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Żyją w naszej pamięci
W czasie II wojny światowej
miejscowość Huta Pieniacka li-
czyła 172 gospodarstwa i około
tysiąca mieszkańców. 28 lutego
1944 roku żołnierze 14. Dywizji
Grenadierów Waffen SS-Galizien,
dowodzeni przez niemieckiego
oficera w stopniu kapitana, wraz
z ukraińskimi nacjonalistami oto-
czyli wioskę ze wszystkich stron
i rozpoczęli ostrzeliwanie. Domy
i zabudowania były grabione, pa-
lone przez przybyłych z woj-
skiem cywilnych Ukraińców.
Zrabowany dobytek ładowali na
wozy i wywozili. Wioska stała się
jednym zgliszczem. Ze wszyst-
kich zabudowań ocalały tylko
cztery – położone na uboczu,
a także szkoła i kościół. Swoje
życie uratowało zaledwie około
160 osób.
5 marca w Babicach miała miej-
sce uroczystość ku czci pomordo-
wanych w Hucie Pieniackiej .
Przed rozpoczęciem Mszy świętej ,
odprawionej przez księdza pro-
boszcza Marka Krzewickiego, p.
Burmistrz Gminy Baborów, Elż-
bieta Kielska, powitała przyby-
łych gości, wśród których byli:
pan Jerzy Naszkiewicz – Dyrektor
Biura Wojewody (reprezentujący
Wojewodę Opolskiego – p. Adria-
na Czubaka), p. Zbigniew Ziółko
– Radny Województwa Opolskie-
go (reprezentujący Marszałka
Województwa Opolskiego – p.
Andrzeja Buła), p. Elżbieta Słod-
kowska (asystent posła na Sejm
RP - p. Katarzyny Czochara), p.
Jacek Jarmoliński (asystent posła
Parlamentu Europejskiego - p.

p.JózefKobylański i p.Kazimierz Orłowski - ocaleni mieszkańcy Huty Pieniackiej

Warta harcerzy z ZHP i ZHR przy tablicach pamiątkowych

Sławomira Kłosowskiego), p. Józef Kozina - Starosta Głubczycki, p. Sebastian
Baca - Wójt Branic, Burmistrz Głubczyc - p. Adam Krupa, Burmistrz Kietrza -
p. Krzysztof Łobos, Radni Sejmiku Województwa Opolskiego, Radni Rady Po-
wiatu w Głubczycach, Radni Rady Miejskiej w Baborowie, p. Janusz Wójcik -
Doradca Marszałka Województwa Opolskiego ds. społecznych, p. Ryszard



Echo Baborowa 2

Kańtoch - Komendant Hufca ZHP Głubczyce z harcerzami,
p. Wiesław Janicki z drużyną harcerzy „Wilczy Bór” ZHR,
p. JózefKobylański - świadek mordu, p. Witold Listowski -
Prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowch
i Kombatanckich oraz Prezes Stowarzyszenia Kresowian
Kędzierzyn - Koźle, p. Jan Skalski - Prezes Światowego
Kongresu Kresowian, p. Danuta Skalska - redaktor audycji
„Lwowska fala” Radia Polskiego Katowice, p. Urszula Ga-
wor- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, p.
Tadeusz Nowacki -Wiceprezes Patriotycznego Związku
Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie, p.
Władysław Białowąs - Prezes Stowarzyszenia Kresowian
w Korfantowie, p. Tadeusz Szewczyk - Prezes Stowarzy-
szenia Kresowian w Kłodzku, p. Edward Bień - Prezes
Stowarzyszenia Kresowian z Dzierżoniowa, p. Czesław
Druch - Prezes Stowarzyszenia Pamięci o Żołnierzach Ba-
talionów Chłopskich i Zbrojnym Ruchu Ludowym w latach
1939-1945, p. Kazimierz Orłowski - członek Stowarzysze-
nia Huta Pieniacka, p. Edward Wołoszyn - Prezes Oddziału
Głubczyckiego TML i KPW, p. Irena Kalita - Prezes Od-
działu Opolskiego TML i KPW, p. Adolf Górnik - Związek
Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Głub-
czyce, p. Krystyna Ejzerman - członek Zarządu Koła Miej-
skiego Światowego Związku Żołnierzy AK w Opolu, p.
Amelia Mamczar - Prezes O/Głubczyce Związku Inwali-
dów Wojennych RP, p. Krystian Isański - Prezes Zarządu
Powiatowo - Gminnego Związku Żołnierzy Wojska Pol-
skiego, Stowarzyszenie Wspólnota Mariampolska ze sztan-
darem, p. Stefan Szelka - Prezes Opolskiego Zarządu

Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP, p. Da-
mian Bosowski - kierownik oddziału powiatowego
ARiMR, Chór „Margaretki ”, p. Lidia Piecha - Dyrektor
GOK, p. Ewa Ratuś - Dyrektor GBP.
Po zakończeniu Eucharystii zaproszeni goście w krótkich
przemówieniach nawiązywali do tragicznych wydarzeń.
Następnie, w asyście harcerzy z ZHP i ZHR oraz harcerzy
z drużyny Zawisza Czarny (pod opieką druhny Ewy
Świercz), przed tablicą pamiątkową złożone zostały kwiaty
oraz zapalone znicze. Chwilę później wszyscy przeszli do
świetlicy, gdzie mieli okazję do rozmów oraz wspomnień.
Obejrzano także występ chóru „Margaretki” pod dyry-
genturą p. Ireny Franków. Panie przygotowały oprawę
muzyczną Mszy świętej , a uczniowie gimnazjum – Emilia
Larysz, Marta Pietrzkiewicz, Wiktoria Karcz, Andrzej Kra-
śnicki, Michał Kiner (przygotowani przez p. Barbarę Pio-
trowską, p. B. Bensz) w recytacji i śpiewie oddali cześć
tragicznie zmarłym mieszkańcom Huty Pieniackiej . Pan
Mariusz Jankowski wyświetlił film własnej produkcji i au-
torstwa pt. „Podwójne korzenie”. Pani Burmistrz Elżbieta
Kielska składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
wzięli udział w uroczystości oraz wszystkim tym, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej zorganizowa-
nia, a w szczególności p. sołtys Babic Wioletcie Linczew-
skiej .

„Naród, który traci pamięć, traci sumienie”

Z. Herbert

Barbara Piotrowska

Miniony rok 2016, ogłoszony rokiem Henryka Sienkiewicza,
bogaty był w wiele akcji, imprez i konkursów związanych
z twórczością polskiego noblisty.
Chcąc przypomnieć uczniom naszej szkoły obfitującą w wiele
niebezpiecznych przygód, podróż Stasia i Nel przez „czarny
kontynent”, biblioteka szkolna zorganizowała w dniach 25 – 26
listopada „Afrykańską noc w bibliotece”, której tematem
przewodnim była powieść „W pustyni i w puszczy”. Zanim nastąpił
podział na grupy, każdemu uczestnikowi zostało nadane imię,
charakterystyczne dla różnych plemion afrykańskich. I tak wśród
dziewcząt pojawiły się miedzy innymi: Imani – Wiara, Kamaria –
Światło Księżyca, Saida – Szczęśliwa, Safia – Dobra Przyjaciółka
itp., a wśród chłopców : Tambo – Energiczny, Faraji – Pocieszenie,
Kibwe – Błogosławiony, Selene – Dobry oraz wiele innych.
Gościem specjalnym „Afrykańskiej nocy w bibliotece” była
aktorka, reżyserka, pedagog – pani Grażyna Tabor. Na kanwie
powieści Sienkiewicza przygotowała wraz z poszczególnymi
grupami trzy etiudy, których premiera odbyła się równo o północy.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich biorących udział
w przedsięwzięciu, w środku zimnej , ciemnej nocy przenieśliśmy
się w egzotyczny świat dzikiej i nieokiełznanej przyrody. Klimat

„AFRYKAŃSKANOC W BIBLIOTECE”
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podkreślały fantastyczne, barw-
ne stroje, rekwizyty, maski
i przede wszystkim muzyka.
Oryginalne dźwięki marakasów
bębnów szamańskich, zaklina-
czy deszczu, kołatek, dijembe
i bongosów sprawiły, że przez
moment poczuliśmy się, jak
dwoje bohaterów powieści Hen-
ryka Sienkiewicza zagubionych
w sercu pulsującej , obcej , ale
w pewnym sensie oswojonej już
Afryki. Niesamowite przeżycia,
niesamowite chwile, które na
długo pozostaną w pamięci.
Kiedy poszczególne grupy ko-
lejno pracowały z panią Tabor
pozostałe poznawały tajemnice
„dzikiego lądu” .
Pani Magdalena Załuska – na-
uczycielka biologii, opowiadała
o „wielkiej piątce Afryki” oraz
o innych zwierzętach żyjących
na tym kontynencie, Uczniowie
na jej zajęciach poznali afrykań-
skie państwa i ich flagi, oglądali
filmy przedstawiające życie
afrykańskich dzieci. Tworzyli
i rozwiązywali rebusy z Afryką
w tle. „Wielkie łowy”, „Kicha-
nie słonia”, „Ali woła Mali” to
tylko kilka przykładów gier,
które prowadziła pani Iwona
Nowak – nauczycielka języka
polskiego. Jak na polonistkę
przystało były także zabawy
związane z przysłowiami - tymi
afrykańskimi i tymi polskimi.
Najwięcej emocji wzbudzało
„Szukanie tropów”, gra przypo-
minająca podchody, o tyle trud-
na, że tropami były np. ziarna
kukurydzy rozrzucone w róż-
nych miejscach szkoły. Nasi
myśliwi jednak dobrze sobie

z tym poradzili, a przy okazji poznali na-
zwy zwierząt w języku suahili.
Po polowaniu trzeba się trochę posilić,
dlatego każda grupa
z niecierpliwością czekała na zajęcia
z panią Ewą Świercz – nauczycielką
świetlicy. Prawdziwym rarytasem okazały
się banany pieczone na sposób afrykański
- przepis pozostaje tajemnicą pani Ewy
i jej pomocników z Drużyny Harcerskiej
„Zawisza Czarny” Pani Ewa prowadziła
także zajęcia plastyczne, podczas których
dzieci wykonały ozdobne, kolorowe na-
szyjniki z makaronu oraz szereg ilustracj i
zwierząt i krajobrazów Afryki.
Kontynent afrykański kojarzy się między
innymi z tańcem, ruchem, sprawnością
jego mieszkańców. Pani Anna Rosga –
nauczycielka wychowania fizycznego po-
kazała uczniom jak ich rówieśnicy
w Afryce spędzają wolny czas, w co się
bawią, ale też jakie prace już od najmłod-
szych lat muszą wykonywać, aby pomóc
swoim rodzicom. Ciekawą okazała się za-
bawa „Jak Afrykanki noszą swoje dzie-
ci?” - przy pomocy dużej chusty oraz
sympatycznego pluszaka, trzeba było jak
najszybciej wykonać nosidełko i wraz
z „dzieckiem” pokonać odpowiednią od-
ległość. Nie lada sprawności wymagały

także zabawy „Na równiku” czyli cho-
dzenie po narysowanej cienkiej linii, tak
aby nie stracić równowagi oraz „Noszenie
wody” zabawa polegająca na przelewaniu
płaskim talerzem wody z jednego naczy-
nia do drugiego. Były także gry spraw-
dzające refleks np.”Do wody i na brzeg”
i „Kibariko” oraz koncentrację np. „Zgu-
bione przedmioty”, „Do czego służy gło-
wa?”.
Chętni, zmęczeni różnorodnością dyscy-
plin, mogli pooglądać ekranizację powie-
ści Henryka Sienkiewicza „W pustyni
i w puszczy” lub zatopić się w jej lektu-
rze.
„Afrykańska noc w bibliotece” zakończy-
ła się w sobotę rano, kiedy to stęsknieni
rodzice odbierali swoje niewyspane, ale
szczęśliwe pociechy.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
pomogli mi w organizacji powyższej im-
prezy, szczególnie Pani Dyrektor Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego Alicj i Szuba
oraz nauczycielkom prowadzącym zajęcia
z poszczególnymi grupami.

nauczyciel-bibliotekarz
Anna Rozłucka-Jankowska

KJS – Konkursowa Jazda Samochodem w Baborowie!
Razem z Najpopularniejszym Sportowcem Roku Opolszczyzny 2016 - Panem Arkadiuszem Lechoszestem
zapraszamy mieszkańców gminy do obserwacji zmagań kierowców w ramach KJS organizowanej przez Opolski
Automobilklub 2 kwietnia 2017r. na terenie gminy Baborów. Jazdy na czas odbędą się na terenie byłej cukrowni oraz
na terenie należącym do Kombinatu Rolnego w Czerwonkowie – Osiedlu.
Więcej informacji znajdzie się wkrótce na plakatach.

Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska
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Trzeciego grudnia na całym świecie obchodzony
jest Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych. W tym dniu w wielu
szkołach odbywają się apele, których celem jest
przybliżenie uczniom tematyki związanej
z niepełnosprawnością.
Od wielu lat podobnie dzieje się i w naszej
szkole. W tym roku uroczystość otworzyła
przepiękna piosenka Seweryna Krajewskiego pt.
„Nie jesteś sama” w wykonaniu uczennic z klasy
6b Weroniki Hipnarowicz grającej na
keyboardzie oraz śpiewających Neli Szulc
i Nicoli Sabiny.
Tegoroczny apel obfitował w utwory muzyczne
i piosenki, ponieważ po krótkim wprowadzeniu
przedstawionym przez przewodniczącą

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Samorządu Uczniowskiego Jennifer
Stoczkowską, na scenie pojawiły
się mieszkanki Domu Pomocy Spo-
łecznej Kietrzu. W ich wykonaniu
można było usłyszeć piosenkę ad-
wentową oraz utwór o świętym Mi-
kołaju.
Kolejnym punktem programu był
występ Laury Górnej z klasy 6a
grającej na pianinie oraz Dobrawy
Mijal z klasy 2c, która swoje zdol-
ności muzyczne zaprezentowała
grając na wiolonczeli. Dziewczęta
w duecie wykonały serenadę Fran-
ciszka Szuberta. Następnie Laura,
już solo, zagrała fragment utworu
Jana Sebastiana Bacha, a Dobrawa
słynną melodię ludową - „Karolin-
kę”.
W tym roku pierwszy raz gościli-
śmy w naszej szkole nauczycieli
i uczniów z Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego dla Niesłyszących
i Słabosłyszących w Raciborzu.
Oglądających wprawili w zachwyt
pokazem trzech żywiołowych tań-
ców, do których niewątpliwie moż-
na zaliczyć rumbę, cha - chę i j ivea.
Po wrażeniach muzycznych przy-
szła pora na odrobinę refleksj i, któ-
rą zapewnili uczniowie z klasy 6b
w krótkiej inscenizacji pt.„Pięć ży-
czeń Natalki”.
Kiedy na scenie ponownie pojawili
się wychowankowie Ośrodka z Ra-

-ciborza zrobiło się dosyć głośno. Wszystko za sprawą siedemnastu bębniarzy
i ich instrumentów. Zespół „Tumbao” pod kierunkiem pani Marzeny Kurakiewicz
wykonał trzy utwory, które ożywiły chyba wszystkich. Rytmiczna, energiczna
muzyka zachęcała do tańca i podskoków. Następnie przyszła pora na
najmłodszych wykonawców – uczniowie klas trzecich SP wesoło zaśpiewali dwie
piosenki „Ruch, ruch, ruch” oraz „U zegarmistrza.” W zupełnie innym klimacie był
kolejny występ. Grupa dziewcząt z klasy 6a, której opiekunem jest pani Anna
Rosga wystąpiła w rytmach muzyki dance, prezentując się w dwóch mixach
tanecznych. Apel zakończył się piosenką Mieczysława Szcześniaka pt. ”Jest jeden
świat” zaśpiewaną przez uczniów klasy 6b. Spontanicznie wsparły ich tańcem
i zabawą kolorowymi balonami dzieci z klasy 2b SP.
Dziękujemy Pani Dyrektor ZSP w Baborowie Alicj i Szuba, pani Annie Szewczuk
oraz pani Renacie Kidziak za pomoc, wsparcie i zaangażowanie w organizację
apelu.

Barbara Waga
Anna Rozłucka-Jankowska
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Bezpieczne Ferie
W dniach od 20 do 24 lutego br. odbył się cykl zajęć
zimowych pod hasłem „Bezpieczne Ferie” dla dzieci
z miasta i Gminy Baborów. Gminny Ośrodek Kultury
zorganizował jak co roku szereg atrakcji, które cieszyły
się dużym zainteresowaniem. Nasi milusińscy mieli
możliwość wyjazdu do Aquaparku w Gorzycach, gdzie
korzystali z licznych wodnych atrakcji oraz doskonalili
swoje umiejętności pływackie. Po wodnych zabawach
nadszedł czas powrotu do domu - wróciliśmy zmęczeni
ale szczęśliwi. Kolejnego dnia odkrywaliśmy tajemnice
piękna ukrytego za pozorną brzydotą - wycieczka
prowadziła do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora na
pouczający spektakl pt. „Brzydkie Kaczątko”, mówiący
o wielkiej przemianie brzydoty, do której niezbędna jest
wiara, że w każdym istnieniu drzemie piękno. Na
półmetku ferii odwiedzili nas policjanci, Pan Jarosław
Bartczak oraz Pan Rafał Sado, którzy dobrymi radami
pokierowali dziećmi jak zachować się
podczas zagrożeń - za co składamy
serdeczne podziękowania. Następną
atrakcją był wyjazd do Państwowej
Straży Pożarnej w Głubczycach, gdzie
uczestniczyliśmy w edukacji
multimedialnej na temat zachowania
bezpieczeństwa podczas ferii.
Zostaliśmy również oprowadzeni po
głubczyckiej strażnicy, dzieci
z zaciekawieniem odkrywały tajniki
pracy strażaka. Ostatniego dnia naszych
Bezpiecznych Ferii wybraliśmy się na
lodowisko do Pszowa, gdzie
rozwijaliśmy swoje umiejętności
łyżwiarskie. Program ferii został zrealizowany w 100%. Bardzo gorąco dziękujemy uczestnikom wypoczynku
zimowego za dobre zachowanie i miłą atmosferę. Z niecierpliwością czekamy na Was w wakacje. Wszystkich
zainteresowanych fotorelacją z ferii zapraszamy na stronę internetową www.gok.baborow.pl

Instruktorzy GOK
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MARC BONNETIN SKRAWKI
CIENIA

LES DECHIRURES DE L’OMBRE

Rok 2017 rozpoczął się w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Baborowie wernisażem fran-
cuskiego artysty, fotografika, pedagoga Marca
Bonnetin rodem z Roanne w departamencie Ro-
dan – Alpy. Marc ukończył Wyższą Szkołę Sztuk
Stosowanych – sekcja fotografia w Vevey
w Szwajcarii. Swoje prace wystawiał miedzy in-
nymi w Roanne, Lyonie i Berlinie w ramach Eu-
ropean Month Of Photography – Off. Wystawa
prezentowana w Baborowie nosi nazwę
SKRAWKI CIENIA. Wybór, który znalazł się na
ekspozycji charakteryzują dwa słowa: ŚWIATŁO
I RUCH. Oba te zjawiska wyłaniają
się z czerni tła w subtelny sposób,
ujawniając zaklętą w sobie dynami-
kę. Na zdjęciach widać tylko ludzi -
a raczej ich skrawki, bez twarzy.
Fotografie nie są pozowane i obra-
biane komputerowo. Jest to zestaw
niezwykle wysmakowanych i sub-
telnych portretów. Wyeksponowane
prace są wyborem z serii liczącej
około 100 zdjęć wykonanych we
Francji, Niemczech i w Polsce. 4

stycznia odbyły się trzy spotkania z artystą: dla
uczniów gimnazjum, klas 4 – 6 SP, oraz
członków Kółka Fotograficznego prowadzonego
przez pana Ryszarda Ratusia. Każde z tych
spotkań było inne. Gimnazjaliści
z zainteresowaniem wysłuchali, jak przebiegała
dotychczasowa kariera naszego gościa, w jaki
sposób tworzy swoje prace, skąd czerpie
inspiracje, jakich technik używa. Opowieść była
wzbogacona zdjęciami wyświetlanymi na
ekranie ze strony internetowej artysty
www.marcbonnetin.com, gdzie są zamieszczone
wszystkie jego dzieła. Młodsze dzieci zadawały
mnóstwo pytań związanych z Francją, ciekawiło
je jak wyglądają tam święta Bożego Narodzenia,
co się jada, jak jest zorganizowany rok szkolny,
ile trwa nauka. Nauczyły się także liczyć po
francusku. Spotkanie Koła Fotograficznego
zdominował temat dotyczący różnych technik
robienia zdjęć, rodzajów obiektywów,
kadrowania, światła, perspektywy itp.
Wystawę SKRAWKI CIENIA będzie można
oglądać w holu ZSP w Baborowie do 31
stycznia. Zapraszamy!
Serdecznie dziękuję Dyrekcji Szkoły Pani Alicj i
Szuba i Panu Ryszardowi Ratusiowi za pomoc,

zaangażowanie i wsparcie przy organizacji wystawy.
Anna Rozłucka-Jankowska

ZSP w Baborowie

MIESZKAŃCY GMINY BABORÓW!

W związku z coraz częstszymi zgłoszeniami do Urzędu związanymi
z wolno biegającymi psami, informujemy, iż wypuszczanie psów
z terenu własnej posesj i bez nadzoru jest KARANE! Pracownicy
Urzędu, którzy interweniują w takich przypadkach, bardzo często
ustalają, że pies ma właściciela. Przepisy ustawy o ochronie zwierząt
zabraniają puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez
oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub
opiekuna. Przypadki psów wolno biegających bez nadzoru BĘDĄ
kierowane na policję, a właściciel czworonoga zostanie ukarany
mandatem do 500 zł! Dodatkowo będzie można orzec nawiązkę
w wysokości 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.
Apelujemy zatem o prawidłowy nadzór nad swoimi pupilami
i przypominamy, iż właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za
zachowanie swojego czworonoga.

Ewa Samotyj
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Z wizytą w Cyprzanowie
Dnia 23 stycznia b.r. szkolna grupa teatralna „Wesoła gromada” w składzie
: Angelika Gwóźdż, Amelia Martynów, Wiktoria Stopyra, Wojciech
Wiatrowicz, Kamila Pawula, Małgorzata Cykowska, Oliwia Kaczor,
Aleksandra Pasoń, Milena Wochnik, Dominik Gredes, Jakub Mirecki wraz
z opiekunami p. Barbarą Waga i p. Bożeną Witkoś, udała się do Placówki
Opiekuńczo-Terapeutycznej w Cyprzanowie. Obsługą fotograficzną
imprezy zajęła się przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Jennifer
Stoczkowska. Dzieci przygotowały inscenizację teatralną pt.” Królewicz
Śnieżek”, tańce i wiersz „O mądrym Jasiu” recytowany przez Olę Pasoń
uczennicę klasy II b.
Spotkaliśmy się z bardzo miłym i serdecznym przyjęciem przebywających
tam wychowanków oraz dyrekcji i wychowawców. Podczas występów
uczniowie zintegrowali się z mieszkańcami placówki, nie zabrakło
wspólnych tańców i pląsów. Na zakończenie odbyło się spotkanie przy
słodkim poczęstunku i wspólnych rozmowach. Wychowawcy zaplanowali
rewizytę w kwietniu w ZSP w Baborowie. Serdecznie dziękujemy p.
Marcie Lechoszest za podarowane jabłka, które mogliśmy przekazać
wychowankom placówki.
Składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji, wychowawcom
i wychowankom ośrodka za gorące przyjęcie i mamy nadzieję na owocną
współpracę w kolejnych działaniach.

Barbara Waga, Bożena Witkoś

Przebudowa ulicy Wodnej
w Baborowie

Odbył się przetarg na kompleksową
przebudowę ulicy Wodnej w Baborowie
wraz z budową kanalizacji deszczowej
i przebudową wodociągu, który obecnie
wykonany jest z kręgów azbestowo-
cementowych. Najniższą ofertę złożyła
firma: Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych Adrian Bąk: 454 000 zł
brutto.
Ulica Wodna była utwardzona tzw. trylinką
kilkadziesiąt lat temu przez jej ówczesnych
mieszkańców i pilnie wymaga remontu.
Pod ulicą biegnie główna nitka
wodociągowa zasilająca w wodę Baborów.
Dopiero od niedawna Gmina jest
właścicielem całej ulicy –przez kilka lat
trwały czynności związane z wykupieniem
części gruntów, na których jest położona -
od właścicieli.
Długość ulicy (wraz z połączeniem z ulicą
Wiejską) wyniesie 300 metrów. „Nowa”
Wodna będzie szersza od obecnej o pół
metra (4 metry szerokości) i będzie , ze
względów bezpieczeństwa, ulicą
jednokierunkową; będzie miała solidną
podbudowę wraz ze stabilizacją, zostanie
wyłożona kostką brukową ( nie trylinką ).
Przed wjazdem na teren ujęcia wodnego
będzie zatoka parkingowa.
W marcu Gmina ogłosi przetarg na budowę
i przebudowę ulicy Wiejskiej a w kwietniu
– na remont budynku byłego ratusza
miejskiego.

Burmistrz Gminy Baborów
Elżbieta Kielska

Współpraca Urzędu Miejskiego z ZUK
ZUK- Zakład Usług Komunalnych w Baborowie jest od 2017 roku spółką międzygminną, której ok.90 % udziałów
posiada Gmina Baborów. Załączona tabela pokazuje wartość zleceń gminnych dla ZUK na przestrzeni ostatnich 6 lat.
Dzięki zleceniom gminnym ZUK poszerzył w ostatnich latach zakres usług o przewozy pasażerskie, realizuje gminny
obowiązek gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, realizuje mniejsze inwestycje gminne,
zadania z funduszy sołeckich i inne.

Jak widać po stale rosnących kwotach, Gmina dba o to, by w pierwszej kolejności zlecać wykonywanie tzw. zadań
własnych gminy spółce, której jest większościowym właścicielem. Zakład Usług Komunalnych m.in. dzięki tym
zleceniom, uzupełnia i unowocześnia swą bazę, zatrudnia wciąż nowych pracowników – ROZWIJA SIĘ.

Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska
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„ Dzień Babci i Dziadka w grupie „Krasnali”
21 i 22 stycznia to najpiękniejsze dni
w roku – „ Dzień Babci i Dziadka”.
W tych dniach babcie i dziadkowie
obdarzeni są szczególnymi dowodami
miłości. Przedszkolak przynosi laurkę,
uczeń własnoręcznie wykonany
upominek, a dorośli kwiaty lub, gdy
mieszkają z dala od swoich bliskich
przesyłają pozdrowienia i życzenia.
Z tej okazji dnia 23.01 .2017r. grupa
''Krasnali'' z przedszkola przy ul.
Powstańców 62 zaprosiła swoje babcie
i dziadków na występy, którymi
chciały podziękować za każdą chwilę,
którą poświęcają swoim wnukom.
Wnukowie i wnuczki postarały się, aby
z okazji ich święta ich dziadkowie
wesoło spędzili czas w naszym
przedszkolu. Dzieci z radością
przedstawiły swoje umiejętności,
śpiewały piosenki okolicznościowe,
tańczyły i recytowały wiersze. Dzieci
z grupy „Krasnale” złożyły babciom
i dziadkom najserdeczniejsze życzenia
oraz wręczyły przygotowane laurki.
Dziadkowie nagrodzili dzieci dużymi
brawami, dziękując za występy
wszystkim wykonawcom. Następnie
zaproszeni goście-Babcie i Dziadkowie
wraz z wnuczętami z przyjemnością
uczestniczyli w słodkim poczęstunku
przygotowanym przez rodziców.

Grażyna Pelczarska
Bożena Lenartowicz

„Powrót Mistrza”
4 marca, w barze „JOKER”, już po raz
szósty darterzy rywalizowali w Mi-
strzostwach Gminy Baborów w Darta.
Na starcie stanęło 23 uczestników. Jak
zwykle kilkugodzinne zmagania pełne
były emocji i niespodzianek. Jednej
tradycji stało się zadość: mistrz z roku
2016 odpadł już w eliminacjach zaj-
mując odległą pozycję. Natomiast
pierwszy raz zdarzyło się, że jeden
z poprzednich zwycięzców ponownie
sięgnął po „koronę” najlepszego. Oka-
zał się nim zwycięzca I Mistrzostw
Grzegorz Świercz, który w finałowym

pojedynku pokonał 3:2 Stefana
Posackiego.
Oto czołówka klasyfikacji
końcowej zawodów:
1 . Grzegorz Świercz
2. Stefan Posacki
3. Paweł Gumienny
4. Waldemar Stępień
5. Edward Baron
6. Jakub Blecharczyk
7. Daniel Koczupinda
8. Leon Krahl
Najlepszym legiem popisali się S.
Posacki i P. Gumienny

zdobywając 1 32 pkt. W myśl regulaminu
pamiątkową statuetkę odebrał wyżej
sklasyfikowany. W imieniu uczestników
turnieju dziękuję sponsorom: Burmistrz
Gminy P. Elżbiecie Kielskiej , P. Danielowi
Koczupinda, i właścicielom baru „JOKER” P.
Monice i Wojciechowi Śliwińskim. Sędzią
głównym zawodów był niżej podpisany.
Myślę, że za rok w jeszcze większym gronie
spotkamy się na VII Mistrzostwach Gminy.
Mam również nadzieję, że wystartują także
panie, które z pewnością urozmaiciłyby
zawody. Zapraszamy i do zobaczenia za rok.

Cezary Wanat
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„Nad stajenką gwiazdka świeci, do
stajenki idą dzieci. Idą dzieci w równych
rządkach, niosą dary dla dzieciątka…”
W naszej szkole od wielu lat istnieje
tradycja wystawiania „Jasełek” przez
uczniów klas młodszych, aby na nowo
przeżyć radość z przyjścia Zbawiciela.
Uczniowie klasy I a w okresie
bożonarodzeniowym dwukrotnie
wystawili swoje przedstawienie. Pierwszy
raz 22 grudnia- na apelu opłatkowym dla
uczniów klas I-II oraz swoich rodziców,
drugi raz 20 stycznia- dla babć i dziadków.
Głównym celem spektaklu było
przedstawienie historii narodzenia Jezusa
w bajkowej scenerii, ponieważ Jezus
przyszedł na świat po to, aby czynić
dobro, które prowadzi do zbawienia,
a w baśniach i bajkach dobro zawsze
zwycięża nad złem. Oprócz tradycyjnych
postaci związanych z szopką betlejemską,
przez scenę przewinęło się wiele
barwnych, bajkowych postaci, które na
chwilę opuściły swoje baśnie i bajki, aby
przywędrować do Jezusa, Maryi i Józefa,
przynosząc dary dobrych uczynków
i postanowień. W tej bajkowej atmosferze,
pełnej bliskości i serdeczności przeplatanej
pięknymi polskimi kolędami
i pastorałkami- widzowie mogli przeżyć
swoisty moralitet- ujrzeć „istotę życia”,
bowiem Jezus Chrystus rodzi się zawsze
w słowach dobroci, czystym spojrzeniu,
codziennym trudzie, w naszym zmęczeniu,

Jasełka w wykonaniu najmłodszych uczniów naszej szkoły

w bezsennej nocy chorego, w uśmiechu dziecka czy
natchnieniu artysty pod warunkiem, że przyjmiemy go
czystym i gorącym sercem.
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym
chłodnych dni…to 20 stycznia wszystkim zrobiło się
cieplej na sercu, ponieważ naszą klasę licznie wypełnili
najukochańsi, zaproszeni goście- Babcie i Dziadkowie
uczniów klasy I a. Oprócz przedstawienia, uczniowie
zaśpiewali piosenkę „Na dzień Babci i dzień Dziadka”, a na
zakończenie złożyli dziadkom życzenia i wręczyły laurki.
Święto Babci i Dziadka w naszej klasie to był dzień
niezwykły, pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.
Dzieci miały okazję uczestniczyć w prawdziwej , „żywej”
lekcji historii, podczas której wysłuchali opowieści
Dziadków o swoich, szkolnych latach, podwórkowych
zabawach i sposobach spędzana czasu dzieci dawno temu.
Wspaniała, serdeczna atmosfera, która towarzyszyła temu

spotkaniu, była okazją do umocnienia więzi rodzinnej ,
miłego spędzenia czasu, bliższego poznania się. Wspólny
czas dziadków i wnucząt to czas bezcenny …jedna
z sentencji głosi: „Serce jest bogactwem, które się nie
sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiaruje”/Gustaw
Flaubert/ Tym pięknym chwilom towarzyszył przepyszny,
słodki poczęstunek przygotowany przez moje, klasowe
Mamy.
Serdecznie DZIĘKUJĘ Babciom i Dziadkom za tak liczne
przybycie, cudownie spędzony razem czas i już nie mogę
doczekać się naszego, kolejnego spotkania, Rodzicom
„moich” dzieci za czas nam poświęcony oraz ogromną
pomoc w zorganizowaniu tego święta.

Ewelina Szwec- wychowawczyni klasy I a
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„Bóg się rodzi”- przedstawienie jasełkowe
„ Podnieś rękę, Boże Dziecię!

Błogosław krainę miłą,
Wdobrych radach, w dobrym bycie

Wspieraj jej siłę swą siłą.”
Święta Bożego Narodzenia to piękny czas
pełen miłości, pojednania i wzruszeń,
z którym wiąże się wiele zwyczajów.
Jednym z nich są jasełka, które przenoszą
nas w bardzo odległe czasy i przypominają,
że w Betlejem przyszedł na świat nasz
Zbawiciel. W tym roku szkolnym jasełka
przygotowali uczniowie klasy IV b i V a pod
kierunkiem pani Barbary Piotrowskiej i pani
Bożeny Bensz. W cieniu choinki pojawiły
się biblijne postacie związane z przyjściem
Boga na świat oraz ludzie z współczesnego
świata błądzący i szukający sensu życia.
Każdy z nich odnalazł go w sobie, przyjmując narodzone do-
bro. To była bardzo mądra i głęboka część artystyczna, skła-
niająca do refleksj i i zatrzymania się na chwilę w tym
„zabieganym” świecie. Przedstawienie wzbogaciły piękne ko-
lędy i pastorałki śpiewane przez uczniów naszej szkoły,
a w cudowny nastrój świąt wszystkich widzów wprowadził
zespół „Legato”- prowadzony przez panią Ewelinę Szwec.
Uczniowie zagrali na fletach podłużnych kolędy: „Lulajże Je-
zuniu”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Pójdźmy wszyscy do sta-
jenki” oraz „Dzieciątko się narodziło”. Nasi wychowankowie
w okresie bożonarodzeniowym czterokrotnie wystawili swoje
przedstawienie. Pierwszy raz podczas festiwalu „Ludzie z pa-
sją”- 11 grudnia, drugi raz na apelu opłatkowym w szkole przy
ul. Wiejskiej - 22 grudnia (usłyszeliśmy również kolędy za-
grane na dzwonkach przez uczniów klas trzecich - „Lulajże
Jezuniu”, „Cicha noc” – przygotowane przez p. B. Błasiak,

Kochamy nasze babcie i dziadków
Babcie i dziadkowie to prawdziwy Skarb dla wnuków:
zaopiekują się nimi, przytulą, pomogą, spędzą czas, gdy
zapracowani rodzice poświęcają wiele czasu obowiązkom
zawodowym. Aby uczcić kochane babcie i kochanych
dziadków, podziękować za ich miłość, troskę
i zaangażowanie w opiekę nad wnukami, „starszaki”

z przedszkola przy ul. Powstańców z pomocą
wychowawców przygotowały dla nich sympatyczne
upominki oraz przedstawienie pt. „Do stajenki”. Rodzice
pomogli zorganizować stroje dla małych aktorów oraz
słodki poczęstunek.
W dniu 20 stycznia 2017r. dzieci z niecierpliwością

Dzień Babci i Dziadka w Gminie Baborów

p. B. Witkoś, p. B. Dolipską) , trzeci raz - 6 stycznia dla
mieszkańców Baborowa w Kościele Parafialnym w Baboro-
wie, a czwarty raz- 8 stycznia dla mieszkańców Suchej Psi-
ny, Boguchwałowa i Czerwonkowa na spotkaniu
opłatkowym w Suchej Psinie. Cieszymy się bardzo, że nasze
przedstawienie mogliśmy zaprezentować tak licznej publicz-
ności oraz sprawić radość i podarować kilka świątecznych
chwil mieszkańcom naszej gminy. Serdecznie dziękujemy
Dyrekcji naszej szkoły za pomoc i wsparcie w celu realizacji
naszego przedstawienia, pani Teresie Wołk i wszystkim go-
ściom opłatkowego spotkania w Suchej Psinie za ciepłe
i miłe przyjęcie, o. Proboszczowi Tadeuszowi Janiakowi za
wypożyczenie strojów oraz Rodzicom uczniów za wszelką
pomoc.

Ewelina Szwec i Barbara Piotrowska- nauczycielki ZSP

Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią dzieciństwo uda-

nym i szczęśliwym. Dla swych wnuków mają zawsze czas, umieją

pocieszyć, są cierpliwi, zawsze lepiej rozumieją a przede wszystkim

bezgranicznie kochają. Dla nich wnuczęta są radością życia. Dlatego

w podzięce za ich wielkie serce, w dniach 21 i 23 stycznia 2017 r.

odbyły się uroczyste spotkania w świetlicy wiejskiej w Sułkowie i na

Sali widowiskowej w Baborowie. Seniorzy mogli podziwiać umiejęt-

ności swych wnuków prezentujących inscenizacje i tańce. Mali arty-

ści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. W

ten sposób mogli podziękować za trud włożony w ich wychowanie.

Goście ze wzruszeniem wielkimi brawami dziękowali za występy.

Dopełnieniem uroczystych spotkań były słodkie poczęstunki oraz

małe upominki dla Seniorów. Atmosfera była uroczysta, podniosła

i pełna radości. Święto Babci i Dziadka to wieczór pełen uśmiechu,

wzruszeń. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Paniom ze Sto-

warzyszenia Miłośników Sułkowa za ciepłe przyjęcie dzieci, na-

szym kochanym emerytkom z chóru „Margaretki” za wspaniały

program jasełkowy, a instruktorom Ośrodka za przygotowanie wy-

stępów i organizację spotkań.

Lidia Piecha
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wyczekiwały swoich najbliż-
szych, powtarzały swoje role,
aby jak najlepiej wypaść. Gdy
babcie i dziadkowie przyszli
radość dziecięca była ogromna.
Występy się udały, a babcie
włączyły się do wspólnego ko-
lędowania z wnukami. Na za-
kończenie każde dziecko
obdarowało babcie i dziadków
laurkami, całusami i uściskami.
Cała uroczystość była niezapo-
mnianym przeżyciem dla dzie-
ci, ich babć i dziadków i dla
wychowawców.

E. Jonek, E. Wrona

Apel poświęcony ,,Marszowi śmierci” na terenie gm. Baborów
W czwartek 12 stycznia 2017 roku w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Baborowie, odbył się apel przeznaczony
dla klas I-III gimnazjum. Tematem przewodnim apelu było
zapoznanie uczniów z 72. rocznicą ,,Marszu śmierci” w ra-
mach akcji "Przywrócić naszej pamięci”. Podczas apelu
uczniowie zapoznani zostali z terminem ,,Marsz śmierci”,
trasą przemarszu więźniów prowadzonych z obozu Au-
schwitz- Birkenau oraz ich podobozów przez obecne miej-
scowości gminy Baborów i powiatu głubczyckiego. Słowa
prelekcji potwierdzone zostały fragmentami wspomnień
naocznych świadków. Pierwszy fragment był relacją z au-
topsj i p. Stanisława Łukowskiego- byłego mieszkańca
Głubczyc, a drugi dotyczył zapisanych w pamiętniku
wspomnień z okolic Głubczyc, komendanta i kata obozu
w Auschwitz-Birkenau- Rudolfa Hössa. Pozostałe frag-
menty zawierające wspomnienia z ,,Marszu śmierci” po-
chodziły z anonimowych wspomnień innych naocznych
świadków wydarzeń ze stycznia 1945r. Kończąc spotkanie

opowiedziałam uczniom o wsi Babice, przez którą
w styczniu 1945r. przechodziła kolumna jeńców, głównie
Żydów którzy ,,padali” z wycieńczenia, bądź byli dobijani
przez niemieckich dowódców kolumn (często z błahych
powodów), a ich ciała porzucano w przydrożnych rowach
w kierunku wsi Bernacie. Wspomnienia te pochodzą z ar-
tykułu Maxa Mende "Das Kriegsgeschehen als Kind er-
lebt”, który jako 10 letni chłopiec, mieszkaniec niemieckiej
wówczas wsi Babitz, zapamiętał ten przemarsz jeńców
ubranych w pasiaki, którzy zmagali się z ciężarem ciągnię-
tych sań, a tych którzy zatrzymywali się by odpocząć, bądź
odstawali od kolumny, bito i zabijano. Po apelu, już
w mniejszych grupach, uczniowie mieli możliwość dysku-
sj i na temat ,,Marszu śmierci”. Niektórzy opowiadali różne
epizody odnośnie tego wydarzenia, które znane im były
z rodzinnych opowieści.

Bożena Bensz – nauczycielka ZSP

INFORMACJAz realizacji Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016

Zgodnie z zawartą w ubiegłym roku umową pomiędzy Organiza-

cją Partnerską o zasięgu Regionalnym tj . Bankiem Żywności

w Opolu z siedziba w Luboszycach, a Organizacją Partnerską

o zasięgu Lokalnym tj . Ochotniczą Strażą Pożarną w Baborowie

w dniach 23 i 28 lutego dostarczona została druga transza żywno-

ści dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

Pierwsza dostawa miała miejsce 1 3 października ubiegłego roku:

3.366,28 kg żywności rozdysponowano wśród 229 beneficjentów

z 92 rodzin.

Tym razem dostarczone zostało mleko UHT, makaron jajeczny,

fasola biała, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami,

cukier biały, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy dojrzewający,

ryż biały, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, filet

z makreli w oleju i szynka drobiowa. Łącznie rozdysponowano

5.077,1 6 kg. żywności dla 311 osób, a wartość przekazanej żywności

to 25.973,69 zł. W ramach tej edycji podprogramu OSP z Baborowa

otrzyma jeszcze około 4,5 tony żywności; dostawa najprawdopodob-

niej nastąpi jeszcze przez Świętami Wielkanocnymi.

Bardzo dziękujemy osobom, które nieodpłatnie zajęły się rozładun-

kiem i dystrybucją żywności, tj . Paniom: Annie Kwiatkowskiej , Mał-

gorzacie Wochnik i Magdalenie Brilka oraz Panom: Marcinowi

i Patrykowi Hałacz i Dariuszowi Kwiatkowskiemu.

Za zajmowanie się sprawami organizacyjnymi, związanymi z realiza-

cją Pomocy Żywnościowej w gm. Baborów serdecznie dziękuję Pa-

niom - pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie

i Panu Władysławowi Janowiczowi, inspektorowi Urzędu Miejskiego

w Baborowie. Za rozwożenie paczek do sołectw dziękuję Panom

konserwatorom- pracownikom Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska
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„MAMYTO!”
Tym zawołaniem z Woodstockowych scen chciałem
przywitać Państwa i przedstawić rozliczenie 25. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie
Baborów.
Po rocznej przerwie spowodowanej trudnościami
organizacyjnymi znowu wolontariusze pojawili się na
ulicach wszystkich miejscowości naszej gminy. Tym razem
założyliśmy własny sztab działający przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym. Dostaliśmy od Fundacji WOŚP
odpowiednią ilość puszek i „serduszek” Mogliśmy
oplakatować gminę informując o kweście. Dostaliśmy
również gadżety, które trafiły na licytację.
Tegoroczny finał odbywał się pod hasłem: „Jednoczymy
Polaków już 25 lat”. Zebrane pieniądze zostaną
spożytkowane na oddziały pediatryczne i na godną opiekę
nad seniorami. W roku 2016 Szpital Powiatowy
w Głubczycach, z którego usług mieszkańcy naszej gminy
korzystają (obyśmy nie musieli) otrzymał z Fundacji sprzęt
na sumę ponad 800.000 zł.
Mimo, że nie chodzi nam o rekordy, to miło poinformować,
że nasi wolontariusze zebrali kwotę 8.544,95 zł, czyli
najwięcej jak dotychczas. Zasługa w tym przede wszystkim
młodzieży ZSP Baborów, która w niesprzyjających
warunkach atmosferycznych (zresztą tradycyjnie)
z determinacją i pełnym zaangażowaniem kwestowała. Jest
to ważny element w kształtowaniu postaw prospołecznych
u młodych ludzi. Wielkie dzięki.
Czas na liczby. Zebraliśmy w:
Baborów 2679.38 zł i 2,85 eu – opiekę nad uczniami
sprawowały Panie Anna Szewczuk i Ewa Świercz
Babice 218.06 zł - Wioletta Linczewska
Boguchwałów 590.00 zł - Anna Bałuszyńska

Czerwonków 396.39 zł i 1 2,89 eu - Anna Rydzik
Czerwonków Osiedle 242,42 zł - Magdalena Załuska
Dziećmarów 321 .65 - Marek Wiatrowicz
Dzielów 557.53 i 1 ,1 0 eu - Anna Kiner
Księże Pole 400.00 - Józefa Hipnarowicz
Langowo 306.00 zł - Ewelina Jankowska
Raków 1 .014.89 zł i 0,1 6 eu - Elwira Holeczek
Sucha Psina 368.00 zł - Teresa Wołk
Sułków 245.94 zł - Lidia Wrzos
Szczyty 105.00 zł - Aneta Kierek
Tłustomosty 686.60 zł i 5.00 eu - Magdalena Bradel
Poza tym z gadżetów uzyskaliśmy 343.99 zł.
Po przewalutowaniu euro ostateczna kwota zbiórki to

8544,95 zł
Oprócz wymienionym wyżej osobom chciałbym
podziękować tym, którzy okazali nam pomoc
organizacyjno-techniczną: P. Alicj i Szubie, P. Ryszardowi
Ratuś, P. Teresie Demianowskiej i pracownikom Banku
Spółdzielczego w Baborowie, P. Monice i Wojciechowi
Śliwińskim, P. Aleksandrze Nowak-Sicińskiej , P. Dorocie
Popów i P. Katarzynie Sawickiej .
Sztab WOŚP Baborów pragnie w następnych latach
rozwinąć akcję poprzez organizację imprez towarzyszących
Finałowi i współpracę z Urzędem Gminy i ZUK-iem. Co
z tego wyjdzie? Czas pokaże.
Na końcu pragnę gorąco podziękować mieszkańcom naszej
gminy za okazaną szczodrość i hojność.
Do zobaczenia na 26. Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

Szef Sztabu
Cezary Wanat

„Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się
zdarzyć, trzeba marzyć…”

Zbigniew Masternak – prozaik, autor scenariuszy
filmowych, dramaturg. Ukończył scenariopisarstwo
w Krakowskiej Szkole Scenariuszowej . Jego
powieścią Nędzole zainteresował się Krzysztof
Zanussi, który zamierza nakręcić film oparty na jej
motywach.
Podczas spotkania autor opowiadał o sobie. O tym,
jaką drogę przebył od dzieciństwa w małej
podlubelskiej wsi do miejsca, w którym znajduje
się obecnie. Jako młody chłopak postanowił zostać
piłkarzem. Jednak kontuzja uniemożliwiła mu
karierę w tej dyscyplinie. Zrewidował więc plany
i próbował swoich sił w innych dziedzinach.
Podczas opowiadania często powtarzał, że warto mieć marzenia. Warto zmieniać je w plany i próbować te plany realizować.
I nie należy się zniechęcać, jeżeli coś się nie uda i nie osiągnie się od razu tego, co się zamierzyło. W spotkaniu uczestniczyła
grupa uczniów z gimnazjum w Baborowie.

Ewa Ratuś
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Wolontariusze 25. Finału WOSP: Ania Gębuś,
Agnieszka Krybus, Martyna Komorek, Maria
Pałac, Weronika Bachryj , Grzegorz Szczudło,
Nicola Sabina, Klaudia Kołodziej , Magda
Bałuszyńska, Michał Kosa, Kasia Domagała,
Monika Załuska, Dominika Woźniak, Sylwek
Sobczyk, Oliwia Poniatowska, Michał Kiner,
Jakub Kiner, Natalia Kidziak, Tomek
Wiatrowicz, Zuzia Garda, Malwina Pierzycka,
Weronika Hipnarowicz, Nikola Moryc,
Martyna Kuta, Szymon Kuta, Julia Jankowska,
Weronika Drążek, Fabian Holeczek,
Aleksandra Kopytyńska, Sara Kopytyńska,
Mateusz Górecki, Weronika Gawłowska,
Wiktoria Sumik, Julia, Marlena i Marcelin
Kierek, Sebastian Ledzion, Kasia Majer, Julia
Majer, Daniel Kołodziej , Kamil Berlik, Jasmin
Kordus, Gracjan Kraśnicki, Karolina Żądło,
Paulina Olejnik.

Konkurs fotograficzny - podsumowanie

Muzyczne wspomnienia ze Światowych Dni Młodzieży

Konkurs fotograficzny Cztery pory gminy trwał od grudnia
2015 r. do grudnia 2016 r. Podzielony był na cztery części
odpowiadające czterem porom roku. Uczestnicy nie musieli
zgłaszać prac do wszystkich części. Do udziału zaprosiliśmy
mieszkańców gminy, którzy mogli zgłaszać zdjęcia w kate-
goriach tematycznych: fotografia przyrodniczo – krajobra-
zowa i architektura w trzech kategoriach wiekowych:
młodzież 12 – 15 lat; młodzież 16 – 18 lat; dorośli. Ogółem,
we wszystkich częściach konkursu, wzięło udział 26 uczest-
ników. Najliczniej reprezentowaną grupą wiekową byli
gimnazjaliści. Do oceny nadesłanych prac zaprosiliśmy fo-
tografów i plastyka. W skład jury weszli panowie:
Tomasz Sczansny – leśnik, fotograf, członek Polskiego
Związku Fotografików Przyrody;

Ryszard Ratuś – nauczyciel, amator fotografowania, sympa-
tyk Polskiego Związku Fotografików Przyrody;
Mariusz Jankowski – radny RM w Baborowie, amator foto-
grafowania, filmowiec, dokumentujący lokalne wydarzenia;
Marek Czechowicz – emerytowany nauczyciel, muzyk, ma-
larz.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Mamy na-
dzieję, że ta konkursowa przygoda, oprócz satysfakcji z zaj-
mowanych miejsc, dała im dużo radości i zmieniła ich
sposób przyglądania się rzeczywistości. Wyniki poszczegól-
nych części konkursu wraz z nagrodzonymi pracami można
znaleźć na stronie internetowej www.biblioteka-baborow.eu
w zakładce Wydarzenia.

Ewa Ratuś

Fot. Ryszard Ratuś

Dziękuję Panu Cezaremu Wanatowi – Szefowi Sztabu WOŚP w Baborowie za kilkumiesięczne działania organizacyjne,
związane z założeniem gminnego sztabu, który miał przedstawicieli w Baborowie i każdym sołectwie. Dziękuję
Wolontariuszom- osobom dorosłym i uczniom - za czas poświęcony na kwestowanie.

Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska

Dzisiaj rozmawiamy z mieszkającą w Rakowie, Kasią

Szubartowską, która gościłaś jakiś czas temu na łamach naszej

gazety (Echo Baborowa)w związku z wykładem , który odbył się

w bibliotece w Rakowie , dotyczącym ziołolecznictwa.

- Dzisiaj porozmawiamy o muzyce. To bardzo odległy od ziół temat.

- Zainteresowanie ziołami zaszczepiła mi moja babcia, więc mam to

w genach. Z muzyką było inaczej . Pierwsze kroki stawiałam

w scholi w Pszowie. Potem imprezy, wesela, zabawy i pierwsze

nagrania studyjne. Śpiewałam na płytach Damiana Holeckiego,

Mariusza Kalagi, zespołu Wanda i Banda, Leszka Filca i wielu

innych. Na scenie grywałam m.in. z Robertem Janowskim,

Andrzejem Rybińskim i Andrzejem Cierniewskim czy ze śp.

Jackiem Skubikowskim. To oznaczało koncerty, hotele i walizki.

Takie życie jest ciekawe, ale bardzo męczące.

- I po tych wszystkich wojażach zamieszkałaś w naszej wsi.

Tak. Potrzebuję spokoju, ponieważ pracuję nad moją solową płytą,

która ukaże się w tym roku. A spokój , to spokojna okolica, zdrowy

tryb życia i co najważniejsze dobrzy sąsiedzi. Ja wśród moich mam

przyjaciół.

- Nagrałaś piosenkę i teledysk ze zdjęciami ze Światowych Dni

Młodzieży. Jak do tego doszło?

- Będąc pod wrażeniem tego święta, przekonałam kilkoro przyjaciół

do nagrania piosenki z pozytywnym przekazem. Pomysł się

spodobał, a efekt naszej pracy można oglądać w internecie. Piosenka
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Oświadczenie

nosi tytuł „Budowanie Arki”, a ciekawostką jest fakt, że część

zdjęć nakręciliśmy w Rakowie z udziałem naszej młodzieży. Zaś

trzy bardzo zdolne wokalistki: Paulina,Weronika i Julia śpiewały

w chórkach. Wszyscy mieli fajną zabawę i ciekawe doświadczenia.

Na pewno obejrzymy. Dziękujemy za wywiad i życzymy sukcesów.

Grażyna Nakoneczna

na zdjęciu (od lewej) Weronika Drążek, Kasia Szubartowska, Julia

Nakoneczna, Paulina Drążek

Dzień Kobiet

Opolskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt zamieściło na
swoim profilu pewnego portalu społecznościowego artykuł
pt. : „"Współpraca" z gminą Baborów - warto przeczytać
. . . . . . .”, który w sposób tendencyjny i krzywdzący przedstawia
działania Gminy Baborów i jej urzędników, dotyczące opieki
nad bezdomnymi zwierzętami. Autorzy artykułu manipulują
faktami, używają nieprawdziwych stwierdzeń, by pod hasłem
troski o cierpiące zwierzęta ukazać pracę urzędników w złym
świetle.
W opisanej w artykule sytuacji członek Stowarzyszenia został,
w godzinach wieczornych, poinformowany o rannym kocie
znalezionym na jednej z ulic Baborowa. Powinien był zasto-
sować procedury znanego sobie Gminnego Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi -poza godzinami pracy Urzędu
Miejskiego należy zawiadomić o fakcie Policję, która kieruje
sprawę do Centrum Zarządzania Kryzysowego, a te z kolei
posiada numery telefonów do kilku pracowników Gminy,
w tym do Burmistrza. Taka procedura pozwala na skuteczny
kontakt, nawet gdy jedna czy dwie osoby nie odbiorą telefonu.
Członkowie stowarzyszenia znają w/w procedury ponieważ je
opiniują.
Stowarzyszenie nie dopełniło obowiązku poinformowania
Gminy Baborów o znalezieniu rannego kota. Próba zadzwo-
nienia na prywatny numer do jednego z urzędników jest
sprzeczna z Procedurami oraz ze zdrowym rozsądkiem. Sto-
warzyszenie, po niezastosowaniu się do znanych procedur,
zabrało kota do „swojego” weterynarza, gdzie przeprowadzo-
no szereg zabiegów. W końcu poinformowano pracowników
urzędu o podjętych działaniach i wystawiono rachunek.
Gmina ma podpisaną umowę z lekarzem weterynarii oraz za-
bezpieczone środki finansowe na jego usługi.

Nie chcemy, by ktoś wykonywał obowiązki za Gminę,
obciążając nas, post factum, kosztami. Chcemy współpracy,
wzajemnego poszanowania kompetencji.
Artykuł jest podły, obraża zarówno urzędników jak
i gminnego lekarza weterynarii. Użyte sformułowania:
„ Bardzo nie miłe nastawienie urzędników na czele z bardzo
nie miłą panią burmistrz”;
„ zadaniem policji nie jest wyręczanie gminy”;
„ czy jest to wystarczający powód aby umyć ręce od zapłaty -
dla urzędników Baborowa;
„ Jeżeli numery prywatne są odbierane kiedy pasuje”;
„ panu kierownikowi nie pasowało a każdy pretekst jest dobry
aby koszty pokryło stowarzyszenie”;
„ gmina ma podpisaną umowę z lekarzem weterynarii który nie
ma sprzętu aby wykonać choćby zdjęcie rtg;”
świadczą o złych intencjach Stowarzyszenia, celowym
niestosowaniu znanych procedur.
Ponadto, autor artykułu KŁAMIE na temat rzekomej pomocy
udzielonej psu, który wpadł do studni - Stowarzyszenie nie
pomogło psu i nie zabrało go do Głubczyc. Przekazano
mediom nieprawdziwą historię o celowym umieszczeniu psa
w studni, pomawiając w ten sposób niewinnego właściciela
psa.
Podsumowując, łamanie procedur, manipulacja faktami
i wykorzystywanie cierpienia zwierząt do wywoływania
negatywnych emocji w celu szukania rozgłosu nie przystoi
takiej organizacji i jest nam URZĘDNIKOM bardzo przykro
z tego powodu.

Artur Czechowicz , Ewa Samotyj , Elżbieta Kielska

Dnia 8 marca br. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował wyjazd dla miesz-

kańców gminy Baborów do Opolskiego Teatru im. Jana Kochanowskiego na

spektakl pt. „Szalone Nożyczki”. Ta niezwykła komedia kryminalna rozgrywa

się w opolskim salonie fryzjerskim, nad którym mieszka pewna słynna pianist-

ka. „Szalone nożyczki” to pierwsze w historii Teatru w Opolu przedstawienie

interaktywne, w którym przebieg akcji i odnalezienie winnego zależy wy-

łącznie od publiczności. Wyjazd do teatru wzbudził wiele pozytywnych

emocji o czym świadczyły uśmiechy i miłe komentarze uczestników. Jako

organizatorów cieszy nas tak duże zainteresowanie wyjazdem do teatru.

Spektakl pozostawił wiele dobrych emocji i wrażeń. Sylwia Sumik




