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XIX Bieg Baborowa im. Edwarda Gorczyńskiego
266 zawodniczek i zawodników
stanęło na starcie XIX Biegu Baborowa im. E.Gorczyńskiego,
który odbył się w sobotę 21
kwietnia.W porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowaliśmy
wzrost liczby uczestników o 40
%.
Otwarcia Biegu dokonał Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga, a uczestniczyła w
nim pani Teresa Gorczyńska, która otrzymała okolicznościowy bukiet kwiatów.
Gościem specjalnym a jednocześnie czynnym uczestnikiem Biegu Głównego mężczyzn na dystansie 10000 m był Wojewoda Opolski Bogdan Tomaszek, któremu
tak spodobała się trasa Biegu, że przebiegł
dodatkowe 11-e okrążenie.
Otwarcie Biegu swoim występem uświetOrganizatorem XIX Biegu Baborowa
im. Edwarda Gorczyńskiego był Gminny
Zespół Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie. Nagrody dla uczestników Biegu zapewnił GZOKiS w Baborowie oraz Starostwo Powiatowe w Głubczycach. Ufundowane przez organizatorów torty otrzymali:
Najmłodszy uczestnik biegu Michał
Łukaszczykiewicz z Baborowa rocznik
2005,najstarszy uczestnik Biegu Zygmunt

Zagórski z Branic rocznik 1944.
Maciej Udziela oraz Piotr Osadnik
z rąk organizatorów odebrali nagrody specjalne, w postaci sprzętu sportowego, ufundowane dla dzieci w kategorii „przedszkolaków”.
Puchar Burmistrza Gminy za zwycięstwo w Biegu Głównym na 10000 m otrzymał Jakub Glajcar – Wisła AZS AWF
Katowice.
Puchar Przewodniczącego Rady Miej-

skiej za zwycięztwo w Biegu Głównym Kobiet na 5000 m otrzymała Szyjka Beata –
Victoria Racibórz.
Za pomoc w organizacji XIX Biegu
Baborowa im. Edwarda Gorczyńskiego pragniemy podziękować:
- dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół
w Baborowie
- druhom OSP w Baborowie
- funkcjonariuszom Straży Granicznej
z Kietrza
- funkcjonariuszom Komendy Powia towej Policji w Głubczycach
- PHU COLO Kędzierzyn Koźle
- pracownikom Urzędu Miejskiego w
Baborowie
- panu Jerzemu Tomczykowi
- pani Bernadecie Suchanek
- członkom kółka fotograficznego działającego przy GZOKiS w Baborowie
Już dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczny Jubileuszowy XX Bieg Baborowa
im.Edwarda Gorczyńskiego, do którego
akces zgłosił Wojewoda Opolski Bogdan
Tomaszek. Mamy nadzieję, że w roku
2008 liczba uczestników przekroczy 500
osób.
G. Hanusek
tabela wyników czytaj str. 4
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POŁOŻNA ŚRODO
WISKO
WA
ŚRODOWISKO
WISKOW
l RODZINNA
W podstawowej opiece zdrowotnej
(poz) oprócz lekarza pierwszego kontaktu opiekę nad nami sprawuje także
pielęgniarka rodzinna i położna rodzinna. Praca położnej kojarzy się najczęściej z porodem i opieką nad noworodkiem, a przecież położna jest przyjacielem kobiety i jej rodziny na co
dzień.
Z jej wiedzy i pomocy można korzystać
w każdym wieku we wszystkich problemach związanych z kobiecością w okresie
dojrzewania, ciąży, opieki nad noworodkiem
i karmienia piersią, w okresie menopauzy,
a także w przypadku chorób ginekologicznych. W swojej pracy oprócz profesjonalnej wiedzy medycznej ma do zaoferowania
wsparcie psychiczne i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Kobietom zdrowym będącym w pełni sił, poprzez
promocję zdrowia, pomoże utrzymać i potęgować ten stan na długie lata. Świadczenia te wykonywane są w domu podopiecznego i obejmują:
W OKRESIE DOJRZEWANIA
· promocja zdrowia - higiena okresu dziecięcego

· działalność edukacyjno-zdrowotna w zakresie przygotowania młodzieży do życia
w rodzinie oraz metod planowania rodziny, ochrona macierzyństwa i ojcostwa
W OKRESIE DOJRZAŁOŚCI
· opieka przedkoncepcyjna - planowanie
rodziny
· opieka nad ciężarną
· przygotowanie do porodu i pielęgnacji
noworodka
· opieka przed i okołoporodowa nad matką
i dzieckiem
· pomoc w problemach laktacyjnych
W OKRESIE PRZEKWITANIA
· promocja zdrowia - higiena okresu menopauzy
· pomoc w problemach kobiecych okresu
starczego
W CIĄGU CAŁEGO ŻYCIA
· nauka samoobserwacji i badania piersi
· pielęgnacja w schorzeniach ginekologicznych i chorobach gruczołu sutkowego
· pomoc w trudnych sytuacjach życiowych
· wykonywanie zleceń lekarza ginekologa
Do tej pory z opieki położnej mogły
korzystać wszystkie mieszkanki miasta i
gminy, na terenie której położna pracowa-

Zastępca
Burmistrza
powołany
10 kwietnia burmistrz Baborowa Eugeniusz Waga wydał zarządzenie w sprawie powołania Dominika
Koniecznego na swojego zastępcę.
Dominik Konieczny jest raciborzaninem, ma 33 lata. Jest żonaty, ma
syna i córkę w wieku przedszkolnym. Z wykształcenia jest inżynierem elektrykiem - absolwent Politechniki Wrocławskiej.
W latach 1998-2002 był pracownikiem RAFAKO S.A. zajmując się realizacją
projektów eksportowych, przede wszystkim na rynki Unii Europejskiej. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję wójta
gminy Rudnik.
Do najważniejszych sukcesów z tego
okresu zalicza m.in. pozyskanie dla budżetu gminy ok. 4.100.000 zł środków zewnętrznych, wysoki poziom wydatków in2

ła. Zmieniając zasady kontraktowania
świadczeń na 2004 rok Narodowy Fundusz
Zdrowia narzucił na położne środowiskowe/rodzinne obowiązek zbierania deklaracji, w ilości 6 000 na 1 położną. Zebranie
tychże deklaracji jest warunkiem istnienia i pracy położnej. By nadal położne
mogły nieść pomoc potrzebującym prosimy o wypełnienie deklaracji dla wszystkich dziewcząt i kobiet w każdym wieku.

Akcja
deklaracja
Na terenie Miasta i Gminy Baborów
trwa akcja zbierania deklaracji do położnych środowiskowych (Ciszek Stanisława, Wilk Joanna).
Na mocy ustawy z dnia 27.08.2004 r. o
ubezpieczeniu zdrowotnym, deklarację
woli, powinny złożyć wszystkie dziewczęta
i kobiety w każdym wieku. Podpisy te, zbierane są przez położne: Ciszek Stanisławę,
Wilk Joannę w placówkach slużby zdrowia, zakładach pracy, domach. Istnieje
możliwość zapisu w/w położnych (umowa
z NFZ – kontrakt z zakresu POZ - podstawowa opieka zdrowotna. Brak podpisu
pozbawi kobiety możliwości korzystania z usług położnej w domu za DARMO! Kontak z połoznymi : Joanna Wilk
- 0504052873 ,Stanisława Ciszek 0504052871

Zmiana w ustawie o
systemie identyfika
identyfika-cji i rejestracji
zwierząt
westycyjnych (łącznie ok. 8 mln zł, co stanowi równowartość jednego średniego budżetu gminy z tego okresu), utworzenie
posterunku policji w Rudniku, uruchomienie gminnego centrum informacji, termomodernizację i wymianę kotłów oraz sieci
c.o. w dziewięciu największych budynkach
gminnych, budowę hali sportowej w Rudniku i pozyskanie środków na to zadanie.
Jego zainteresowania pozazawodowe to
przede wszystkim odnawialne źródła energii, w czym widzi szansę dla rozwoju naszej
gminy.
Redakcja

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz.U. Nr 52 poz. 345). Najważniejsze zmiany do ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o
systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
(Dz.U.Nr 91, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr 100,
poz. 837):

1. Jeżeli nastąpiła zmiana posiadacza
zwierzęcia gospodarskiego, poprzedni
i nowy posiadacz są obowiązani zgłosić ten
fakt kierownikowi biura na jednym formularzu który podpisują poprzedni i nowy
posiadacz zwierzęcia gospodarskiego.
2. Wydłużenie z 30 do 180 dni, okresu
oznakowania i zarejestrowania owiec i kóz
w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych (weszło w życie z dniem 7 kwietnia 2007 r.).
cd. str 3
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3. Zmiana przepisu określającego sposób oznakowania owiec i kóz-wprowadzenie Systemu elektronicznej identyfikacji
owiec i kóz przeznaczonych do handlu (wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008r.)
4. Dodanie zapisu zgodnie z którym
posiadacz koniowatego i posiadacz bydła
odbiera paszport lub jego duplikat osobiście, chyba, że złoży oświadczenie prowadzącemu rejestr, w którym wyrazi zgodę
na doręczenie tego paszportu lub jego duplikatu za pośrednictwem poczty-przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbio-

ru po uiszczeniu opłaty, której wysokość
zostanie określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5. Uchylenie przepisu zezwalającego na
stosowanie tymczasowych dokumentów
identyfikacyjnych bydła na terenie RP (weszło w życie z dniem 7 kwietnia 2007 r.).
6.Rozszerzenie katalogu wykroczeń
związanych z naruszeniem przepisów ustawy oraz zlikwidowano karę nagany, pozostawiając kare grzywny (weszło w życie z
dniem 7 kwietnia 2007 r.).
Proszę o szczególne zwrócenie uwagi

Z życia świetlicy środowiskowej
Konkurs na najciekawszy
stroik wielkanocny i wiosenny
Wiadomo nam wszystkim , że wiosna, a wraz z nią polne kwiaty na
łąkach, kwitnące drzewa owocowe,
wiosenne krajobrazy, wzrastające rośliny, rozkwit przyrody działa uzdrawiająco na nasze dobre samopoczucie.
W związku z nadejściem tej pięknej
pory roku w dniach 27.03.-04.04.2007 r.
w świetlicy środowiskowej w Baborowie
przy ul.Rynek 9 odbył się konkurs plastyczno - techniczny na Najciekawszy Stroik Wielkanocny i Wiosenny. Technika wykonywanych prac była dowolna.
Celem konkursu było wykazanie szerokiej inwencji twórczej i oryginalnych
pomysłów dzieci. W zajęciach brało udział
kilkunastu uczestników. Wykonane stroiki zachwycały różnorodnością kolorów,
kwiatów i przeróżnymi elementami dekoracyjnymi.

Podsumowaniem konkursu było ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Wiosenne upominki trafiły do wszystkich twórców stroików. Serdecznie gratulujemy.

Zawody sportowe
Współpraca jaka istnieje między
świetlicą środowiskową, Stowarzyszeniem sportowym „Tramp” i Zespołem
Szkół w Baborowie pozwoliła na zorganizowanie w dniu 16.04.2007 zawodów sportowych, których pomysłodawcą był pan Andrzej Kanas.
W rozgrywkach wzięły udział dzieci ze
świetlicy środowiskowej oraz z drużyny
„Tramp”. Zawody rozpoczęła pani pedagog Alicji Szuba pogadanką na temat używek i dobrych sposobów spędzania wolnego czasu. Uwag na temat zdrowego stylu
życia wysłuchały dzieci i ich rodzice. W
zmaganiach sportowych czynny udział brali niektórzy rodzice, cała reszta wspierała

na zapis punktu 1. odnośnie obowiązku jednoczesnego informowania Agencji na jednym formularzu o przemieszczeniu zwierząt dokonanym między siedzibami stad.
W/w formularz powinien zostać podpisany przez poprzedniego i nowego posiadacza zwierzęcia.
Ponadto w przypadku zgłaszania padnięcia zwierząt na druku zgłoszenia padnięcia obowiązkowo należy wypełnić pole:
NUMER ZAKŁADU UTYLIZACY JNEGO
(''Bacutilu").
dzieci serdecznym dopingowaniem. Rywalizacja zakończyła się rozdaniem nagród
wszystkim sportowcom oraz słodkim poczęstunkiem.
Serdeczne podziękowania kieruję do
pana Andrzeja Kanasa i pani Alicji Szuby za wspaniałą współpracę podczas całej
imprezy.
Lidia Piecha

Konkurs
ortograficzny
Jak co roku o tej samej porze
uczniowie klas III zmagali się z trudnościami ortograficznymi, ponieważ
17 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Baborowie przy ul. Opawskiej odbył się XII WOJEWÓDZKI
KONKURS ORTOGRAFICZNY na etapie miejsko-gminnym. Zadania do tego
konkursu zostały przesłane z Kuratorium w Opolu.
Uczniowie musieli wykazać się opanowaniem słownictwa, znajomością reguł ortograficznych oraz rozumieniem czytanego tekstu. Oto laureaci:
I miejsce - Sara Rogacz- kl. IIIb
Karolina Linczewska- kl. IIIc,
II miejsce -Daniel Konopacki -kl. IIIb
III miejsce- Agnieszka Korbecka -kl.
IIIa
Sara Rogacz i Karolina Linczewska
napisały prace bezbłędnie i tym samym
zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego. 16 maja o godz 9.00 w
Opolu jeszcze raz zmagać się będą z
ortografią.
Mocno trzymamy kciuki za nasze
uczennice i życzymy im dalszych „ortograficznych sukcesów”.
Ewelina Szwec
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TABELA W
YNIKÓW
WYNIKÓW
XIX Bieg Baborowa
im. Edwarda Gorczyńskiego
niły baborowskie mażoretki z zespołu Iskra.
Na poszczególnych dystansach triumfowali:
800 m dziewcząt
1.Szyjka Anna
-Racibórz
2.Stosur Anna
-Raków
3.Kałuża Emilia
-Baborów
800m chłopców
1.Grek Szymon
-Baborów
2.Bogacki Marcin
-Baborów
3.Dziekan Marek
-Baborów
1500m dziewczęta
1.Trzaskowska Milena
-Korfantów
2.Głowińska Natalia
-Czerwonków
3.Kałuża Aurelia
-Tłustomosty
1500m chłopców
1.Halczak Szymon
- Kędzierzyn-Koźle
2.Tęczar Przemysław
-Korfantów
3.Mrozek Łukasz
-Borucin
2000m dziewcząt
1.Święty Justyna
-Racibórz
2.Kondys Natalia
-Korfantów
3.Skrzetuska Katarzyna
-Korfantów
2000m chłopców
1.Jaroni Michał
-Racibórz
2.Kulczycki Rafał
-Korfantów
3.Lenczyk Paweł
-Racibórz
5000m juniorek
1.Jańczak Barbara
-Żory
2.Cajt Joanna
-Korfantów
5000m juniorów
1.Cieślar Maciej
-Pogórze
2.Ciepłak Marcin
-Rybnik
3.Samborski Arkadiusz
-Korfantów
5000m kobiet
1.Szyjka Beata
-Racibórz
2.Bieryt Agnieszka
-Żory
10000m 20-29 lat
1.Glajcar Jakub
-Katowice
2.Janicki Arkadiusz -Głubczyce
3.Sobos Jacek
-Kędzierzyn-Koźle
10000m 30- 39 lat
1.Grycman Kalmar - Ciechowice
10000m 40-49 lat
1.Danił Adam
-Knurów
2.Ciepłak Maciej
-Rybnik
3.Pospiszyl Benedykt
-Branice
10000m 50 lat i więcej
1.Deńca Jan
-Rudnik
2.Bąkowski Andrzej -Kędzierzyn
3.Janik Jerzy
-Strzelce Opolskie

Sukcesy w badmintonie
17 kwietnia rozegrano w Kietrzu Finał Drużynowych Mistrzostw Województwa w Badmintonie Szkół Gimnazjalnych.
W kategorii dziewczat na III miejscu uplasowała się drużyna z Baborowa Ola
Pruszowska i Anna Wanat. Maciej Kacprzak i Łukasz Gomułka również
stanęli na podium zdobywając III miejsce. Na IV miejscu sklasyfikowano trzeci
nasz zespół, który wystąpił w składzie – Rafał Wasilewski i Radosław Woźniak.
Zespoły zostały nagrodzone pucharami, medalami i dyplomami. Nasze zespoły uległy jedynie drużynom Technika Głubczyce. Pokonały między innymi reprezentacje Kędzierzyna-Koźla i Opola. Serdecznie gratulujemy !
A.D.

Adr
es Red
a kcji: Urząd Miejsk
Adres
Reda
Miejskii 48-120 Baborów ul. Dąbrowszczaków 2a tel.4036920. e-mail: echo@baborow.pl
Wyd
awc
a: Gmi
na Bab
oró w ,Red
akto
acz
eln
Wydawc
awca
Gmina
Babo
,Reda
ktorr N
Na
cze
lnyy Jarosław Chomętowski, Skład , druk i kolportaż Urząd Miejski w Baborowie.. Nakład 700 egz.
Inf
o rmuje
my ,że na
sz bi
uletyn można otrzymać rró
ów
nież w se
kr
eta
u Miejsk
ie
go w Bab
o rowi e
Info
ujem
nasz
biuletyn
wnież
sekr
kreta
etarriacie Urzęd
Urzędu
Miejskie
ieg
Babo

4

Echo Baborowa

