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Wandale w akcji !!!
Niemal wiosenna aura uaktywniła, delikatnie mówiąc, tą część
społeczeństwa baborowskiego,
przy której osioł jest symbolem
mądrości. Wystarczy przejść się
do naszego parku i na baborowski stadion, aby się o tym przekonać.
W ostatnich dniach powyrywano
i wrzucono do rzeki nowe plastikowe rynny z amfiteatru, wybito szybę na zapleczu,
wyrwano deskę ze sceny, połamano deski
na ławkach przy amfiteatrze, powywracano ciężkie gazony kwiatowe, zerwano płyty na trybunie sportowej.
APEL DO MIESZKAŃCÓW!
Ponieważ za wszystkie straty płacimy
wspólnie zacznijmy razem dbać o dobro
naszego miasteczka. Nie mamy co prawda
w Baborowie dużych zakładów pracy, nie
mamy wielu inwestorów, mamy dziurawe
drogi itd., ale czy musimy doprowadzać do
ruiny to, co posiadamy a co powinno słu-
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żyć nam wszystkim? Nie liczmy na to, że
pojawi się w Baborowie ktoś, kto za dotknięciem różdżki czarodziejskiej zmieni nasze
miasteczko w krainę mlekiem i miodem
płynącą, a budżet w ramach cudownego
rozmnożenia zwiększy się kilkukrotnie.
Zacznijmy mówić: „ my baborowianie”
„ nasza gmina” „ nasz park”„ nasz stadion”
itd. A co się z tym wiąże ? Każdy zauważony akt wandalizmu, nieistotne jaki i w której części naszej gminy, zgłaszajmy i nagłaśniajmy bezzwłocznie. Nie chowajmy głowy w piasek udając, że niczego nie widzimy, twierdząc, że to nie nasza sprawa. Nie
zwalajmy wszystkiego na policję, która ma
ściśle określone możliwości, ale która na
każdy sygnał odpowie natychmiastowo.
Traktujmy naszą gminę jak małą ojczyznę, w której standard życia w dużym
stopniu zależy od nas samych.
Nr telefonów: posterunek Baborów:
077/ 471 10 50 komenda policji
w Głubczycach: 077/ 471 12 05

Wystarczy
chcieć
W ubiegłym roku, tuż przed
Świętami Bożego Narodzenia, grupa młodzieży z Sułkowa ( Bogusław Przybyła, Dawid Kraśnicki,
Rafał Kraśnicki, Piotr Furman,
Paweł Seemann, Grzegorz Białowicz, Bogumiła Chromik, Marzena Białowicz, Sylwia Gałka) wyszła z inicjatywą odnowienia świetlicy młodzieżowej.
Młodzi mieszkańcy pomysł przedstawili swojej radnej pani Jadwidze Kowalczykowskiej, która w porozumieniu z dyr.
GZOKiS B. Czekańską pozyskała niezbędne materiały do realizacji tego przedsięwzięcia. Dzięki dużemu zaangażowaniu
prace remontowe przebiegły bardzo
sprawnie i udało się je szybko zakończyć.
Organizatorami prac byli: Rafał Kraśnicki i Bogusław Przybyła. Przy okazji powołano zarząd świetlicy młodzieżowej, w
którego skład weszli: Rafał Kraśnicki, Sylwia Gałka, Bogusław Przybyła.
W zamian za trud i włożona pracę Burmistrz Gminy Baborów pan E. Waga przekazał młodzieży siatkę oraz komplet rakietek do tenisa stołowego.
Mamy nadzieję ,iż pozostałe sołectwa
naszej Gminy pójdą w ślad sołectwa Sułków.
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„Zawodowe ferie” –program Zimowiska dla
uczniów Zespołu Szkół w Baborowie
Przez całe ferie, w godzinach: 915, uczniowie będą mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach w
budynku szkolnym przy ulicy Wiejskiej oraz wyjazdach poza miasto.
Będą też mogli skorzystać z wyżywienia w cenie: 3,50 zł za śniadanie
( godz.9 ) i obiad (12-12 30 ) dziennie.
Karty uczestnictwa można pobrać
w szkole. Liczba miejsc: 70. W wycieczkach będą w pierwszej kolejności mogli wziąć udział uczestnicy zimowiska, w przypadku wolnych
miejsc – inni uczniowie.

ŚRODA 31.01.2007 r.
- Wyjazd na basen w KędzierzynieKoźlu poznajemy zawód ratownika
uczymy się pływać (basen mały i duży)
- 45 miejsc (wyjazd bezpłatny, osobne
zapisy )
- uczniowie, którzy pozostaną w szkole wezmą udział w zajęciach sportowych, informatycznych i świetlicowych
CZWARTEK 1.02.2007 r.
- Zajęcia w grupach: dydaktyczne gry
planszowe i komputerowe, zabawy interakcyjne w kręgu, Miliard w rozumie,
kalambury rysowane i pokazywane,
układamy skecze „Zawód moich marzeń”– ogłoszenie konkursu
- Wycieczka do Zakładu Usług Komunalnych – poznajemy zawody: stolarz, mechanik, księgowa oraz do straży pożarnej - strażak
- Zajęcia w grupach : profilaktyczny
tor przeszkód, zajęcia plastyczne - konkurs na najlepszą reklamę; zajęcia w
sali komputerowej – program Publisher
(kalendarz naszego zimowiska, dyplom); gry i zabawy stolikowe (warcaby, młynek, bingo, chińczyk, kości); gry
i zabawy sportowe

PONIEDZIAŁEK 29.01.2007 r.
- Zajęcia w grupach: zajęcia integracyjne „Imiona”, „Puzzle” itp., Z ortografią na wesoło ; zajęcia w sali komputerowej; zabawy ruchowe oraz Mały
Olimpijczyk na sali gimnastycznej; zajęcia matematyczne; zajęcia plastyczne
–„Moje wymarzone ferie” (techniki
plastyczne, grafika komputerowa)
- Wycieczka do Urzędu Miasta w Baborowie, zwiedzanie urzędu, rozmowa
z pracownikami, poznawanie specyfiki
pracy urzędników i burmistrza; wycieczka do Biblioteki Miejskiej – zapoznanie z pracą bibliotekarza
PIĄTEK 2.02.2007 r.
- Zajęcia w grupach : gry i zabawy
- Wycieczka do kina „Przemko” w
stolikowe, pogadanka na temat zdro- Raciborzu, po projekcji filmu zapoznawia; zespołowe gry sportowe – turniej nie z pracą operatora kinowego (zwiehalowej piłki nożnej
dzanie zaplecza projekcji filmów, rozmowa z operatorem)
WTOREK 30.01.2007 r.
- Wycieczka do Muzeum Kolejnictwa
-do Baborowa zostaną dowiezieni w Rudach – pogadanka, oprowadzenie
uczniowie ze szkoły w Tłustomostach po muzeum, przewóz koleją wąskoto-Zajęcia w grupach: gry i zabawy in- rową – zapoznanie z pracą kolejarza
tegracyjne, tenis stołowy i badminton;
- uczniowie, którzy pozostaną w szkozajęcia polonistyczne – artykuł, związ- le wezmą udział w zajęciach sportoki frazeologiczne; zajęcia plastyczne – wych, informatycznych i świetlicowych
„Świat bez agresji i przemocy”; doświadczenia fizyczne: ciśnienie atmosPONIEDZIAŁEK 5.02.2007 r.
feryczne, dźwięk
- Zajęcia w grupach: turniej w mini- Wycieczka do piekarni i cukierni koszykówkę; zajęcia techniczne – ma„Lech”, do pizzerii „Pod cegłą” – po- krami; nauka piosenki ruchowej
znajemy zawody.
„Gadał jeden dziad i drugi dziad”;
- Zajęcia w grupach : zabawy uspraw- projekcje filmów ; zajęcia plastyczne –
niające komunikację interpersonalną: poznajemy batik
„Zapraszam wszystkich”, „Titanik”,
- Wycieczka na posterunek policji oraz
„Zwierzątka”, „Cichy przyjaciel”; zaba- do „Wytwórni Pasz” – poznajemy zawy na śniegu – budujemy igloo
wody
- Basen-Głubcyce
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- Zajęcia w grupach: zabawy rozwijające umiejętność wiązania poszczególnych stanów emocjonalnych i uczuć
sytuacjami życiowymi: „ Powitanie”, „
Kod językowy”, „Historia uczuć”, „Epizod z mojej codzienności”; gry planszowe rozwijające logiczne myślenie; konkurs plastyczny – śniegowe figury „Zawody”
WTOREK 6.02.2007 r.
-do Baborowa zostaną dowiezieni
uczniowie ze szkoły w TłustomostachMINI IGRZYSKA SPORTOWE – rozgrywki z nagrodami
- Zajęcia w grupach : poznajemy zawody – wycieczka do Ośrodka Zdrowia (lekarz, pielęgniarka, recepcjonistka); zajęcia techniczne – plecionki; zajęcia plastyczne pt. znane zawody –collage; karaoke ; utrwalanie skeczów
- Basen-Głubcyce
ŚRODA 7.02.2007 r.
- Wycieczka do drukarni w Pietrowicach Wielkich – poznajemy zawód drukarza,
- Wycieczka do Raciborza – poznajemy zawód dziennikarza (Nowiny Raciborskie) lub prawnika (Sąd Raciborski)
- kręgielnia/lodowisko
- uczniowie, którzy pozostaną w szkole wezmą udział w zajęciach sportowych, informatycznych i świetlicowych
CZWARTEK 8.02.2007 r.
- Wycieczka do Aquaparku w Tarnowskich Górach – 75 miejsc, wyjazd
bezpłatny, na zapisy
- uczniowie, którzy pozostaną w szkole wezmą udział w zajęciach sportowych, informatycznych i świetlicowych
PIĄTEK 9.02.2007 r.
- Bal przebierańców dla najmłodszych – integracja z dziećmi ze świetlicy środowiskowej
- Prezentacja przygotowanych skeczów – rozstrzygniecie konkursu
- zajęcia sportowe, informatyczne i
świetlicowe
- Podsumowanie zimowiska – ewaluacja , rozdanie nagród, dyplomów i
podziękowań
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Świetlica środowiskowa zaprasza na ferie zimowe
29 stycznia – 9 lutego 2007 o
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
29 STYCZNIA
2 LUTEGO
9.00 - zapoznanie dzieci z programem 8.15 - wyjazd do Raciborza:
ferii
• odwiedziny w teatrze „ Agrafka” –
- ogłoszenie konkursów plastycznych Dom Kultury „Strzecha”
„ Świat baśni”, „ Moje wymarzone • projekcja filmu w kinie Przemko –
ferie”
odpłatność 5 zl,
- zabawy integracyjne w grupach
• zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa
w Rudach Śląskich
30 STYCZEŃ
- mini turniej tenisa stołowego, korzystanie z czytelni internetowej
- warsztaty teatralne: wprowadzenie w - turniej piłki nożnej „Trampkarz” ( 92
scenariusz bajki „Kopciuszek”, po- i młodsi do 15 lat)
dział ról, przygotowywanie kukiełek do
5 LUTY
przedstawienia „Kopciuszek”
10.00 - spotkanie z kierownikiem te- gry i zabawy świetlicowe
atru „Agrafka” z Domu Kultury
- turniej piłki nożnej „Orlik 2007” ( „Strzecha”
rocznik 94 i młodsi) sala gimnastycz- - gry i zabawy wprowadzające w świat
na ul.Wiejska
teatru
31 STYCZNIA
- tworzenie dekoracji i kukiełek do
8.15 - wyjazd na lodowisko i kręgiel- przedstawienia „ Kopciuszek”
nię do Raciborza, odpłatność 4.50 zl
- wykonywanie prac plastycznych do
13.00 - gry planszowe: turniej scrable konkursu „Świat baśni’
i remika
- turniej piłki nożnej „Junior 2007”/
1 LUTEGO
rocznik 88 i młodsi do 19 lat/
10.00 - pogadanka na temat zdrowego
odżywiania prowadzona przez techno6 LUTEGO
loga
żywienia
- 9.00- wyjazd do Piotrowic Głubczyc- nauka dekoracji stołów na różne oka- kich na narty – odpłatność 2 zl, nazje, składanie serwetek, pisanie wizy- uka jazdy z instruktorem
tówek
- igrzyska sportowe w szkole – współ- przygotowywanie i konsumpcja die- zawodnictwo
z
dziećmi
ze
tetycznych tostów
świetlicy szkolnej
- gry i zabawy umysłowe: kalambury,

Polska Nasza Ojczyzna
Powyższy temat jest bardzo ważny
dla kształtowania postaw patriotycznych u dzieci od najmłodszych już lat.
W związku z tym nauczyciele świetlicy
szkolnej Zespołu Szkół w Baborowie p.Ewa
Świercz i p. Barbara Waga zorganizowały i
przeprowadziły cykl zajęć związanych z
Naszą Ojczyzną
W tym celu przy udziale uczniów powstała w szkole gazetka tematyczna, przeprowadzone zostały rozmowy z uczniami
klas I- III Szkoły Podstawowej podczas, których przybliżono uczniom znaczenie słowa
patriotyzm i patriota. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali o wielkich Polakach ,
i ich czynach, o tym jak narażając własne
życie odważnie stawali do walki, gotowi
wszystko poświęcić dla Polski i kraju.
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W czasach pokoju, trudno jest wykazać
się poświęceniem i odwagą, ale można w
inny sposób wykazać się postawą patriotyczną – o tym właśnie uczniowie klas I- III
dowiedzieli się podczas szeregu zajęć zorganizowanych specjalnie dla nich z okazji
Święta Odzyskania Niepodległości. Podsumowaniem cyklu było zorganizowanie konkursu pt.”Polska Nasza Ojczyzna”.Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą na
ten temat . Wyróżnieni uczniowie to: Wiktoria Bajor kl. IIc ,Monika Stadnik kl. IIc,Karolina Woźniak kl. IIa,Szymon Grek kl. IIIc,
Dominika Smyk kl.IIIc, Oliwia Szulc kl. IIa
,Ewa Jachim kl. IIIc, Filip Wrzos kl. IIIa
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
B.Waga E.Świercz

skojarzenia, zabawy ze słowem
7 LUTEGO
10.00 - kino zimowe- oglądanie ciekawego filmu na sali widowiskowej
wraz z uczestnikami zimowiska szkolnego
12.00 - turniej piłkarzyków
8 LUTEGO
9.00- wyjazd na kryty basen do Kędzierzyna – Koźla, odpłatność: mały basen
2 zl, duży basen 2.50 zl
- przygotowanie do przedstawienia „
Kopciuszek”, kukiełki, dekoracja
- gry i zabawy świetlicowe – kończenie prac plastycznych do konkursu
„Świat baśni” i „ Moje wymarzone
ferie”
9 LUTEGO
11.00 - przedstawienie „Kopciuszek”
dla zaproszonych gości
12.00-14.00 - wspólny bal karnawałowy
- podsumowanie ferii - wręczenie
dyplomów i rozdanie nagród
Zapisy na wycieczki w świetlicy środowiskowej u pani Lidii Piechy.
Wszelkie informacje dotyczące ferii
pod numerem telefonu; świetlica środowiskowa - 077 4869082 GZOKiS
- 077 4036940, 4036941

„Wesołą nowinę, bracia słuchajcie:
Niebieską Dziecinę ze mną witajcie...”

Biblioteka Publiczna
w Baborowie
zaprasza na

wieczór kolęd
i pastorałek
do sali widowiskowej
GZOKiS,
(ul. Rynek 9) w czwartek,
18 stycznia 2007 r.,
o godz. 1700
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… a Samorząd rządzi !
W związku z powstaniem Zespołu Szkół w Baborowie istniejące i dotychczas współpracujące
samorządy: Szkoły Podstawowej
w Baborowie, Szkoły Podstawowej w Tłustomostach i Publicznego Gimnazjum w Baborowie przekształciły się w jeden prężnie
działający organ.
Już od września Samorząd przeprowadził liczne akcje będące kontynuacją z poprzednich lat, takie jak:
* „Serce – Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom”- sprzedaż świec i kalendarzy przez członków Samorządu
Uczniowskiego stanowi źródło pozyskiwania środków finansowych na rzecz chorych
i potrzebujących dzieci.
* „Pomóż i Ty” – W tym roku pomagaliśmy 1,5 rocznej Amelii Gentzing, zbierając pieniądze na specjalistyczny aparat słuchowy o wartości 27.000,00 PLN. Samorząd zorganizował akcję, fundacji na rzecz
osób niewidomych i niepełnosprawnych sprzedając cegiełki, przyświecała nam
myśl: ,,Aby jej słuch nie pogarszał się i by
miała szansę na normalne życie i rozwój’’.
Zebraliśmy 329zł.
* akcja „Góra Grosza” – której celem
jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom
osieroconym. Członkowie Samorządu
Uczniowskiego aktywnie włączyli się do
zbiórki pieniędzy. Zebrano 104,43zł.
* „Ziemii nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, wypożyczyliśmy ją od
naszych wnuków’’ akcja zbiórki makulatury, ma na celu rozwijanie naszej świado-
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mości ekologicznej.
Samorząd Uczniowski nie tylko organizuje akcje, ale przede wszystkim reprezentuje społeczność uczniowską na apelach
i akademiach (np. Rozpoczęcie roku szkolnego, Wybory mistera szkoły w dniu chłopca, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Spotkanie z Mikołajem itd.).
Samorząd stara się zaspokajać potrzeby wszystkich uczniów organizuje życie
kulturalne (np. dyskoteki) i rozwiązuje problemy (np. pomoc słabszym uczniom
w nauce, doradztwo w kwestii stypendiów
socjalnych i naukowych itp.)
W tym roku członkowie Samorządu
przystąpili do udziału w „Pakiecie wrześniowym” – którego celem jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży.
Uczniowie założyli wirtualną firmę i uczą
się nią zarządzać – zajęcia mają formę
otwartą i każdy chętny może w nich uczestniczyć. Pragniemy poinformować, że od
stycznia Samorząd Uczniowski posiada
swój gabinet, który jest miejscem pracy i
spotkań z uczniami i nauczycielami.
Wszystkich gorąco zapraszamy!
Skład Samorządu Uczniowskiego:
Przewodniczący: Katarzyna Piecha,
Zastępcy przewodniczącego (Szkoła
Podstawowa): Mateusz Kwiatkowski,
Marcin Wiatrowicz Zastępcy przewodniczącego ( Szkoła filialna w Tłustomostach): Magda Płaczek, Alicja Szkurłałowska Zastępcy przewodniczącego
(Gimnazjum): Maciej Kacprzak, Dawid
Szincel Skarbnik (Szkoła Podstawowa):
S. Kulik
Katarzyna Hołda

Czy znamy
zagrożenia
współczesnego
świata?
Zespół Szkół w Baborowie
stara się o „wejście” do wojewódzkiej sieci „ Szkół promujących zdrowie”.
W ramach tego programu oraz w związku z Światowym Dniem Walki z AIDS
zorganizowane zostało w szkole spotkanie
z lekarzem dr Z. Siemianowskim dla klas
VI i I gimnazjum. Celem spotkania było:
- przybliżenie problemów związanych
z AIDS
- zapoznanie młodzieży ze źródłami zakaże
nia
- poznanie sposobów zabezpieczeń przed
zakażeniem
Przy współudziale uczniów powstała
również w świetlicy szkolnej gazetka tematyczna pt. „AIDS – choroba XXI wieku”.
Przeprowadzony został także konkurs pt.
”Co wiem o AIDS?”
I miejsce w konkursie zdobył
Jakub Mazur z kl. Ia gimnazjum
II miejsce – Katarzyna Bator z klasy IIIb
III miejsce – Mateusz Musiol z klasy Ia
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.
Barbara Waga
Ewa Świercz
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