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Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Baborów

„Ostatni marsz…”
3 lutego br. w Baborowie odbyła się Woje
wódzka uroczystość odsłonięcia tablicy
upamiętniającej zamęczonych i zamordo
wanych więźniów największego niemiec
kiego nazistowskiego obozu koncentra
cyjnego KL Auschwitz – Birkenau, którzy
17 stycznia 1945r. zostali wyprowadzeni
z obozu oświęcimskiego i byli gnani m.in.
przez teren naszej gminy w kierunku Rze
szy. Na terenie Gminy Baborów podczas
„Marszu Śmierci” życie zakończyło około
50 więźniów.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. od
prawioną w kościele parafialnym przez
o. Proboszcza Tadeusza Janowiaka w in
tencji więźniów obozu w Oświęcimiu,
którzy szli w „Marszu Śmierci” w 1945 ro
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Następnie uczestnicy uroczystości prze
szli, w Marszu Pamięci, przy wtórze orkie
stry Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej
z KędzierzynaKoźla, w asyście kompanii
honorowej 10.Opolskiej Brygady Logi
stycznej, pocztów sztandarowych: Wojska
Polskiego, Komendy Wojewódzkiej Poli
cji, Komendy Powiatowej Policji, Okręgo
wego Inspektoratu Służby Więziennej
w Opolu, Stowarzyszenia Kresowego z K
Koźla, harcerskich i szkolnego, przecho
dząc w szpalerze harcerzy trzymających
flagi narodowe, pod budynek byłego Ratu
sza Miejskiego na którym umieszczono
Tablicę Pamięci.
W uroczystościach wzięli udział m.in.: by
li więźniowie obozu w Oświęcimiu: Grze
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gorz Tomaszewski i Janina Ziemnik, sena
tor RP Jerzy Czerwiński, senator RP Grze
gorz Peczkis, Jacek Jarmoliński  asystent
Posła do Parlamentu Europejskiego Sła
womira Kłosowskiego, Elżbieta Słodkow
ska – asystent Poseł na Sejm RP Katarzyny
Czochara, Wicewojewoda Opolska Violet
ta Porowska, dyrektor biura Wojewody
Opolskiego Jerzy Naszkiewicz wraz z do
radcami i pełnomocnikami Wojewody,
Dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu
prof. dr hab. Krzysztof Kawalec, Naczel
nik Delegatury IPN w Opolu dr Bartosz
Kuświk, przedstawiciel Marszałka Woje
wództwa Opolskiego Janusz Wójcik oraz
radni Sejmiku Województwa Opolskiego:
Leszek Antoszczyszyn i Kazimierz Py
ziak, Prezes Patriotycznego Związku Or
ganizacji Kresowych i Kombatanckich
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Witold Listowski, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej
w Opolu ppłk. Leszka Czerebę reprezentował kpt. Andrzej
Krupa z Zakładu Karnego w Głubczycach, Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Głubczycach Piotr Smoleń,
burmistrz Kietrza Krzysztof Łobos, wiceburmistrz Głubczyc
Kazimierz Bedryj, zastępca wójta Branic Katarzyna Herbut,
wicestarosta Powiatu Głubczyckiego Anita Juchno, Radni
Powiatu Głubczyckiego oraz Gmin: Głubczyce, Kietrz, Branice
i Baborów, oficerowie 10.Opolskiej Brygady Logistycznej,
dyrektor Muzeum Powiatowego z Głubczyc Barbara
Piechaczek, Prezes oddziału Głubczyckiego Związku Inwalidów
Wojennych i więzień Majdanka Amelia Mamczar, dyrektorzy
szkół z terenu Powiatu Głubczyckiego, harcerze ZHP
z Komendantem Ryszardem Kańtochem, harcerz ZHR z druhem
Marcinem Żukowskim oraz przedstawiciele Radia Opole, TVP 3
Opole, Radia DOXA.
Po przemówieniach Gości, nawiązujących do tragicznych

wydarzeń „Marszu Śmierci” nastąpiło odsłonięcie Tablicy
Pamięci przez byłych więźniów KL Auschwitz Birkenau,
następnie: Apel Pamięci i Salwa Honorowa, po których
znamienici Goście złożyli wiązanki i wieńce: pierwszym,
złożonym pod Tablicą był wieniec od Prezydenta RP Andrzeja
Dudy, który złożyła Wicewojewoda Opolska.
Ostatnim punktem uroczystości
była część artystyczna
przygotowana przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Baborowie z udziałem artystów z Klubu
Piosenki Poetyckiej i Autorskiej z Raciborza  pod kierunkiem p.
Ireny Hlubek.
Swoimi przeżyciami podzielił się z zebranymi były więzień
obozu KL Auschwitz Birkenau Grzegorz Tomaszewski.
Poprzez krzewienie postaw patriotycznych dbamy o to, by
mieszkańcy tych terenów, a szczególnie młode pokolenia
dowiedziały się o nieludzkim Marszu, który pochłonął tysiące
istnień ludzkich. Miejmy nadzieję że ludzie potrafią uczyć się na
tragicznych doświadczeniach niech podobne tragedie nigdy się
już nie wydarzą.
Uroczystość była organizowana przez: Wojewodę Opolskiego,
dyrektora delegatury IPN w Opolu, Opol
skiego Kuratora Oświaty i burmistrza
Gminy Baborów.
Składam
serdeczne
podziękowania
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
by ta uroczystość przebiegła godnie i bez
piecznie : dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Lidii Piecha i pracownikom GOK,
dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
Alicji Szuba, wicedyrektor Elżbiecie
Olejnik (za piękne dekoracje na Sali wido
wiskowej i przy Tablicy Pamięci) oraz p.
Barbarze Piotrowskiej, p.Marcinowi Cze
chowiczowi, funkcjonariuszom Policji
Powiatowej, strażakom – ochotnikom
z Baborowa, Babic, Rakowa, Suchej Psi
ny, pracownikom urzędu miejskiego, bi
blioteki gminnej.
Elżbieta Kielska, burmistrz
Echo Baborowa
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BAJKI, BAJKI…
Bajkowy turniej dla dzieci, korzystających z wypoczynku or
ganizowanego przez GOK w Baborowie, odbył się w przed
ostatni dzień ferii. Trzy pięcioosobowe drużyny zmierzyły się
z przygotowanymi przez nas zadaniami. Poradziły sobie świet
nie, jednak nie było tak zupełnie „lajtowo”:). Co najmniej jed
no z zadań wymagało głębszego namysłu i dłuższego czasu na
rozwiązanie. Żeby odnaleźć sylaby, z których należało ułożyć
hasło – tytuł znanej bajki, trzeba było rozwiązać działania ma
tematyczne. Taka mała turniejowa komplikacja. :) Przypo
mnienie sobie niektórych, mniej popularnych tytułów też
zajęło trochę czasu, ale ostatecznie wszystkim zespołom udało
się poprawnie rozwiązać wszystkie zadania. Naszym zamiarem
nie było przecież sprawdzenie, czego dzieciaki nie wiedzą, tyl
ko sprawienie, żeby wszyscy się dobrze bawili. I udało nam się
osiągnąć ten cel. :) Bardzo dziękujemy uczestnikom za wspól
ną zabawę.
Ewa Ratuś

Bożonarodzeniowy Turniej Piłki Nożnej
Ubiegły rok zakończyliśmy ze sportowym
akcentem. Dnia 29.12.2017 w piątkowe
popołudnie wraz z panem Bronisławem
Kanasem i dziećmi z naszej Gminy roze
graliśmy turniej piłki nożnej na hali spor
towej przy ul. Wiejskiej. Po uroczystym
otwarciu dzieciakom wręczone zostały
mikołajkowe paczki. Do sportowych zma
gań stawiły się cztery drużyny: Osiedle
Baborów, Baborów Centrum, Cukrownik,
Sokół Boguchwałów. Turniej rozegrano na
zasadzie „ każdy z każdym”. Gra była za
cięta i ekscytująca. Najlepszą drużyną
okazała się drużyna Osiedle Baborów.
Klasyfikacja drużyn:
I miejsce  Osiedle Baborów
II miejsce  Centrum Baborów
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III miejsce  Cukrownik
IV miejsce  Sokół Boguchwałów
Najlepszy Strzelec Oliwier Mazurkiewicz
Mistrz Rzutów Karnych Bartłomiej Cy
kowski
Na piłkarzy czekała woda i posiłek regene
racyjny w postaci przepysznych kanapek.
Po zakończeniu piłkarskich rywalizacji
nadszedł czas na koronacje. Zwycięzcom
wręczone zostały nagrody i dyplomy. Ser
deczne podziękowania kierujemy do pana
Bronisława Kanasa i rodziców młodych
piłkarzy za wspieranie drużyn podczas
rozgrywek. Widzimy się na kolejnym tur
nieju już wkrótce!
Instruktor d.s. sportu
Martyna Wielgus

Dzień babci
i dziadka
W kalendarz uroczystości przedszkolnych
wpisanych jest wiele świąt związanych
z rodziną. O wszystkich pamiętamy. Nowy
rok rozpoczyna miesiąc styczeń, w którym
obchodzone jest jedno z ważniejszych
świąt – " Dzień Babci i Dziadka". Dziad
kowie, to nieoceniony skarb dla wnuków,
dla których mają zawsze czas, są gotowi
do zabaw, opieki, odbierają wnuki z przed
szkola, babcie gotują wnukom pyszne
obiadki. To właśnie babcia i dziadek spra
wiają, że wnuki są radosne i szczęśliwe.
W dniu 12.01.2018 r. grupa "Słoneczka"
z przedszkola przy ul. Opawskiej gościła
babcie i dziadków, którzy zostali zaprosze
ni z okazji swego święta. Zaproszeni go
ście mogli podziwiać umiejętności swych
wnuków prezentujących wiersze, piosen
ki, tańce oraz inscenizację "Dwanaście ży
czeń". Mali artyści z dużym przejęciem
i zaangażowaniem odtwarzali swoje role.
W ten sposób mogli podziękować za trud
włożony w ich wychowanie. Na zakończe
nie dzieci zaśpiewały wszystkim gościom
głośno i radośnie „sto lat” oraz wręczyły
własnoręcznie zrobione upominki. Uro
czystość przebiegła w miłej i radosnej at
mosferze i została zakończona słodkim
poczęstunkiem przygotowanym przez ro
dziców. Dziękujemy rodzicom, którzy za
wsze wspierają nasze przedszkolne
uroczystości.
Grażyna Pelczarska
Bożena Lenartowicz
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Powstaje książka o historii Baborowa i sołectw
Pani dr Katarzyna Maler z Głubczyc rozpoczęła pisanie książki
o historii Baborowa i wsi położonych obecnie w gminie
Baborów.
Bardzo cieszy mnie, ze napisze tą książkę Osoba związana z
powiatem głubczyckim, mieszkająca tu, ucząca m.in.
mieszkańców naszej gminy w liceum głubczyckim  czyli
emocjonalnie związana z tymi terenami i  jak widać po
dotychczasowych publikacjach Pani dr Katarzyny Maler 
mająca piękną ambicję opisania ich historii.

Jeżeli ktoś z mieszkańców ma wiedzę nieopisaną dotychczas
nigdzie, posiada dokumenty, pocztówki, stare publikacje
o terenie naszej gminy i jej mieszkańcach, zdjęcia ( szczególnie
chodzi o powojenną historię Gminy, mało opisaną ), to
p.Katarzyna Maler prosi o kontakt, ponieważ takie informacje
mogą wzbogacić książkę.
Staramy się o dotację unijną do wydania książki, która powinna
znaleźć się w każdym gminnym domu. Mam nadzieję, że
jesienią będziemy mogli ją wziąć do ręki.
Elżbieta Kielska

APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
9 listopada 2017 roku w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w
Baborowie odbył się uroczysty apel z okazji 99. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dzień 11 listopada jest polskim świętem narodowym. Ale zanim
nadszedł, nasz kraj przez 123 lata znajdował się pod zaborami:
rosyjskim, pruskim, austriackim. Przez tyle lat zaborcy
próbowali wykorzenić u Polaków ich kulturę, język i religię.
Dzięki patriotycznej postawie naszych przodków najcenniejsze
wartości zostały uratowane. Tragiczne losy Polaków
pozbawionych ojczyzny oraz ich walkę w powstaniach
niepodległościowych XIX wieku przedsta
wili uczniowie ze szkoły podstawowej
oraz gimnazjum. pod kierunkiem p. B.
Piotrowskiej i B. Bensz. W dalszej części
apelu przytoczono najważniejsze walki
z udziałem naszych przodków na frontach
I wojny światowej. Poszczególne
fragmenty poparte zostały piosenkami
patriotycznymi w wykonaniu gimnazja
listek: Martyny Komorek, Elżbiety
Stańczyk,
Joanny
Stańczyk
oraz
uczennicy klasy IIIc Szkoły Podstawowej
 Poli Mróz, którą przygotowała p. Albina
Dziedzińska.
Bożena Bensz
Barbara Piotrowska

Mikołajki w Tłustomostach
W dniu 09.12.2017r. w Świetlicy
Wiejskiej w Tłustomostach odbyło się
spotkanie z Mikołajem, podczas którego
zostało wręczone 68 paczek najmłodszym
mieszkańcom sołectwa.
Podczas imprezy uczestnicy spędzili
wspólnie czas poprzez wspólną zabawę
oraz
wykazaniem
sie
różnymi
sprawnościami i talentami. Odbyły się
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występy artystyczne, wręczone zostały
paczki
oraz odbyła się pogadanka
edukacyjną na temat asertywnych postaw
wobec uzależnień, aby uczestnicy nie
sięgali po używki.
Z tego miejsca składamy serdecznie
podziękowania dla wszystkich osób, które
przyczyniły się do zorganizowania tej
imprezy oraz dla Pani Burmistrz

za dofinansowanie, dzięki czemu
mogliśmy zorganizować tak udaną
imprezę dla dzieci i młodzieży.
Magdalena Bradel
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Świąteczne spotkanie w Dzielowie

Dnia 16 grudnia w Sołectwie Dzielów
odbyło się spotkanie świąteczne. Dzieci
wspólnie robiły ozdoby choinkowe
i wspólnie ubierały choinkę. Dla
wszystkich był słodki poczęstunek
i wspólne kolędowanie. Gościem
specjalnym był Święty Mikołaj, który
przyniósł paczki wszystkim dzieciom.
Dziękuje za pomoc w zorganizowaniu
tego spotkania P. Renacie Kidziak.
Pieniądze na zorganizowanie spotkania
otrzymaliśmy z Gminy Baborów.
Serdecznie dziękujemy.
Sołtys Wsi Dzielów Anna Kiner

Andrzejki i Mikołajki w sołectwie Babice
25 listopada na świetlicy wiejskiej w Babicach odbyła się zaba
wa Andrzejkowa dla dzieci, zorganizowana została przez panie
z stowarzyszenia BABICZANKI. W trakcie imprezy dzieci brały
udział w wielu zabawach przy muzyce oraz w licznych grach
i zabawach ruchowych m.in. krzesełka, rodzina w zoo, kareta,
Baba Jaga patrzy oraz wielu innych. Grom i zabawom końca nie
było. Był też poczęstunek i napoje, aby dzieciom sił starczyło na
to wszystko. Dzieci były roześmiane, zadowolone i szczęśliwe.
7 grudnia do dzieci z sołectwa Babice przybył Święty Mikołaj.
Zacny gość zjawił się dźwigając na plecach worek z upominka
mi dla milusińskich. Mikołajowi dopisywał świetny humor. Po
serdecznym i radosnym przywitaniu przez dzieci, Święty Miko
łaj przywoływał kolejno wszystkie dzieci na swoje poczciwe ko
lana, aby wysłuchać, co mają do powiedzenia i wręczyć im
prezenty. Niestety Mikołaja wzywały obowiązki i musiał wyru
szać w dalszą podróż. Pożegnał się radośnie z dziećmi i obiecał
wrócić za rok. Mikołajki wszystkim dzieciom bardzo się podo
bały, dlatego pragniemy podziękować Pani burmistrz za możli
wość skorzystania z dofinansowania z Gminy Baborów
w ramach udzielonej dotacji.
Wioletta Linczewska

Dzielniocwy
z Baborowa najlepszy
w Polsce
Tytuł najlepszego dzielnicowego roku
2017 wywalczył st. asp. Jarosław Bart
czak z Komendy Powiatowej Policji
w Głubczycach, który po raz pierwszy
otrzymał puchar przechodni Przewodni
czącego Sejmowej Komisji Spraw We
wnętrznych
i Administracji
dla
najlepszego dzielnicowego w kraju. Gra
tulujemy tak zaszczytnego wyróżnienia
i życzymy samych sukcesów!
Artur Czechowicz
Echo Baborowa
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Współpraca Gminy Baborów i Komendy Powiatowej Policji
Gmina Baborów dofinansowała, w 2017
r., zakup nowego radiowozu dla
Komendy Powiatowej Policji, w kwocie
4 tyś zł. W tym roku Gmina Baborów
również dofinansuje zakup kolejnego
samochodu policyjnego (5 tyś zł), bo
tabor samochodowy powiatowej policji
szybko się zużywa, a zakupione z dotacji
radiowozy jeżdżą po terenie całego
powiatu, wykonują rocznie dziesiątki
tysięcy kilometrów wiec szybko się
zużywają.
Wspólnie z komendantem powiatowym
policji
Tomaszem
Musialikiem
rozmawialiśmy o przywróceniu w Babo
rowie Posterunku Policji (obecnie jest
Rewir).
Elżbieta Kielska, burmistrz

Święto Dziadków w Rakowie
W sobotę 20tego stycznia w świetlicy wiejskiej w Rakowie
odbyło się spotkanie z okazji Dni Babci i Dziadka, przygotowane
przez filię biblioteki publicznej, panią sołtys Urszulę Podolak
oraz panie: Grażynę Nowak, Beatę Staroszik i Irenę Piechulla.
Licznie przybyli goście: babcie, dziadkowie oraz rodzice małych
artystów, mogli podziwiać występy swoich pociech na scenie.
Spotkanie przy kawie i słodkim poczęstunku upłynęło w miłej
i serdecznej atmosferze. Dzieci poprzez wiersze i piosenki mogły
wyrazić swoją miłość do dziadków i zrobiły to wyśmienicie.
Oklaskom nie było końca. Dla wszystkich obecnych był to czas
pełen wzruszeń i radości.
Grażyna Nakoneczna

Dzień Bezpiecznego
Internetu –
06.02.2018 r.
Internet – potężne narzędzie dostarczające
niezliczonych ilości informacji, oferujące
przeróżne formy rozrywki, pozwalające
oglądać świat i poznawać nowych ludzi
bez wychodzenia z domu. Prawie
wszyscy codziennie przeglądamy zasoby
internetowe w poszukiwaniu informacji i
kontaktujemy się ze znajomymi. Zdarza
się, że tracimy poczucie czasu i spędzamy
w wirtualnym świecie wiele godzin,
zupełnie nie zauważając, jak szybko
mijają. Zdarza się, że poznajemy przez
internet kogoś, kto „zaprzyjaźnia się” z
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z nami tylko po to, by nas skrzywdzić.
O tym właśnie opowiadał spektakl „Nick –
Victoria”, zaprezentowany młodzieży
przez aktorów krakowskiego Teatru Edu
kacji i Profilaktyki „MASKA”. Jego ce
lem było przypomnienie o zagrożeniach,
jakie wiążą się z korzystaniem z internetu:
uzależnieniu od portali społecznościo
wych i gier online, skutkach zbyt otwarte
go opowiadania o sobie i publikowania
zdjęć w sieci. Scenariusz zakładał aktywny
udział widzów w niektórych scenach, co
stanowiło ważny element edukacyjny
spektaklu. Działanie zostało sfinansowane
ze środków gminnego programu profilak
tyki i rozwiązywania problemów alkoho
lowych.
Ewa Ratuś

SUKCES
PIŁKAREK
Dziewczęta z Publicznej Szkoły Podsta
wowej w Baborowie odniosły wielki suk
ces zdobywając Mistrzostwo Wojewó
dztwa w Halowej Piłce Nożnej w ramach
IGRZYSK DZIECI. Warto zwrócić uwagę
na fakt, iż nasze Mistrzynie w drodze po
złoto w Turniejach Kwalifikacyjnych nie
przegrały żadnego spotkania. Pokonały
wszystkie drużyny powiatu głubczyckie
go. W Półfinale Wojewódzkim pokonały
szkoły z Opola, Leśnicy i Olszanki. W Fi
nale zostawiły za sobą drużyny ze Zdzie
szowic, Solarni i Białej Nyskiej.
Wszystkie Turnieje odbywały się w hali
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sportowej ZSP w Baborowie. W Finale
startujące drużyny otrzymały puchary,
dyplomy i medale przekazane przez
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
OPOLSKIE. Nagrody w imieniu Zarządu
WSZS wręczał Koordynator Powiatowy
Pan Marian Węgrzynowicz. Podzięko
wania należą się Pani Dyrektor Alicji
Szuba za pomoc w organizacji
i przeprowadzeniu zawodów.
Warto
wspomnieć, że dziewczęta okazały się
lepsze od swych starszych kolegów, którzy
w kwietniu wywalczyli brązowe medale

Mistrzostw Województwa w piłce nożnej
na ORLIKU. Zmagania swoich córek
obserwowali ich rodzice, którzy nie kryli
łez po zwycięstwie drużyny.
ZŁOTA
DRUŻYNA
występowała
w składzie: Dżesika Baziak, Wiktoria
Baziak, Aisza Gerritsma, Natalia Kidziak,
Martyna Kuta, Martyna Leszczyńska,
Amelia Mazurkiewicz, Oliwia Osadnik,
Martina Waliczek i Monika Załuska.
Andrzej Deszka
Trener drużyny

„Mikołajkowe marzenia do spełnienia”
W oddziałach przedszkolnych przy ulicy
Opawskiej bale karnawałowe były i są
popularną formą rozrywki, dostarczają
dzieciom wiele przeżyć i radości. Czas
przygotowań do balu mijał bardzo szybko,
a dzieci na kalendarzu odliczały dni do
jego rozpoczęcia. Jednocześnie, by
tradycji stało się zadość, rozpoczęło się
szykowanie strojów karnawałowych przez
rodziców.
Z
satysfakcją
musimy
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podkreślić
ich
zaangażowanie
i pomysłowość. Do tańców przygrywała
muzyka, którą dzieci same wybrały
i każdy poddał się swobodnej zabawie.
W ten sposób wiele z nich pokonało
nieśmiałość, pozbyło się zahamowań
i niezręczności. Wszystko to można było
zaobserwować podczas gier i zabaw, które
uatrakcyjniły nasz bal.
Nauczycielki przedszkola

Konkurs
popularyzujący
dialekt sułkowski
"Konkurs popularyzujący dialekt sułkow
ski" zrealizowany został w ramach wspól
nego projektu ZSP w Baborowie
i Stowarzyszenia Ekologika pod hasłem
"Powrót do przeszłości  historia miasta
i gminy Baborów". Uczniowie przed przy
stąpieniem do konkursu zapoznali się
z biografią popularyzatora dialektu suł
kowskiego – Feliksa Stauera. Impreza
miała na celu popularyzację i upowszech
nienie dialektu sułkowskiego i narzecza
baborowskiego, pobudzenie zaintereso
wania kulturą naszego regionu, kształto
wanie u młodego pokolenia, szacunku
i wiedzy o mowie przodków. W jury zasie
dli: pan Tomasz Kiziak  popularyzator po
staci Feliksa Steuera, pani Marta
Lechoszest  przedstawicielka Stowarzy
szenia Ekologika, pani Alicja Szuba  dy
rektor ZSP w Baborowie, pani Ewa
Świercz  prezes Stowarzyszenia Miłośni
ków Sułkowa oraz pani Bożena Bensz 
nauczycielka historii, popularyzatorka
dialektu sułkowskiego. Laureaci konkur
su:
I miejsce  Weronika Hipnarowicz kl.7B
PSP,
II miejsce  Nela Szulc kl.7B PSP,
III miejsce  Michał Kiner kl.3B PG
Organizatorzy dziękują Stowarzyszeniu
Miłośników Sułkowa i pani Bożenie
Bensz za pomoc
w organizacji konkursu oraz udostępnienie
zdjęć i dokumentów związanych z Felik
sem Steuerem i dialektem sułkowskim.
Iwona Nowak
Anna RozłuckaJankowska
ZSP Baborów
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Przebudowa drogi gminnej  ul. Wincentego Witosa w Baborowie
Odbył się przetarg na przebudowę drogi gminnej – ul.
Wincentego Witosa w Baborowie. W ramach zadania przewiduje
się: przebudowę konstrukcji i nawierzchni drogi, chodników
oraz budowę zatok parkingowych, przebudowę skrzyżowań,
przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci
wodociągowej, wykonanie nowego oznakowania drogowego.
Termin wykonania zadania  do końca sierpnia tego roku.
Najniższą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych Adriana Bąk z Głubczyc za kwotę 948.972,05 zł
brutto. Okres gwarancji wyniesie 5 lat.
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do przetargu:

Gmina ma przyznane dofinansowanie w wysokości 50 %
kosztów kwalifikowalnych z pieniędzy Pana Wojewody ( czyli
dofinansowanie pochodzi ze środków krajowych  nie unijnych)
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej czyli tzw. „schetynówek”.

Remont budynku byłego Ratusza w Baborowie wraz
z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania na obiekt kultury
Na remont i przebudowę budynku byłego
Ratusza Miejskiego Gmina miała
zaplanowaną kwotę 2 100 000 zł. Kwota
z pierwszego przetargu przekraczała ją
znacznie, bo wyniosła: 2 789 754,06 zł
(zgłosiła się jedna firma). Przetarg ten
unieważniłam licząc na niższe oferty
w kolejnym przetargu. Odbył się drugi
przetarg (wpłynęły dwie oferty), najniższą
ofertę
złożyła
firma
Budmistrz
z KędzierzynaKoźla : 2 642 000 zł kwota
ta również przewyższała zaplanowane
środki. Zaproponowałam Radzie Miejskiej
zwiększenie zaplanowanej kwoty, bo
Gmina ma przyznane dofinansowanie
unijne z Regionalnego Programu
Operacyjnego w wysokości prawie 1 600
000 zł na ten remont i szkoda byłoby je
utracić. Budynek nie przechodził
większych remontów od 18 lat i pilnie

wymagał renowacji – jest wpisany do
rejestru zabytków. Do kosztów remontu
trzeba dodać koszty nadzoru inwestorskie
go oraz wyposażenia. Dobrze będzie, gdy
całe zadanie doprowadzenia tego budynku
do stanu użyteczności zmieści się w kwo
cie 3 mln zł.
Główny zakres prac obejmie: naprawę
więźby i wymianę pokrycia dachowego na
łupkowe, naprawę wieżyczki zegarowej
i obicie blachą z tytan cynku, wykonanie
ankrowania murów, odbudowanie coko
łów, wymianę schodów zewnętrznych,
wymianę okien z odtworzeniem okien za
murowanych, nowe instalacje: elektrycz
ne, sanitarne, centralnego ogrzewania,
wymianę tynków wewnętrznych i ze
wnętrznych, nowe drzwi na parterze i pod
daszu oraz odrestaurowanie drzwi na
piętrze, położenie dodatkowego stropu be

tonowego (tzw.tarczy) nad parterem, czę
ściowo nowe posadzki lub renowację par
kietów. Zostanie odtworzone zamurowane
wejście do piwnicyy, w piwnicy będą no
we posadzki kamienne a ściany zostaną
oczyszczone z tynków do cegły, która po
zostanie nietynkowana.
Układ pomieszczeń na parterze nie zmieni
się, będą nowe sanitariaty. Na pierwszym
piętrze powstanie duża sala obejmująca
połowę kondygnacji, szatnia, pomieszcze
nie kuchenne. Na poddaszu będą dwie sale
z aneksami kuchennymi i sanitariatami.
Schody wewnętrzne będą wymienione na
nowe  dębowe. Będzie przejście z budyn
ku urzędu miejskiego do budynku byłego
ratusza. Termin wykonania zadania  do
14.09.2018 r.
Okres gwarancji wyniesie 5 lat.

Kolejny sukces reżysera filmu
„Podwójne korzenie” Mariusza
Jankowskiego
Film „Podwójne korzenie” Pana Mariusza Jankowskiego
młodego reżysera z Baborowa  ukaże się w TV Polonia. To
kolejne potwierdzenie uznania wartości tego filmu
dokumentalnego przez znawców. Życzymy Panu Mariuszowi
Jankowskiego kolejnych sukcesów, kontynuowania tej pasji.
Głównemu aktorowi filmu  świadkowi mordu na Polakach w
Hucie Pieniackiej Panu Józefowi Kobylańskiemu życzymy
powrotu do zdrowia i długich lat życia.
Pierwsza emisja na antenie TVP Polonia w przeddzień rocznicy
mordu (wtorek) 27.02 godz.18:25, kolejne (czwartek) 01.03
godz. 23:10, (piątek) 02.03 godz. 15:10.
Elżbieta Kielska, burmistrz
Echo Baborowa
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FERIE ZIMOWE
Z GOK
Zimowy blask – karnawałowy czas
Ferie zimowe to idealna pora, aby trochę
odpocząć od szkoły
i poleniuchować oraz spędzić czas
wspólnie z najbliższymi.
W dniach 2226.01.2018 Gminny Ośrodek
Kultury zorganizował ferie zimowe dla
dzieci z Gminy Baborów. Instruktorzy
zadbali o to, by każdy znalazł coś dla
siebie. Nasze tygodniowe szaleństwo
wyglądało tak:
22.01.2018 – Wyjazd do H2Ostróg
w Raciborzu
„Na basenie istny wodny szał, ratownik
panikę siał ;)”
23.01.2018 – Wyjazd do Sali zabaw
HOPLANDIA w Opolu
„W każdym z nas, nawet w dorosłym
drzemię dziecko.
Dmuchańce, trampoliny dostarczały wiele
uśmiechu i adrenaliny”
24.01.2018 – Wyjazd na lodowisko
w Pszowie
„Mimo chłodu były układy taneczne na
tafli lodu ( piruety w górę,
w dół, lodowisko pękało w pół), jak
również wyścigi, jak się ktoś przewrócił,
pomagały Panie – dźwigi”
25.01.2018 – „Tak to leciało..!” –
KARAOKE
„Śpiewać każdy może trochę lepiej, lub
trochę gorzej..”
26.01.2018 – BAL KARNAWAŁOWY
„Wyginam śmiało ciało, dla mnie to
MAŁO !! Karnawałowy zawrót głowy,
zabaw i kostiumów masa – Panie
instruktorki wyciągnęły z rękawa ASA!”
Nasza praca i zaangażowanie nie poszły na
marne,
cieszyliśmy
się
dużym
zainteresowaniem, za co serdecznie
dziękujemy
uczestnikom
feryjnych
atrakcji. Mamy nadzieję, że w wakacje
będzie nas jeszcze więcej.
Instruktorzy GOK

Echo Baborowa
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Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Każdy inny – wszyscy równi pod takim hasłem w dniu
07.12.2017r. w ZSP w Baborowie odbył się apel z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Zebranych
licznie gości w osobach pani burmistrz Elżbiety Kielskiej,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie pani Lidii
Piechy oraz p.o. dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w
Baborowie pani Ewy Ratuś oraz rodziców uczniów klasy IB PSP
przywitała dyrektor ZSP pani Alicja Szuba. Celem apelu było
przybliżenie
społeczności
szkolnej
problemów
osób
z niepełnosprawnością. Uroczystość tłumaczona była na język
migowy przez nauczyciela ze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego dla Niesłyszących
i Słabosłyszących
w Raciborzu. Przy okazji uczniowie mogli uczestniczyć
w krótkiej lekcji języka migowego. Poznali daktylografię, czyli
alfabet palcowy migowy oraz gesty określające zwroty
grzecznościowe. Następnie zabrał głos przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego Michał Kiner i zapowiedział
pierwszy tego dnia występ. W dwóch tańcach zadebiutowali na
scenie fantastyczni „mali górale”, czyli uczniowie klasy IB.
Kolejnym punktem programu był występ gości z Domu Pomocy
Społecznej w Kietrzu, którzy przedstawili montaż słowno –
muzyczny do tekstu Juliana Tuwima „Abecadło”. Po nich
wystąpili uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w
Raciborzu prezentując się w dwóch odsłonach tańca
nowoczesnego inspirowanego muzyką rapu i hiphopu.

Po raz pierwszy w naszej szkole gościli wychowankowie
Placówki Opiekuńczo  Terapeutycznej z Cyprzanowa. W ich
wykonaniu zobaczyliśmy krótką scenkę o tolerancji oraz występ
muzyczny do utworu Stanisława Sojki. W zupełnie inny klimat
wprowadził oglądających pokaz grupy tanecznej „Black Roses”,
działającej przy ZSP w Baborowie tańczącej w rytmie ostrej
rockowej muzyki. Uczestnicy spotkania obejrzeli także krótki
film traktujący o zachowaniu się w stosunku do osoby
z
niepełnosprawnością.
Ostatnim
punktem
programu
artystycznego był koncert zespołu bębniarzy „Tumbao” ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno  Wychowawczego dla
Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.
Na zakończenie apelu pani dyrektor Alicja Szuba oraz pani
wicedyrektor Elżbieta Olejnik wręczyły
nauczycielom
i opiekunom występujących uczniów podziękowania w postaci
dyplomów oraz wykonanych z masy solnej przepięknych
aniołków z sercem na dłoni i logo naszej szkoły, aby
obdarowywani już zawsze czuli, że jesteśmy z nimi i zawsze
mogą liczyć na nasze wsparcie i przyjaźń.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości,
w tym pani Renacie Kidziak – mamie naszej Oliwki za
przepyszne ciasta, którymi raczy uczestników spotkania już od
kilku lat. Mamy nadzieję, że również za rok spotkamy się w tak
licznym i szacownym gronie.
Barbara Waga, Anna RozłuckaJankowska

Kolędowania, nastał czas...
„To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha
 w serca złamane i smutne,
Cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy,
Bóg się rodzi w człowieku”
Kolędy, pastorałki i wspólne spędzenie wolnego czasu to
niezwykle ważny element każdych Świąt Bożego Narodzenia.
Śpiewanie z najbliższymi nadaje niezwykłego klimatu
świątecznym spotkaniom, czyni te chwile wyjątkowymi. Kolędy
kojarzą nam się z tradycją, przywołują na myśl czasy
dzieciństwa i miłych rodzinnych przeżyć w świątecznym
nastroju. Melodyjne, często nawet taneczne, kolędy mają piękne
teksty, muzyka tworzy odpowiedni klimat, a słowa wypełniają
go treścią – podniosłą, ważną. Warto w tym czasie sięgnąć
w przeszłość i przypomnieć te z dawnych lat, często już
zapomniane.
Najpiękniejsze polskie kolędy są nieodłącznym elementem
związanym ze Świętami Bożego Narodzenia. Dlatego też dnia
18 stycznia 2018 r., na sali widowiskowej Gminny Ośrodek
Kultury zorganizował koncert kolęd i pastorałek z udziałem
zespołu UŚMIECH. Grupa działająca przy Miejskim Domu
Kultury w Głubczycach pod kierownictwem Pana Józefa
Echo Baborowa
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Kaniowskiego, który jest kompozytorem wielu utworów
wykonywanych przez zespół. Czwartkowy wieczór uświetnił
również mini występ dzieci z grupy tanecznej „Smyki” i „Iskra”
z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowany pod kierunkiem
Pani Martyny Wielgus działający przy GOK w Baborowie.
Zaproszeni goście, babcie i dziadkowie, którzy licznie przybyli
oraz wykonawcy koncertu wspólnie stworzyli niesamowitą
atmosferę tego magicznego wieczoru. Był to czas wielkich
emocji i wzruszeń a występ maluchów, który był prezentem dla
ukochanych babć i dziadków został nagrodzony ogromnymi
brawami.
A.PruszowskaAnimator GOK

Bezpiecznie zimą
Odwiedziny policjanta w naszym przed
szkolu stały się już tradycją. Spotykamy
się kilka razy w roku na pogadankach do
tyczących bezpieczeństwa. Tak było i tym
razem. Ponieważ jest sezon zimowy pan
policjant zapoznał dzieci z zasadami bez
piecznej zabawy na śniegu i lodzie. Przy
pomniał również jak należy prawidłowo
przechodzić przez ulicę i jak się ubrać,
aby być widocznym, gdy jest ciemno.
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Dzieci słuchały z dużym zainteresowa
niem i zadawały wiele pytań. Mamy na
dzieję, że spotkania te utrwalą znajomość
zasad bezpiecznego poruszania się i spo
wodują ich stosowanie o każdej porze ro
ku. Pan policjant przekazał przedszkola
kom różne odblaski, aby dzieci stosowały
je na co dzień i czuły się bezpiecznie na
drodze.
Nauczycielki przedszkola

Za nieodśnieżony
chodnik grozi
grzywna
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, kto nie wykonuje
obowiązków wymienionych w ustawie,
a także w Regulaminie utrzymania czy
stości i porządku podlega karze grzywny.
Karę w postaci mandatu wymierza poli
cjant lub strażnik miejski. Dodatkowo
wójt, burmistrz, prezydent miasta w dro
dze decyzji może nakazać wykonanie
obowiązków właściciela nieruchomości,
w tym obowiązku utrzymania w czystości
przylegającego do posesji chodnika. Wy
konanie decyzji podlega egzekucji.
Niestety, pomimo, iż obowiązek odśnie
żania i utrzymywania chodnika biegnące
go wzdłuż nieruchomości istnieje od
bardzo dawna, to wciąż wielu właścicieli
nieruchomości o nim zapomina lub go
ignoruje. Należy podkreślić, że odpowie
dzialność za utrzymanie chodnika spo
czywa nie tylko na samym właścicielu ale
również na współwłaścicielach, użytkow
nikach wieczystych oraz jednostkach or
ganizacyjnych i osobach posiadających
nieruchomość w zarządzie lub użytkowa
niu, a także podmiotach władających nie
ruchomością, w tym dzierżawców. Na
koniec musimy pamiętać o odpowiedzial
ności cywilnej za wyrządzone szkody, co
oznacza narażenie się na wysokie odszko
dowanie w razie czyjegoś wypadku
i uszczerbku na zdrowiu.
Przykre jest to, iż niektórzy właściciele,
bądź wspólnoty mieszkaniowe reagują
dopiero jak dostaną z Urzędu wezwanie.
Dlatego może lepszym rozwiązaniem bę
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dzie zawiadamianie policji w przypadku
powtarzających się zaniedbań tych sa
mych osób i podmiotów. Myślę, że ukara
nie kilkusetzłotowym mandatem na
pewno zdyscyplinuje nawet tych najbar
dziej „zapominalskich”.
Artur Czechowicz

Lodziarnia Pod
orzechem  Lody
Mistrzowskie 
naturalnie dobre!

GOK ZAPRASZA NA
NADCHODZĄCE IMPREZY
1. Dzień Kobiet – TARGI PIĘKNA
Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie na Dzień Kobiet, 10 marca 2018r., godz. 10:00
na sali widowiskowej. W programie: zasady i porady brafitterki, makijaże, maseczki na
twarz, manicure hybrydowy, stylizacja i strzyżenie włosów, porady dietetyczne, masaż
kręgosłupa, degustacja herbat i słodki poczęstunek. 10 marca 2018r., godz. 10:00

2. Warsztaty Wielkanocne
PISANKOWANIE  warsztaty pisania jaj woskiem (technika batiku). Ich celem będzie
poznanie obrzędów i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi oraz nauka
dekorowania jaj woskiem, czyli praktyczna umiejętność pisania pisanek
Wobec powyższego, zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w warsztatach
pisankarskich. Zajęcia prowadzone będą przez Panią Helenę Wojtasik  propagatorkę
ludowych tradycji obrzędowych Śląska Opolskiego. Z jej inicjatywy powstało Święto
Opolskiej Pisanki, w czasie którego odbywają się konkursy pisania jajek. Szczegóły już
wkrótce. 19 marca 2018., godz. 16:00

3. Kiermasz Wielkanocny
Chętnych do wystawienia swoich rękodzieł, produktów wielkanocnych serdecznie
zapraszamy do kontaktu z nami, tel. 77 40 36 939. 24 marca 2018r., godz. 9:00

4. VII Maraton Fitness

Gratulujemy Właścicielowi Lodziarni
Pod Orzechem – Panu Tomaszowi
Szypuła uzyskania – wraz z drużyną,
której był Kapitanem – 7 miejsca w
mistrzostwach Świata w Copa del Mondo
w Rimini we Włoszech. To kolejny
ogromny sukces po niedawno uzyskanym
tytule Mistrza Polski!
Wszyscy baborowianie znają lody
Państwa Szypuła. Pan Stanisław Szypuła
produkował je od 1974 r. Jego pasją
zaraził się syn Tomasz i tak trwa do dziś.
Pan Tomasz Szypuła pracuje w firmie
Polmarkus jako manager słodkiej
gastronomi
oraz
prowadzi
firmę
szkoleniową Lodowe Inspiracje. Jest
także założycielem pierwszego w Polsce
bloga o tematyce lodów na portalu
branżowym
Ilody.com.pl/blog
oraz
pierwszego videobloga na swoim profilu

Zapraszamy wszystkich na VII MARATON FITNESS na hali sportowej przy ul.
Wiejskiej!! W programie oferujemy:
ćwiczenia fitness dla KAŻDEGO, trampoliny, taniec latino, zumba. Porady dietetyka,
fizjoterapeuty i trenera personalnego, zdrowe fitprzekąski i shake. Nie możesz
przegapić !! Serdecznie zapraszają: instruktorzy GOK.
07.04.2018 od godz. 10:00
Lidia Piecha Dyrektor GOK
na Facebooku – Tomasz Szypuła Lodowe
Inspiracje.
Jak mówi: „Lody to moje życie. Chciał
bym, aby mogli Państwo cieszyć się tym
w mojej lodziarni! Bardzo mocno posta
wiłem na naturę. Do produkcji lodów
używamy lokalnej śmietanki i mleka z
Mleczarni Głubczyckiej, najlepszych, sta
rannie wyselekcjonowanych produktów
włoskich, polskich i innych oraz sezono
wych świeżych owoców. Nasze lody
owocowe – sorbety – zawierają 100%
owoców lub pulp owocowych. Nie za
wierają dodatków aromatyzujących i bar
wiących. Zagęstnikiem jest pektyna oraz
błonnik regulujący gospodarkę jelitową.

Nasze lody mleczne nie zawierają emul
gatorów, konserwantów oraz błonnik re
gulujący gospodarkę jelitową. Nasze lody
mleczne nie zawierają emulgatorów, kon
serwantów oraz sztucznych aromatów.
Struktura lodów i smak bierze się z odpo
wiedniego procesu technologicznego,
najlepszego surowca oraz pasji, która po
woduje, że nasze lody sprawiają przyjem
ność nawet najbardziej wysmakowanym
gustom.”
Życzymy Panu Tomaszowi Szypuła ko
lejnych sukcesów zawodowych, niech
Lodziarnia Pod Orzechem będzie zawsze
pełna Lodożerców.
Elżbieta Kielska, burmistrz

CZERWONY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU  WALENTYNKI
Kolorowy dzień w przedszkolu to super zabawa dla wszystkich.
Ta forma cyklicznej zabawy w „kolorowy dzień” cieszy się
dużym powodzeniem. W środę 14.02.2018r. nasz oddział
przedszkolny z ulicy Opawskiej „zaczerwienił się”, również
z okazji Dnia Św. Walentego. Tego dnia wszystko było
wyjątkowo czerwone, nawet dzieci miały na sobie ten wesoły
Echo Baborowa

kolor. Grupa „Żabki”, zaprosiła ”Krasnali” i „Misiową
Gromadkę” do wspólnej zabawy w tym wesołym dniu. Wspólnie
z wychowawcami dzieci uczestniczyły w wielu ciekawych
zabawach i zajęciach. Królowały wesołe „czerwone rytmy”,
podczas których przedszkolaki bawiły się kształcąc swoją
sprawność fizyczną, spryt i dobrą pamięć. Uczestniczyły
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w zadaniach zespołowych, co integrowało
grupę i kształtowało zdolności pracy
wspólnie z rówieśnikami. Oczywiście
cały czas były wszechobecne czerwone
serca, które wprawiały wszystkich w miły
i serdeczny nastrój Walentynek. Wspólnie
spędzony czas uwieńczyły czerwone
słodkie niespodzianki, które dzieci
musiały
same
znaleźć.
Czerwień
symbolizuje życie i piękno, ciepło
i wrażliwość. W większości kojarzona
jest z pozytywnymi uczuciami, a w Azji
jest kolorem szczęścia…
K. Dratwa, E. Jonek
nauczycielki przedszkola

W karnawale same bale...
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem
tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla uczniów klas IIII, to dzień
niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez
dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. 7 lutego w naszej szkole bawiły się
klasy: II a i III c. Już od samego rana pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci
przebrane były za bohaterów znanych bajek. Stroje miały tak piękne i pomysłowe, że
trudno było w tych przebraniach rozpoznać naszych uczniów. Na początku zabawy
odbyła się sesja zdjęciowa, podczas której dzieci miały możliwość pozowania do
zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidualnych. Następnie nasi goście weszli do sali
balowej, w której już sam wystrój wprowadził dzieci w radosny nastrój oraz zachęcił
do wesołej zabawy. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się
wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy. Były korowody, kółeczka, tańce indywidualne
i w parach. Dzieci brały udział w wielu konkursach przygotowanych przez swoje
wychowawczynie. Najwięcej emocji wśród dzieci wzbudzały zeszłoroczne radiowe
hity, które śpiewali wszyscy uczestnicy balu zgromadzeni na sali. W przerwach
zabawy czekał na dzieci pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Były soki,
słodkości i mnóstwo owoców. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem
opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu
w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom,
a to było głównym celem tego balu, bo nie ma nic piękniejszego niż uśmiech dziecka.
Dziękujemy Rodzicom naszych uczniów za zaangażowanie w przygotowanie pięknych
karnawałowych strojów oraz poczęstunku.
Ewelina Szwec nauczycielka ZSP

Echo Baborowa

Odnowiona sala
gimnastyczna
W budynku szkolnym ZSP przy ul.
Wiejskiej odnowiona została sala
gimnastyczna. Odmalowane jasne ściany,
nowa okładzina korkowa powodują, że
o wiele przyjemniej spędza się tam czas
ćwiczeń
fizycznych
i
rozgrywek
sportowych. Malowanie sali było już
niezbędne pierwsze od czasu oddania jej
do użytku. Zamknęło się w kwocie 47
770 zł przyznanej przez organ
prowadzący, w ramach zwiększenia
budżetu ZSP.
Alicja Szuba
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Zadania inwestycyjne wykonane w Gminie Baborów w 2017 r.
Rok 2017 był rokiem, w którym kwota wykonanych inwestycji była największa od niepamiętnych lat i wyniosła 5 052 133,21 zł.
Poniżej przedstawiam wykonane zadania inwestycyjne:
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