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Spotkanie z Rzecznikiem W
ojewo
dy
Wojewo
ojewody
W piątkowe przedpołudnie, 23 marca, Biblioteka Publiczna w Baborowie gościła Bogdana Bocheńskiego, byłego dziennikarza Nowej Trybuny
Opolskiej, obecnie rzecznika prasowego opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu uczestniczyła
młodzież z baborowskiego Zespołu Szkół. Wśród
uczestników sporą grupę stanowili uczniowie redagujący szkolną gazetkę.
Nasz gość głównie odpowiadał na pytania. A pytania padały przeróżne – o pracę dziennikarską, lata szkolne, upodobania czytelnicze i filmowe, zainteresowania sportowe. Młodzież była bardzo zainteresowana, na czym tak właściwie
polega praca rzecznika prasowego i jak dokładnie wygląda
„reklamowanie” wojewody.
Po wyczerpaniu pytań i zaspokojeniu ciekawości ustawiła się kolejka po pamiątkowe wpisy i autografy, po czym
gość dokonał rytualnego, drugiego już, wpisu na „gościnnej”
ścianie czytelni.
E. Ratuś
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Warsztaty
kroszonkarskie
W dniach 06.03.-07.03.2007 r.
o godz. 1500 na Sali Widowiskowej w
Baborowie przy ul.Rynek 9 odbyły się
warsztaty kroszonkarskie, których organizatorem był Gminny Zespół
Oświaty Kultury i Sportu w Baborowie,
prowadziła je pani Ewa Kostyk.

Udział w warsztatach był bezpłatny,podsumowaniem warsztatów był ogłoszony konkurs na najładniejszą pisankę,
który odbył się 09.03.2007 r. od godz.
1500 w Sali Widowiskowej w Baborowie.
W konkursie wzięło udział kilkanaście
osób w różnych kategoriach wiekowych:
do 10 lat , do 15 lat ,powyżej 15 lat
Po zakończeniu przewodu konkurso-

wego uczestnicy przekazali do oceny Jury
dwie prace, w tym jedną wykonaną podczas przewodu konkursowego.
Jury w składzie: pani B.Czekańska, pan
M.Kostyk, pani M.Pyka wyłoniło laureatów
konkursu poszczególnych kategoriach.
Powyżej 15 lat: I miejsce Elżbieta Pawula, II miejsce Sylwia Łukaszczykiewicz
III miejsce Anna Sztreker. Do 15 lat:
I miejsce Martin Kowalczyk, II miejsce
Martyna Kostyk,III miejsce Bartek Kościuk. Do 10 lat:I miejsce Emilka Kostyk

II miejsce Magda Pruszowska,III miejsce
Justyna Pawula,Nagroda pocieszania: Paulina Chomętowska.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali
obdarowani nagrodami. Serdecznie podziękowania składamy pani Ewie Kostyk za
podzielenie się z nami umiejętnościami
i wiedzą na temat techniki wykonywania
kroszonek.
Lidia Piecha

Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu w Baborowie
zaprasza na

XIX BIEG BABORO
WA
BABOROW
im. EDW
ARDA GORCZYŃSKIEGO
EDWARDA
który odbędzie się dnia 21 kwietnia 2007 r.
o godz. 1100 na stadionie miejskim w Baborowie.
Szczegółowe informacje w regulaminie na str. 8 oraz na
stronie www.baborow.pl
Gościem specjalnym tegorocznego Biegu Baborowa będzie Wojewoda Opolski Bogdan Tomaszek, który zapowiedział swój udział w biegu głównym
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Brawo Daniel !
„Opolszczyzna wczoraj, dziś i jutro
- z plecakiem po Opolszczyźnie” odbył
się w Opolu 2 kwietnia 2007r. Z naszej szkoły została zgłoszona praca
ucznia klasy 2a - Daniela Greka.
Etap finałowy polegał na 5 - minutowej prezentacji pracy przy wykorzystaniu
komputera przenośnego i projektora multimedialnego. Emocje ogromne, wszyscy
uczestnicy i ich opiekunowie na sali, patrzą,

słuchają i oceniają. Daniel dzielnie pokonał tremę i drżenie rąk. Pięknie przedstawił swoje opracowanie prowadząc uczestników z wirtualną wycieczką po Baborowie. Praca składała się z mapek przedstawiających trasę wycieczki po naszym mieście z zaznaczonymi miejscami wartymi
cd. str. 3

Informacja dla
Najemców lokali
mieszkalnych
należących do
Gminy Baborów
Przypomina się, że zgodnie z
zawartymi umowami najmu lokalu mieszkalnego, czynsz płatny
jest do 10-tego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
W związku z powyższym prosimy
o przestrzeganie tego terminu. W przeciwnym wypadku będą naliczane ustawowe odsetki karne za zwłokę.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 077 / 403 69 35 lub osobiście I piętro pokój nr 17.
Tomasz Andrzejak
Echo Baborowa

zobaczenia i zatrzymania się na dłużej.
Z pracy Daniela można się dowiedzieć o historii Baborowa, perełce naszych zabytków
kościółku św. Józefa, kapliczce przy
ul .Opawskiej itd. Na zakończenie prezentacji Daniel podziękował opiekunowi za pomoc oraz p. dr Bożenie Bensz za udostępnienie materiałów historycznych.
Prezentacje zakończone, oczekiwanie na
werdykt komisji i wielka radość drugie
miejsce. Serdecznie gratulujemy Danielowi za zaangażowanie i ogromny wkład pracy. Opracowanie Daniela po drobnych poprawkach dostosowujących umieszczone
zostanie na stronie internetowej naszej szkoły.
Opiekun Ryszard Ratuś

Kangur

Przyjaciele Zippiego

Dzieci uczą się różnych sposobów radzenia sobie w codziennym życiu oraz doskonałą relację z innymi ludźmi. Program
nie koncentruje się na dzieciach z kon-

lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Dzieci pokochały małego przyjaciela, którym jest patyczak Zippi. Z wielkim
zaangażowaniem biorą udział w zajęciach.
Chętnie uczą się jak rozpoznawać własne
uczucia i jak o nich rozmawiać, jak mówić
to co chce się powiedzieć, jak słuchać uważnie, jak prosić o pomoc, jak nawiązywać i
utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z
samotnością i odrzuceniem oraz jak rozwiązywać konflikty i pomagać innym. Spotkania z Zippim będą się odbywały do końca roku szkolnego, podzielone są na kilka
części, które dotyczą różnych uczuć. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Program

kretnymi problemami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Podstawowy cel programu Przyjaciele
Zippiego jest bardzo prosty- jeśli małe dzieci uczą się radzić sobie z trudnościami, to
w okresie dorastania i dorosłości powinny

Przyjaciele Zippiego przyniósł wiele korzyści tysiącom dzieci na świecie. Wierzymy,
że i tak samo będzie w przypadku naszych
dzieci.
Realizatorzy programu: A.Dziedzińska
B. Zachwey

W ramach Promocji Zdrowia
w Szkole Podstawowej w Baborowie i filii w Tłustomostach, w
klasie pierwszej realizowany jest
program Przyjaciele Zippiego.
Jest to międzynarodowy program
Partnership for Children, który
kształtuje i rozwija umiejętności
psychospołeczne u małych dzieci.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR narodził się
w latach 1980 w Australii, stąd
nazwa KANGUR. Inicjatorem powszechnego "łamania głów" był
znany matematyk Peter Joseph
O'Halloran (1931-1994). W 1990
roku konkurs KANGUR dotarł do
Europy. Od 1994 r. w Paryżu, we
Francji, działa światowe centrum
konkursu, które koordynuje prace komisji w poszczególnych krajach.
W Polsce po raz pierwszy zorganizowano konkurs w 1992 r. Konkurs odbywa się
w jednym dniu na całym świecie. Zestawy
zadań są przygotowywane przez międzynarodową komisję, która co roku zbiera się w
innym kraju. Prestiżu konkursowi dodaje
Nagroda d'Alamberta od Unii Europejskiej
oraz poparcie ze strony UNESCO. Celem
KANGURA jest popularyzowanie wiedzy i
sprawności matematycznej wśród dzieci i
młodzieży na całym świecie. Zadania zawierają ciekawe problemy z algebry, geometrii
i innych działów matematyki. Impreza ta
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Z roku na rok wzrasta liczba uczestniczących. Co roku głównymi nagrodami w
konkursie są zagraniczne wycieczki i obozy
matematyczne.
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny na dobre zagościł również w naszej szkole. W tym roku do konkursu przystąpiło
78 uczniów. Konkurs przebiegł zgodnie z
regulaminem, a uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i kalendarzyki. Wszystkim życzyliśmy połamania piór. A teraz czekamy już - tylko na wyniki!
Stefania Kulik
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Osiągnięcia uczniów Gimnazjum
w Baborowie
W bieżącym roku szkolnym podobnie jak w minionych latach nasi
uczniowie uczestniczyli w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium
Oświaty w Opolu. Do konkursów przystąpili uczniowie najbardziej zainteresowani daną tematyką, którzy pod kierunkiem nauczycieli i samodzielnie poszerzają
swoją wiedzę i rozwijają zainteresowania.
Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę podczas etapów gminnych wymienionych niżej konkursów. Część z nich zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.

Najwyższe miejsca zajęli:
Wojewódzki Konkurs Chemiczny–
etap gminny: I m- ce Piotr Kielski kl. III a,
II m- ce Michał Pietrucha kl. III b, III m- ce
Karolina Greń kl. III c; do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Piotr Kielski;
Wojewódzki Konkurs Fizyczny –
etap gminny: I m- ce Piotr Kielski kl. III a,
II m- ce Karolina Greń kl. III c, III m- ce
Małgorzata Cyranka kl. III d;
Wojewódzki Konkurs Matematyczny– etap gminny: I m- ce Joanna Kroczak
kl. II b, II m- ce Michał Pietrucha kl. III b,
III m- ce Emilia Szczudło kl. II a;
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Wojewódzki Konkurs Techniczny–
etap gminny: I m- ce Mateusz Kurtyna,
II m- ce Marin Czach, III m- ce Michael
Nowak kl. II d;
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny– etap gminny: I m- ce Karolina Pioruńska kl. III a, II m- ce Karolina Greń kl.
III c, III m- ce Marta Fitzoń kl. III a;
Konkurs Wiedzy o Języku Polskim
– etap gminny: I m- ce Marta Fitzoń kl.
III a, II m- ce Katarzyna Piecha kl. III c, III
m- ce Karolina Majchrzak kl. II c i Karolina Pioruńska kl. III a; w I części etapu
wojewódzkiego: V miejsce Marta Fitzoń ,
XII miejsce Katarzyna Piecha;
Wojewódzki Konkurs Historyczny–
etap gminny: I m- ce Karolina Greń kl.
III c, II m- ce Katarzyna Szyszkowska kl.
II c, III m- ce Joanna Kroczak kl. IIb;
Wojewódzki Konkurs Geograficzny– etap gminny: I m- ce Piotr Kielski
kl. III a, II m- ce Małgorzata Cyranka kl.
III d, III m- ce Sebastian Lemiech kl. III a;
Wojewódzki Konkurs Języka An-

gielskiego– etap gminny: I m- ce Piotr
Kielski kl. III a, II m- ce Michał Pietrucha
kl. III b, III m- ce Marta Fitzoń kl. III a; do
etapu wojewódzkiego zakwalifikował się
Piotr Kielski;
Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego– etap gminny: I m- ce Edyta
Próżny kl.III b, II m- ce Bernard Sacher kl.
III d, III m- ce Paweł Płaczek kl. I d;
Wojewódzki Konkurs Biologiczny–
etap gminny: I m- ce Karolina Greń kl. III
c, II m- ce Sebastian Lemiech, III m- ce
Natalia Biała kl. II a;
Europejskie Społeczeństwo Informatyczne– etap gminny: I m- ce Aleksandra
Wojtowicz kl. II c, II m- ce Stefan Affa kl.
III d, III m- ce Maciej Kielski kl. III a; wymienieni uczniowie zakwalifikowali się do
etapu wojewódzkiego. Odbyły się również
konkursy organizowane przez MEN, WODIP, Kurię Diecezjalną. Nasi uczniowie zajęli z nich następujące miejsca:
Wojewódzki Konkurs Informatyczny
„Opolszczyzna wczoraj, dziś i jutro. Z ple-

cakiem po Opolszczyźnie ” – finał wojewódzki: II m- ce Daniel Grek kl. II a;
Diecezjalny Konkurs Plastyczny–
etap gminny: I m- ce Piotr Indulski kl. III
a, II m- ce Nicola Neudeker kl. I c, III m- ce
Karolina Majchrzak kl. II c;
Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej– etap gminny: I m- ce Adrian Kolasa kl. II b, II m- ce Sybilla Śniechota kl.
III d, III m- ce Małgorzata Cyranka kl. III
d; uczeń Adrian Kolasa w etapie rejonowym zajął V miejsce;
Olimpiada Zdrowia– etap gminny:
I m- ce Katarzyna Szyszkowska, II m- ce
Katarzyna Piecha i Karolina Pioruńska,
III m- ce Aleksandra Rudzińska; do etapu
wojewódzkiego zakwalifikowała się Katarzyna Szyszkowska. Gratulujmy wszystkim
uczestnikom oraz życzymy dalszych sukcesów uczniom, którzy zakwalifikowali się
do kolejnych etapów.
Dyrekcja
i grono pedagogiczne Gimnazjum

Ważne konkursy

ska o rozwijanie zainteresowań dzieci i
młodzieży oraz o umożliwienie wszystkim
chętnym poszukiwania własnej pasji i drogi życiowej, dlatego wszystkie adresowane
są do najbardziej uzdolnionych uczniów.
Każdy konkurs odbywa się na trzech etapach: 1- szkolnym, 2 - miejsko - gminnym
i wojewódzkim.
Oto Ci, którzy najlepiej wypadli w czasie konkursów przedmiotowych: Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
– Natalia Ciecior kl.Vb, Edyta Hajduk
kl.VIb, Małgorzata Jarno kl.VIb
Wojewódzki Konkurs Matematyczny – Magdalena Ciupka kl.VIc, Emilia
Greń kl. VIa, Martyna Podstawka kl. VIa,
Edyta Hajduk kl. VIb. Magda Ciupka zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego i po przeprowadzeniu konkursu w Opolu, uczennica zyskała status finalistką konkursu zajmując 11 miejsce w województwie. GRATULUJEMY!
Wojewódzki Konkurs Polonistyczny Edyta Hajduk kl. VIb, Magdalena Ciupka
kl. VIc, Martyna Podstawka kl. VIa, Marcin Sokup kl.VI – filia Tłustomosty .
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy –
Stefan Bielak kl.VIa, Martyna Podstawka
kl. VIa, Katarzyna Rydzik kl.VIc, Marcin
Sokup kl. VI ze szkoły filialnej w Tłustomostach .
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – Martyna Podstawka kl.VIa (zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego), Teresa Nowak, kl. VIa, Filip Taratuta
Va, Mateusz Szczepanik kl VIa.

Gratulujemy wszystkim uczniom i
życzymy powodzenia na ostatnim – wojewódzkim etapie konkursu.
Podziękowania i gratulacje kierujemy
również w stronę nauczycieli uczących w/
w laureatów, ponieważ to dzięki ich zaangażowaniu i ciężkiej pracy, wzbudzana jest
w uczniach postawa dociekliwości, pragnienia poznania różnych dziedzin wiedzy oraz
cierpliwości w dążeniu do osiągania celu.
Elżbieta Olejnik

W bieżącym roku szkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Baborowie przeprowadzone zostały wojewódzkie konkursy przedmiotowe pod
patronatem Kuratorium Oświaty w
Opolu: Wojewódzki Konkurs J. Niemieckiego, Wojewódzki Konkurs Matematyczny, Wojewódzki Konkurs Polonistyczny,
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy, Wojewódzki Konkurs J. Angielskiego.
Głównym celem konkursów jest tro-

Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego – Magda Ciupka kl.VIc z nauczycielką matematyki Panią Stefanią Kulik
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Sukcesy
uczniów
Zespołu Szkół
w Baborowie
Do znaczących osiągnięć szkolnych uczniów z pewnością zaliczyć można ich ponadprzeciętne
wyniki w nauce i wysoką frekwencję.
W szkole podstawowej w Baborowie
średnią ocen powyżej 4,5 osiągnęli następujący uczniowie z: kl. IV a- Sandra Czekała, Andrzej Flak, Patryk Konopacki, Jakub Piecha, Anna Płaczek; kl. IV b- Michał Błasiak, Paulina Fitzoń, Martyna Grzymało, Łukasz Kiełtyka, Kajetan Piecha, Szymon Posacki, Natalia Prokopowicz, Aleksandra Tarnowska; kl. IV c- Aleksander
Kraśnicki, Daniel Wiechniak; kl. V a- Aleksandra Biel, Anna Dolipska, Dominika Lechoszest, Michalina Mucha, Jakub Sołtys,
Filip Taratuta, Karol Wanat, Joanna Żurakowska; kl. V b- Bartłomiej Baran, Filip
Blecharczyk, Martin Kowalczyk, Marcin
Sawicki; kl. V c- Kamil Dańków, Wiktoria
Adaszyńska; kl. VI a- Stefan Bielak, Justyna Deszka, Emilia Greń, Olga Górna,
Magda Nakrewicz, Teresa Nowak, Martyna Podstawka, Kamil Śmiglewicz, Mateusz Szczepanik,kl. VI b- Edyta Hajduk,
Małgorzata Jarno, Krystyna Pietrykiewicz,
Angelika Szerner, Marcin Wiatrowicz; kl.

VI c- Magdalena Ciupka, Dominika Dańków, Katarzyna Hołda, Natalia Sowa.
W szkole podstawowej- filia w Tłustomostach średnią ocen powyżej 4,5 osiągnęli uczniowie z: kl. IV - Adriana Krajczy, Piotr
Sławek; kl. V - Julia Wieczorek, Anna
Kucaj; kl. VI - Piotr Pawlik, Alicja Szkurłatowska.
W klasach I- III szkoły podstawowej
uczniowie otrzymują ocenę opisową, dlatego też niemożliwe jest ujęcie ich w tym
zestawieniu.
Natomiast średnią ocen powyżej 4,5
osiągnęli następujący uczniowie gimnazjum: kl. Ia- Marek Matejka, Marcin Rydzik; kl. Ib- Dominika Jazłowiecka, Adam
Juszczyk, Ewa Juszczyk, Joanna Kaleta,
Maciej Kielski, Patrycja Kuc, Sandra Posacka, Karolina Rusnak, Małgorzata Tybinka; kl. I c- Karolina Gnot, Radosław Hipnarowicz, Sylwia Kraśnicka, Monika Zajczek; kl. I d- Dagmara Czach, Angelika
Szincel; kl. II a- Natalia Biała, Paulina Biała, Daniel Grek, Krzysztof Hołownia, Martyna Michalczyk, Adrianna Rydz, Emilia
Szczudło, Anna Wanat, Szymon Wanat,
Mirosław Wojciechowski; kl. II b- Joanna
Kroczak, Krzysztof Kudła, Agnieszka Neudeker; kl. II c- Anna Pietrzkiewicz, Katarzyna Szyszkowska;
kl. III a- Michał Czekała, Marta Fitzoń,
Piotr Kielski, Sebastian Lemiech, Karolina
Pioruńska;
kl. III b- Natalia Gnot, Maciej Kacprzak,
Monika Kosa, Pietrucha Michał, Edyta Próżny, Anna Ratowska; kl. III c- Karolina
Greń, Katarzyna Piecha, Joanna Źrały; kl.
III d- Małgorzata Cyranka, Sybilla Śniechota, Karolina Jakubiec.

Do uczniów z najlepszą frekwencją
należą:
- w klasach I- III szkoły podstawowej:
kl. I a- Justyna Bogacka, Łucja Bytomska,
Krzysztof Janicki, Justyna Musiol; kl. I bGrzegorz Cytera, Wiktoria Dziki; kl. II aWiesław Sobolewski, Monika Stadnik, Michał Szewczuk; kl. II b- Paulina Drążek,
Radosław Szuniewicz, Mateusz Śliwiński;
kl. II c- Agata Łapińska, Patryk Łapiński,
Bartosz Kostyrka, Patrycja Mencel, Żaneta Wierzbicka; kl. III a - Marcelina Staniszewska; kl. III b - Szymon Grek, Marcin
Ignacy, Daniel Konopacki, Aleksandra
Szwec; kl. III c - Tymoteusz Kopytyński,
Artur Matejka, Karolina Śrutwa.
- w klasach IV-VI szkoły podstawowej:
kl. IV a- Magdalena Borek, Patryk Konopacki, Anna Płaczek; IV b- Paulina Fitzoń,
Łukasz Kiełtyka; kl. IV c- Robert Kudła,
Adrian Mencel ,Szymon Sobczyk, Marcin
Wilczek; klasa IV z Tłustomost - Adriana
Krajczy, Wojciech Płaczek,Piotr Sławek.;
kl. V a- Marcin Sobolewski; kl. V c- Damian Matejka, Marzena Zapotoczna,
kl. VI a- Radosław Pawula; kl. VI b - Patrycja Wal, Kamila Grek; kl. VI c Monika
Detko, Patryk Kroczak, klasa VI z Tłustomost- Alicja Szkurłatowska .
- w gimnazjum: kl. I b - Agnieszka Ignacy, Ewelina Juszczyk; kl. I c- Marlena Lenczewska; kl. II b- Andrzej Próżny; kl. II d
Roksana Wrona.
Wszystkim wymienionym uczniom
i ich rodzicom serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.
Dyrekcja i nauczyciele ZS

XVI Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski
„Dźwięk mię uderzył – nagle moje ciało
Jak ów kwiat polny, otoczony puchem,
Prysło, zerwane anioła podmuchem…”
To fragment utworu Adama Mickiewicza „Widzenie”. Ten wiersz jak i również „Wspomnienie młodości” Józefa
von Eichendorffa recytowała uczennica Publicznego Gimnazjum – Katarzyna Piecha – na XVI Międzyszkolnym
Konkursie Recytatorskim Poezji Adama Mickiewicza i Józefa von Eichendorffa.
Konkurs ten zorganizował Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej
oraz Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego “im. A. Mickiewicza w Raciborzu, a
Echo Baborowa

odbył się 9. lutego 2007r. Kasia zajęła III
miejsce. Nasze Gimnazjum reprezentowały również Katarzyna Żurkowska i Emilia
Szczudło. Dziewczęta zostały wyłonione do
konkursu w Raciborzu w oparciu o eliminacje przeprowadzone “na etapie szkolnym”. Pomimo ferii przygotowały się starannie pod moją opieką. Uczennice pokazały, że lubią poezję, rozumieją ją, potrafią
interpretować.
Uczestniczyły w wielu uroczystościach,
spektaklach przygotowywanych przez zespół teatralny. Stanowią przykład, że dzięki sumiennej i wytrwałej pracy można osiągnąć sukces, spełnić marzenia.
Barbara Piotrowska
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„Przyjaźń
najważniejsza
na świecie”
O tym, że być przyjacielem nie
jest wcale tak łatwo wiedzą wszyscy. Jednak przyjaźnie, takie na
całe życie nawiązują się najczęściej już w szkole podstawowej.
W celu przybliżenia uczniom treści,
jaka kryje się za tym wielkim słowem
„PRZYJAŹŃ”, w naszej szkole przy

ul.Opawskiej, 26 lutego odbył się uroczysty apel pod hasłem „Najważniejsza na
świecie jest przyjaźń”. Apel przygotowały
klasy IIa i IIIb pod czujnym okiem swoich
pań.
Program był bardzo bogaty. Uczniowie
przedstawili dwie inscenizacje: maskotkową „Co to jest przyjaźń?” i żywego aktora „O żuczku i biedronce”. Były także wierszyki o przyjaźni i takie, które dzieci najchętniej wpisują do pamiętników.
Punktem kulminacyjnym występu
było zakończenie, podczas którego wszystkie dzieci zatańczyły „Taniec przyjaźni”.
Ewelina Szwec i Bożena Dolipska

BEZPAŁTANE
BADANIE
SŁUCHU
Wykonuje firma
CENTRUM BADANIA SŁUCHU
"A.P.H. ELEKTRONIC'S"
ul. Al. Jerozolimskie 42 lok. 106,
00-024 Warszawa
tel. 22 / 499 - 62 - 88

MIEJSCE BADANIA

Urząd Miejski w Baborowie

24 Kwietnia 2007 r.
ZAPISY:

URZĄD MIESJKI
ul. DĄBROWSZCZAKÓW 2a
48 - 120 BABORÓW
tel. (077) 403-69-75
SŁUŻYMY POMOCĄ
W DOBORZE APARATÓW
SŁUCHOWYCH
***
ZAPRASZAMY OSOBY
PO 50-TYM ROKU ŻYCIA
ORAZ OSOBY Z
NIEDOSŁUCHEM

Wiosna z ekologicznym akcentem
Pierwszy Dzień Wiosny był
okazją do podsumowania kolejnego etapu realizowanego w naszej
szkole projektu ekologicznego –
„EKO-UCZEŃ”.
Jednym z działań projektu był apel
przygotowany przez nauczycieli-p.E.
Świercz, p. J.Bieniek i p. L.Wrzos i uczniów
szkoły podstawowej, który nawiązywał do
poszanowania naszego środowiska. Scenki
rodzajowe poruszały problematykę zanieczyszczania otoczenia oraz ukazywały, jak
bardzo ważna jest segregacja odpadów i
recykling.
W trakcie apelu odbył się również przegląd mody recyklingowej. Do konkursu
przystąpiło bardzo dużo uczniów. Wszyscy
wykazali się pomysłowością w przygotowaniu strojów z surowców wtórnych- papier, plastik, puszki. Za najbardziej wymyślne kreacje jury uznało stroje następujących
uczniów:
I miejsce – Angelika Szerner kl. 6b
II miejsce – Natalia Ciecior kl. 5b
III miejsce – Anna Płaczek kl.4a
Wyróżnienie- Adrian Okolus kl. 5c
6

W tym dniu rozstrzygnięty został konkurs na logo projektu „Eko-uczeń”. Najciekawsze prace uczniów zostały nagrodzone:

I miejsce- Martyna Podstawka kl. 6a
II miejsce- Justyna Deszka kl. 6a
III miejsce- Dominika Dańków kl. 6c
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz
wszystkim uczestnikom konkursów za
udział.
L.Wrzos
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Zawodowe ferie
„Zawodowe ferie” – tak był zatytułowany program zimowiska dla uczniów Zespołu Szkół w
Baborowie. Przez całe ferie, w godzinach 9.00
– 15.00, uczniowie mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach w budynku szkolnym przy
ulicy Wiejskiej, a także wyjazdach poza miasto.
Raz w tygodniu, we wtorki, dowożeni byli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Tłustomostach. Współpracowaliśmy
także ze świetlicą środowiskową, organizując wspólne wyjazdy i bal przebierańców.
W myśl tytułu programu zimowiska dzieci zapoznały się
ze specyfiką różnych zawodów. Odwiedziły Urząd Miasta,
Bibliotekę Miejską, Posterunek Policji, pizzerię „Cegła” –
państwa Hończaków, Ośrodek Zdrowia, Zakład Usług Komunalnych oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Baborowie.
Zwiedzając Muzeum Kolejnictwa w Rudach poznali “ pracę
kolejarza, a podczas wycieczki do drukarni w Pietrowicach
Wielkich – pracę drukarza. W Raciborzu odwiedzili także
Redakcję „Nowin Raciborskich” – przyjrzeli się więc pracy
dziennikarza. Uczniowie wyjeżdżali także na basen do Głubczyc i Kędzierzyna-Koźla, na lodowisko i kręgielnię w Raciborzu oraz do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach.
Nie zabrakło również interesujących zajęć zorganizowanych w szkole, np. zajęć plastycznych, technicznych, informatycznych, sportowych. Odbyło się wiele konkursów –
oczywiście z nagrodami. Program zimowiska był bogaty, urozmaicony, jest więc co wspominać….Dyrekcja Szkoły serdecznie dziękuje za pomoc p. prezes BS w Baborowie Teresie
Demianowskiej ,komendantowi Hufca ZHP Głubczyce hm.
Ryszardowi Kańtochowi oraz wszystkim, którzy gościnnie
przyjęli uczestników zimowiska i zapoznali ze specyfiką poszczególnych zawodów.
Barbara Piotrowska

Święta wielkanocne
tuż, tuż
Już niedługo zasiądziemy do pięknie nakrytych stołów. Pojawią się na nich wielkanocne babki, cukrowe baranki i oczywiście
kolorowe pisanki.

Wszystkim czytelnikom Echa Baborowa
przedszkolaki i personel Przedszkola nr 1 życzą zdrowych, wesołych świąt, mokrego dyngusa, smacznego jajka
i niech te święta będą jak bajka.

Dzieci uwielbiają robić ozdoby wielkanocne, a szczególnie ozdabiać jajka. Malują je farbami, oklejają kolorowymi bibułami, aby były jak najbardziej kolorowe i
wesołe.
W Przedszkolu nr 1 od wielu już lat podtrzymywana jest tradycja wielkanocna „chodzenie z kogucikiem”.
Wcześniej dzieci uczą się wierszyków, piosenek, przy
pomocy pani wykonują stroiki świąteczne, a następnie
„wyruszają z życzeniami” do zaprzyjaźnionych zakładów pracy. I tak w tym roku bardzo mile byliśmy przyjęci w Urzędzie Miejskim, w Wytwórni Pasz, Opiece
Społecznej, w ZUK, w Banku Spółdzielczym, w GZOKiSie oraz sklepie u Pani Baran i u Pani Taratuty. Dzieci
otrzymały dużo słodyczy, a także zdrowe owoce i warzywa, za które chcemy bardzo gorąco podziękować.
Echo Baborowa
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Otwarte Mistrzostwa Gminy Baborów w szachach
Kolejne już Otwarte Mistrzostwa Gminy w szachach odbyły się w niedzielę
18 marca 2007r. Jak co roku na turniej
przybyło wielu zawodników naszej gminy oraz gracze z Kędzierzyna-Koźla, Raciborza oraz z Dzierżysławia.
W sumie na liście startowej znalazło się
29 zawodników w różnym wieku. Wielu z
nich to stali bywalcy organizowanych w naszym mieście zawodów, ale pojawiło się także wiele nowych twarzy, co świadczy o coraz
większym zainteresowaniu imprezami szachowymi w Baborowie.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonali
burmistrz Baborowa Eugeniusz Waga i zastępca przewodniczącego Rady Miasta w Ba-

borowie Jan Jasion. Minutą ciszy
uczczono pamięć Józefa Sikorskiego, zmarłego w styczniu bieżącego
roku nestora baborowskich szachistów.
Po rozlosowaniu par zawodnicy przystąpili do pierwszej rundy rozgrywek. Po
pasjonującej pierwszej partii każda następna była bardziej emocjonująca, bowiem do ostatniej 9 rundy nie można
było przewidzieć zwycięzcy. Dopiero 9
partia wyłoniła najlepszego szachistę
turnieju, którym w tym roku, podobnie
jak i w ubiegłym, został Zdzisław Marszałek z Kędzierzyna- Koźla. Na drugim miejscu uplasował się Józef Lach

Regulamin XIX Biegu Baborowa
1.Cel imprezy:
- popularyzacja biegów ulicznych na terenie Miasta i Gminy w Baborowie,
- stworzenie najmłodszym uczestnikom odpowiednich warunków do rywalizacji spor
towej i startu do ewentualnej kariery sportowej,
- umożliwienie poznania naszego miasta innym uczestnikom imprezy.
2.Termin i miejsce:
XIX Bieg Baborowa odbędzie się w dniu 21.04.2007r. Start i meta na stadionie
miejskim w Baborowie. Trasy biegu prowadzić będą ulicami miasta. Sekretariat biegu i
szatnie dla uczestników biegu czynne będą od godz. 900 w dniu zawodów w pawilonie
sportowym na stadionie.
3.Program biegu:
900 - 1030 - przyjmowanie zgłoszeń, badania lekarskie
- otwarcie biegu
1050
1100
- bieg na dystansie 800 m dziewcząt i chłopców
(r. 1997 i młodsi)
- bieg na dystansie 1500 m dziewcząt i chłopców
( r. 1996 – 1994)
1130
- bieg na dystansie 2000 m dziewcząt i chłopców
( r. 1993 – 1992)
1145
1200
- bieg na dystansie 5000 m kobiet juniorek i juniorów (r. 1991 – 1988)
- bieg główny mężczyzn na dystansie 10000 m w kategoriach:
1230
20 – 29 lat
30 – 39 lat
40 – 49 lat oraz 50 lat i więcej
1330 - zakończenie biegu, wręczenie nagród, dekoracja zwycięzców
4.Warunki uczestnictwa: Prawo startu w biegu mają zawodniczki i zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie, dowód tożsamości, którzy w dniu zawodów do godz.
1030 lub wcześniej zgłoszą swój udział w biegu.
5.Zgłoszenia: W dniu zawodów do godz. 1030 w sekretariacie zawodów lub pisemnie
na adres: Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie ul. Rynek 17 48-120
Baborów. Dodatkowe informacje można uzyskać codziennie w godz. 700 - 1500 telefon:
077/ 4036940, 0601474938 fax: 077/ 4036946 email: gzokis@baborow.pl
6.Nagrody: Zwycięzcy biegu głównego kobiet i mężczyzn otrzymają puchary Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Gminy Baborów. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc
w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
Na dystansie 800 i 1500 m zdobywcy miejsc od 1 – 3 otrzymują medale, pamiątkowe
dyplomy, oraz nagrody rzeczowe, miejsc 4 – 5 medale i pamiątkowe dyplomy, oraz
miejsc 6 -10 pamiątkowe dyplomy. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu gorące lub zimne napoje.
7. Sprawy różne: Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator lub sędzia główny.
DO ZOBACZENIA NA TRASIE.

również z Kędzierzyna, a trzecie miejsce
zajął Mieczysław Płaczek z Raciborza.
Nagrody, w postaci okazałych pucharów i dyplomów za czołowe miejsca wręczyli burmistrz Gminy Baborów Eugeniusz Waga oraz wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Baborowie Jan Jasion.
Nagrodzono pierwsze trzy miejsca oraz rozdano trzy nagrody specjalne dla:
- najmłodszego zawodnika - Rafał Litwinowicz z Baborowa (29 miejsce)
- najstarszego zawodnika - Ewald Surma z
Baborowa (22 miejsce)
- najlepszego zawodnika naszej gminy Jerzy Szwagrzyk z Baborowa (5 miejsce).
Wyniki końcowe:
1. Zdzisław Marszałek
K-Koźle
2. Józef Lach
Kędzierzyn-Koźle
3. Mieczysław Płaczek OSIR SZACH Racibórz
4. Paweł Świderski OSIR SZACH Racibórz
5. Jerzy Szwagrzyk
Baborów
6. Tadeusz Cebula
Baborów
7. Marek Czechowicz
Baborów
8. Krystian Hutny OSIR SZACH Racibórz
9. Józef Kołcz
Tłustomosty
10.Marcin Czechowicz
Baborów
11.Zdzisław Lach
Dzierżysław
12.Antoni Prokopczuk
SZACH K-Koźle
13.Arkadiusz Inkendyker K-Koźle
14.Gerard Goczoł
SZACH K-Koźle
15.Stanisław Lulek
Sułków
16.Zygmunt Kwiatkowski SILESIA
Racibórz
17.Jan Kwiczał
Kędzierzyn-Koźle
18.Krzysztof Cyranka
Baborów
19.Paweł Przebinda
Baborów
20.Zygmunt Palarz SILESIA Racibórz
21.Gerard Juzefus
Tłustomosty
22.Ewald Surma
Baborów
23.Michał Mukoid
Baborów
24.Martin Kowalczyk
Baborów
25.Marek Buczkowski
Racibórz
26.Jan Maikut
Baborów
27.Dariusz Baran
Baborów
28.Bartek Baran
Baborów
29.Rafał Litwinowicz
Baborów
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