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Kiermasz Wielkanocny

Serniki, babki, makowce, stroiki i ozdoby
świąteczne dostępne były dla wszystkich
mieszkańców Baborowa.
W plenerze pod namiotem można było
w sobotnie przedpołudnie zaopatrzyć się
w domowe wypieki przygotowane przez
członkinie ze Stowarzyszenia Miłośników
Sułkowa, Stowarzyszenia Babiczanki oraz
przez mamy tańczących dzieci z zespołu
SMYKI. Dla łasuchów dostępne były
miody i wyroby pszczelarskie z gospodar-
stwa ‘ ’Kwiatoniów’’ Pani Małgorzaty Ho-
snowskiej , jak również wielkanocne
palmy, stroiki, wianki, drewniane i wyszy-
wane zajączki, przygotowane przez Panie:
Ewelinę Gębuś, Katarzynę Krupę, Magda-
lenę Suchanek, Kamilę Krzuś.
Za ten wspaniały wielkanocny klimat i za-
interesowanie naszymi działaniami ser-
decznie wszystkim dziękujemy, życząc
zdrowych i wesołych Świąt Wielkanoc-
nych, pełnych miłości i rodzinnego ciepła
oraz mokrego Śmigusa-Dyngusa i samych
pogodnych dni.

Instruktorzy GOK
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„Bądź jak Maria”
Jedna z najbardziej znanych na świecie Polek.
Jedyna kobieta, która otrzymała Nagrodę Nobla
w dwóch dziedzinach (fizyka i chemia). Pierwsza
kobieta, która uzyskała uprawnienia do prowadzenia
samochodów ciężarowych. Kobieta wyjątkowa –
Maria Skłodowska – Curie – była bohaterką zajęć
w bibliotece, w których wzięli udział uczniowie klas
IV pod opieką wychowawców – pań Marioli
Litwinowicz i Bożeny Bensz.
Ciekawą opowieść o dzieciństwie Marii
Skłodowskiej , ilustrowaną zdjęciami rodzinnymi
i fotografiami miejsc, w których dorastała,
przygotowała i przedstawiła pani Mariola
Litwinowicz. To było bardzo ładne wprowadzenie do
dalszej części zajęć, opartej na książce Idol: Maria
Skłodowska – Curie. Książka w przystępny sposób
przybliża postać sławnej uczonej , to, czym się
zajmowała w swojej pracy i odkrycia, których
dokonała. Dzięki zdjęciom wyszukanym
w Internecie mogliśmy porównać laboratorium,
w którym pracowała Skłodowska z nowocześnie
wyposażonymi współczesnymi laboratoriami. Na
tablicy okresowej pierwiastków uczestnicy bez trudu
odnaleźli pierwiastki odkryte przez Marię
Skłodowską – Curie: polon i rad. A na zakończenie
przeprowadzili mały eksperyment ze znikającym
atramentem, co było „magicznym” podsumowaniem
naszych zajęć, a także małym nawiązaniem do słów

Czytamy sobie
Tym razem czytaliśmy sobie w przedszkolu. Wspólnie
z grupą starszaków poznaliśmy dobrego sułtana
Abdullę i podstępnego maga Abrakabrą, bohaterów
opowiadania Wojciecha Widłaka Syrop maga
Abrakabry. Magowi nie wystarczało, że wszyscy go
podziwiali, chciał zasiadać na tronie. Postanowił więc
pozbyć się sułtana przy pomocy magicznego syropu
i zająć jego miejsce. Na szczęście jego plan się nie
powiódł. Dzieci słuchały uważnie, dlatego bez kłopotu
uporządkowały ilustracje i dopasowały do nich
właściwe opisy, utrwalając sobie usłyszany tekst.
Spróbowaliśmy też skomponować przepis na taki
magiczny syrop, dzięki któremu świat byłby piękny
i dobry. A na zakończenie spróbowaliśmy taką
magiczną miksturę zrobić. I ta część zajęć wywołała
największe emocje.

Ewa Ratuś

Spotkanie z Laurą Łącz
Znana aktorka teatralna, filmowa, pisarka, od wielu
lat związana z serialem Klan, wystąpi w Baborowie
21 maja 2017 r. - sala widowiskowa ul. Rynek 9,
godzina 14:30. Więcej informacji wkrótce.

Ewa Ratuś

naszej bohaterki: „Uczony jest w swojej pracowni nie
tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzonym
w zjawiska przyrody, wzruszające jak czarodziejska baśń.”

Ewa Ratuś
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Tydzień z internetem
Tydzień z Internetem (Get Online Week) to doroczna
ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcenie jak
największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje
korzystanie z zasobów internetowych. W dotychczasowych sześciu
edycjach kampanii w Polsce uczestniczyło już 1 .700 instytucji
i ponad 63.000 osób, w tym również biblioteka w Rakowie. W tym
roku kampania skupia się na trzech obszarach bliskich naszemu
życiu codziennemu: majsterkowaniu, gotowaniu i szyciu.
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od opowiedzenia o swoich pasjach.
Największym zainteresowaniem wśród uczestników cieszą się
gotowanie i majsterkowanie. Szycie natomiast zupełnie nie
interesuje naszych małych mieszkańców. Później rozwiązywaliśmy
quiz na temat bezpiecznych zakupów przez Internet oraz sposobów
znajdowania ciekawych i praktycznych informacji, dotyczących
majsterkowania, gotowania i szycia. Dowiedzieliśmy się również, że
niektóre blogi poświęcone hobby są bardzo popularne i można na
nich znaleźć wiele przydatnych informacji, np. w jaki sposób
samemu zrobić farbę tablicową. Bardzo udane popołudnie zakończył
słodki poczęstunek. Frekwencja jak zwykle dopisała, bo jak stałym
uczestnikom spotkań wiadomo, zawsze jest ciekawie i wesoło.

Grażyna Nakoneczna

Wieści Sportowe

W dniu 16 marca 2017 r., we Włodzieninie, odbyły
się Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym
Drużynowo. Nasze zawodniczki Dominika
Kojpasz i Laura Górna zajęły 2 miejsce, ulegając
w tie-breaku drużynie Głubczyc. Należy
przypomnieć, że Dominika jest indywidualną
Mistrzynią Powiatu w Tenisie Stołowym Szkół
Podstawowych.

25 marca w Kietrzu odbył się VI Międzynarodowy
Turniej UNIHOKEJA dziewcząt i chłopców szkół
gimnazjalnych. Zespoły z Baborowa zajęły 3
miejsca w swoich kategoriach. W naszych
drużynach wystąpili również uczniowie
podstawówki. W zespole dziewcząt zagrały:
Martyna Chacko, Wiktoria Laszkowska, Weronika
Drążek, Elżbieta Stańczyk, Joanna Stańczyk, Ola
Jakubowska i Weronika Wiśniewska. Zespół
chłopców to: Dominik Kidziak, Andrzej Kraśnicki,
Bartosz Kiner i Jakub Kiner. Zawody przebiegały
w miłej , przyjacielskiej atmosferze. Nasi uczniowie
nawiązali nowe znajomości, również z Czechami.

Andrzej Deszka
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II runda KJS o Puchar Burmistrza Gminy
Baborów

Ponownie, na Baborowskim Rynku, 2 kwietnia odbyła się
II runda cyklu Kierowca Roku Opolszczyzny 2017. Jest to
impreza z tradycjami organizowana od 26 lat w różnych
rejonach województwa opolskiego przez Automobilklub
Opolski. Dyrektor zawodów Zdzisław Kostyk zaplanował
start na Rynku w Baborowie, oraz 9 prób na trasie liczącej
około 140 km. Prawo startu miał każdy kierowca
posiadający samochód z ważnymi badaniami
technicznymi jak również ubezpieczeniem OC, a pilot
musiał mieć ukończone 17 lat.
Zawody otworzyła Burmistrz Gminy Baborów Pani
Elżbieta Kielska. Od godz. 1 0:30 z Rynku startowały co 2
minuty konkursowe samochody. W zawodach wzięło
udział 40 drużyn, słoneczna aura nie wszystkim sprzyjała,
bo próby w: Milicach, Cukrowni Baborów i Kombinacie

Warsztaty Wielkanocne
„Pisanki, kraszanki, jajka malowane - nie ma Wielkanocy bez
naszych pisanek” i nie tylko pisanek, również nie ma Świąt Wielkiej
Nocy bez Palmy Wielkanocnej . Jak co roku, przed Świętami,
Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie zorganizował na Sali

Czerwonków były trudne, 9 drużyn nie ukończyło
trasy.
Marcin Pietryszyn i Kewin Peszke w Subaru WRX
STi fruwali wysoko nad baborowskimi drogami.
Wylądowali jako zwycięzcy w klasyfikacji
generalnej KJS o Puchar Burmistrza Gminy
Baborów i pozycji lidera Kierowca Roku
Opolszczyzny!
W poszczególnych klasach wygrywali: klasa I do
1150 cm – Adam Gunia (fiat seicento AK Ziemi
Kłodzkiej), klasa II do 1400 cm – Szymon Mierzwa
(honda civic AK Opolski), Klasa III do 1500 cm –
Tomasz Rzany (peugeot 205 AK Opolski), klasa IV
do 2000 cm – Krzysztof Zawora(volkswagen golf
AK Opolski).
Zakończenie II edycji KJS o Puchar Burmistrza
Gminy Baborów odbyło się w godzinach
popołudniowych na baborowskim Rynku, finał
uświetniły występy taneczne dzieci i młodzieży
z GOK-u pod czujnym okiem instruktora Martyny
Wielgus oraz wokalne uczniów z ZSP w Baborowie
pod opieką nauczycielki muzyki Pani Anny
Dawidów.
Wspaniała pogoda zrzeszyła wielu kibiców na
starcie, poszczególnych próbach i mecie zawodów,
to bardzo ważne dla organizatorów i uczestników,
gdyż świadczy o szacunku oraz docenieniu ich
przygotowań do konkursu.
Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Gminy Baborów,
członków Automobilklubu Opolskiego,
pracowników Gminy Baborów, Ośrodka Kultury
i dużej frekwencji publiczności pierwsza, większa
impreza plenerowa zakończyła się sukcesem.

Lidia Piecha
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Konserwacja figury św. Jana Nepomucena
w Babicach

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał
Gminie Baborów dotację w wysokości 10 000 zł na prace
konserwatorskie przy rzeźbie św. Jana Nepomucena,
usytuowanej przy moście w Babicach. Rzeźba powstała
w 1857r. i jest wpisana, jako tzw. zabytek ruchomy
w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków . Jest wyrzeźbiona
z białego marmuru, który, niestety został pomalowany
farbami. Prace, które zostaną wykonane, będą polegały na
oczyszczeniu powierzchni figury, zniszczeniu żywotności
mikroorganizmów w porach kamienia, impregnacji,
uzupełnieniu fragmentu krzyża, a także odnowieniu cokołu,
na którym, po konserwacji, zostanie zamontowana rzeźba.
Koszt opisanych prac wyniesie ok. 34 000 zł.

Elżbieta Kielska, burmistrz Baborowa

Widowiskowej Warsztaty Wielkanocne,
podczas których można było nauczyć się
zdobienia jaj oraz tworzenia palm
wielkanocnych. Duże zainteresowanie
dzieci, młodzieży i dorosłych
świątecznymi zajęciami mile nas
zaskoczyło. Jajka były zdobione metodą
decupage, malowane farbami, obklejane
cekinami, listkami, kwiatuszkami,
pomysłów było tyle ile rąk do tworzenia.
Dorośli chętniej wykonywali palmy, które
poświęcą w Kościele w Palmową
Niedzielę. Prace uczestników zachwycały
kolorami i róznorodnością.
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Ogólnopolski sukces naszej uczennicy

Pola Mróz uczennica klasy IIc Publicznej Szkoły Podstawowej
w Baborowie otrzymała wyróżnienie ( zajęła V miejsce w kategorii
klas I - III) w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości
Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ pod
patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Lubelskiego
Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Dyrektora Muzeum
Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem oraz Dyrektora Europejskiego
Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
Wiersz pt. „ Przygoda” o Koziołku Matołku, napisany przez Polę
współzawodniczył z pracami koleżanek i kolegów z całego kraju.
Nasza uczennica wraz z opiekunami została zaproszona do Lublina na
uroczystość podsumowania i wręczenia nagród. Bardzo cieszymy się
z tak dużego osiągnięcia naszej uczennicy, a młodej , bo zaledwie
siedmioletniej poetce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Albina Dziedzińska- wychowawczyni klasy II c

Gość w przedszkolu
W dniu 30.03.2017r. dzieci przedszkolne
przy ul. Powstańców odwiedziła pani
Magdalena Koczumińska, która jest pielę-
gniarką i pracuje na oddziale wewnętrz-
nym w szpitalu w Głubczycach. Pani
Magdalena przekazała dzieciom wiele
ciekawych informacji o pracy pielęgniar-
ki, jej obowiązkach i odpowiedzialności
za powierzonych jej opiece pacjentów.
Na co dzień w swojej pracy posługuje się
wieloma przyrządami i sprzętem medycz-
nym, którego obsługiwanie wymaga prak-
tyki i wprawy. Pani Magdalena
zademonstrowała zastosowanie sprzętu
medycznego na chętnych dzieciach, które
na chwilę zamieniły się w pacjentów.
Przybliżyła też dzieciom sytuacje,
w których przyrządy i sprzęt medyczny są
niezbędne w terapii i opiece nad chorymi
pacjentami. Wśród przyniesionych, przez
p. Magdalenę rzeczy, dzieci zobaczyły
różnej wielkości strzykawki, maseczkę,
plastry, bandaże, kroplówki, stetoskop
oraz preparaty do dezynfekcji, np. wodę
utlenioną. Pani pielęgniarka przypomnia-
ła również dzieciom, jak powinny dbać
o zdrowie i higienę. Odbył się instruktaż
poprawnego mycia rąk, w taki sposób
w jaki robią to wykwalifikowane pielę-
gniarki. Dzieci otrzymały żel do dezyn-
fekcji rąk. Następnie poprzez wspólne
rozwiązywanie zagadek o warzywach
i owocach, przeanalizowanie piramidy
zdrowego żywienia przedszkolaki utrwa-
liły wiedzę, o tym, co powinny jeść, a ja-
kie produkty powinny ograniczać
w swoim codziennym jadłospisie, aby
prawidłowo się odżywiać, a przez to do-
starczać organizmowi potrzebnych skład-
ników i witamin. Dzieci z uwagą słuchały
ciekawostek o pracy pielęgniarki, zada-
wały wiele pytań.
Dziękujemy Pani Magdzie za przybliżenie
dzieciom ciekawego, odpowiedzialnego
i trudnego zawodu pielęgniarki.

Grażyna Pelczarska
wychowawca grupy V
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Koncert w Szkole

21 marca…. pierwszy dzień wiosny! Tak długo wyczekiwany
i wreszcie jest! A wraz z nim koncert nauczycieli i uczniów Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Raciborzu.
Muzycy zaprezentowali jedynie cześć instrumentów, na których gry
można uczyć się w ich szkole. Były wiolonczele, skrzypce, altówki,
kontrabas (tylko odrobinę większy od właściciela) flety, fagoty,
trąbki, puzony, akordeon, pianino, na którym wspaniale zagrała na-
sza uczennica Laura Górna z klasy 6a, i kilka innych. Prezentacji
towarzyszyła muzyka solistów, duetów i zespołów np. wioloncze-
lowego czy akordeonowego i instrumentów dętych. Niestety at-
mosfery sali koncertowej nie da się przenieść do choćby najlepszej
sali gimnastycznej , chociaż, jak zapewniali muzycy, akustyka była
wyjątkowo sprzyjająca. Dlatego nasi goście zaprosili wszystkich
chętnych na „Drzwi Otwarte” w PMS, które odbędą się 22.04.2017
r. Będzie tam można podziwiać wszystkie instrumenty, zespoły
i muzyków.
Dziękuję pani dyrektor Alicj i Szuba za pomoc oraz zaangażowanie
w organizację koncertu.

Anna Rozłucka-Jankowska

„Nasi w czubie”
Taki turniej dla „Orlików” odbył się 2 kwietnia
w Baborowie, współorganizatorem tych zawodów
był Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie. Z całe-
go powiatu zjechało 9 drużyn. Ktoś słusznie zauwa-
żył, że na parkingu przy Stadionie Miejskim jeszcze
nie widział nigdy takiej ilości samochodów osobo-
wych. Rozpoczęli grać o 9:00, a godzinę później Pa-
ni Elżbieta Kielska Burmistrz Baborowa
w towarzystwie Pani Lidii Piecha Dyrektor GOK-
u otworzyły imprezę. Emocji było co niemiara. Dru-
żyna „Cukrownika” wygrała w swojej grupie
wszystkie mecze by w półfinale spotkać się z „Polo-
nią Głubczyce”. Ten mecz pozostanie na długo
w pamięci naszych piłkarzy i można go uznać za
szlagier tego dnia. Polonia prowadziła już 2:0 po
kilku minutach gry. Wtedy zawodnicy „Cukrowni-
ka” podjęli sportowe wyzwanie i wyrównali po go-
lach Igora Pawelca i Dawida Krajczego. Chwilę
później Polonia strzeliła kolejne dwie bramki, a na
przerwę zeszliśmy przegrywając 2 : 4.
To co zademonstrowali Baborowianie w drugiej po-
łowie meczu zaskoczyło wszystkich obserwatorów,
a najbardziej przeciwnika. Po kolejnych bramkach
Igora i Dawida wyszliśmy na prowadzenie i ku
ogromnej uciesze zawodników i rodziców pokonali-
śmy „Polonię” 6:5. Mecz finałowy z „Orlikiem
Kietrz” przegraliśmy 0:2 zdobywając puchar i srebr-
ne medale. Najlepszym zawodnikiem turnieju uzna-
no Dawida Krajczego z „Cukrownika Baborów”,
najlepszym bramkarzem został wybrany Jakub Ja-
błoński z Kietrza, królem strzelców turnieju został
Igor Pawelec z Baborowa. Wszyscy wyróżnieni
otrzymali pamiątkowe statuetki oraz posiłek regene-
racyjny finansowany przez GOK w Baborowie.
Tabela końcowa Turnieju w Baborowie
I miejsce - „Orlik Kietrz”
II miejsce - „Cukrownik Baborów”
III miejsce - „Polonia Głubczyce”
IV miejsce - „TKS Romowie”
V miejsce – „Victoria Pomorzowice”
VI miejsce – „Sokół Boguchwałów”
VII miesce – „Młode Orły Branice”
VIII miejsce – „FC Pilszcz”
IX miejsce – „Polonia Ściborzyce Wielkie”
Specjalne podziękowania kieruję do Marioli, Ad-
rianny i Andrzeja Krajczy, jak również do rodziny
Dominiki i Adriana Kamińskich oraz do Pani Mał-
gorzaty Sumik i Anny Kiner.
Wszystkim wspierającym organizację turnieju dzię-
kuję serdecznie.

Andrzej Kanas
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Ku pamięci Prezesa
Od trzech lat realizowany jest autorski program ś.p. Marka Pro-
cyszyna, byłego prezesa Opolskiego Związku Piłki Nożnej . Pro-
gram dotyczy szkolenia najmłodszych piłkarzy w naszym
województwie. Turnieje dla „Żaków” i „Orlików”, przyczyniają się
do rozwoju piłki nożnej i dają wiele radości dzieciom do lat dzie-
sięciu. Te rozgrywki cieszą się dużym zainteresowaniem całych ro-
dzin zawodników uczestniczących w grze. To oni w głównej mierze
finansują sprzęt do grania i wyjazdy na zawody. Trenerem koordy-
natorem tych rozgrywek z ramienia OZPN na powiat głubczycki
jest Pan Artur Komarnicki z Głubczyc. To dzięki jego staraniom we
współpracy z Burmistrzami i Wójtami lokalnych samorządów za-
wody mają dobrą organizację i uroczystą oprawę. Po zimowym cy-
klu rozgrywek w hali dzieciaki wyszły na otwarte boiska.

Andrzej Kanas

Lekcja u strażaków

W dniach 3 i 5 kwietnia klasy 1a i 1b PG w ramach lekcji
edukacji dla bezpieczeństwa udały się do Remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Baborowie. Zajęcia odbyły
się w ramach współpracy szkoły z organizacjami
niosącymi pomoc w sytuacjach zagrożenia. Podczas zajęć
uczniowie zobaczyli najnowocześniejszy sprzęt, którym
dysponuje nasza jednostka. Uczniowie sami mogli założyć
sprzęt, ubiór używany przez profesjonalnych strażaków
podczas akcji ratowniczych przy pożarach, wypadkach
drogowych i innych kataklizmach mogących wystąpić
w obecnych czasach. Z zaciekawieniem odświeżali,
informacje z zakresu ratownictwa, nabyte podczas lekcji

edukacji dla bezpieczeństwa. Zobaczyli na czym polega
obecny system alarmowania i powiadamiania
z wykorzystaniem systemu telefonii komórkowej .
Strażacy w bardzo przystępny sposób omawiali
i prezentowali działanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
W imieniu własnym i uczniów pragnę bardzo serdecznie
podziękować strażakom, dzięki którym możliwe było
przybliżenie problematyki gaśniczo-ratowniczej w naszym
mieście. Są to Panowie: Prezes OSP Piotr Gruszka oraz
kierowcy Andrzej Gębuś i Mariusz Jankowski.

Andrzej Deszka
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Rap i literatura

„Pan Tadeusz w rytmie rapu” to konkurs literacko-
muzyczny, który niedawno odbył się w ZSP
w Baborowie. Ku zadowoleniu i zaskoczeniu organi-
zatorów(bo klasyka to temat dość trudny) zgromadził
sporą grupę uczestników. Prezentowane utwory Ada-
ma Mickiewicza, Jana Kochanowskiego i innych
wielkich klasyków literatury nabrały nowego, świe-
żego brzmienia. Dominował rap, ale ponieważ głów-
nym celem konkursu było przełamanie konwencji
i stereotypów dominujących w recytacji i przedsta-
wienie literatury klasycznej w nietypowy sposób,
usłyszeliśmy np.„Fraszki” w formie sprawozdania
sportowego oraz „Inwokację” w rytmie „Come toge-
ther” Beatlesów. Pomimo powagi tematu, wesoła at-
mosfera panowała podczas całego konkursu, chociaż
na twarzach niektórych wyraźnie widać było zdener-
wowanie. Szanowne jury robiło jednak wszystko,
aby dodać otuchy najbardziej zestresowanym uczest-
nikom, dlatego nie stroniło od radosnych podrygów
i śpiewu. W tym miejscu serdeczne podziękowania
należą się nauczycielkom, paniom: Agnieszce Be-
drunce-Ignac, Annie Rosdze i Annie Szewczuk za
poświęcony czas, zaangażowanie, poczucie humoru
i kreatywne wcielenie się w role muzycznych juro-
rów.
Czas na wyniki! Zwycięzcami konkursu „Pan Tade-
usz w rytmie rapu” zostali:
I miejsce ex aequo - Oskar Tatura kl.4a, Paulina
Olejnik kl.6a, Bartłomiej Karpiliński kl.3b gim.
II miejsce – Paweł Larysz kl.4a
III miejsce duet komentatorów sportowych z kl. 6b -
Marcel Kozaczek i KrzysztofZiejka
Gratulacje! ! !
Nie sposób wymienić wszystkich 50-ciu uczestników
konkursu, którym bardzo serdecznie dziękuję za
udział i promowanie polskiej literatury klasycznej .
Dziękuję również nauczycielkom języka polskiego
paniom: Iwonie Nowak, Barbarze Piotrowskiej i Do-
rocie Śliwińskiej za przygotowanie uczniów, panu
wicedyrektorowi Ryszardowi Ratusiowi za relację
filmową z wydarzenia, która znajduje się na stronie
internetowej szkoły i opiekę nad młodymi fotorepor-
terami z Kółka Fotograficznego oraz pani dyrektor
Alicj i Szuba za pomoc w organizacji konkursu. Na-
grody w postaci pamiątkowych koszulek, książek
oraz gadżetów szkolnych ufundował Bank Spół-
dzielczy w Baborowie.

Organizator:
Anna Rozłucka-Jankowska

Nauczycielka ZSP w Baborowie

Wernisaż i wystawa

„Spontaniczne Ekspresje” w szkole? Czemu nie? Wszystko za
sprawą pani Violetty Larysz-Wołek malarki, która wraz z grupą
swoich podopiecznych, młodych adeptów sztuki, gościła w dniu
22 marca 2017 r. w ZSP w Baborowie. Ich prace, pod takim
właśnie tytułem, można oglądać w holu szkoły. Powstały one
w wyniku spontanicznych działań wyzwolonych poprzez
ekspresję ruchową, taniec i muzykę w pracowni „EVOLUTIO”.
W przytulnych wnętrzach pracowni artystycznej , na poddaszu
wysokiej kamiennicy, na co dzień odbywają się zajęcia
i warsztaty pozwalające dzieciom, młodzieży, ale także
i dorosłym odkryć w sobie drzemiącego artystę i udać się
w podróż w głąb siebie.
Uczniowie klas 4 – 6 PSP mieli okazję doświadczyć zaledwie
namiastki, tego co dzieje się podczas takich zajęć. Przekonali
się, że z pięciu różnych elementów można stworzyć ponad setkę
(bo tylu uczniów wzięło udział w wernisażu) prac, z których
każda jest inna.
Tak do obejrzenia wystawy zachęca pani Violetta Larysz –
Wołek.
Na wystawie będzie można zobaczyć wybrane prace dzieci
i młodzieży, efekt ich twórczych poszukiwań, odkryć, a przede
wszystkim zabawy. Podczas oglądania zachęcam do wyjścia
poza ramy umysłu, poza oczekiwania i ocenę, a tym samym
otwarcie się na tych młodych artystów. Artystów, którymi
gdzieś w głębi wszyscy jesteśmy. Być może każdy znajdzie tam
jakąś cząstkę siebie.
WYSTAWA potrwa od 22 marca do 20 kwietnia 2017r.
Zapraszam!

Anna Rozłucka-Jankowska
Nauczycielka ZSP w Baborowie
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Innowacyjnie o lekturach
Jak co roku dnia 21 marca w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie
odbyła się prezentacja projektów III klas
gimnazjalnych. Nasza grupa projektowa
z klasy IIIa pracowała w składzie: Paweł
Baran, Marek Czach, Marek Kiner, Julia
Kubanek, Dawid Linczewski, Adrianna
Malinowska, Michał Panicz, Wiktoria
Sabina i Grzegorz Szczudło. Koordyna-
torkami naszego projektu były: pani Iwo-
na Nowak i pani Sylwia
Marcinków-Matulka, którym serdecznie
dziękujemy. Grupa projektowa wykonała
pracę na korytarzu szkoły pod tytułem:
,,Jak powstał fresk? projekt literacko-pla-
styczny na podst. ''Małego Księcia'' A. de
Saint-Exupery’’ . Pomysł zrodził się
z chęci pozostawienia śladu po naszej
klasie na jednolitych kolorystycznie ko-
rytarzach szkoły. Wpadliśmy na pomysł
ich ożywienia w postaci kolorowego fre-
sku z przesłaniem, a najlepszym tematem
wydał nam się ponadczasowy tytułowy
Mały Książę. Pracę rozpoczęliśmy we
wrześniu 2016r. z zaangażowaniem
i ochoczo całą grupą. Przez kilka kolej-
nych miesięcy poświęcaliśmy temu pro-
jektowi cały wolny czas, wspólna praca
wzmocniła naszą przyjaźń, nauczyła pla-
nowania i organizacji pracy oraz pracy
zespołowej . Efekt końcowy przerósł na-
sze oczekiwania, dał nam satysfakcję
z dobrze wykonanego zadania oraz dumę
z możliwości przekazu informacji nie
tylko po przez słowo, ale również obraz
i barwę. Projekt udało nam się wykonać
dzięki pomocy technicznej udzielonej
przez panią Annę Szewczuk oraz ofiar-
ności sponsorów, bez których nasz pro-
jekt nie mógłby zostać zrealizowany. Za
okazane serce chcielibyśmy każdemu
z osobna serdecznie podziękować. Wśród
nich są: Rajmund Kubanek ,,Firma Usłu-
gowa Kubanek’’ , Zakład Usług Komu-
nalnych w Baborowie, Krzysztof Chacko
‘ ’Czakonex”, Ewa i Ryszard Matejka
‘ ’Agrol’’ , Gospodarstwo Rolno-Sadow-
nicze A.M. Lechoszest oraz Bank Spół-
dzielczy w Baborowie.

Paweł Baran
uczeń kl. IIIa P

Innowacyjnie o lekturach cd.
Uczniowie kl. VIa i VIb PSP w Baborowie realizując kolejne zadania w ramach
innowacji pedagogicznej „Rozczytany Baborów – kto czyta, żyje wielokrot-
nie”, wykonywali karty plastyczno – literackie, które potem prezentowali przed
kolegami i uczniami z klas młodszych. Książka, która była inspiracją do po-
wstania kamishibai, to tekst Marcina Pałasza „Elfie, gdzie jesteś?”. Metoda zo-
stała wybrana przez prowadzące zajęcia: p. A. Rozłucką – Jankowską i p.
Iwonę Nowak ze względu na innowacyjność i atrakcyjność. Uczniowie muszą
przeczytać wybrane przez siebie teksty literackie lub ich fragmenty. Wybrana
metoda integruje, uczy, kształci umiejętność opowiadania. Pokazuje, że praca
z lekturą to nie tylko nudne jej omawianie, ale także przygoda.
Kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka) to inaczej „papierowy teatr”,
nazywany również „teatrem obrazkowym” albo „teatrem narracji”. Większość
kamishibai to bajki, baśnie lub opowiadania składające się z 10–16 pięknie ilu-
strowanych kart z tekstem na odwrocie. Ich prezentowaniu towarzyszy wyjąt-
kowy nastrój , powstający za sprawą przenośnego teatru, przy pomocy którego
ilustrowane opowiadania są przedstawiane w formie papierowych „slajdów”.
Technika i walory takiego przedstawienia pomagają osiągnąć magiczny efekt
koncentracji, a ta forma opowiadania czy też czytania to prawdziwie teatralne
doświadczenie. Gdy narrator odczytuje tekst i kolejno odkłada karty, przed wi-
downią pojawiają się następne ilustracje utrzymujące zainteresowanie w aurze
niezwykłości i magii.

Iwona Nowak

Dzień Kobiet w Dzielowie
Dnia 8 marca odbyło się przyjęcie z okazji Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej
w Dzielowie. Przy stole pełnym słodkosci kobiety naszej wsi spędziły miło wie-
czór. Za liczne przybycie i wszelką pomoc przy organizacji tego wieczoru ser-
decznie wszystkim dziękuję.

Sołtys Anna Kiner
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Wielki Sukces
W dniu 28 marca 2017 r. na ORLIKU w Głubczycach
odbywały się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej
Chłopców w ramach GIMNAZJADY. Drużyna z ZSP
w Baborowie wygrała te zacięte zmagania pokonując
zespoły z Branic, Kietrza i Głubczyc. Wywalczyliśmy
o prawo reprezentowania Powiatu Głubczyckiego
w Półfinale Wojewódzkim. Skład naszego zespołu: To-
masz Bogacki, Marek Czach, Szymon Gnot, Michał
Hoffmann, Dominik Kidziak, Daniel Kwiatkowski,
Makary Mucha, Piotr Osadnik, Marek Rogula i Maciej
Udziela.
Parę dni później 4 kwietnia 2017 r. w Brzegu odbył się
Półfinał Wojewódzki. W Turnieju oprócz drużyny na-
szych gimnazjalistów wystąpiły zespoły: PG nr7
z Opola(mistrz miasta Opole), PG z Byczyny i PG nr2
z Brzegu. Nasz zespół w nieco okrojonym składzie
w pierwszym meczu pokonał Opole 2:0. W drugim
swoim spotkaniu pokonaliśmy 2:1 zespół Brzegu.
W decydującym meczu nasza drużyna nie dała szans
ekipie z Byczyny pokonując ich 4:0. Tym samym wy-
graliśmy Półfinał i zostaliśmy organizatorem FINAŁU
WOJEWÓDZKIEGO, który zostanie rozegrany w Ba-
borowie 27 kwietnia 2017 r. na stadionie miejskim.
Awans do Finału wywalczyli: Tomasz Bogacki, Marek
Czach, Szymon Gnot, Michał Hoffmann, Dominik Ki-
dziak, Daniel Kwiatkowski, Piotr Osadnik i Maciej
Udziela – kapitan drużyny.

Andrzej Deszka
nauczyciel ZSP w Baborowie

Wiosna….wśród nas!! !
Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego Pierwszy Dzień Wio-
sny w naszej szkole przy ul. Opawskiej był dniem wyjątkowym
i bardzo wyczekiwanym przez wszystkie dzieci. Tego dnia
uczniowie klas Ia, IIc oraz maluszki z oddziału przedszkolnego
zgromadzili się w wiosennie udekorowanej sali, w której czekał
na nich wyjątkowy gość, a mianowicie Pani Wiosna. Zanim Wio-
sna zagościła u nas na dobre, dzieci musiały wykonać wiosenne
zadania. Śpiewały piosenki, w rytmie muzyki wykonywały wio-
senne ćwiczenia, a starsze dzieci musiały wykazać się wiedzą na
temat zwiastunów wiosny. Następnym zadaniem było wykonanie
zielonego dywanu ozdobionego kolorowymi kwiatami. Dzieci
doskonale wywiązały się z tego zadania, wykazały się ogromną
wyobraźnią twórczą i niezwykłym zmysłem artystycznym. Trady-
cj i w końcu stało się zadość. Wszyscy uczestnicy spotkania
z pięknymi kukłami oraz wiosennymi gaikami wyszli na szkolny
plac, gdzie pod opieką nauczycielek pożegnali zimę i przywitali
wiosnę. Towarzyszyły temu wesołe pląsy, okrzyki i śpiew dzieci
„Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, my Ciebie żegnamy, bo
wiosnę dziś witamy… .” Po zabawie wszyscy poszukiwali pierw-
szych oznak wiosny w przyrodzie i wspólnie stwierdzili, że jest
już z nami. Pogoda i humory dopisywały dzieciom do końca dnia.
Powitanie wiosny było niezwykle barwne i wesołe, a dzieci wy-
niosły z niego poczucie wspólnoty grupowej i odpowiedzialności
za wykonanie swoich zadań. W radosnych nastrojach „wyszły
z ławek”, aby bawić się wspólnie ze swoimi nauczycielkami.
Dzień ten zorganizowały dla dzieci wychowawczynie: Pani E.
Szwec, Pani A. Dziedzińska oraz Pani R. Tybinka. Czas wspólnie
spędzony przyczynił się do integracji naszej społeczności szkol-
nej , ale przede wszystkim był dla wszystkich świetną zabawą!

Ewelina Szwec- nauczycielka ZSP
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Informujemy, że nasz biuletyn można otrzymać również w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Przyjmowanie zeznań podatkowych za 2016 rok.

Informujemy ,że pracownicy Urzędu Skarbowego
w Głubczycach będą w Urzędzie Miejskim w Baborowie dnia 20 kwietnia 2017r. w godzinach od 9:00 do

14:30 przyjmować zeznania podatkowe.
Pozostałe informacje Urzędu Skarbowego dotyczące Akcji „PIT 2017” oraz obsługi podatku akcyzowego

opublikowano na stronie internetowej UM w Baborowie.

Zaproszenie na
wystawę

W dniach od 24.04. – 31 .05.
2017r. w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Baboro-
wie będzie można oglądać
wystawę poświęconą pa-
mięci „Żołnierzy Niezłom-
nych” zatytułowaną
„Niezłomna, wyklęta, przy-
wrócona pamięci. Danuta
Siedzikówna „Inka”
1928–1946”. 1 0 maja odbę-
dzie się także wykład hi-
storyka i pracownika
oddziału IPN w Katowicach
Bena Benczewa, który
przybliży wszystkim zainte-
resowanym
tę niełatwą kartę z dziejów
historii Polski.
Serdecznie zapraszamy

Alicja Szuba dyrektor ZSP
oraz Anna Rozłucka -

Jankowska n. bibliotekarz




