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„Tradycje i zwyczaje na czesko-polskim pograniczu”
Baborów i Hradec nad Morawicą
realizują wspólny projekt współpracy
transgranicznej , dofinansowany w 85 %
w ramach unijnego Programu
INTERREG 5-A.

Przez rok będą odbywały się spotkania,
po polskiej i czeskiej stronie granicy,
ukazujące nasze tradycje i zwyczaje.

1 8 maja, w Baborowie, odbyło się
pierwsze spotkanie, podczas którego
pokazaliśmy naszym czeskim sąsiadom
jak obchodzimy Święto Patrona
szkoły/przedszkola Jana Pawła II.

Wśród gości z Czech byli m.in.:
wiceburmistrz p. Patrik Orlík, proboszcz
Parafii Piotra i Pawła z Hradca nad
Morawicą ks. Marcin Kieras, zastępca
dyrektora szkoły katolickiej p. Marie
Šoltisová oraz grupa 20 uczniów tej
szkoły.

Naszych Przyjaciół zawieźliśmy również
do Muzeum Wsi Opolskiej
w Bierkowicach, gdzie obejrzeli
zgromadzone tam zabytki kultury
ludowej .

W ramach realizacji projektu Gmina
zakupiła namiot plenerowy o wymiarach:
6m x 12m i aparat fotograficzny, które
będą wykorzystywane podczas kolejnych
spotkań.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał
pamiątkowe pocztówki wydane z tej
okazji, wielu uczniów wzięło udział
w konkursach: plastycznym (p.n.
”Najważniejsze wartości w moim życiu”)
oraz z wiedzy o Janie Pawle II.
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Kolejne, partnerskie spotkania po
stronie polskiej odbędą się: 25
czerwca - Zawody Strażackie
w Baborowie oraz 10 września -
Dożynki Gminno -Powiatowe
w Boguchwałowie.

Elzbieta Kielska,
burmistrz Gminy Baborów

Diamentowe Gody
Państwo Kazimiera i Tadeusz Szczęch z Tłustomostów obchodzili
niedawno 60 rocznicę ślubu - Diamentowe Gody .
Życzymy Państwu zdrowia, pogody ducha i kolejnych lat wspólnego
życia !

Elżbieta Kielska , burmistrz Gminy Baborów

My Kochamy nasze
mamy…..

Maj to najpiękniejszy miesiąc
w roku i w tym właśnie miesiącu
obchodzimy najpiękniejsze święto
–„ Dzień mamy”. O tym, że mama jest
najważniejszą osobą w życiu każdego
dziecka wiedzą wszyscy, a najmłodsi
uczniowie naszej szkoły- klasy I a chcieli
wyrazić to w sposób szczególny
i wyjątkowy , dlatego 26 maja zaprosili
swoje mamusie do klasy na uroczystość
z okazji ich święta.
Dzieci, odświętnie ubrane wyraziły swoją
miłość i wdzięczność w pięknych
wierszykach, piosenkach, inscenizacjach:
„Na wiosennej łące” , „Małe mamusie” oraz
tańcu „Lets twist again”.
Na zakończenie przedstawienia dzieci
podziękowały mamusiom najpiękniej jak
umiały oraz obdarowały je symbolicznymi
różami wykonanymi z bibuły, laurkami i . . .
całuskami.
Mamy nie kryły łez ani wzruszenia,
a występy swoich pociech nagradzały
gromkimi brawami. Wspólnemu
świętowaniu nie było końca, ponieważ
klasowe mamy osłodziły te chwile słodkim

poczęstunkiem.
To był naprawdę udany dzień…
uczucia, którymi dzieci darzą swoje
mamy są najcudowniejsze, a słowa
Stasia… „teraz Cię wycałuje jak
mogę najgoręcej , bo tak Cię Kocham
mamo, że już nie można więcej” były
kwintesencją tego dnia.

Ewelina Szwec- nauczycielka ZSP
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Warsztaty plastyczne – XVII Festiwal
Kultury Powiatowej

Organizatorem XVII Festiwalu Kultury
Powiatowej był Powiat Głubczycki natomiast
współorganizatorem poszczególnych konkursów,
przeglądów i warsztatów Gmina Głubczyce, Kietrz
i Baborów, koordynatorem Miejski Ośrodek
Kultury w Głubczycach. Tegoroczny Festiwal był
wyjątkowy, po raz pierwszy odbył się w formie
warsztatów, formę konkursową zachował jedynie
przegląd taneczny, w którym uczestniczyły
również zespoły z Baborowa: „Power Flowers”
z ZSP pod opieką Pani Eweliny Szwec - laureaci
I miejsca w kategorii dziecięcej oraz zespoły
z GOK z instruktorem Panią Martyną Wielgus:
„Iskra” – wyróżnieni w kategorii młodzieżowej
i „Smyki”- zdobywcy III miejsca w kategorii
dziecięcej . Gminie Baborów przypadły do
realizacji warsztaty plastyczne, które odbyły się 20
maja w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Baborowie. Prowadzone były przez
Martę Drapiewską, absolwentkę ASP we
Wrocławiu, ilustratorkę podręczników szkolnych,
książek i kolorowanek dla dzieci. Warto również
wspomnieć, że Pani Marta pracuje dla różnych
wydawnictw, jest m.in. autorką ilustracj i obecnych
podręczników MEN dla klas I-III oraz prowadzi
zajęcia z malarstwa i rysunku w Miejskim
Ośrodku Kultury w Głubczycach. Uczestnicy
wynieśli z warsztatów nową wiedzę i umiejętności
w zakresie prac malarskich. Pod uważnym okiem
instruktora i przy pomocy trafnych wskazówek
powstawały małe dzieła sztuki, które każdy mógł
zabrać ze sobą na pamiątkę. Pracownicy GOK
zadbali o frekwencję, wystrój sali i słodki
poczęstunek dla młodych artystów.

Lidia Piecha

VI Maraton Fitness
Zastanawialiście się kiedyś, czym jest wysiłek fizyczny?
W końcu tak dużo mówi się o roli ruchu w naszym życiu,
o byciu fit, o spalaniu kalorii. Niby coś tam pewnie
słyszeliście o tym, że aby zachować sylwetkę Adonisa
lub posągową figurę bogini musicie więcej spalać niż
dostarczać… i była ku temu okazja.
27 kwietnia na Sali gimnastycznej przy ul. Opawskiej
w Baborowie odbył się kolejny cykl ćwiczeń w ramach
corocznego Maratonu Fitness. Tym razem można było
uczestniczyć w takich formach aerobiku jak: ćwiczenia
wzmacniające kręgosłup, ćwiczenia z taśmami, hantlami,
piłkami, stepami, tabata czyli interwałowy trening
metaboliczny o niezwykłej intensywności – te ćwiczenia
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poprowadziła Pani Dorota Link – instruktor
fitness. Było też spalanie kalorii poprzez
taniec: latino dance – gorące rytmy, mnóstwo
energii i śmiechu z instruktorem Grzegorzem
Sumik jak również zumba – czyli luz,
połączenie tańca, aerobiku i dobrego humoru
w wykonaniu prowadzących Oli
Pruszowskiej i Martyny Wielgus.
Nie musieliśmy przekonywać uczestników
maratonu, że ruch w życiu jest potrzebny, że
wysiłek fizyczny oprócz spalania kalorii
wyzwala hormony szczęścia czyli endorfiny,
które działają również przeciwbólowo.
Liczymy na to, że wykonywane ćwiczenia
były dla wszystkich przyjemnością i formą

relaksu. Dziękujemy za przybycie, zapraszamy na nasze zajęcia w godzinach wieczornych w każdy wtorek, środę
i czwartek, szczegóły na stronie GOK www.gok.baborow.pl .

Lidia Piecha, Instruktorzy GOK

Warsztaty Street Dance
Głównym celem konkursu grantowego
„Opolskie EDUKO 2017" jest rozwój
i promocja współdziałania pomiędzy
podmiotami reprezentującymi sferę
kultury i edukacji, którego efektem są
przedsięwzięcia, o wysokiej jakości
merytorycznej , z zakresu edukacji
i animacji kulturowej , skierowane do
dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.
W ramach tego projektu odbyła się 30
maja pierwsza część Warsztatów Street
Dance dla dzieci, młodzieży i ich
opiekunów z Gminy Baborów. Miejscem
działań była sala widowiskowa
w Baborowie. Tematem przewodnim warsztatów było
wyzwolenie emocji poprzez ekspresję taneczną zawartych
w literaturze na podstawie tekstów z książki „Gorzka
czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”.
Uczestnikom w takim sposobie spędzania wolnego czasu
pomagali wybitni animatorzy kultury, mistrzowie tańca
towarzyskiego ze szkoły tańca ORIAN - SHOW ze
Zdzieszowic Państwo Anna i Piotr Orian.

Kontynuacja warsztatów odbędzie się 19 czerwca oraz 10
lipca, na które to wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy.
Projekt jest realizowany wspólnie z Zespołem Szkolno-
Przedszkolnym w Baborowie w ramach konkursu
grantowego „Rozczytany Baborów – literatura źródłem
inspiracj i plastyczno – muzyczno - tanecznych”.

Lidia Piecha

Maj w bibliotece
Maj jest miesiącem szczególnym dla bibliotekarzy. 8 dnia
tego miesiąca obchodzimy swoje święto – Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek, który w tym roku był
początkiem Tygodnia Bibliotek. Tegoroczne świętowanie
rozpoczęliśmy od spotkań z przedszkolakami. W cyklu
„Czytamy sobie” odbyły się zajęcia czytelnicze dla grup
starszaków z oddziałów przedszkol-nych przy ul.
Krakowskiej i Powstańców. Tym razem tematem naszych
spotkań był las. Po-nieważ dzieci z obu grup odbyły

wcześniej wycieczki do lasu, przypomnieliśmy sobie, co
to takiego ten las, jakie w nim rosną rośliny i jakie
mieszkają zwierzęta. Szczególną uwagę po-święciliśmy
wilkom, bo książeczka, którą przy okazji przeczytaliśmy
sobie – „Szarka” Ewy Nowak – opowiadała o spotkaniu
dziewczynki i małego wilczego szczeniaka.
Kolejnym majowym wydarzeniem była wizyta
przedszkolaków w bibliotece. Dzieci sporo wiedzą
o książkach i o tym, jak należy się z nimi obchodzić. Przy
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okazji odwiedzin rozmawialiśmy o pracy bibliotekarza
i o tym, co należy zrobić, żeby zostać czytelnikiem bi-
blioteki.
21 maja natomiast zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców
gminy i okolicznych miej-scowości na spotkanie z Laurą
Łącz. Znana aktorka zaprezentowała się w programie
”Między tobą a mną”, na który złożyły się wiersze Le-
śmiana i Tuwima, niektóre w wersj i śpiewanej . Więk-
szość prezentowanych piosenek skomponował Adam
Skorupka (kompozytor i aranżer, współpracujący z wie-
loma polskimi artystami, m.in. z Ireną Santor, Anną Jan-
tar, Wojciechem Młynarskim). Pomimo sporej liczby
pustych miejsc na widowni, odnosiło się wrażenie, że ak-
torka występuje przy pełnej Sali, ale też każdy z obec-
nych mógł odczuć, że występuje specjal-nie dla niego.
25 maja odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Czytamy
sobie” – drugie z serii Młodzież czyta seniorom. Jak po-
przednio, do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy seniorów
z Koła Emerytów oraz wszystkich chętnych, a gimnazja-
liści, przygotowani przez panią Barbarę Piotrowską, za-
prezentowali wybrane przez nią fragmenty prozy z tomu
”Farby wodne” Lidii Ostałowskiej . To trudna proza, do-
kument obozowego życia i eksperymentów prowadzo-
nych przez doktora Mengele na dzieciach.
Zaproponowana przez nas formuła spotkań wydaje się
sprawdzać, czego wyrazem były słowa podziękowania
skierowane przez jednego z uczestników do pani Pio-
trowskiej i ofiarowane jej kwiaty. Kolejne spotkania pla-
nujemy po wakacjach. Pani Barbara obiecała wyszukać
i przygotować z młodzieżą coś lżejszego.
Kolejną propozycją w bloku bibliotecznych wyda-
rzeń były warsztaty dla dzieci „Modelinowy świat”,
które poprowadziła pani Elżbieta Maziakowska-
Kaźmierska. Obserwując ją przy pracy można są-
dzić, że lepienie nie jest takie skomplikowane. Po-
trzeba jednak trochę czasu żeby nabrać wprawy
i wyczarowywać z modeliny to, co się wymyśli.
Zajęcia odbyły się w Baborowie i w filii w Rako-
wie.
Ostatnim majowym wydarzeniem w bibliotece było
spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską – autor-
ką nagradzanych książek dla młodzieży, lubianą
i chętnie czytaną. Barba-ra Kosmowska pisuje też
dla dorosłych czytelników, ale to czytelnik mło-
dzieżowy jest dla niej ważniejszym odbiorcą. Uwa-
ża, że młodzież potrzebuje mądrych książek
opisujących ich świat. Niedawno miała premierę jej
najnowsza powieść ”Obronić królową”, o której
trochę opowiadała, nie zdradzając szczegółów. Za-
chęcała do przeczytania książki i polubienia jej bo-
haterek. I do czytania w ogóle, wymieniając
nazwiska swoich kolegów po piórze, którzy jej

Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze
propozycje i serdecznie zapra-szamy tych, którzy z różnych
względów do nas nie dotarli. Mamy nadzieję spotkać się
z Państwem przy okazji następnych działań.

Ewa Ratuś
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Inwestycje przy ul.Wiejskiej

1 . Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej
w Baborowie.

W maju odbył się przetarg na zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz
z kanalizacją deszczową”. Najniższą ofertę złożyła firma
MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego S.A.- 2 363 341 ,66 zł,
z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich wyniesie 63,63 %, czyli ok. 1 ,5 miliona zł.
Zakres planowanych robót: całkowita przebudowa drogi od
skrzyżowania z ulicą Krakowską do zbiornika wody przy
ulicy Wiejskiej oraz budowa odcinka od zbiornika wody do
skrzyżowania z drogą powiatową (kierunek na Racibórz).
Remontowany odcinek zostanie na nowo korytowany
z położeniem stabilizacji, dwóch warstw asfaltu ( łącznie
9 cm) oraz nowymi chodnikami z kostki brukowej
betonowej . Całość odnawianego odcinka ul.Wiejskiej ma
1 ,5 km długości.

Dodatkowo, w ramach ochrony i odnawiania
bioróżnorodności, odcinek o długości pół km od stawu do
skrzyżowania z drogą powiatową na Racibórz, będzie, od
strony pól, obsadzony jesienią drzewkami głogu
i krzewami morwy, które otrzymamy, za darmo, z Urzędu
Marszałkowskiego.

2. Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej
w Baborowie.

Zakład Usług Komunalnych Baborów spółka
z o.o. wykonał zadanie wymiany nitki wodociągowej na
odcinku ulicy Wiejskiej od skrzyżowania z ulicą Szkolną
do skrzyżowania z ulicą Piaskową. Wymieniany odcinek
zbudowany był głównie z rur azbestowo- cementowych.
Wymiana nastąpiła przed rozpoczynającym się remontem
tego odcinka ul.Wiejskiej . Gmina poniosła koszt 55 350 zł.

3 . Modernizacja parku przy ul. Krakowskiej .

Gmina podpisała umowę z Zakładem Usług Komunalnych
Baborów spółka z o.o. na modernizację parku położonego
przy skrzyżowaniu między ulicami: Krakowską i Wiejską
na kwotę: 29.896 zł.
Zostaną wykonane nowe alejki pakowe z kostki betonowej
wraz z zagospodarowaniem całego terenu zielonego.
Gmina, wcześniej , zleciła wycięcie drzew chorych
i przycięcie pozostałych.

Elżbieta Kielska, burmistrz Gminy Baborów

Inwestycja wodno-ściekowa
w Dziećmarowie

Gmina Baborów znalazła się na liście operacji typu
„Gospodarka wodno-ściekowa” realizowanych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, zatwierdzonej do dofinansowania przez
Zarząd Województwa Opolskiego.

Inwestycja będzie polegała na budowie: kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami do posesj i, oczyszczalni
biologicznej i infrastruktury towarzyszącej (np.
przepompowni) oraz budowie- sieci wodociągowej wraz
z przyłączami, połączone z odtworzeniem dróg
gminnych i powiatowych.
Cała inwestycja jest wyceniona na prawie 3 miliony zł,
z czego dofinansowanie z PROW wyniesie 63,63 %.
Budowa sieci sanitarnej w Dziećmarowie jest niezbędna,
by nie doszło do zanieczyszczenia ściekami bytowymi
wód podziemnych, z których korzysta ponad połowa
mieszkańców gminy. Konieczna stawała się również
wymiana najstarszego wodociągu w gminie,
wykonanego z żeliwa, które, zgodnie z informacjami
ZUK, uniemożliwiało utrzymanie właściwego ciśnienia
wody w sieci.

Inwestycja powinna się odbyć w ciągu 24 miesięcy od
momentu podpisania umowy z Urzędem
Marszałkowskim.

Otrzymanie kwoty prawie 2 milionów zł
dofinansowania do tak ważnej inwestycji jest dużym
sukcesem Gminy Baborów.

Elżbieta Kielska, burmistrz Gminy Baborów

Remont drogi gminnej w Czerwonkowie -
Osiedlu

Gmina podpisała umowę z firmą GRUNT Usługi
Drogowe Jacek Toborek na wykonanie remontu drogi
w Czerwonkowie - Osiedlu, polegającego na ułożeniu
nowego dywanika asfaltowego. Remont wyniesie
49.514,02 zł, z czego 12 530,79 zł zostanie pokryte
z Funduszu Sołeckiego przypadającego na ten rok na
sołectwo Czerwonków.

Elżbieta Kielska, burmistrz Gminy Baborów
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Inwestycje w Boguchwałowie
Zwyczajem jest wykonywanie przez Gminę
większych niż zwykle inwestycji w sołectwach,
w których odbywają się dożynki gminne bądź
gminno-powiatowe.
10 września odbędą się dożynki gminno-
powiatowe w Boguchwałowie i Gmina
zaplanowała następujące remonty w tymże
sołectwie:

- remont zatoki autobusowej na kwotę: 79 826,54
zł ; wykonawca: GRUNT Usługi Drogowe Jacek
Toborek .W wyniku remontu zatoki autobusowej
uzyskana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa
wraz z nowymi krawężnikami;

- remont wiaty przystankowej wraz
z utwardzeniami wokół niej na kwotę: 1 6.723,42 zł
; wykonawca: Zakład Usług Komunalnych
Baborów spółka z o.o.;

- modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej
oraz szatni sportowej na kwotę: 37 300 zł ;
wykonawca: Zakład Usług Komunalnych Baborów
spółka z o.o. Modernizacja terenu polega na
wykonaniu nowej nawierzchni parkingu z kostki
brukowej betonowej;

- Gmina Baborów ma przyznane dofinansowanie
do przebudowy drogi transportu rolnego z Sułkowa
do Wierzbna(przysiółek Boguchwałowa) w ramach
Programu budowy i przebudowy dróg
dojazdowych do gruntów rolnych, realizowanego
przez Samorządu Województwa Opolskiego.
Gmina Baborów zakwalifikowała się do
dofinansowania razem z 22 gminami
Opolszczyzny (na prawie 50 złożonych
wniosków), co stanowi kolejny nasz sukces, jeżeli
chodzi o sprawność w pozyskiwaniu pieniędzy
unijnych lub krajowych.
Droga będzie szeroka, wykonana na pełnej
podbudowie, ze stabilizacją i dwiema warstwami
grysu na powierzchni. Ponad kilometrowej
długości odcinek drogi przebiega przez
interesujące krajobrazowo tereny i pewnie stanie
się też wygodną i atrakcyjną trasą dla rowerzystów.
Oczekujemy na wynik przetargu. Przebudowa
musi się odbyć do połowy października br.

Dodatkowo, Gmina wykonuje na terenie sołectwa
Boguchwałów inne, mniejsze remonty np.
kanalizacji burzowej , a Gminny Ośrodek Kultury

Gmina przyznała również dotację dla Parafii Boguchwałów
w kwocie1 3 000 zł na wymianę stolarki okiennej
w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Mateusza
Apostoła Ewangelisty (w zeszłym roku Gmina również
przyznała dotację na wymianę stolarki okiennej w tym
kościele na kwotę 10 000 zł.).

Gmina Baborów, w wyniku zmian geodezyjnych została
właścicielem kapliczki w Boguchwałowie, usytuowanej
przy kościele parafialnym i zaplanowany jest jej częściowy
remont, przy znacznej pomocy mieszkańców sołectwa.

W ramach realizacji projektu współpracy z partnerską
gminą Hradec nad Moravicą, Gmina wyda dwa rodzaje
pocztówek z sołectwa Boguchwałów.

Serdecznie dziękuję ks. Proboszczowi Mariuszowi
Klemanowi, radnemu p.Marianowi Bliźnickiemu, sołtys
p.Annie Bałuszyńskiej oraz wszystkim mieszkańcom
Boguchwałowa za współdziałanie w powyższym zakresie.

Elżbieta Kielska, burmistrz Gminy Baborów
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XXIX Bieg Baborowa im. E. Gorczyńskiego
W sobotnie przedpołudnie 20.05 na
Stadionie Miejskim odbyła się 29 edycja
Biegu Baborowa im. Edwarda
Gorczyńskiego, objęta Honorowym
Patronatem Marszałka Województwa
Opolskiego.
Jak co roku bieg cieszył się ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców, kibiców
i pasjonatów biegania.
Uroczystość otworzyła Burmistrz Elżbieta
Kielska wraz z Dyrektorem Gminnego
Ośrodka Kultury Lidią Piecha i wdową po
zmarłym patronie biegu Panią Teresą
Gorczyńską.
Zawody biegowe rozpoczęły się o godzinie 11 :1 0 startem
krasnali. W tym roku najmłodsi biegli sami- bez pomocy
rodziców, którzy wspierali ich biegnąc z boku trasy bądź
za nimi. Następnie odbyły się zmagania dzieci kl. I-III
szkoły podstawowej na dystansie 400 m, które cieszyły
się największą frekwencją.
Kolejny dystans 1100 m należał do uczniów kl. IV- VI
szkoły podstawowej, a zaraz za nimi 1500 m, uczniów I-
III gimnazjum. Po zakończeniu tych biegów odbyła się
dekoracja laureatów poszczególnych kategorii
dziecięcych. W tym roku tort dla najmłodszego
zawodnika otrzymała 3-letnia Nela Antonowicz.
Zgromadzona publiczność miała możliwość zakupu
słodkich przekąsek a najmłodsi poszaleć na kolorowych

dmuchańcach. Nie zabrakło również punktu
edukacyjno-praktycznego pierwszej pomocy
przedmedycznej, przygotowanego przez Panią Lidię
Wrzos. Dla uczestniczących w biegach organizator
zapewnił posiłek regeneracyjny w postaci gorących
kiełbasek, drożdżówek, serków i jogurtów oraz gorących
i zimnych napoi. Dodatkowo przez cały czas trwania
imprezy zapewniona była odnowa biologiczna dla
zawodników oferowana uczniów kierunku masażysta
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Raciborza z opiekunem Panią Zosią Krakowczyk-
Strączek za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
O godzinie 1 3-stej wystartował Bieg Główny kobiet na
dystans 5000 m. i mężczyzn na dystansie 10000 m. Trasa

biegu przebiegała ulicami miasta Baborów
w kierunku Dziećmarowa. Kobiety
zawracały za wiaduktem kolejowym
i biegły z powrotem do mety. Mężczyźni
podążali do początku wsi Dziećmarów, tam
zawracali, zmierzając do finiszu na
Stadionie Miejskim. W trakcie trwania
biegów głównych rozstrzygnięty został
Bieg Seniora na dystansie 400 m.. Po
zakończeniu rywalizacji odbyła się
koronacja zwycięzców. Tort dla
najstarszego zawodnika otrzymał Pan
Franciszek Sobczuk urodzony w roku 1947.
Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie
pragnie złożyć serdeczne podziękowania

dla firm, instytucji oraz osób prywatnych
zaangażowanych w przygotowania i realizację XXIX
Biegu Baborowa im. E. Gorczyńskiego, a należą do nich:
Bank Spółdzielczy w Baborowie, Kombinat Rolny
Kietrz, AGROPOL, ZUK, SMAKOSZ Piekarnia
w Baborowie, Sklep Lewiatan – Alicja Szczepanik,
Wiesław Mucha, PZU – filia w Baborowie, PROSAT
Kietrz, Mleczarnia TUREK – Głubczyce, Spółdzielnia

Mleczarska Głubczyce, Drogeria ALFA Baborów
Przygotowanie bieżni do biegów: Pan Bernard
Komorek z ul. Powstańców oraz Pan Andrzej Kanas.
Serdeczne podziękowania za wsparcie i wieloletnią
pomoc podczas całej imprezy dla Pani Teresy
Gorczyńskiej , Burmistrz Baborowa Elżbiety Kielskiej ,
Pana Jerzego Tomczyka, doktora Zdzisława
Siemianowskiego, dyrektora ZSP w Baborowie Alicji
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Szuby, nauczycieli w-f : Asi Bie-
niek, Ani Rozgi, Lidii Wrzos –
opiekuna grupy uczniów pomo-
cy przed medycznej, dyrektora
GBP w Baborowie Ewy Ratuś,
pracowników biblioteki Lidii
Benesz i Grażyny Nankonecz-
nej .
Duży wkład w przygotowania
biegu włożyli Pracownicy Urzędu
Miejskiego w Baborowie, konser-
watorzy: Bogdan Zdobylak, Ma-
riusz Kulikowski, Arek Syżysko,
Marcin Stańczyk.
Na trasie biegu głównego poma-
gali nam Sekretarz Gminy Babo-
rów Artur Czechowicz i Pan
Adrian Medyński, przy wyda-
waniu posiłków Pani Gosia Su-
mik.
Gorące podziękowania kieruję
również do instytucji porządku
publicznego: Komendy Policji
Powiatowej w Głubczycach,
Dzielnicowych z Baborowa,
Straży Pożarnej w Głubczycach,
OSP w Baborowie, Dziećmaro-
wie, Babicach oraz Radzie So-
łeckiej w Dziećmarowie.
Za ogromne zaangażowanie, po-
święcenie i solidną pracę w przy-
gotowaniach i realizacji Biegów
dziękuję wspaniałym instruktorom
GOK: Martynie Wielgus, Oli Pruszowskiej , Ani Banaś,
Jurkowi Załuckiemu, Pani Bernadecie Suchanek –
gospodarzowi Stadionu jak również Pani Sylwii
Sumik, która wspierała nas gościnnie.

Zapraszamy za rok do wzięcia udziału w jubileuszowym
XXX Biegu Baborowa im Edwarda Gorczyńskiego.

Lidia Piecha
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Obowiązkowa tabliczka
z numerem porządkowym

budynku
Zgodnie z prawem geodezyjnym każdy
właściciel nieruchomości ma obowiązek
oznaczenia nieruchomości numerem
porządkowym nadanym przez gminę.
Tabliczkę z numerem oraz nazwą ulicy,
a w miejscowościach bez ulic, z nazwą
miejscowości, umieszczamy w widocznym
miejscu na frontowej ścianie budynku bądź
również na ogrodzeniu, jeżeli budynek
położony jest w głębi nieruchomości.
W Naszej gminie wiele budynków nie ma
tabliczek i to zarówno w samym Baborowie,
jak i w sołectwach. Czytelne oznakowanie
domów jest bardzo ważne i to nie tylko dla
listonoszów ale przede wszystkim dla służb
ratowniczych, które przez błądzenie mogą nie
zdążyć na czas z udzieleniem pomocy,
a przecież w takich przypadkach liczy się
każda sekunda! Zatem konsekwencje
niedopełnienia obowiązku oznakowania
budynków mogą być tragiczne. Dodatkowo
grozi nam kara grzywny w wysokości do 250
zł. Wydaje się, że wielu właścicieli
bagatelizuje ten obowiązek lub o nim
zwyczajnie nie wie. Dlatego tez uczulam
wszystkich właścicieli posesj i o to, aby zadbali
o prawidłowe oznakowanie swoich domów dla
dobra własnego i innych osób.

Artur Czechowicz

„Aktywność szansą rozwoju”
W ramach projektu „Aktywność szansą rozwoju” dofinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu
państwa , uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści
korzystają z bezpłatnych zajęć rozwijających kompetencje
kluczowe, w tym z: zajęć dydaktyczno- wyrównawczych
z języka angielskiego i matematyki, warsztatów efektyw-
nego uczenia się, warsztatów rozwijania kompetencji spo-
łecznych, zajęć programowania informatycznego-
robotyki, kół zainteresowań z języka angielskiego, mate-
matyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki . Gimnazjaliści
uczestniczyli również w warsztatach doradztwa edukacyj-
no- zawodowego w utworzonym Szkolnym Punkcie Infor-
macji i Kariery. Uczniowie korzystają też z pomocy
specjalistycznej , w formie indywidualnych zajęć logope-
dycznych oraz zajęć gimnastyki korekcyjnej odbywają-
cych się na pływalni. Trwa również realizacja

pozaszkolnych zajęć rozwijających kompetencje uczenia się
oraz społeczne. W kwietniu 46 uczniów gimnazjum uczest-
niczyło w zajęciach w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora
w Opolu, gdzie obejrzeli sztukę pt. Misterium drogi Święte-
go Wojciecha. W maju odbyły się dwie wycieczki: jedna- 40
osobowej grupy gimnazjalistów do Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie- będąca swoistą podróżą w świat nauki
i jej dziedzin fizyki, chemii, biologii i robotyki oraz druga-
w trakcie, której 46 uczniów szkoły podstawowej uczestni-
czyło w pozaszkolnych zajęciach przyrodniczych w Kopalni
Soli w Bochni, gdzie w podziemnym labiryncie starych wy-
robisk przenieśli się odległe stulecia, poznali sposoby daw-
nej techniki wydobywczej , ówczesnych władców i ich
wkład w rozwój kopalni i gospodarki. Podróż w czasie,
w kopalni, ułatwiła uczniom bardzo ciekawa Podziemna
Ekspozycja Multimedialna. Przed uczestnikami projektu
jeszcze dwa wyjazdy na pozaszkolne zajęcia matematyczne
w Ogrodzie Doświadczeń w Krakowie.

Alicja Szuba
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GOK ZAPRASZA

Już w niedzielę 11 czerwca o godz.
1 5:00 w Sułkowie odbędzie się
kolejny Bieg z „Ireną” po zdrowie.
Rozpoczęcie imprezy przy świetlicy
wiejskiej w Sułkowie, najpierw
ćwiczenia rozciągające, następnie bieg
dzieci, i finałowy marsz z „Ireną” po
zdrowie. Zapewniamy: atrakcyjna
trasę, posiłek regeneracyjny, słodycze
dla dzieci, dyplomy, medale.
Wydarzenie sportowe odbywa się pod
patronatem Pani Ireny Czuty-Pakosz –
honorowego obywatela Gminy
Baborów. Organizację imprezy
wspiera w dużej mierze
Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa.

Wakacje rozpoczniemy Turniejem
Młodzików im. Stanisława Tokarza 24
czerwca w godzinach
przedpołudniowych, po południu
zapraszamy na festyn „Powitanie
lata”, a podczas niego: występy dzieci
i młodzieży z Gminy Baborów,
program integracyjno-animacyjny
„Środowisko ponad wszystko”, nauka
i pokazy tańca z zespołem ORIAN-
SHOW, jak również koncert młodych
wokalistów ze Studia Muzyki
i Piosenki ARS Pietraszyna. Oprócz
tego dodatkowe atrakcje: konkurs dla
dzieciaków, dmuchańce, wata
cukrowa, popcorn, lody, kąciki dla
dzieci z malowaniem twarzy,
balonowym zoo, kolorowymi
fryzurami, swojskie ciasto i kawa dla
dorosłych.

Wspaniałe wakacje z GOK
rozpoczniemy 3 lipca i potrwają 3
tygodnie, podczas których czekają na
chętnych ciekawe wycieczki,
warsztaty taneczne, plastyczne,
turnieje sportowe, spotkania
z interesującymi ludźmi, gra miejska.
To wszystko i jeszcze więcej prosimy
śledzić na stronie internetowej GOK
www.gok.pl

Lidia Piecha

Wyjazd integracyjny "Babiczanek"
7 maja miał miejsce wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Babice do
Raciborza.
Młodsi uczestnicy spędzili miło i aktywnie czas w Lily Play – sali zabaw
w której dzieci miały świetną zabawę, poprzez którą budowali swoją
sprawność fizyczną i umysłową, zręczność oraz orientację w przestrzeni,
rodzice w czasie gdy dzieci były zajęte zabawą mogli wspólnie
porozmawiać o różnych tematach związanych z sołectwem oraz jak chronić
swoje pociechy przed używkami poprzez aktywne formy spędzania wolnego
czasu. Po udanej zabawie odbyło się zwiedzanie Zamku Piastowskiego,
gdzie uczestnicy wyjazdu zapoznali się historią średniowieczną, poprzez
bardzo ciekawe i pouczające edukacyjne oraz tematyczne wystawy.
Największą atrakcją była możliwość przymierzenia stroju rycerskiego oraz
królewskiego.
Wspólny wyjazd zintegrował uczestników zarówno tych młodszych jak
i rodziców, wyjazd pokazał jak niewiele potrzeba, by można było wspólnie,
miło i aktywnie spędzić czas w swoim gronie.
Wycieczka wszystkim się podobała, dlatego pragniemy podziękować Pani
burmistrz za możliwość skorzystania z dotacji na realizację zadania
publicznego, i mamy nadzieję że będziemy mieli możliwość ponownie się
zintegrować poprzez kolejne wyjazdy czy imprezy sołeckie.

Wioletta Linczewska

WIOSENNAWYPRAWADO OŁOMUŃCA

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Sułkowa w dniu 23 kwietnia b.r.
udali się na wycieczkę do Ołomuńca ,gdzie odbywała się wiosenna edycja
wystawy kwiatów ,,Flora Olomouc’’ . Na wystawie można było podziwiać
piękne kompozycje kwiatowe wśród których dominowały różnobarwne
odmiany tulipanów oraz różnorodne gatunki kwiatów, krzewów i traw.
Oglądane okazy można było również zakupić. Po krótkim odpoczynku przy
kawie uczestnicy wycieczki wraz z przewodnikiem wyruszyli na spacer po
Rynku Górnym i Dolnym Ołomuńca. Podziwiali tam między innymi 35
metrową kolumnę Trójcy Przenajświętszej ,XVIII wieczny Ratusz, gotycką
Katedrę Św. Wacława, Kościół Marii Panny Śnieżnej oraz zwiedzali Muzeum
Archidiecezjalne, o tych zabytkach i historii miasta ciekawie opowiadał
przewodnik. Pełni wrażeń, trochę zmęczeni wróciliśmy do domu. Wycieczka
była współfinansowana przez Urząd Miasta Gminy Baborów.

Ewa Świercz
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OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMII
Światowy Dzień Ziemi, obchodzony na całym świecie 22 kwietnia każdego
roku, wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na
której żyją. W tym dniu na całym świecie tysiące stowarzyszeń
ekologicznych organizują manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz
środowiska naturalnego. Celem jest uświadomienie problemów związanych
ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem
wody.
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie również mieli
możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu. Apel z okazji Dnia Ziemi pt.
„Dla Ziemi, dla siebie – zostań przyjacielem przyrody”, rozpoczęło krótkie
wprowadzenie o historii tych obchodów w Polsce i na świecie. Uczniowie
klasy 2b gimnazjum, w ramach uczestnictwa w projekcie „Czas na zdrowie”,
przedstawili prezentację multimedialną pt. „ Rolnictwo ekologiczne”.
Następnie wręczono nagrody za udział w konkursach o tematyce
ekologicznej . Wyróżnieni zostali Tomasz Wiatrowicz za udział w konkursie
plastycznym, Paulina Węgrzyn za udział w konkursie plastycznym
i informatycznym, Paulina Sadło za udział w konkursie literackim oraz
Wiktoria Karcz, Rafał Mądry, Marcelin Kierek, Szymon Gębuś za udział
w XI Powiatowym Konkursie Ekologicznym w Raciborzu. Kolejnym
punktem apelu był występ uczniów klasy 4a, którzy zostali przygotowywani
przez p. Iwonę Nowak i p. Mariolę Litwinowicz. Przestawienie poruszało
problem przestrzegania ekologii i ochrony środowiska w naszym otoczeniu.
Występy dzieci były przeplatane wesołymi piosenkami o naszej niebieskiej
planecie.
Każdy z nas na co dzień powinien dbać o otaczającą nas przyrodę i brać na
siebie świadomą odpowiedzialność za przyszłe losy Ziemi. To od nas zależy
jak będzie ona wyglądać. Dlatego też, powinniśmy na co dzień starać się dbać
o środowisko, a nie tylko jeden dzień w roku.

Młodzież debatuje o ….
Uczniowie kl. VIa i VIb PSP w Baboro-
wie realizując kolejne zadania w ramach
innowacji pedagogicznej „Rozczytany
Baborów – kto czyta, żyje wielokrot-
nie”, zorganizowali I debatę poświęconą
tolerancji. Została ona przeprowadzona
z wykorzystaniem metody kapeluszy
Edwarda de Bono.
Szóstoklasiści przez kolejne zajęcia in-
nowacyjne przygotowywali się do
pierwszej profesjonalnej debaty, której
byli gospodarzami. W trakcie przygoto-
wań powstały liczne prezentacje multi-
medialne o tym, czym z założenia jest
debata, zasadach kulturalnej dyskusji
oraz metodzie de Bono. Idea sześciu ka-
peluszy pozwala na twórcze podejście
do rozwiązywania problemów, wskazuje
sześć różnych stron, z jakich można da-
ny problem postrzegać. Sześć kapeluszy
zmienia dyskusję ze zwykłego argu-
mentowania i bronienia swoich racji
w konstruktywną dyskusję, cała idea
polega na sztucznym przyjęciu określo-
nego stanowiska w danej sprawie: Ka-
pelusz Czerwony – emocje; Kapelusz
Biały – obiektywizm; Kapelusz Czarny
– pesymizm; Kapelusz Żółty – opty-
mizm; Kapelusz Zielony – możliwości,
Kapelusz Niebieski – organizacja.
Do debaty zostali zaproszeni przedsta-
wiciele kl. IV – VI. Uczniowie chętnie
zabierali głos, włączali się do dyskusji,
dzielili się swoimi spostrzeżeniami, cel-
nymi uwagi, przestrzegając przy tym
zasad kulturalnej dyskusji. Punktem
wyjścia do rozważań stała się książka
Małgorzaty Musierowicz „Kłamczu-
cha”, na podstawie której uczniowie
ustosunkowali się do problemu kradzie-
ży, „nowego” w klasie, tolerancji. Po-
mysł przeprowadzenia debaty spotkał
się wręcz z entuzjazmem wśród
uczniów. Młodzież zadeklarowała, że
doświadczenie zdobyte w trakcie spo-
tkania przeniesie na grunt swoich klas
i chętnie weźmie udział w kolejnym
ogólnoszkolnym spotkaniu.

Organizatorki debaty: Iwona Nowak
Anna Rozłucka – Jankowska
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Nietypowa lekcja historii
16 maja 2017r. w Publicznym
Gimnazjum w Baborowie odbyło
się spotkanie z historykami: pa-
nem Markiem Gadowiczem, pra-
cownikiem Instytutu Pamięci
Narodowej we Wrocławiu oraz
panem Dariuszem Misiejukiem,
kierownikiem Centrum Doku-
mentacyjnego Ośrodka „Pamięć
i Przyszłość” również we Wro-
cławiu.
Wygłoszone prelekcje były ściśle
związane z goszczącą w murach
naszej szkoły IPN-owską wysta-
wą noszącą tytuł: Niezłomna,
wyklęta, przywrócona pamięci.
Danuta Siedzikówna „Inka”

1928–1946. Prelegenci barwnie nakreślili sytuację
polityczną naszego kraju w latach powojennych,
przybliżyli gimnazjalistom postać „Inki” ciekawie
opowiadając o jej patriotyzmie, oddaniu Ojczyźnie,
wartościach, którym hołdowała, i za które oddała swoje
młode życie. Wykład pana Misiejuka uświadomił
słuchaczom również i to, że na terenie naszej gminy,
naszego powiatu aktywnie działali, walcząc
z sowietyzacją, do niedawna zupełnie zapomniani,
Żołnierze Wyklęci.
Uczniowie w wielkim skupieniu wysłuchali wykładu,

wzbogacając swoją wiedzę na temat trudnych kart
z historii naszego kraju.
Dzięki hojności wymienionych powyżej instytucji zbiory
biblioteki szkolnej oraz pracowni historycznej
powiększyły się o księgozbiór, będący skarbnicą wiedzy
na temat powojennej Polski, organizacji wówczas
działających oraz szeregu postaci, tych powszechnie
znanych oraz tych niedawno przywróconych pamięci.
Serdecznie dziękujemy!

Anna Rozłucka-Jankowska
ZSP w Baborowie

O trudnych sprawach inaczej
Grupa teatralna „Euforia” w składzie: Oliwia
Osadnik, Jennifer Stoczkowska, Wiktoria
Karcz, Marta Pietrzkiewicz, Milena
Tarnowska, Oskar Tatura, Paweł Larysz,
Bartek Wróbel oraz Piotr Hołownia pracowała
przez ostatnie miesiące nad spektaklem pt.
„Królewna Śnieżka, dwóch narratorów
i czterech krasnoludków’ . Przedstawienie
zwraca uwagę najmłodszym na fakt, że nie
wszyscy są ich przyjaciółmi i nie każda
sytuacja jest odpowiednia do zawierania
znajomości z obcymi dorosłymi.
Świetną techniką przekazywania dzieciom
różnych rzeczy jest czytanie i opowiadanie
bajek. Jeśli mamy jakąś trudną sytuację i nie
bardzo wiemy, jak porozmawiać z dzieckiem
o tym bezpośrednio, to nasza rozmowa może
przybrać formę bajki, której bohaterem jest
chłopiec lub dziewczynka, podobni do
naszego dziecka. Sytuacja, która spotyka
bohatera też jest podobna i w bajce jest

rozwiązanie, które chcielibyśmy, żeby nasze dziecko w przyszłości
zastosowało.
Po obejrzeniu spektaklu pogadankę z dziećmi poprowadziła pani pedagog
Agnieszka Wanat. Dzieci chętnie wypowiadały się na temat nauki płynącej
z unowocześnionej historii Śnieżki i krasnoludków.

Iwona Nowak
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„Mali mistrzowie ortografii”
Konkurs „Mistrz ortografii” już od wielu lat cieszy się ogromnym
zainteresowaniem i na stałe wpisał się do kalendarza naszej szkoły. W tym
roku, Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas II i III Szkoły Podstawowej
odbył się 31 maja. Głównym celem konkursu było rozwijanie czujności
ortograficznej , propagowanie kultury języka ojczystego oraz znajomości
zasad ortograficznych. W konkursie wzięło udział 30 uczniów, których prace
zostały najlepiej ocenione w konkursach klasowych. Droga do finału nie
była łatwa. Uczniowie musieli wykazać się opanowaniem słownictwa,
znajomością reguł ortograficznych oraz rozumieniem czytanego tekstu.
Laureaci klas II
I miejsce- Konrad Tatura II miejsce- Pola Mróz, Zuzanna Olejnik, Gabriel
Chacko i Sabina Chacko, III miejsce – Kacper Krzuś
Laureaci klas III
I miejsce – Małgorzata Cykowska II miejsce – Natalia Szmel III miejsce –
Marceli Surma
Zwycięzcom GRATULUJĘ i życzę dalszych „ortograficznych sukcesów”
w przyszłym roku szkolnym, a nas nauczycieli cieszy fakt, że z roku na rok
wzrasta ilość uczniów zainteresowanych poprawnością pisowni polskiej
i chętnych do udziału w konkursie.

Ewelina Szwec –koordynator konkursu

Kreatywnie ze street artem

W ramach projektu „Edukacja
kulturowa Opolszczyzny”
realizowany jest przez uczniów
i nauczycieli ZSP w Baborowie (pani
Iwona Nowak i Anna Rozłucka-
Jankowska) grant „Rozczytany
Baborów - literatura źródłem
inspiracj i plastyczno- muzyczno –
tanecznych”.
Pierwszym działaniem w ramach
grantu było przeprowadzenie dwóch
warsztatów czytelniczego street artu.
Warsztat przeprowadziła p. Violetta
Larysz – Wołek, która pracuje
z młodzieżą autorską metodą łączącą
taniec spontaniczny z malowaniem
intuicyjnym. W trakcie spotkań
uczestnicy spotkań mieli możliwość
wykorzystania ruchu jako środka
wyrazu. Przeniesienie tego
spontanicznego ruchu na papier czy
inne podłoże dodatkowo wzmocniło
możliwości ekspresyjne uczniów
i uruchamiało ich twórczy potencjał.
Punktem wyjścia drugiego spotkania
warsztatowego stało się opowiadanie
Barbary Kosmowskiej pt.
„Szacunek”. Uczniowie ze swoją
twórczością wyszli w przestrzeń
miasta. Mieszkańcy Baborowa mieli
możliwość obserwacji młodzieży
w trakcie prac. Głównym zadaniem
było przeniesienie języka literatury
na język ekspresj i plastycznej .
Uzupełnieniem malowania
intuicyjnego były zajęcia dramy,
podczas których młodzież
przedstawiła scenki nawiązujące do
szacunku, tematu przewodniego
warsztatów. Uczestnicy zajęć wcielali
się w role, ukazując zachowania ludzi
wyrażające szacunek lub jego brak.
Efektem dwudniowych działań są
prace plastyczne uczniów, które
można oglądać w holu szkoły przy
ul. Wiejskiej 5a do końca czerwca.
Wszystkich chętnych zapraszamy do
obejrzenia wystawy.

Iwona Nowak

Naval – bohater GROM-u

Dzieci i młodzież bardzo lubią czytać historie o bohaterach i ich
pasjonujących przygodach. Wychodząc naprzeciw tym zainteresowaniom 27
kwietnia 2017r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Baborowie odbyło się spotkanie z jednym z nich – NAVAL-em, byłym
żołnierzem elitarnej jednostki GROM. Służył w niej ponad 14 lat. Większość
tego czasu spędził na misjach zagranicznych biorąc udział w akcjach
bojowych. Wielokrotnie nagradzany miedzy innymi najwyższym
odznaczeniem jakie może otrzymać żołnierz - Krzyżem Komandorskim
Orderu Krzyża Wojskowego za czyn wybitnego męstwa połączony
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z narażeniem życia oraz dla wybitnie
zasłużonych w bojach. Do tej pory takie
odznaczenie otrzymało jedynie 27
żołnierzy. W 2012 roku, kiedy ukazała się
gra komputerowa Medal of Honor:
Warfighter – to on był jednym z dwóch
pierwowzorów postaci GROMowca,
w którą może wcielić się gracz.
NAVAL , obecnie mieszkający
w Warszawie, pochodzi z Raciborza. Jego
droga do GROMU nie była prosta
i łatwa. Musiał wykazać się olbrzymią
siłą woli i determinacją, pokonać wiele
przeszkód, aby w końcu usłyszeć z ust
generała Petelickiego: zapraszam do
GROMU.

Obecnie jest już na bardzo aktywnej emeryturze. Organizuje wyprawy np. w Himalaje, prowadzi szkolenia, doradza
w sprawach bezpieczeństwa. Napisał także dwie książki: Przetrwać Belize oraz Ostatnich gryzą psy, kolejna już
w przygotowaniu. Jest także wolontariuszem w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Na spotkaniu z młodzieżą podkreślał, że warto podążać za marzeniami. Uczniowie mogli także przyjrzeć się z bliska
i dotknąć repliki broni AK 47 oraz atrapy karabinku HK416.

Anna Rozłucka-Jankowska

„Rozczytany Baborów”- mamy projekt!! !
Od 15 maja 2017r. uczniowie i nauczycielki Zespołu
Szkolno – Przedszkolny w Baborowie: p. Anna Rozłucka
– Jankowska i p. Iwona Nowak wraz z Partnerami
przystępują do realizacji projektu pt. „Rozczytany
Baborów- literatura źródłem inspiracj i plastyczno –
muzyczno – tanecznych”. Partnerami szkoły w projekcie
są: GOK Baborów, Stowarzyszenie „Mostowiacy”
w Tłustomostach, Gminna Biblioteka Publiczna
w Baborowie oraz Dom Opieki „Spokojna Przystań”
działający w naszym mieście.
Projekt wykorzystuje innowacyjne metody do edukacji
kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych: teatrzyk
kamishibai, street art. , flashmob oraz dramę. Zakłada
zainteresowanie uczniów książką i czytelnictwem przy
współudziale rodziców, społeczności lokalnej Baborowa
i Tłustomostów. Wspólne działania placówek

i kulturalnych odbywać się będą w przestrzeni publicznej-
na ulicy, w bibliotece, domu kultury, w świetlicy
środowiskowej , w domu opieki.
Projekt kierowany jest głównie do uczniów ZSP
w Baborowie, wykorzystane zostaną także zasoby lokalne
środowiska, czyli rodzice uczniów, mieszkańcy Domu
Opieki dla osób starszych „Spokojna Przystań”
w Baborowie, społeczność lokalna Tłustomostów oraz
społeczność lokalna Baborowa.
Rekrutacja do projektu jest otwarta; decyduje kolejność
zgłoszeń. Nabór prowadzony będzie na podstawie
ogłoszeń w szkole, w lokalnych mediach, przez portale
społecznościowe, strony internetowe szkoły i instytucji
partnerskich, gazetę lokalną ,„Echo Baborowa”.

Koordynatorzy projektu: Anna Rozłucka – Jankowska
Iwona Nowak
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„Opowiedz nam, moja Ojczyzno…”

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3
Maja. Jej autorami byli król Stanisław August
Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj . Była ona
pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz
państwowych, prawa i obowiązki obywateli,
a jednocześnie stanowiła próbę uratowania
Rzeczypospolitej . Miała na celu wzmocnienie państwa
polskiego, w którym dominowała zasada „liberum veto”.
Konstytucja pozostawiała w Polsce ustrój stanowy,
zmniejszała wpływy polityczne magnaterii na zarząd
kraju, mieszczanom zatwierdzała prawo nabywania dóbr
ziemskich i uzyskiwania praw szlacheckich, zniosła
instrukcje poselskie, konfederacje, liberum veto i wolną
elekcję. Decyzje miały zapadać większością głosów.
Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz z Radą,
a tron miał być dziedziczny.
Próba wprowadzenia konstytucji została zniweczona
w połowie 1792 roku, a przyczyniła się do tego
konfederacja targowicka.

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono do ostatniego
rozbioru. Świętowanie 3 Maja było zakazane we
wszystkich zaborach, dopiero po I wojnie światowej ,
kiedy Polska odzyskała niepodległość, Święto
Konstytucji 3 Maja wznowiono. Podczas II wojny
światowej zostało zdelegalizowane. Od 1989 roku Święto
Konstytucji 3 Maja znów jest świętem narodowym.
26 kwietnia br. odbyła się uroczysta akademia z okazji
226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie
klas IVb i Va, pod kierunkiem p. B. Bensz i p. B.
Piotrowskiej , przygotowali montaż słowno - muzyczny.
Usłyszeliśmy również patriotyczne pieśni w wykonaniu
uczennic gimnazjum - Martyny Komorek, Joanny
Stańczyk, Elżbiety Stańczyk. Młodzież swój patriotyzm
wyraża poprzez rzetelne postępowanie i wykonywanie
obowiązków wobec innych, zgłębianie wiedzy z historii
państwa polskiego, śpiewanie pieśni patriotycznych.

Barbara Piotrowska
Bożena Bensz

Wojewódzki i Powiatowy Sukces Flowers- tancerek z klasy IV b Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Baborowie

„Podczas każdego tańca, któremu oddajemy się
z radością, umysł traci swoją zdolność kontroli, a ciałem
zaczyna kierować serce”

Maj to miesiąc pełen wiosennych barw, zapachów oraz
ciepłych chwil …jednym słowem miesiąc jak z bajki i tak
jak w bajce spełniło się marzenie dziewczynek z klasy

IV b o tanecznym sukcesie. Moje tancerki
przygotowywałam do konkursu wiele miesięcy, aby 10
maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach
zaprezentowały swoje umiejętności w Powiatowym
Konkursie Tanecznym. W konkursie wzięły udział
zespoły taneczne z całego powiatu głubczyckiego.
Uczennice naszej szkoły- klasy IV b zostały
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zakwalifikowane do kategorii
dziecięcej 7-11 lat i „wytańczyły”
I miejsce.
Po sukcesie w Powiatowym
Konkursie Tanecznym wraz
z dziewczynkami postanowiłyśmy
spróbować swoich sił
w Wojewódzkim Konkursie
Tanecznym, który odbył się 3
czerwca w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Opolu. W tym
konkursie wzięły udział zespoły
z całego województwa opolskiego.
Moje tancerki zostały
zakwalifikowane do kategorii klas
IV-VI i wraz z 17 zespołami w tej
kategorii „walczyły” o miejsce na
podium. Radości, nie było końca,
kiedy w Parku Nadodrzańskim, po
długich obradach, Jury odczytywało
werdykt- III miejsce dla zespołu
Flowers z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Baborowie. Po
ogłoszeniu wyników konkursu, moje
tancerki jeszcze raz miały okazję
zaprezentować swoją choreografię na
scenie Parku Nadodrzańskiego dla
mieszkańców Opola.
Dziewczynki w konkursach
zaprezentowały choreografię Faded-
do utworu Alana Walker. Taniec
sprawia moim dziewczynkom wiele
radości, bardzo chętnie uczestniczyły
w próbach i cierpliwie ćwiczyły
każdy element choreografii, dlatego
jestem bardzo dumna z osiągnięć
moich uczennic i życzę im jeszcze
wielu „wytańczonych” sukcesów.
Janusz Korczak napisał, że „Kiedy
śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat”, tak i mi uśmiech dzieci, ich
szczerość i spontaniczność dodają
energii i sił do codziennej pracy.
Naszą szkołę w konkursach
reprezentowały: Karolina
Stanulewicz, Dżesika i Wiktoria
Baziak, Kamila Bilicka, Anna
Larisch, Lilianna Ligocka, Julia
Muller i Amelia Mazurkiewicz.
Serdecznie DZIĘKUJĘ Dyrekcji
naszej szkoły, Kochanym Rodzicom

„moich dziewczynek” za pomoc i wsparcie w zakresie rozwijania
zainteresowań i talentów naszych uczniów oraz wszystkim, życzliwym
osobom, które tego dnia mocno trzymały za nas kciuki. 24 czerwca na
festynie, który odbędzie się w naszym parku w Baborowie dziewczynki
jeszcze raz zatańczą dla mieszkańców Baborowa i okolic. Serdecznie
ZAPRASZAMY do obejrzenia tancerek- uczennic naszej szkoły oraz
mieszkanek naszej gminy!

Ewelina Szwec- nauczycielka ZSP
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„Zimowy” FINAŁ
27 kwietnia na Stadionie Miejskim
w Baborowie rozegrany został Finał
Wojewódzki Piłki Nożnej
Chłopców 10-osobowej w Kategorii
Szkół Gimnazjalnych. Zawody
odbyły się w niecodziennych jak na
tę porę roku warunkach
pogodowych. Wszystkich
zaskoczyła zimowa sceneria na
boisku piłkarskim. Pomimo
trudnych warunków zawody
musiały się odbyć. W Turnieju
udział wzięły 4 najlepsze drużyny
naszego województwa : Gimnazjum
nr5 z Kędzierzyna-Koźla,
Gimnazjum Skoroszyce,
Gimnazjum nr2 z Olesna

i Gimnazjum z Baborowa. Aby wystąpić w Finale nasza
drużyna wcześniej wygrała Mistrzostwa Powiatu, następnie
Półfinał Wojewódzki w Brzegu. Po zaciętych bojach,
w bardzo trudnych warunkach boiskowych nasz zespół
wywalczył 3 miejsce w Województwie na ponad 90
gimnazjów. 1 miejsce zajęła drużyna z Olesna, 2 miejsce
zespół z K-Koźla, a 4 miejsce przypadło chłopcom ze
Skoroszyc. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Daniel
Kwiatkowski, Piotr Osadnik, Maciej Udziela, Michał
Hoffmann, Marek Czach, Michał Kiner, Michał Hajnas,
Dominik Kidziak, Szymon Gnot, Tomasz Bogacki. Opiekun

drużyny – Andrzej Deszka był równocześnie organizatorem
finałowych zmagań. Z pośród zaproszonych gości Turniej
zaszczyciła Pani Joanna Dzido – Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego
”Opolskie” oraz Pani Bożena Bąk. Obie Panie są
członkiniami Zarządu Centralnego SZS w Warszawie.
Obecny był również Koordynator Powiatowy SZS
w Głubczycach Pan Marian Węgrzynowicz oraz Dyrektor
ZSP w Baborowie Pani Alicja Szuba, która zadbała o ciepłą
herbatkę i ręczniki dla zawodników. W/w goście dokonali
wręczenia pucharów, dyplomów i medali. Po zakończonym

Turnieju uczestnicy udali się na
obiad do stołówki szkolnej .
Pragnę serdecznie
podziękować zawodnikom,
Panu Andrzejowi Kanasowi
oraz pracownikom
delegowanym z gminy
Baborów za przygotowanie
boiska mimo trudnych
warunków atmosferycznych.

Organizator: Andrzej Deszka




