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Powitanie 
Wiosny

Gminy Baborów i Hradec nad Morawicą 

współpracują  już od 20  lat. Przez  te  lata 

obie gminy należące do Euroregionu Si‐

lesia  realizowały  wiele  wspólnych  pro‐

jektów,  korzystając  z  funduszy 

pomocowych Unii Europejskiej. Od ma‐

ja  2017r.  realizowaliśmy  projekt  pn. 

„Tradycje  i  zwyczaje  na  polskoczeskim 

pograniczu”,  dofinansowany  w  85% 

z  unijnego  Programu  INTERREG  VA. 

Przez  rok  odbywały  się  spotkania  po 

polskiej i czeskiej stronie granicy: chcie‐

liśmy  sobie  wzajemnie  pokazać  jak  ob‐

chodzimy  różne  święta,  uroczystości 

gminne,  jakie  tradycje kultywujemy. Na‐

si czescy przyjaciele wzięli udział: w ob‐

chodach  Święta  Patrona  szkoły, 

w  Gminnych  Zawodach  Strażackich 

i  Dożynkach  w  Boguchwałowie.  My 

uczestniczyliśmy  w  jarmarku  bożonaro‐

dzeniowym  w  Hradcu  nad  Morawicą, 

uczniowie  z  naszej  Gminy wzięli  udział 

w  spotkaniu  na  temat  zwyczajów  zwią‐

zanych  ze  Świętami  Wielkanocnymi, 

a 18 marca br. witaliśmy Wiosnę w miej‐

scowości Kajlovec.

Elżbieta Kielska, burmistrz

Z wizytą w Hradcu nad Morawicą

Na  początku  marca  odbyła  się  wycieczka  projektowa 
uczniów  ZSP  w  Baborowie  w  zaprzyjaźnionej  szkole 
w  Hradcu  nad  Morawicą.  Wyjazd  odbył  się  w  ramach 
wspólnego projektu „Tradycje i zwyczaje na czeskopolskim 
pograniczu”.
Atmosfera  spotkania  była  wspaniała.  Wspólnie  zdobiliśmy 
wielkanocne  jajka,  ozdabialiśmy  świątecznymi  motywami 
serwetki  oraz  przygotowywaliśmy  kukiełki  marzann,  które 
zostaną podpalone i utopione w  pierwszym Dniu Wiosny.

Bariera językowa nie okazała się przeszkodą. Wielu uczniów 
nawiązało    kontakty  z  kolegami  z  zagranicy,  rozmawiając 
zarówno w języku czeskim, jak i angielskim.
Punktem  kulminacyjnym  wycieczki  było  zwiedzanie 
pięknych,  stylowych  komnat  zamku,  który  góruje  nad 
miastem.

Dziękujemy za serdeczne i ciepłe przyjęcie. 
Iwona Nowak Elżbieta Olejnik
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Tegoroczny Finał WOŚP w naszej gminie został rozszerzony o imprezę towarzyszącą, która odbyła się na baborowskim rynku. Sto‐
warzyszenie „Ekologika” przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego zorganizowało imprezę, na której serwo‐
wano grochówkę, kiełbaski, wypieki cukiernicze, kawę. Poza tym było wiele innych atrakcji: koncert zespołu folkowometalowego 
LIVERMORIUM, występy artystyczne dzieci z grup „Smyk” i „Iskra”, Fitnes na trampolinach, przejażdżki konne wierzchem, pokaz 
pierwszej pomocy przedmedycznej „Mali ratownicy”, prezentacja ekologicznych środków czystości i wreszcie świetny pokaz ratow‐
nictwa zaprezentowany przez naszych strażaków z OSP Baborów. Aby zorganizować imprezę na taką skalę    
potrzebne było zaangażowanie wielu osób. Pragnę podziękować członkom Stowarzyszenia „Ekologika”, P. Lidii Piecha i pracowni‐
kom GOKu, P. Tomaszowi Krupie i pracownikom ZUKU, P. Elżbiecie Kielskiej i pracownikom Urzędu Miasta, strażakom z OSP 
Baborów, P. Agnieszce Panek  i  firmie  „Gravton”, P. Śliwińskim z  baru  „Joker”, P. Teresie Demianowskiej  i  pracownikom Banku 
Spółdzielczego, piekarni „Smakosz” i firmie „MAXPOL”, P. Annie i Dariuszowi Bałuszyńskim, Paniom: Żanecie Góreckiej, Marty‐
nie Kulas, Magdzie Kuźmińskiej oraz Panom: Jackowi Maćko, Bartoszowi Kostyrce, Bartoszowi Lichtarowicz, Piotrowi Górnemu 
i Łukaszowi Broszko. Specjalne podziękowania za pomoc organizacyjną dla P. dyr. ZSP Alicji Szuby i Ryszarda Ratusia. Wreszcie 
podziękowania za super współpracę dla członkiń Sztabu: Annie Szewczuk, Ewie Świercz i Lidii Wrzos. Do zobaczenia w styczniu 
2019 r. na ulicach miejscowości naszej gminy podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

Szef Sztabu #4194 Baborów Cezary Wanat

Podsumowanie 26. Finału WOŚP w Baborowie

fot. Ryszard Ratuś

Nasi wspaniali wolontariusze: Małgorzata Cykowska, Weronika Gawłowska, Paulina Chort,  Patrycja Popów, Anna Gębuś, Milena Wochnik,  Julia Kwiatkowska, 

Katarzyna  Purchla,  Jowita  Kałkun, Milena  Grzymajło,  Sabina  Sierotowicz, Andrzej  Kraśnicki,  Jasmin  Kordus,  Emilia  Gorczowska, Mateusz  Górecki,  Patrycja 

Śliwka,  Klaudia Kołodziej,  Nicola  Pachowicz,  Jakub  Linczewski, Magda  Bałuszyńska, Michał  Kosa, Tomasz Wiatrowicz, Malwina  Pierzycka,  Zuzanna Garda, 

Natalia Kidziak, Michał Kiner,  Jakub Kiner, Bartosz Kiner, Katarzyna Domagała, Monika Załuska, Katarzyna Mencel, Sylwester Sobczyk, Oliwia Poniatowska, 

Dagmara Laszkowska, Nikola Moryc, Martyna Kuta, Wiktoria Szkurłat,  Julia  Jankowska, Dominik Malewicki, Oliwia Kaczor, Fabian Holeczek, Laura Lewosz, 

Gabriel  Lewosz,  Weronika  Drążek,  Patryk  Świenty,  Dominik  Świerk, Aleksandra  Kopytyńska, Amelia Antoszczyszyn,  Julia  Kierek,  Marlena  Kierek,  Marcin 

Ledzion, Mateusz Nowak, Katarzyna Majer, Karolina Czorny, Daniel Kołodziej, Kamil Berlik.

Za nami  26.  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  14 

stycznia  tego  roku wolontariusze w  całym kraju,  jak  i  za  jego 

granicami zebrali rekordową kwotę 126.373.804,34 zł. Miło mi 

donieść,  że  Sztab  4194  Baborów  również  osiągnął,  dzięki 

hojności  mieszkańców  gminy,  rekordową  sumę  13.027,00  zł 

(kwota  obejmuje  również  euro  i  korony  czeskie,  które  zostały 

przewalutowane).  W  tej  charytatywnej  akcji  nie  chodzi 

o  rekordy.  W  tym  roku  kwestowaliśmy  pod  hasłem:  „Dla 

wyrównania  szans  w  leczeniu  noworodków”.  2  marca  szpital 

w  Głubczycach,  a  konkretnie  oddział  pediatryczny  otrzymał 

z Fundacji mobilny aparat RTG wartości, ok. 400  tys. zł. Przy 

okazji wyjaśnienie:  pytało mnie  kilka  osób,  kiedy  jakiś  sprzęt 

trafi do naszego ośrodka zdrowia. Informuję, że Fundacja WOŚP 

doposaża w sprzęt medyczny tylko szpitale. 

Szczególne słowa uznania  i podziękowania należą się uczniom 

Zespołu  SzkolnoPrzedszkolnego  w  Baborowie,  którzy  jak 

zwykle stanęli na wysokości zadania. Nasi młodzi wolontariusze 

podejmując działania na rzecz lokalnej i nie tylko społeczności 

kształtują  różne  umiejętności  i  właściwe  postawy.  Wielkie 

dzięki. 

Teraz przedstawię Państwu podsumowanie 26 Finału na terenie 

miasta Baborów i w poszczególnych sołectwach (wolontarusze 

kwestowali na terenie całej gminy od Wierzbna po Baborów):

Baborów  6872,49 zł  (Agnieszka Panek, Anna Szewczuk, Ewa 

Świercz,  Tomasz  Krupa, Wojciech  Śliwiński  –  wolontariusze 

i opiekunowie)

Babice  442,09 zł (Wioletta Linczewska)

Boguchwałów z Wierzbnem  548,00 zł (Anna Bałuszyńska)

Czerwonków  855,00 zł (Anna Rydzik)

Czerwonków Osiedle  344,07 zł (Magdalena Załuska)

Dziećmarów  392,13 zł (Marek Wiatrowicz)

Dzielów  537, 47 zł (Anna Kiner)

Księże Pole  252,00 zł (Józefa Hipnarowicz)

Langowo  374,60 zł (Ewelina Jankowska)

Raków  721,64 zł (Elwira Holeczek)

Sucha Psina 379,50 zł (Teresa Wołk)

Sułków  321,28 zł (Lidia Wrzos)

Szczyty 125,00 zł (Aneta Kierek)

Tłustomosty  861,73 zł (Magdalena Bradel)
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Światowy dzień poezji
Światowy Dzień Poezji – święto obchodzone corocznie 21 marca, 

ustanowione  przez  UNESCO  jesienią  1999  roku.  Główne 

uroczystości tego święta odbywają się  w Paryżu. Celem tego dnia 

jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na 

całym  świecie.  UNESCO  zadeklarowało,  że  ten  dzień  ma  "dać 

nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne 

i międzynarodowe ruchy poetyckie".

Po  raz  pierwszy  Światowy  Dzień  Poezji  był  także  obchodzony 

w  Zespole  SzkolnoPrzedszkolnym  w  Baborowie.  Z  tej  okazji 

wszyscy uczniowie wzięli udział w akcji „Wiersze  odzysku”( ang. 

blackout poems) idea wydarzenia polega na  kreatywnej destrukcji, 

w  ten sposób na bazie klasycznych utworów literackich powstają 

nowe wiersze.

Zadanie,    wbrew  pozorom wcale  niełatwe,  przyniosło  wspaniale 

rezultaty  w  postaci  nowych  poezji  uzupełnionych  kolorowymi 

ilustracjami. Uczniowie w stu procentach  sprostali wymaganiom, 

ponieważ  nie  tylko  stworzyli  wiersze,  narysowali  ilustracje,  ale 

przede  wszystkim  w  swoich  pracach  nawiązywali  do  tematu 

przewodniego jakim była wiosna i zdrowy styl życia. 

Anna RozłuckaJankowska

ZSP Baborów

Góry – ilustrowana opowieść 
o górskich wędrówkach

Po raz kolejny nasz czytelnik – p. Tomasz Kiziak – zabrał nas 

w  podróż  w  trudno  dostępne  rejony.  Tym  razem  były  to 

europejskie góry – Tatry i Alpy. Prezentacja obejmowała kilka 

wypraw  wysokogórskich.  Wszystkie  odwiedzane  miejsca: 

Rysy,  Świnica,  Kozi Wierch,  Triglav  i  Zugspitze,  położone 

były mocno powyżej 2000 m.n.p.m. Na takich wysokościach, 

nawet  latem,  należy  spodziewać  się  trudnych  warunków 

pogodowych.  Dlatego  doświadczeni  podróżnicy  górscy 

zawsze,  nawet  latem,  nie  wychodzą  na  trasę  bez  czapek 

i ciepłych kurtek. A czasem u kresu wspinaczki okazuje się, że 

mgła  uniemożliwia  zobaczenie  czegokolwiek,  nie  mówiąc 

o uwiecznieniu zapierających dech widoków na fotografiach. 

Pozostaje wtedy satysfakcja, że dotarło się na szczyt. :) I dla tej

 satysfakcji, między  innymi, pan Tomasz wyrusza na kolejne 

wyprawy. Po zakończeniu pokazu z sali padła sugestia, że nasz

 gość powinien więcej podróżować i częściej dzielić się z nami 

swoimi wspomnieniami i zdjęciami.  :) Mamy nadzieję, że za 

jakiś  czas  spotkamy  się  znowu  i  wspólnie  wyruszymy 

w kolejną podróż.

Ewa Ratuś

Zapraszamy wszystkich pasjonatów  i zawodników biegania na 

Jubileuszowy XXX Bieg Baborowa im. Edwarda Gorczyńskiego

 już  19  maja  2018  r  od  godziny  10:00  na  Stadion  Miejski 

w  Baborowie.  Wszyscy  zawodnicy  kończący  bieg  otrzymają 

pamiątkowe medale. Bieg główny dla kobiet i mężczyzn na trasie

 do Dziećmarowa z elektronicznym pomiarem czasu z pewnością 

zainteresuje  sporą  liczbę  zwolenników  sportu.  Odnowa 

biologiczna  przed  i  po  wyczerpującym  biegu,  ciepły  posiłek 

regeneracyjny  i  napoje    dla  wszystkich  biegaczy,  atrakcje  dla 

dzieci.  Po  szczegóły:  regulamin,  trasa,  kategorie  biegowe 

zapraszamy na stronę: gok.baborow.pl 

Lidia Piecha

Wiadomości z GOKu
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Oprócz przedstawienia, uczniowie wyrazili swoje uczucia w pięknych wierszach oraz zagrali zebranym gościom „Sto lat” na fletach 

prostych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adre‐

sem. Dzieci obdarowały swoich, ukochanych gości pięknymi upominkami i wspólnie z nimi wzięli udział w quizie „Jak bardzo się 

znamy?” przygotowanym przez swoją wychowawczynię. Podczas tych dni towarzyszyła naszym spotkaniom wspaniała i serdeczna 

atmosfera. Były  one  okazją  do  umocnienia więzi  rodzinnej, miłego  spędzenia  czasu,  bliższego  poznania  się,  a  dzieci  poczuły  się 

prawdziwymi gospodarzami swojej klasy. Na koniec wspólnego spotkania mali artyści, zaprosili swoich gości na słodki poczęstunek, 

przygotowany przez klasowe mamy. Nasi goście nie żałowali pochwał dla swoich dzieci, bo przecież najbliższe osoby są najmilszy‐

mi odbiorcami „sztuki” dziecięcej. To były dwa wspaniałe dni, pełne wzruszeń, serdeczności, radości, uśmiechu i wspólnej zabawy.

Serdecznie Dziękuję moim klasowym mamom za pomoc w organizacji naszych wspólnych dni i przygotowanie pysznego, słodkiego 

poczęstunku.

                                                                                                                                                                                                                                            Ewelina  Szwec

         Dwa dni dla najbliższych…..
….to czas, w którym uczniowie klasy IIa zaprosili do swojej sali lekcyjnej ukochane Babcie, Dziadków oraz Rodziców, aby  swoim 

występem  artystycznym  wyrazić    swoją  miłość,  wdzięczność  i  szacunek  najbliższym.  To  właśnie  od  najbliższych  osób,  dzieci 

otrzymują  wiele  ciepła  i  troski,  za  które  watro  i  trzeba  dziękować.  Podczas  dwóch  marcowych  dni,  nasza  klasa  zamieniła  się 

w  prawdziwą  scenę,  na  której mali  artyści wcielili  się w  role  bajkowych  postaci    i  przepięknie…  jak  prawdziwi  aktorzy  zagrali 

w przedstawieniu pt.: „Czerwony Kapturek”.  

Pisankowanie z GOKiem

Święta  Wielkanocne  były    dla  naszych  przodków    świętami 

powitania  wiosny.  Dlatego  tak  dużo  w  nich  symboli  życia, 

odrodzenia,  oczyszczenia,  zdrowia,  zielonych  gałązek  palmy, 

ognia,  jaj  i  wody.    Wszystko  miało  znaczenie,  o  tym  jakie, 

można było dowiedzieć się na warsztatach „ Pisankowania”  tj. 

pisania  jaj  woskiem    techniką  batiku,  które  odbywały  się  19 

marca  2018  od  godziny  16:00  w  Sali  widowiskowej 

w Baborowie. 

Ich celem było poznanie ciekawostek z regionu Opolszczyzny, 

obrzędów  i  zwyczajów  związanych  z  okresem    Świąt 

Wielkanocnych oraz nauką dekorowania jaj woskiem i farbami.

Zajęcia  prowadziła  Pani  Helena  Wojtasik    propagatorka 

ludowych tradycji obrzędowych Śląska Opolskiego, dyrektorka 

Tułowickiego  Ośrodka  Kultury  oraz  Pani  Dorota  Olszewska 

pracownik Ośrodka Kultury w Tułowicach.
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Kto powiedział „A jednak się kręci”? Jak 

zdrobniale nazywało  rodzeństwo Mikoła‐

ja  Kopernika?  Z  czego  słynie  rodzinne 

miasto  naszego  najznamienitszego  astro‐

noma?  Jak  miał  na  imię  wuj  Mikołaja, 

który ufundował mu studia we Włoszech? 

Z  takimi  i  innymi  problemami  zmierzyli 

się uczniowie kl.5a, podczas wieczornego 

spotkania  z  okazji  545  rocznicy  urodzin 

naszego  wielkiego  rodaka,  która  przypa‐

dła na 19 lutego br. Tematem przewodnim 

było oczywiście życie Mikołaja Koperni‐

ka, astronomia  i dobra zabawa. W formie 

prezentacji  multimedialnej  uczniowie 

przedstawili miejsca  związane  z  jego  ży‐

ciem, pracą i odpoczynkiem.  

słonecznego”  (jak  ktoś  celnie  zauważył) 

i  okazała  się  wyśmienita,    uzupełniła 

energię  i zaostrzyła ciekawość: co będzie 

dalej? A dalej było… kino. Wygodnie, na 

materacach,  przykryci  kocykami  młodzi 

odkrywcy  obejrzeli  film  „Gwiazda  Ko‐

pernika”.  Świetny film o młodym Miku‐

siu,  który  swoją  przygodę  z  nauką 

rozpoczął od zabaw z rodzeństwem, nauki 

w  szkole w Toruniu,  a  później  studiami   

w Akademii  Jagiellońskiej  oraz  w  odle‐

głej  Bolonii,  poznając  znamienite  osoby 

z  tamtego  okresu:  kupców,  alchemików 

i  astrologów.  Ten  naukowy  maraton  za‐

kończył  się pytaniami uczniów o  to, kie‐

dy będzie następny i o kim.

Nauczycielka ZSP

Mariola Litwinowicz

Śmiechom  i  żartom  nie  było  końca  pod‐

czas gry planszowej, gdy odpowiadali na 

pytania  i  rozwiązywali  różne  zadania, 

dzięki którym utrwalili i rozszerzyli swo‐

je wiadomości. Zmagania osłodziło pysz‐

ne  ciasto,  które  upiekła  Magda  razem 

z mamą.  Szczególnie dużo emocji wzbu‐

dziło  oglądanie  meteorytów  przyniesio‐

nych  przez  Janka  oraz    nocnego  nieba 

przez  lunetę  i  teleskop  szkolny.  Niestety 

Wielka  Niedźwiedzica  schowała  się  za 

chmurami… O nagłośnienie zadbali Bar‐

tek    i Oskar,  który  zaskoczył wszystkich 

swoim  talentem  wokalnym  śpiewając 

brawurowo  piosenkę  Alana  Walker’a   

„Faded”.  Otrzymał  zasłużone  długie 

i gromkie brawa.

Później była pizza w kształcie  „układu 

Filmowy Maraton 
Naukowy w 5A

„Nowy Mistrz” W  sobotę  odbyły  się  pojedynki  finałowe.  Jak  zawsze  mecze 

dostarczyły  wielu  emocji,  a  główny  finał  był  niezwykle 

zaciekły.  Po  zażartej  walce  Jan  Głogiewicz  pokonał  Stefana 

Posackiego  4:3.  Na  osłodę  pokonanemu  pozostały  najlepsze 

wyniki  rundy.  Stefan  dwukrotnie  uzyskał  świetny  wynik  140 

pkt. Za co otrzymał pamiątkową statuetkę. W meczu o 3 miejsce 

poprzedni  mistrz  gminy  Grzegorz  Świercz  pokonał  Daniela 

Koczupindę 3:1. Pierwsza trójka mistrzostw otrzymała dyplomy 

i  piękne puchary  ufundowane przez Burmistrz Gminy Elżbietę 

Kielską.

W  dniach  910  marca  w  barze  „Joker”  odbyły  się  VII 

Mistrzostwa  Gminy  w Darta  o  Puchar  Burmistrza,  tym  razem 

w  formule  dwudniowej.  Organizatorom  chodziło  o  to,  aby 

uczestnicy zawodów mieli możliwość rozegrania większej ilości 

legów. W  szranki  stanęło  16  darterów. W  piątek  rozegrano  20 

legów  (każdy  zawodnik  brał  udział  w  5),  które  wyłoniło  8 

ćwierćfinalistów.  Tę  fazę  zawodów  wygrał  J.    Głogiewicz 

gromadząc 17 punktów.

Zabawa  malowania  jaj  poprzedzona  była  prelekcją  z  pokazem multimedialnym  na  temat  przyjścia  wiosny,  Niedzieli  Palmowej, 

Wielkiego  Tygodnia,  Świąt  Wielkiej  Nocy,  symboliki  święconki,  Lanego  Poniedziałku.  Dla  naszych  baborowskich  dzieci 

najważniejsza w koszyczku była…?...kiełbasa,  tak oczywiście wymienili później  jajka  symbol życia, chrzan – symbol cierpienia 

Chrystusa, sól – służącą do konserwowania wędlin, baranka, zajączka, itd.   Śmiechu, dobrej zabawy było co niemiara, a przy tym 

magiczne  odkrywanie  kolorowych  wzorów  na  malowanych  jajkach  pokrytych  woskowymi  kreseczkami  i  kropkami.  Zapach 

topionego wosku, dymiących kominków, skupienie nad przepięknymi wzorami pozwoliło poczuć czas zbliżających się Świąt. 

Dziękuję Pani Helenie i Dorotce oraz instruktorom GOK za pomoc w realizacji tak uroczego popołudnia, a wszystkim przybyłym  

za aktywny udział w  niezwykłych warsztatach.

Lidia Piecha
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Majóweczka w Baborowie 
 koncertowo !!!

Nad  sprawnym  przebiegiem  zawodów  czuwali  organizator 

Wojciech  Śliwiński i sędzia główny Cezary Wanat.

Oto czołówka mistrzostw:

1. Jan Głogiewicz

2. Stefan Posacki

3. Grzegorz Świercz

4. Daniel Koczupinda

5. Jakub Blecharczyk

6. Leszek Wojtowicz

Kolejne VIII Mistrzostwa Gminy w Darta w marcu 2019  r. 

Już teraz zapraszamy do udziału.

Cezary Wanat i Wojciech Śliwiński

Majówka  2018.  Oj,  w maju  nie  będzie  łatwo  pracować.  Co 

chwilę czerwona kartka     w kalendarzu. Dni wolne od pracy 

w  maju  2018  to  oczywiście  1  i  3  maja,  które,  tak  się 

szczęśliwie  składa,  wypadają  we  wtorek  i  czwartek.  To 

oznacza, że majówka 2018 może potrwać cały tydzień.  

Aby uatrakcyjnić czas wolny GOK zaprasza 1 maja na Plac 

Targowy    na  popołudniowe  koncerty.    Wystąpią  u  nas: 

folkowa  kapela  z  Istebnej  POLANDIA,  a  wraz  z  nią 

zabawa            w  niepowtarzalnym  klimacie,  który  przepełnia 

muzyka  góralska  oraz  zespół    DOBS  z  Opola    mocno 

odjechany  na  punkcie  prawdziwego  rock'n'rolla.  Tak  więc 

wszystkim,  którzy  przybędą  w  majowy  wtorek  na  Rynek 

w  Baborowie    zadźwięczą  w  uszach  bardzo  ciekawe   

i  oryginalne  brzmienia  oparte  na  starym  dobrym  rocku,  jak 

również skoczne, folkowe nuty.

Zapraszam, Lidia Piecha
Reaktywacja klubu 

sportowego w Suchej Psinie
W  sołectwie  Sucha  Psina  po wielu  latach  przerwy  zawiązała  się 

drużyna  piłkarska  pod  nazwą  ŻĄDŁO.  Został  powołany  zarząd, 

który kieruje i pilotuje pracami przy boisku i terenie wokół niego, 

by drużyna miała gdzie trenować i rozgrywać mecze od kolejnego 

sezonu. Płyta  boiska  została  przygotowana pod  zasiew  trawy  już 

w ubiegłym roku. W tym roku przycięto żywopłot, ułożono część 

trylinki na podjeździe, wyczyszczono bramki, odnowiono szatnie. 

Na  ten  cel  mieszkańcy  Suchej  Psiny  przeznaczyli  cały  fundusz 

sołecki przeznaczony na 2018 rok, wiedząc że zagospodarowanie 

boiska  poprawi  wizerunek  wsi  i  przyczyni  się  do  integracji 

mieszkańców.  W  ramach  współpracy  z  innymi  klubami  zostały 

rozegrane już dwa mecze.

Dziękuję  pani  burmistrz  za  przychylność w  realizacji  zadania  za 

pomoc  finansową ze  strony gminy. Podziękowania kierujemy  też 

do  Prezesa  i  Zarządu  Rolniczej  Spółdzielni  Produkcyjnej 

w  SUCHEJ  PSINIE,  do  właścicieli  firmy  TARTAK  i  do  pana 

Piotra Gnota za użyczenie sprzętu. Wszyscy będziemy kibicować 

nowej drużynie życząc im powodzenia. 

                                                          

 Radna Teresa Wołk

Światowy Dzień Wody 
w Przedszkolu

Dzieci  przedszkolne  z  oddziałów  przy  ul.  Opawskiej  w  dn.  22 

marca  2018r.  obchodziły  Światowy  Dzień  Wody.  Z  tej  okazji 

wszyscy  przyszli  ubrani  na  niebiesko.  Bohaterem  spotkania  był 

Zdrojek  –mieszkaniec Wodnej  Krainy,  który  zachęcał  dzieci  do 

wykonywania różnych zadań.

Zadania  te  miały  na  celu  rozwijanie  zainteresowań  dzieci 

o  otaczającym  świecie  oraz  rozbudzanie  poczucia 

odpowiedzialności  za  istniejące  zasoby  wody  pitnej; 

uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt 

i  roślin.  Dzieci  brały  udział  w  zabawach  umysłowych 

(rozwiązywanie zagadek, burza mózgów); muzycznych oraz 

badawczych. Ćwiczyły  umiejętność wnioskowania  o  zjawi‐

skach  przyrodniczych  na  podstawie  obserwacj  i  doświad‐

czeń:  Jaka  jest  woda?  (smak,  kolor,  kształt…),  Co  pływa, 

a co tonie?, Co rozpuszcza się w wodzie? 

Wsłuchiwały się w odgłosy wody i odgadywały dźwięki: ka‐

piącej wody z kranu, szumu morza, rzeki, deszczu…

Dużo frajdy sprawiły im ćwiczenia oddechowe burza w mi‐

sce wody, gdy trzeba było wprawić wodę w ruch za pomocą 

słomek.

Piosenką „Mamo, tato wolę wodę”przypomnieliśmy przed‐

szkolakom o  codziennym piciu wody niezbędnej  dla  zdro‐

wia,  dającej  odprężenie  i  radość  w  zabawie.  Wszystkie 

dzieci  już wiedzą,  jak należy dbać o wodę  i  jej  nie marno‐

wać. By o tym zawsze pamiętać wykonały plakaciki do swo‐

ich  łazienek  –W  TWOICH  RĘKACH  KAŻDA  KROPLA 

WODY .A więc nie marnujmy wody!            

Regina Tybinka

Nauczycielka ZSP
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Zaproszenie na wernisaż wystawy prac Jurija SyczewaHlazuna 
połączony z wykładami znawców historii Lwowa  

„SPACERKIEM PO LWOWIE”, 
GOK Baborów, 9 maja, godz. 17.00, Sala widowiskowa, Rynek 9.

Jurij  SyczewHlazun   Artysta  ukończył Lwowską Narodową 

Akademię  Sztuki,  przez  wiele  lat  zajmował  się 

witrażownictwem,  następnie  zajął  się  malarstwem  i  grafiką 

artystyczną.  Pracuje  w  wielu  technikach  i  różnorodnej 

tematyce,  tj.  psychologiczny  portret,  spokojny  pejzaż  czy 

malarstwo  symboliczne  i  surrealistyczne.  Prace  artysty  były 

prezentowane  na  wielu  wystawach  m.in.  na  Ukrainie, 

Niemczech  i  w  Polsce.  Dzieła  te  znajdują  się w  prywatnych 

kolekcjach na całym świecie (na Ukrainie, w Polsce, Stanach 

Zjednoczonych,  Australii,  czy  Izraelu).  W  GOK 

zaprezentowane  zostaną  olejne  pejzaże  lwowskie  artysty, 

pełne wyszukanego koloru i światła, w których można wyczuć 

inspirację impresjonizmem oraz graficzne panoramy. 

Dzień Kobiet
 maseczki  Efect  p. Ewelina Balicz  wi‐

taminy,  algi,    regeneracja,  ujędrnienie 

i wygładzenie

 dietetyk  p. Sylwia Kraśnicka  odrobine 

ciastka, czekolady jeszcze nikomu nie za‐

szkodziło, ALE poznaj swoją zdrową stro‐

nę

  masaże    p.  Barbara  Franczyk,  p. 

Agnieszka Próchniak  dwie dzielne, silne 

kobiety, które swoją energię, siłę i wiedzę 

masując przekazywały naszym Paniom

 brafitterka  p. Ewa Purszke  centymetr, 

dobre  oko,  profesjonalizm  i  doświadcze‐

nie,  dobra  rada  i  surowa,  ale  pozytywna 

prawda

 Wszystkim Paniom serdecznie dziękuje‐

my za przybycie i poświęcony czas i pracę 

na rzecz uśmiechu i zadowolenia na twa‐

rzach wszystkich pań.

Naszym  gościom  serdecznie  dziękujemy 

za przybycie i mile spędzone chwile.

Mamy  nadzieję,  że  wszystkim  Paniom 

spodobał się pomysł na świętowanie i miło

 będą  wspominać  ten  dzień.  Na  pewno 

jeszcze Was zaskoczymy niebawem.

Zdjęcia z Targów Piękna do obejrzenia na 

naszej  stronie  internetowej               

www.gok.baborow.pl.

Aleksandra Pruszowska

Instruktor GOK

Piękno, czy da się zdefiniować ? Wszyscy 

dążą do niego, ale czy tak naprawdę każda 

z nas potrafi powiedzieć czym jest? Piękno

 nas urzeka, często wręcz zniewala. 

Jak już możemy zauważyć pogoń za pięk‐

nem  trwa  od  wieków.  Piękno  dawniej 

i dziś, czy różnią się od siebie ?

Na  to  pytanie  postanowili  odpowiedzieć 

Instruktorzy  Gminnego  Ośrodka  Kultury 

w  Baborowie  organizując  TARGI  PIĘK‐

NA na sali widowiskowej, 10 marca 2018r.

Tego dnia piękno biło drzwiami i oknami, 

goszcząc rekordową ilość kobiet, które ze‐

chciały razem z nami świętować. Specjal‐

nie dla Pań zostały przygotowane pyszne 

swojskie ciasta, herbaty w różnych odsło‐

nach  i  kawa.  Niespodzianką  dla  wszyst‐

kich  był    jedyny  w  swoim  rodzaju, 

specjalnie przygotowany na Dzień Kobiet 

pyszny "WYBUCHOWY" TORT.

Każda  z  Pań  mogła  znaleźć  coś  dla  sie‐

bie, m.in., usługi fryzjerskie, masaż relak‐

sacyjny, maseczki na twarz, manicure oraz 

wystrzałowy  makijaż.  Zwieńczeniem 

wszystkich  zabiegów  było  uwiecznienie   

w fotobudce Agi.

Największym uznaniem i zainteresowaniem 

cieszyła się nasza zaprzyjaźniona brafitter‐

ka, dzięki której nasze Panie mogły dowie‐

dzieć się jak prawidłowo i zdrowo dobierać 

bieliznę.  Panie  mogły  zapoznać  się  z  naj‐

nowszą kolekcją biustonoszy, które zostały 

zaprezentowane.

Instruktorzy GOK zaprosili najlepsze z naj‐

lepszych:

  fryzjerka    p. Anna Kazimierów      pełna 

pomysłów, znana z   mocnych cięć  i świet‐

nych fryzur

 fotobudka  p. Agnieszka Gębuś     fanta‐

zyjne i kolorowe zdjęcia

  manicure  hybrydowy    p.  Karolina  Kro‐

czak    długie, czy krótkie paznokcie... nie 

ma znaczenia, czyni cuda swoją kreatywno‐

ścią i gustem

 makijaż  p. Justyna Kroczak   subtelność, 

delikatność, każdy szczegół przemyślany

 manicure  podstawowy    p.  Gabriela Gę‐

sior,  Gabint Kosmetyczny INA  połączenie 

kolorów tęczy, świetna technika i pomysło‐

wość dla każdej z Pań indywidualnie

  makijaż    p.  Karolina  Sobczyk    mocna 

kreska, wyraziste usta, makijaże pełne dra‐

pieżnego charakteru

Podczas  wernisażu  wykłady  wygłoszą  znawcy  historii 

Lwowa: 

prof.  dr  hab.  Stanisław  S.  Nicieja    „Lwowski  Łyczaków 

słynna europejska nekropolia”, 

prof.  UŚ  dr  hab.  Zygmunt Woźniczka  –  „Znaczenie  kresów 

wschodnich w dziejach Polski” 

mgr  historii  Antoni  Wilgusiewicz    „Lwów  i  jego  główne 

zabytki”. 

dr  Małgorzata  Kamińska  oraz  Jurij  SyczewHlazun    słowo 

wstępne.

Wystawie  i wykładom  towarzyszyć  będzie  film  o  lwowskich 

artystach oraz prezentacja książki  prof.  dr  hab. Stanisława S. 

Niciei.                     

                                                                                                    

Zapraszamy

                                                                                                   

Elżbieta Kielska, Lidia Piecha
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Konkurs „SuperMleko 2017” 
Dnia 5 marca br. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 

w  Łosiowie  wręczono  nagrody  w  wojewódzkiej  edycji 

konkursu  "SuperMleko  2017"  organizowanej  przez  OODR 

w  Łosiowie,  okręgowe  spółdzielnie  mleczarskie,  Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego  i  Polską  Federację 

Hodowców  Bydła  i  Producentów  Mleka  Oddział  Opole. 

W  ocenie  komisja  konkursowa  brała  pod  uwagę:  liczbę 

drobnoustrojów w 1 ml mleka, liczbę komórek somatycznych 

w 1 ml mleka, warunki  środowiskowe gospodarstwa, objęcie 

gospodarstwa  oceną  wartości  użytkowej  bydła  mlecznego, 

procentowy  wzrost  produkcji  mleka  w  danym  roku 

kalendarzowym w stosunku do roku poprzedniego. 

Do  finału  17tej  edycji  konkursu  dotarło  21  najlepszych 

gospodarstw  hodujących  bydło  mleczne.  Hodowców 

nagrodzono  w  czterech  kategoriach  biorąc  pod  uwagę 

wielkość produkcji. 

W  kategorii  obejmującej  gospodarstwa  produkujące  rocznie 

od 250 tys.  litrów do 600 tys.  litrów mleka I miejsce zdobyli 

Państwo Brygida i Bruno Czech z Rakowa, którym, w imieniu 

Gminy  Baborów,  złożyłam  gratulacje  i  życzenia  osiągania 

dalszych,  satysfakcjonujących  wyników  w  hodowli  krów 

mlecznych.

Pomimo  dwuletniego  kryzysu,  jaki  był  w  branży  po 

zlikwidowaniu  kwotowania  w  2015  roku,  mleka  wciąż 

przybywa. A  dzięki  staraniom  hodowców,  w  ubiegłym  roku 

jedna  krowa  dostarczała  przeciętnie  ponad  9  tysięcy  litrów 

mleka.  To  spowodowało,  że  Opolszczyzna  po  raz  pierwszy 

znalazła się na czele rankingu wydajności w Polsce.

Podczas  dorocznego  podsumowania  wyników  kontroli 

użytkowości  mlecznej  krów  po  raz  kolejny  najwięcej  nagród 

zdobył Kombinat Rolny Kietrz. I mimo tego, że największa obora 

w gospodarstwie w Langowie nie jest jeszcze w pełni zasiedlona, 

przebywające  w  niej  krowy  potrafią  dawać  średnio  jedenaście 

i pół tysiąca litrów mleka rocznie.

Elżbieta Kielska, burmistrz
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SPEKTAKL Z PRZESŁANIEM
Wiosna, to pora roku, w której wszystko budzi się do życia, budzą się również nadzieje.

Podczas spotkania z okazji Dnia Profilaktyki, uczniowie klas VII  opowiedzieli  przy pomocy muzyki i ruchu scenicznego  tragiczną 

historię pewnej rodziny. Tym razem nie zostało przez nich wypowiedziane ani jedno słowo. Mimo tego spektakl poruszył serca i umysły

 widowni.

Młodość,  radość  życia,  zauroczenie,  małżeństwo,  narodziny  dziecka,  obserwowanie  jego  dorastania  to  kolejne  etapy  życia 

przedstawionej  rodziny.  Ich  szczęście nie  trwało  jednak długo. Nałogi, nazywane przez nas pokusami,  zawładnęły życiem młodej 

dziewczyny. Doprowadziły do jego ruiny i tragedii rodziców. 

Spektakl zatytułowany “Walka z pokusami’ to przekaz dla wszystkich rodzin KOCHAJCIE SWOJE DZIECI, ALE WYZNACZAJCIE

 IM GRANICE. BĄDŹCIE DLA NICH PRZYKŁADEM KAŻDEGO DNIA. ZNAJDŹCIE DLA SWOICH POCIECH CZAS WTEDY,

 KIEDY TEGO POTRZEBUJĄ. REAGUJCIE, ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO. To uczniowie naszej szkoły przekazują Wam,  rodzicom,

 a co przekazali swoim koleżankom i kolegom? 

KOCHAJCIE SWOICH RODZICÓW I SZANUJCIE GRANICE, KTÓRE WAM WYZNACZYLI, BIERZCIE Z NICH PRZYKŁAD,

 ROZMAWIAJCIE Z NIMI SZCZERZE, POZWÓLCIE IM BYĆ BLISKO WAS KAŻDEGO DNIA I SŁUCHAJCIE, REAGUJCIE 

ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO.

Uczniowie otrzymali zadania do wykonania.

 Szukali właściwego rozwiązania, by nie ulec pokusom,

 a oto wynik ich pracy:

 rozwijaj swoje pasje 

 korzystaj mądrze z Internetu

 bądź bezpieczny w sieci

 bądź ostrożny, włącz myślenie; nie daj się wkręcić

 oddychaj powietrzem wolnym od nikotyny

 zachowaj trzeźwy umysł

 wybieraj przyjaciół, którzy uskrzydlają

 dbaj o dobre relacje z bliskimi

 naucz się pokusom mówić „Nie”

 znajdź właściwe rozwiązanie

Spektakl, w zawrotnym tempie zaledwie dwóch dni, przygotowali uczniowie klasy 7B : Klaudia Kołodziej, Roksana Kądzioła, Gabriel

 Lewosz, Weronika Hipnarowicz, Nicola Sabina, Nikola Pachowicz i Krzysztof Ziejka oraz Paulina Olejnik z klasy 7A.

Agnieszka Wanat

Anna RozłuckaJankowska

ZSP Baborów
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Województwa Opolskiego Janusz Wójcik 

i  wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu 

Głubczyckiego Adam  Leliński.  Po Mszy 

zebrani przedstawiciele organizacji kreso‐

wych, patriotycznych, przedstawiciele sa‐

morządów  lokalnych,  państwowych, 

harcerze,  młodzież  szkolna,  mieszkańcy 

województwa opolskiego, śląskiego i dol‐

nośląskiego  złożyli  wieńce  i  znicze  pod 

Tablicą Pamięci i wzięli udział w spotka‐

niu w świetlicy wiejskiej. 

Dziękuję  wszystkim  przybyłym  za 

uczczenie  pamięci  zamordowanych Pola‐

ków.  Dziękuję  p.Sołtys  Wioletcie  Lin‐

czewskiej  i  mieszkańcom  Babic  za 

współorganizowanie  uroczystości.  Dzię‐

kuję  Zarządowi  Okręgowej  Spółdzielni 

Mleczarskiej w Głubczycach i Zarządowi 

Banku  Spółdzielczego  w  Baborowie  za 

udzielone wsparcie rzeczowe i finansowe. 

Cieszę  się,  ze mieszkaniec Gminy Babo‐

rów,  radny  RM  Pan Mariusz  Jankowski, 

który  brał wielokrotnie  udział w  uroczy‐

stościach  w  Babicach,  zechciał  zająć  się 

tym tematem w swej pracy licencjackiej.

Już po raz 17 w Babicach odbyły się uro‐

czystości upamiętniające ok. 1000 miesz‐

kańców  Huty  Pieniackiej  bestialsko 

zamordowanych  28  lutego  1944r.przez 

zbrodniarzy  z  SS  Galizien  i  Ukraińskiej 

Powstańczej Armii. Po II Wojnie Świato‐

wej  niektórzy  z  ocalałych  mieszkańców 

tej  miejscowości  położonej  na  dawnych 

Kresach Wschodnich Polski osiedli na te‐

renie naszej gminy.

Dnia 4 marca br. odbyła się uroczysta 

Msza Święta w intencji ofiar odprawiona 

przez proboszcza Marka Krzewickiego, 

podczas której kazanie wygłosił ks. Tade‐

usz IsakowiczZaleski. Po Mszy Św. za‐

brali głos: Poseł Na Sejm RP Katarzyna 

Czochara, senator RP Grzegorz Peczkis, 

w imieniu Wojewody Opolskiego prze‐

mówił dyrektor biura Wojewody Jerzy 

Naszkiewicz, Prezes Patriotycznego 

Związku Organizacji Kresowych i Kom‐

batanckich Witold Listowski, Prezes 

Światowego kongresu Kresowian Jan 
Skalski, przedstawiciel Marszałka

Stworzył  krótkometrażowy  film  doku‐

mentalny  opowiadający  o  powrocie 

świadka  wydarzeń  do  miejscowości  z 

dzieciństwa    Huty  Pieniackiej.  Tym 

świadkiem  jest  pan  Józef  Kobylański, 

mieszkaniec  Baborowa,  któremu  dzięku‐

jemy za przekazywanie prawdy o tamtych 

wydarzeniach. Film „Podwójne korzenie” 

zdobył  II  miejsce  jako  film  studencki 

podczas XXIV Międzynarodowego Festi‐

walu Filmów Niezależnych „Publicystyka 

2017” w KędzierzynieKoźlu,  III miejsce 

w  kategorii:  historyczny  film  dokumen‐

talny na konkursie „Losy Polaków 2017” 

w Warszawie, był emitowany w TVP Po‐

lonia,  oraz  podczas V  Przeglądu  Filmów 

Dokumentalnych Niepoprawnie  Prawdzi‐

wych w Częstochowie. 

burmistrz Elżbieta Kielska 

 

74. rocznica ludobójstwa w Hucie Pieniackiej

WITAMY WIOSNĘ
Po  długiej  zimie  cieszy  nas  każdy  promyk  słońca  i wszyscy  z  niecierpliwością 

czekamy na tę kolorową porę roku jaką jest wiosna, gdy cała przyroda budzi się 

do życia. Dlatego z wielką  radością dzieci wszystkich grup w przedszkolu przy 

ul. Opawskiej przywitały tę porę roku. Najpierw w sali poznały tradycje związane 

z pożegnaniem zimy,a następnie przygotowaną  inscenizacją  i wierszami witały 

panią Wiosnę, która wkroczyła do sali przy muzyce Vivaldiego. Zaśpiewały  też 

wiosenną  piosenkę,  podczas  której  pani Wiosna  rozsiewała  kwiaty  i  wykonały 

powierzone zadania. Maluszki wyklejały biedronkę na  łące,  średniaki ozdabiały 

suknię  pani Wiosny,  a  starszaki wyklejały  kolorowego motyla  figurami  geome‐

trycznymi. Następnie dzieci wyprowadziły Marzannę z przedszkola i na podwór‐

ku pożegnały zimę, a kolorowymi kwiatami radośnie powitały wiosnę.

Nauczycielki z przedszkola
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W latach 2016 i 2017 Automobilklub Opolski organizował, przy 

wsparciu  Gminy  Baborów,  KJS  czyli  Konkursowe  Jazdy 

Samochodem  w  Baborowie. Wybór  Baborowa  na  Start  i  Metę 

nie  był  przypadkowy  –  w  Baborowie  mieszka  Nasz  Mistrz 

Kierownicy  Arkadiusz  Lechoszest.  Już  od  zeszłego  roku 

p.Arkadiusz  Lechoszest  i  Automobilklub  Opolski  czynili 

starania, by w naszym miasteczku odbył się Start  jednej z  rund 

Rajdowych  Samochodowych  Mistrzostw  Śląska 

organizowanych przez Automobilklub Śląski.

Udało się !

W  tym  roku  rywalizacja  o  miano  rajdowego  mistrza  Śląska 

będzie  się  toczyć  podczas  sześciu  asfaltowych  rajdów. 

W  Baborowie  rozpocznie  się  sezon  2018  w  Rajdowych 

Samochodowych  Mistrzostwach  Śląska.  Odbędą  się  u  nas 

zawody, które debiutują w kalendarzu śląskich mistrzostw, czyli 

1. Rajd Baborowa.

Zmagania  rozpoczną  się w weekend  1314  kwietnia  na  ulicach 

Baborowa,  gdzie  organizatorzy  postarali  się  o  wytyczenie 

i odpowiednie zabezpieczenie miejskiego odcinka specjalnego. 

Zawody  zostaną  rozegrane  również  na  asfaltowych  trasach  na 

południu  województwa  opolskiego  –  niewykorzystywanych  do 

tej pory w rundach mistrzostw Śląska.

Jacek Spentany, Przewodniczący OKSS PZM Katowice:

–  Cieszymy  się,  że  chęć  przeprowadzenia  rund  mistrzostw 

Śląska  wyrazili  także  organizatorzy  spoza  województwa 

Śląskiego.  Dzięki  temu  możemy  wyjść  z  tym  popularnym 

cyklem do  szerszego  grona  kibiców,  a  także  pójść w  kierunku, 

którego  oczekiwali  zawodnicy.  W  tym  miejscu  chciałbym 

również  podziękować  wszystkim  automobilklubom,  które 

zdecydowały  się  podjąć  wyzwanie  organizacji  rundy  RSMŚl. 

Prace nad kalendarzem trwały od listopada, a za wytrwały udział 

w nich chciałabym podziękować przedstawicielom dwóch

nowych rund – Panu Michałowi Czapko – wiceprezesowi AK 

Opolskiego ds. sportowych i Panu Markowi Sitkowi – preze‐

sowi AK Bieckiego.

Kalendarz  Rajdowych  Samochodowych  Mistrzostw  Śląska 

2018:

1314 kwietnia – 1. Rajd Baborowa (Baborów, woj. opolskie) 

– zawody łączone z Super KJS

12  czerwca – 6. Rajd Ziemi Bocheńskiej  (Bochnia, woj.ma‐

łopolskie) – zawody łączone z Super KJS

2930 czerwca – 2. Rajd Śląska (Chorzów, woj. śląskie) 

1415 września – 64. Rajd Wisły (Wisła, woj. śląskie) 

67  października  –  4.  Rajd  Grodzki  (Biecz/Jasło,  woj  mało‐

polskie i podkarpackie) 

1617 listopada – 44. Cieszyńska Barbórka (Cieszyn, woj.ślą‐

skie)

Sport  i  rywalizacja  od  zawsze  budzą  zainteresowanie  i  przy‐

ciągają widzów.  Jeżeli  dodamy  do  tego  jeszcze motoryzację, 

która  dla  wielu  z  nas  jest  pasją  czy  ważną  częścią  życia,  to 

otrzymujemy  emocjonujące  widowisko,  jakiego  przykładem 

jest rajd samochodowy. Nie w każdym miejscu można zorga‐

nizować taką imprezę, nie wszędzie są ku temu warunki, dla‐

tego tym bardziej cieszę się z tego, że w Baborowie będziemy 

mogli  gościć  zawodników  walczących  w  Rajdowych  Samo‐

chodowych Mistrzostwach Śląska. Wierzę, że  trasy przygoto‐

wane  przez Automobilklub  Opolski  spodobają  się  zarówno 

kierowcom,  jak  i  pilotom.Wszystkim  zawodnikom  życzę  po‐

wodzenia,  realizacji  sportowych  celów  i  bezpiecznego  dotar‐

cia  do  mety  w  Baborowie.  Z  kolei  kibiców  zapraszam  do 

gorącego  kibicowania  wszystkim  załogom  bez wyjątku.  Jed‐

nocześnie podkreślam, że nawet najbardziej porywające emo‐

cje  i  widowisko  nie  są  ważniejsze  od  bezpieczeństwa. 

Pasjonujmy się więc 1. Rajdem Baborowa w dobrej atmosfe‐

rze i przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Szczegóły imprezy na plakatach.

Do zobaczenia na Starcie w Rynku!

Burmistrz Elzbieta Kielska

Największy, w województwie opolskim, rajd samochodowy odbędzie się 
w Baborowie !
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Pierwsza wieża widokowa w Gminie Baborów

Gmina Baborów złożyła do Programu  INTERREG VA wniosek dotyczący budowy 

pierwszej  na  terenie  Gminy  wieży  widokowej.  Po  obu  stronach  polskoczeskiej 

granicy  realizowany  jest  projekt  pn.  "Szlakiem  wież  i  platform  widokowych  na 

pograniczu  polskoczeskim"  w  którym  chcieliśmy  również  uczestniczyć.   Wniosek 

ma przyznane dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów, które wyniosą ok. 130 tyś 

zł.  więc na bardzo korzystnych warunkach. Pierwsza wieża widokowa w Baborowie 

będzie  wybudowana  w  tym  roku,  na  terenie  przy  ulicy  Wiejskiej,  przy  stacji 

uzdatniania  wody.  Będzie  miała  konstrukcję  stalową  z  elementami  drewnianymi, 

zostanie  wyposażona  w  lunetę  obserwacyjną  na  górnym  podeście.  W  ramach 

projektu, na działce zostanie wykonany żwirowy parking i ścieżka wiodąca do wieży; 

będzie  stół  z  ławeczkami  i  tablice  opisujące  rodzaje  roślin  i  zwierząt,  które  będzie 

można zaobserwować na tamtym terenie. Teren zostanie obsadzony głogami, różami 

marszczonymi, berberysami i innymi, przyjaznymi zwierzętom roślinami.Załączam

Wernisaż i koncert
Wraz  z  pierwszym  dniem  wiosny  w  naszej  szkole,  pomimo 

śniegu  i  mrozu  za  oknem,  zrobiło  się  ciepło  i  kolorowo. 

Wszystko  za  sprawą  barwnego  malarstwa  pani  Marii 

Kucharskie  j(urodzona  w  Paczkowie,  mieszka  i  tworzy 

w  Raciborzu). Artystki,  której  prace  można  podziwiać  w  holu 

Zespołu  SzkolnoPrzedszkolnego  w  Baborowie.  Niecodzienne 

wydarzenie,  jakim  niewątpliwie  jest  wernisaż,  zgromadziło 

wszystkich  uczniów,  którzy  z  prawdziwym  zainteresowaniem 

słuchali  o  tym  jak  powstają  prace  pani  Marii,  skąd  czerpie 

inspiracje,  od  kiedy  datuje  się  jej  przygoda  ze  sztuką. Historie 

i  anegdoty  związane  z  pracą  twórczą,  ciekawostkami w  szkole 

i  w  domu  rodzinnym,  frapująco  opowiedziane  pobudziły 

słuchaczy  do  aktywnego  uczestnictwa  w  wydarzeniu. 

Najbardziej zaangażowaną grupą okazali się uczniowie klas 13 

SP,  którzy  wręcz  wyrywali  się  do  zadawania  pytań. 

Urozmaiceniem wernisażu i bezsprzecznie jego wielkim atutem 

był  wspaniały  koncert  kwartetu  fletowego  pod  kierownictwem 

pani  Anny  Dawidów  (nauczycielka  muzyki  w  ZSP 

w Baborowie).

zdjęcie terenu z miejscem usytuowania wieżyczki i widok pieczątki, którą będziemy stemplować pamiątkowe widokówki. Dziękuję 

Panu Tomaszowi Krupie za pomoc w wykonaniu dokumentacji technicznej i doradzanie w tym zakresie.

Elżbieta Kielska, burmistrz
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Wraz  z  nią  wystąpiły  uczennice  raciborskich  liceów  Julia 

Daszkiewicz,  Wiktoria  Hain  i  Adrianna  Popela. 

Wirtuozowskie  wykonania  prezentowanych  utworów 

zachwyciły  słuchaczy.  Znany  wszystkim  temat  muzyczny 

z „Greka Zorby” porwał do  tańca nie  tylko gimnazjalistów, ale 

również  nauczycieli  i  najmłodszych  pierwszoklasistów,  którzy 

nie  zwalniając  ani  na  chwilę  w mistrzowski  sposób  przenieśli 

się  ze  słonecznej  Grecji  do  trochę  chłodniejszego  o  tej  porze 

roku  Paryża,  tańcząc  can  cana  z  operetki  „Orfeusz  w  piekle” 

Jakuba  Offenbach.    Gromkie  brawa  i  pełne  zachwytu  „wow” 

zdobyło wykonanie kolejnego „numeru  filmowego”  tym razem 

z  „Harrego  Pottera”. Musical,  „Upiór w  operze”  dobrze  znany 

z  lekcji  u pani Dawidów,  rozpoznali wszyscy uczniowie. Scott 

Joplin  i  jego  nieśmiertelny  ragtime  „Entertainer”  to  kolejny 

utwór będący częścią nietypowego koktajlu muzycznego, który 

zelektryzował  publiczność.  Całości  dopełnił  lekki  i  taneczny 

fragment  suity  hmoll  Jana  Sebastiana  Bacha.  Muzycznie, 

barwnie,  kolorowo    tak  było  w  szkole  w  pierwszym  dniu 

wiosny.
Anna RozłuckaJankowska

ZSP Baborów

Kiermasz Wielkanocny
Kiermasze  przedświąteczne  odbywają  się  w  Baborowie  od 

wielu  lat. W  słoneczny,  sobotni    ranek  i  przedpołudnie  24 

marca  na  Placu  Targowym  w  Baborowie    można  było 

podziwiać i jednocześnie zaopatrzyć się w świąteczne kartki, 

stroiki,  dekoracje,  ciasta  i  palmy  Wielkanoce.  Wśród 

Wystawców swoje wyroby zaprezentowały: Przedstawicielki 

Stowarzyszenia  Miłośników  Sułkowa,  Babiczanki,  rodzice 

dzieci  z  Zespołu  SzkolnoPrzedszkolnego  w  Baborowie, 

zespołów  tanecznych  Iskra  i  Smyki  z  GOK,  oraz  Panie: 

Ewelina  Affa,  Ewelina  Gębuś,  Róża  Wieczorek.  Za 

poświęcony  czas,  przybycie  i  prace  włożoną 

w  prezentowane    piękne  ozdoby  i  smaczne  wypieki 

serdecznie dziękuję. 

Liidia Piecha
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Ruszył nabór wniosków na sfinansowanie usunięcia 
azbestu

Burmistrz Gminy Baborów  już  po  raz  9 w  ciągu  ostatnich  sześciu  lat  ogłosił  nabór wniosków na  pokrycie  kosztów  związanych 

z usunięciem wyrobów zawierających azbest. 

Termin składania wniosków upływa w dniu 9 kwietnia br. (poniedziałek do godz. 17).

Koszty  w  85%  pokrywa  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony 

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Opolu  oraz  w  15% 

Gmina Baborów. To oznacza, że właściciel nieruchomości nie 

ponosi żadnych kosztów związanych ze ściągnięciem azbestu 

z  dachu  lub  zabraniem  go  z  posesji,  jeżeli  został  ściągnięty 

wcześniej. Negatywny wpływ azbestu na zdrowie ludzkie jest 

powszechnie  znany,  a  mimo  to  często  bagatelizowany. 

Mikroskopijne  włókna  rozprzestrzeniają  się  w  powietrzu  od 

uszkodzonej  lub  przyciętej  płyty  zawierającej  azbest. 

Długotrwałe  wdychanie  tych  włókien  prowadzi  do  różnych 

schorzeń,  m.in.  pylicy  azbestowej,  raka  płuc,  zmian 

opłucnowych, międzybłoniaka opłucnej lub otrzewnej.

Dlatego  też  gorąco  zachęcamy  wszystkich  właścicieli 

nieruchomości,  na  których  usytuowane  są  budynki  pokryte 

azbestem do złożenia wniosku w Urzędzie  i nie odkładania 

tego na później. Dofinansowanie WFOŚiGW w Oplu może 

w  każdej  chwili  się  skończyć,  a  należy  przypomnieć,  iż 

wykorzystywanie  azbestu  po  2032  roku  będzie 

niedopuszczalne.  Druki  wniosków  oraz  szczegółowe 

informacje  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim 

w Baborowie,  pok. Nr 19  (I  piętro),  tel:  774036924  lub na 

stronie  internetowej:  www.baborow.pl  w  zakładce  Urząd/

Ochrona środowiska/Azbest.

Artur Czechowicz

Nowe władze 
„Cukrownika”

W  grudniu  ubiegłego  roku  odbyło  się 

walne zebranie  sprawozdawczo – wybor‐

cze w klubie. Pana Jerzego Tomczyka na 

Przewodniczącego  zebrania  wybrało  jed‐

nogłośnie 42 członków uprawnionych do 

głosowania.  Wszyscy  członkowie  mieli 

opłaconą  składkę  członkowską  za  2017 

rok.  Ustępująca  Pani  Prezes Aleksandra 

Śliwińska  w  uznaniu  za  społeczna  pracę 

otrzymała pamiątkową statuetkę z wygra‐

werowanymi sukcesami klubu z ostatnich 

czterech lat. W tym okresie zarząd zadbał 

o  właściwe  szkolenie  zawodników  od 

dziecka  do  seniora  w  sześciu  grupach 

wiekowych.  Drużyny  „Żaków”,  „Orli‐

ków”,  „Młodzików”,  „Trampkarzy”,  „Ju‐

niorów  młodszych”  i  „Seniorów”  są 

sukcesem  organizacyjnym  ustępującego 

zarządu. Jeżeli do tego ocenimy wzorowe 

rozliczenie finansowe z dotacji gminnych 

i  stan  konta  klubu  na  koniec  grudnia 

ubiegłego  roku w kwocie ponad 1600 zł. 

to można  tylko pogratulować działaczom 

za  transparentne  i  ekonomiczne  prowa‐

dzenie  stowarzyszenia.  Pani  Prezes  Śli‐

wińska  przyjęła  klub  po  abdykacji 

zarządu  byłego  Prezesa  Jacka  Blechar‐

czyka z zadłużeniem 2 tys zł na rzecz

 W  takiej  sytuacji  walne  zebranie  człon‐

ków  zdecydowało  kontynuować  wybory 

pomimo  zaniedbań  ze  strony  komisji  re‐

wizyjnej.

Polonii Głubczyce za wypożyczenie kilku 

zawodników,  którzy  grali  w  Baborowie. 

Dług został  spłacony darmowym  transfe‐

rem  naszego  zdolnego  zawodnika  Szy‐

mona  Greka  do  Polonii  Głubczyce. 

Kosztowne  były  to  praktyki  grania  za‐

wodnikami  z  innych  klubów!  Przypo‐

mnijmy,  że  ten  organizacyjno  – 

finansowy  bilans  był  udziałem  nie  tylko 

Pani  Prezes A.  Śliwińskiej,  ale  również: 

skarbnika Anety Huwer,  sekretarza Grze‐

gorza Bencala  i  członków zarządu  Jerze‐

go  Bedlechowicza,  Dominiki  i  Adriana 

Kamińskich  oraz  kilku  wiernych  i  odda‐

nych  członków  klubu.  Powyższe  fakty 

przeczą bredniom, które z uporem mania‐

ka  na  zebraniu  wypowiadali  poprzedni 

prezesi "Cukrownika" Wojciech Śliwiński 

i  Jacek  Blecharczyk.  Komisja  rewizyjna 

nie przedstawił swojego sprawozdania na 

zebraniu.  Członek  tej  komisji  Wojciech 

Śliwiński tłumaczył się, że zabrakło czasu 

na  dokonanie  kontroli  dokumentów 

w  klubie.  Przy  okazji  wyszło  na  jaw,  że 

zgodnie z zapisem w statucie Pan Śliwiń‐

ski nie może być członkiem komisji rewi‐

zyjnej, ponieważ jest bratem Pani Prezes, 

oraz fakt że na koszt „Cukrownika” rozli‐

czano inny klub „Tramp”, którego Preze‐

sem w dalszym ciągu jest W. Śliwiński.

Nowy Zarząd 
„Cukrownika”

Głosami  31  za,  0  przeciw,  przy  10 

wstrzymujących do nowego zarządu we‐

szli:

Marian Ruciński – prezes, 

Paweł Szmel – skarbnik, 

Grzegorz Bencal – sekretarz,

Dominika Kamińska – członek, 

Łukasz Stępień – członek,

Arkadiusz Lechoszest – członek,

Radosław Kmiecik – członek.

Komisja  rewizyjna  działa  w  składzie: 

Małgorzata  Sumik  –  przewodnicząca, 

Anna Kiner i Edyta Sierotowicz – człon‐

kinie.  Za  takim  wyborem  głosowało  31 

osób,  przeciw  0,  wstrzymujących  się  5 

głosów.  Wybrano  również  Radę  Rodzi‐

ców  jako  ciało  doradcze  dla  Zarządu 

w składzie: Natalia Konopka, Magdalena 

Ruciński,  Małgorzata  Sumik.  Za  takim 

składem głosowało 31 osób, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących.  

Trener A. Kanas
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Tego jeszcze nie było
Na  walne  zebranie  „Cukrownika”  przybyło  42  członków 

klubu, co w 70cio letniej historii zdarzyło się po raz pierwszy. 

Taka  frekwencja  zaskoczyła  szczególnie  tych,  którzy  cztery 

lata  temu  doprowadzili  klub  na  krawędź  upadku.  To  rodzice 

dzieci grających w klubie przyszli na wybory, żeby decydować 

o  wyborze  nowych  władz.  Osoby  te  wpłacili  składkę 

członkowską w kwocie po 50 zł za 2017 rok i zdecydowali kto 

ma  przez  najbliższą  kadencję  zajmować  się  wychowaniem 

i  szkoleniem  zawodników  w  klubie.  Mieszkańcy  miasta 

i  okolicznych  sołectw  nie  chcą  wizerunku  „Cukrownika” 

z  minionych  lat.  Ta  społeczna  aktywność  rodziców  tak 

zaszokowała  dwóch  byłych  prezesów  „Cukrownika”,  że 

dopiero  po  kilku  tygodniach  od  wyborów  pytają  się  czy 

wszyscy  głosujący  mieli  opłacona  składkę.  Ta  społeczna 

aktywność  rodziców  tak  zaszokowała  dwóch  byłych 

prezesów  „Cukrownika”,  że  dopiero  po  kilku  tygodniach  od 

wyborów  pytają  się  czy  wszyscy  głosujący  mieli  opłacona 

składkę.  Poddają  w  wątpliwość  również  fakt  czy 

rozprowadzane  ”cegiełki”  podczas  meczów  „Seniorów 

w  klasie A  zostały wpłacone  na  konto  klubu. Władze  klubu 

zapewniają,  że  wszystkie  wpłaty  za  okres  kadencji  są 

udokumentowane  w  księgowości.  Każdy  członek  klubu  ma 

prawo  zwrócić  się  do  komisji  rewizyjnej  z  wnioskiem 

o skontrolowanie każdej wpłaty. Ustawa o kulturze fizycznej 

i  sporcie  oraz  organizowaniu masowych  imprez  sportowych 

i  statut  gminy  jasno  stanowią  przepisy,  których  nie  można 

łamać.

Trener A. Kanas

Trzej  przyjaciele  z  boiska:  G.  Linczewski, A.  Linczewski,  J.  Panicz, 

wykonali kawał dobrej roboty. 

Wizja i marzenia 
Prezesa

Funkcjonalny  blaszak  z  szatniami  dla  gosci 

i  gospodarzy, magazynem,  natryskami  i  „pre‐

zesówną”  jest  wyciszony  i  ocieplony  wełną 

oraz płytami gipsowymi. 

„Chcemy  również  stworzyć  drużyne młodzie‐

żową w Babicach, by nie tylko spełnić wymóg 

regulaminowy  rozgrywek  ale  przede  wszyst‐

kim zapewnić szkolenie młodych zawodników 

do  drużyny  seniorów.  Dlatego  wysłałem 

dwóch  naszych  kandydatów  na  kurs  trenerski 

organizowany  przez  OZPN.  Mam  w  planie 

również awansować z drużyną z Babic do kla‐

sy  A  seniorów”  powiedział  na  zakończenie 

mojej wizyty Babicach G. Linczewski. 

Trener A. Kanas

Wespół zespół w Babicach
Finanse  to podstawa,  ale  żeby  je otrzymać miejscowi działacze klubu zadeklarowali wiele prac  społecznych w postaci  robocizny 

oraz dodatkowych pieniędzy od darczyńców. Na zakup okien, drzwi,  ławek, płyt podłogowych  i płyt betonowych utwardzających 

teren wokół kontenera pozyskano fundusze z:

 firmy Prezesa „OLD WOOD” i firmy „Olmix” z Głubczyc

Jeżeli do tego dodamy niezliczoną liczbę roboczo godzin przepracowanych na obiekcie przez Prezesa G. Linczewskiego, jego brata 

Adama Linczewskiego  i  szwagra  Józefa Panicza oraz  innych  członków klubu  to  ich dzieło budzi  uznanie. Należy dodać,  że  całą 

instalację  elektryczną  wewnątrz  szatni  wykonał  fachowiec,  natomiast  firma  Grzegorza  Linczewskiego  użyczyła  agregat 

prądotwórczy  do  czasu  doprowadzenia  energii  elektrycznej  i  wody.  W  tym  celu  już  dzisiaj  wolontariusze  z  Babic  deklarują 

wykonanie własnych sumptem i własnych sprzętem niezbędne wykopy na zrealizowanie tego zadania.

Trener A. Kanas
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Z pawilonu sportowego już skorzystali piłkarze Babic i Suchej 

Psiny  w  towarzyskim  meczu  (4:3)  przed  rundą  wiosenną 

w 2018 r.    

Idzie ku lepszemu
Jak  pamięcią  sięgnąć,  mecze  piłkarskie  miejscowej  drużyny 

w Babicach cieszą się sporym zainteresowaniem mieszkańców. 

Zaangażowanie  emocjonalne  kibiców  czasami  wymykało  się 

spod  kontroli  władz  klubu,  stwarzając  zagrożenie  dla  bezpie‐

czeństwa uczestnikom zawodów. Sędziowie prowadzący mecze 

w Babicach opisywali wszystkie wydarzenia w sprawozdaniach 

z zawodów. Często komisje dyscyplinarne w Opolskim Związ‐

ku Piłki Nożnej karały klub finansowo za nieprzestrzeganie po‐

rządku.  Rok  2017,  nieśmiało  można  uznać,  za  przełom 

w bieżącej działalności LKS Babice.
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Informujemy, że nasz biuletyn można otrzymać również w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie. 

Prezes  klubu  Grzegorz  Linczewski  od  kilku  sezonów  buduje 

drużynę seniorów w Babicach, na miarę awansu do klasy wyż‐

szej. By osiągnąć  sportowy  cel  niezbędne  jest  zabezpieczenie 

obiektu  i  polepszenie  bazy  sportowej  na  boisku  w  Babicach. 

Komisja  d/s.  licencji  boisk  piłkarskich  przy  OZPN  w  Opolu 

wystosowała pismo do klubu i władz gminy podając zalecenia, 

jakie należy wykonać by obiekt był dopuszczony do gry. Klub, 

który  nie  spełnia  wymogów  organizacyjno  –  socjalnych  nie 

otrzyma  licencji  i  tym samym  jest  eliminowany z  rozgrywek. 

Władze  Gminy  Baborów  i  sołectwo  Babice  w  porozumieniu 

z  Prezesem  LKSu  starają  się  spełnić  wymogi  licencyjne. 

W tym celu postanowiono w 2017 roku zakupić blaszany kon‐

tener na budowę szatni w kwocie 12.610,56 zł – wydatki inwe‐

stycyjne  +  wydatki  bieżące  (12.410,86  0  199,70).  Natomiast 

z funduszu sołeckiego na ogrodzenia boiska i zagospodarowa‐

nie terenu wokół obiektu sportowego w Babicach wydatkowa‐

no kwotę 12.994,47 zł. Razem wydatkowano sumę 25.605, 03 

zł. 

W roku bieżącym planuje się zagospodarowanie  terenu wokół 

boiska sportowego na kwotę 4.634,46 zł. z funduszu sołeckie‐

go.

Trener A. Kanas

Zmieniają krajobraz

Trener A. Kanas

Kulig z pieczeniem kiełbasek
24.02.2018  r.  odbyła  się  jednodniowa,  pełna wrażeń  i  emocji 

wycieczka  do  Wisły.  Po  dotarciu  na  miejsce  wyruszyliśmy 

kuligiem Doliną Białej Wisełki    trasa  kuligu  znajduje  się  na 

terenie  Baraniogórskiego  Rezerwatu  Przyrody.  Doliną  Białej 

Wisełki  biegnie  szlak  turystyczny,  zamknięty  dla  ruchu 

samochodowego.  Pogodę  mieliśmy  wymarzoną,  padał  śnieg 

a  temperatura  była  całkiem  przyjemna.  Dotarliśmy  do 

Góralskiej  Chaty,  w  której  piekliśmy  kiełbaski  oraz  oscypki. 

Następnie  zaopatrzeni  w  „ślizgacze”  udaliśmy  się  kuligiem 

w  okolice  małej  polanki  będącej  miejscem  bezpiecznych 

zabaw  na  śniegu.  Wszystkie  dzieci  z  wyjątkowym  zapałem 

uroków zimy więc radości i „wygłupów” nie było końca. W drodze powrotnej odbyła się pogadanka nt. asertywnych postaw wobec 

uzależnień. Ostatnim punktem wycieczki był McDonald’s, więc dzieciaki wróciły do domu najedzone, zmęczone i szczęśliwe. Rada 

rodziców przy MGKS Cukrownik dziękuje Pani Burmistrz za udzielone przez Gminę Baborów dofinansowanie wycieczki, która dla 

najmłodszych uczestników okazała się wyjątkowym przeżyciem.

Natalia Konopka

Członek Rady Rodziców MGKS Cukrowni




