
  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kościół Św. Józefa w Baborowie                                                                               
Drewniany kościół wybudowano w latach 1700 – 02. Budowla wykonana na planie krzyża greckiego o trójbocznie 
zamkniętych ramionach transeptu, z ciosanego drewna modrzewiowego na kamiennej podmurówce. Wnętrze 
kościoła ma charakter barokowy, na sklepieniach i na ścianach bogata polichromia. W prezbiterium bogato zdobiony 
ołtarz z obrazem Świętej Rodziny oraz św. Barbary. Od 1946 r. Kaplica jest pod opieką karmelitów, dziś pełni funkcje 
kościoła cmentarnego. Jest jednym  najpiękniejszych drewnianych obiektów sakralnych na Górnym Śląsku, stanowiąc 
przykład sztuki i kultury ludowej tego regionu. Obiekt udostępniany do zwiedzania przez proboszcza parafii 
Narodzenia NMP w Baborowie. 

Kontakt: ul. Wiejska, 48-120 Baborów, GPS: 50.160836, 17.984624 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kaplica Serca Jezusowego w Baborowie  
Neogotycka kaplica pw. Serca Jezusowego została wybudowana w 1889 r. W tym czasie świątynia należała do wsi 
Jaroniów, która to miejscowość dopiero w 1929 r. została włączona do miasta Baborów. Ciekawostką kaplicy są 
pamiętające czasy kawalerów maltańskich barokowe posągi świętych, stojące przy wejściu do kościółka. Figury św. 
Jana Nepomucena i św. Floriana ustawione na cokołach z morawskimi napisami pochodzą z połowy XVIII w. Obiekt 
udostępniany do zwiedzania na życzenie – klucz u proboszcza parafii Narodzenia NMP w Baborowie. 

Kontakt: ul. Opawska 17, 48-120 Baborów, GPS: 50.153643, 17.983587 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Kolumna Maryjna na rynku w Baborowie 
Kolumna stoi na baborowskim rynku, który ma charakterystyczny trójkątny kształt. Pierwotnie w miejscu tym stała 
drewniana kapliczka poświęcona Matce Bożej. Z uwagi na zły stan techniczny w 1873 r. kapliczka została rozebrana. 
Na jej miejscu w 1897 r. wzniesiona została kolumna zwieńczona figurą Matki Bożej. Cokół kolumny posadowiony jest 
na kilkustopniowej podstawie. Na cokole przytwierdzone są cztery tablice z inskrypcjami w języku niemieckim. Jedna z 
nich mówi "Pomóż w życiu i przy śmierci" . 

Kontakt: ul. Rynek, 48-120 Baborów, GPS: 50.156913, 17.985539  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ratusz w Baborowie 
Ratusz (XIXw.), pierwotnie dwór. Budynek pochodzi z1810 r. Od 1863 roku mieści się w nim ratusz, któremu w wyniku 
przebudowy w roku 1872 dodano niewielką wieżyczkę. Budynek jest murowany, z otynkowanymi elewacjami, 
wzniesiony na planie prostokąta. Układ wnętrz jest dwutraktowy, z korytarzem pośrodku. Od kilkunastu lat, ratusz był 
wyłączony z użytkowania i tylko sporadycznie był wykorzystywany przez różne związki i stowarzyszenia. W 2019 r. 
zakończono remont budynku, który spełnia funkcję obiektu kultury. 

Kontakt: ul. Ratuszowa 2, 48-120 Baborów, GPS: 50.157787, 17.985208 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Park Miejski im. Sybiraków w Baborowie 
Park znajduje się przy ul. Moniuszki. Nazwa parku została nadana ku czci ofiar represji sowieckiej o czym mówi 
wmurowana na ścianie amfiteatru tablica upamiętniająca. W 2013 r. park został częściowo zrewitalizowny. Sercem 
parku jest amfiteatr, na którym odbywają się różne wydarzenia. Kompleks parkowy uzupełnia stadion sportowy oraz 
boisko do siatkówki plażowej.            

Kontakt: ul. Moniuszki, 48-120 Baborów, GPS: 50.157431, 17.982426 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lodziarnia pod orzechem w Baborowie 
Lodziarnia znajduje się przy ul. Moniuszki 5 w Baborowie. Firma bazuje na rodzinnej tradycji produkcji lodów  
rzemieślniczych już od 1974 roku.  Lody są tworzone z produktów jak najmniej przetworzonych. Produkty te 
najczęściej są lokalne, wysokiej jakości. Właściciel jest Mistrzem Polski Lodziarzy z 2017, reprezentuje Polskę na 
międzynarodowych mistrzostwach lodziarskich, a na co dzień w trzytysięcznym Baborowie na Śląsku Opolskim tworzy 
fenomenalne lody.  
Kontakt: ul. Moniuszki 5, 48-120 Baborów, GPS: 50.157110, 17.982841  


