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„Jak każdy biegacz wie, bieganie to coś więcej niż tylko stawianie jednej nogi przed drugą; to jest nasz styl życia i to kim jesteśmy.” 

19  maja  b.r.  w  sobotnie  przedpołudnie  na  Stadionie  Miejskim  odbyła  się  jubileuszowa    XXX  edycja  Biegu  Baborowa  im.  E. 

Gorczyńskiego. Z tej okazji zostały wydane okolicznościowe pocztówki promujące nasz Bieg. Rozreklamowanie biegu w Radio 90 

oraz elektroniczny pomiar czasu przez firmę „STARTER” ze Zdzieszowic zaowocowało rekordową frekwencją – 276 zawodników, 

w tym 90 w biegu głównym.

Uroczystość otworzyła Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, Lidią Piecha. 

Niestety nie było z nami Pani Teresy Gorczyńskiej – żony patrona biegu, która  listownie przekazała zawodnikom słowa wsparcia 

i motywacji przed startem.  Impreza biegowa została objęta patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Pana Andrzeja Buły, 

który ufundował sportowe karty podarunkowe dla najlepszych opolanek oraz opolan. Nagrody wręczył w imieniu Marszałka Radny 

Sejmiku  Wojewódzkiego  Zbigniew  Ziółko.  Z  racji  Jubileuszowego  Biegu  wszyscy  zawodnicy  otrzymali  pamiątkowe  medale. 

Zwycięzcy dyplomy i interesujące nagrody rzeczowe.

Zawody biegowe rozpoczęliśmy startem przedszkolaków o godz. 11:10, na  trasie 100m. w kategorii Krasnali, która z  roku na  rok 

zwiększa  liczbę maluszków. Kolejny bieg  to  zmagania  uczniów klas  IIII  szkoły podstawowej  na  dystansie  400m. Następny bieg 

rozegrali na dystansie 1100m uczniowie klas IVVI szkoły podstawowej. Dalsza kategoria odbyła się na trasie 1500m wśród uczniów 

klas  IIII  gimnazjum  oraz VIIVII,  którzy w  tym  roku  bardzo  solidnie  wstawili  się  do wzięcia  udziału  w  sportowej  rywalizacji. 

Ogromnym powodzeniem tegorocznego biegu cieszyły się kategorie główne kobiet i mężczyzn, K17 i K30 na dystansie 5km oraz 

M17 i M30 na odcinku 10km. Nie zapomnieliśmy również o naszych seniorach, w kategorii senior 60+, którzy w wielkim stylu 

pokonali  dystans  400m.  Dodatkowo  dla  publiczności  były  przygotowane  ciekawe  atrakcje  takie  jak:  pokaz  pierwszej  pomocy 

przedmedycznej w wykonaniu Małych Ratowników pod opieką Pani Lidii Wrzos oraz odnowa biologiczna w wykonaniu studentów 

PWSZ  w  Raciborzu  z  Panem  Markiem  Jędryskiem.  Wszyscy  chętni  mogli  zakupić  słodkie  przekąski  a  dzieciaki  poszaleć  na 

dmuchańcach. Każdy zawodnik otrzymał solidny posiłek  regeneracyjny: dzieciaki – pierogi, dorośli – bigos. Słodkie babeczki dla 

podniesienia energii po wyczerpującym wysiłku dla wszystkich biegaczy.
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KATEGORIA IIII SZKOŁA PODSTAWOWA

Dziewczęta Chłopcy

1. Julia Krzuś 1. Kansy Paskal

2. Orian Maria 2. Krajczy Samuel

3. Machulak Zofia 3. Szyjka Jakub

KATEGORIA KRASNALE:

Dziewczęta  Chłopcy 

1. Górska Karolina 1. Chomiczewski Jakub

2. Antczak Kalina 2. Toporowski Michał

3. Machulak Hanna 3. Lechoszest Ksawery

KATEGORIA KLASY IVVI SZKOŁA PODSTAWOWA:

Dziewczęta Chłopcy

1. Pastuszek Roksana 1. Cwynar Jakub

2. Gumienny Lena 2. Runau Bartek

3. Pasternak Oliwia 3. Garnek Ksawer

KATEGORIA IIII GIMNAZJUM:

Dziewczęta Chłopcy

1. Rębisz Patrycja 1. Hoffmann Michał

2. Nowak Lilianna 2. Kansy Marcel

3. Tomala Emilia 3. Łuczak Kamil

BIEG GŁÓWNY

Kategoria K17 Kategoria K40

1.Justyna Czekaj 1. Bożena Walaszek

2.Natalia Niemczycka 2. Irena CzutaPakosz

3.Anna Grzelak 3.  Dorota Nosal

KATEGORIA M17 KATEGORIA M40

1. Robert Antczak 1. Bernard Rzepka

2. Jan Kadłuczka 2. Mariusz Rębisz

3. Mariusz Dyczek 3. Adam Nosal

KATEGORIA SENIOR 60+

Kobiety Mężczyźni

1. Krystyna Majer 1. Mieczysław Majer

2. Zdzisława Gieża 2. Piotr Mańka

3.  3. Bogdan Ciechomski

4.   4. Piotr Pakosz

Przepyszne babki dla najmłodszego i najstarszego zawodnika otrzymali: 

Kacperek Staroszik oraz Pani Zdzisława Gieża.

Instruktorzy GOKu pragną bardzo serdecznie podziękować sponsorom,

którzy  przyczynili  się  do  zakupu  atrakcyjnych  nagród  dla  zwycięzców,  szczególne 

podziękowania kierujemy do: 

Zarządu Kombinatu Rolnego Kietrz,

Zarządu Banku Spółdzielczego w Baborowie,

Zarządu Zakładu Usług Komunalnych,

Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głubczycach,

Właścicieli Drogerii ALFA 1992 w Baborowie,

Właścicieli firmy AGROPOL,

Właścicieli sklepu „MAKRO”

Właścicieli sklepu HurtDetal – Lewiatan

Właścicieli piekarni „SMAKOSZ”

Przedstawicieli Filii PZU w Baborowie

Marszałkowi Województwa Opolskiego
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Bardzo serdecznie dziękujemy ludziom i instytucjom, którzy zawsze wspierają nas swoją nieocenioną pomocą:

Panu Jerzemu Tomczykowi i doktorowi Zdzisławowi Siemianowskiemu, nauczycielom wychowania fizycznego z ZSP w Baborowie – 

 p. Annie Rosga, p. Asi Bieniek, p. Andrzejowi Deszce. Dyrekcji oraz Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej, Pracownikom 

Urzędu Miejskiemu w Baborowie, Panom Konserwatorom oraz Strażakom: OSP Baborów, OSP Dziećmarów, OSP Tłustomosty i OSP

 Babice. Dziękujemy również Policjantom Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach.

Jesteśmy niezwykle dumni z naszych biegaczy i z tego, że z roku na rok jest nas coraz więcej.

  Wszyscy  mamy  marzenia.  Aby  jednak  sprawić,  że  marzenia  staną  się  rzeczywistością,  potrzeba  bardzo  dużo  determinacji, 

poświęcenia, samodyscypliny i wysiłku. 

Widzimy się już za rok! 

Instruktor d.s. sportu 

Martyna Wielgus

W dniu 12 maja 2018r Stowarzyszenie Miłośników

 Sułkowa  obchodziło  jubileusz  10  lecia 

działalności.  Z  tej  okazji  w  świetlicy  wiejskiej 

w  Sułkowie  odbyło  się  uroczyste  spotkanie 

członków stowarzyszenia i zaproszonych gości. 

Obchody  rozpoczęto  od  powitania  przybyłych 

gości, wśród których byli przedstawiciele Powiatu, 

radna rady powiatu Pani Irena Sapa. 

Burmistrz Gminy Baborów Pani Elżbieta Kielska, 

Wiceprzewodnicząca  Rady  Miejskiej  Pani Anna 

Kobierska  Mróz  oraz  wielu  znakomitych  gości, 

którzy przybyli na obchody jubileuszu. 

Pani  Jadwiga  Kowalczykowska  przedstawiła 

sprawozdanie  z  działalności  Stowarzyszenia, 

w którym przedstawiła szereg osiągnięć i nagród, 

jakie  Stowarzyszenie  zdobyło  od  początku 

działalności  reprezentując  sołectwo  Sułków 

i Gminę Baborów na różnych konkursach. 

Zebrani  goście  mogli  się  osobiście  zapoznać 

z  imponującym  dorobkiem  Stowarzyszenia 

oglądając  wystawę  otrzymanych  nagród 

i dyplomów. Otrzymane nagrody  są uznaniem za 

zespołową  i  bezinteresowną  pracę  członków 

Stowarzyszenia  na  rzecz  promowania  sołectwa 

Sułków.  Przybyli  goście  złożyli  członkom 

Stowarzyszenia  życzenia  dalszych  sukcesów 

i kontynuowania działalności. Następnie odbyła się

 biesiada,  której  główną  atrakcją  był  wyśmienity 

w smaku tort jubileuszowy. 

W trakcie biesiady odbyły się pokazy slajdów 

i opowiadania o podróżach turystycznych

    Jubileusz 
Stowarzyszenia 

Miłośników Sułkowa

Uczestnicy biesiady miło spędzili czas na rozmowach o działalności Stowarzyszenia wspominając  licznie zorganizowane imprezy 

i wycieczki. Smaczne potrawy na biesiadę przygotowali osobiście

członkowie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa serdecznie dziękuje Pani Burmistrz Elżbiecie Kielskiej za udzielone przez Gminę Baborów 

wsparcie finansowe, które pozwoliło przygotować uroczystą biesiadę.

Prezes Stowarzyszenia Miłośników Sułkowa 

Ewa Świercz
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W ramach projektu „Powrót do przeszłości – historia miasta i gminy Baborów” w szkole przy ul. Wiejskiej 5a powstała malatura 

nawiązująca  tematycznie  do  historii,  miejsc  i  postaci  ważnych  dla  miasta  i  gminy  Baborów.  Jest  to  działanie  innowacyjne 

nawiązujące  do  dziedzictwa  kulturowego miasta  i  gminy,  na  terenie  objętym LGD. Mural  zaprojektowała  i wykonała  Sylwia 

Marcinków  –  Matulka,  nauczycielka  w  ZSP  w  Baborowie.  Autorka  projektu  wykorzystała  przekład  intersemiotyczny 

w  budowaniu  tożsamości  lokalnej  dzieci  i  młodzieży  oraz  dorosłych  odwiedzających  szkołę.  Uroczyste  odsłonięcie  muralu 

nastąpiło podczas Święta Szkoły 18 maja 2018 r. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia całego muralu.

Iwona Nowak

Anna Rozłucka – Jankowska

W słoneczne pierwszomajowe popołudnie na Placu Targowym w Baborowie 

było  tanecznie  i  koncertowo!!!  Mogliśmy  obejrzeć  bogaty  wachlarz 

prezentacji  dzieci  tańczących w  zespołach Ośrodka Kultury:  Iskra  i  Smyki 

prowadzonych przez Panią Martynę Wielgus, oraz posłuchać dobrej muzyki.

O  16:00 wystąpiła  folkowa  kapela  z  Istebnej  POLANDIA,  która wykonała 

wspaniały,  pełny  góralskich  emocji  i  skocznych  rytmów  koncert.   

„Zaczęliśmy grać w 2017 r. i nie mamy zamiaru skończyć. Jesteśmy z Istebnej.

 Otaczają nas Góry i ich żywe dźwięki, stąd nasza muzyka.”  tak o sobie piszą 

Ci sympatyczni, skromni i bardzo zdolni młodzi ludzie, którymi kieruje Pan 

Gustaw. Miło, że do nas zawitali, a razem z nimi Pani Zuzanna z przepięknymi,

 misternymi Koronkami Koniakowskimi. Mogliśmy na żywo przyjrzeć się jej 

pracy z nitką i szydełkiem, ale,… kto za tym nadąży – szydełkowe cudeńka.

O 18:30  odbył się koncert zespołu DOBS z Opola   DOBS  Departament Of 

Blues &  Soul,    „Jesteśmy muzyczną mieszanką,  nasze  piosenki  oparte  są 

o śmierć, lecz nie tylko, tworzymy zgrane trio wokalnogitarowoperkusyjne 

JakubDawidAleksander. Dokładnie  to, co gramy wydobywa się z naszego 

serca.  Po  miesiącu  tworzenia  w  nowym  składzie  dostaliśmy  się  do  finału 

przeglądu  Rocktime,  gdzie  swoje  pierwsze  kroki  stawiało  wielu 

utalentowanych artystów. Budujemy naszą historię! Zaskoczymy Was! Poczuj 

to!”  Są młodymi ludźmi grającymi razem od 2016 roku, za nimi już wiele 

koncertów: w Opolu, Dusznikach, a także Poczdamie na Europafest 2018, ich 

kalendarz na wakacje jest bardzo bogaty. Autorskie utwory są dla wielu z nas 

niejednokrotnie  irytujące, drażniące jak i muzyka, którą grają, ale  taki mają 

styl, taką pasję i należy się za to ogromny szacunek i podziękowanie, że zagrali

 w Baborowie. Nie tak łatwo wystąpić w rodzinnej miejscowości. 

Wszystkim dzieciakom, młodzieży i dorosłym, którzy wystąpili w Baborowie 

1  maja  na  Placu  Targowym  serdecznie  dziękujemy,  życzymy  powodzenia 

i samych sukcesów, a zainteresowanych zarówno tych złośliwych, ale przede 

wszystkich tych zadowolonych, życzliwych zapraszamy na Majówkę za rok. 

 Lidia Piecha 

Majóweczka!!!

    Mural "Dzisiaj jest uczniem wczoraj"
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Zmodernizowana  sala widowiskowa w Baborowie może  już 

z  godnością  przyjmować  gości.  9  maja  w  godzinach 

wieczornych zawitali do nas wybitni znawcy historii Lwowa 

z interesującymi wystąpieniami: 

  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”, 

 Andrzej Azyan    prezes  Towarzystwa Miłośników  Lwowa 

i Kresów Południowo 

   Wschodnich, ciekawostki o Lwowie

  dr  Małgorzata  Kamińska  –  politolog,  doktorantka  na 

Wydziale Nauk Społecznych   

   Uniwersytetu Wrocławskiego, słowo wstępne, 

 oraz  Jurij SyczewHlazun   malarz  lwowski, którego prace 

mogliśmy  podziwiać,  urodził  się  we  Lwowie.  Ukończył 

Lwowską Narodową Akademię Sztuk Pięknych w 1985 roku. 

Zajmował  się  witrażownictwem,  twórczością  malarską 

i  graficzną.  Jest  członkiem  międzynarodowych  spotkań 

artystycznych,  uczestniczył  w  wielu  wystawach 

zbiorowych  i  indywidualnych  na  Ukrainie,  w  Niemczech 

i Polsce.

Wykładom  i  wystawie  towarzyszyła  projekcja  filmu 

o  lwowskich  artystach,  Cmentarzu  Łyczakowskim  oraz 

prezentacja książki prof. dr hab. Stanisława S. Niciei.

Zaciekawienie  tematem,  spotkanie  z  dziedzictwem 

kulturowym  Kresów  Wschodnich  i  niejednokrotnie 

pochodzenie  mieszkańców  Baborowa  zgromadziło  sporą 

rzeszę widzów. 

Dziękujemy  wszystkim  zainteresowanym  za  przybycie 

i  uczestnictwo  w  tym  jakże  ważnym  dla  baborowskiej 

kultury wydarzeniu  i spotkaniu z  tak wybitnymi  twórcami 

historii.

Lidia Piecha

Wernisaż „Spacerkiem po Lwowie”

Wyjazd dzieci i młodzieży do Kina

W  lutym  odbył  się  jednodniowy  wyjazd  do  kina  w  KędzierzynieKoźlu,  który  zorganizowało  Stowarzyszenie 

„Mostowiacy”.  W  wycieczce  uczestniczyło  45  mieszkańców  sołectwa  Tłustomosty,  podczas  którego  każdy  mógł  miło 

i aktywnie spędzić czas. Przygodowo  przyrodniczy film dostarczył uczestnikom wielu ciekawych informacji z dziedziny 

przyrody  i  geografii.  Wyjazd  został  zorganizowany  dzięki  dofinansowaniu  udzielonemu  przez  Gminę  Baborów,  za  co 

dziękujemy Pani Burmistrz Elżbiecie Kielskiej.

Mostowiacy 
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Maraton Fitness
07.04.2018

Bioróżnorodność naszego 
regionu

Pod  takim  hasłem  odbyła  się  w  naszej  szkole  prelekcja 

o  zwyczajach  ptaków,  ssaków  oraz  owadów  które  możemy 

spotkać  w  naszej  okolicy.  Ciekawostki  z  życia  wybranych 

zwierząt  przedstawił  naszym  uczniom  pan  Tomasz  Sczansny, 

leśniczy z nadleśnictwa Rudy.

Spotkanie  zostało  zorganizowane  dla  uczniów  szkoły 

podstawowej. Zwyczaje godowe, zmienność ubarwienia ptaków 

czy  zachowania  związane  z  zapewnieniem  sobie  pokarmu 

wzbudzały  u  naszych  uczniów  duże  zainteresowanie.  Pan 

Tomasz  przedstawił  m.in.  różnice  pomiędzy  sarną,  a  jeleniem 

oraz  wyjaśnił,  że  samiec  sarny  to  kozioł,  a  samica  jelenia  to 

łania.  Całość  pokazu  uzupełniły  dwa  filmiki  –  o  sposobie 

odżywiania  się  sów  płomykówek  oraz  o  tym  jak  lis, 

w  akrobatyczny  sposób,  potrafi  upolować  kreta.  Całość 

prelekcji,  a  w  szczególności  filmiki  wzbudziły  wielkie 

ożywienie u uczestników spotkania. Dziękujemy. 

W tym dniu  również nastąpiło otwarcie wystawy fotograficznej 

Pana  Tomasza  pod  tytułem  „Skarby  lasów  Rudzkich”.  Na 

pięknych  fotografiach  możemy  podziwiać  ptaki,  owady  oraz 

piękno  krajobrazu  naszej  najbliższej  okolicy.  Zdjęcia  można 

oglądać w holu naszej szkoły od 16 maja do 8 czerwca.

Serdecznie zapraszamy!

Ryszard Ratuś

Sport  to  zdrowie,  wie  o  tym  każdy.  Ma  wpływ  na  poprawę 

naszego  stanu  fizycznego,  nastroju  i  kondycji,  o  które  zadbał 

GOK organizując 7 kwietnia b.r. VII Maraton Fitness.

Sobotnie  przedpołudnie  kipiało  energią  i  pozytywnym 

nastawianiem,  które  zaserwowali  nam  instruktorzy  Ośrodka 

Kultury:

Ola  Pruszowska  z  programem  OLIDance,  Dorota  Link  – 

tabata, TBC,  Grzegorz Sumik 

z  Latino  Dance,  instruktorki  z  siłowni  BrooklynGym 

z  Raciborza,z  interwałem  na  trampolinach  oraz  zaproszeni 

goście,  którzy  przez  cały  Maraton  byli  dyspozycyjni  dla 

wszystkich uczestników.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Karoliny Wąsik 

–  fizjoterapeutki,  Pani  Patrycji  Mieszalskiej  –  trenera 

personalnego,  pani Renaty  Jeruzelskiej  –  dietetyka,  za  porady 

i  poświęcony  czas. Dla  Pań: Mai Kuteń,    Joanny Walkowiak, 

Doroty Florek 

i Agnieszki BezpalkoKosz za pyszne fitshake. Całość imprezy 

zwieńczyły  przepyszne  przekąski  składające  się  z  chlebka 

z  czarnuszką  na  swojskim  zakwasie  pieczone  przez  Panią 

Jadwigę  Wąsik  specjalnie  na  tę  okazję,  za  co  serdecznie 

dziękujemy.

Wszystkim  obecnym  jesteśmy  wdzięczni  za  przybycie, 

liczymy,  że  za  rok  będzie  nas  jeszcze  więcej  by  wspólnie 

budować sportowego ducha.

Bo  w  sporcie  jak  w  życiu  –  każdy  znajdzie  coś  dla  siebie, 

ponieważ dziedzin i dyscyplin istnieje bardzo wiele. Naprawdę 

warto, a więc do dzieła!

Instruktor GOK

Martyna Wielgus
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„Gmina Baborów od kuchni”

Na  zakończenie  tej  części  apelu  dzieci 

z klas II a i III c zagrały na fletach ulubioną

 pieśń Ojca Świętego „Barkę”. Uczniowie 

naszej  szkoły  dali  świadectwo  tego,  że 

wiedzą,  jak  ważne  i  piękne  słowa 

pozostawił  po  sobie  Ojciec  Święty  Jan 

Paweł  II  i  jak  ważnym  był  człowiekiem 

w dziejach naszej ojczyzny. 

  Podsumowaniem  części  artystycznej 

i  jednoczesnym  zaproszeniem  do 

wspólnego świętowania była choreografia 

taneczno  akrobatyczna  „Szkolne 

Agentki”  w  wykonaniu  zespołu 

„Flowers” tancerek z klasy V b oraz zorba

 zatańczona przez pierwszoklasistów.

Na  zakończenie  p.  Dyrektor  A.  Szuba 

podziękowała  przybyłym  gościom  za 

obecność podczas uroczystej i tak ważnej 

dla naszej szkoły uroczystości.

Ewelina Szwec

Barbara Piotrowska

Te  słowa  świętego  Jana  Pawła  II  były 

myślą przewodnią obchodzonych 18 maja 

uroczystości  z  okazji  Święta  Patrona 

Szkoły.  Po  lekcjach  wychowawczych, 

których  tematyką  była  postać  świętego 

Jana  Pawła  II,  wszyscy  udali  się  do 

Kościoła  Parafialnego  na  Mszę  Świętą 

w  intencji  uczniów,  nauczycieli, 

pracowników  administracji  i  obsługi. 

Podczas  Eucharystii  został  poświęcony 

sztandar  naszej  szkoły,  który  dzięki 

inicjatywie  o.  Zbigniewa  Kutki  został 

pięknie  odnowiony.   Dalsze  uroczystości 

odbyły się na sali gimnastycznej głównego

 budynku  naszej  szkoły.  Pani  Dyrektor 

Alicja  Szuba  powitała  gości,  rodziców, 

nauczycieli  i  społeczność  uczniowską. 

Z  zaproszonych  osób  głos  zabrała  p. 

Burmistrz Elżbieta Kielska, która złożyła 

wszystkim  życzenia  z  okazji  Święta 

Patrona Szkoły i przekazała upominek dla 

uczniów.

Część artystyczną  rozpoczęły najmłodsze 

dzieci z przedszkola oraz uczniowie klasy 

I  b  tańcząc  „Poloneza”  i  „Marsz 

Radeckiego”.  Następnie  uczniowie  klasy 

III  c  zagrali  na  fletach  utwór  „Życzymy, 

życzymy”,  a  Pola  zaśpiewała  piosenkę 

„Tłumy  serc”.  W  dalszej  części 

uroczystości  wystąpili  uczniowie 

gimnazjum  przedstawiając  dramę  „Jan 

Paweł II – Człowiek Modlitwy”.

 Po wzruszającej dramie, uczniowie z klas 

VIa i IIa przybliżyli zebranym pontyfikat 

Patrona  naszej  Szkoły  recytując  piękne 

teksty,  grając  na  fletach  utwór  „Czarna 

Madonna”. A Heniu, Maja i Zuzia dla Ojca

 Świętego  pięknie  zaśpiewali  piosenkę 

„Znowu Cię spotykam”.  

Akademia z okazji święta naszej szkoły.
„Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne”

Jan Paweł II

Zakończyliśmy realizację projektu pt. Wydanie publikacji "Gmina 

Baborów  od  kuchni",  współfinansowanego  ze  środków  Unii 

Europejskiej  w  ramach  poddziałania  „Wsparcie  na  wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na  lata  2014  –  2020.  Projekt  polegał  na  zebraniu  wśród 

mieszkańców  naszej  gminy  przepisów  kulinarnych  i  zdjęć 

gotowych  potraw.  Prosiliśmy  Państwa  o  podzielenie  się  z  nami 

przepisami, które Państwo gromadzą, z których korzystają, które 

są  Państwa  ulubionymi.  Nie  chodziło  nam  tylko  o  przepisy  na 

efektowne potrawy na specjalne okazje.
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GGOOKK  ZZAAPPRRAASSZZAA  
NNAA  NNAADDCCHHOODDZZĄĄCCEE  

IIMMPPRREEZZYY

11..  BBiieegg  zz  IIrreennąą  ppoo  zzddrroowwiiee  
16.06.2018r.,  o  godz.  10:00  –  przy  Świetlicy  Wiejskiej 

w Sułkowie

Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa wraz z Ireną Czutą  

Pakosz

  22..  XXXX  EEddyyccjjaa  LLiiggiiii  MMłłooddzziikkóóww  iimm..  SStt..  TTookkaarrzzaa
23.06.2018r.,  o  godz.  10:00  –  Stadion  Miejski 

w Baborowie

33..  PPoowwiittaanniiee  WWAAKKAACCJJII
23.06.2018r.,  godz.  14:00  –  Stadion  boczny 
w Baborowie
W  programie:  konkurs  plastyczny  „Moje  wymarzone 

wakacje”,  pokaz  mody,  zamki  z  piasku,  deskoloty 

labiryntowe, dmuchańce.

44..  WWaakkaaccyyjjnnee  BBOOOOMM  BBOOOOMM
02.07.13.07.2018
Instruktorzy GOK serdecznie zapraszają wszystkie dzieci 

na program wakacyjny.   

Bardziej  interesowały  nas  te,  z  których mieszkańcy  gminy  korzystają  na  co 

dzień. Materiały, które nam Państwo przekazali, zostały opracowane i wydane 

w postaci lokalnej książki kucharskiej. W trakcie opracowania okazało się, że 

przepisy na „powszednie” dania funkcjonują w większości w przekazie ustnym, 

a  składniki  dopasowuje  się  „na  oko”. To  samo dotyczy  tradycyjnych  potraw 

okolicznościowych. Udało się jednak dotrzeć do zapisanych receptur i utrwalić 

je w naszym zbiorze. O pomoc w dotarciu do osób, które zechciałyby udostępnić

 swoje  przepisy  poprosiliśmy  lokalnych  liderów  z  poszczególnych  sołectw  – 

sołtysów, działaczy lokalnych stowarzyszeń. 

Gotową książeczkę promowaliśmy podczas otwartych spotkań dla wszystkich 

zainteresowanych. Odbyły się cztery takie spotkania: w Rakowie, Suchej Psinie,

 Baborowie  i  Sułkowie.  W  trakcie  spotkań,  oprócz  prezentacji  naszego 

wydawnictwa, serwowaliśmy potrawy przygotowane wg przepisów zawartych 

w  promowanej  książeczce.  Ciasta,  z  racji  czasochłonności  i  specjalnych 

wymagań,  przygotowywaliśmy  wcześniej,  natomiast  w  trakcie  spotkań, 

korzystając  z  pomocy  pań  z  lokalnych  stowarzyszeń  i  zaprzyjaźnionych 

instytucji, przygotowywaliśmy wybrane dania – najczęściej sałatki, ale były też 

naleśniki z różnymi nadzieniami. 

Serdecznie  dziękujemy  wszystkim  Państwu,  którzy  zaangażowali  swój  czas 

służąc  nam  swoją  pomocą  a  także  tym  ,  którzy  udostępnili  swoje  kulinarne 

receptury  i  zdjęcia  gotowych  potraw. Mamy  nadzieję,  że  ta  lokalna  książka 

kucharska znajdzie  stałe miejsce w Państwa kuchni  i będzie Państwu dobrze 

służyła. 

Ewa Ratuś
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Wizyta Przedszkolaków 
w Miejskiej Bibliotece 

Wprowadzanie  dzieci  w  świat  literatury  rozpoczyna  się  od 

najwcześniejszych  lat. Wiek przedszkolny  jest  doskonałym czasem na 

rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Małe dzieci z zaciekawieniem

 oglądają  z  dorosłymi  ilustracje  w  książkach,  rozpoznają  bliskie  im 

elementy  rzeczywistości.  Stopniowo  literatura  towarzyszy  dzieciom 

prawie  na  co  dzień  rozbudzając  ich  fantazję,  ciekawość  poznawania 

świata.

08 maja  to Dzień Bibliotekarza  i Bibliotek z  tej okazji Przedszkolaki 

odwiedziły  Miejską  Bibliotekę  w  Baborowie.  Dzieci  poznały 

wyposażenie placówki, dowiedziały się też co należy zrobić, aby stać się

Zadanie projektowe zostało przeprowadzone na terenie Baborowa w ramach grantu LGD „Powrót do przeszłości – historia miasta 

i gminy Baborów” realizowanego przez ZSP w Baborowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem EKOLogika Baborów.   Była  to 

swoista impreza plenerowa promująca historię miasta i gminy wśród lokalnej społeczności. 

W  trakcie  trwania gry miejskiej uczestnicy zmierzyli  się  z  zadaniami z  zakresu historii  regionu, wykazali  się wiedzą o  lokalnych 

instytucjach  i znajomością  topografii miasta oraz odszukiwali sfotografowane miejsca. Wykonywali zadania wymagające kondycji 

fizycznej, wiedzy o historii miasta, umiejętności pracy zespołowej, korzystania z dostępnych źródeł oraz nowoczesnych aplikacji. 

Uczniowie gimnazjum i klas VII z zaangażowaniem wykonywali przedstawione przed nimi zadania. 

”Gra miejska z historią Baborowa w tle” 

 czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Podczas wizyty nie zabrakło głośnego czytania. Pani kierownik Ewa Ratuś

 przedstawiła bajkę w formie teatrzyku kamishibai. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały opowiadania, poprosiły o kolejną a Pani 

Ewa chętnie spełniła ich życzenie.

Dziękujemy Paniom z naszej biblioteki za miłe spotkanie i całoroczną współpracę. Życzymy wszystkiego najlepszego i czekamy na 

kolejne spotkania.

                                    

Nauczycielki Przedszkola
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16.05.2018 naszym gościem był Robert Gondek – podróżnik, 

fotograf przyrody  i miłośnik Afryki. Podczas spotkania zabrał 

uczestników  w  wirtualną  podróż  do  miejsc,  które  odwiedził 

w  trakcie  swoich  licznych  afrykańskich  wypraw.  Przygodę 

z Afryką rozpoczął od odwiedzin u kolegi ze studiów. I tak mu 

się spodobało, że powracał do Afryki wielokrotnie, a w planie 

ma kolejne wyprawy. Jego pasją jest zdobywanie najwyższych 

afrykańskich szczytów. Ale odwiedza też parki narodowe. A po 

drodze  spotyka  ludzi,  którzy  zamieszkują  ten  odległy 

kontynent. O tym, co przytrafiło mu się podczas tych licznych 

wypraw    co  go  zachwyciło,  co  wprawiło  w  zdumienie   

opowiadał  młodzieży,  ilustrując  opowieść  pięknymi 

fotografiami.  Spotkanie  z  Robertem  Gondkiem  zostało 

częściowo  sfinansowane  ze  środków  gminnych, 

przeznaczonych  na  działania  profilaktyczne  przeciwdziałające 

uzależnieniom.

Ewa Ratuś

14.05.2018 gościliśmy Joannę Olech – autorkę wszechstronną, 

która nie  tylko pisze, ale  także  ilustruje książki.  I ma do  tego 

prawdziwe  kwalifikacje,  ponieważ  ukończyła  wydział  grafiki 

Akademii  Sztuk  Pięknych w Warszawie.  Pisze  dla  dzieci,  bo 

jak  sama  powiedziała,  dorosłym  nie  ma  nic  do  powiedzenia. 

A dzieciom wciąż  tak. Po zastanowieniu stwierdziła, że za  jej 

twórczość dla dorosłych można uznać artykuły o książkach dla 

dzieci, które ukazują się w kilku czasopismach (m.in. „Książki: 

magazyn  do  czytania”,  „Gazeta  Wyborcza”,  „Tygodnik 

Powszechny”). Spotkanie  z  Joanną Olech  to  spotkanie przede 

wszystkim  z  bohaterami  jej  książek,  o  których  barwnie 

i  dowcipnie  opowiada.  Tak  samo  zresztą  konstruuje  swoje 

fabuły. Spotkanie z Joanną Olech to także blisko dwie godziny 

fantastycznej  zabawy  z  elementami  nienachalnej  edukacji. 

Joanna  Olech  była  naszym  gościem  dzięki  projektowi 

Dyskusyjne  Kluby  Książki,  realizowanemu  przez  Instytut 

Książki  w  ramach  Narodowego  Programu  Rozwoju 

Czytelnictwa.

Końcowa klasyfikacja wygląda następująco:

1 miejsce – 7a PSP (Fioletowi)

2 miejsce – 3a PG (Niebiescy)

3 miejsce – 2a PG (Żółci)

Scenariusz  gry  miejskiej,  opracowanie  zadań  dla  uczestników  oraz  niezbędne 

materiały do przeprowadzenia warsztatów przygotowane zostały przez nauczycieli 

ZSP w Baborowie oraz pracowników ZUK w Baborowie. Serdecznie dziękujemy 

pracownikom MBP w Baborowie oraz ZUK Baborów za aktywne włączenie się do 

wspólnej zabawy. 

Anna Rozłucka – Jankowska

MAJOWE SPOTKANIA W BIBLIOTECE
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KANGUR 2018

Międzynarodowy  Konkurs  "Kangur  Matematyczny" 

w  niezawodny  sposób  integruje  dzieci  i  młodzież  całego 

świata,  bowiem  w  tym  samym  dniu  uczniowie  niemal 

wszystkich  krajów  Europy,  a  nawet  uczniowie  z  Chin, 

Kanady,  Australii,  Rosji,  RPA  rozwiązują  takie  same 

zadania, a  laureaci mają możliwość spotkań na wspólnych 

obozach  i  wędrówkach  po  świecie.  Konkurs  ten  stał  się 

sprawdzoną  formą  szerokiej  popularyzacji  matematyki 

wśród młodzieży szkolnej  i przyczynia się do wzbudzenia 

zainteresowania  tym  przedmiotem.  W  1994  roku  został 

wpisany  do  kalendarza  imprez UNESCO  i  od  lat  odbywa 

się  pod  patronatem  Rady  Europy,  jest  również  wpisany 

w kalendarz imprez naszej szkoły.

Dnia  15  marca  2018  roku  o  godzinie  9.00  w  uczniowie 

naszej szkoły przystąpili do rozwiązywania zdań w ramach 

kolejnej  edycji  Międzynarodowego  Konkursu  "Kangur 

Matematyczny".  W tym roku w konkursie uczestniczyło 7 

gimnazjalistów  i  38  uczniów  szkoły  podstawowej. 

Uczniowie  rozwiązywali  zadania  w  pięciu  kategoriach: 

Żaczek,  Maluch,  Beniamin,  Kadet  i  Junior.  Można  by 

powiedzieć,  że  tradycją  stało  się,  iż  nasi  uczniowie 

zdobywają  wyróżnienia  w  tym  konkursie.  Talent 

matematyczny,  logiczne  myślenie,  a  nie  tylko  wiedza 

i znajomość wzorów cechują uczennicę klasy 3c Polę Mróz 

i ucznia klasy 5a Oskara Tatura zdobywców tegorocznych 

wyróżnień,  którym  składamy  gratulacje.  Pozostałych 

uczniów  zachęcamy  do  udziału  w  przyszłorocznej  edycji, 

licząc na laureatów.

Stefania Kulik
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„Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

30 kwietnia br.  odbył się uroczysty apel upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Przygotowany został przez uczniów klasy 

V b  i VI a. Przybliżyli oni wydarzenia z historii Polski, mające miejsce w XVIII wieku. Natomiast uczennice gimnazjum: Joanna 

Stańczyk, Elżbieta Stańczyk, Martyna Komorek zaśpiewały najpiękniejsze pieśni patriotyczne.

3 maja 1791 roku uchwalona została konstytucja, zwana od daty uchwalenia, Konstytucją 3 Maja. Jej twórcami byli król Stanisław 

August Poniatowski, Hugo Kołłątaj oraz Ignacy Potocki.

Ustanowiony  został  podział  władzy  na  ustawodawczą, 

wykonawczą  i  sądowniczą,  ograniczono  immunitety  prawne, 

a także przywileje szlachty zagrodowej. Natomiast nowe prawa 

otrzymali mieszczanie: mogli zajmować stanowiska oficerskie, 

w  administracji  publicznej  oraz  nabywać  szlachectwo. Miasta 

miały  także  prawo  do  wysłania  na  Sejm  24  plenipotentów  – 

mogli  oni  wypowiadać  się  w  sprawach  dotyczących  miast. 

Wprowadzono stałą armię, która miała liczyć około 100 tysięcy 

żołnierzy.  Zniesione  zostało  liberum  veto,  wolna  elekcja, 

a ograniczone prawo sejmików ziemskich. 

W  dniu  ustanowienia  Konstytucji  3  Maja  przestała  istnieć 

Rzeczpospolita  Obojga  Narodów,  a  powołano  Rzeczpospolitą 

Polską.

Barbara Piotrowska

Bożena Bensz  
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Informujemy, że nasz biuletyn można otrzymać również w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie. 

Obowiązki właścicieli posesji w okresie letnim
Zgodnie  z  ustawą  o  utrzymaniu  i  czystości  w  gminach, 

właściciele  mają  obowiązek  dbania  o  porządek  chodników 

przed swoimi posesjami. Najczęściej utrzymywanie chodnika 

kojarzy nam się  tylko z usuwaniem śniegu,  jednakże dbanie 

o  czystość  chodnika  obowiązuje  przez  cały  rok.  Wiosną 

i  latem  intensywnie  rosną  chwasty,  które  potrafią  zająć  cały 

chodnik,  jeżeli  nie  będziemy  ich  usuwać.  Przy  padającym 

deszczu  i  ukrytych  pod  chwastami  nierównościach  przejście 

osoby  starszej  przez  taki  „zarośnięty”  chodnik  może  się 

okazać  bardzo  niebezpieczne.  Podobnie  sytuacja  wygląda 

jesienią, kiedy spadające liście z drzew tworzą „chodnikowy 

dywan”,  który  przy  odpowiednich  warunkach  pogodowych 

(wilgoć)  może  stać  się  przyczyną  potknięcia  i  groźnego 

upadku.  Oczywiście  poza  bezpieczeństwem  jest  jeszcze 

strona  estetyczna.  Takie  nieuporządkowane  i  zaniedbane 

chodniki „straszą” i są negatywną wizytówką miasta.

Artur Czechowicz  




