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Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Baborów

Baborowscy Seniorzy mieli
okazję do spotkania i spędzenia
miłego wieczoru zorganizowanego z okazji Dnia Babci
i Dziadka 27 stycznia tego roku
na Sali widowiskowej w Baborowie. O poczęstunek zadbały
Panie z Koła Emerytów,
a o część artystyczną opiekunowie: Paulina Medyńska, Dominika Idasiak, Żaneta Górecka
oraz dzieci uczęszczające na
zajęcia do Świetlicy Miejskiej
i Ośrodka Kultury. Oprócz piosenek, wierszy i życzeń dla Seniorów były prezentacje
choreografii tanecznych zespołów Czad Dance i Mini Czad.
Po pożegnaniu z dziećmi emeryci rozpoczęli program artystyczny dla „dorosłych”, były
kawały mówione przez Panią
Gienię, humorystyczne skecze, tańce - przebierańce i zabawy
integracyjne
dla
wszystkich babć i dziadków.
Impreza trwała do późnych
godzin wieczornych. Zadowolenie i uśmiech na twarzach
uczestników był znakiem dobrej zabawy. Dziękujemy Pani
Dyrektor Lidii Piecha za pomoc w organizacji tak sympatycznej uroczystości.
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Dzień Babci i Dziadka w Baborowie

Władysława Doszczak
Prezes Koła Emerytów
w Baborowie
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KJS w Baborowie!

Konkursowa Jazda Samochodem zadebiutuje na
głubczyckiej ziemi w miejscowości Baborów. Impreza
organizowana przez Automobilklub Opolski odbędzie
się 10 kwietnia 2016r. i będzie stanowiła pierwszą
rundę cyklu Kierowca Roku Opolszczyzny 2016.
Cykl Kierowca Roku Opolszczyzny to impreza
z tradycjami, organizowana od 25 lat w rożnych regionach
Opolszczyzny. W tym roku imprezy organizowane będą
oprócz Baborowa w Namysłowie, Opolu, Nysie,
Dobrzeniu Wielkim oraz Krapkowicach.
Z tej okolicy na kartach długiej historii Automobilklubu
Opolskiego zapisał się Alfred Klose z Dzielowa, czołowy
zawodnik w rajdach samochodowych lat
osiemdziesiątych. Dopiero w ubiegłym roku do tych
sukcesów nawiązał Arkadiusz Lechoszest, wygrywając
cztery z sześciu rund i zdobywając tytuł Kierowcy Roku

Opolszczyzny. Warto podkreślić, że w całym cyklu
wystartowało 148, kierowców a po raz pierwszy
zwycięzcą został debiutant. Działacze Automobilklubu
Opolskiego w porozumieniu z Burmistrz Miasta i Gminy
Baborów Elżbietą Kielską zapraszają chętnych do startu.
Gmina ufunduje również puchary dla zwycięzców.
Dyrektor imprezy Zdzisław Kostyk zaplanował start na
Rynku w Baborowie, oraz 9 prób na trasie liczącej około
100 km. Prawo startu w imprezie ma każdy kierowca
posiadający samochód z ważnymi badaniami
technicznymi oraz ubezpieczeniem OC, a pilot musi mieć
ukończone 17 lat. Próby sportowe długości około jednego
kilometra muszą zostać odbyte w zapiętych kaskach
samochodowych. Nie są wymagane klatki
bezpieczeństwa.
Wkrótce
na
stronie
automobilklub.opole.pl ukaże się regulamin imprezy, oraz
zostaną uruchomione zapisy.
Organizatorzy

Turniej Bożonarodzeniowy
Jak co roku w ostatni weekend przed świętami Bożego
Narodzenia 19.12.2015r., został rozegrany w Hali
Sportowej przy ul. Wiejskiej, Bożonarodzeniowy Turniej
Piłki Nożnej. Do zawodów przystąpiło 9 drużyn z Naszej
Gminy. Pan Andrzej Kanas rozpoczął oficjalne
przemówienia, serdecznie witając tak licznie przybyłych
zawodników, rodziców, opiekunów oraz sympatyków
piłki nożnej. Przypomniał jak ważne w życiu jest
uprawianie sportu od najmłodszych lat, nie tylko ze
względów zdrowotnym, także społecznych oraz
psychologicznych. Następnie Pani Burmistrz Elżbieta
Kielska otwierając turniej, życzyła uczestnikom
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wspaniałej gry i przyjemnej zabawy, oraz złożyła życzenia
z okazji zbliżających się Świąt. Pani Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Lidia Piecha wręczyła podziękowania
dla osób, które zawsze czynnie angażują się
w przedsięwzięcia sportowe. Panu Andrzejowi Kanasowi który szkoli i wychowuje młodych piłkarzy,
współorganizuje razem z pracownikami GOK-u turnieje
piłkarskie. Panu Henrykowi Wilczek za sędziowanie
zawodów. Oficjalną cześć zakończyło wręczenie paczek
mikołajowych zawodnikom. Turniej rozegrano w dwóch
kategoriach wiekowych: Orliki –zawodnicy rocznik 2003
-2005, Młodziki-zawodnicy rocznik 2006 i młodsi. Mecze
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były emocjonujące, nie zabrakło hartu ducha i sportowej woli walki. Zawodnicy drużyn grali wyznając zasadę Fair
Play i Stop Agresji w Sporcie. Młodzi piłkarze stworzyli wspaniałe widowisko sportowe, wspierając się nawzajem
i motywując do dalszej lepszej gry. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim za przybycie
i stworzenie magicznej ciepłej atmosfery. Dziękujemy zawodnikom za niesamowitą grę i zabawę, rodzicom za
zorganizowanie słodkiego poczęstunku dla uczestników. Gorąco zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do
uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie, oraz śledzenia
naszej strony internetowej www.gokbaborow.pl
Wyniki Rozgrywek:
Młodziki:
I –Osiedle Baborów
II -Gok Baborów
III –Cukrownik Baborów
IV-„Sokół” Boguchwałów
-Najlepszy Strzelec: Michał Lechoszest
-Najlepszy Bramkarz: Mikołaj Pawelec

Orliki:
I – Cukrownik Baborów
II - Agropol
III – „Sokół” Boguchwałów
IV –GOK Baborów
V – Reprezentacja Gminy
-Najlepszy Strzelec: Piotr Baran
-Najlepszy Bramkarz: Bartłomiej Klimasiński
Joanna Kowalczyk-Klimczak

Duża Impreza - "Bawi nas piłka"

Z inicjatywy Pana Artura Komarnickiego, koordynatora
rozgrywek z Opolskiego Związku Piłki Nożnej,
zorganizowano 20.01.2016r. w Baborowie halowy turniej
piłki nożnej dla najmłodszych piłkarzy. Do hali
miejscowego ZSP zgłosił się 13 drużyn w kategorii żaków
i orlików. Ten ogólnopolski cykl zawodów odbywa się
pod patronatem PZPN w Warszawie pod hasłem „ Bawi
nas piłka”. Do Baborowa zjechała rekordowa liczba
zawodników i rodziców z Żyrowej, Pawłowiczek, Branic,
Zubrzyc, Kietrza, Głubczyc, Boguchwałowa. Dzięki
przychylności dużej pomocy organizacyjnej Pani
Burmistrz Elżbiety Kielskiej. Swój czas i doświadczenie
dla dobrej organizacji turnieju poświęciły Pani Dyrektor
ZSP Alicja Szuba, Pani Dyrektor GOK Lidia Piecha oraz
nauczyciel Pan Andrzej Deszka. Uczestnikom turnieju
pozostanie w pamięci impreza, która się pamięta i chętnie
do niej wraca. Sprawny przebieg zawodów, dożywienie
Echo Baborowa

w szkolnej stołówce oraz degustacja ciast przypadła do
gustu każdemu. To rodzice naszych zawodników z miasta
i gminy Baborów przyszli do hali z blachami swoich
wypieków i ugościli przyjezdnych. Niezastąpione w tej
roli okazały się mamusie: Anna Kiner, Monika Pawelec
i Honorata Cykowska. Serdeczna atmosfera, integracja
dzieci dorosłych sprawiły, że cel, jaki przyświeca tym
rozgrywkom został osiągnięty.
Chwalą nas!
Swojego zadowolenia i entuzjazmu nie krył koordynator
tych rozgrywek z Opola Pan Artur Komarnicki. Oto, co
powiedział zaraz po zawodach: ”Jestem pod wrażeniem
organizacji, gościnności i oprawy turnieju „Bawi nas
piłka”. Pierwszy raz miałem przyjemność współpracować
z organizatorami z Baborowa. Jestem zachwycony
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podejściem i pomocą Pani Burmistrz
Elżbiety Kielskiej, oraz Dyrekcji Szkoły
i Dyrekcji GOK-u. Z taką pomocą
i sympatią chciałbym organizować
wszystkie zawody dla dzieci. To była
wielce wymowna promocja miasta
i gminy. Mam nadzieję, że przykład
z Baborowa zachęci inne samorządy do
podobnej współpracy”
Wyniki z turnieju:
Statuetki dla wyróżnionych zawodników
ufundował Urząd Miejski w Baborowie
a puchary dla zwycięskich drużyn
przekazał Prezes Zakładu Usług
Komunalnych w Baborowie Pan Tomasz
Krupa. Pan Tomasz bardzo wspiera
najmłodszych piłkarzy i obiecał
zawodnikom, że po zakończeniu cyklu
rozgrywek w czerwcu br. każdy
uczestnik otrzyma pamiątkowy album.
W grupie „żaków” wiek do 9 lat zagrało
5 zespołów. Wygrała drużyna z Kietrza
przed Pawłowiczkami, Głubczycami,
Żyrową i Baborowem. W „orlikach”
wiek 10-11 lat rozgrywało 8 zespołów.
W finale Branice pokonały Baborów 5:1
o trzecie miejsce Kietrz wygrał 2:1
z Głubczycami. Druga drużyna
Baborowa pokonała 1:0 Pawłowiczki
i zajęła piąte miejsce a Zubrzyce
pokonały 1:0 Boguchwałów o 7 miejsce.
Zawody sędziowali: Henryk Wilczek
i Fabian Russ z Kolegium Sędziów
Opole.
Andrzej Kanas

Prezent ze starostwa

Sympatyczny gest

Starosta Głubczycki Pan Józef Kozina, gdy dowiedział
się o sukcesie juniorów młodszych z Cukrownika
Baborów po zdobyciu awansu do Opolskiej Ligii,
zaproponował młodszym piłkarzom komplet bluz
ortalionowych.
Te nieprzemakalne okrycia pozwolą przygotować się do
rundy wiosennej, chroniąc zdrowie zawodników
w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Bardzo miłym akcentem podczas uroczystego otwarcie
turnieju „ Bawi nas piłka”
było przekazanie kompletu strojów piłkarskich dla
zawodników z Baborowa. Fundatorem sprzętu jest firma
Pana Przemysława Pisarkiewicza z Sułkowa oraz rodzice
grających piłkarzy. W imieniu darczyńców stroje wręczył
główny inspirator tego pomysły Pan Ryszard Cykowski
z Sułkowa. Swoją „cegiełkę” do zakupu strojów dodali
Państwo: Konopkowie z Sułkowa,
Pawelcowie
z Baborowa i Pan Patryk Posacki.
Serdecznie dziękują
zawodnicy i trener A. Kanas

Za ten prezent dziękują:
Członkowie Zarządu” MGKS Cukrownik” w Baborowie
Echo Baborowa
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Aktywne Ferie

Gminny Ośrodek Kultury wraz ze Świetlicą
Miejską w Baborowie zorganizował na czas
ferii zimowych aktywny wypoczynek dla
dzieci z naszej Gminy. Jak co roku akcja
zimowa
cieszyła
się
dużym
zainteresowaniem, ze względu na szereg
atrakcji przygotowanych dla najmłodszych
jak i starszych uczestników. Dzieci miały
możliwość m.in. zmierzyć się ze swoimi
rówieśnikami podczas turniejów: bilarda,
piłkarzyków oraz tenisa stołowego, które
zostały rozegrane w świetlicy miejskiej.
Prace plastyczne oraz gry planszowe jak
i multimedialne urozmaiciły wspólnie
spędzony czas w świetlicy. Chętnych na
wycieczki również nie zabrakło. Udaliśmy
się na seans do kina w Kędzierzynie Koźlu,
gdzie każdy mógł dokonać wyboru między
równolegle wyświetlanymi animowanymi
filmami tj.„Misiek w Nowym Jorku” czy
„Odlotowa przygoda” wedle swoich
zainteresowań i upodobań. Kolejne
wycieczki miały na celu aktywizację
fizyczną dzieci i młodzieży podczas ferii.
Chcąc doskonalić umiejętności łyżwiarskie
wyruszyliśmy na lodowisko do Pszowa,
korzystając z dyscypliny sportowo
rekreacyjnej.W ostatnim dniu naszego
wypoczynku pojechaliśmy do Aquaparku
w Gorzycach, który oferuje wiele wodnych
atrakcji tj. basen pływacki, basen rekreacyjny, zjeżdżalnie,
jacuzzi, tunele z masażami oraz grotę solną. Za
zaangażowanie, bezpieczeństwo i nadzór podczas
wypoczynku składamy podziękowania: Pani Joannie
Kowalczyk Klimczak, Paulinie Medyńskiej, Żanecie
Góreckiej oraz Ewelinie Balicz. Natomiast dzieciom
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dziękujemy za liczny udział w półkolonii, miłą atmosferę
oraz dobrą zabawę. Ferie szybko się skończyły, ale miłe
wspomnienia pozostaną na długo w pamięci wszystkich
uczestników. Wszystkich zainteresowanych fotorelacją
z ferii zapraszamy na stronę internetową
gok.baborow.pl
Sylwia Sumik , Lidia Piecha
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Dzień Babci i Dziadka
w Sułkowie
Dnia 23 stycznia 2016 r. Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa i Rada
Sołecka w świetlicy wiejskiej w Sułkowie zorganizowali spotkanie
z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Część artystyczną z dziećmi przygotowała Pani Lidia Piecha oraz
uczennica gimnazjum Dżenifer
Stoczkowska. Występowały również
zespoły taneczne z Gminnego
Ośrodka Kultury w Baborowie:
Czad Dance i Mini Czad. Panie ze
Stowarzyszenia przygotowały słodki
poczęstunek oraz wykonały upominki dla Babć i Dziadków.
Dziękuję Pani Dyrektor GOK-u Lidii Piecha za pomoc w organizacji
części artystycznej, a Dżeni za przygotowanie znakomitego skeczu. Podziękowania
należą
się
występującym dzieciom z Sułkowa
i Baborowa, jak również wszystkim
przybyłym Babciom i Dziadkom za
stworzenie wspaniałej, ciepłej atmosfery.
Jadwiga Kowalczykowska
Sołtys Sułkowa

INFORMACJA - Zmiany w podatkach od 2016 r.
W związku ze zmianą ustawy o podatku rolnym zmieniły się zasady przeliczania użytków rolnych na ha
przeliczeniowe tzn. Podatnicy którzy mają grunty sklasyfikowane jako:
•
Rowy - 1 ha fizyczny wynosi 0,20 ha przeliczeniowego,
•
Grunty rolne zabudowane - 1 ha fizyczny wynosi 1 ha przeliczeniowego,
•
Grunty, dla których nie można ustalić przelicznika - 1 ha fizyczny wynosi 1 ha przeliczeniowego.
W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i zmianą uchwały RM w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości, od dnia 01.01.2016 r. podatnicy, którzy przekazali gospodarstwo rolne w 10 letnią
dzierżawę w celu nabycia prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników, o ile nie jest
w nich prowadzona działalność gospodarcza, są zobowiązani do opłacania podatku od nieruchomości za
budynki gospodarcze.
Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono jednorazową płatność podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:
w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie
pierwszej raty.
Echo Baborowa
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"Lew Głubczycki" dla
Stowarzyszenia
Miłosników Sułkowa
W roku 2015 burmistrz
Baborowa wnioskowała do
Rady Powiatu Głubczyckiego
o
przyznanie
statuetki
„Głubczyckiego Lwa” m.in. dla
Stowarzyszenia Miłośników
Sułkowa. Rada Powiatu
przyznała statuetkę w kategorii
zbiorowej za promocję powiatu.
21 grudnia 2015 r. na uroczystej
Sesji
Rady
Powiatu
w
Głubczycach
prezes
Stowarzyszenia p. Ewa Świercz
otrzymała z rąk Starosty Józefa
Koziny oraz przewodniczącego
Rady Powiatu Stanisława Krzaczkowskiego statuetkę Lwa Głubczyckiego. Od wielu lat Stowarzyszenie Miłośników
Sułkowa godnie reprezentuje Gminę Baborów oraz Powiat Głubczycki uczestnicząc we wszelkich festiwalach,
przeglądach i konkursach kultywujących tradycje i obrzędy naszego regionu. Paniom ze Stowarzyszenia Miłośników
Sułkowa należą się podziękowania i słowa uznania za bezinteresowną pracę, energię i chęć działania na terenie Naszej
Gminy.
Lidia Piecha, Elzbieta Kielska

Echo Baborowa
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JUBILEUSZ „MUKS” Jedynka Baborów
W dniu 23 stycznia 2016 roku na sali gimnastycznej ZSP
w Baborowie odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
z okazji 15-lecia „MUKS” Jedynka. W Turnieju udział wzięły
zespoły TJ Hradec (Czechy), Złotnik Racibórz i gospodarze
Turnieju. Przybyli zaproszeni goście: Pani Burmistrz Elżbieta
Kielska, Dyrektor ZSP - Alicja Szuba, Dyrektor GOK - Lidia
Piecha, Prezes OZPS Opole - Waldemar Kobienia. W pierwszym
meczu spotkały się drużyny Hradca i Baborowa. Po zaciętej walce
historyczne zwycięstwo odniosła drużyna Jedynki 2:0. W drugim
meczu Czesi pokonali drużynę Złotnika również w stosunku 2:0.
W meczu decydującym o zwycięstwie w Turnieju miejscowi po
wygraniu pierwszego seta wystawili skład najmłodszych
zawodników Klubu, którzy niespodziewanie wygrali z bardziej
doświadczoną drużyną Złotnika. Tym samym zdobyli pierwsze
miejsce w Turnieju. Najlepszym zawodnikiem Turnieju został
wybrany Libor Neugebauer z Hradca, a wśród najmłodszych
zawodników Krzysztof Janicki z Baborowa. Sędziami zawodów
byli Panowie Józef Gliński z Opola i Mieczysław Kulesza
z Głubczyc. Zawody komentował wieloletni sympatyk sportu Pan
Jan Jasion, a oprawę muzyczną zapewnili Marcin Czechowicz
i Rafał Olejnik. Z okazji Jubileuszu Prezes OZPS wręczył okazały
puchar i Honorowe Odznaki Związku dla byłych zawodników
i działaczy związanych z baborowską
siatkówką. Organizatorzy przygotowali dla
wszystkich gości Turnieju poczęstunek
w trakcie, którego wspominano historię Klubu.
Zarząd „Jedynki” składa podziękowania
Urzędowi Miejskiemu, Gminnemu Ośrodkowi
Kultury, Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu
oraz rodzicom zawodników w przygotowaniu
i przeprowadzeniu Turnieju.
Zarząd Klubu

Wóz strażacki w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Tłustomostach

W Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Tłustomostach 3 0 stycznia 2016r. pojawił

się długo oczekiwany przez strażaków
i mieszkańców samochód pożarniczy- średni
Magirus – Deutz 4x4 rok 1974, silnik
o pojemności 8424cm3.
Gmina Baborów dokonała zakupu pojazdu od
Ochotniczej Straży Pożarnej z miejscowości
Łętowe, gmina Mszana Dolna, powiat
Limanowski. Koszt samochodu wyniósł 18
000zł. Na swym wyposażeniu posiada między
innymi: zbiornik na wodę o pojemności 2500
litrów, autopompę 1600l/8bar, sygnały
Echo Baborowa
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dźwiękowe, sygnały świetlne, kabinę 6- osobową, szybkie
natarcie 80m. Wóz wymaga jednak doposażenia, na które
zostaną przeznaczone pieniądze pozyskane na
ubiegłorocznym festynie strażackim.
Zakupiony samochód będzie niezbędny do wykonywania
wszystkich zadań realizowanych przez tą jednostkę i tym
samym umożliwi udział w akcjach ratowniczych,
przeprowadzanych w czasie pożarów, wypadków oraz
innych klęsk i zdarzeń.

Z tego miejsca składamy podziękowania dla wszystkich
osób, które przyczyniły się do zakupu tego
samochodu m.in. dla Pani Burmistrz Elżbiecie Kielskiej
jak również dla wszystkich mieszkańców sołectwa
Tłustomosty. Naszym strażakom życzymy: niech dalsze
działnia przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do
dalszego równie dobrego rozwoju.
Magdalena Bradel

Wygrana w X Turnieju Samorządowym
Jak co roku, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu
Głubczyckiego organizuje cykl zawodów sportowych dla samorządów
w Powiecie Głubczyckim. Zgodnie z regulaminem, impreza ma za
zadanie popularyzację sportu i aktywnego wypoczynku wśród radnych
oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy gminami i powiatem. W tym
roku ponownie radni Naszej gminy po zaciętych zmaganiach
zwyciężyli tą jubileuszową edycję. Emocje trwały do samego końca,
a wszystko rozstrzygnęło się w ostatniej konkurencji (tenis stołowy),
gdzie Nasz zespół zdobywając I miejsce utrzymał przewagę punktową
nad drugą drużyną – gminą Głubczyce. Tym samym tegoroczna X
edycja turnieju, drugi raz z rzędu „padła łupem” Naszego samorządu.
Burmistrz Gminy Baborów Pani Elżbieta Kielska oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Baborowie Pan Krzysztof Tokarz dziękują
wszystkim radnym biorącym udział w zawodach, organizatorom
poszczególnych konkurencji, a także wszystkim osobom wspierającym
zarówno turniej jak i samych uczestników. Podziękowania należą się
również Panu Wojciechowi Śliwińskiemu, który udostępnił swój lokal
i czuwał nad całym przebiegiem zawodów w darta. Poniżej wyniki
poszczególnych zawodów i klasyfikacja końcowa:

Artur Czechowicz

Niebezpieczne i szkodliwe
wypalanie traw

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym
znacznie wzrasta liczba pożarów łąk
i nieużytków rolnych. Wypalanie traw
i zarośli jest bezmyślnym i niebezpiecznym
działaniem niszczącym przyrodę, które jest
zabronione i surowo karane. Wbrew
pozorom wypalanie nie daje żadnych
korzyści, a wręcz odwrotnie – przynosi
jedynie szkody. Pożary traw niszczą
miejsca lęgowe i bytowania wielu
gatunków zwierząt na ziemi i w krzewach.
Ponadto od palącego się poszycia gleby
wydobywa się dym, który jest trujący
i niebezpieczny. Mitem jest, że wypalanie
gleby powoduje poprawę jej jakości,
bowiem udowodniono, że gleba po
jednorazowym wypaleniu ma obniżaną
wartość plonów o 5-8%. Do tego powstają
groźne dla życia i zdrowia pożary lasów,
przydrożnych rowów, stert i stogów.
Każdego roku w pożarach tych giną ludzie
i zwierzęta! Szereg powszechnie
obowiązujących przepisów zabrania
wypalania traw, m.in. ustawa o lasach oraz
o ochronie przyrody. Natomiast kodeks
wykroczeń przewiduje za taki czyn karę
aresztu lub grzywny. Dodatkowo zakaz
wypalania traw jest jednym z wymogów
„Dobrej kultury rolnej” co może grozić
zmniejszeniem wszystkich rodzajów dopłat
bezpośrednich.
Artur Czechowicz

Bożonarodzeniowe szopki – dzieło dziecięcych rąk

Już prawie osiem wieków temu św. Franciszek, jako
pierwszy, stworzył żywą szopkę, obrazującą wydarzenie
Bożego Narodzenia. Potem wielokrotnie te przedstawienia
modyfikowano i prezentowano w najróżniejszy sposób.
Czy to w postaci malowanych obrazów, rzeźb, grafik czy
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też teatralnych inscenizacji.
Dziś, najpopularniejszą metodą prezentacji tej cudownej
historii są szopki – najczęściej rzeźby pełnoplastyczne
z materiałów różnych. Znamy szopki krakowskie
nawiązujące do zabytków Krakowa, pewnie także
9

najstarszą polską ruchomą szopkę w Wambierzycach, czy też
corocznie urozmaicaną nietypowymi wydarzeniami z historii
Polski szopkę u Kapucynów w Warszawie.
W naszej szkole tradycja wykonywania szopek
bożonarodzeniowych trwa od bardzo dawna, gdyż uczniowie
wykonują je na konkursy plastyczne lub techniczne, a także
jako dekoracje klas i domów.
Już siódmy raz uczestniczyliśmy w Międzynarodowej
Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych w Uciechowicach. Za
każdym razem wracamy z konkursu z licznymi sukcesami.
W tym roku na wystawę konkursową pojechały szopki
autorstwa następujących uczniów i uczennic:
Jakuba Suchanek (2a PSP) – szopka otrzymała wyróżnienie
Oliwii Wołk (3a PSP) – II miejsce
Klaudii Kołodziej (5b PSP) – wyróżnienie
Adrianny Malinowskiej (2a PG) – II miejsce
Magdaleny Komorek, Kamili Malinowskiej i Oliwii Stańczyk
(3b PG) – II miejsce w kategorii prac grupowych
Grzegorza Szczudło (2a PG)

„AKTYWNA ZIMA 2016 W ZSP
W BABOROWIE”

Minął czas ferii zimowych. Miłośnicy aktywnych
form wypoczynku w okresie zimowym z pewnością
nie mogli narzekać na brak atrakcji oraz sposób
spędzenia wolnego czasu w naszej szkole. W pamięci
uczestników wypoczynku zorganizowanego przez
Dyrekcję Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Baborowie pozostało wiele miłych wrażeń.
Zaproponowane zajęcia zawarte w programie
zachęcały 40 uczestników, uczniów szkoły
podstawowej, do czynnej aktywności ruchowej.
W osiągnięciu tych celów pomogły m.in.: wyjazdy na
pływalnię w Kietrzu. W przypadku dzieci pływanie
jest szczególnie wskazane, gdyż sport ten pomaga
w kształtowaniu odpowiedniej postawy ciała.
Wycieczka na lodowisko w Pszowie, gdzie spośród
wielu różnorodnych sportów zimowych wielką
popularnością cieszy się jazda na łyżwach, była nie
tylko doskonałym sposobem na spędzenie wolnego
czasu, ale także na zachowanie doskonałej sylwetki.
Kiedy zimowa pogoda i brak śniegu zniechęcały do
uprawiania rekreacji na świeżym powietrzu,
przenieśliśmy aktywny wypoczynek do przytulnego
wnętrza kręgielni w Raciborzu. Kręgle to prosta
i przyjemna zabawa, której ogromną zaletą jest
możliwość gry zarówno w pojedynkę, jak i w grupie.
Pamiętając o rozwoju kulturalnym, w kinie Domu
Kultury „Strzecha” w Raciborzu, dzieci obejrzały
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Wszyscy laureaci otrzymali nagrody, dyplomy i gromkie
brawa podczas inauguracji wystawy 23 stycznia br.
w Uciechowicach.
My również jako społeczność szkolna przyłączamy się do
gratulacji, gdyż każda praca dziecięcych rąk zawsze zasługuje
na uznanie. Duże brawa!
Moje zaś najpiękniejsze doznania nie są jednak wtedy, gdy
dziecko cieszy się z nagrody, ale wtedy, gdy widzę dziecięcą
radość i zaangażowanie w czasie tworzenia. A potem to
tworzenie przynosi efekt. Uczucie jakie wtedy się odczuwa to
najwspanialsze „Boże Narodzenie” jakie dzieje się
w człowieku.
Młodzi artyści – nie przestawajcie tworzyć, cieszyć się
i szerzyć w ten sposób ideę Bożego Narodzenia!
Elżbieta Olejnik
adaptację książki Mały Książę Antoine de Saint-Exupéry’ego
najpiękniejszą opowieść o poszukiwaniu przyjaźni tak bliskiej
sercu każdego człowieka.
Wiele przyjemnych chwil spędzili nasi podopieczni podczas
zajęć plastyczno-artystycznych. Działania plastyczne, jako
twórcza praca indywidualna bądź grupowa są niezastąpionym
narzędziem integrującym zespół. A urok zespołowego
tworzenia tkwi przede wszystkim w zabawie. Z kolei zajęcia
sportowe wspomagają rozwój ruchowy dziecka i jego
sprawność, sprzyjają kształceniu zachowań niezbędnych do
sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników zimowiska
odwiedził nas dzielnicowy aspirant Jarosław Bartczak, który
przypomniał dzieciom podstawowe zasady poruszania się
pieszych po drogach, w tym w warunkach złej widoczności
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oraz gdy drogi są śliskie i zaśnieżone.
Wskazał na miejsca niebezpieczne do przeprowadzania zabaw, takie jak: zamarznięte
zbiorniki wodne, górki w pobliżu jezdni
oraz niebezpieczne zabawy, np. dopinanie
sanek do pojazdów mechanicznych.
Podczas zajęć komputerowych uczestnicy
wykonali gazetkę zimowiska, którą można
przeczytać na stronie http://www.zs_baborow.wodip.opole.pl/
Wszystkie zajęcia i wycieczki umożliwiły
naszym uczniom miłe spędzenie ferii zimowych w szkole.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom oraz
pracownikom obsługi, dzięki którym kolejny raz uczniowie ZSP bezpiecznie spędzili
ferie w szkole.
Kierownik wypoczynku- B. Lenartowicz
Dyrektor ZSP- A. Szuba

Aktywnie spędzony czas
w Sołectwie Tłustomosty

28.01.2016 roku w Tłustomostach
odbył się bal przebierańców dla dzieci
i młodzieży zorganizowany przez
Stowarzyszenie ,,Mostowiacy’’. W balu
tym uczestniczyło ok. 30 uczestników,
zabawę poprowadziły animatorki
z Crazy Clubu z Raciborza.
Przedsięwzięcie
to
zostało
zorganizowane dzięki dofinansowaniu
przez Gminę Baborów. Dzięki
dofinansowaniu Gminy Baborów
zorganizowany został również wyjazd
do kina Helios w Kędzierzynie- Koźlu.
W wyjeździe tym 13.02.2016 roku
uczestniczyło 49 uczestników. Oba
przedsięwziecia przebiegły w miłej
i sympatycznej atmosferze. Z tego
miejsca
składamy
serdeczne
podziękowania, dla wszystkich osób,
które
przyczyniły
się
do
zorganizowania
tych
dwóch
przedsięwzięć, jak również za dużą
frekwencje uczestników. Członkom
Stowarzyszenia
,,Mostowiacy’’
życzymy więcej tak udanych działań
z tak dużym zainteresowaniem
i uczestnictwem mieszkańców.
Magdalena Bardel , radna, sołtys
Echo Baborowa
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