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„Złote Gody” 
50 lat temu złożyli sobie przysięgę tymi słowami: „ślubuję Ci miłość, wierność 

i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, 

Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy święci.” 

W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Burmistrz Gminy 

Baborów  Tomasz  Krupa  w  towarzystwie  Zastępcy 

Kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego  Pani  Beaty  Żądło 

wręczył Medale  za  Długoletnie  Pożycie Małżeńskie  dla  14 

par. Medale  stanowią  nagrodę  dla  osób,  które  przeżyły,  co 

najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

W  tym  roku  z  uwagi  na  wyjątkową  sytuację  zdrowotną 

odstąpiono  od  wręczenia  medali  w  Urzędzie  Miejskim 

w Baborowie w trosce o bezpieczeństwo Jubilatów.   

Symboliczne  spotkania  podczas  których  wręczono  medale 

wraz życzeniami i kwiatami miały miejsce w progu domów 

każdej Pary, która obchodziła ten wyjątkowy jubileusz.

Wszystkim  Jubilatom  jeszcze  raz  składamy  gratulacje   

i życzymy dużo zdrowia, szczęścia oraz spokoju z nadzieją  na 

wspólne spotkanie przy kawie i słodkim poczęstunku. 
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Kroczak Tadeusz i Waleria z Suchej Psiny 

Mencel Marianna i Marian z Czerwonkowa

Sobota Henryk i Krystyna z Baborowa

Ciosek Teresa i Jan z Baborowa 

Jankowscy Krystyna i Bronisław z Baborowa 

Gajos Stanisław i Helena z Baborowa

Rzeźnik Bronisław i Stanisława z Czerwonkowa

Mróz Władysław i Danuta z Baborowa

Sawicki Piotr i Weronika z Baborowa 

Bencal Bronisław i Krystyna z Baborowa

Krupa Mieczysław i Irena z Baborowa

Kłos Kazimierz i Kazimiera z Czerwonkowa

Pliś Józef i Maria z Baborowa 

Balon Bronisław i Danuta z Boguchwałowa   

Od  tego  roku,  w  którym  miasto 

Baborów  obchodzi  725  lecie  istnienia 

Burmistrz  Gminy  Baborów  podjął 

inicjatywę  uhonorowania  Jubilatów 

z  jeszcze  większym  Wspólnym 

doświadczeniem  życiowym.  Dla  par 

obchodzących  55,  60,  65  i  70  rocznicę 

ślubu  będą  wręczane  wyjątkowe 

upamiętnienia  tej  wspaniałej  chwili 

podkreślającej  wagę  związku 

małżeńskiego. 

55. rocznica ślubu  szmaragdowa 

60. rocznica ślubu  diamentowa

65. rocznica ślubu  żelazna

70. rocznica ślubu – kamienna

UM

Państwo Mróz Państwo Bencal

Państwo Pliś

Państwo Sawiccy Państwo Gajos

Państwo Ciosek

Państwo BalonPaństwo Jankowscy
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INFRASTRUKTURA POŁUDNIE 
Po  ponad  2  latach  i  2  miesiącach  dokonaliśmy  tego  co  przez  lata  było 

niemożliwe.  Warto  mieć  plan  i  skrupulatnie  go  realizować  myląc 

o bezpieczeństwie mieszkańców i rozwoju naszej Gminy.

19 marca 2021r.  aktem notarialnym spisanym w Kancelarii we Wrocławiu 

przejęliśmy  działkę  PKP  stanowiącą  główny  obszar  komunikacyjny 

niezbędny  do  efektywnej  przebudowy  ulicy  Kolejowej  wraz  ze 

skrzyżowaniem zbiorczym z ulicą Opawską i Polną. To otwiera nam drogę 

do kolejnych działań.

W  chwili  obecnej  z  nadzieją  oczekujemy  na  rozstrzygnięcie  naboru 

wniosków w  ramach  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych. Drodzy 

Mieszkańcy,  rozwój  gospodarczy  musi  iść  w  parze  z  bezpieczeństwem 

i komfortem Waszego życia. Jesteśmy świadomi, jakie zadanie jest naszym 

priorytetem.

Tomasz Krupa – burmistrz Gminy Baborów

Lawinowy wzrost cen odpadów
 System śmieciowy w Polsce wymaga zmian

Pożądanym  kierunkiem  zmian  w  gospodarce  odpadami  jest  zmniejszenie  produkcji  odpadów,  zwiększenie  poziomu  recyklingu 

i odzysku. Niestety z roku na rok wytwarzamy coraz więcej odpadów. Począwszy od jednorazowych woreczków, reklamówek czy 

też butelek zarówno tych szklanych jak i plastikowych, a na meblach, czy też sprzęcie AGD i RTV kończąc.

Jednym  z  dobitnych  przykładów  jest  wzrost  wytwarzanych  odpadów 

wielkogabarytowych. Jeszcze w 2015r. mieszkańcy gminy Baborów wystawili 

podczas  zbiórek  zaledwie 18  ton odpadów  takich  jak; meble, pralki,  lodówki 

i  inne  odpady  wielkogabarytowe.  Nie  zawsze  są  to  odpady  uszkodzone  lub 

zużyte. Coraz częściej pojawiają się odpady bez jakichkolwiek wad – po prostu 

wymieniamy coraz częściej coś dobrego na coś nowego. 

Taki  trend  doprowadził  do  wytworzenia  na  terenie  gminy  Baborów  w  2020r.  155  ton  odpadów  wielkogabarytowych  (w  tym 

z podmiotów gospodarczych) co stanowi wzrost o 761% !!! przy jednoczesnym wzroście kosztów tylko ich zagospodarowania, aż 

o  ponad  117  000,00  zł.  Do  tego  należy  przecież  doliczyć  jeszcze  ich  zbiórkę  i  transport  na  instalację  zewnętrzną  do  czego 

zobowiązana jest nasza Spółka.

Niestety, pomimo  utrzymania kosztów wewnętrznych  tj. Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.  z poziomu wyliczonego w  roku 

2019 oraz wartości kosztów administracyjnych oscylujących w urzędzie na poziomie roku 2015 musieliśmy podjąć ponownie trudną 

decyzję o podwyżce cen za odbiór odpadów z uwagi na czynniki zewnętrzne.

Taki  trend  doprowadził  do  wytworzenia  na  terenie  gminy  Baborów  w  2020r.  155  ton  odpadów  wielkogabarytowych  (w  tym 

z podmiotów gospodarczych) co stanowi wzrost o 761% !!! przy jednoczesnym wzroście kosztów tylko ich zagospodarowania, aż 

o  ponad  117  000,00  zł.  Do  tego  należy  przecież  doliczyć  jeszcze  ich  zbiórkę  i  transport  na  instalację  zewnętrzną  do  czego 

zobowiązana jest nasza Spółka.

Dlaczego odpady drożeją? Zwiększenie ilości głównych frakcji odpadów – zestawienie 5cio letnie:

zwiększona produkcja odpadów zmieszanych w latach 2015 – 2020 o 400 ton, a przy uwzględnieniu firm o 485 ton

wzrost ilości odpadów opakowaniowych. W 2015 mieszkańcy przekazali 107 ton, a w 2020 164 tony, co stanowi wzrost o 57 

ton ( łącznie z firmami wzrost o 75 ton),

zwiększona  ilość przekazywanych odpadów wielkogabarytowych w  latach 2015 – 2020 o 104 tony, a przy uwzględnieniu 

firm o 137 ton

odpadów biodegradowalnych odebrano w 2020r. 337 ton czyli o 43 tony więcej niż w 2015. Przy uwzględnieniu firm jest to 

wzrost o 58 ton
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W  2018  i  2019  roku  Gmina  przekazała  na  funkcjonowanie  systemu  śmieciowego 

oszczędności  tylko  w  kwocie  125  000,00  zł  ponieważ  pobrane  od Mieszkańców  opłaty 

śmieciowe w latach 2013 i 2014 stanowiące oszczędności Gminy Baborów w kwocie ponad 

327 000,00 zł  zostały przekazane w minionych  latach poprzedniej kadencji na  inwestycje 

gminne. 

W 2021r. nastąpił wzrost opłaty w stosunku do roku 2018 o ponad 62%

Pozostałe  czynniki  zewnętrzne  cenotwórcze  niezależne  od  Gminy  Baborów  oraz  ZUK  Baborów 

wpływające na wzrost stawki:

Zmiana wynagrodzenia minimalnego przy uwzględnieniu 20 letniego okresu stażowego:

• 2015 r.: 1.750,00 zł

• 2021 r.: 3.360,00 zł

Stawki opłat środowiskowych:

2015r.: 120,76 zł (+ podatek VAT i koszt zagospodarowania)

2018r.: 170,00 zł (+ podatek VAT i koszt zagospodarowania)

2019r.: 220,00 zł (+ podatek VAT i koszt zagospodarowania)

2020r.: 270,00 zł (+ podatek VAT i koszt zagospodarowania)

2021r.: 276,10 zł (+ podatek VAT i koszt zagospodarowania

Temat podwyżki odpadów jest sprawą bardzo drażliwą bo dotyka naszych kieszeni. Niestety to My mieszkańcy produkujemy coraz 

więcej  odpadów,  za  które  na  instalacjach  zewnętrznych  musimy  płacić  coraz  więcej.  Dynamika  wzrostu  odbieranych  odpadów 

i wzrost kosztów  ich zagospodarowania w ostatnich latach przyprawia o „zawrót głowy”. Do  tego dochodzi  jeszcze wzrost pensji 

minimalnej,  co  na  pewno  z  jednej  strony  stanowi  pozytywny  aspekt  naszego  życia,  ale  jednocześnie  podwyższa  koszty  dnia 

codziennego, co obserwujemy w domowym budżecie. 

Wzrost  cen  zagospodarowania  odpadów  na  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów  w  Dzierżysławiu,  do  której  ZUK  Baborów 

przekazuje zbierane odpady:

Kolejny czynnik wzrostu cen odbioru  śmieci  to  zmiany prawne  i brak możliwości używania znacznej części odpadów  z palenisk 

zbiorczych (popioły) do tworzenia okryw rekultywacyjnych składowiska w Baborowie. 

W konsekwencji strumień tych odpadów, który jeszcze niedawno był wykorzystywany do rekultywacji składowiska wzrósł w 2020r. 

w  porównaniu  do  roku  2015  o  443  tony.  Jest  to masa  odpadów,  za  którą Zakład Usług Komunalnych musi  ponosić  dodatkowe 

opłaty środowiskowe.

Zapytacie Państwo, a gdzie oszczędności z poprzednich lat o których mówiłem?
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15 marca br. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę 

Wnioskodawców Marszałkowskiej  Inicjatywy Sołeckiej,  która 

zawiera  zadania  rekomendowane  do  udzielenia  pomocy 

finansowej  z  budżetu  Województwa  Opolskiego  w  formie 

dotacji  celowej  gminom  województwa  opolskiego  w  ramach 

programu na rok 2021.

Nasze sołectwa:

Boguchwałów – doposażenie placu zabaw, 

Księże Pole – modernizacja świetlicy wiejskiej,

Raków – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej,

Sucha Psina – remont świetlicy wiejskiej,

Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 5 zadań w 5 Sołectwach 

Szczyty – budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej, 

Tłustomosty  –  wykonanie  przepustu  drogowego  w  drodze 

gminnej  (działka nr 531/2) wraz z oczyszczeniem przyległego 

rowu.Łączna wartość dofinansowania: 30 000,00 zł

Ostateczną  decyzję  w  sprawie  udzielenia  gminom  pomocy 

finansowej  na  dofinansowanie  zadań w  2021  roku  w  ramach 

Marszałkowskiej  Inicjatywy  Sołeckiej  podejmą  radni 

województwa  na  sesji  Sejmiku  Województwa  Opolskiego. 

W  kwietniu  br.  planowane  jest  podpisanie  umów  z  gminami 

i przekazanie dotacji.

UM

Czysty Region: 25,00 zł od osoby

(np.: Pawłowiczki, Reńska Wieś)

Bierawa: 26,00 zł od osoby

Prudnik: 26,00 zł od osoby 

Nędza: 27,50 zł od osoby

Baborów: 28,00 zł od osoby

Branice: 28,00 zł od osoby

Głubczyce: 28,00 zł od osoby

Krapkowice: 28,00 zł od osoby

Zawadzkie: 28,00 zł od osoby

Opole: 28,00 zł od osoby

Dąbrowa Górnicza: 29,00 zł od osoby

Ruda Śląska: 30,00 zł od osoby

Wołczyn: 30,00 zł od osoby

Byczyna: 32,00 zł od osoby

Praszka: 32,00 zł od osoby

Olszanka 32,00 zł od osoby

Kornowac: 32,50 zł od osoby (1), 29,50 zł od 2 osób 

i powyżej)

Krzanowice: 34,00 zł od osoby (1os.), 33,50 zł (2 os.) 32,50 

zł (3 os.) 31,50 zł (4 os.) 30,50 zł (5 os. +)

Zgierz: 33,00 zł 

Łódź: 34,00 od zł od osoby 

Kórnik: 35,00 zł

Jelenia Góra: 35,20 zł od osoby

Będzin: 36,00 zł od osoby 

Zielonki: 36,00 zł od osoby (wielorodzinna) 32,00 zł 

jednorodzinna 

Warszawa: 38,19 zł od osoby*

*rozliczanie odbioru odpadów przy uwzględnieniu zużycia 

wody: 12,73zł/m3. Przykładowa stawka wyliczona przy 

zużyciu wody przez 1 mieszkańca w ilości 3,00m3.

W Gminie Pietrowice Wielkie  trwa  obecnie postępowanie  przetargowe, w  którym ofertę  złożyła  tylko  jedna  firma, a  jej wartość 

stanowi wzrost o 30% w stosunku do poprzednich postępowań przetargowych. 

Na dzień dzisiejszy w Pietrowicach Wielkich obowiązują następujące stawki: 30,00 zł od osoby, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 

mieszkaniec,  26,00  zł/  os.  –  2 mieszkańców,  24  zł/os.  –  3 mieszkańców,  22  zł/os.  –  4 mieszkańców,  21zł/os.  –  5 mieszkańców, 

 20zł/os. – 6 mieszkańców, 19zł/os. – 7 mieszkańców, 18zł/os. – 8 lub więcej mieszkańców.

Tomasz Krupa – burmistrz Gminy Baborów

Miejsce Pamięci 
 w Boguchwałowie

W  listopadzie  ubiegłego  roku  zakończyły  się  prace  związane 

z  uporządkowaniem  terenu  przy  Cmentarzu Komunalnym w Boguchwałowie. 

Prace, które trwały kilkanaście miesięcy, obejmowały między innymi:

 renowację ogrodzenia w tym: czyszczenie, uzupełnienie brakujących elementów dekoracyjnych, malowanie i wykonanie furtki,

  renowację  krzyża  oraz  wmurowanie  tablicy  upamiętniającej  więźniów Niemieckiego Nazistowskiego  Obozu  Koncentracyjnego 

i Zagłady AuschwitzBirkenau, którzy zginęli podczas „Marszu śmierci” na terenie sołectwa Boguchwałów,

 wykonanie muru pod ogrodzeniem,

 wykonanie chodnika z kostki brukowej,

 posadzenie ozdobnych krzaków,

 rozplantowanie ozdobnego kamienia.

Prace zostały sfinansowane i wykonane przez Pana Mariana Bliźnickiego 

i Pana Mieczysława Hanuska, natomiast koszt zakupu ozdobnego kamienia 

i jego transportu poniosła Gmina Baborów. 
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W  związku  z  pogarszającą  się  sytuacją  epidemiczną 

w  Powiecie  Głubczyckim,  decyzją  Wojewody 

Opolskiego,  pod  koniec  października  2020  r.  został 

utworzony  nowy  Oddział  dla  pacjentów 

z  potwierdzonym  zakażeniem  SARSCOV  2 

w  Głubczyckim  Szpitalu.  Nie  było  to  łatwe  zadanie 

z uwagi na to, iż w krótkim czasie należało dostosować 

pomieszczenia  i  cały  sprzęt  medyczny  do  potrzeb 

pacjentów  chorujących  na  COVID19.Dyrektor 

Szpitala,  mając  ograniczone  możliwości  finansowe, 

zwrócił  się  do  gmin  z  prośbą  o  pomoc  w  zakupie 

nowego sprzętu lub wyposażenia. 

w Głubczyckim Szpitalu
Pomoc dla utworzonego Oddziału „Covidowego” 

Zgodnie  z  Uchwałą  Nr  1  Rady  Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników  z  dnia  3  marca  2021  r.  została  ogłoszona  wysokość 

miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2021 r.

Wysokość  składki  na  ubezpieczenie  wypadkowe,  chorobowe  i  macierzyńskie  za  podlegającego  przez  cały  miesiąc  rolnika, 

małżonka, domownika i pomocnika rolnika wynosi 42,00 zł miesięcznie.

W przypadku gdy rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, 

należna składka wynosi 14,00 zł miesięcznie (tzn. stanowi 1/3 pełnej składki). 
Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalnorentowej za rolnika, małżonka i domownika w II kw. 2021 r. wynosi 101,00 zł.

Dodatkowa miesięczna  składka na  to ubezpieczenie za  rolników prowadzących gospodarstwo  rolne o powierzchni powyżej 50 ha 

przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

•  12%  emerytury  podstawowej  tj.  122,00  zł  dla  gospodarstw  rolnych  obejmujących  obszar  użytków  rolnych  do  100  ha 

przeliczeniowych;

•  24%  emerytury  podstawowej  tj.  243,00  zł  dla  gospodarstw  rolnych  obejmujących  obszar  użytków  rolnych  powyżej  100  ha 

przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych;

•  36%  emerytury  podstawowej  tj.  365,00  zł  dla  gospodarstw  rolnych  obejmujących  obszar  użytków  rolnych  powyżej  150  ha 

przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych;

•  48%  emerytury  podstawowej  tj.  487,00  zł  dla  gospodarstw  rolnych  obejmujących  obszar  użytków  rolnych  powyżej    300  ha 

przeliczeniowych;

Termin  uregulowania  należnych  składek  za  rolników,  małżonków  i  domowników  za  II  kwartał  2021  r.  upływa  z  dniem  30 

kwietnia 2021 r.

Wszelkie  informacje  dotyczące  wysokości  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  rolników  dostępne  są  na  stronie  internetowej: 

www.krus.gov.pl

Opracowała:

Katarzyna Bunkiewicz – Zca Kierownika  Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu

Wysokość miesięcznej składki na 
ubezpieczenie społeczne rolników

 w II kwartale 2021 r.

Burmistrz Gminy Baborów serdecznie dziękuje obu Panom za zaangażowanie i trud włożony w uporządkowanie tego miejsca 

i nadanie mu właściwego charakteru.

T. Andrzejak
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Burmistrz Gminy Baborów, po konsultacji z Panią Skarbnik oraz rozeznaniu potrzeb w zakresie sprzętu medycznego zaproponował 

Radzie Miejskiej w Baborowie udzielenie pomocy w wysokości 16 tys. zł. Pieniądze miały zostać przeznaczone w całości na zakup 

4  szt.  koncentratorów  tlenu,  które  są  niezbędne  w  terapii  tlenowej  pacjentów  z  niewydolnością  oddechową.  Rada  przyjęła 

propozycję  udzielenia  pomocy  jednogłośnie.  Zakupiony  przez Gminę  sprzęt medyczny  został  przekazany  do  szpitala  w  dniu  23 

listopada 2020 r. w obecności Burmistrza Baborowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie. Dyrektor Szpitala, na sesji 

Rady Powiatu Głubczyckiego, podziękował wszystkim darczyńcom, w  tym włodarzom gmin, za udzieloną pomoc, bez której nie 

byłoby możliwe tak szybkie i sprawne otworzenie nowego Oddziału „Covidowego” dla mieszkańców naszego powiatu. 

A.Czechowicz

Spotkanie z najstarszą mieszkanką Gminy Baborów
Najstarsza mieszkanka Gminy Baborów to pani Jadwiga Śmieja. Setne urodziny obchodziła w dniu 13 lutego. Pochodzi z Bielawy 

i posiada dużą rodzinę. Wychowała siedmioro dzieci. Obecnie opiekuje się nią córka, pani Bożena Domagała, która w imieniu mamy 

uczestniczyła we mszy z okazji jubileuszu. 

 Kiedyś była zdrowa żywność, mniej przetworzona. Zapewne to było 

jednym  z  czynników  ,  które  powodowały  dłuższe  życie   Mówi  pani 

Bożena kiedy odwiedzam ją w  domu.  

   Moja mama  była  kobietą  niezwykle  zajętą,  nigdy  nie miała  czasu. 

Była zawsze bardzo dobrym człowiekiem, troskliwą mamą  Wspomina 

pani  Bożena  i  częstuje  mnie  ciastkiem  i  herbatą.  Pani  Bożena 

zorganizowała  małą  imprezę.  Ze  względu  na  obecną  sytuację  na 

uroczystości było niewielu członków rodziny.

Pani  Jadwiga  ma  piętnaścioro  wnuków,  dwudziestu  siedmiu 

prawnuków oraz trójkę praprawnuków. 

Pani  Bożena  pokazuje  stare  zdjęcia  z  młodości  swojej  mamy.  Czuję 

dumę  ale  i  żal,  że  tak  niewiele  zdjęć  zachowało  się.  Pokazuje  także 

 gratulacje od burmistrza Gminy Baborów i Bielawy. 

Jeszcze  raz  życzymy  zdrowia  dla  całej  rodziny  jak  i  szczęścia  oraz 

błogosławieństwa Bożego.

Anna Czyrska 
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Z SECEM DO LUDZI...
Szanowni  Państwo  czując  wielką  potrzebę  ,,zrobienia  czegoś 

dobrego,, dla innych zapragnęłam, aby w naszej gminie pojawiło 

się  pierwsze  serduszko  na  plastikowe  nakrętki.  Postanowiłam 

więc  zawalczyć  i  znaleźć  firmę,  która  zechciałaby  podarować 

nam owe serce. 

Po  kilkunastu  wykonanych  telefonach,  kilkudziesięciu  prośbach 

i  wiadomościach  udało  się.  Dzięki  dobroci  prywatnego 

Przedsiębiorcy  pozyskaliśmy  nasze  pierwsze  serce  zupełnie 

bezpłatnie !

W  transport  z  oddalonej  o  prawie  300  km  miejscowości 

zaangażował  się  mój  mąż  i  dzięki  własnym  środkom  udało  się 

sprowadzić nasze gminne serduszko do Baborowa. 

Serce,  choć  metalowe  ma  ogromną  moc.  Głównym  celem  tej 

akcji jest możliwość pomocy dzieciom niepełnosprawnym, a przy 

okazji możliwość zadbania o nasze środowisko.

Z  wielką  radością  obserwowałam  jak  serduszko  w  szybkim 

tempie napełnia się nakrętkami. Pierwsza tura zakrętek na prośbę 

rodziców dzieci niepełnosprawnych z naszego miasteczka  trafiła 

do Stowarzyszenia „JESTEŚMY WYJĄTKOWI” z Kietrza.

W następnej kolejności zakrętki trafią do Stowarzyszenia Dzieci Niepełnoprawnych „TACY SAMI” z Głubczyc, do którego również 

należą nasze dzieci.

Przy okazji chciałabym podziękować WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM naszej gminy za każdą nawet najmniejszą nakrętkę. Dzięki 

Wam pomoc dzieciom stała się możliwa i realna. Dziękuję pracownikom ZUKu, którzy na bieżąco opróżniają serduszko z nakrętek. 

Moje podziękowania chciałabym również skierować do Pani Prezes ZUKu za nieodpłatny dowóz korków do Stowarzyszeń. Mam 

ogromną nadzieję, że nasza serduszkowa rodzina będzie się powiększać. 

Pamiętajmy, że warto pomagać ! 

 K.Bartman

GMINA BABORÓW KWIATEM SŁYNĄCA

Z  inicjatywy  trzech  Pań  Radnych  Rady  Miejskiej  w  Baborowie  Ewy  Stanulewicz,  Dagmary  FryzelKalita  i  Kamili  Bartman 

powstaje projekt współpracy pn.: „GMINA BABORÓW KWIATEM SŁYNĄCA”. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia realizacja 

tego kolorowego przedsięwzięcia jest uzgadniana małymi krokami. Ten pomysł to wspólne budowanie wyjątkowej marki naszego 

obszaru.  Od  tego  roku  w  którym  nasze  miasto  obchodzi  725lecie  istnienia,  Gmina  Baborów  przystępuje  do  ukwiecenia  kilku 

reprezentatywnych punktów, natomiast podjęta współpraca pozwoli na rozszerzenie tych działań. Za udział w pierwszym spotkaniu 

dziękujemy Pani Jagodzie Kałwa Gospodarstwo Ogrodnicze Maciej Kałwa i Aleksandrze Serwach Wieczorek Ogrodnictwo Szczyty, 

oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. 

UM
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Zdemontowany  plac  zabaw  na  Osiedlu  Akacjowym,  zdewastowany  plac  zabaw  przy  ulicy  Kościuszki,  usunięte  urządzenia 

zabawowe na placu zabaw przy ulicy Opawskiej, to do niedawna obraz naszej infrastruktury dla dzieci i młodzieży w Baborowie.

Gmina Baborów wspólnie z Zespołem Szkolno–Przedszkolnym z końcem 2020r. zrealizowała projekt przy wykorzystaniu własnych 

środków budżetowych. Ten projekt  to budowa przyszkolnego placu zabaw przy ulicy Wiejskiej w Baborowie zgodnie z podstawą 

programową, która wskazuje na konieczność wykonania takiego placu dla uczniów klas 1 – 3. Koncepcja projektu została wykonana 

przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz  „Małych projektantów” z klas 1 – 3. Tym samym projekt powstał w ekspresowym 

tempie. Wartość zadania to ok. 116.000,00 zł.

Plac  zabaw  z  dużym  zestawem  zabawowym,  huśtawkami,  urządzeniami  sprężynowymi,  sprawnościowymi  i  siłowymi  będzie 

z pewnością cieszył dzieci i młodzież przez kolejne lata. 

W 2021 roku plac będzie uzupełniony o roślinność 

i dodatkowe elementy wyposażenia.

W  trakcie  realizacji  zadania  inwestycyjnego został 

ogłoszony  konkurs  pn.:  „PROJEKT 

PRZYSZKOLNEGO  PLACU  ZABAW” 

dedykowany  dzieciom  z  klas  13.  Młodzi 

projektanci  wykazali  się  ogromna  wyobraźnią 

i  pomysłowością,  a  komisja  konkursowa  miała 

spory  problem,  aby  z  dużej  ilości  złożonych  prac 

wybrać najlepsze.

Po  burzliwych  naradach  komisja  postanowiła 

wyróżnić „Architektów”: 

Klasa 1: Hanna Fryzel, Antoni Majewski, Dominik 

Pisarski,  Martyna  Sniehotta,  Jakub  Jurkiewicz, 

Aleksander Lechoszest, Zuzanna Święty. 

Klasa  2:  Zuzanna Medyńska,  Emilia  Ripa,  Hanna 

Szwec,  Hanna  Pytel,  Marta  Mucha,  Katarzyna 

Gułaj. 

Klasa  3:  Malwina  Kmiecik,  Karol  Niewola,  Lena 

Próchniak, Oliwia Jasek, Aleksander Krajczy 

Musimy zadbać o nasze dzieci ! 
 budowa pierwszego placu zabaw w Baborowie zakończona 

Jednocześnie  Komisja  Konkursowa  w  składzie: 

Tomasz  Andrzejak,  Małgorzata  Gużda,  Edyta 

PiasnaPanicz  oraz  Alicja  Bednarz  przyznała  tytuł 

„MŁODEGO  ARCHITEKTA”  Gminy  Baborów 

2021 dla:

Martyny Sztreker – klasa 1
Radosława Michalskiego – klasa 2

Karoliny Górskiej – klasa 3

Nagrody  dla  zwycięzców  zostały  wręczone  przez 

Magdalenę  Załuską  –  wicedyrektor  ZSP, 

Krzysztofa  Tokarz  –  przewodniczącego  RM 

i Tomasza Krupę – burmistrza Gminy Baborów  

UM
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DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA

Jeśli posiadasz w swoim domu tzw. kopciucha to zachęcamy do skorzystania 

z proponowanego przez Gminę dofinansowania jego wymiany na źródło ekologiczne.

Jakie warunki należy spełnić?

Dotychczasowe  źródło  ciepła  nie może  być  źródłem  ekologicznym  (wymiana  pieców  gazowych 

czy źródeł elektrycznych nie jest objęta dofinansowaniem, wymieniamy tylko kopciuchy).

Dotychczasowe źródło ciepła musi być eksploatowane, przez co najmniej 5 lat.

Budynek, w którym planowana jest wymiana powinien być użytkowany, co najmniej 10 lat.

Procedura składania wniosków:

 Właściciel nieruchomości, który jest zainteresowany skorzystaniem z dotacji składa w Urzędzie Miejskim w Baborowie Wniosek 

o udzielenie z Budżetu Gminy dotacji na wymianę źródła ciepła. 

 Po zweryfikowaniu wniosku urzędnik dokona kontroli istniejącego źródła ciepła.

 Po kontroli następuje podpisanie umowy pomiędzy Gminą, a Mieszkańcem.

 Następnie Mieszkaniec dokonuje zakupu i montażu pieca.

 Po montażu pieca i uzyskaniu niezbędnych dokumentów (pozytywna opinia kominiarska, faktury, protokół odbioru i/lub protokół 

próby szczelności) należy zgłosić w Urzędzie zakończenie inwestycji.

  Następnie  urzędnik  udaje  się  na  kolejną  kontrolę  celem  sprawdzenia  czy  dotychczasowe  źródło  ciepła  zostało  zlikwidowane, 

a nowe jest eksploatowane.

 W ciągu dwóch tygodni od kontroli Gmina wypłaca Mieszkańcowi dotację.

Jeśli masz możliwość przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci gazowej uzyskasz dotacje tylko na piec, który nie 

będzie zasilany paliwem stałym.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia.

Dotacja  jest  przydzielania  według  kolejności  wpływu  wniosków  do  urzędu  i  trwa  do  momentu  wyczerpania  środków 

przeznaczonych na ten cel.

Wnioski  będzie  można  pobierać  w  Urzędzie  Miejskim  w  Baborowie  lub  na  stronie  internetowej  Gminy  www.baborow.pl 

w zakładce: Urząd – Ochrona Środowiska – Dofinansowanie wymiany źródła ciepła.

Wysokość dofinansowania to 50% kosztów, jednak nie więcej niż 3 500,00 zł.

To czym oddychasz zależy od Ciebie! 
Więcej informacji pod numerem telefonu: 77 403 69 19 lub w Urzędzie Miejskim 

w Baborowie.
UM
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W przeddzień pierwszego dnia wiosny, czyli 20 marca, 12 ochotników zebrało się w Baborowie i Dziećmarowie, aby wziąć udział 

w  akcji Marsz  dla  Zdrowia: Ludzi, Natury  i  Ziemi.  Jest  to  akcja,  którą  Stowarzyszenie  powtarza  co  roku w marcu. Ma  na  celu 

sprzątanie  śmieci  rozrzuconych  na  trasie Marszu,  która  zmienia  się  co  roku. W  tym  roku wybrano  dwie  trasy:  w Dziećmarowie 

i Baborowie. Celem Marszu było nie tylko zbieranie odpadów, ale także wsparcie Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt.

Uczestnicy  posprzątali w  sumie  5  km  tras  na  terenie  naszej  gminy,  zebrano  ponad 40 worków odpadów. Oprócz  standardowych 

śmieci, znalazły się też takie osobliwości, jak sprzęt ogrodniczy, zderzak samochodowy, umywalka czy akwarium. W sumie zebrano 

niemal  500  butelek  i  800  puszek.  Do  tego  anonimowi  darczyńcy  przekazali  dodatkowe  60  zł  darowizny.  Dzięki  temu  na  konto 

Opolskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt z tytułu Marszu trafi 200 zł wsparcia.

Raportujemy po Marszu

Jak  co  roku,  w  związku  z  Marszem  Stowarzyszenie  EkoLogika  Baborów  otrzymało  nieocenione  wsparcie  od  Zakładu  Usług 

Komunalnych. Przekazane zostały worki, a zaraz po zakończeniu Marszu pracownicy ZUK je zebrali i wywieźli na składowisko.

Wszystkim wspierającym nasze działania w  tym dniu, osobiście  i  zdalnie,  serdecznie  dziękujemy  i  zapraszamy do maszerowania 

z nami przy okazji kolejnego Marszu.

Justyna Maserak – EKOLOGIKA Baborów

Budowa SKATEPARKU 
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Trwają  prace  projektowe  związane  z  budową 

skateparku  i  placu  zabaw  na  terenie  Osiedla 

Akacjowego w  Baborowie. Wszystko  rozpoczęło  się 

od  spotkania  z  młodzieżą.  To  Oni  wskazali  swoje 

potrzeby,  a  jednocześnie  deklarowali  chęć  pomocy 

przy  realizacji  zadania.  Później  przyszedł  czas  na 

konsultacje  docelowej  lokalizacji  inwestycji 

z dorosłymi mieszkańcami Osiedla. 

Zasugerowano 2 miejsca: teren po byłym placu zabaw 

oraz obecne boisko osiedlowe. Wybór padł na boisko. 

W ramach zadania ma powstać skatepark, plac zabaw, 

nowe  chodniki,  oświetlenie  solarne,  wiata,  mini 

boisko  oraz  inne  elementy  małej  architektury.  Już 

niebawem poznamy ostateczną wersję projektu, który 

zamierzamy zrealizować jeszcze w tym roku.
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AWANS Młodzików do II LIGI w sezonie 2020/21 !!!

Szacowana  wartość  inwestycji  to  500  000,00  zł.  Symboliczny 

„czek”  na  realizację  tego  zadania  przekazał  podczas  jednego  ze 

spotkań  w  Baborowie  Wiceminister  Obrony  Narodowej  Marcin 

Ociepa,  z  którym  rozmawialiśmy  o  zadaniach  istotnych  dla 

rozwoju naszej gminy. 

Tomasz Krupa – burmistrz Gminy Baborów 

Bardzo dobra gra młodych piłkarzy Sokoła Boguchwałów w przeciągu całego sezonu pozwoliła na zajęcie 2 miejsca w tabeli tuż za 

zespołem KS POLONIA Głubczyce. Warto zaznaczyć,  że  tylko  dwa zespoły Sokół  i Polonia  zakończyły  rozgrywki  bez  porażki, 

a ich bezpośredni mecz zakończył się remisem 2:2. Sokół wygrał 5 spotkań i 3 zremisował, a bilans bramkowy wyniósł 49:7. 

W rozgrywkach II Ligi zespół Sokoła zmierzy się z:

 UKS FOOTBALL ACADEMY KKoźle

 SMWSIR KOKSOWNIK Zdzieszowice

 SKS PIAST I Strzelce Opolskie

 LKS VICTORIA Żyrowa

 KS POLONIA Głubczyce

 KS METALOWIEC Łambinowice

 KS CISOWA KKoźle  

Wręczenie okolicznościowych medali za uzyskanie awansu do II Ligi Młodzików w sezonie 2020/21. 
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Skład  gazety  zamykamy  kilka  minut  po  pierwszym  meczu  w  II  LIDZE,  wygranym  przez  LZS  SOKÓŁ  Boguchwałów  z  UKS 

FOOTBALL ACADEMY KKoźle 5:0. Mecz został rozegrany na boisku w KKoźlu a strzelcem pierwszej bramki na II ligowych 

boiskach był Filip Stępień.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

UM

Kadra: 

Andrzejak  Jan, Bałuszyński Krystian, Besz  Jan, Besz Witold, Dziki Kacper, Dziki  Jakub, Gurazdowski  Jakub,  Jakorlewic  Jakub, 

Kałwa Franciszek,  Karpiel  Kamil,  Karoń  Stanisław,  Krzuś  Kacper,  Knapik Miłosz, Kmiecik  Jakub,  Konopka  Jakub,  Łankowski 

Aleksander, Ruciński Wiktor, Strażnik Filip, Stępień Filip, Sumik Piotr, Mirecki Jakub, Cykowski Bartłomiej, Szymański Rafał.

Trenerzy: Grzegorz Hanusek – I trener, Piotr Solorz – II trener, Dawid Komarnicki. 
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Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w tak trudnym dla 

wszystkich  czasie,  liczymy  na  Was  również  podczas  kolejnej  akcji 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy   mówi Anna Szewczuk,  szef 

Sztabu  nr  6610.  Dziękujemy  również  naszym  wolontariuszom: 

Agnieszce  Mysłek,  Wojciechowi  Śliwińskiemu,  Tomaszowi  Krupie, 

Marzenie  Linczewskiej,  Magdalenie  Bradel,  Cezaremu  Wanatowi, 

Sylwestrowi  Sobczykowi,  Józefie  Hipnartowicz,  Markowi 

Wiatrowiczowi,  Lidii  Wrzos,  Annie  Kwiatkowskiej,  Teresie  Wołk, 

Elwirze  Holeczek,  Ewie  Krzykała,  Ewelinie  Jankowskiej,  Annie 

Rydzik,  Annie  Bałuszyńskiej,  Annie  Kiner,  Kamili  Bartman  i  Ewie 

Świercz.

Wośpujemy spacerujemy!
Kolejny,  już  29.  finał  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy  pokazał  ponownie,  że  potrafimy  jednoczyć  się  aby  pomagać 

potrzebującym. Nawet w obliczu trudnej sytuacji – nie zawiedliśmy! 

Coroczni organizatorzy zbiórki dla WOŚP w Baborowie, i  w tym roku stanęli na wysokości zadania. W budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury  w  Baborowie  darczyńcy  mieli  możliwość  wspomóc  zbiórkę  poprzez  zakup  szczęśliwych  balonów  zawierających  losy 

z nagrodami, ciast i tortów.

Osoby, które miały obawy nas odwiedzić w GOK’u, z powodu pandemii, miały możliwość zobaczyć się z nami podczas spaceru ulicami 

miasta, zabezpieczonemu przez bohaterów dla dzieci: Shreka, Batmana i  Kapitana Amerykę. Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Wielkie liczenie
Tym  razem  Wielka  Orkiestra  Świątecznej 

Pomocy zbierała pieniądze pod hasłem: ”Finał 

z  głową”.  Zebrane  środki  zostaną 

przeznaczonego  na  zakup  sprzętu  dla 

dziecięcych  oddziałów  laryngologii, 

otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Dzięki  ciężkiej  pracy  organizatorów, 

wolontariuszy  i wielu  innych  ludzi wielkiego 

serca,  zebrano  rekordową  dla  Baborowa 

kwotę: 23 016,00 zł.

Sukces ten cieszy bardzo ponieważ pokazuje, 

że  pomimo  obostrzeń  i  ograniczeń  lubimy 

i chcemy pomagać.

Wielkie  podziękowania  wędrują  również  dla 

naszych sponsorów:

BABORÓW

Animator Kultury 

GOK w Baborowie

Paulina Hamelusz
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ZIMOWA KRAINA CZARÓW Czyli ferie w necie 2021!
W tym roku, ferie zimowe odbyły się w niecodziennej formie, ponieważ były to ferie online!

Przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Projektu „Z kulturą mi do twarzy”, którego  tematy  realizowaliśmy właśnie podczas zajęć. Co 

zatem robiliśmy? Wprowadziliśmy dzieci  i  ich  rodziców m.in. w „Magiczny świat dźwięków”, byliśmy także z wizytą w  teatrze, 

poznaliśmy  stroje  ludowe,  zaznajomiliśmy  się  ze  szczątkiem  historii  Baborowa  a  nawet  razem  gotowaliśmy!  Zajęcia  były 

przygotowywane przez naszych animatorów, a filmiki były udostępniane na fanpage’u Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie. 

Oglądaliście Nas? Co Wam się najbardziej podobało? Może robienie slime? A może jednak wspólne zajęcia ruchowe z unicornem 

i bałwankiem? My mieliśmy mnóstwo zabawy, mamy nadzieję, że Wy też! Fajnie, że byliście z Nami! 

Animator kultury GOK

Magdalena Polak

To był wyjątkowy wieczór… CARNIVAL LATINO!
Nowy Rok bez zabawy karnawałowej? To nie dla Nas! Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie zorganizował karnawał online. Dnia 

8  lutego wszyscy  daliśmy  się  ponieść  gorącym  rytmom!  Energiczne  tańce,  wirujące  biodra,  falujące  ręce,  to  wszystko  pokazali 

instruktorzy wraz  z  pracownikami GOKu!  Relacja  na  żywo  z  tej  imprezy  była  udostępniana  na  fanpage’u GOK,  podczas  której 

mogliście tańczyć razem z Nami!

Dziękujemy,  że  było Was  tak  wiele  oraz  za  wszystkie  wspaniałe  komentarze! 

Daliście Nam mnóstwo energii do dalszego działania!

Animator kultury GOK

Magdalena Polak

Walentynki w Tłusty Piątek  tylko u nas!
Tylko z nami i tylko przy dobrej muzyce 

jedzenie słodkości nie idzie „w boczki”. 

Jedzenie,  a  szczególnie  słodycze  dają 

ludziom  radość,  dzięki  której  na 

twarzach  pojawia  się  wielki  uśmiech. 

O słodkie przedpołudnie zadbał Gminny 

Ośrodek  Kultury  ,  który  12  lutego  na 

Rynku  serwował  świeże  pączki  z mini

zaproszeniami  na  walentynkowego 

 lajfa.
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  Na  starcie  ruszyły  pląsy 

instruktorów  w  gorących  rytmach 

bachaty,  a  następnie  muzyczne 

szaleństwo  z  DJ  Dave,  który 

zadebiutował  właśnie  u  nas. 

Dziękujemy  wszystkim,  którzy  byli 

w tym dniu z nami!

Instruktor GOK

Dzień Babci i Dziadka w grupie „Wesołe misie”

Dzień Babci  i Dziadka  to  dzień  szczególny  –  radosny  dla wnucząt małych  i  dużych. Babcia  i Dziadek  to  słowa,  które  każdemu 

dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Z tej okazji, jak co roku zorganizowana została uroczystość z okazji 

tego Ważnego święta. Ze względu na pandemię, w  tych szczególnych dniach dzieci zaprosiły swoje kochane babcie i dziadków do 

obejrzenia  nagrania  przygotowanego  specjalnie  na  te  uroczystość  programu  artystycznego.  Pełne  radości  i  uśmiechu,  recytowały 

wiersze  i  śpiewały  piosenki.  Dzieci  przygotowały  również  okolicznościowe  laurki,  które  wręczą  osobiście  ukochanym  babciom 

i dziadkom.

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków.

                                                                              

   Bożena Lenartowicz, Grażyna Pelczarska
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77. rocznica obchodów rzezi w Hucie Pieniackiej
28.  lutego  1944  roku  esesmani,  policjanci ukraińscy oraz  banderowcy  dokonali  rzezi  na  ludności Huty  Pieniackiej. Wieś  została 

zrównana z ziemią, pozostał jedynie budynek kościoła i kilka domów, śmierć poniosło 850 mieszkańców, w tym kobiety, dzieci oraz 

starsi.

Wielu  ocalałych  osiadło  na  terenach  Gminy  Baborów,  w  tym  w  Babicach.  Corocznie,  już  od  19  lat,  organizuje  się  uroczyste 

obchody, mające  upamiętnić ofiary zbrodni w Hucie  Pieniackiej. Niestety ze względu na niesprzyjającą  sytuację w kraju, w  tym 

roku jesteśmy zmuszeni odejść od tradycyjnej formy uroczystości.

W  imieniu    mieszkańców,  Burmistrz  Gminy  Baborów,  Przewodniczący  oraz  Zastępca  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej 

w  Baborowie,    dokonają  złożenia  kwiatów  pod  tablica  pamiątkową,  umieszczoną  na  murach  wokół  kościoła  parafialnego 

w Babicach.

Animator Kultury 

GOK w Baborowie

Paulina Hamelusz

Sokół Boguchwałów
W  styczniu  zawodnicy  otrzymali  indywidualne  rozpiski 

treningowe, wg.których pracowali do 12  lutego, od   połowy 

miesiąca lutego odbywają się wspólne zajęcia. 

Przed  rozpoczęciem  rundy  wiosennej  przewidziane  są  dwa 

mecze kontrolne.

Wszystkie  plany  treningowe  i  meczowe  są  na  bieżąco 

weryfikowane w związku z pandemią Covid19 i nałożonymi 

obostrzeniami.

Ruchy kadrowe:

Odeszli    Michał  Kowalowicz  (LKS  Gamów)  – 

wypożyczenie

  Kamil  Kosowski  (Start  Bogdanowice)  –  zakończenie 

wypożyczenia

Przyszli: 

zawodnicy w trakcie podpisywania umów 

Zapraszamy  do  odwiedzin  naszej  strony  internetowej 

www.sokolboguchwalow.pl.tl.

Przekaż 1% podatku

Grzegorz Hanusek
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Gminna Akademia Sportu
Zajęcia obu grup Akademii rozpoczęły się w pierwszym tygodniu stycznia i odbywają się na sali gimnastycznej w Baborowie.

W  okresie  przygotowawczym  do  rozgrywek  mistrzowskich  zespół  Młodzików  ma  zaplanowane  trzy  mecze  i  turnieje 

kontrolne,a grupa Skrzatów dwie konfrontacje sparingowe. W obu zespołach trenuje 45 zawodniczek i zawodników. Zapraszamy do 

odwiedzenia (Facebook  Gminna Akademia Sportu w Baborowie) 

Zagraj z nami!

Grzegorz Hanusek
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Wyniki konkursu na logo G.A.S.
27  marca  w  budynku  Ratusza  nastąpiło 

uroczyste ogłoszenie wyników konkrursu 

na  logo  Gminnej  Akademii  Sportu 

w  Baborowie.  Wszystkie  projekty  były 

oryginalne  i  niebanalne.  Wybór 

zwycięzcy  nie  był  łatwy,  ale  udało  się! 

Biorącym  udział  w  konkursie  bardzo 

dziękujemy  za  nadesłane  prace, 

a laureatom dziękujemy!

Instruktor

GOK w Baborowie

Adres Redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie ul. Ratuszowa 2 48120 Baborów, tel: 77/4043435,

email: echo@baborow.pl  Wydawca: Gmina Baborów, 

Redaktor Naczelny: Aleksandra Bolik. Skład: Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie, 

Druk i kolportaż: Urząd Miejski w Baborowie. Nakład 800 egz.

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


