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Echo Baborowa 1

Budżet Gminy Baborów okrojony, aby przetrwać

Paraliż  gminy,  tak  można  nazwać  to  co  nastąpiło  w  2019r. 

Zadłużenie  naszego  samorządu  z  końcem  ubiegłego  roku 

wynosiło  ok.  8.200.000,00  zł.  To  efekt  konieczności 

zaciągnięcia kolejnego kredytu o wartości ok. 2.000.000,00 zł 

na kontynuację rozpoczętych w ubiegłej kadencji inwestycji. 

 To wartość, która uniemożliwia podejmowanie jakichkolwiek 

kroków  inwestycyjnych.  Mocne  wyhamowanie  i  rozsądne 

planowanie  przy  udziale  Radnych  Rady  Miejskiej  było 

jedynym wyjściem na ratowanie naszych finansów. Wspólnie 

decydujemy  jak  nasza  gmina  ma  wyglądać  za  kilka  lat. 

Wspólnie  angażujemy  się  w  to  co  robimy  dla  naszego 

społeczeństwa. Miniony rok był trudnym okresem, w którym 

mocno zweryfikowaliśmy nasze plany. 

Z obawami przystąpiliśmy do  tworzenia budżetu na 2020 r., 

który  spina  się  nam  na  styku  umożliwiającym  dalsze 

funkcjonowanie Gminy. 

Plan wydatków na 2020r.

Pomoc społeczna i rodzina: 9.714.170,00 zł (ok. 38,70%)

Oświata i edukacja opieka wychowawcza: 7.451.986,00 zł 

(ok. 29,70%)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2.164.828,00 zł

 (ok. 8,65%)

Kultura i sport:  1.300.216,00 zł (ok. 5,20%)

Gospodarka mieszkaniowa:  637.480,00 zł (ok. 2,55%)

Pozostałe:  rolnictwo,  transport,  administracja  3.786.820,00  zł 

(ok.15,10%)

Ochrona p.poż, zdrowie

Razem wydatki: 25.091.500,00 zł (100,00%)
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Co z środkami unijnymi?

Obecny okres programowania już się kończy.  Trudno walczyć 

o wielkie dofinansowania w sytuacji gdzie wsparcie finansowe 

było planowane na lata 2014 – 2020. Pamiętajmy, że wszelkie 

inwestycje  wymagają  wkładu  własnego,  a  w  większości 

pokrycia pełnego kosztu  inwestycyjnego poprzez zaciągnięcie 

kolejnych  kredytów  i  późniejsze  oczekiwanie  na  dotację  co 

trwa  do  kilkunastu  miesięcy.    W  naszym  przypadku,  gdzie 

uchwalenie  budżetu  na  kolejne  lata  jest  zagrożone,  każde 

działanie  musi  być  dokładnie  zweryfikowane  i  poddane 

analizie. 

Więc na co możemy liczyć? 

Przed  nami  ciężka  praca.  Do  dzisiaj  nie  mamy  pełnego 

rozliczonego  zadania  związanego  z  remontem  ratusza 

i  budową  sieci  wodkan  wraz  oczyszczalnią  ścieków 

w  Dziećmarowie.  Na  co  dzień  walczymy  o  każdą  złotówkę 

analizując możliwości  finansowe gminy. Pojedyncze projekty, 

o  które  zabiegamy  muszą  stanowić  integralna  całość.  Cześć 

zadań  realizujemy  przy  dużym  zaangażowaniu  stowarzyszeń, 

inne  zadania  to  części  większych  projektów.  Dużą  uwagę 

przywiązujemy do współpracy z naszym miastem partnerskim 

Hradec  n.  Moravici,  z  którym  wspólnie  walczymy  o  unijne 

środki. 

To jest trudna kadencja, ale nie siadamy z założonymi rękami. 

Czeka nas wiele wyzwań i trudnych decyzji. 

Tomasz Krupa – burmistrz Gminy Baborów

Innym  niekorzystnym  zjawiskiem  mającym  wpływ  na  całe 

społeczeństwo  jest  sytuacja  epidemiologiczna  w  kraju 

spowodowana  koronawirusem  SARSCov2  wywołującym 

chorobę  COVID19.  Gmina  Baborów  na  bieżąco  rozpatruje 

wnioski  przedsiębiorców  i  osób  fizycznych  w  zakresie 

udzielenia pomocy, ale już teraz widzimy, że tej pomocy będą 

potrzebowały  również  samorządy.  Jednym  ze  składników 

tworzących  nasz  budżet  jest  udział  gminy  we  wpływach 

z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych.  W  porównaniu 

dwóch  lat  20192020  biorąc  pod  uwagę  tylko  miesiąc 

kwiecień,  odnotowaliśmy  mniejsze wpływy  do  budżetu  o ok. 

150.000,00 zł. 

Z obecnych działań prowadzonych przez rząd nie wynika jasno 

na  jaką  wielkość  rekompensaty  utraconych  dochodów  mogą 

liczyć samorządy. 

Rosną koszty oświaty.

System  finansowania  oświaty  wymaga  zmian  na  poziomie 

rządowym.  Samorządy  nie  poradzą  sobie  z  coraz  większymi 

kosztami.  Gmina  Baborów  w  ostatnich  latach  dopłaca  do 

oświaty coraz więcej. Różnica pomiędzy kosztami utrzymania 

oświaty  wraz  z  przedszkolami,  a  przekazywaną  subwencją 

w  2020r.  wynosi  wg  planu  3.596.000,00  zł.  Jeżeli  taka 

wysokość  wydatków  się  utrzyma  będzie  to  stanowiło  ich 

wzrost o ponad 55%. 

2016 – ok. 1.537.000,00 zł

2017 – ok. 2.176.000,00 zł

2018 – ok. 2.140.000,00 zł

2019 – ok. 2.312.000,00 zł

2020 – ok. 3.596.000,00 zł (plan)

Współpraca to zespołowe angażowanie się w realizację zamierzonych celów. Takie działania zawsze mają sens, a pozytywny wynik 

to ukoronowanie wielkiego trudu i poświęconego czasu w to co robimy od serca.

Tomasz Krupa: „W 2019r. mając wygospodarowane w budżecie Gminy Baborów 22.000,00 zł postanowiłem 

podjąć  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi,  które  chcą  działać  i  podjąć  wyzwanie  w  realizacji 

unijnych  projektów.  Wspólnie  z  pracownikami  Urzędu  Miejskiego  rozpisaliśmy  konkurs  na  opracowanie 
koncepcji  i  projektu  zagospodarowania  miejsc  publicznych  poprzez  zaprojektowanie  obiektów  małej 

architektury,  wiat,  altan,  nośników  informacji  itp.  Konkurs  obejmował  4  zadania  związane 

z  zagospodarowaniem  przestrzeni  publicznej  na  terenie  sołectw:  Dziećmarów,  Babice,  Sułków  oraz  miasta 
Baborów”.

Do każdego z zadań przystąpiły po dwie organizacje. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej najwyżej oceniono Stowarzyszenia 

z naszej gminy, które przedstawiły fantastyczne pomysły na realizację inwestycji przy wykorzystaniu środków unijnych. 

Po zrealizowaniu prac projektowych  i rozliczeniu otrzymanych dotacji wszystkie Stowarzyszenia przystąpiły do złożenia wniosku 

o wsparcie unijne w naborach ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.  Jak się później okazało to 

był strzał w 10!!! 

Zawody w płukaniu złota w „DOLINIE ZŁOTNIKA”

Sułków w centrum rozwoju turystycznoprzyrodniczego 
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Sułków w Dolinie Złotnika 

Stowarzyszenie  Miłośników  Sułkowa  reprezentowane  przez  Panią  Ewę  Świercz  i  Jadwigę 

Kowalczykowską wystartowało z wnioskiem, który idealnie wpisuje się w długofalową politykę 

rozwoju  Gminy  Baborów.  Projekt  pn.:  Dolina  Złotnika  otrzymał  100%  dofinansowania 

w  ramach którego nastąpi pełna modernizacja placu zabaw o wartości ok. 70.000,00zł.  (nowe 

urządzenia  zabawowe,  altana,  oświetlenie  oraz  tablice  edukacyjne  i  turystyczne  związane 

z projektem). Właśnie w Sułkowie będą odbywały się coroczne zawody w płukaniu złota. Kto 

by pomyślał, że Sułków stanie się centrum rozwoju turystycznoprzyrodniczego?! 

Mała Farma w Babicach

Zaangażowana  społeczność  może  zdziałać  wiele.  Grupa  mieszkańców  sołectwa  Babice 

w  osobach  Bernadeta  Masłowska,  Ania  Czarnecka,  Wioletta  Linczewska,  Marlena  Jurkiewicz 

oraz Rafał Śliwka tworzą Stowarzyszenie „BABICZANKI”, które od lat prężnie działa na terenie 

wsi. Gmina Baborów dała możliwość zrobienia czegoś więcej, a Oni ją wykorzystali zdobywając 

pełne dofinansowanie. Wartość projektu o charakterze rolniczym wynosi ok. 70.000,00zł. Babice 

będą  edukować  i  bawić.  W  ramach  projektu  powstanie  wiata,  pojawią  się  również  nowe 

urządzenia zabawowe, oświetlenie i elementy edukacyjne.
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Justyna Maserak: „Wraz z mieszkańcami Stowarzyszenie wykonało projekt dopasowany do  ich potrzeb. Skupiliśmy się na  tym, co 

najważniejsze:  utrzymaniu  kina  plenerowego  poprzez  współpracę  z  GOK,  zapewnieniu  zadaszonego  miejsca  na  integrację 

mieszkańców oraz zadbaniu o naturę podkreślającą piękno polskiej wsi. Mamy nadzieję, że nowy plac zabaw przyniesie wymierne 

korzyści lokalnej społeczności”

Jak się okazuje wspólnie wybrany kierunek działania przez Gminę Baborów  i organizacje działające na jej  terenie daje wymierny 

efekt. Krok  po  kroku  wspólnie  tworzymy nową markę  turystyczno  –  przyrodniczą naszej gminy. Planowana  realizacja projektów 

nastąpi na przełomie 2020 i 2021r. 

Kultura – Natura czyli innowacja w Dziećmarowie

Kolejny  przykład,  jak  zgrany  zespół  i  kreatywni  ludzie  rozwijają  lokalne  zasoby  to 

Stowarzyszenie  EKOLOGIKA  Baborów  reprezentowane  przez  Agnieszkę  Panek  i  Justynę 

Maserak,  które  połączyło  kulturę  z  naturą  tworząc  nietuzinkowy  produkt.  Stowarzyszenie 

w  biegu  po  dofinansowanie  zdobyło  57  punktów,  2  miejsce  na  liści  rankingowej  i  oczywiście 

100% dofinansowania o wartości ponad 90.000,00 zł. To już wiele, a to dopiero początek naszej 

współpracy, która zapowiada się owocnie.

Każdy szlak turystyczny wymaga przystani.

„Przystań  Małego  Turysty”  to  pomysł  Stowarzyszenia  Aktywna  Szkoła  w  Baborowie.  Projekt 

będzie realizowany na placu zabaw przy ulicy Kościuszki. Za innowacyjne działanie Magdaleny 

Knapik  i  Gabrieli  MastalerzKaroń,  które  stanęły  na  czele  całego  zespołu  stowarzyszenia, 

Aktywna  Szkoła  uzyskała  1  miejsce  na  liście  rankingowej  zdobywając  ok.  90.000,00zł 

dofinansowania  co  stanowi  100%  wszystkich  kosztów.  Przystań  Małego  Turysty  to  nowe 

urządzenia  zabawowe,  wiata, oświetlenie oraz  stacja naprawcza  dla  rowerów. Ten projekt  bez 

wątpienia zaciekawi nie tylko dzieci. 

UM Baborów
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Z  roku  na  rok  obserwujemy  coraz  trudniejszą  sytuację 

w  gospodarce  wodnej.  Zmniejszające  się  ilości  rocznych 

opadów  atmosferycznych  doprowadzają  do  obniżenia  lustra 

wody  w  studniach  głębinowych  co  jednocześnie  powoduje 

zmniejszenie  zasobów  wodnych,  których  tak  bardzo 

potrzebujemy  w  szczególności  na  terenach  gdzie,  przoduje 

działalność  rolnicza  i  ogrodnicza.  Od  wielu  lat  polityka 

Zakładu  Usług  Komunalnych  w  Baborowie  była  i  jest 

prowadzona  pod  kątem  dywersyfikacji  działalności  przy 

jednoczesnym wykorzystaniu efektu synergii. 

Towarem deficytowym w dzisiejszych warunkach klimatycznych staje się woda

Nasza Spółka realizuje usługi w szerokim zakresie co stanowi 

o  jej  stabilizacji  i  utrzymywaniu  cen  na  niskim  lub 

uśrednionym  poziomie.  W  roku  2019  baborowski  ZUK  na 

zlecenie Gminy dokonał odwiertu trzeciej studni głębinowej na 

Stacji Uzdatniania Wody w Suchej Psinie,  z której korzystają 

mieszkańcy  miejscowości  Sucha  Psina,  Czerwonków, 

Boguchwałów oraz Wierzbno, a docelowo woda ma popłynąć 

również  do  Księżego  Pola.  Towarem  deficytowym 

w  dzisiejszych  warunkach  klimatycznych  staje  się  woda, 

dlatego  też  musimy  podejmować  kroki  związane 

z  ograniczeniem  jej  poboru  i  realizować  działania  polegające 

na gromadzeniu deszczówki. 

Cena wody i ścieków w południowym obszarze województwa opolskiego i śląskiego

Na  cenę  dostarczanej  wody  i  odbieranych  ścieków  wpływa 

wiele  czynników  cenotwórczych,  takich  jak koszt uzdatniania 

i poboru wody, amortyzacji sieci wodno – kanalizacyjnej wraz 

z  obiektami  technologicznymi,  koszt  oczyszczania  ścieków, 

zagospodarowania osadów oraz opłaty związane z dostarczaną 

energią.  Dlatego  też  nigdy  nie  można  porównywać  cen 

taryfowych pomiędzy poszczególnymi gminami 

w układzie 1do 1. 

Od  kilku  lat  taryfy  cenowe  są  weryfikowane  i  zatwierdzane 

przez  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  WODY  POLSKIE. 

Na  podstawie  informacji  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody  Polskie  nr  1/2020  z  dnia 27  stycznia  2020r. 

średnia cena dostawy wody i odbioru ścieków na terenie gmin, 

dla  których  DRZGW  w  Gliwicach  jest  właściwy  miejscowo 

wynosi odpowiednio: woda: 5,81 zł/m3 brutto 

a ścieki: 8,23 zł/m3 brutto.

UM Baborów
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RSP Sułków, 3 miejsce w Polsce 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sułkowie w gminie 

Baborów powiat Głubczycki zajęła III miejsce w XIX Edycji 

Rankingu „100 najlepszych Rolniczych Spółdzielni 

Produkcyjnych za rok 2018 w Polsce”. Uroczyste 

podsumowanie rankingu zorganizowane zostało 22.01.2020 r. 

w Warszawie przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy przy 

współudziale Krajowego Związku Rewizyjnego RSP i Krajowej 

Rady Spółdzielczej oraz Miesięcznika Spółdzielczego „Tęcza 

Polska”.

Laureatom pierwszych 10 miejsc wręczono puchary i listy 

gratulacyjne.

Wyróżnienia otrzymały;

za I miejsce – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Hopkie (woj. 

lubelskie) – puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady 

Spółdzielczej i list gratulacyjny od Rady i Zarządu KZR RSP.

za II miejsce – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 

w Gierałcicach (woj. opolskie) puchar od Rady

i Zarządu KZR RSP.

za III miejsce – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sułkowie 

(woj. opolskie) – puchar od Rady

i Zarządu KZR RSP.

Ryszard Ślepecki – prezes RSP Sułków: „Cieszymy się bardzo 

z tego wyróżnienia, to docenienie wieloletniego trudu 

włożonego przez naszych członków w rozwój naszej Spółdzielni. 

W marcu 2017 roku Krajowa Rada Spółdzielcza odznaczyła 

naszą Spółdzielnię „Złotą Odznaką za zasługi dla 

 Spółdzielczości” oraz nadano odznaczenia zasłużonym z okazji 

40lecia istnienia Spółdzielni.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sułkowie gospodaruje 

około 600ha w tym 500ha to grunty własne, a pozostałe są 

dzierżawione od okolicznych rolników. Wszystkie znajdują się 

na obszarze gminy Baborów i Pawłowiczki w miejscowości 

Sułków, Babice, Dziećmarów, Baborów oraz Dobrosławice. 

Sułkowska RSP powstała 26 sierpnia 1977 roku. W ciągu lat 

swego istnienia systematycznie się rozrastała zwiększając swój 

areał. Spółdzielnia posiada własną bazę magazynową na około 

3 tys. ton z nowoczesnym zapleczem technicznym i suszarnią. 

Członkowie pracują na bardzo nowoczesnych maszynach 

i ciągnikach z wykorzystaniem najnowszych technologii. Na 

dzień dzisiejszy w spółdzielni pracuje 11 członków i 1 

pracownik najemny. Prezesem Zarządu od 01.08.2001r. jest 

Ryszard Ślepecki członek z 43 letnim stażem pracy 

w Spółdzielni.

RSP Sułków
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Bezrobocie w 2019 na terenie Gminy Baborów

Rodzinny Ogród Działkowy im. Tadeusza Kościuszki w Baborowie
Zarząd  Rodzinnego  Ogrodu  Działkowego  im.  Tadeusza  Kościuszki  w  Baborowie  zaprasza  mieszkańców  gminy  Baborów 

zainteresowanych posiadaniem ogrodu działkowego do skorzystania z możliwości otrzymania w dzierżawę działki w naszym ROD. 

Na  chwilę  obecną  zostały  przygotowane  dwie  działki  do  zagospodarowania  tzn.  zostały  zaorane  i  wyrobione  glebogryzarką  na 

których pozostało już tylko użytkowanie według własnych potrzeb.

W  okresie  od  sierpnia  do  października  2019r.  działkowicze  przy  udziale      osób  nie  związanych  z  naszym  ogrodem  pracowali 

w ramach wolontariatu przy realizacji zadania: „Wymiana ogrodzenia zewnętrznego oraz zakup sprzętu do utrzymania alejek i dróg 

wewnętrznych  ROD  w  Baborowie”.  Prace  polegały  na  demontażu  starego  ogrodzenia,  przygotowaniu  pasa  ziemi  pod  nowe 

ogrodzenie, wycinaniu starych drzew i krzewów, karczowaniu korzeni, porządkowaniu nieużytków przylegających do ogrodzenia, 

montaż nowego ogrodzenia. Przepracowano 367,5 godzin, a prace wyceniono na kwotę 5.512,50 zł. Zadanie było współfinansowane 

przez  Budżet  Gminy  Baborów  w  kwocie  4.000,00  zł.    Prace  w  celu  polepszenia  jakości  użytkowania  ogródków  trwają  nadal, 

a planowaną najbliższą inwestycją jest wymiana starej sieci wodociągowej we współpracy z Burmistrzem Gminy Baborów.

Dzięki  otrzymanym z Gminy  środkom finansowym  oraz pracy działkowiczów  nasz Rodzinny  Ogród Działkowy zmienił wygląd, 

przez co stał się bardziej atrakcyjny dla nowych rodzin chcących posiadać działkę, na której będą mogli przyjemnie spędzać czas ze 

swoją rodziną.

Kontakt email: rodbaborow@onet.pl

Urszula Wasielak Sekretarz ROD Baborów

Liczba bezrobotnych zamieszkałych na  terenie naszej gminy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach na 

koniec  2019  r.  wyniosła  184  osoby,  w  tym  116 kobiet.  W  porównaniu  z  analogicznym  okresem  roku  2018,  odnotowano  spadek 

liczby bezrobotnych o 29 osób.

Tabela 1. Stan bezrobocia w Gminie Baborów w rozbiciu miesięcznym w 2019 roku.

Tabela 2. Porównanie stanu bezrobocia na koniec roku w Powiecie Głubczyckim oraz Gminie Baborów w latach 2012  2019.

UM Baborów
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6 marca – „dzień święty święcić”.

Kobietki z Gminy Baborów i nie tylko, mogły świętować Dzień 

Kobiet  na  Sali  widowiskowej  w  Baborowie.  Gminny  Ośrodek 

Kultury zorganizował już III edycje Targów Piękna.

Dzień pełen atrakcji i wrażeń. 

Każda mogła skorzystać ze strefy urody:

makeup, 

manicure hybrydowy

ostrych cięć najlepszej z fryzjerek

Nie zabrakło również porad dietetyka

Konsultacje fizjoterapeuty i osteopaty 

Zabiegi na dłonie, maseczki na twarz

„Zaopiekuj się mną..”nienowe książki szukają nowego domu

Wisieńką na torcie była nasza gwiazda wieczoru: 

DOMINIK WĄSIK, z niesamowitym talentem i głosem. 

28. finał WOŚP. Baborów pobił rekord

Masa  atrakcji  towarzyszyła  tegorocznemu  finałowi  Wielkiej 

Orkiestry  Świątecznej  Pomocy.  To  przyciągnęło  tłumy. 

Frekwencja  miała  wpływ  na  historyczny  wynik  w  naszej 

gminie.

12  stycznia  2020  r.  na  placu  parkingowym  przy  Urzędzie 

Miasta  odbył  się    pokaz  sprzętu  wojskowego  oraz 

ratowniczego  OSP.  Wystąpiły  formacje  taneczne  działające 

przy Gminnym  Ośrodku  Kultury oraz  młode  talenty wokalne 

z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Baborowie. Publiczność 

oklaskiwała  też  dynamiczny  występ  Jumpit  Pound  oraz 

koncerty  zespołu  ONLYM,  Dominika  Wąsika  i  Katarzyny 

Lorenc.

Najmłodsi mieli możliwość zrobienia sobie zdjęć z ulubionymi 

postaciami  z  bajek  –  Maszą  i  Niedźwiedziem.  Każdy  mógł 

skorzystać z przejażdżki bryczką konną lub na kucyku.

W  nowo  otwartym  ratuszu  przy  urzędzie  miasta  otwarto 

wystawę pocztówek związanych z  Baborowem, pokazujących 

piękno  naszego  miasta  wczoraj  i  dziś.  Finał  zwieńczyło 

tradycyjne  światełko  do  nieba  w  postaci  bezhukowych 

fajerwerków.

Wielkie liczenie i rekord

Dzięki  ciężkiej pracy  wolontariuszy,  którzy nie  tylko  zbierali 

pieniądze, ale też przygotowywali finał i liczyli wpływy przez 

cały  dzień  trwania  imprezy,    zaangażowaniu  organizacji 

wspierających oraz mieszkańców zebrano 20600 zł. To rekord 

w historii naszej gminy!

Finał wsparło stowarzyszenie EkoLogika, którego członkowie 

zadbali o gastronomię oraz Lodziarnia pod Orzechem.

Animator kultury

P.Hamelusz

TARGI PIĘKNA 3



Echo Baborowa 9

Wyjątkowa  sytuacja  pokazała,  że  nie  potrafimy  czekać  na 

rozwój  wydarzeń z założonymi  rękami. Wszystko zaczęło  się 

odkąd  wprowadzono  zaostrzenia  dotyczące  COVID19  i  tym 

samym odwołano imprezy, które na ten rok zaplanował Gminny 

Ośrodek  Kultury  w Baborowie.  Inicjatorką  projektu  jest  Pani 

Martyna Wielgus – instruktor GOK.

P Jak ma się działalność Gminnego Ośrodka Kultury do szycia 

maseczek?

M Na co dzień  instruktorzy i animatorzy GOK w Baborowie 

wychodzą  naprzeciw  typowo  kulturalnym  i  rozrywkowym 

potrzebom mieszkańców Gminy. Gdy wszyscy znaleźliśmy się 

nowej , nieoczekiwanej sytuacji, poczułyśmy się w obowiązku 

aby  ułatwić  codzienne  funkcjonowanie  mieszkańcom.  Stąd 

pomysł  aby  szyjąc  maseczki,  łatwo  i  dla  każdego  dostępne, 

pomagać.

P Kto zajmuje się szyciem maseczek?

M W szycie maseczek zaangażowały się wszystkie pracownice 

Gminnego Ośrodka Kultury  i Gminnej Biblioteki  Publicznej. 

Używamy prywatnych maszyn oraz jednej, zakupionej między 

innymi w tym celu.

#szyjemymaseczki
#zarażamy dobrem

Niespodzianką  dla  naszych  Pań  był…..  Burmistrz  Tomasz 

Krupa

 

Jak  co  roku  jako  organizatorki,  chcemy  by  w  tym  dniu  każda 

z  Was  czuła  się  jak  prawdziwa  dama.  Mamy  nadzieję,  że 

sprostałyśmy  Waszym  oczekiwaniom.  Dziękujemy,  że 

zechciałyście  być  z  nami,  że  było  Was  tak  dużo.  Mamy 

nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej. 

Animatorzy GOK w Baborowie

P  I  każdy  mieszkaniec  Gminy  Baborów  może  liczyć  na 

maseczkę?

M  Oczywiście,  że  tak.  Po  wcześniejszej  konsultacji 

telefonicznej,  przygotowujemy  zamówioną  ilość  maseczek, 

oraz  zdezynfekowane  i  zapakowane  przekazujemy 

zainteresowanym, całkowicie bezpłatnie.

P  Do  kogo  jeszcze  trafiłyście  z  maseczkami,  oprócz 

mieszkańców Gminy?

M Duża  ilość maseczek  trafiła do  lokalnych  przedsiębiorstw 

oraz  pracowników  jednostek  gminnych  np.  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej, Banku, Urzędu Miejskiego, KK OPS.

P Rozumiem, że szycie jest Twoją pasją,  w jaki jeszcze sposób 

realizujesz się szyjąc?

M  Jako  instruktor  zajęć  tanecznych  dla  dzieci  i  młodzieży 

z Gminy Baborów, swoje umiejętności wykorzystuję do szycia 

strojów  i  przygotowywania  rekwizytów  dla  formacji 

tanecznych. 

P    W  którym  momencie  życia  zainteresowałaś  się 

krawiectwem?

M  Zamiłowaniem  do  szycia  zaraziła  mnie  moja  mama,  ona 

mnie wszystkiego nauczyła, do dziś jest skarbnica wiedzy w tej 

dziedzinie. Kto wie, może w przyszłości uda się zorganizować 

warsztaty  krawieckie  w  naszej  Gminie?  –  uśmiecha  się 

instruktorka.

W tym trudnym czasie, każda pomoc jest na wagę złota, dobro 

wraca, dlatego zarażajmy dobrem.

Animatorzy kultury
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MAJSTER SZEF Nie do wiary, w kuchni czary!

FESTIWAL GIGANCI DOMOWEJ SCENY

Gotowanie  i  pyszne  jedzenie    taki  był  temat  ostatniego 

konkursu  „Majster  Szef”,  organizowanego  przez  Gminny 

Ośrodek Kultury w Baborowie. Każdy, kto lubi gotować, mógł 

pokazać swoje umiejętności kulinarne. Uczestnicy przygotowali 

w  domu  swoje  popisowe  danie,  zrobili  zdjęcia  podczas  pracy 

oraz  finalne zdjęcie  swojej potrawy  i  wysłali  je w wiadomości 

do organizatorów.

Dania w każdej z trzech kategorii wyglądały wspaniale.

Komisja  konkursowa  musiała  niestety  obejść  się  smakiem, 

dlatego dziękujemy serdecznie za nadesłanie przepisów, każdy 

z  Nas  będzie  mógł  rozkoszować  się  tym  wspaniałym  daniem 

w domu.

Wspólne  gotowanie  z  mamą,  tatą  lub  babcią    to  brzmi 

wspaniale, a ile zabawy!

KATEGORIA PRZYSTAWKA:

I miejsce Alicja Polak

II miejsce Blanka Bartman

III miejsce Szymon Sobota

Świetna zabawa? Dlaczego nie!

Do tego połączona z pasją? Oczywiście!

Tak  właśnie  możemy  opisać  zorganizowany  przez  Gminny 

Ośrodek Kultury w Baborowie Festiwal „Giganci Domowej 

Sceny”! 

Na  czym  polegał  ten  Festiwal?  Dzieci,  młodzież  i  dorośli 

wysyłali  filmiki,  w  których  śpiewali  i  tańczyli,  a  przy  tym 

świetnie się bawili!

Kategoriami  wiekowymi,  które  cieszyły  się 

zainteresowaniem, były grupy 06 lat/ 11 15 lat oraz 16100 

lat  i  więcej,  udział  mógł  wziąć  każdy  mieszkaniec  Gminy 

Baborów!

Kategorie  tematyczne,  z  których  wyłoniliśmy  zwycięzców 

to  m.in.  MUZYKA  „Dej  to  głośniej”,  TANIEC  „Wolna 

Chata” i KATEGORIA OPEN „Sami w Domu”.

W  konkursie  wzięło  udział  kilkoro  dzieci,  które  pokazały 

swoje talenty taneczne i muzyczne.

Dodatkową  nagrodą,  była  Nagroda  Publiczności,  którą 

otrzymały  osoby  z  największą  ilością  „lajków”  na 

facebook’u Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie. 

Wyniki według komisji konkursowej są następujące:

KATEGORIA TANIEC

06 lat

I miejsce Milena,Alicja Polak

II miejsce Blanka Bartman

III miejsce Klara Marynowska

1115 lat

I miejsce Tosia Bencal

16100+ lat

I miejsce Julia Śledzik

KATEGORIA MUZYKA

710 lat

I miejsce Michalina Knapik

II miejsce Staś Karoń

16100+ lat

I miejsce Dominik Wąsik

NAGRODA PUBLICZNOŚCI:

Blanka Bartman 

Julia Śledzik 

Tosia Bencal

Staś Karoń

Cieszymy się, że w Gminie Baborów jest tyle utalentowanych osób! 

Dla Nas wszyscy jesteście Gigantami Domowej Sceny!

Animator kultury GOK

Magdalena Polak

KATEGORIA DANIE GŁÓWNE:

I miejsce Milena Kurka

II miejsce Eryka Stępień

III miejsce Lena Wielgus

KATEGORIA DESER:

I miejsce Julia Krzuś

II miejsce Lena Próchniak

III miejsce Martyna Kurka i Milena Polak

To  jeszcze  nie  koniec!  Teraz  każdy  uczestnik  walczy 

o Gwiazdkę Miszlę za największą  ilość polubień pod zdjęciem 

na profilu GOK. Głosujemy  do  piątku  16.06.2020,  do godziny 

12.00.

Każdy  lajk  jest  na  wagę  złota.  Pomóżcie  Nam  wyłonić 

zwycięzcę!

Animator kultury GOK

Magdalena Polak
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Miło nam poinformować, że LZS Sokół Boguchwałów oraz 

Sołectwo  Boguchwałów  zostali  laureatami  ogólnopolskiego 

konkursu  grantowego  Fundacji  Santander  Bank  pn.”TU 

MIESZKAM  TU  ZMIENIAM  EKO”.W  konkursie  wzięło 

udział ponad 830 organizacji, a dofinansowanie otrzymało 68 

zgłoszonych  wniosków  Przygotowany  przez  nas  projekt 

pn.”Nasz mały Eden” otrzymał dofinansowanie w wysokości 

7000  zł,  które  przeznaczone  zostanie  na  stworzenie  mini

ogrodu ziołowego oraz dokonanie nasadzeń na przystankach 

autobusowych w naszym sołectwie.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych 

organizacji www.sokolboguchwalow.pl.tl 

oraz boguchwalow.pl.tl. 

Zapraszamy do odwiedzin.

Grzegorz Hanusek

To  innowacja pedagogiczna, którą napisałam wspólnie z Panią 

Eweliną  Krakowska  Toma  i  realizowana  jest  od  września 

w  klasie  I  a  na  zajęciach  edukacji  wczesnoszkolnej  oraz 

lekcjach  języka  angielskiego.  OK  zeszyt  to  forma  oceniania 

kształtującego  na  miarę  dzisiejszych  potrzeb  edukacyjnych. 

Potrzeby uczniów zmieniają się, dzisiejsze dzieci, nie są tymi

OK zeszyt to forma oceniania kształtującego na miarę dzisiejszych potrzeb edukacyjnych.  Obecne dzieci nie są tymi samymi 

dziećmi,  co  kilkadziesiąt  lat  temu. Rozwój  technologiczny,  a wraz  z  nim mniejsza motywacja do nauki  nie muszą  jednak 

stanowić  problemu.  Dwie  baborowskie  nauczycielki  wymyśliły  program  nauczania,  który  bazuje  na  indywidualnych 

predyspozycjach, kreatywności i odpowiedzialności.

Ewelina Szwec oraz Ewelina KrakowskaToma, nauczycielki z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Baborowie realizują swój 

program w klasie Ia na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej oraz lekcjach języka angielskiego.

Autorki tłumaczą, na czym polega innowacyjność zajęć:

Babice: rocznica zbrodni w Hucie Pieniackiej

OK zeszyt, czyli innowacyjna nauka w Baborowie

28  lutego  1944  roku  do  Huty  Pieniackiej  wszedł  batalion 

ukraińskich  policjantów  pod  niemieckim  dowództwem  wraz 

oddział  UPA  i  nieliczni,  okoliczni,  ukraińscy  chłopi.  Po 

masakrze  jaka  się  tam  dokonała  z  liczącej  około  tysiąca 

mieszkańców i 172 budynki polskiej wsi ostał się kościół i kilka 

domów oraz około 150 osób.

To  była  rzeź.  Esesmani,  policjanci  i  banderowcy  strzelali  do 

ludzi, a osoby pojmane prowadzili do stodół, które ostrzeliwano 

i podpalano. Wieś została zrównana z ziemią, zginęło około 850 

osób,  w  tym  kobiety,  dzieci,  starcy.  Część  w  bestialskich 

okolicznościach.

Z pośród około 150 mieszkańców, który ocaleli, wielu osiedliło 

się po wojnie na terenach Gminy Baborów, w tym w Babicach, 

gdzie od 18 lat odbywają się uroczystości upamiętniające tamto 

bestialstwo.  Na  murze  okalającym  kościół  znajduje  się  też 

pamiątkowa tablica.

Tegoroczne  uroczystości  odbyły  się 22  lutego.  Składały  się ze 

Mszy  Świętej,  złożenia  kwiatów  pod  pamiątkową  tablicą  oraz 

spotkania w świetlicy wiejskiej, gdzie wspominano ten okrutny 

mord  na  ludności  cywilnej.  Dzieci  z  Zespołu  Szkolno

Przedszkolnego  w    Baborowie  przygotowały  montaż  słowno

muzyczny,  w  którym  oddały  hołd  pomordowanym 

mieszkańcom Huty Pieniackiej.

Dla  osób  zainteresowanych  mordem  w  Hucie  Pieniackiej 

przypominamy,  że  Mariusz  Jankowski w  2016  r.  nakręcił  film 

dokumentalny  pt.  „Podwójne  korzenie”.  Bohaterem  produkcji 

był zmarły w 2019 r. mieszkaniec Baborowa Józef Kobylański, 

który  jako  dziecko przeżył pacyfikację wsi. Film dostępny  jest 

w serwisie Youtube. 

ZSP Baborów

samymi dziećmi, co kilkadziesiąt lat temu. Edukacja więc musi 

wychodzić naprzeciw bieżącym potrzebom młodego pokolenia. 

Coraz  większym  problemem  wśród  uczniów  jest  obniżona 

motywacja do nauki. Świat komputerów i elektroniki dostarcza 

wiele bodźców i wrażeń, przez co tradycyjne metody nauczania 

stają się dla dzieci zwyczajnie nieatrakcyjne. 
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  OK  zeszyt  został  wymyślony  w  odpowiedzi  na  potrzebę 

wprowadzania  dziecka  w  świat  samodzielnej  edukacji,  ale 

również  pobudzania  go  do  twórczych  działań  i  osobistych 

refleksji. Dzięki niemu dziecko ma okazję i szansę, by zobaczyć 

siebie  nie  jako  zwykłego  ucznia,  który  musi  nauczyć  się 

określonych  partii  materiału,  ale  jako  osobę  kreatywną, 

samodzielną  i  twórczą  w  procesie  kształcenia.  OK  zeszyt,  nie 

jest  zwykłym  zeszytem  szkolnym,  ponieważ…  nie  należy  do 

nauczyciela,  ale  do  ucznia.  Oczywiście  „nie  należy”  do 

nauczyciela  pod  względem  sprawdzania  i  poprawiania  treści 

zamieszczanych  w  nim  przez  dziecko.  Nauczyciel  nie  może 

wystawić za niego oceny  choć może podpowiedzieć uczniowi, 

gdzie  należy  poprawić  błędy.  Dziecko  w  swoim  zeszycie 

 dokumentuje swój własny proces uczenia się.

82 rocznica ogłoszenia „Prawd Polaków”

8 marca 2020 r. we Wrocławiu odbyła się uroczystość z okazji 82 rocznicy ogłoszenia „Prawd Polaków” spod Znaku Rodła 

(Rodło to godło Związku Polaków w Niemczech). Wzięli w niej udział uczniowie z Baborowa.

W  zeszycie  dziecka  odwzorowuje  się  jego  wyobraźnia 

i  kreatywność.  Dzięki  pomocy nauczyciela,  uczeń  prowadzący 

zeszyt  ma  świadomość  do  czego  zmierzają  zaplanowane 

działania  podczas  lekcji,  zostaje  wprowadzany  stopniowo 

w  świat  „odpowiedzialnej  edukacji”,  edukacji,  na  którą  ma 

wpływ  przede  wszystkim  on  sam.  Dzięki  refleksji  uczy  się 

samodzielnego  tworzenia  notatek  oraz  wybierania 

najistotniejszych informacji, a także ma szansę o wiele bardziej 

zaangażować się w osobistą edukację. Ponadto dzięki kryteriom 

sukcesu może  samodzielnie monitorować stan własnej  wiedzy. 

Uczniowie w OK zeszycie uczeni są stosowania zarówno oceny 

koleżeńskiej, jak również samooceny.

                                                                                     

   ZSP Baborów

Związek  Polaków  w  Niemczech  to  najstarsza  organizacja 

polonijna  w  Niemczech,  istniejąca  od  1922  roku.  Związek 

powstał  by  chronić  prawa  polskiej  mniejszości  narodowej 

w  Niemczech  oraz  dbać  o  polskie  dziedzictwo  kulturowe 

znajdujące  się  w  granicach  Niemiec.  .  W  1938  roku  podczas 

I  Kongresu  Związku  Polaków  w  Niemczech  uchwalono  „Pięć 

prawd  Polaków  spod  Znaku  Rodła”,  które  stanowiły  ideową 

podstawę działalności związku:

Jesteśmy Polakami

Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci

Polak Polakowi Bratem!

Co dzień Polak Narodowi służy

Polska Matką naszą nie wolno mówić o Matce źle!

W uroczystości na Ostrowie Tumskim zorganizowanej przez 

Rodzinę Rodła we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Oświaty 

i Wychowania we Wrocławiu wzięli udział uczniowie 

z Baborowa. Zaprezentowali program „Białoczerwone serce”. 

Wystąpili mali fleciści  zespół „Legato”, w skład którego 

wchodzą uczniowie klasy I a i I b. Michalinka z klasy 

I a recytowała wiersz Czesława Janczarskiego „Co to jest 

Polska?”,

a  Maja  z  klasy  IV  a  i  Hania  z  klasy  I  a  zaśpiewały 

„Niepodległość”.  „Uwięziony  ptak  nie  śpiewa.  A  czy  wiesz 

dlaczego? Bo nie spotkasz nigdy w klatce ptaka szczęśliwego”  

to  słowa  refrenu  tego  utworu,  które  skłoniły  zebraną 

publiczność do głębszych przemyśleń. Prezentację baborowskiej 

delegacji  zwieńczyła  choreografia  tanecznoakrobatyczna 

„Powrót do domu” w wykonaniu Karoliny z klasy VII b.

ZSP Baborów
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Od 1 lipca 2020r. uruchamiamy Biuro Obsługi Klienta oraz Kasę 

Działki pod zabudowę mieszkaniową

Burmistrz  Gminy  Baborów  udostępnia  wykaz  nieruchomości 

przeznaczonych  do  sprzedaży  zlokalizowanych  przy  ulicy 

Wiejskiej według poniższego zestawienia:

działka nr 1750 o pow. 0,0908ha, cena wywoławcza: 42.290,00 zł 

działka nr 1751 o pow. 0,0912ha, cena wywoławcza: 42.540,00 zł 

działka nr 1752 o pow. 0,0869ha, cena wywoławcza: 40.570,00 zł 

działka nr 1753 o pow. 0,0822ha, cena wywoławcza: 32.210,00 zł 

działka nr 1757 o pow. 0,1020ha, cena wywoławcza: 39.590,00 zł 

działka nr 1758 o pow. 0,1227ha, cena wywoławcza: 56.680,00 zł 

Planowany  termin  przeprowadzenia  postępowań  przetargowych: 

początek lipca 2020r.

Sprzedaż działek nr 1754  i 1756  została wstrzymana z uwagi na 

trwającą procedurę administracyjną.

Trudny  czas spowodowany sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARSCov2 wywołującym chorobę COVID19 

spowodował wiele utrudnień w organizowaniu życia prywatnego i publicznego. 

W  trosce  o  życie  i  zdrowie  Mieszkańców  naszej  gminy  przez  ostatnie  tygodnie  pracowaliśmy  przy  ograniczonym  kontakcie 

bezpośrednim, realizując wszelkie wnioski i sprawy, które od Państwa spływały. 

Nadal zachęcam do zachowania dystansu społecznego poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego w 

trosce o Wasze bezpieczeństwo.

Jednocześnie informuję, że od 1 lipca 2020r. w holu Urzędu Miejskiego w Baborowie uruchamiamy Biuro Obsługi Klienta oraz kasę 

przy zachowaniu następujących warunków:

 w holu mogą przebywać maksymalnie 2 os. 

 osoby  wchodzące do  urzędu  muszą mieć założoną osłonę na usta  i nos  (maseczka,  chusta,  szal,  przyłbica  itp.) oraz poddać się 

dezynfekcji dłoni,

 każda z osób wchodząca do urzędu będzie rejestrowana w ewidencji klientów.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i zastosowanie się do wskazanych zaleceń.

Tomasz Krupa – burmistrz Gminy Baborów

Adres Redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie ul. Rynek 17/2 i 4 48120 Baborów, tel: 77/4036939,
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Druk i kolportaż: Urząd Miejski w Baborowie.

Nakład 800 egz.

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


