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16.IX.2007 – BABORÓW
DOŻYNKI GMINNE
Program uroczystości

11.00 - Formowanie Korowodu - Szkoła ul. Wiejska
11.30 - Przemarsz Korowodu - ul. Wiejska, ul. Świerczewskiego, Rynek
W trakcie przemarszu zostanie wybrana najciekawsza prezentacja
12.00 - Msza Święta w Kościele Parafialnym w Baborowie
13.15 - Gala Dożynkowa
- wręczenie chleba
- prezentacja starostów
- okolicznościowe przemówienia
- odznaczenia rolników
13.30 - Występy artystyczne dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Baborów
14.00 - ,,BAJKOWE SPOTKANIE” - program dla dzieci
15.30 - Ogłoszenie wyników w konkursach koron i wieńców żniwnych
oraz na najciekawszą prezentację w korowodzie
16.00 - Program artystyczny w wykonaniu:
- Chóru działającego przy Kole Emerytów i Rencistów w Baborowie
- Zespołu Muzyki Dawnej działającego przy GZOKiS Baborów
17.00 - ,,KAŁE JAKHA” - występ zespołu cygańskiego
18.30 - Losowanie głównych nagród w loterii fantowej
18.45 - „SIXTY BAND” - koncert zespołu coverowego
20.00 - 1.00 - Zabawa dożynkowa z zespołem „MILLENIUM”
22.00 - 22.30 - Żonglerka ogniowa w wykonaniu grupy ,,FIRE SHOW”
Imprezy towarzyszące
- Loteria fantowa (atrakcyjne nagrody)
- Wesołe miasteczko
- Stoiska spożywczo-przemysłowe
- Kiermasze

UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWE ODBĘDĄ SIĘ NA RYNKU

W
ojewo
da Opolski informuje
Wojewo
ojewoda
Wydłużenie do 31 marca 2008r. czasu,
w którym książeczkowe dowody osobiste
będą mogły poświadczyć tożsamość i obywatelstwo polskie, nie jest tożsame
z przesunięciem terminu wymiany tych dowodów.
Termin składania wniosków na nowy dowód osobisty pozostaje bez zmian
i upływa 31.12.2007r. Wydłużenie ważności starych, książeczkowych dowodów
osobistych ma jedynie spowodować, żeby osoby które złożą wnioski do końca grudnia
br., z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu
osobistego, nie były po 1 stycznia pozbawione możliwości załatwiania różnych spraw
wymagających potwierdzenia tożsamości.
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Nowa kapliczka
w Tłustomostach
W rok po strasznej powodzi,
w 1998 r. Norbert Nowak kupił metrowej wysokości figurę Matki Boskiej
Niepokalanej w podziękowaniu za
uchronienie Tłustomostów przed powodzią. Z Opola przywiózł ją tutejszy proboszcz ks. Jan Kociok. Podczas obchodów święta Bożego Ciała wystawił ją
na ołtarz, który kiedyś przygotowywano na bramie garażowej remizy OSP.
Przechowywana w remizie przez 9 lat
figura czekała na swoje miejsce. W tym
czasie ówczesny sołtys Pan Norbert Nowak zamierzał zbudować kapliczkę, której pomysł nosił w myślach od momentu
zakupu posągu. Budowa przesuwała się
w czasie z powodu licznych trudności ze
zdobyciem materiałów tym, że ludzie zgromadzony już materiał „pożyczali sobie na
wieczne oddanie” oraz z powodu problemów z załatwieniem formalności.
Pojawiły się również poważne problemy zdrowotne sołtysa. Pan Norbert nie
mógł liczyć również na pomoc ówczesnych
władz miejscowego OSP. W rok po tym
jak wybrano nowego prezesa, naczelnika
i skarbnika OSP w Tłustomostach w lutym 2007 r. wrócił pomysł budowy kapliczki. Nowy prezes - Pan Mariusz Jurkowski, zupełny amator w sprawach budowlanych zaczął rozrysowywać projekty
kapliczki.
ciąg dalszy str 2
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UWAGA
W ramach Gminnych Dożynek w Baborowie ogłaszamy konkurs na najciekawszą
prezentację w korowodzie dożynkowym
Jednocześnie zwracamy się
z prośbą do mieszkańców Baborowa z prośbą o okolicznościowe udekorowanie posesji.
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Początkowo miała być drewniana, na
wzór tych, które kiedyś budowano w górach. Postawiono jednak na budowlę murowaną w kształcie kamiennej groty. Uzyskano pozwolenie na budowę, przywieziono kamienie i kostkę brukową z odzysku
udostępnioną przez burmistrza Baborowa.
Budowa kapliczki ruszyła w kwietniu. Nadzór nad wszystkim sprawował Mariusz
Jurkowski. Prace ruszyły w kwietniu. Najpierw do połowy budową zajął się pan Bogdan Dubiel z Langowa. Postawił on postument i część półkola. Dokończenia budowy podjął się sam pan Mariusz.
Kapliczka stoi na wprost drogi wjazdowej do Tłustomostów tak, aby figurka patrzyła w stronę rzeki i chroniła wioskę
przed powodzią i innymi katastrofami. Przy
budowaniu groty panu Mariuszowi pomagali Andrzej Juzefus, Rafał Jedzion,
Henryk Zakrzewski oraz Grzegorz Gierat. Z każdym dniem pojawiał się nowy
pomysł na ulepszenie kapliczki. Najpierw
pan Obruśnik podłączył prąd, aby figurka w nocy była oświetlona. Prezes wraz z
byłym sołtysem kupili efektowne lampy z
imitacją płomieni. Później została zamontowana kuta krata zamykana na dwie strony wraz z krzyżem na kapliczce wykonana
przez Pana Ostrowskiego z Sułkowa(załatwiał ją pan B. Makowski-również strażak i współtwórca kapliczki). Z czasem
doszedł chodniczek, prowadzący z drogi do
kapliczki i ogródek skalny. Ustawiono wazony na świeże kwiaty, posadzono dwa
drzewka.
Kiedy budowa dobiegła końca strażacy zaczęli odnawiać swoją remizę, która

malowana była czternaście lat temu,
a brudna i odrapana elewacja była brzydkim sąsiedztwem dla nowej kapliczki. Tu
znów zaangażowanie strażaków i pomoc
Gminy w formie materiałów potrzebnych
do remontu elewacji złożyły się na końcowy efekt. Nad uzupełnianiem ubytków
w tynku, szpachlowaniem i malowaniem
pracowali: prezes OSP-M Jurkowski, A.
Juzefus, D. Polaszek, M. Kurzeja oraz
G. Gierat.
W najbliższej przyszłości ma powstać
również płyta pamiątkowa z cytatem z
medalika oraz napis na strażnicy „OSP
TŁUSTOMOSTY”. Poświęcenie kapliczki,
na które zaproszono władze Gminy zapla-

nowano na 8-go września.
Dzięki zaangażowaniu nowego prezesa
OSP i reszty strażaków Tłustomosty mają
odnowioną remize oraz nową dwumetrowej wysokości kapliczkę z Matką Boską
Niepokalaną, która wita wszystkich
wjeżdżających do wioski swoim pozdrowieniem. Mieszkańcy Tłustomost mają
nowe miejsce, w którym na chwilę mogą
zapomnieć o kłopotach, przystanąć by pomodlić się; również za Mariusza, N. Nowaka i nieliczną garstkę tych, dzięki którym
zadanie zostało wykonane, a którzy za swoją
pracę nie oczekiwali niczego oprócz dobrego słowa.
Tekst i foto: A.Lampart

Zmiana organizacji ruchu
Gminny Zespół Oświaty Kultury
i Sportu w związku z odbywającymi się
dnia 16.09.2007r. Dożynkami Gminnymi w Baborowie informuje o zmianie organizacji ruchu na terenie miasta.
Zmiana organizacji ruchu zostanie
wprowadzona poprzez ustawienie dodatkowego oznakowania pionowego, które
będzie informowało o zamknięciu fragmentu drogi powiatowej – ul. Rynek, oraz
wprowadzonych objazdach. Ponadto na
skrzyżowaniach będą zlokalizowane służby porządkowe pomagające przy wdrażaniu organizacji ruchu.
Czas trwania zmiany organizacji ruchu: 15.09.2007r. - prace związane z zabezpieczaniem ruchu i wprowadzaniem
zmiany organizacji ruchu oraz czynności
ciąg dalszy na str. 3
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związane z przygotowaniem imprezy – rozpoczęcie prac od godz. 22.00.
- 16 i 17 .09.2007r. - kontynuacja prac
związanych z przygotowaniem imprezy,
część oficjalna imprezy
– w godz. 00.00 - 00 - 17.09.2007r. - zakończenie imprezy, porządkowanie ulic
wyłączonych z ruchu oraz przywracanie
stałej organizacji ruchu. ( planowana godz.
zakończenia imprezy 02.00 do godz.11.00
– planowany czas na przywrócenie organizacji ruchu do stanu pierwotnego).
GZOKiS Baborów

V TURNIEJ PLAŻOWEJ
PIŁKI SIA
TKO
WEJ
SIATKO
TKOWEJ
21 lipca br. Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie był po
raz piąty, organizatorem turnieju plażowej piłki siatkowej.
W tym roku w popularnej „plażówce”
wzięło udział 12 par, które w wyniku losowania podzielono na cztery grupy, gdzie grano systemem „każdy z każdym” do dwóch
wygranych setów. Zwycięzcy grup awansowali do gier półfinałowych, w których
padły następujące wyniki:
Kogut Mateusz, Piecha Jakub - Sumik
Łukasz, Kuśnierz Marcin 0:2 (5-15,5-15)
Niemiec Łukasz, Lechoszest Damian – Kocój Jakub, Gomułka Arkadiusz 1:2 (1215, 17-15,9-15)
W meczu, którego stawką było III miejsce w klasyfikacji generalnej turnieju zmierzyły się przegrane pary z gier półfinałowych :

Niemiec, Lechoszest – Kogut, Piecha 2:0
(16-14,15-5)
Dzięki tej wygranej na najniższym stopniu podium (III miejsce) stanęła para Niemiec Łukasz, Lechoszest Damian. Ukoronowaniem trwającego dziesięć godzin turnieju był zacięty i stojący na bardzo dobrym poziomie mecz finałowy, w którym
zmierzyły się pary Sumik, Kuśnierz – Kocój, Gomułka. Pierwsze miejsce w zawodach zdobyła para Sumik Łukasz, Kuśnierz Marcin, wygrywając mecz finałowy 2:0 (15-12, 15-11), a na miejscu drugim uplasowała się para Kocój Jakub,
Gomułka Arkadiusz. Nagrody rzeczowe
w postaci dyplomów i pamiątkowych statuetek wręczali dyr.GZOKiS Bogumiła
Czekańska oraz Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga. Do zobaczenia za rok.
G.Hanusek

Waka
cje
akacje
w świetlicy
Wakacje w świetlicy środowiskowej
obfitowały w szereg wycieczek, konkursów, zawodów sportowych i ciekawych
zajęć.
W tym roku wyjeżdżaliśmy do Ogrodzieńca gdzie zwiedzaliśmy ruiny zamku,
do Muzeum Kolejnictwa w Bytomiu, do
Kotliny Kłodzkiej – (Błędne Skały, Szczeliniec, Park Dinozaurów, Gospodarstwo
Agroturystyczne u Sołtysa w Wambierzycach). Zorganizowana przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie akcja „Piknik na Florydzie” przysporzyła wszystkim
moc wrażeń: poznaliśmy działania jednostki wojskowej w Brzegu, zawitaliśmy do
zamku książąt piastowskich oraz korzystaliśmy z atrakcji aquaparku. Podczas wycieczki do Głuchołaz odpoczywaliśmy w
Jaskini Solnej i na basenie w Prudniku.
Uczestnicy wakacyjnych zajęć w świetlicy środowiskowej mieli okazję poznać
działania i podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Głubczycach oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej w Głuchołazach.
Zajęcia w świetlicy takie jak: warsztaty
plastyczne - prace z masy solnej, dzień ufoludka, malowanie twarzy, dzień wędkarza,
teleturniej „Jaka to melodia” i karaoke
zyskały sobie wielu zwolenników. Dla wielbicieli sportu zorganizowaliśmy olimpiadę turniej tenisa stołowego i miniturnieje
piłkarzyków. Myślę, że plan działań wakacyjnych w świetlicy przypadł dzieciom i
młodzieży do gustu, może o tym świadczyć
duża liczba uczestników zajęć i wycieczek.
Serdeczne podziękowania pragnę skierować do wszystkich osób, dzięki którym
tegoroczne wakacje zorganizowane przez
GZOKiS i świetlicę środowiskową były
powodem radości i zadowolenia małych
mieszkańców gminy Baborów.
Lidia Piecha
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Międzynar
odowy T
urniej Piłki Nożnej
Międzynaro
Turniej

„SPORTOWE POGRANICZE”
28 lipca , w ramach programu INTERREG IIIa Czechy – Polska odbył się
na Stadionie Miejskim w Baborowie
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
„Sportowe pogranicze”. Projekt ten był
współfinansowany w 75 % ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10 % z Budżetu Państwa
i w 15 % z Budżetu Gminy Baborów.
Głównym celem turnieju, którego organizatorem był Gminny Zespół Oświaty,
Kultury i Sportu w Baborowie, było zacieśnienie współpracy sportowej pomiędzy
stowarzyszeniami sportowymi działającymi w Polsce i Czechach.
W zawodach udział wzięło sześć zespołów dziecięcych (rocznik 1994 i młodsi) z
Raciborza, Opavy, Hradca n/Moravici , Żimrovic oraz dwa zespoły reprezentujące
Gminę Baborów, które zostały podzielone
na dwie grupy rozgrywkowe.
Otwarcia turnieju dokonali Burmistrz
Gminy Baborów Eugeniusz Waga oraz
Dyrektor GZOKiS w Baborowie Bogumiła
Czekańska, serdecznie witając młodych
piłkarzy i wręczając wszystkim uczestnikom Projektu oraz ich opiekunom okolicznościowe koszulki i znaczki. Pamiątkowe
długopisy i znaczki z logo projektu otrzymali również widzowie zgromadzeni na trybunach.
W trakcie realizacji Projektu „Sportowe pogranicze” młodym zawodnikom oraz
ich opiekunom zapewniono całodzienne
posiłki w postaci śniadania, obiadu i podwieczorku. Miłym zakończeniem turnieju
była wspólna kolacja , będąca znakomitą
okazją do podsumowania dnia i zawarcia
nowych znajomości na niwie prywatnej.
W trakcie kolacji każdy z uczestników
projektu otrzymał słodki upominek oraz
pamiątkowe gadżety w postaci okolicznościowych długopisów i dyplomów.
Turniejowe mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”, 2 x 25 min. Poniżej przedstawiamy wyniki gier oraz klasyfikację po spotkaniach grupowych.
Grupa I
Baborów I - Żimrovice 3:2
Baborów I - Opava
1:13
Żimrovice - Opava
3:0

1.Slavia Opava
2 3
13:4
2.Kappa Żimrovice 2 3
5:3
3.Baborów I
2 3
4:15
Grupa II
Baborów II - Hradec 3 : 2
Baborów II - Racibórz 0 : 12
Racibórz - Hradec 16 : 0
1.Unia Racibórz
2 6 28:0
2.Baborów II
2 3
3:14
3.Hradec
2 0
2:19
Zgodnie z regulaminem turnieju, po
przerwie obiadowej, rozegrano mecze o
poszczególne miejsca w klasyfikacji końcowej , w których padły następujące rezultaty:
miejsca V – VI
Baborów I – Hradec n/Moravici9:1
miejsca III – IV
Baborów II – Kappa Żimrovice 0:3
W finale imprezy spotkały się drużyny
raciborskiej Unii oraz opavskiej Slavii.
Po pasjonującym meczu, który licznie
zgromadzoną publiczność trzymał w napięciu od początku do końca, ręce w geście triumfu podnieśli zawodnicy z Raciborza, którzy przechylili szalę zwycięstwa
na swoją korzyść w ostatnich trzech minutach gry.

RTP Unia Racibórz – Slavia Opava
3:1 (1:1)
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1.RTP Unia Racibórz
2.Slavia Opava
3.Kappa Żimrovice
4.Baborów II
5.Baborów I
6.Hradec n/Moravici
Po meczu finałowym opiekunowie zespołów wybrali wyróżniających się zawodników, którzy otrzymali nagrody indywidualne Najlepszy bramkarz - Mateusz
Nieckarz - Unia Racibórz , Najlepszy
zawodnik - Karol Wanat - Baborów II
Król Strzelców - Grzegorz Benedyk Unia Racibórz – 6 bramek .Nagrody rzeczowe w postaci pucharów i sprzętu sportowego, zakupione również w ramach zorganizowanego Projektu „Sportowe pogranicze” wręczali Burmistrz Gminy Baborów
Eugeniusz Waga oraz Dyr. GZOKiS Bogumiła Czekańska.
G. Hanusek
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