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11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa, z tej okazji burmistrz
Elżbieta Kielska spotkała się z sołtysami gminy Baborów, by
złożyć podziękowania za Ich pełną zaangażowania pracę na
rzecz Sołectw.

Redakcja
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INFORMACJA
o realizacji Programu Operacyjnego „Pomoc

Żywnościowa 2014-2020”
współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym
– Podprogram 2015

W okresie od października 2015r. do lutego 2016r. w naszej
gminie realizowany był we współpracy z Bankiem
Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach Program
Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”
współfinansowany przez Europejski Fundusz Pomocy
Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015. Z pomocy
w formie artykułów żywnościowych skorzystały 154
rodziny (388 osób uprawnionych do wsparcia w ramach
Programu). Bank Żywności przekazał dla naszych
beneficjentów 27 303,56 kilogramów artykułów
spożywczych. Pracami związanymi z rozładunkiem
i dystrybucją żywności otrzymanej z Banku Żywności zajęli
się beneficjenci programu w osobach: Stańczyk Anna,
Wochnik Małgorzata, Stańczyk Jolanta, Baran Agnieszka,
Bilicka Elżbieta, Rączka Joanna, Syndoman Justyna, Brilka
Magdalena, Sawicki Waldemar, Krajczy Andrzej , Gułaj
Łukasz, Szramowski Jerzy, Hnatiuk Mariusz, Kuczera
Stanisław, Brilka Krzysztof, Kwiatkowski Dariusz. Za
pomoc przy wyładunku i dystrybucji w imieniu wszystkich
osób korzystających z tej formy wsparcia serdecznie
dziękuję.

Urszula Wasielak

Mieszkańcy Gminy Baborów mogli wziąć udział
w Programie „Pomoc Żywnościowa” dzięki zaangażowaniu
OSP w Baborowie, pracownikom OPS-u, pracownikom
Urzędu Miejskiego i wolontariuszom. Każdy potrzebujący-
uprawniony do pomocy- otrzymał od jesieni 2015roku
ponad 70 kg wysokogatunkowej żywności.
Jeżeli tylko będzie taka możliwość, to w tym roku również
weźmiemy udział w tym Programie.
Dziękuję Wszystkim, zaangażowanym w tą Pomoc.

Elżbieta Kielska

„Jasełka- piękną tradycją naszej szkoły”
Zatrzymajcie się na chwilę w gonitwie codziennych

spraw, uciszcie Wasze myśli. Jeśli uda Wam się wsłu-

chać w ciszę swej duszy, to na pewno usłyszycie puka-

nie do drzwi. To Bóg zsyła Wam swego syna, abyście

go przyjęli. Zapalcie świecie, usiądźcie przy wigilijnym

stole, kolędujcie razem z nami i świętujcie i świętuj-

cie…

Jasełka wywodzą się ze średniowiecznej tradycji wi-
dowisk o tematyce religijnej , odgrywanych w miastach
w okresie Bożego Narodzenia. Z czasem przedstawie-
nia bożonarodzeniowe rozpowszechniły się w całym
kraju, a ich treść związana jest z Jezusem złożonym
w żłobku, czyli w jasłach, dlatego utrwaliła się ich na-
zwa- jasełka. W naszej szkole od wielu lat istnieje tra-
dycja wystawiania „Jasełek” przez uczniów naszej
szkoły, aby wprowadzić widzów i aktorów w tajemni-
czy nastrój Bożego Narodzenia. Uczniowie klasy IV a,
pod kierunkiem p. B. Piotrowskiej , w okresie bożona-
rodzeniowym trzykrotnie wystawili swoje przedsta-
wienie. Pierwszy raz 13 grudnia, podczas II Festiwalu
„Ludzie z pasją” dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
drugi raz naszklonym apelu, a trzeci- w kościele para-
fialnym w Baborowie 10 stycznia dla mieszkańców
Baborowa i naszej gminy. Nasi aktorzy wspaniale
odegrali swoje role w pięknej , nastrojowej scenerii,
a zespół flecistów „Legato” z kasy III b zagranymi ko-
lędami: „Gdy się Chrystus rodzi”, „Wśród nocnej ci-
szy”, „Lulajże Jezuniu”, „A wczora z wieczora”, oraz
„Jezusa Narodzonego” rozpoczął oraz zakończył to
przedstawienie. Blask gwiazdy betlejemskiej , melodie
kolęd granych przez uczniów w magiczny sposób
przywoływały wspomnienia z dzieciństwa, skłaniały
do refleksj i. Wielu gości śpiewając kolędy wspólnie
z naszymi dziećmi miało łzy w oczach. Po przedsta-
wieniu „Jasełek” nie zabrakło dzielenia się opłatkiem,
obdarowywania słodkimi upominkami. Dla naszej ,
szkolnej rodziny takie chwile są bezcenne, pełne
wspaniałych wzruszeń, a nasze dzieci uczą się, że da-

-wanie radości innym jest cenniejsze niż bra-
nie, bo przecież „miłość się mnoży, kiedy się
ją dzieli”. Dziękujemy p. M. Lechoszest i M.
Komorek – uczennicy klasy III b gimnazjum
za piękne śpiewanie kolęd w trakcie przedsta-
wienia; p B. Bensz, D. Bensz- uczniowi klasy
V b za akompaniament, o. Proboszczowi T.
Janowiak, o. P. Słomińskiemu za wszelką po-
moc i p. B. Lichtarowicz za przygotowanie
nagłośnienia. Dodatkowo zespół „Legato”
,w którego skład wchodzą uczniowie klasy III
b, pod kierunkiem p. E. Szwec, 10 stycznia
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zagrał koncert kolęd na fletach podłużnych
w kościele Trzech Króli w Kietrzu. Dzieci
spotkały się tam z bardzo ciepłym
przyjęciem i po gromkich brawach zagrały
jeszcze raz… na bis. Wystąpiły tam
charytatywnie wspólnie z o. Z. Kutka,
wspierając Dom Pomocy Społecznej
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Misjonarek Maryi
w Kietrzu, z którym owocnie współpracuje
nasza szkoła.

Ewelina Szwec
Barbara Piotrowska

Dzień Kobiet w naszej klasie
08.03.2016r. uczniowie klasy IIa PSP
w Baborowie zorganizowali uroczyste
spotkanie z mamami i babciami z okazji
Dnia Kobiet. Po serdecznych życzeniach
wyśpiewanych w piosenkach dzieci
przedstawiły miłym gościom spektakl pt. :
„ Kozucha kłamczucha”. Jest to zabawna
opowieść oparta na motywach utworu Ja-
niny Porazińskiej . Opowiada o małej , nie-
sfornej kózce, której skłonność do
kłamstwa omal nie doprowadziła do nie-
szczęścia. Bajka uczy prawdomówności,
potępia kłamstwo, pokazuje jak bardzo
ważne jest wybaczanie i przyjaźń. Gra
małych aktorów, kolorowa scenografia
i piękne stroje wykonane przez dzieci wy-
wołały na twarzach gości uśmiech i zado-
wolenie. Po przedstawieniu uczniowie
wręczyli swoim mamom i babciom samo-
dzielnie wykonane upominki.
Obsada aktorska:
Kozucha kłamczucha- Amelia Martynów
Zazulka- Kamila Pawula
Gospodyni- Angelika Gwóźdź
Piesek- Jakub Krupa
Kotek- Alan Ligocki
Lisek- Marceli Surma
Wilk- Marcin Margazyn
Niedźwiedź- Dominik Malewicki
Jeż- Marek Gębuś
Zajączek- Michał Lechoszest
Konik polny- Kamil Dziki
Żuczek- Kacper Jarno
Motylek- Weronika Kulig
Ptaszek- Wiktoria Stopyra
Biedronka- Oliwia Jęczmienna
Narrator- Wojciech Wiatrowicz

Bożena Witkoś

Dzień Kobiet w klasie III b
„ Marzec pięknie się wystroił,

w kole między dziećmi stoi.

I gromadkę uśmiechniętą,

pyta: jakie dzisiaj święto?. . .

A Ty zapamiętaj sobie

- dzisiaj właśnie jest Dzień Kobiet!

Dzień Kobiet, to miłe święto znane wszystkim Polakom. Obchodzone jest
każdego roku- 8 marca. Od wielu, wielu lat obchodzą je kobiety duże
i kobietki małe, które obdarowywane w ten dzień kwiatami, drobnymi
upominkami i ciepłymi uczuciami- uśmiechają się, czują się radosne
i szczęśliwe. W naszej klasie, już od samego rana towarzyszyła uczniom
świąteczna atmosfera. Chłopcy, starali się jak mogli- byli mili dla dziew-
czynek i wyręczali je we wszystkich, klasowych obowiązkach. Tuż po po-
rannym dzwonku, zaśpiewali pięknie koleżankom Sto Lat, złożyli
życzenia i wręczyli drobne upominki, które wcześniej przygotowali wraz
ze swoją wychowawczynią. Następnie zajęli miejsca w jury i oceniali
swoje koleżanki, które zaprezentowały się w pokazie mody. To było
prawdziwe Top Fashion- dziewczynki w sposób profesjonalny przygoto-
wały się do tego pokazu. Prezentowały się w strojach plażowych, co-
dziennych, dyskotekowych i wieczorowych, a prowadząca rewię mody
Karolinka Stanulewicz wspaniale komentowała prezentacje kreacji swoich
koleżanek. Widzowie, mogli w ten sposób poznać światowych projektan-
tów mody oraz firmy, dla których kolekcje zostały zaprojektowane. Kla-
sową „maskotką” okazał się tego dnia Oliwier Mazurkiewicz, który jako
„Mariolka”, również brał udział w pokazie i został w szczególny sposób
wyróżniony przez komisję konkursową, której przewodniczącym był Mi-
kołaj Pawelec. To była świetna zabawa, śmiechu tego dnia i radosnych
chwil było całe mnóstwo. Jestem pod wrażeniem inspiracj i i kreatywności
moich, małych dziesięciolatków i łezka kręci mi się w oku, kiedy pomy-
ślę, że za trzy miesiące, moja trzyletnia „przygoda” z tą wyjątkową klasą
dobiegnie już końca. Serce moje wypełnia jednak radość, że taki zgrany,
pełen pomysłowości zespół klasowy, oddaję nauczycielom drugiego etapu
edukacyjnego.

Ewelina Szwec-nauczycielka ZSP
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23 lutego 1944 r. Huta Pieniacka została
napadnięta przez żołnierzy 14. Dywizji
Grenadierów Waffen SS-Galizien oraz
członków Ukraińskiej Powstańczej Ar-
mii UPA. Atak został odparty dzięki od-
działowi samoobrony, któremu
dowodził Kazimierz Wojciechowski.
W ramach odwetu, 28 lutego, miesz-
kańców zaatakowano po raz drugi. Tym
razem zginęli niemal wszyscy – dzieci,
kobiety, mężczyźni – ponad 1000 osób.
Spalono ich domy, zniszczono dorobek
życia. Od tych tragicznych w skutkach
wydarzeń minęły 72 lata.
Ci, którym udało się przeżyć, zamiesz-
kali w Babicach. Tam, przy kościele,
umieszczono pamiątkową tablicę oraz
ziemię z Huty Pieniackiej . Tam też od
lat, co roku, odprawiana jest Msza
Święta w intencji pomordowanych.
Uroczystość organizowana jest przez
Gminę Baborów, a w bieżącym roku
odbyła się 28 lutego. O godzinie 1 3-tej
ksiądz proboszcz Rafał Bałamucki wraz
z księdzem proboszczem Michałem
Pieńkowskim rozpoczęli Eucharystię.
Następnie, w asyście harcerzy z ZHP
i harcerzy z drużyny Zawisza Czarny
(pod opieką druhny Ewy Świercz), pod
pamiątkową tablicą złożono kwiaty
i zapalono znicze. Cześć tragicznie
zmarłym oddali: Wicewojewoda Opol-
ski p. Violetta Porowska wraz z p. Je-
rzym Naszkiewiczem – doradcą
wojewody, poseł na Sejm p. Katarzyna
Czochara, Wiceburmistrz Głubczyc

„Prawda jest potrzebna…”
p. Kazimierz Bedryj oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej w Głubczycach p.
Kazimierz Naumczyk, Wójt Branic p.
Sebastian Baca, przewodniczący Rady
Miejskiej w Kietrzu p. Damian Bosow-
ski, p. Janusz Wójcik – Pełnomocnik
Marszałka Województwa Opolskiego
ds. społecznych, Radni Sejmiku Woje-
wódzkiego: p. Zbigniew Ziółko, p. Ka-
zimierz Pyziak, p. Leszek
Antoszczyszyn, Prezes Światowego
Kongresu Kresowian p. Jan Skalski oraz
p. Danuta Skalska - redaktor audycji
„Lwowska fala” Radia Polskiego Kato-
wice ,Prezes Stowarzyszenia Kresowian
Kędzierzyn-Koźle p. Witold Listowski z
pocztem sztandarowym, Prezes Oddzia-
łu Opolskiego Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo -
Wschodnich Prezes p. Irena Kalita, Pre-
zes Oddziału Głubczyckiego Towarzy-
stwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo – Wschodnich p. Edward
Wołoszyn, Stowarzyszenie „Rodzina
Katyńska” Prezes p. Urszula Gawor,
Światowy Związek Żołnierzy Armii
Krajowej Okręg Opole wraz z Prezesem
Zarządu Okręgowego por. Wandą No-
wak, Członek Zarządu Koła Miejskiego
w Opolu p. Henryk Wierny oraz p. Kry-
styna Ejzerman, p. Józef Kobylański
zam. Baborów – świadek mordu, Prezes
Koła Związku Sybiraków w Głubczy-
cach p. Władysława Makarska, Prezes
Związku Inwalidów Wojennych RP O/
Głubczyce p. Amelia Mamczar

z pocztem sztandarowym, Ryszard
Kańtoch – Komendant Hufca ZHP w
Głubczycach z harcerzami i pocztem
sztandarowym , p. Adolf Górnik –
Związek Represjonowanych Politycznie
Żołnierzy Górników Głubczyce, Wice-
prezes Światowego Związku Żołnierzy
AK Oddział w Głubczycach p. Mieczy-
sław Łoziński, Wiceprezes Patriotycz-
nego Związku Organizacji Kresowych i
Kombatanckich w Warszawie p. Tade-
usz Nowacki, p. Władysław Białowąs
Prezes Stowarzyszenia Kresowian z
Korfantowa, Prezes Stowarzyszenia
Kresowian z Kłodzka p. Tadeusz Szew-
czyk, p. Krystian Isański Prezes Zarzą-
du Powiatowo - Gminnego Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego z pocztem
sztandarowym i z kadetami, Prezes Sto-
warzyszenia Kresowian z Dzierżoniowa
p. Edward Bień, p. Józef Sadowski, se-
kretarz Zarządu Krajowego Związku
Wypędzonych z Kresów Wschodnich
R.P., Przewodniczący Rady Miejskiej w
Baborowie p. Krzysztof Tokarz , Radni
Gminy Baborów, p. Aleksandra Bob-
kier-Dyrektor Zespołu Szkół z Bogda-
nowic z delegacją uczniów, p. Alicja
Szuba – Dyrektor Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Baborowie z pocz-
tem sztandarowym, p. Lidia Piecha –
Dyrektor GOK, p. Ewa Ratuś – Dyrek-
tor GBP, p. Władysława Doszczak Pre-
zes Koła Emerytów w Baborowie wraz
z Chórem „Margaretki”, p. Marian Po-
spiszyl - TV Głubczyce.
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Chwile refleksj i towarzyszyły również późniejszym rozmowom w świetlicy. Zebrani mieli przyjemność podziwiać
występ chóru „Margaretki” pod dyrygenturą p. Ireny Franków. Panie śpiewały także w czasie Mszy Świętej . Aktywny
udział w niej wzięła także młodzież przygotowana przez p. Barbarę Piotrowską, p. Bożenę Bensz, p. Marcina
Czechowicza.

Barbara Piotrowska
Dziękuję wszystkim obecnym na uroczystości, a także tym, którzy przyczynili się do jej zorganizowania. Słowa
wdzięczności kieruję w stronę: p. sołtys Babic Wioletty Linczewskiej i mieszkancow Babic oraz pracowników
GOK-u. Za wsparcie finansowe i rzeczowe dziekuje Zarzadowi Banku Spoldzielczego w Baborowie oraz Okregowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Glubczycach.

Elzbieta Kielska

Warsztaty kroszonkarskie

Jak nakazuje wielkanocna tradycja każdego
roku wszyscy tworzą małe arcydzieła jakimi
są pisanki. Tuż przed Świętami
Wielkanocnymi mieszkańcy Gminy Baborów
mieli możliwość brać udział w warsztatach
zdobienia jaj i tworzenia palm
wielkanocnych organizowanych w dniu 16
marca, w godzinach 15:00 – 18:30 na sali
widowiskowej przez Gminny Ośrodek
Kultury w Baborowie. Kraszanki to sztuka
zdobienia jaj i jako ludowa tradycja
rozpowszechniła się mocno na
Opolszczyźnie. Podczas zajęć uczestnicy
mogli zapoznać się z metodami farbowania
i ozdabiania jaj . Po krótkiej prezentacji
prowadzonej przez Panią Barbarę Źrały
dzieci i dorośli tworzyli na jajkach
przecudne, kolorowe wzory. W tym roku
dominowała technika Decupage oraz Quiling.
Ostateczny efekt był zdumiewający, wszyscy
byli zadziwieni swoimi umiejętnościami
i pięknem ozdobionych jaj . Prace
z warsztatów można obejrzeć na wystawie
zorganizowanej w Bibliotece w Baborowie.
Po zakończeniu wystawy uczestnicy
warsztatów zabiorą swoje prace na pamiątkę
i będą one na pewno wspaniałą ozdobą
wielkanocnego koszyczka. Wszystkim,
którzy przybyli na nasze warsztaty oraz
instruktorom GOK-u serdecznie dziękuję.

Lidia Piecha

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone
w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto
przypadające na pierwszy tydzień marca, związane
z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością.
Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony
prezentami i spełniali ich życzenia. Również w czasach

Dzień Kobiet z GOK
dzisiejszych Panowie biegają z kwiatkami, czekoladkami,
życzeniami.
Z okazji Święta Kobiet w Baborowie w dniu 13 marca
2016r., na Sali widowiskowej odbył się koncert, w którym
brały udział dzieci i młodzież z naszej Gminy. Mogliśmy
podziwiać występy przedszkolaków z ul. Powstańców
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z opiekunem Panią Edytą Jonek oraz z ul.
Krakowskiej z Panią Lucyną Czekała. Za-
prezentowali się również uczniowie klasy
III b z wychowawcą Panią Eweliną
Szwec. Instruktorzy z Gminnego Ośrodka
Kultury w Baborowie Żaneta Górecka
i Grzegorz Sumik przygotowali chore-
ografie taneczne do znanych i lubianych
utworów. Każdy z występujących otrzy-
mał słodki upominek a licznie przybyli
goście mogli poczęstować się kawą, her-
batą i ciasteczkami.
Kieruję podziękowania do opiekunów na-
szych młodych aktorów, tancerzy i ich

opiekunów za
pięknie przygoto-
wane występy,
a instruktorom
GOK-u za pomoc
przy organizacji
Koncertu z okazji
Dnia Kobiet. Za-
praszam na fotore-
lacje na stronę
internetową:
gok.baborow.pl

Lidia Piecha
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Planowane inwestycje, remonty, wykonanie dokumentacji
technicznych:
1 . W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej ( tzw. Schetynówki)
z dofinansowaniem 50 %, zostaną przebudowane ulice:
Rzemieślników i 40-lecia PRL. Odbył się przetarg w celu
wyłonienia wykonawcy, trwa sprawdzanie poprawności
ofert. Przebudowy wymienionych ulic mają zakończyć się
do 15 września tego roku.
2. Remont dróg gminnych na terenie Tłustomostów –
kwota ok.145 tyś zł.
3 . Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy
i budowy ulicy Wiejskiej , na odcinku długości 1 ,5 km: od
skrzyżowania przy ZUK-u, do wyjazdu na drogę
powiatową w kierunku Raciborza (do przedłużenia ul.
Raciborskiej) – 24 tyś. zł.
Gmina Baborów złożyła wniosek o dofinansowanie
inwestycji przebudowy i budowy ul. Wiejskiej w ramach
programu PROW, ale wniosek ma niewielkie szanse na
dofinansowanie z powodu małej liczby punktów, które
można otrzymać podczas oceny. Zarząd Powiatu
Głubczyckiego (którego członkiem jest radna Irena
Sapa) ODMÓWIŁ Porozumienia w tym zakresie;
Porozumienie dałoby dodatkowy punkt podczas oceniania
wniosku i większą szansę na dofinansowanie. Gmina
Baborów chętnie podpisała w 2015r. podobne
Porozumienie, dzięki któremu wniosek Powiatu
Głubczyckiego na dofinansowanie przebudowy ulicy
Powstańców uzyskał dodatkowe punkty.
Wobec znikomej szansy na dofinansowanie inwestycji
w ramach programu PROW ( brak chęci współpracy w tym
zakresie ze strony Zarządu Powiatu Głubczyckiego),
planujemy złożenie wniosku na przebudowę tej ulicy
jesienią, do „Schetynówek”. Szacowany koszt inwestycji
ok. 2 400 000zł.
4. Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy
i remontu chodników i jezdni w rejonie Rynku
w Baborowie – 16tyś zł.
Przygotowana zostanie Koncepcja remontu jezdni
i chodników całego Rynku (części gminnej i powiatowej)
oraz dokumentacja techniczna przebudowy części gminnej
Rynku tj . jezdni i chodników od skrzyżowania z ul.
Świerczewskiego do Ratusza.
5. Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy
drogi transportu rolnego Sułków- Wierzbno – 45 tyś zł.
Gmina planuje złożyć w tym roku wniosek

o dofinansowanie remontu tej drogi polnej ( po
uporządkowaniu jej granic i spraw własnościowych)
w ramach programu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
6.Gmina przeznaczyła na zakup i przywiezienie tłucznia do

sołectw: Sułków - 20 tyś zł, Raków - 27 tyś zł, Dzielów -
60 tyś zł. Rolnicy z tych sołectw zadeklarowali
przywiezienie tłucznia z kopalni oraz rozścielenie tłucznia
na drogach polnych na własny koszt.
7. Przygotowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy
Wodnej wraz z wymianą wodociągu - ok. 24 tyś zł.
8. Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ulicy
Opawskiej : 1 0 tyś zł.
9. Przygotowanie dokumentacji technicznej montażu
dodatkowych słupów oświetleniowych w Baborowie
i sołectwach – 25 tyś zł.
W najbliższym czasie TAURON zamontuje 8 lamp na
istniejących słupach: 3 szt. w Dziećmarowie i po 1 sztuce
w: Babicach, Księżym Polu, Dzielowie, Suchej Psinie,
Czerwonkowie.
1 0. Wykonanie dokumentacji technicznych remontów
świetlic w: Babicach i Czerwonkowie oraz zaprojektowanie
nowej świetlicy w Langowie: 39 tyś zł. Gmina planuje
złożyć wnioski o dofinansowanie tych inwestycji w ramach
programu PROW.
11 .Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu wokół
stawu przy ul. Wodnej – 35 tyś zł. Gmina przygotowuje się
do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – ochrona różnorodności biologicznej .
Planujemy zagospodarować ten teren tak, by służył
wędkarzom, hodowcom gołębi oraz wszystkim
zainteresowanym obserwacją roślinności i drobnych
zwierząt (w szczególności: owadów, płazów, gadów,
nietoperzy).
1 2. Projekt koncepcyjny i budowlany wraz
z zagospodarowaniem terenu parku i stadionu miejskiego
w Baborowie.: 39 tyś zł. Gmina będzie ubiegała się
o dofinansowanie inwestycji w ramach któregoś
z programów unijnych.
1 3. Remont drogi gminnej w Rakowie – 23 tyś zł.
1 4. Remont drogi gminnej w Boguchwałowie- 20 tyś zł.
1 5. Budowa kanalizacji sanitarnej z Langowa do Rakowa:
570 tyś zł. Gmina ubiega się o dofinansowanie inwestycji
z Agencji Nieruchomości Rolnych.
1 6. Przeznacza się 10 tyś zł na dofinansowanie remontu
zabytków na terenie gminy Baborów.
17. Przeznacza się 3 tyś zł na wykonanie dokumentacji
technicznej renowacji figury Św. Jana Nepomucena
w Babicach. Gmina złożyła wniosek do Konserwatora
Zabytków w Opolu o dofinansowanie renowacji tego
zabytku.

Elżbieta Kielska

Planowane inwestycje oraz remonty
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Mieszkańcy ulic: Rzemieślników, 40-
lecia PRL oraz Powstańców:

w związku z przebudową ulic: Rzemieślników i 40-
lecia PRL informuję mieszkańców tych ulic, że
w przypadku wszelkich wątpliwości co do
zaplanowanych rozwiązań technicznych, mogą
zapoznać się z dokumentacją związaną z planowaną
przebudową w urzędzie miejskim w Baborowie –
po uprzednim umówieniu się.
Podobnie – mieszkańcy części powiatowej ulicy
Powstańców mogą zapoznać się z wszelkimi
rozwiązaniami technicznymi przebudowy tej ulicy
w Starostwie Powiatowym w Głubczycach.

Elżbieta Kielska

V Mistrzostwa – piąty mistrz

12 marca 2016 r. w barze „Joker” odbyły się V Mistrzostwa
Gminy Baborów w DART-A. Na starcie stanęła rekordowa
liczba zawodników. Rywalizowało 22 uczestników, w tym
jedna kobieta, która była zresztą sprawczynią największej
niespodzianki turnieju. W trwających ponad pięć godzin
zmaganiach nie brakowało wielkich emocji
i niespodziewanych rozstrzygnięć. Tradycji stało się zadość,
bowiem mistrzowie z poprzednich lat nie odegrali większej
roli odpadając w eliminacjach. W ćwierćfinałowej ósemce nie
znalazł się nikt kto wcześniej stał na podium tych zawodów.
Świadczy to o wyrównanym poziomie jak i o tym, że DART
jest sportem dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć, czy
warunki fizyczne. Przekrój wiekowy zawodów wynosił od 18
do ponad 60 lat.
W finałowym meczu po zaciętej rywalizacji Leszek
Wojtowicz pokonał 3:2 Leona Krahla. Natomiast w meczu
o trzecie miejsce Dorota Szczurowska pokonała 2:1
Władysława Kazimierów.
Oto czołowa szóstka mistrzostw:
1 . Wojtowicz Leszek
2. Krahl Leon
3. Szczurowska Dorota
4. Kazimierów Władysława
5. Owczarek Tomasz
6. Olszyna Szymon
Najlepiej punktującym zawodnikiem okazał się Mateusz
Śliwiński, który osiągnął 140 punktów w jednej rundzie.
Natomiast nagrodę za najszybciej skończonego lega
otrzymała Dorota Szczurowska, która skończyła lega
w dziewiątej rundzie.
W imieniu uczestników składam podziękowania dla
sponsorów tych mistrzostw: Burmistrz Gminy P. Elżbiecie
Kielskiej , P. Ryszardowi Michalczykowi i P. Monice
Śliwińskiej .
Zapraszamy za rok na VI Mistrzostwa.

Wojciech Śliwiński

„Mistrz jest jeden”
W dniach 19-20.1 2.2015r. odbyły się trzecie
mistrzostwa miasta i gminy Baborów w pool
bilardzie. W turnieju wzięło udział 24 zawodników
z Krapkowic, Głubczyc, Zdzieszowic, Kietrza oraz
Baborowa. Eliminacje do fazy pucharowej
mistrzostw odbyły się równolegle na dwóch stołach
w Baborowie oraz Zdzieszowicach. W niedzielę
w drugiej fazie rozgrywek w Baborowie spotkała się
najlepsza ósemka zawodników. Obyło się bez
niespodzianek, zawody po raz drugi z rzędu wygrał
uczestnik mistrzostw Polski Marek Droździel
z Głubczyc, pokonując w finale Dariusza
Baryckiego z Krapkowic 4:0. Trzecie miejsce zajął
Paweł Nowak z Krapkowic wygrywając z Prezesem
klubu Mieczysławem Hończakiem 4:2. Zarząd
Playmaker Club dziękuje Pani burmistrz Baborowa
za ufundowanie okazałych pucharów oraz
dopingowanie podczas zawodów.
Korzystając z okazji informujemy iż trwa trzecia
edycja Drużynowego Pucharu Miast i Gmin w pool
bilardzie.

Mieczysław Hończak
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Biznesmeni i rodzice

W barwach klubowych z emblematami
klubu na koszulce i nazwą naszego mia-
sta, wybiegali na swój pierwszy mecz
mistrzowski w opolskiej lidze juniorów
młodszych zawodnicy Cukrownika.
Efektowne stroje za historyczny awans
ufundowali rodzice zawodników i miej-
scowi biznesmeni. Tym razem klub
wspomogli A. i K. Chacko, A. i A. Hoff-
mann, T. Kałwa i A. Taratuta. Zarząd
MGKS i zawodnicy serdecznie dziękują
za ten dar ,w którym czują się znakomi-
cie. Wygrali ze Startem Namysłów 2:0
po niezwykle zaciętej rywalizacji do
ostatniej minuty.
bramki dla Cukrownika strzelili Rafał
Chacko w 17 minucie meczu i Daniel
Hoffmann na 2 minuty przed końcem
spotkania. Zawody prowadziło trzech
sędziów z Nysy, a nasi zagrali w skła-
dzie: D. Kwiatkowski, M. Bieniek, bra-
cia K. i M. Czach, M. Pawelec , T.
Bogacki, M. Udziela, R. Chacko, bracia
D. i M. Hoff mann, P. Osadnik, R. Plec-
ner, K. Janosz i B. Karpiliński.

A. Kanas

Dobry Start Seniorów
Swoje rozgrywki w dniu 13 marca br. Zainaugurowali seniorzy
Cukrownika. Nasza młoda drużyna składająca się z wychowanków klubu
mieszkających na terenie miasta i gminy Baborów, radzi sobie coraz
śmielej . W pierwszym meczu pokonali faworyzowany zespół z Zawiszyc
4:2 , a w kolejnym zatrzymali lidera z Twardawy remisując 3:3 . To dobry
prognostyk na przyszłość dla drużyny w której zagrali:
M. Pierzynki, M. Antoszczyszyn, K. Janicki, T. Drążek, M. Kałwa, A.
Gieron, R. Śmiechowski, M. Bogacki, N. Skraba, P. Krajczy, A.
Goszczycki, K. Gieron ,A. Mencel.

A. Kanas

Rozruszali sołectwa
Przez trzy tygodnie od 13 lutego br. w każdą
sobotę i niedzielę hala sportowa przy ul.
Wiejskiej w Baborowie tętniła piłką nożną. To
mieszkańcy naszego miasta i sołectw gminy
harcowali, aż miło było patrzeć. Taka frajdę
zaoferowali im działacze „Cukrownika”
propagując obchody 70-lecia klubu, przypadające
na dzień 30 lipca 2016 r. Halowa liga dla miasta i
sołectw organizowana po raz pierwszy w naszej
gminie okazała się pomysłem trafnym.
Startowało 8 drużyn i 72 zawodników. To nowe
doświadczenie i zapotrzebowanie na taka formę
zimowej aktywności ruchowej zobowiązuje do
kontynuowania rozgrywek w kolejnych latach.
Organizatorom podobała się samoorganizacja
sołectw, wzajemna mobilizacja i utożsamianie się
z drużyną. To są wartości, które należy
pielęgnować w społeczności. Zawody okazały się
przeglądem stanu piłkarskiego w sołectwach,
gdzie nie funkcjonują już kluby piłkarskie.

A. Kanas

Wspomnień dawnych czar
Halowa liga piłki nożnej o Puchar 70-lecia „Cukrownika”
przywołała wspomnienie o dawnych LZS-ach, których już nie ma
na mapie piłkarskie Opolszczyzny. Lech Sułków pokonał na
inaugurację ligi OPS Raków wynikiem 3:2. Emocje były wielkie a
po meczu chciało się krzyczeć: „ach, cóż to był za mecz!” O takich
spotkaniach, dzisiaj pamiętają tylko najstarsi mieszkańcy naszej
gminy.
Ogółem rozegrano 28 meczów, strzelono 195 goli.
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Nagrody indywidualne
Nagrody indywidualne dla zawodników
ufundował Urząd Miejski w Baborowie
w ramach złożonej oferty na realizację
tego zadania. Statuetkę dla najlepszego
bramkarza otrzymał Bartłomiej Karpi-
liński.Statuetkę króla strzelców zdobył
Patryk Krajczy – 17 bramek.
W punktacji „kanadyjskiej” za asysty
przy zdobywaniu goli i strzelane bramki
statuetkę wywalczył Marcin Bogacki –
26 pkt. Odkryciem talentu piłkarza
okrzyknięto Sebastian Sawę. Zawody
sędziowali Henryk Wilczek, Bronisław
Kanas a techniczny nadzór sprawował
Pan Bolesław Mucha. Pragnę nadmienić,
iż Ligowe rozgrywki otrzymały wsparcie
finansowe od Gminy Baborów w formie
dotacji na realizację zadania publicznego
przez podmioty działalności pożytku pu-
blicznego, w tym m.in. stowarzyszenia
i kluby sportowe, za co serdecznie dzię-
kuję” Pani Burmistrz Elżbiecie Kielskiej .

A. B.Kanas

ZAPROSZENIE

31 marca b.r. o godz. 11 , w sali
konferencyjnej na parterze urzędu
miejskiego w Baborowie, odbędzie się
spotkanie z profesorem Uniwersytetu
Opolskiego Panem Arkadiuszem Nowakiem,
podczas którego będzie można dowiedzieć
się jak chronić różnorodność biologiczną
(roślinność oraz zwierzęta) na naszym
terenie. Serdecznie zachęcam do udziału
w spotkaniu.

Elzbieta Kielska
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