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Jak  co  roku,  w  Urzędzie  Miejskim 

w  Baborowie,  odbyła  się  podniosła 

uroczystość dekorowania par małżeń

skich,  które  przeżyły  w  małżeństwie 

co  najmniej  50  lat,  medalami  „Za 

długoletnie  pożycie”. W  imieniu Pre

zydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej 

dekoracji  małżonków  dokonuje  bur

mistrz.

W  tym roku medale otrzymały nastę

pujące  pary  małżeńskie:  Państwo 

Gertruda i Paweł Wieczorkowie, Pań

stwo  Kazimiera  i  Zygmunt  Prokopo

wiczowie,  Państwo  Alicja  i  Leon 

Złote Gody 2017 r.
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Leon  Świerczowie,  Państwo  Bronisława  i  Mieczysław  Szpak, 
Państwo Zyta i Jan Szewczukowie, Państwo Maria i Aleksander 
Kraszewscy  oraz  Państwo  Kazimiera  i  Tadeusz  Szczęch. 
Z  różnych  przyczyn  nie  wszystkie  Pary  mogły  wziąć  udział 
w uroczystości, która odbyła się w Urzędzie Miejskim.
Z okazji Złotych Godów życzymy Parom Małżonków dalszych 
długich, pogodnych lat życia w zdrowiu i radości ze wspólnego 
przebywania. 
W Urzędzie Miejskim posiadamy informacje tylko o związkach 
małżeńskich zawartych w Gminie. Pary małżeńskie posiadające 
50  letni  staż,  które  zamieszkują  Gminę,  lecz  zawarły  związek 
poza  nią  proszone  są  o  zgłoszenie  tego  faktu w  urzędzie  stanu 
cywilnego, by można było wnioskować o odznaczenia.

Elżbieta Kielska, Burmistrz Gminy Baborów

Zakończyła się renowacja figury Św.Nepomucena w Babicach 
i została pozytywnie oceniona przez Opolskiego Konserwato
ra Zabytków, który wsparł to przedsięwzięcie kwotą 10 tyś zł . 
Pozostałą kwotę ok. 30 tyś. zł   wydała Gmina Baborów. 
Figura  została  oczyszczona,  zakonserwowana,  zrekonstru
owano ubytki w marmurze i zamontowano skradzione kiedyś, 
prawdopodobnie  pozłacane  atrybuty:  aureolę  i  liść  palmy. 
Wokół  postumentu  posadziliśmy  krzewy  berberysów.  Upo
rządkowano  teren, wycięto  drzewa  zagrażające  figurze  z  po
wodu wrastania korzeni w postument.
Figura  Sw.Nepomucena  w  Babicach  wpisana  jest  do Woje
wódzkiego Rejestru Zabytków  i  jest  jedną  z  najcenniejszych 
w Gminie Baborów. Po renowacji wygląda pięknie! 
Przedstawiciel firmy TAURON obiecał mi, że w styczniu zo
stanie wymieniony słup energetyczny, który stoi przed figurą, 
na  nowy  –  jednosłupowy,  który  będzie  mniej  zasłaniał  tą 
piękną  postać  czeskiego  Świętego.  Św.Jan  Nepomucen  jest 
Patronem chroniącym pola i zasiewy przed powodziami i su
szą,  patronem mostów,  życia  rodzinnego  i  dobrej  spowiedzi. 
Z tego powodu figury św. Jana Nepomucena spotyka się przy 
mostach i rzekach, na rozstajach dróg, a także na placach pu
blicznych i przy kościołach. Jego figury spotykamy w niemal 
każdej miejscowości na naszym terenie.
Cieszę się, że możemy wesprzeć, w miarę możliwości  finan
sowych renowacje kościołów, kapliczek i figur usytuowanych 
na terenie Naszej Gminy.

Elżbieta Kielska, Burmistrz Gminy Baborów

Renowacja figury 
Św. Nepomucena w Babicach

„Czytanie łączy pokolenia”  to temat spotkania uczniów Zespołu 
SzkolnoPrzedszkolnego 
w  Baborowie  z  pensjonariuszami  Domu  Opieki  „Spokojna 
Przystań”  znajdującego się również 
w Baborowie. Wizyta miała miejsce w dniu 24.10.2017r.
  Celem  akcji,  realizowanej  w  ramach  projektu  „Rozczytany 
Baborów  –  literatura  źródłem  inspiracji  plastycznomuzyczno
tanecznych”,    było  zaprezentowanie  seniorom  nowoczesnych 
form  książek,  takich  jak  audiobooki,  ebooki,  biblioteki 
internetowe  oraz  klasycznych  wydań  książek  papierowych,  ale 
w  nowej,  uatrakcyjnionej  różnymi    dodatkami    odsłonie  np. 
kody QR. 
Czas  spędzony  w  „Spokojnej  Przystani”    przyniósł  wiele 
korzyści  zarówno  młodym,  jak  i    tym  starszym  czytelnikom. 
Seniorzy  przekonali  się,  że  nowe  technologie  nie  są  takie 
straszne, a na naukę nigdy nie jest za późno,  młodsi  natomiast 
posłuchali  opowieści  o  ich ulubionych  lekturach  z  dzieciństwa. 
Spotkanie  przebiegało  w  sympatycznej,  wesołej  atmosferze, 
pełnej wzajemnego szacunku i zrozumienia.
Dodatkowym  punktem  wizyty,  kończącym  spotkanie  dwóch 
pokoleń,  był  pokaz  etiudy  teatralnej  przygotowanej  wcześniej 
w ramach warsztatów teatralnych.  

Anna Rozłucka – Jankowska
Iwona Nowak

„Czytanie łączy pokolenia”
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Śniadanie daje 
moc!

Śniadanie  to  najważniejszy  posiłek 

w ciągu całego dnia. Dzięki niemu dzieci 

mają energię i siłę do nauki i zabawy oraz 

lepiej  koncentrują  się  na  zadaniach 

wykonywanych  w  szkole.  „Śniadanie 

Daje  Moc”  to  program  edukacyjny 

promujący  zdrowe  nawyki  żywieniowe 

oraz  podnoszący    świadomość  dotyczącą 

roli  śniadania  w  diecie  dzieci.  Nasza 

szkoła  również dołączyła  do  tej  akcji  i  8 

listopada  uczniowie  klas  IIII 

przygotowywali zdrowe, drugie śniadanie. 

Tego  dnia  wychowawczynie  rozmawiały 

z  dziećmi  na  temat  roli  śniadania,  jako 

najważniejszego  posiłku  w  ciągu  dnia. 

„Cała Polska czyta dzieciom”

naszej szkoły, która była zachwycona ka

napkowymi  kompozycjami,  a w  związku 

z tym, że kanapek powstało całe mnóstwo, 

uczniowie  częstowali  nimi  uczniów  in

nych klas i pracowników naszej szkoły.

Takie  wspólne  przygotowywanie  śniada

nia  okazało  się  świetną  zabawą  dla  na

szych  uczniów,  a  ponadto  okazją  do 

pogłębienia wiedzy na temat istoty śniadań

 w diecie dzieci. Była to również okazja do 

integracji  zespołów  klasowych,  a  także 

lekcja kulturalnego spożywania posiłków. 

W przygotowaniach   wsparli  nas  rodzice 

naszych  uczniów,  za  co  im  serdecznie 

Dziękujemy!

Koordynator akcji Ewelina Szwec 

oraz wychowawczynie klas IIII PSP

...  i  rodzice  też.  Do  przedszkola  przy  ul.  Opawskiej  19 
systematycznie przychodzą chętni  rodzice,  aby czytać dzieciom 
ich  ulubione  bajeczki.  Tym  razem  w  dniu  28.11.2017r.  grupę 
„Słoneczka”  odwiedziła  pani Aneta Wawrów,  która  przeczytała 
bajkę  „Czerwony  Kapturek”.  Dzieci  słuchały  bardzo  uważnie, 
w  ciszy  i  spokoju.  Po  wysłuchaniu  chętnie  odpowiadały  na 
zadawane pytania dotyczące treści bajki. Dziękując za przybycie 
dzieci  wręczyły  pani Anecie  medal  „Sówka    mądra  główka”, 
zaśpiewały  piosenkę,  zatańczyły  „Kujawiaczka”  oraz  poprosiły 
serdecznie, aby odwiedziła je ponownie.

Grażyna Pelczarska

Uczniowie  dowiedzieli  się  również,  że 

zdrowe  odżywianie  to  nie  tylko  zdrowa 

żywność.  Ważne  jest  też,  by  jeść  pięć 

posiłków  w  ciągu  dnia  o  stałych  porach 

i bez pośpiechu, systematycznie sięgać po 

nabiał, ryby, mięsa, ciemny chleb zamiast 

bułek, a także pić wodę czy soki, zamiast 

szkodliwych napojów gazowanych. Mowa 

była  też  o  unikaniu  słodyczy  i  chipsów, 

które  nie  są  zdrowe    oraz  o  zasadach 

zachowania  higieny  podczas 

przygotowywania  posiłków.  Następnie 

uczniowie  pod  okiem  swoich  Pań 

przystąpili  do  tworzenia  smacznych, 

kolorowych  i  zdrowych  kanapek 

z  dostępnych  produktów  spożywczych. 

Tak  przygotowane  śniadanie  uczniowie 

zjadali  z  ogromnym  apetytem.  Na 

degustację  dzieci  zaprosiły  Dyrekcję 
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Remont i modernizacja Sali widowiskowej
„Sala widowiskowa w Baborowie  jako 

miejsce  intensywnie  prowadzonych 

działań  artystycznych,  kulturalnych 

i  integracyjnych”  doskonale wpisuje  się 

w  cele  projektu  podziałania  19.2. 

„Wsparcie  na  wdrażanie  operacji   

w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego 

kierowanego przez społeczność”  objętego 

PROW na lata 2014 2020. Z wniosku na 

łączną kwotę 79 570, zł  przysługuje nam 

pomoc  w  wysokości  41  162,00  zł.   

W  ramach  powyższego  projektu  na  Sali 

zamontowano:  nowe  okotarowanie  sceny 

z  napędem    elektronicznym,  wysokiej 

klasy  ekran  projekcyjny,  projektor 

multimedialny  z  bezprzewodowym 

systemem  transmisji  obrazu  jak  również 

profesjonalne  oświetlenie  i  nagłośnienie 

sceniczne.  Wcześniej  sala  została 

wyremontowana:  wyrównano  niedosko 

nałości  ścian  i  sufitu,  pomalowano, 

zamontowano  reflektory  tylnej  ściany 

gdzie zainstalowano tablicę na ekspozycje 

prac  artystycznych,  wymieniono  listwy 

przypodłogowe  i  obudowę  grzejnika. 

Najważniejsza kwestią  był  remont  sceny. 

Zmodernizowana sala widowiskowaw Baborowie 
działa intensywnie
Listopad był miesiącem ważnych wydarzeń kulturalnych, które odbywały się na zmodernizowanej Sali widowiskowej w Baborowie. 

9 listopada o godz. 17 mogliśmy wysłuchać prelekcji z pokazem multimedialnym na temat Baborowa jako miasta wielokulturowego 

i  jego  okolic.  Omówiona  została  historia,  zabytki,  postacie  i  ciekawostki  związane  z  Gminą  Baborów.  Wykład  z  prezentacją 

multimedialną  przeprowadziła  Pani  dr  Katarzyna  Maler,  głubczycka  historyk,  autorka  wielu  książek,  m.in.  wydanej  ostatnio 

dwutomowej publikacji Pt. „Kościół katolicki na ziemi głubczyckiej w latach 1742 – 1945” jak również kilku części „Głubczyckich 

Kresowian”.  Pogadankę  poprzedziło  przedstawienie  uczniów  z  ZSP  w  Baborowie,  wykonano  scenkę  i  piosenki  w  dialekcie 

Sułkowskim pod bacznym okiem nauczycielek:  Barbary Piotrowskiej i Bożeny Bensz. 30 listopada o godz. 17 mieliśmy możliwość 

obejrzenia  filmu  „Podwójne  korzenie”  w  reżyserii  Mariusza  Jankowskiego.  Film  był  nagradzany  na  XII  Festiwalu  Polonijnym 

w Warszawie, zajął III miejsce jako historyczny film dokumentalny oraz II miejsce jako film studencki na festiwalu „Publicystyka 

2017”  w  Kędzierzynie  –Koźlu.  Dokument  opowiada  o  powrocie  świadka  wydarzeń  do  miejscowości  z  dzieciństwa    Huty 

Deski  sceniczne,  które  okazały  się  być 

w  doskonałej  kondycji  po  wykonanej 

ekspertyzie  zostały  wycyklinowane 

i  zaolejowane, wymieniony został   przód 

sceny  i  luksfery.  Wydaliśmy  na  prace 

remontowe  z    ekspertyzą  stropów 

pomieszczeń GOK   57 400,00 zł.Całości 

dopełnił  zakup  solidnych  i  wygodnych

120  sztuk  krzeseł  z  tapicerką 

odpowiadającą  wnętrzu  Sali.  Teraz 

korzystanie  z  Sali  widowiskowej 

w  Baborowie  i  uczestniczenie 

w  wydarzeniach  kulturalnych    jest 

prawdziwą przyjemnością.
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Pieniackiej, polskiej Wsi na  terenach  II Rzeczypospolitej, która 

w  1944  roku  została  zaatakowana  przez  bojówkę  UPA,  oraz 

oddział  SS  Galizien.  Główni  bohaterowie  to  mieszkańcy 

Baborowa  Pan  Józef  Kobylański  –  świadek  wydarzeń  oraz 

Mikołaj  i  Igor  Pawelcowie,  którzy  dzielili  się  swoimi 

spostrzeżeniami po projekcji.   W klimat wydarzeń wprowadzili 

oglądających uczniowie z ZSP w Baborowie wierszem i pieśnią 

wołyńską.

W międzyczasie sala gościła zawodników Turnieju Szachowego 

im.  A.  Rippy  i  gości  uczestniczących  w  Jubileuszu  70lecia 

Biblioteki. Przed nami wiele   wyzwań  i wydarzeń kulturalnych 

na  naszej  baborowskiej  Sali  widowiskowej  teraz  już 

w komfortowych warunkach.

Lidia Piecha

Wszyscy wiemy, że Andrzejki są tradycją 

przekazywaną  z  pokolenia  na  pokolenie. 

W  odległych  czasach wierzono,  że  dzień 

30  listopada,  otwiera  drzwi  do  nieznanej 

przyszłości.  W  dzisiejszych  czasach 

Andrzejki  są  świetnym  pomysłem  na 

wesołą  zabawę przy muzyce  i wróżbach.

W  oddziale  przy  ulicy  Opawskiej 

andrzejkowe  wróżby  odbyły  się 

w  czwartek  30  listopada.  Gospodarzami 

była grupa „Żabki”. Do wspólnej zabawy 

zaproszone zostały również dzieci  z grup 

„Krasnali”  i  „Misiowej  Gromadki”,  oraz 

wróżbę  ustawiania  butów  do  drzwi 

stosowały  niezamężne  panny,  chcąc 

dowiedzieć  się,  która  z  nich  pierwsza 

wyjdzie  za  mąż.  Wróżbykonkursy  były 

wielką  atrakcją.  Wiele  radości  sprawiły 

dzieciom  także  tańce  i  zabawy  taneczne. 

Na  koniec  dzieci  mogły  spałaszować 

słodki  poczęstunek,  oraz  otrzymały 

„mandarynkowe niespodzianki”.

Andrzejkowe  spotkanie  zachowało  swój 

tajemniczy  urok  i  magię.  Ciekawe  czy 

komuś  sprawdzą  się  andrzejkowe 

przepowiednie...
K. Dratwa,  E. Jonek

dzieci  z  klasy  Ia  wraz  z  wychowa 

wczynią.Atmosfera  od  samego  rana  była 

gorąca.  Wszystkie  dzieci  były 

podekscytowane i nie mogły się doczekać 

zabawy.  Każdy  mógł  poznać  swoją 

przyszłość,  imię  ukochanej/ukochanego 

i  dowiedzieć  się,  co  może  zdarzyć  się 

w  ich  życiu  w  niedalekiej  przyszłości. 

Dzieci  miały  okazję  posłuchać  wróżb 

odczytywanych  ze  szklanej  kuli  wróżki 

Edyty,  rzucać  monetą  do  wody,  aby 

spełniły  się  ich marzenia. Nie mogło  też 

zabraknąć  wróżenia  z  butów.  Kiedyś 

„Święty Andrzej szczęście wróży z wosku, butów i ostrużyn”

„Dzień Postaci z Bajek”
Dnia 25.10.2017r. w oddziałach przedszkolnych przy ul. 

Opawskiej 19 obchodzony był ''Dzień Postaci z Bajek''. 

Dzieci ze wszystkich grup przebrane w postaci różnych 

bajkowych  bohaterów  z  przejęciem  i  radością  brały 

udział  we  wspólnej  zabawie.  Na  początku  dzieci 

prezentowały  swoje  stroje,  a  wszyscy  odgadywali, 

z  jakiej bajki pochodzą. Zarówno  rodzice w domu,  jak 

i  nauczyciele  w  przedszkolu  czytają  różne  bajki,  więc 

nie  sprawiało  im  to  żadnych  trudności.  Podczas 

rozwiązywania  zagadek,  przedszkolaki  odgadywały,  z  której  bajki 

pochodzi  dany  bohater,  dobierając  odpowiednią  ilustrację  lub  rekwizyt. 

Szybko  i  sprawnie  układały  "bajkowe  puzzle"  oraz  podawały  tytuły 

bajek.  Sprawnie  jak  bajkowy  Kopciuszek  zarówno  dzieci  młodsze  jak 

i  starsze  oddzieliły  groch  od  fasoli.  Bez  trudności  zjadły  pierniczki 

z chatki Baby Jagi zawieszone na nitce. Wspólna zabawa zakończyła się 

tańcami oraz słodkim poczęstunkiem dla wszystkich.

Grażyna Pelczarska
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Droga transportu rolnego Sułków – Wierzbno
Zakończyła  się  przebudowa  drogi 

transportu  rolnego  z  Sułkowa  do 

Wierzbna.  Gmina  Baborów  otrzymała 

dofinansowanie  od  Samorządu 

Województwa Opolskiego na  jej  remont 

w  ramach  Programu  budowy 

i  przebudowy  dróg  dojazdowych  do 

gruntów rolnych. Droga przebiega przez 

interesujące  krajobrazowo  tereny 

i  pewnie  stanie  się  teraz  wygodną  trasą 

dla  rowerzystów.  Droga  jest  dość 

szeroka,  wykonana  na  pełnej 

podbudowie,  ze  stabilizacją  i  dwiema 

warstwami  grysu  na  powierzchni. 

Całkowity  koszt  przebudowy  drogi 

wyniósł ok 620 000 zł.

Elżbieta Kielska, burmistrz Gminy 

Sukces „ Mini Legato” małych  flecistów z klasy IIa 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Baborowie

„Chwalcie Go bębnem i tańcem, chwalcie Go na strunach i flecie” 

Grudzień to miesiąc niezwykle magiczny, 

wszystkim kojarzy  się  z  atmosferą Świąt 

Bożego Narodzenia  oraz melodią  kolęd.   

Dla zespołu „Mini Legato” małych fleci

stów z klasy II a to czas pełen radosnych 

chwil i niesamowitych wzruszeń, dlatego, 

że  8  grudnia  spełniło  się  ich marzenie… 

dzieci  wzięły  udział  w  XVII Wojewódz

kim Konkursie o tytuł „ Mistrza Fletu” i  

kolędami  „Jezusa  Narodzonego”  oraz 

„Lulajże  Jezuniu”  zagranymi  na  fletach 

prostych „zaczarowały” komisję i zajęły II 

miejsce. Konkurs odbył się w Raciborzu, 

w Klubie młodzieżowym „Strefa”, a brały 

w  nim  udział  zespoły  flecistów  ze  szkół 

podstawowych i gimnazjów z całego wo

jewództwa  śląskiego  i  nie  tylko.  Poziom 

konkursu był bardzo wysoki, a nasze przy

gotowania  do  niego  rozpoczęliśmy wiele 

tygodni wcześniej. Moi, mali  artyści  po

święcili wiele pracy, aby osiągnąć ten suk

ces.  Codziennie,  dzielnie  i  cierpliwie 

ćwiczyli  każdy  takt  zagranych  kolęd.  Je

stem  bardzo  dumna  z  sukcesu  moich 

uczniów  i  życzę  im  jeszcze wielu  takich 

radosnych  i  szczęśliwych chwil,  jakie  to

warzyszyły nam właśnie  tego dnia, kiedy 

po  długich  obradach  jury,  odbieraliśmy 

nagrodę. Ta wyjątkowa,  dziecięca  radość 

i wiara w sens tego co robią, dodają mi sił 

i  energii  na  każdy  dzień  pracy  z  moimi 

uczniami. 

Mali zwycięzcy to: Lena Juraszek, Zuzan

na  Pytel,  Anna  Rzeźnik,  Maja  Stanule

wicz,  Helena  Ćwikłowska,  Henryk 

Skrzyp, Kuba Marmucki i Niklas Hein.

Serdecznie  DZIĘKUJĘ    Dyrekcji  naszej 

szkoły,  Rodzicom  „moich  dzieci”  za  po

moc i wsparcie w zakresie rozwijania zain

teresowań    i  talentów  naszych  uczniów 

oraz  wszystkim  osobom,  które  tego 

dniamocno    trzymały za nas kciuki. A że 

święta  tuż,  tuż… wraz z zespołem „Mini 

Legato”  życzę Wszystkim,  aby  ten  świą

teczny czas był niezwykle magiczny, pełen

 wzruszających  chwil,  pachnący  choinką 

i  piernikami  oraz  rozśpiewany  melodią 

pięknych, polskich kolęd!

Ewelina Szwec nauczycielka ZSP

Psalm 150



Echo Baborowa 7

uczniom  rozwijać  kreatywne myślenie,  sprzyja  rozwo

jowi  intelektualnemu  i  pozwala  nadążać  za  postępem 

nowoczesnej  techniki.Pracując  z  uczniami  na  pierw

szym  etapie  kształcenia  zauważyłam,  że  posiadanie 

i  użytkowanie  komputera  należy  dziś  do  rzeczy  co

dziennych  i  oczywistych.  Dzieci  bardzo wcześnie  roz

poczynają edukację informatyczną. Najpierw stykają się 

z nią w domu rodzinnym, a następnie w szkole podsta

wowej, gdzie uczą się pierwszych umiejętności kompu

terowych.  Niejednokrotnie  już  wiedza  i  umiejętności 

dzieci  są  imponujące.  To  dobry  moment,  aby  pokazać 

im, że komputer nie jest sterowany myszką czy klawia

turą, lecz umysłem. Dostarczyć satysfakcji z samodziel

nych  odkryć,  ukazać  nowe  horyzonty  i  ścieżki 

myślenia.    Zachęcić  do  samodzielnych  poszukiwań 

i  pokierować  pracą  podopiecznych  tak,  aby  każde 

dziecko  podczas  zajęć  mogło  osiągnąć  swój  drobny 

sukces.  Uczniowie  klasy  II  a  już  drugi  rok  cieszą  się 

z  zabawy w  świecie  komputerowym,  z  samodzielnych 

poszukiwań i odkryć, a także kształtują umiejętność lo

gicznego myślenia,  intuicji  oraz  wyobraźni.  Zajęcia  te 

sprawiają  dzieciom  wiele  radości  ,  osiągane  sukcesy 

wywołują uśmiech na dziecięcych buziach  i  umacniają 

wiarę we własne możliwości.

Ewelina Szwec nauczycielka ZSP

Mali mistrzowie kodowania i programowania…

…to  innowacja  pedagogiczna,  którą  napisałam  z  myślą  o  młodszych 

uczniach  naszej  szkoły.  Inspiracją  do  jej  stworzenia  stały  się  moje 

wieloletnie  obserwacje  i  doświadczenia  w  pracy  z  dziećmi    oraz  chęć 

udziału  w  pilotażowym  wdrożeniu  programowania  w  edukacji 

formalnej.  Małe  dzieci  rozpoczynające  naukę  w  szkole  są  spragnione 

poznawania  świata,  a  język  programowania    obok  języka  ojczystego 

i  języka obcego,  jest  trzecim  językiem, który każdy człowiek powinien 

znać  chociaż  na  podstawowym  poziomie,  by  zrozumieć  otaczający  go 

świat  i  zachodzące  w  nim  zmiany.  Język  programowania  pozwala 

„Mikołajkowe marzenia do spełnienia” piosenkami  w  wykonaniu  dzieci  oraz 

rymowankami,  na  sali  dało  się  odczuć 

atmosferę  Świąt  Bożego  Narodzenia. 

Wspólna  zabawa  dzieci  i  ich  rodziców 

zakończyły  się  rozdaniem  paczek 

mikołajkowych  oraz  pamiątkowymi 

zdjęciami.

W tym roku paczki powędrowały do ponad

 160 dzieci z naszej gminy.

Było to możliwe dzięki osobom o ciepłym 

sercu,  które  wspierają  nas  co  roku. 

Serdeczne podziękowania ślemy do osób i 

firm: Zarządowi firmy ZUK w Baborowie, 

PPHU  MAKRO  z  Baborowa  oraz  Pani 

Alicji Szczepanik i Pana Wiesława Mucha. 

Podziękowania  za  zaangażowanie  należą 

się  pracownikom  Gminnego  Ośrodka 

Kultury,  konserwatorom  Urzędu 

Miejskiego  oraz  Pani  Teresie Wołk  jako 

Radnej  i  równocześnie  Sołtysowi  Suchej 

Psiny. 

Radość  i  zadowolenie  wśród  dzieci 

motywuje  nas  do  organizowania  takich 

akcji.

animator GOK

Anna Banaś

Któż z nas nie lubi 6 grudnia – Śpiesz się 

śpiesz  się  Mikołaju,  zejdź  z  wysokich 

wzgórz. Grzeczne dzieci wyczekują kiedy 

przyjdziesz  już. W tym dniu na świetlicy 

wiejskiej  w  Suchej  Psinie  w  godzinach 

wieczornych  odbyło  się  spotkanie  ze  św. 

Mikołajem dla dzieci  z Gminy Baborów. 

Wieczór rozpoczął się przywitaniem przez 

Panią  Dyrektor  GOKu  Lidię  Piecha 

wszystkich  dzieci  wraz  z  rodzicami  i 

i opiekunami. 

Wyczekiwanie  na  upragnionego  Gościa 

umilił  nam występ  zespołu  SMYKI  oraz 

ISKRA pod opieką Pani Martyny Wielgus. 

Po  energicznych  występach  dzieci  nad

szedł czas na program artystyczny anima

torów  z  firmy  PRYM  ART.  Elfik  oraz 

Śnieżynka  wprowadzili  tanecznym    kro

kiem św. Mikołaja. Podczas programu ar

tystycznego  przepełnionego  zabawami, 
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Dzień 6 grudnia, to dzień szczególny dla dzieci. Właśnie w tym 

dniu  wszystkie  czekają  na  Świętego  Mikołaja.  Już  od  samego 

rana w Naszym  Przedszkolu  słychać  było  piosenki  o Mikołaju 

oraz  rozmowy  dzieci:  "Ciekawe  czy  Mikołaj  do  nas  dzisiaj 

przyjedzie?"  I  przyjechał  w  pięknej  bryczce  wraz  ze  swoimi 

Pomocnikami. Dzieci z radością przywitały gości i zaprosiły do 

Przedszkola. Wszyscy udali się do  przygotowanej na spotkanie 

sali  gimnastycznej.  Tam  Aniołek  przekonał  Diabełka  do 

dobrego,  miłego  zachowania,  aby  mógł  otrzymać  prezent. 

Pomocnice  Mikołaja  zaprosiły  Wszystkie  Dzieci  do  wesołych 

zabaw  i  tańców  przy  muzyce.  Po  zakończonych  zabawach 

Przedszkolaki  głośno  zapraszały  Świętego Mikołaja,  a  gdy  się 

zjawił,  zaprezentowały  przygotowane  dla  Niego  piosenki 

i  wierszyki.  W  nagrodę  Mikołaj  obdarował  wszystkie  dzieci 

prezentami  i  prosił,  aby  były  grzeczne  przez  cały  rok.  Każda 

grupa  stanęła  do  pamiątkowego  zdjęcia.  Uśmiechy  na  buziach 

dzieci  świadczą  o  ich  zadowoleniu  oraz  miłej  i  radosnej 

atmosferze spotkania.

Dziękujemy  Wszystkim  zaangażowanym  w  przygotowaniu 

Mikołajek dla Przedszkolaków.

Nauczycielki przedszkola 

„Jest  taki  dzień  w  roku,  gdy  miłość  się  w  sercach 
podwaja  i  światłem  jaśnieje wśród zmroku   to dzień 
Świętego Mikołaja”.
W środę  6 grudnia w  naszej szkole, przy ul. Wiejskiej,  już od 

samego  rana  mikołajkowy,  radosny  nastrój  udzielał  się 

wszystkim  uczniom  klas młodszych… Nie mogli  doczekać  się 

odwiedzin  Świętego  Mikołaja.  Kiedy  oczekiwany  gość  już 

przyszedł i rozgościł się w klasie, uczniowie, aby dostać prezent, 

musieli wykazać się swoimi wiadomościami i umiejętnościami.  

Wszyscy  wyśmienicie  poradzili  sobie  z  mikołajkowymi 

zadaniami  i  udowodnili,  że  potrafią  być  grzeczni.  Święty 

Mikołaj  w  zamian  za  piosenki  i  kolędy  zagrane  na  fletach, 

obdarował  uczniów  prezentami.  Po  pożegnaniu    z  naszym 

gościem,  dzieci    rozpakowały  prezenty  i  rozmawiały  wraz  ze 

swoimi  wychowawczyniami    na  temat  radości  z  otrzymanych 

prezentów  oraz  radości,  jaka  płynie  z  obdarowywania 

prezentami  bliskiej  osoby.  Mikołajkowy  nastrój  towarzyszył 

wszystkim  przez  cały  dzień.    Dzieci  szczęśliwe  wróciły  do 

domu,  pamiętając  o  tym,  że  „każdy  może  zostać  Świętym 

Mikołajem”.  A  co  najważniejsze  –odwiedziny  Świętego 

Mikołaja  rozpoczynają  czas  oczekiwania  na  najmilsze  święta 

w  roku,  czas  choinki,  kolędy,  śniegu,  żłóbka…  wszyscy 

czekamy  już  teraz  na  Święta  Bożego 

Narodzenia!                          

Ewelina Szwec nauczycielka ZSP

Święto pluszowego misia

Spotkanie z Mikołajem Prezent od Mikołaja…

W  oddziale  przy  ulicy  Opawskiej  w  dn.  23  listopada 

królował  pluszowy  miś.  Przedszkolaki  w  wyjątkowo 

uroczysty  sposób  świętowały  Dzień  Pluszowego  Misia,  bo 

"czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś”.

Przedszkolaki jak co roku święto pluszowego misia  obchodziły 

bardzo  szczególnie. Tego dnia każdy przyszedł  do    przedszkola 

ze  swoim  najmilszym  misiem. W  tym  roku  naszą  uroczystość 

zaczęliśmy  od  przywitania  wszystkich  dzieci  małych  i  tych 

większych wraz

z  misiami, następnie bawiliśmy się przy misiowych przebojach. 

Poznaliśmy  znane  i  lubiane    misie  z  dziecięcych  bajek. 

Pogłębialiśmy również wiedzę dzieci na temat życia niedźwiedzi 

oglądając  atlasy  przyrodnicze,  słuchając  ciekawostek  o  ich 

zwyczajach, ulubionych przysmakach oraz miejscach, w których 

żyją.

Wszystkie  grupy  przedszkolne:  „Żabki”,  „Krasnale”,  „Misiowa 

Gromadka”  uczestniczyły  w  różnych  zabawach  i  konkursach 

związanych ze spostrzegawczo 

ścią  i wiedzą  na  temat misiów. 

Oczywiście  przedszkolaki 

spisały  się  na  medal.  Słodkim 

zwieńczeniem  misiowego  dnia 

była  degustacja  bardzo 

zdrowego  miodu    i  innych 

smakołyków.

Uroczystość  przebiegła  w  bardzo  miłej  i  sympatycznej 

atmosferze.

K. Dratwa,  E. Jonek
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Marcin Czechowicz zgarnia wszystko na Mistrzostwach 
Gminy Baborów w poolbilardzie

W  dniach  23  grudnia  2017r.  w  lokalu 

Stowarzyszenia  „Playmaker  Club” 

w Baborowie przy ul. Witosa, odbyły się 

piąte Mistrzostwa Gminy Baborów w pool 

bilardzie.  W  turnieju  wzięło  udział  16 

zawodników  z  Baborowa,  Głubczyc, 

Raciborza, Krapkowic,  Zdzieszowic oraz 

Opola.  W  pierwszym  dniu  turnieju 

rywalizowano  w  czterech  grupach,  aby 

wyłonić  najlepszą  ósemkę.  W  niedzie 

lnych ćwierćfinałach znalazło się czterech 

zawodników  z  Krapkowic  oraz  czterech 

członków  naszego  Stowarzyszenia.  3 

miejsce zajął Paweł Nowak z Krapkowic, 

pokonując  w  „małym”  finale  Michała 

Sklarka  z  Głubczyc  (wynikiem  4:3). 

O  mistrzostwo  walczyli  zawodnicy 

z  Baborowa.  Marcin  Czechowicz  po 

bardzo  wyrównanym  meczu  pokonał 

Mateusza  Kurnytę  (wynikiem    4:3). 

Nagroda specjalna „Playmaker” wykonana przez zakład kamieniarski Pana Krzysztofa Podstawki za najwięcej frejmów „z kija” trafiła 

 do Marcina Czechowicza (druga partia finału). Najstarszym uczestnikiem turnieju był Pan Bolesław Mucha, który wręczył najlepszym

 zawodnikom trofea. Wszystkie nagrody ufundowane zostały przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baborowie. Dziękujemy Pani 

Burmistrz Elżbiecie Kielskiej, Pani Dyrektor GOK Lidii Piecha oraz Panu prezesowi  ZUK Tomaszowi Krupie za pomoc  w organizacji

 turnieju.

członek klubu Paweł Jung

Nowe wyposażenie i sprzęt dla OSP 
Co  roku  strażacy    ochotnicy  zgłaszają: 

braki dotyczące wyposażenia w sprzęt p

poż,  konieczność  wymiany  dokupienia 

elementów  ubiorów  strażackich  oraz  po

trzeby remontowe strażnic. Wartość finan

sowa  zgłaszanych  potrzeb  jest  ogromna 

i  każdego  roku  tylko  niektóre  potrzeby 

mogą  zostać  zaspokojone.  Które  wybrać 

jako priorytetowe w danym roku i zapro

ponować Radzie Miejskiej do uwzględnie

nia  w  wydatkach  budżetowych?  Pod 

koniec 2016 r. zapytałam fachowców: stra

żakaochotnika  radnego  Mariusza  Jan

kowskiego  oraz  Komendanta  Miejsko

Gminnego  Waldemara  Hołownia.  Obaj 

Panowie bez zawahania powiedzieli: nale

ży najpierw zadbać o to, by strażacy byli 

bezpieczni podczas akcji, czyli należy wy

posażyć ich w sprzęt tzw. ochrony osobi

stej:  ubranie  specjalne,  buty  specjalne, 

hełmy,  rękawice,  kominiarki.  Wskazali 

również  jakie zakupy sprzętu pożarnicze

go, w następnej kolejności, należy poczy

nić.  Zaproponowałam  Radzie  Miejskiej, 

by w roku 2017 wydatkować środki w wy

sokości 120 tys. zł na zakup ubiorów i wy

posażenia  dla  strażaków  –  radni  RM  tą 

kwotę uchwalili. Złożone zostały stosow

ne zamówienia do  instytucji zajmujących 

się  sprzedażą  akcesoriów  strażackich. 

Stroną  techniczną  zakupów  zajął  się Ko

mendant  MiejskoGminny  Związku  OSP 

RP dh Waldemar Hołownia przy wsparciu  

radnego Mariusza Jankowskiego. Zamiast 

za  120  tyś  zł  zakupiono  wyposażenie 

i sprzęt o wartości 190 tys. zł, bo Zarząd 

Oddziału  Wojewódzkiego  Związku  OSP 

RP w Opolu udzielił dotacji w wysokości 

70 tys. zł.

Do  OSP  dostarczone  zostało  następujące 

wyposażenie i sprzęt:

• Ubrania specjalne  39 kpl.

• Ubrania koszarowe i czapki  13 kpl.

• Hełmy strażackie VULKAN  43 szt.

• Latarki z uchwytem do hełmów  43 kpl.

• Rękawice specjalne  59 par

• Kominiarki  50 szt.

• Buty specjalne gumowe  30 par

• Buty specjalne skórzane  18 par

• Prądownice strażackie  8 szt.

• Drabiny aluminiowe nasadkowe  4 kpl.

•  Motopompa  szlamowa  HONDA  WT 

20X  1 szt.

• Węże W52  70 odc.

• Węże W75  70 odc.

• Radiostacje HYTERA  3 szt.

• Rozdzielacze kulowe  2 szt.

• Amortyzatory do szelek bezpieczeństwa 

 2 szt.

• Nożyce do drutu  1 szt.

• Szperacz LED  2 szt.

Oprócz środków z budżetu gminy,  jak co 

roku, za pośrednictwem Komendanta Po

wiatowego PSP w Głubczycach Ochotni

cze  Straże  Pożarne  otrzymały 

dofinansowanie z Komendy Głównej PSP 

dla jednostek ujętych w Krajowym Syste

mie Ratowniczo – Gaśniczym oraz z bu

dżetu  MSWiA  dla  jednostek  spoza 
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sołecki  z dwóch  lat),  samochód  strażacki 

w Księżym Polu oraz inne sprzęty wypo

sażenia  remiz. W  tym  roku  łączna kwota 

funduszy  sołeckich  przeznaczonych  na 

zakupy  związane  z  potrzebami  OSP wy

nosiła  32 540zł,  natomiast wartość  zaku

pionego  sprzętu  i  wyposażenia  to  35 

580zł, bo 3 040 zł wyniosło dofinansowa

nie  z  Zarządu  Oddziału  Wojewódzkiego 

Związku OSP RP w Opolu. W Dziećma

rowie przeznaczono cały  tegoroczny  fun

dusz  sołecki na  ten cel  (w kwocie ponad 

13 240 zł)  i zakupiono m.in. motopompę 

szlamową,  radiotelefony  przenośne,  prą

downicę wodnopianową, pilarkę spalino

wa  i  szafę  strażacką  z  uchwytami  na 

hełmy. W Rakowie,  za  kwotę  14  440  zł, 

wymieniono bramy na nowe „rolowane”. 

W Tłustomostach, za kwotę 4 860 zł, za

kupiono ubranie  specjalne,  rękawice  spe

cjalne  i  buty  strażackie  oraz  6  hełmów 

strażackich z latarkami.

Jednostka  OSP  Księże  Pole  z  własnych 

środków oraz przy dofinansowaniu z Za

rządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 

OSP  RP  w  Opolu  zakupiła  motopompę 

szlamową WT20X o wartości 5 166 zł.

Jak widać  rok 2017 należy uznać za nie

systemu.  W  ramach  tych  środków  jed

nostki OSP z Gminy Baborów otrzymały 

kwotę  dotacji  w  wysokości  łącznej  26 

466 zł. Przy wykorzystaniu dotacji  z Za

rządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 

OSP RP w Opolu oraz środków własnych 

jednostek  OSP  wartość  zakupionego 

sprzętu  oraz  prac  remontowych wyniosła 

około 33  tyś.  zł.  Jednostka w Baborowie 

zakupiła dwa ubrania  specjalne,  radiosta

cję nasobną, a jeszcze w grudniu, w remi

zie na piętrze, zostaną wymienione okna. 

Jednostka w Suchej Psinie zakupiła ubra

nie  specjalne, dwie  linki  strażackie, dwie 

latarki, zasysacz liniowy do środka piano

twórczego oraz zamontowała system alar

mowy  w  remizie.  Dla  jednostki  OSP 

Babice  zakupiono  radiostację  nasobną 

oraz  wymieniono  posadzkę  w  remizie. 

Jednostka  OSP  Raków  zakupiła  6  węży 

pożarniczych, 5 hełmów strażackich oraz 

narzędzie  wielofunkcyjne  tzw  „Hooli

gan”. 

Od kilku lat potrzeby OSP są realizowane 

z gminnych funduszy sołeckich, przyzna

wanych  co  roku  sołectwom. Do  tej  pory 

z  funduszy  sołeckich  zostały  zakupione: 

samochód strażacki w Babicach (fundusz 

zwykle  sprzyjający  realizacji  wymagań 

i potrzeb strażaków  ochotników. „Nasi” 

strażacy, w nowych, zapewniających bez

pieczeństwo,  kombinezonach,  hełmach 

i butach wyróżniają się – na tle strażaków 

z  innych  gmin    supernowoczesnym wy

glądem.

Podsumowując: w 2017  roku Ochotnicze 

Straże  Pożarne  z Gminy Baborów  dopo

sażono  (korzystając  z  różnych  źródeł  fi

nansowania)  w  sprzęt    i  wyposażenie 

pożarnicze o wartości blisko 300 tys. zł. 

Dziękuję  radnemu    strażakowi  Mariu

szowi  Jankowskiemu  i  Komendantowi 

MiejskoGminnemu  Waldemarowi  Ho

łownia,  inspektorowi UM Władysławowi 

Janowiczowi  i wszystkim,  którzy  zajmo

wali  się  rozpoznawaniem  potrzeb  OSP, 

ich  realizowaniu:  staraniom  o  dotacje 

i dokonywaniu zakupów. Dziękuję straża

komochotnikom  za  opiekę  nad  powie

rzonym  sprzętem  i  gotowość  do  akcji  – 

niech  służy  Wam,    dla  bezpieczeństwa 

Mieszkańców Gminy Baborów. 

Elżbieta Kielska

KULTURALNIE, PREMIEROWO I SPORTOWO
Dnia  10.11.2017r.  (piątek)  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Baborowie  zorganizował  wyjazd  na 

premierę  filmu  „Listy  do M  3”  do  kina Helios w Kędzierzynie Koźlu.  Listy  do M.3  opowiada 

historie  kilku  osób,  którym  w  jeden  magiczny  dzień  przydarzają  się  wyjątkowe  chwile. 

Bohaterowie  przekonują  się  o  potędze  miłości,  rodziny,  wybaczaniu  i  wiary  w  to,  że  ten 

niezwykły świąteczny czas pełen jest niespodzianek. Mamy nadzieję, że film spodobał się osobom 

starszym  jak  i  młodzieży.  Zatem  serdecznie  zapraszamy  na  kolejne  wydarzenia  kulturalne 

organizowane przez GOK.
A.Pruszowska  Animator GOK

AQUA PARK Gorzyce
Dziecko  to  nie  zbiór  komórek  –  to  zbiór  uczuć,  uśmiechów  i  radości,  dlatego  dn.23.11.2017r. 

GOK    zorganizował    relaksacyjny  i  odrywający  od  szarej  zimowej  atmosfery  wyjazd  do 

Aquaparku w Gorzycach. Nasi podopieczni w ośrodku bawili się świetnie. Korzystali z mnóstwa 
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wodnych  atrakcji  takich  jak  pływalnie, 

jacuzzi  i  zjeżdżalnie,  dodatkowo  radość 

potęgowały  akcesoria  do  nauki  pływania 

dla najmłodszych. Zabawa była przednia, 

ale co dobre szybko się kończy . Wysiłek 

i woda wzmagają głód, dlatego w drodze 

powrotnej „zahaczyliśmy” o słynnego Mc 

Donalda, gdzie wszystkie głodne brzuszki 

zostały nasycone. Nasi milusińscy wracali 

do domów zmęczeni, ale z uśmiechem na 

twarzy  –  a  dla  nas  instruktorów  to 

najlepsza  nagroda.  Dzięki  dzieciakom 

wierzymy,  ze  nasza  praca  ma  sens  oby 

tak dalej.

Ze świątecznym pozdrowieniem

Instruktor d.s. sportu Martyna Wielgus

Cóż  jest  cenniejszego  od  uśmiechu  dziecka?  Szczególnie  doprawionego  szczyptą 

niecierpliwości i oczekiwania na tego wyjątkowego Gościa… 

Gościa,  co  ma  brodę  białą  jak  śnieg  i  czerwony  płaszcz,  przy  którym  nawet  szary 

dzień  staje  się  magiczny.  Taki  dzień  nadszedł  6  grudnia  w  ZSP  w  Baborowie, 

przedszkolach  przy  ul.  Krakowskiej  i  Opawskiej  gdzie  instruktorzy  GOK  jako 

pomocnicy  św. Mikołaja  umilili wyczekiwanie  najmłodszym  poprzez  gry  i  zabawy. 

W  powietrzu  było  czuć  świąteczne  napięcie,  które  po  przybyciu  św.  Mikołaja 

zmieniło się w lawinę uśmiechu i radosnych pisków. Dzieci powitały Gościa bogatym 

programem  artystycznym,  który  poderwał  do  tańca  zarówno  św.  Mikołaja  jak 

i  instruktorów  GOK.  W  takim  świątecznym  klimacie  mali  milusińscy  otrzymali 

prezenty w postaci paczek, na które czekały cały rok starając się być grzecznym – aby 

tak dalej – trzymamy kciuki. Do zobaczenia za rok.

animator GOK

Anna Banaś

„ Mikołajkowy przedszkolak”

„Jest taki dzień bardzo ciepły choć grudniowy,

 dzień zwykły dzień, 

w którym gasną wszystkie spory..”

Każdemu  z  nas  początek  grudnia  kojarzy  się  ze  śniegiem, 

zapachem  choinki,  mroźnym  powietrzem  i  wielkimi 

przygotowaniami do świąt.

Także  instruktorom Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Baborowie, 

grudzień  kojarzy  się  z  przygotowaniami  do  Kiermaszu 

Bożonarodzeniowego.  Przy  pomocy  Pań  z  warsztatów 

twórczych  zostały  stworzone  niesamowite  rzeczy  robione 

z wyobraźnią i pasją, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie 

i uczęszczanie na zajęcia.Dnia 02.12.2017r., na Placu Targowym 

w Baborowie,  pod namiotem zostały wystawione m.in.: wianki 

ozdobne  na  stół  i  do  zawieszenia,  choineczki  i  poduszki 

wyszywane,  ozdoby  na  choinkę  oraz  na  ścianę  –  wszystkie 

wykonane z prawdziwym sercem.

Nie  zabrakło  również  przepysznych  i  różnorodnych  miodów 

z  gospodarstwa  „Kwiatoniów”  Pani  Małgosi  Hosnowskiej,  nie 

zapominamy  również  o  pysznych  domowych  ciastach,  które 

swoim  zapachem przyciągały wszystkich  –  twórcami  słodkości 

były Panie z Stowarzyszenia Miłośników Sułkowa, mamy dzieci 

tańczących  oraz  Pani  Wioletta  Lenczewska  –  Sołtys  Babic. 

Wyjątkowego  klimatu  kiermaszu  dopełniały  przepiękne  kolędy 

oraz  miła  atmosfera.Za  wspaniały  świąteczny  klimat 

i  zainteresowanie  naszymi  działaniami  serdecznie  dziękujemy, 

a  szczególnie:  Pani  Katarzynie  Krupie,  Pani  Małgorzacie 

Hosnowskiej,  Pani  Martynie  Wielgus  oraz  mamom  małych 

tancerzy,  Pani  Ewelinie  Gębuś,  Pani  Jadwidze 

Kowalczykowskiej,  Bogumile  Polaczy  i  Pani  Janinie 

Pietrzkiewicz  ze  Stowarzyszenia  Miłośników  Sułkowa,  Pani 

Paulinie  Medyńskiej,  Pani  Ani  Banaś,  Pani  Wioletcie 

Lenczewskiej  ,  Pani  Róży  Wieczorek,  oraz  wszystkim 

uczestnikom warsztatów  twórczych  prowadzonych  przez GOK, 

dziękujemy  również  Panom  konserwatorom  z Gminy Baborów 

i Pani Bernadecie Suchanek.

Bardzo  cieszymy  się  i  dziękujemy  za  okazanie  dużego 

zainteresowania. 

Całą  fotorelację  z  imprezy,  można  zobaczyć  na  stronie 

internetowej: gok.baborow.pl

A.Pruszowska, Animator GOK

Kiermasz Bożonarodzeniowy
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Młodzież w teatrze 
i bibliotece

12  października  2017r.  młodzież  ZSP  w  Baborowie  wyruszyła 

na wycieczkę do Opola. Wyjazd zorganizowany został w ramach 

projektu  „Rozczytany  Baborów  –  literatura  źródłem  inspiracji 

muzyczno  –  plastyczno  –  tanecznych”  przy  współpracy 

z  partnerem  projektu  –  Miejską  Biblioteką  Publiczną 

w  Baborowie.  Najpierw  uczestnicy  wycieczki  udali  się  do 

Opolskiego  Teatru  Lalki  i Aktora.  Znany  i  ceniony  reżyser  – 

Paweł  Aigner,  zachwycił  młodzież  z  Baborowa.  Tym  razem 

reżyser  wybrał  do  realizacji  najwspanialszą  z  komedii 

charakterów  –  dzieło  wielkiego  Moliera,  „Szelmostwa 

Skapena”.  To  jedna  z  bardziej  cenionych  –  przez  znawców 

klasycznego,  francuskiego  teatru    –    jego  sztuk.  Aktorzy 

przedstawienia  wystąpią  w  maskach,  jako  że  sięgał  Molier  do 

tradycji  włoskiej  commedia  dell`arte.  W  spektaklu  było  dużo 

ruchu,  teatru  fizycznego,  humoru  i  śmiechu,  ale  i  refleksji 

skłaniającej do zadumy nad ludzkimi zachowaniami, uczuciami, 

wadami.  Uczniowie  opuszczali  teatr  zachwyceni.  Kolejnym 

punktem  programu  był  udział  w  warsztatach  zorganizowanych 

przez  Miejską  Bibliotekę  Publiczną  w  Opolu.  Pracownicy 

biblioteki  oprowadzili  grupę  po  nowoczesnych  wnętrzach 

i  korytarzach  instytucji,  a  następnie  wykorzystując  atrakcyjne 

metody,  przeprowadzili    z  uczniami warsztaty  na  temat  historii 

komiksu    oraz polskiego filmu.

Iwona Nowak

Anna Rozłucka – Jankowska

W  ramach  grantu  Opolskie  Eduko  2017  w  ZSP  w  Baborowie 

realizowany  jest  projekt  „Rozczytany  Baborów      literatura 

źródłem inspiracji plastycznomuzycznotanecznych”.   

Warsztaty  teatralne,  spotkanie  z  zawodowym  aktorem, 

reżyserem  to  rodzaj  zajęć,  które  cieszą  się  dużym 

zainteresowaniem  wśród  uczniów.  Najbardziej  zainteresowani 

mieli  okazję  w  dniach  2  i  9  października  spotkać  się  z  panią 

Grażyną Tabor, która w Raciborzu, ale nie  tylko  tam, prowadzi 

warsztaty  teatralne,  pisze  scenariusze,  reżyseruje,  przygotowuje 

etiudy,  performance,  działania  parateatralne.  Jej  zajęcie  to 

poszukiwanie  inspiracji  i  dawanie  jej  innym,  odnajdywanie 

w  otaczającej  nas  rzeczywistości  momentów,  których  na  co 

dzień  nie  zauważamy,  a  które  stanowią  o  tym,  kim  jesteśmy. 

Przekształca  ona  tę  codzienność  w  wydarzenia  niecodzienne, 

tworząc sytuacje, w których każdy może odnaleźć coś z siebie.

Wraz  z  uczniami  klas  7a  i  7b  przygotowała  ona  spektakl 

teatralny  oparty    częściowo  na  dawnych  motywach  ludowych 

obecnych  w  kulturze  polskiej.  Jak  większość  spektakli  pani 

Grażyny  Tabor,  w  miejsce  recytowanych  słów  i  kostiumów 

pojawiają się niezwykle plastyczne, piękne obrazy pełne ukrytej 

symboliki  i  teatralnej  magii.  Przed  przystąpieniem  do  zajęć 

uczniowie  czytali  fragmenty  poezji  m.in. Adama Mickiewicza, 

Juliana Tuwima, Jana Kasprowicza.

Uczestnicy  warsztatów  podczas  zajęć    poznali  sposoby 

powstawania  i  funkcjonowania  sztuki,  której  zbędne  są  słowa. 

Ich  celem  było  pokazanie  spektaklu,  który  uwrażliwia  na 

wszelkie  bodźce  i  pozwala  na  głębsze  ich  przeżywanie. 

Kreatywne  działania  rozwinęły  ich  wyobraźnię  poprzez  ruch, 

gest, mimikę. Zajęcia wzbudziły w dzieciach chęć do wspólnej 

twórczej  pracy  i  wspólnego  spotkania  się  w  komunikacji 

pozawerbalnej,  wzajemnego  zrozumienia  przy  pomocy 

uniwersalnego języka sztuki.

Taka  forma  zajęć  teatralnych  pozwala  wyzwolić  się 

z  kompleksów  i  ze  swoistego  zamknięcia  się  przed  światem 

zewnętrznym,  pomaga  w  akceptacji  swojego  ciała  i  poznaniu 

własnych  możliwości.  Rozbudza  wrażliwość  na  piękno 

zaczerpnięte ze sztuki inspirującej się życiem. 

Anna Rozłucka – Jankowska, Iwona Nowak

Warsztaty teatralne w szkole

70 lat Biblioteki Publicznej w Baborowie
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Unieszkodliwianie 
azbestu

Gmina Baborów,  jak  co  roku  przystąpiła 

do  zadania  pn.:  „UNIESZKODLIWIA

NIE  WYROBÓW  ZAWIERAJĄCYCH 

AZBEST  Z  TERENU  GMINY  BABO

RÓW  – VIII  NABÓR”.  Zadanie  zostało 

zakończone i  rozliczone w listopadzie br. 

W wyniku  jego  realizacji  zdemontowano 

i unieszkodliwiono azbest z 19 nierucho

mości na terenie Gminy Baborów o łącz

nej  masie  33,53  t.  Całkowity  koszt 

zadania wyniósł 18 659,70 zł. Realizacja 

powyższego  zadania  odbyła  się  dzięki 

współfinansowaniu  ze  środków  Narodo

wego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie w wy

sokości  50%  kosztów  kwalifikowanych 

oraz Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opo

lu  w  wysokości  35%  wartości  zadania. 

Pozostałe  15%  zostało  pokryte  ze  środ

ków  własnych  Gminy  Baborów,  a  więc 

właściciel nieruchomości nie poniósł żad

nych kosztów. Ze względu na niesłabnące 

zainteresowanie mieszkańców  pragniemy 

poinformować,  iż na 2018  r.  również zo

staną  zaplanowane  środki  w  gminnym 

budżecie  na  realizację  tego  zadania.  Jed

nocześnie  prosimy o  śledzenie  strony  in

ternetowej  urzędu  oraz  ogłoszeń 

wywieszonych na tablicach w sołectwach 

i w Urzędzie Miejskim w Baborowie. 

Artur Czechowicz

Zakończył  się  remont  świetlicy 

w  Babicach.  To  był  duży  remont, 

obejmujący  zewnętrzną  elewację  (m.in. 

wymiana  okien,  rynien,  tynków, 

przemurowanie  kominów,  konserwacja 

dachu  i  częściowa  jego  wymiana    po 

wichurze, odnowienie pięknego ganeczku 

na  tyłach  budynku,  ułożenie  chodnika 

wokół  budynku)  i  pierwsze  piętro 

budynku  (cyklinowanie  i  olejowanie 

drewnianych  podłóg  oraz  położenie 

nowych,  gdy  nie  udało  się  zachować 

oryginalnych,  wykonanie  sanitariatów, 

renowacja tynków wewnętrznych, remont 

schodów wewnętrznych  i  zewnętrznych). 

Założenie  było  takie,  by  zachować  jak 

najwięcej  oryginalnych  elementów 

budynku    i  udało  się:  stare  drzwi, 

modrzewiowe  podłogi,  schody, 

modrzewiowe  podłogi,  schody, 

drewniany ganeczek – zostały odnowione 

i  zakonserwowane.  To  kolejna  bardzo 

ładna  świetlica  w  gminie  Baborów. 

Jeszcze  „tylko”  pozostaje  odnowić 

elewację  świetlicy  w  Czerwonkowie 

i  wybudować  świetlicę  w  Langowie   

kolonii Tłustomostów.

Całość  kosztów  wyniosła  (dokumentacji 

projektowej,  prac  podstawowych 

i  dodatkowych)  347  414,70  zł.  Gmina 

Baborów  ma  przyznaną  dotację 

z programu PROW w wysokości 63,63% 

kosztów kwalifikowanych.

Elżbieta Kielska

Remont Świetlicy w Babicach
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Szachy  to  rodzina  strategicznych  gier 

planszowych  rozgrywanych  przez  dwóch 

graczy  na  64polowej  szachownicy  za 

pomocą  zestawu  pionów  i  figur. 

Międzynarodowy  Komitet  Olimpijski 

uznaje  szachy  za  dyscyplinę  sportu.  Za 

kolebkę  szachów  podaje    się  Indie. 

Jednak    dopiero  po  pojawieniu  się  gry 

w Europie, nastąpiły    zmiany najbardziej 

przypominające  współczesne    szachy. 

Zmieniono  reguły  gry,  dopracowano 

zasady  poruszania  się  bierek  czyli  figur 

i pionów, pojawiły się m.in. roszada, mat, 

promocja.

W  niedzielny  poranek  19.11.2017  r. 

rozpoczął  się  XXVII  Turniej  Szachowy 

im. A. Rippy .

W  zawodach  wzięło  udział  39  graczy 

w  dwóch  kategoriach  wiekowych: 

juniorzy  i  seniorzy.  Turniej  rozegrano 

systemem  szwajcarskim,  kontrolowanym 

9  rund x 15 minut  na partię  dla  każdego 

zawodnika  przy  komputerowym 

kojarzeniu  par,  nad  prawidłowym 

przebiegiem  gry  czuwał  Pan  Lesław 

Galacki.  Z    gorącej  atmosfery  gry 

wyłonili się laureaci:

I  miejsce  w  kategorii  Juniorów  zajął 

Adam  Bujak  z  Długomiłowic,  na  II 

miejscu  uplasował  się  Jan  Rapiejko 

z  klubu  Caper  KędzierzynKoźle,    III 

miejsce  zdobył    Kondys  Piotr  z  klubu 

Silesia Racibórz. 

XXVII Turniej Szachowy im. Andrzeja  Rippy

W kategorii  Seniorów  I miejsce wywalczył Malinowski Damian    z Klubu Silesia 

Racibórz, II miejsce Klucznik Andrzej z Szach KędzierzynKoźle, na  III miejscu 

uplasował się Janocha Jan z MOPS KędzierzynKoźle.

  Przygotowano również szczególne nagrody i wyróżnienia dla:

 Najlepszego zawodnika Turnieju z Gminy Baborów, którym okazał się Pan Urbański 

Tadeusz z Sułkowa.

  Najstarszego  zawodnika  Turnieju    Pana    Antoniego  Prokopczuk  z  klubu  Szach 

KędzierzynKoxle.

 Najmłodszym  zawodnikiem  turnieju  został Bielański  Szymon  z Klubu  Szachowego 

Caper KędzierzynKoźle. 

Organizatorzy  zapewnili  szachistom  ciepłe  i  zimne    napoje,  słodkie  przekąski 

i  przepyszne  kanapki.  Pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Kultury    pragną    serdecznie 

podziękować wszystkim uczestnikom i kibicom przybyłym na tegoroczny Turniej oraz  

zachęcić  do  uprawiania  tej  szlachetnej  dziedziny  sportu.  Zapraszamy  pasjonatów, 

zawodników  oraz  mieszkańców  Gminy  Baborów  do  udziału  w  przyszłorocznym   

Turnieju Szachowym im. Andrzeja Rippy, który odbędzie się również jesienią.

Lidia Piecha
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„ŚNIADANIE DAJE MOC” w Przedszkolu

do  remontów  i  przebudowań  dróg    że  w  przyszłym  roku
Pan Wojewoda  udziela  50%  dofinansowania  do  kwalifikowalnych  kosztów  przebudowy.  Przebudowa  zaprojektowana  jest  przez 

znakomitego  projektanta  Rafała  Skoumala  i    będzie  polegała  na  wykonaniu  nowego  koryta  drogi,  stabilizacji  gruntu,  wymianie 

odcinka wodociągu wykonanego z rur azbestowocementowych, nowa kanalizacja burzowa  podobnie jak inne przebudowy dróg z 

ostatnich lat. Zostaną położone dwie warstwy asfaltu, nowe chodniki z kostki brukowej, wzdłuż ulicy, od strony zabudowań ZUKu 

utworzone będą miejsca parkingowe. Całkowity koszt przebudowy wyniesie prawie 900 tyś zł.

Elżbieta Kielska, burmistrz Gminy Baborów

To już pewne  bo jesteśmy na wysokim 6 miejscu OSTATECZNEJ 

listy do dofinansowania udzielanego przez Województwo Opolskie 

odbędzie  się  przebudowa  ulicy Wincentego Witosa  w  Baborowie.

Urodzinowe przyjęcia w grupie dzieci 56 

letnich w oddziale   przy ulicy Opawskiej 

to już tradycja. Od paru lat organizujemy 

je  z wielkim  sukcesem,  zmieniając  jedy

nie  niektóre    elementy  scenariusza. 

W grupie ”Żabki” urodziny są  tak zorga

nizowane,  że  wszystkie  dzieci  czują  się 

doskonale,  świetnie  się  bawią  i  nikt  nie 

jest wyróżniony  –  poza  solenizantem. Te 

przyjęcia  to doskonała okazja do  integra

cji  grupy,  wspólnych  zabaw,  organizacji 

przyjęć,  obdarowywania  solenizanta. 

Przedszkolaki  nabywają  umiejętności, 

które zapisane są w podstawie programo

wej. Dzieci nie tylko bawią się, ale i uczą. 

Poznają  różne  formy kulturalnego zacho

wania  –  jak  składać  życzenia,  jak  je 

przyjmować,  jak  za  nie  dziękować.  Tra

dycję będziemy kontynuować, i starać się, 

aby metody i formy zabawy  były zawsze 

Nawyki  żywieniowe  ulegają  szybkim  zmianom  i  są  to  niestety  zmiany  w  złym 

kierunku.  Zmienia  się  sposób  organizacji  codziennych  zajęć,  rodzice  coraz  częściej 

korzystają  z  gotowych  produktów,  gdyż  tak  jest  szybciej,  łatwiej.  „Śniadanie  daje 

moc”  –  to  program  edukacyjny  promujący  zdrowe  nawyki  żywieniowe,  oraz 

podnoszący świadomość dotyczącą roli śniadania w diecie dzieci. Grupa „Żabki” przy 

ulicy Opawskiej  po  raz  kolejny  przyłączyła  się  do  tej  akcji    i  9  listopada  bieżącego 

roku wspólnymi siłami przygotowaliśmy zdrowe śniadanie. Dzień  ten  rozpoczęliśmy 

od spotkania z panią Koczumińską (pielęgniarką),która rozmawiała z dziećmi na temat 

roli  śniadania,  jako  najważniejszego  posiłku  w  ciągu  dnia.  Dzieci  dowiedziały  się 

również, że zdrowe odżywianie  to nie  tylko zdrowa żywność, ale ważnie  jest  też, by 

jeść  pięć  posiłków w  ciągu  dnia  o  stałych  porach,  systematycznie  sięgać  po  nabiał, 

ciemny  chleb,  warzywa  …,a  także  unikać  słodyczy.  Następnie  dzieci  w  obecności 

zaproszonego gościa  i wychowawców samodzielnie komponowały kolorowe kanapki 

z  produktów  przyniesionych  z  domu.  Na  kanapkach  znalazł  się:  nabiał,  wędliny, 

warzywa, wszystko to co powinno się znaleźć w codziennym jadłospisie dzieci. Mali 

kucharze wykazali  się    pomysłowością,  ozdabiali  kanapki  tworząc  np.  uśmiechnięte 

buźki,  pawie  oczka  itp.  Przygotowanymi  przez  siebie    kanapkami  częstowały  dzieci 

z  innych  grup. W  przygotowaniach  wspierali  nas  rodzice  naszych  dzieci,  za  co  im 

serdecznie dziękujemy!

K. Dratwa, E. Jonek 

URODZINY 
W PRZEDSZKOLU

ciekawe  i  atrakcyjne.  Rodzice  są  zawsze  współgospodarzami 

przyjęcia    urodzinowego,  co  skutkuje  coraz  lepszą  współpracą 

z  nimi.  Serdecznie  dziękujemy  wszystkim  rodzicom  naszych 

przedszkolaków!

E. Jonek,  K. Dratwa

Przebudowa Ulicy Wincentego 
Witosa

Zmiana w regulaminie dofinansowania wymiany pieców C.O.
Od stycznia 2018  r.  zmieniają  się  zasady 

przyznawania  dofinansowania  wymiany 

pieców  C.O.  na  ekologiczne.  Zmianie 

uległ  zapis  dotyczący  klasy  ekologicznej 

zakupionego pieca oraz instytucji certyfi

kującej jego parametry. Od nowego roku, 

Gmina Baborów będzie dofinansowywała 

zakup pieca na paliwo stałe tylko 5 klasy 

ekologicznej.    Do  tej  pory  można  było 

zakupić  piec  również  4  klasy.  Wprowa

dzenie tej zmiany wynika z coraz bardziej 

restrykcyjnych  przepisów  unijnych  oraz 

krajowych,  dotyczących  zakazu  obrotu 

piecami  niższej  klasy  niż  5.  Ponadto  już 

od  tego  sezonu  grzewczego  obowiązuje 

podjęta  przez  Sejmik  Województwa 

Opolskiego  uchwała  tzw.:  „antysmogo

wa”  zakazująca  używania  niskiej  jakości 

opału  (flot,muł,  itp.). W  związku  z  tym, 

iż piece o najwyższej    5 klasie kosztują 

znacznie  więcej  od  pozostałych,  Pani 

Burmistrz  zdecydowała  się  podnieść 

wysokość  dofinansowania  z  3  tys.  zł do 

3,5  tys.  zł.    Tak  jak  pisałem  już



w  poprzednich  numerach  Echa  Baboro

wa, program cieszy się ogromną popular

nością,  a  liczba  wniosków  stale  rośnie. 

Przypominam,  iż  co  roku  nabór  trwa  od 

początku  stycznia  do  końca  czerwca, 

a o zakwalifikowaniu się decyduje kolej

ność wpływu. Warto podkreślić,  iż do  tej 

pory wszystkie  wnioski,  bez względu  na 

ich ilość, zostały pozytywnie rozpatrzone. 

Więcej szczegółów znajduje się na stronie 

internetowej  urzędu:  www.baborow.pl 

oraz pod nr telefonu 77 4036929.

Artur Czechowicz

Świątecznej Pomocy. Po raz drugi WOŚP będzie miała swój sztab w Baborowie i wolontariusze będą kwestowali w każdym sołec

twie. Tym razem celem kwesty będzie hasło „DLA WYRÓWNANIA SZANS W LECZENIU NOWORODKÓW”. W styczniu tego 

roku w 25 Finale, w całym kraju zebrano ponad 105 mln zł. My dołożyliśmy cegiełkę w kwocie ponad 8,5 tys. zł. Mamy nadzieję, że 

14 stycznia 2018 r., kiedy to odbędzie się kolejny Finał okażecie Państwo swoją szczodrość i weźmiecie udział w tej szlachetnej ak

cji. Tym razem oprócz samej kwesty planujemy szereg atrakcji, w których będzie można uczestniczyć w dniu Finału na baborow

skim Rynku. Organizatorami będą stowarzyszenia, instytucje gminne i inne podmioty wspierające WOŚP (wymienione na plakacie). 

Mamy nadzieję na udaną imprezę i gorąco wszystkich zapraszamy. Szczegółowy program imprezy ogłosimy na plakatach, które uka

żą się po Nowym Roku. W związku ze zbliżającymi się Świętami i Nowym Rokiem baborowski SZTAB WOŚP składa wszystkim 

mieszkańcom gminy dobrych, wesołych Świąt oraz wszelkiej  radości, pomyślności, wspaniałości w 2018  roku. Do zobaczenia na 

ulicach naszej gminy 14 stycznia 2018 roku.

Cezary Wanat , szef sztabu baborowskiego WOŚP.

Witam  Państwa,  mieszkańców  gminy 

Baborów  i  zapraszamy  do  czynnego 

udziału  w  26  Finale  Wielkiej  Orkiestry 

Siema!

150lecie urodzin biskupa Józefa Nathana
W listopadzie br. w Branicach odbyły się obchody 150rocznicy urodzin 

biskupa  Józefa  Nathana.  Biskup  Józef  Marcin  Nathan,  urodzony 

w  Tłustomostach  11  listopada  1867  r.,  był  kolejno:  proboszczem 

w Branicach, wikariuszem generalnym, wreszcie pomocniczym biskupem 

ołomunieckim.  Przyszło  mu  służyć  Kościołowi  i  ludziom  w  czasach 

dwóch  wojen  światowych,  reżimu  nazistowskiego  i  komunistycznego. 

W  swoich  działaniach  pasterskich  wyprzedzał  epokę  w  której  żył:   

stworzył  w  Branicach  jeden  z  największych  i  najnowocześniejszych 

szpitali  psychiatrycznych  w  Europie  Środkowej  –  tzw.  Miasteczko 

Miłosierdzia, z myślą o chorych psychicznie i nerwowo. W 1945 roku, po 

wojennej  zawierusze  i  zmianie  granic,  »Miasteczko miłosierdzia«,  które 

przez lata budował, znalazło się w granicach państwa polskiego, a biskup 

Nathan został wypędzony do Opawy, gdzie w krótkim czasie zmarł z dala 

od dzieła  swego życia  i  ludzi,  którym służył. W 2014  roku  jego  trumna 

została  sprowadzona  do  Branic  i  złożona  w  sarkofagu  w  przepięknym 

kościele  Świętej  Rodziny,  który  wybudował  na  terenie  szpitala.  Ks. 

biskup  Andrzej  Czaja,  który  przewodniczył  listopadowej  mszy  św. 

oznajmił,  ze  dzień  150rocznicy  urodzin  Józefa  Nathana  można 

symbolicznie  określić  jako  dzień  rozpoczynający  proces  Jego 

beatyfikacji. 

Elżbieta Kielska, burmistrz Gminy Baborów
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CZAD i OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ!!!

Echo Baborowa

Co  trzeci  pożar  powstaje  w  naszym  mieszkaniu  –  tam,  gdzie 

czujemy  się  najbezpieczniej  i  zbyt  często  zapominamy 

o  potencjalnych  zagrożeniach.  W  70%  przyczyną  śmierci  jest 

zetknięcie  z  dymami  i  toksycznymi  produktami  spalania, m.in. 

takimi  jak  tlenek  węgla.  Pomimo  tego,  że  bezpośrednią 

przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania 

i  rozkładu  termicznego,  ciągle  bardzo  mało  popularne  jest 

wyposażanie domów w czujki dymu. 

Niestety,  to  człowiek  jest najsłabszym ogniwem  i najczęstszym 

sprawcą  pożarów.  Pamiętaj!  Bezpieczeństwo  Twoje  i  Twoich 

najbliższych  zależy  od  Ciebie  samego.  Bardzo  często  sprawcy 

pożarów stają się jego ofiarami. 

Czujniki w Twoim domu

Producenci  prześcigają  się  w  tworzeniu  coraz  lepszych 

i nowocześniejszych czujników (czujek, detektorów), które mają 

za zadanie ochronić Twoje zdrowie i życie. W ofercie sprzedaży 

możesz  znaleźć  autonomiczne  czujki  dymu  i  tlenku węgla oraz 

gazu. Mają one za zadanie  jak najszybciej ostrzec o zagrożeniu 

w mieszkaniu lub domu.

Po co Ci czujnik tlenku węgla?

Wykrywa  ona  już  minimalne,  a  nadal  bezpieczne  dla  życia 

stężenie  tlenku  węgla  (czadu)  w  powietrzu  i  natychmiast  to 

sygnalizuje  przez  głośny  alarm  i  migoczącą  czerwoną  diodę. 

Dzięki  temu masz  czas,  by  zapobiec  zatruciu  czadem,  zwanym 

potocznie  „cichym  zabójcą”.  Rozważ  zamontowanie  takiej 

czujki  w  pomieszczeniu,  w  którym  znajduje  się  kominek, 

w  sypialni  śpiących  trudno  obudzić...,  a  także  w  pobliżu 

podgrzewacza gazowego, tzw. junkersa. Pamiętaj o konieczności 

właściwego  użytkowania  czujki  tlenku  węgla  –  tylko  w  pełni 

sprawna  i  odpowiednio  konserwowana  skutecznie  ostrzeże  Cię 

przed „cichym zabójcą”.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla, czyli czad, powstaje podczas procesu niepełnego 

spalania materiałów palnych, w  tym paliw, który zachodzi przy 

niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

•  jest  gazem  niewyczuwalnym  przez  zmysły  człowieka 

(bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),

•    blokuje  dostęp  tlenu  do  organizmu  –  zajmuje  jego  miejsce 

w  czerwonych  ciałkach  krwi,  powodując  przy  długotrwałym 

narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Głównym  źródłem  zatruć  w  budynkach  mieszkalnych  jest 

niesprawność  przewodów  kominowych:  wentylacyjnych, 

spalinowych  i  dymowych.  Wadliwe  działanie  wspomnianych 

przewodów  może  wynikać  z  ich  nieszczelności,  braku 

konserwacji  (w  tym  czyszczenia),  wad  konstrukcyjnych  oraz 

często  niedostosowania  istniejącego  systemu  wentylacji  do 

stopnia  szczelności  stosowanych  okien  i  drzwi  (szczególnie  po 

wymianie okien i drzwi z starych na nowe). Może to prowadzić 

do  niedrożności  przewodów,  braku  ciągu,  a  nawet  do 

powstawania  zjawiska  ciągu wstecznego,  polegającego  na  tym, 

że  dym  zamiast  wydostawać  się  przewodem  kominowym  na 

zewnątrz  –  cofa  się  do  pomieszczenia.  Prawo  budowlane 

zobowiązuje zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych, 

w  tym  m.in.  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  oraz 

jednorodzinnych,  do  przeprowadzenia  kontroli  przewodów 

kominowych co najmniej raz w roku.

Jak uniknąć zaczadzenia?

•  Nie  bagatelizuj  następujących  objawów:  duszności,  bólów 

i  zawrotów  głowy,  nudności,  wymiotów,  oszołomienia, 

osłabienia,  przyśpieszenia  czynności  serca  i  oddychania, 

ponieważ  mogą  być  sygnałem,  że  ulegasz  zatruciu  czadem. 

W takiej  sytuacji natychmiast przewietrz mieszkanie, w którym 

się  znajdujesz,  wyjdź  na  zewnątrz,  zadbaj  o  bezpieczeństwo 

swojej  rodziny,  wezwij  straż  pożarną  i  zasięgnij  porady 

lekarskiej.

•  Przeprowadzaj  kontrole  techniczne,  w  tym  sprawdzaj 

szczelność  przewodów  kominowych,  systematycznie  je 

oczyszczaj i sprawdzaj ciąg powietrza.

•  Piece  i  podgrzewacze  wody,  zwłaszcza  gazowe,  w  których 

odbywa  się  proces  spalania,  użytkuj  zgodnie  z  instrukcją 

producenta.

•  W  przypadku  wymiany  okien  lub  drzwi  na  nowe,  sprawdź 

poprawność  działania wentylacji  –  być może  konieczne  będzie 

usunięcie  uszczelki,  założenie  dodatkowego  wywietrznika  lub 

kratki  wentylacyjnej.  Nie  mów,  że  będzie  Ci  „wiało”.  Od 

prawidłowego ciągu zależy Twoje życie!

•  Często  powyższe  czynności  są  niewystarczające.  Zastanów 

się…  Otwarte  lub  rozszczelnione  okno  w  czasie  pracy,  np. 

gazowego  podgrzewacza  wody,  znacząco  poprawia  ciąg 

powietrza,  a  co  za  tym  idzie  –  wszystkie  produkty  procesu 

spalania zostaną wyciągnięte na zewnątrz. Taaaak, wiem! Będzie 

Ci „wiało”…

•  Systematycznie  sprawdzaj  ciąg  powietrza,  np.  poprzez 

przyłożenie  kartki  papieru  do  otworu  lub  kratki  wentylacyjnej. 

Kartka powinna do nich przywrzeć.

•  Często  wietrz  pomieszczenia,  w  których  odbywa  się  proces 

spalania, a najlepiej – rozszczelnij trochę okna.

•  W  trosce  o  własne  bezpieczeństwo  rozważ  zamontowanie 

w  domu  także  czujek  dymu  i  gazu.  Koszt  wyposażenia 

mieszkania  w  takie  czujki  jest  niewspółmiernie  niski  do 

korzyści,  jakie  daje  ich  zastosowanie.  Pamiętaj  –  czujka może 

uratować Tobie i Twoim bliskim życie!

Czad – nie zobaczysz… nie poczujesz… niewielka dawka może 

zabić…

Opracowano  na  podstawie  materiałów  na  stronie  Komendy 

Głównej  PSP    http://www.straz.gov.pl/porady/

bezpieczenstwo_pozarowe_w_domu

Waldemar Hołownia komendant MiejskoGminnny OSP
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Taki piękny,  okrągły  jubileusz  świętowa

liśmy  pod  koniec  listopada  w  towarzy

stwie  naszych  czytelników,  przyjaciół,

z  którymi  współpracujemy  i  Ważnych 

Gości.  Specjalnie  na  tę  okazję  przygoto

waliśmy  własnoręcznie  skromny  słodki 

poczęstunek.  Nie  zabrakło  życzeń,    po

winszowań,  podziękowań  i  prezentów. 

Artystycznie uświetnił  to  spotkanie głub

czycki chór Angelus Cantat pod dyrekcją 

państwa  Ewy Maleńczyk  i Tadeusza  Ec

kerta. To było prawdziwie niezapomniane 

przeżycie muzyczne!

Miejska  Biblioteka  Publiczna 

w  Baborowie  została  utworzona  w  1947 

roku.  Pierwszą  siedzibę  znalazła 

w Rynku, w budynku, w którym obecnie 

70 lat Biblioteki Publicznej w Baborowie

się mieści,  w  prywatnym  lokalu.  Było  to  zaledwie  jedno  pomieszczenie. 

Niewielki  księgozbiór  stanowiły,  jak  zapisano  w  rejestrze  księgowym, 

„dary społeczeństwa” oraz książki przekazane przez Powiatową Bibliotekę 

Publiczną w Głubczycach. W  takich warunkach  biblioteka  działała  przez 

kilkadziesiąt  lat. W 1975 roku, w wyniku reformy administracyjnej kraju, 

Miejska  Biblioteka  Publiczna  została  Miejską  i  Gminną  Biblioteką 

Publiczną, wchłaniając  biblioteki  gminne w Rakowie,  Sułkowie  i  Suchej 

Psinie,  które  do  tej  pory  były  samodzielnymi  placówkami. W  roku  tym 

rozpoczęto  także  remont  kapitalny  budynku,  w  którym  znajdowała  się 

biblioteka.  Na  ten  czas  przeniesiono  księgozbiór  do  pomieszczeń 

zastępczych  (róg  ul.  Wiejskiej  i  Kozielskiej).  W  tych  tymczasowych 

warunkach  biblioteka  działała  do  1987  r.,  kiedy  remont  zakończono, 

oddając do użytku  piękną, wygodną siedzibę, w której Gminna Biblioteka 

Publiczna w Baborowie szczęśliwie funkcjonuje do dziś.

Ewa Ratuś




