczali  kolejne  punkty  kontrolne  i  odpowiadali  na  pytania  dotyczące  stuletniej  historii  harcerstwa 

polskiego.  Po  dotarciu  do  mety  rajdu  w  Pietrowicach  na  uczestników  rajdu  czekał  wspólny  obiad.  Podsumowaniem  dnia  było 

ognisko harcerskie, przy którym drużyny harcerskie przy dźwiękach gitary ze śpiewem świętowali stulecie harcerstwa polskiego. 

W  drugim  dniu  rajdu  udaliśmy  się  do  Braciszowa;  celem  etapu  było  dotarcie  do  Parku  imienia  biskupa Antoniego Adamiuka   

patrona harcerzy, gdzie uczestniczyliśmy w modlitwie za harcerzy poległych w I i II wojnie światowej. 

W tym dniu dużą atrakcją dla harcerzy była możliwość poznania pracy służb mundurowych, tj.: straży granicznej, straży pożarnej, 

policji  oraz  żołnierzy  z  10  Brygady  Logistycznej  w  Opolu.  Na  zakończenie  rajdu  odbył  się  uroczysty  apel  z  udziałem  służb 

mundurowych, podczas którego miłą niespodzianką było wręczenie pucharu, przez Komenda Hufca Głubczyce oraz burmistrza p. 

Adama Krupy, Zastępowi Drużyny Zawisza Czarny z ZSP w Baborowie.

Wszyscy  zmęczeni  po  trudach  wędrówki,  ale  zadowoleni  ze  wspólnie  spędzonego  czasu  na  zdobywaniu  kolejnych  sprawności, 

wróciliśmy do domu. Do zobaczenia na szlaku kolejnego rajdu.

       Czuwaj

  Dh Ewa Świercz

 „Podczas każdego tańca, 

któremu oddajemy się z radością,

umysł traci swoją zdolność kontroli, 

a ciałem zaczyna kierować serce”

Paulo Coelho
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Za nami mnóstwo występów  i prezentacji, nerwów  i  stresu,  ale  takiego  sukcesu  jeszcze nie osiągnęłyśmy, mianowicie  II miejsce 

w XVII Festiwalu Kultury Powiatowej w Konkursie Tanecznym, który odbył się 04.10.2018 w Kietrzu. 

Spośród wielu zespołów tanecznych, które prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny, moje dziewczynki z formacji tanecznej 

„Mini System” zdobyły nagrodę, która była tylko marzeniem..

Dzięki swej determinacji i ciężkiej pracy udowodniły, że marzenia się spełniają! Jestem z nich bardzo dumna..

Bardzo dziękuję rodzicom za to, że zawsze nas wspierają, a dziewczynkom za ogromna wolę walki w doskonaleniu tańca..

Taniec  jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie  jest  tylko prostą  interpretacją czy 

wyobrażeniem życia; jest całym życiem…

Instruktor d.s. sportu

Martyna Wielgus

W  ramach,  realizowanego  w  Zespół  SzkolnoPrzedszkolny  w  Baborowie, 

projektu  pod  hasłem  "Ocalić  od  zapomnienia..."  w  sali  widowiskowej  GOK 

odbyło się spotkanie z reżyserem panem Mariuszem Jankowskim, autorem filmu 

„Podwójne  korzenie”.  Uczniowie,  nauczyciel  i  zaproszeni  goście  m.in.  z  LO 

w  Kietrzu  zobaczyli  wielokrotnie  nagradzany  dokument  opowiadający 

o  wydarzeniach  w  Hucie  Pieniackiej  w  1944r.  Słowo  wstępne  wygłosiła 

dr Bożena Bensz. Projekt  dofinansowany  został  przez Fundację BGK  im.  J. K. 

Steczkowskiego w Konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”. Pan Jankowski 

wraz  z  jednym  z  aktorów,  uczniem  naszej  szkoły  Mikołajem  Pawelcem, 

opowiadał również o kulisach powstawania filmu.

Głównym  celem  realizowanego  przez  nauczycielki  ZSP  w  Baborowie  p. Annę 

Rozłucką  –  Jankowską  i  p.  Iwonę  Nowak  projektu  jest  kreowanie  postaw 

patriotycznych i umacnianie tożsamości lokalnej oraz narodowej młodych ludzi. 

Uczestnicy  projektu  zapoznani  zostali  z  wydarzeniami  historycznymi  w  Hucie 

Pieniackiej  mającymi  wpływ  na  funkcjonowanie  społeczności  lokalnej,  a  ze 

względu na młody wiek uczestników koordynatorzy projektu żywią nadzieję, że 

przyczyni się on do upamiętnienia tych wydarzeń i pozwoli pielęgnować pamięć 

o nich.

Iwona Nowak

Ocalić od zapomnienia…  projekt ZSP w Baborowie
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BRUDNE i NIEBEZPIECZNE ulice i drogi powiatowe
Na  terenie  Gminy  Baborów  istnieją  drogi  gminne,  które  mamy 

w  obowiązku  utrzymywać,  oraz  drogi  powiatowe,  za  których  stan 

techniczny,  oczystkę,  wykaszanie  poboczy  odpowiada  Powiat 

Głubczycki.  

Ulice  powiatowe  w  Baborowie  to:  Krakowska,  Kozielska,  Opawska, 

Kościuszki,  Głubczycka,  Ratuszowa,  Raciborska,  część  Powstańców 

od Kaplicy na Dzielów, część Rynku  od strony biblioteki.

Drogi  powiatowe  na  terenie  gminy:  wszystkie  główne  w  sołectwach 

oraz łączące Baborów i sołectwa oprócz drogi wojewódzkiej, biegnącej 

przez Boguchwałów i Suchą Psinę.

Przez  8  lat  moich  kadencji,  mimo  moich  deklaracji,  nie  było 

współpracy  z  Powiatem.  Brałam  udział  w  posiedzeniach  Zarządu 

Powiatu np.  proponowałam, by  jednocześnie  (Powiat  i Gmina)  złożyć 

wnioski  na  dofinansowanie  remontów  „swoich”  części  Rynku,  bo  za 

współpracę otrzymywało się wtedy dodatkowe punkty preferencyjne – 

jednak  Zarząd  nie  był  zainteresowany.  Nie  było  również  współpracy 

przy remoncie ulicy Wiejskiej i innych inwestycjach.

W  większości,  na  pisma  i  monity  telefoniczne  z  Gminy,  dotyczące 

sprzątania  i  remontów  ulic,  otrzymujemy  wymijające  odpowiedzi 

z bliżej nieokreślanymi terminami wykonania.

Ulice  powiatowe  w  Baborowie  są  brudne,  zarośnięte,  z  załamanymi 

chodnikami, ubytkami w jezdni, korony drzew rosnących przy nich są 

nieprzecinane  od  lat,  na  chodniku  przy  ul.  Głubczyckiej  stoi  kikut 

wyschniętego kilka lat temu drzewa.

Drogi powiatowe na terenie gminy Baborów w większości są w stanie 

bardzo  złym,  ich  stan  techniczny  wręcz  zagraża  zdrowiu  i  życiu 

użytkowników jak np. na odcinku z Tłustomostów na Kietrz (droga  ta 

powinna być zamknięta dla ruchu). 

  Członkiem  Zarządu  Powiatu  jest  radna  powiatowa  z  terenu  naszej 

gminy od 8 lat  p. Irena Sapa.

Na  ostatnim  spotkaniu  w  Sali  widowiskowej  p.  Sapa  wskazała,  że 

moglibyśmy, jako Gmina „jakoś” razem z Powiatem remontować drogi 

powiatowe.  Niestety    współpraca  nie  polega  na  wykorzystywaniu 

drugiej strony  Gmina ma swoje drogi i nie prosi Powiatu o ich remont.

Niech każdy wykonuje swoje obowiązki.

Załączam  zdjęcia  ulic  i  dróg  powiatowych,  które  wykonał  p. Artur 

Czechowicz.

Elżbieta Kielska, burmistrz
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W bezpłatnej nauce pływania (obejmującej wynajem pływalni, transport 

dzieci  ze  szkoły  na  pływalnię,  opłatę  instruktorów  nauki  pływania, 

ubezpieczenie  dzieci)  uczestniczy  45  uczniów  z  klas  pierwszych, 

drugich i trzecich PSP. 

Pierwsze zajęcia  już za uczniami, w tym oswajanie z wodą, ćwiczenia 

oddechowe a przede wszystkim świetna zabawa, która spowodowała, że 

niektórzy nawet nie spostrzegli, że już uczą się pływać 

Alicja Szuba

Umiem pływać
W szkole podstawowej w Baborowie rozpoczęły się pozalekcyjne zajęcia

 sportowe, realizowane na pływalni w Głubczycach, w ramach projektu 

powszechnej  nauki  pływania  „Umiem  pływać”,  współfinansowanego 

przez  Ministerstwo  Sportu  i  Turystyki.  Projekt  realizowany  jest  we 

współpracy  z Wojewódzkim  Zrzeszeniem  LZS  w  Opolu  i  potrwa  do 

końca grudnia 2018 r.
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Teren pod zabudowę 
mieszkaniową 
przy ulicy 
Krakowskiej

Pszczółki

"Pszczółki"  przebrane  w  piękne  kolorowe  stroje  z  wielkim  zaangażowaniem  i  radością  wcieliły  się  w  role  leśnych  duszków 

i grzybków, aby  tańcem i śpiewem przedstawić  inscenizację  jesieni. Za piękne występy wszyscy uczestnicy otrzymali duże brawa 

oraz nagrody w formie owoców, słodyczy i fartuszków do malowania.

Wyjazd sprzyjał utrwalaniu pozytywnych wzorców zachowania w miejscach publicznych, pokonywaniu tremy i nieśmiałości. Dzieci 

wróciły do przedszkola radosne i zadowolone.

Grażyna Pelczarska

W ramach rozwijania umiejętności recytatorskich i tanecznych 

oraz  współpracy  ze  środowiskiem  lokalnym,  grupa 

"Pszczółki"  wzięła  udział  w  Festiwalu  Kultury  Powiatowej, 

który odbył się w Branicach.

Dzieci  z  niecierpliwością  czekały  na  ten  dzień,  aby 

zaprezentować  swoje  umiejętności  poza  terenem  przedszkola 

oraz  zobaczyć  występy  swoich  rówieśników  z  innych 

placówek.

W  sierpniu  br.  prezydent  RP  podpisał  tzw. 

Specustawę,  która  ma  ułatwić  budowę  nowych 

osiedli  na  terenach  poprzemysłowych, 

powojskowych  i  rolnych  położonych  w  granicach 

administracyjnych  miast.  Zgodnie  z  nią,  możliwa 

stanie  się  budowa  domów  jednorodzinnych 

i bloków z pominięciem planów miejscowych. 

Jak  wiemy,  Kombinat  Rolny  w  Kietrzu  prowadzi 

swą działalność  również  na  terenie  naszej  gminy   

w  Langowie  powstała  Ferma  krów,  w  Rakowie 

powstaną  nowe  wiaty.  W  Baborowie,  na  terenie 

przy ulicy Krakowskiej, działalność hodowlana jest 

kontynuowana  ale  Prezes  Mariusz  Sikora  zgodził 

się,  by  na  potrzeby  rządowego  programu 

Mieszkanie  Plus  przeznaczyć  część  terenu 

Kombinatu bezpośrednio sąsiadującego z Osiedlem 

Akacjowym. 

To  bardzo  dobra  wiadomość  dla  wszystkich 

zainteresowanych  zamieszkaniem  w  naszym 

miasteczku.  Kolejne  informacje  na  ten  temat 

podamy wkrótce.

Elżbieta Kielska

Rządowy program
 „Czyste powietrze”

11 września  2018  r.  na  Sali Widowiskowej w Baborowie  odbyło  się 

spotkanie mieszkańców z  ekspertem WFOŚiGW w Opolu w  sprawie 

szczegółowego  omówienia  ogólnopolskiego  programu  „Czyste 

powietrze”.  Polega  on  na  możliwości  uzyskania  dofinansowania  lub 

pożyczki na:

  wymianę  starego  pieca  bądź  zakup  nowego,  ekologicznego  źródła 

ciepła,

 termomodernizację budynku (docieplenie ścian, dachu),

 wymianę okien i drzwi,

 montaż lub wymianę instalacji c.o. i c.w.u.

  instalację  odnawialnych  źródeł  energii  (kolektory  słoneczne, 

fotowoltaika, pompy ciepła),

 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program  skierowany  jest  do  właścicieli  budynków  jednorodzinnych 

istniejących  bądź  osób  posiadających  zgodę  na  rozpoczęcie  budowy. 

Wysokość dofinansowania wynosi od 30% do nawet 90% całkowitych 

kosztów  przedsięwzięcia,  w  zależności  od  dochodu  na  osobę 

w  gospodarstwie  domowym.  Dofinansowaniu  podlegają  zarówno 

planowane inwestycje, jak i już rozpoczęte nie wcześniej niż 12 mcy 

przed  dniem  złożenia  wniosku.  Na  jej  realizację  mamy  24  mce  od 

dnia  podpisania  umowy.  Nabór  wniosków  rozpoczął  się  już  19 

września br, i będzie trwał aż do końca 2027 r. Wnioski składa się do 

WFOŚiGW  w  Opolu  w  formie  elektronicznej  lub  papierowo,  a  ich 

wzory  zamieszczone  są  na  stronie  internetowej  funduszu.  Więcej 

szczegółów o programie można uzyskać w Urzędzie (pok. nr 19, 

tel.: 774036924) bądź bezpośrednio w Funduszu Ochrony Środowiska 

w Opolu.    

Artur Czechowicz
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„Podróżować, podróżować jest bosko.”

…  śpiewała  Kora  w  jednym  z  wielkich  przebojów  Maanamu  w  czasach,  kiedy  dla  przeciętnego  Polaka  podróżowanie  było 

nieosiągalnym marzeniem (jeżeli w ogóle przyszło mu do głowy takie marzenie mieć). Od tamtego czasu świat mocno się zmienił, 

a podróżowanie stało się dostępne niemal dla każdego, z czego wiele osób korzysta, bo przecież „(…) więcej  się można nauczyć 

podróżując…”

Niektórzy,  oprócz  pasji  do  poznawania  nowych  miejsc  i  kultur,  posiadają  także  potrzebę  podzielenia  się  swoimi  odkryciami, 

zachwyceniami,  spostrzeżeniami,  nie  tylko  za  pośrednictwem  mediów  społecznościowycych,  ale  też  na  żywo.  Skwapliwie 

korzystamy z tej chęci do dzielenia się wrażeniami z podróży, spotkania takie na stałe już weszły do naszej oferty. 

Zaczęło  się  od  pana Tomasza Kiziaka,  który  od  kilku  lat,  zwykle  jesienią,  prezentuje w  bibliotece  fotorelacje  ze  swoich  letnich 

podróży. W  zaciszu  czytelni,  przy  domowym  cieście  i  kawie/herbacie,  podążamy wirtualnie  szlakiem wędrówek  pana Tomasza. 

W tym roku odwiedziliśmy Szkocję, „przemierzając” trasę z Fort William do Ullapool, którą nasz gość wraz z dwoma towarzyszami 

przeszedł pieszo podczas letniego urlopu. Dzięki temu spotkaniu mieliśmy okazję poznać uciążliwości szkockiego klimatu a także 

dowiedzieć  się  jakie  rośliny  i  zwierzęta  występują  na  prezentowanym  obszarze,  w  co  należy  wyposażyć  się  podejmując  zamiar 

wyruszenia w taką podróż i ile należy zgromadzić pieniędzy, żeby ten zamiar zrealizować. Spotkania z Panem Tomaszem mogą być 

zachętą dla tych, którzy chcieliby podróżować, ale wydaje im się, że finansowo nie udźwigną takiego przedsięwzięcia. 

Kolejne spotkanie miało miejsce w filii w Rakowie i umożliwiło nam odbycie podróży do zupełnie innego świata.

 Iran jest dla nas odległy nie  tylko ze względu na 

położenie  geograficzne.  To  kraj  o  zupełnie 

odmiennej,  obcej  dla  nas  kulturze.  Dzięki  Panu 

Jackowi  Plasunowi  mogliśmy  zobaczyć  kawałek 

tego  odległego  świata.  Iran  to  kraj 

o  wielowiekowej  historii  i  fascynującej  kulturze. 

Pan  Jacek  opowiadał,  że  trochę  się  obawiał 

o swoje bezpieczeństwo. Z informacji dostępnych 

w  internecie  wiemy,  że  Iran  to  kraj,  w  którym 

panuje  religijna dyktatura. Okazało  się  jednak,  że 

Irańczycy  są  cudownymi,  skromnymi, 

serdecznymi  i  gościnnymi  ludźmi.  I  bardzo  lubią 

Polaków. 

Prezentowane zdjęcia chwilami przenosiły nas do 

świata  z  „Księgi  tysiąca  i  jednej  nocy”.  Piękne 

zabytki:  bogato  zdobione  meczety,  piętrowe 

mosty,  skromne  grobowce  perskich  władców… 

Taka wyprawa wymaga  już posiadania większych 

zasobów finansowych, ale można się w nią wybrać 

samodzielnie, bez korzystania z pośrednictwa biur 

podróży. 

Okazuje  się,  że  świat  jest  w  naszym  zasięgu. 

Wystarczy tylko wyjść z domu. :)

Ewa Ratuś
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Cenna umiejętność pozyskiwania pieniędzy unijnych
Ponieważ wpadło mi w ręce Zestawienie wynagrodzeń Prezesów Spółek z o.o. z terenu Powiatu Głubczyckiego w latach 20162017, 

wykonane przez prezesa spółki ZUK Tomasza Krupę, a zamieszczone w gazetce „NIE – Głos Mieszkańców”, postanowiłam również 

wykonać pewne zestawienie. 

Przedstawiam,  poniżej,  zestawienie  projektów  unijnych  zrealizowanych  przez  spółkę Gminy Głubczyce  „Głubczyckie Wodociągi 

i Kanalizacja”.  Jak widać,  gdy  się  tylko  chce,  to można  tak wiele  zrobić  dla  swojej  spółki  i Gminy:  Prezes  głubczyckiej  spółki 

pozyskał w ostatnich latach, z jednego tylko programu unijnego PROW, ponad 12 milionów zł dofinansowania, realizując inwestycje 

za ponad 24 miliony zł.

Nie  mogę  przedstawić  zestawienia  projektów  unijnych  zrealizowanych  przez  ZUK,  bo  prezes  Tomasz  Krupa  przekazał  mi 

informację, że pozyskał 0 zł funduszy unijnych przez długi okres swojego sprawowania funkcji, czyli od 2011r.

Wynagrodzenia  roczne  prezesów obu wspomnianych  spółek,  za  lata  2016  i  2017  są  prawie  takie  same. Starałam  się motywować 

Tomasza Krupę do lepszej pracy dla dobra gminnej spółki ZUK i dobrze wynagradzałam. Lecz w ubiegłym roku, nie widząc starań 

o pozyskiwanie pieniędzy unijnych jak również mając coraz więcej uwag do jakości jego pracy nie zgodziłam się na zaproponowaną 

przez niego uchwałę dotyczącą wynagrodzenia,  zgodnie  z którą mógł otrzymać ogromną podwyżkę wynagrodzenia miesięcznego 

oraz wynagrodzenia „zmiennego” czyli nagrody rocznej. 

Prezes Tomasz Krupa,  zamiast  szukać nowych obszarów działalności,  proponował  również ogromne podwyżki wszystkich umów 

z Gminą. Na przykład: nie zgodziłam się w czerwcu tego roku, by podwyższyć umowę za odbiór i zagospodarowanie odpadów o 170 

tyś. zł, bo skutkowałoby to podwyższeniem opłaty śmieciowej na jednego mieszkańca o 6 zł, czyli z obecnych 12zł wzrosłaby do 

18zł.  Teraz  prezes  wykazuje  straty  ZUK  na  działalności  związanej  z  odpadami,  a  przecież  wystarczyłoby  przypatrzeć  się  gdzie 

można  zaoszczędzić  lub  zmienić  sposób  gospodarowania  np.  zmniejszyć  częstotliwość  odbioru makulatury  lub  szkła  paliwo  do 

śmieciarek stanowi duży koszt na tej działalności. To prezes jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Zakładu, nie może 

opierać się jedynie na umowach z Gminą (pozostałymi Gminami) lub opłatach mieszańców.
Elzbieta Kielska, burmistrz
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Wyspiański inaczej!
Stanisław Wyspiański to niewątpliwie wielki artysta, patriota, Polak, którego 

postać warto przypomnieć uczniom w tak ważnym dla naszego narodu roku 

setnej rocznicy odzyskania niepodległości. 

W  Zespole  SzkolnoPrzedszkolnym  w  Baborowie  uczyniła  to  pani  Dorota 

Kaczmar    instruktorka  plastyki,  malarka,  animatorka  wielu  przedsięwzięć 

w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu, która przyjechała do nas 

wraz z pracami składającymi się 

na  wystawę  zatytułowaną  „Żywe  dzieła  Wyspiańskiego.  Jestem  częścią 

dzieła sztuki”.

Podczas tego spotkania uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji pani Doroty, 

która  w  bardzo  przystępnej  i  ciekawie  przedstawionej  formie  przybliżyła 

sylwetkę Stanisława Wyspiańskiego. Opowiedziała  także o genezie projektu 

i etapach jego tworzenia. Następnie 

spośród  tłumu  chętnych  wyłoniono  modela,  operatora  i  stylistę,  którzy  na 

oczach zainteresowanych widzów tworzyli kolejne fotografie odwzorowujące 

obrazy Stanisława Wyspiańskiego.  W wydarzeniu brała udział uczestniczka

projektu Pola Mróz, która wcieliła się w obraz "Dziewczynka gasząca świecę" z 1893 r. Pola w barwny sposób opowiedziała 

o całej przygodzie z Wyspiańskim. 

Wystawę można oglądać w holu szkoły do 5.11.2018 r
Anna Rozłucka Jankowska

nauczycielka ZSP w Baborowie




