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Z

początkiem roku szkolnego gminną
oświatę czekają zmiany wymuszone koniecznością poprawienia jakości zarządzania
jak również zracjonalizowania wydatków związanych z funkcjonowaniem sieci szkół i przedszkoli. Ograniczeniu ulegnie ilość oddziałów w
poszczególnych klasach Szkoły Podstawowej :
zamiast trzech klas pierwszych utworzone będą
dwie, w miejsce czterech klas czwartych–powstaną trzy. Analogicznie w Gimnazjum: zamiast czterech klas pierwszych utworzone zostaną trzy klasy. Liczba uczniów w poszczególnych klasach nie przekroczy trzydziestu, co jest
absolutnie zgodne z obowiązującymi przepisami. O szczegółach Czytelnik może przeczytać
w poniższych tekstach.

„Perturbacje”

z oświatą w tle

O co chodzi ?
Planowane zmiany szerokim echem
odbiły się w środowiskach związanych ze
szkołą. Rodzice na jednym z zebrań wiejskich nie zostawili na burmistrzu przysłowiowej „suchej nitki”. Zawrzało wśród nauczycieli mocno zaniepokojonych wizją
utraty swojego miejsca pracy.
Zastanowić się należy kto i dlaczego
szerzy katastroficzne wizje o masowych
zwolnieniach nauczycieli, choć w arkuszu
organizacyjnym szkół już po wprowadzeniu zmian WSZYSCY(!) dotychczas zatrudniani nauczyciele zachowali swoje
miejsca pracy? Ba! Ujęto w nim dwa vacaty, co oznacza, że dwóch nauczycieli
powinno być zatrudnionych dodatkowo. Kto i dlaczego w sztucznie rozdęty problem sprytnie angażuje rodziców i bazując
na ich niepełnej wiedzy czyni z nich narzędzie gry, której cel jest wystarczająco jasny
i może nie do końca zbieżny z interesem
ucznia. Jest faktem, że zmiany w sposobie
organizacji szkół wymuszą na wielu nauczycielach konieczność podwyższenia swoich
kwalifikacji zawodowych np. o studia magisterskie i specjalizacje, których w Zespole Szkół w Baborowie brakuje, ale to tylko
podwyższy standard nauczania.
Ograniczeniu ulegnie ilość godzin ponadwymiarowych, co da nauczycielom niezbędny „oddech” i powoli im jeszcze lepiej
przygotowywać się do prowadzonych zajęć lekcyjnych, poprawiając tym samym
jakość kształcenia. Ograniczenie ilości odEcho Baborowa

działów wyeliminuje również zmianowość
– wszyscy uczniowie będą rozpoczynać zajęcia o godzinie 815, co również poprawi
jakość i komfort nauczania w naszej szkole.
Zaoszczędzone na oświacie pieniądze
trafią do…oświaty! zostaną bowiem w części wykorzystane na przeprowadzenie niezbędnego remontu instalacji CO w budynku szkoły na ul. Opawskiej i dokończenie
termomodernizacji obiektu. Dzięki temu
dzieci nie będą musiały w zimowe dni siedzieć w kurtkach na lekcjach, a dyrekcja
nie będzie zmuszona do skracania z powodu zimna zajęć lekcyjnych, co w poprzednich latach czasami się zdarzało. Znów
korzyść po stronie uczniów i nauczycieli.
A zaprojektowany, przygotowany do realizacji wielofunkcyjny zespół boisk, który
władze Gminy przygotowują dla…uczniów
właśnie.
Przykłady zrozumienia dla potrzeb
uczniów oraz dbałości o ich interesy można by wyrazić kwotą ( ok. 1,2 mln. zł w
latach 2004-2006) wydatkowaną na inwestycje i remonty substancji oświatowej
służącej zarówno uczniom jak i nauczycielom. Dlatego zarzut, że gmina chce zaoszczędzić na oświacie należy chyba uznać za
mocno chybiony. O co zatem chodzi ?
P.S.
Zapraszam do zapoznania sie z artykułem
„Liczby,fakty..kontrowersje” na str. 2

E.Waga

„Lewe” przyłącza
do kanalizacji
Chcąc mieć czystą wodę w rzekach
musimy sami o to zadbać, ale jak to
mamy uczynić jeżeli nadal istnieją niedozwolone przyłącza ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej, skąd
trafiają do rzeki, zanieczyszczając tym
samym wodę i niszcząc wszelkie żywe
organizmy.
W ubiegłym roku na zlecenie Urzędu Miejskiego w Baborowie zostały pobrane próbki
wód opadowych z 11 wylotów kanalizacji
deszczowej zlokalizowanych w pasie rzeki Psiny, a następnie przekazano je do analizy laboratoryjnej. Badania wód wykazały ich zanieczyszczenie szeregiem substancji, których stężenie przekraczało dopuszczalne normy. W
obecnej chwili zebrane informacje pozwoliły
ustalić przy których ulicach występują zrzuty
ścieków z gospodarstw domowych i rolnych
do kan. deszczowej. Mając na uwadze zapisy
pozwolenia wodnoprawnego, które posiada
Gmina Baborów na odprowadzanie wód opadowych do rzeki Psina, oraz dążąc do zlokalizowania wszystkich nielegalnych przyłączy,
Władze Gminy ponownie zleciły pobranie próbek wody celem poddania ich analizie. W przypadku, gdy wyniki badań wód opadowych
wykażą ich zanieczyszczenie ściekami bytowymi, Gmina będzie zmuszona podjąć stosowne kroki celem zlokalizowania przedmiotowych niewłaściwości przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
T.Krupa
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Liczby
... kontr
owersje
Liczby,, fakty
fakty...
kontrowersje
W

iele kontrowersji wywołały
ostatnio pogłoski o rzekomym
masowym zwalnianiu nauczycieli z
Zespołu Szkół w Baborowie.
Można powiedzieć, że gmina Baborów uregulowała sprawy oświaty w
sposób modelowy . Na terenie gminy
istnieje jeden Zespół Szkół składający
się ze Szkoły Podstawowej w Baborowie wraz z jej filią w Tłustomostach
oraz Gimnazjum.
Po przeprowadzeniu zmian w strukturze przedszkoli od 1-go września zaistnieje
również jedno Przedszkole Publiczne
w Baborowie wraz z jego filiami w Baborowie, Sułkowie, Suchej Psinie i Rakowie.
Jednak taki modelowy wręcz system prowadzenia oświaty nie przekłada się niestety w żaden sposób na efektywność wydawania środków publicznych o czym w dalszej części.
Jak już na wstępie zaznaczono w gminie Baborów została już zreorganizowana
sieć szkół i przedszkoli. Zmiany takie zostały podyktowane przede wszystkim
względami demograficznymi. Od dłuższego już czasu, nie tylko zresztą gmina Baborów, ale cały kraj boryka się z problemem
niżu demograficznego. Spadek ilości urodzeń jest od dłuższego już czasu notowany
w gminnej ewidencji ludności – najlepiej
obrazuje to zamieszczona poniżej tabela.

Zjawisko niżu demograficznego występuje już od połowy lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku z wyraźnym nasileniem
w ostatnich latach. Skutkiem tego jest
zmniejszająca się liczba uczniów przedszkoli i szkół. I tak zgodnie z tokiem kształcenia niż demograficzny dotknął w pierwszej
kolejności przedszkola, dalej szkoły podstawowe oraz, co również jest zauważalne,
nawet gimnazja.
Nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała się odwrócić, a liczba uczniów w
roczniku w ciągu najbliższych kilku lat nie
przekroczy sześćdziesięciu.
Prowadzenie oświaty jest tzw. zadaniem
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własnym gminy. O ile na prowadzenie sieci szkół na swoim terenie gmina otrzymuje tzw. subwencję oświatową obliczaną w
zależności od liczby uczniów, to z kolei
przedszkola są finansowane w całości z
dochodów własnych.
Mechanizm obliczania subwencji
oświatowej jest stosunkowo prosty: na każde dziecko realizujące obowiązek szkolny
na terenie Gminy wpływa do budżetu określona stała kwota pieniędzy. Niestety, kwoty te nie równoważą wydatków ponoszonych przez Gminę na oświatę, co przedstawia poniższa tabela:

liczbą uczniów odpowiednio 28 i 29.
Podobna sytuacja będzie miała miejsce w klasie czwartej oraz w klasie pierwszej gimnazjalnej z tą różnicą, że liczba
oddziałów zostanie zredukowana z obecnych czterech do trzech.
Liczba uczniów w każdej z nowo powstałych klas nie przekroczy 30 co jest
zgodne z obowiązującymi przepisami.
Efektem tych działań będzie zmniejszenie wydatków na oświatę w nadchodzącym roku szkolnym o ok. 220.000,zł.
Oczywiście takie działanie musi się spo

Powyższa tabela nie uwzględnia wydatków inwestycyjnych ponoszonych na
oświatę, które wyłącznie w latach 20042006 wyniosły ok.1.200.000 zł
Jak widać z powyższej tabeli Gmina co
roku niemało dokłada do swoich szkół, a
na przestrzeni lat objętych analizą łącznie
dopłaciła (bądź dopłaci) do tego zadania
przeszło 5 milionów zł!
Należy zadać pytanie, co powoduje takie niedobory finansowe w dziedzinie
oświaty. Prawdą jest, że z jednej strony państwo nie rozpieszcza samorządów i przekazuje kwoty subwencji nieodpowiednie do
zadań jakie nałożyło na gminy w zakresie

tkać ze zdecydowanym oporem nauczycieli, jednak jak wykazały pobieżne analizy
nie będzie to miało większego wpływu na
stan zatrudnienia.
Do chwili obecnej nauczyciele wypracowywali łącznie ok. 300 godzin nadliczbowych (dodatkowo płatnych) tygodniowo, dlatego w kwestii zatrudnienia najważniejszy jest sprawny podział przydzielonych godzin dydaktycznych. Przy odpowiednim ułożeniu arkusza organizacji nie
spowoduje to konieczności redukcji zatrudnienia w szkole.
Z drugiej strony należy mieć świadomość, że sytuacja demograficzna wymusi
w przyszłym roku dalszą redukcję liczby
oddziałów, dlatego już dziś niektórzy nauczyciele powinni pomyśleć o podnoszeniu swoich kwalifikacji lub o rozpoczęciu
studiów uzupełniających wykształcenie,
tak aby za rok nie być zaskoczonym brakiem godzin dydaktycznych.
Jednocześnie należy stanowczo odrzucić argument o pogorszeniu jakości
kształcenia w bardziej licznych oddziałach. Jak bowiem wynika z egzaminów
zdawanych przez uczniów w klasie VI
szkoły podstawowej oraz po ukończeniu gimnazjum liczebność oddziału nie
wpływa w decydujący sposób na wyniki uczniów osiągane na egzaminie.

prowadzenia gminnej oświaty. Z drugiej
strony pomimo modelowego wręcz rozwiązania organizacyjnego nie sposób nie zauważyć, że wiele pieniędzy wycieka z budżetu całkiem niepotrzebnie.
Należy więc znaleźć takie dalsze rozwiązania organizacyjne lub systemowe,
które pomogłyby racjonalniej i efektywniej
realizować zadania gminne w dziedzinie
oświaty.
Jednym z takich działań jest ograniczenie liczby oddziałów w ramach jednego
rocznika uczniów.
I tak w klasie pierwszej szkoły podstawowej zamiast trzech oddziałów po ok. 1820 uczniów powstaną dwa oddziały z

D. Konieczny
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Modernizacja
ul. Wiejskiej
2006 metrów, tyle właśnie ma najdłuższa ulica w Baborowie. Jest nią droga gminna, która nosi nazwę ulicy Wiejskiej. Fragment tej drogi zlokalizowany
wzdłuż muru cmentarnego nadal jest
nieutwardzony, lecz w obecnej chwili
zmierzają ku końcowi prace modernizacyjne związane z wykonaniem jednostronnego chodnika o długości 146,00
m i szerokości 1,20m.
Prace te wykonywane przez Zakład
Usług Komunalnych w Baborowie są pierwszym etapem zadania, które zostało zgłoszone w ubiegłym roku w wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach.
Całość zadania przewiduje w latach następnych wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni wraz z jej częściowym odwodnieniem oraz wykonaniem miejsc postojowych.
Dlaczego ta droga?
Od wielu lat luźna warstwa nawierzchni podczas opadów atmosferycznych była
przemieszczana na skrzyżowanie z ul. Ko-

Oszczędna
modernizacja
terenów zieleni
miejskiej
Dwa skwery zieleni, zlokalizowane
w Baborowie przy ul. Opawskiej i Raciborskiej doczekały się swego remontu.
Pierwszy z nich to Nasza poczciwa „Wioska Indiańska”, na której zostały już
odtworzone alejki parkowe wysypane
mączką ceglaną, a w jej centralnym
punkcie pojawiło się mini rondo.
Ponadto na placu zabaw została zamontowana nowa piaskownica oraz wybrukowano fragment terenu z przeznaczeniem na
stół i ławki. Do wykonania pozostał jeszcze
montaż nowych ławek oraz przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych związanych z właściwym utrzymaniem zieleni; przycinka
drzew oraz nowe nasadzenia.
Drugim miejscem służącym do wypoczynku jest „Ścieszka zdrowia” zlokalizowana przy ul. Raciborskiej. Tam również
w obecnej chwili trwają prace związane z
odtwarzaniem alejek parkowych.

Echo Baborowa

ściuszki,gdzie namuł w postaci błota i
żużlu przedostawał się do kanalizacji deszczowej powodując zmniejszenie jej drożności, a grząska nawierzchnia drogi uniemożliwiała poruszanie się po niej. Ponadto w drodze tej nie występuje przestarzałe
uzbrojenie podziemne tak jak w innych
drogach gminnych, więc jej modernizację
można było rozpocząć bez obaw, że za pewien czas wystąpi konieczność rozkopania nowej drogi celem usunięcia awarii.

Te zadanie, po podziale na poszczególne etapy Gmina jest w stanie zrealizować z
własnych środków w odróżnieniu do inwestycji polegających na remoncie ul. Moniuszki czy też Powstańców ,gdzie koniecznym jest wymiana całej sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej, co wiąże
się z kosztami liczonymi w milionach złotych.
T.K.

Natomiast przy wejściu na teren
skwerku został ustawiony fragment ogrodzenia drewnianego wraz z zadaszonym
przejściem dla pieszych. W późniejszym
czasie przewidziane jest również odtworzenie istniejącego paleniska. Większość
robót została wykonana dzięki pracownikom odbywającym prace związane z przygotowaniem zawodowym (Powiatowy
Urząd Pracy). Pozostałe czynności związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego zostały zlecone Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sułkowie oraz Zakładowi Usług Komunalnych w Baborowie.
T.K.
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Mażoretki
w Hradcu nad
Moravicą
Na zaproszenie Starosty Miasta Hradec nad Moravicą baborowskie mażoretki wyjechały 1
maja 2007 r. do Czech ,aby wziąć
udział gościnnie w Mistrzostwach Czech w Mażoretkowym
Sporcie.
Wśród wielu zespołów nasze ISKIERKI”- kadetki oraz „ISKRA” – juniorki
zatańczyły układy taneczne ,które prezentowały również w Ozimku na Mistrzostwach Polski Mażoretek. Dla młodszych
dziewcząt z zespołu „ISKIERKI” był to
pierwszy występ w obecności jury a dla

Sukces na
mistrzostwach
Polski
W dniach 12 -13.05.2007 r w
Ozimku odbyły się IX Mistrzostwa Polski Mażoretek., Cheerleaderek i Tamburmajorek, w których zaprezentowały się grupy z
Polski, Słowacji, Czech i Chorwacji w trzech kategoriach wiekowych: kadetki , juniorki oraz seniorki.
W sobotę mażoretki defilowały w rytmie marsza zaliczając pierwszą część programu obowiązkowego ,po południu odbyły się prezentacje konkursowe solo,
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wielu z nich również pierwszy pobyt za granicą.
Dziewczęta z Baborowa przywiozły z
Hradca nad Moravicą dwie śliczne maskotki, które otrzymały od władz miasta Hradec za swoje występy. Nasze koleżanki z

Hradca- zespół Jeśterky zajął 3 miejsce w
kategorii baton-seniorki i zakwalifikował
się do finałów Mistrzostw Czech. Miła atmosfera udzielała się na każdym kroku
a pobyt w Hradcu pozostanie na długo
w naszej pamięci.
Daria Szincel

duo-trio , mini formacje w których wzięły
udział nasze mini grupy. Drugi dzień upłynął
pod znakiem prezentacji konkursowych na
scenie, zaliczanych do programu obowiązkowego.
Nasz młodszy zespół ,,iskierki” w
składzie: Karolina i Agnieszka Suchanek, Justyna Musiol, Paulina Prokopowicz oraz Małgorzata Czach, zajął IIImiejsce w kategorii mini formacje baton.
Mistrzostwa Polski w Ozimku są sprawdzianem umiejętności poszczególnych
grup,możliwością konfrontacji instruktorów a także imprezą o randze międzynarodowej, na której można było zaprezentować
swoją Gminę – co naszym dziewczynom
bardzo dobrze się udało.
Dokładne informacje na temat punktacji w poszczególnych kategoriach mają być
udostępnione na stronie internetowej

Domu Kultury w Ozimku - www.dk.ozimek.pl
Wszystkie choreografie, pracę z pałką
oraz technikę zespołów przygotowała instruktorka GZOKiS Baborów – Daria Szincel.
redakcja

Konkurs
ortograficzny
Jak co roku o tej samej porze uczniowie
klas III zmagali się z trudnościami ortograficznymi, ponieważ 17 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Baborowie przy
ul. Opawskiej odbył się XII WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY na etapie miejsko-gminnym. Zadania do tego
konkursu zostały przesłane z Kuratorium
w Opolu. Uczniowie musieli wykazać się
opanowaniem słownictwa, znajomością
reguł ortograficznych oraz rozumieniem
czytanego tekstu. Oto laureaci:
I miejsce - Sara Rogacz- kl. IIIb oraz
Karolina Linczewska- kl. IIIc,
II miejsce -Daniel Konopacki-kl. IIIb
III miejsce-Agnieszka Korbecka-kl. IIIa
Sara Rogacz i Karolina Linczewska napisały prace bezbłędnie i tym samym zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego. 16 maja o godz 9.00 w Opolu jeszcze
raz zmagać się będą z ortografią.
Mocno trzymamy kciuki za nasze uczennice i życzymy im dalszych „ortograficznych sukcesów”.
Ewelina Szwec

Echo Baborowa

Mali ekolodzy
„Ziemia potrzebuje pomocy” –
takim hasłem uczniowie klasy I b
zachęcali 23 kwietnia 2007r. na
apelu z okazji Światowego Dnia
Ziemi wszystkich uczniów klas IIII do współpracy w zakresie
ochrony naszego środowiska naturalnego.
Wychodząc naprzeciw prośbom Ziemi
w ekologicznym liście do człowieka zachęcali do segregowania śmieci, oszczędzania
wody i energii, szanowania zieleni oraz
dbałości o czystość naszego miasta.
Główny cel apelu to przybliżenie społeczności uczniowskiej problematyki związanej z zanieczyszczeniem naszego najbliższego środowiska naturalnego i zwrócenie
uwagi na bezwzględną konieczność jego
ochrony.
Już od najmłodszych lat należy uczyć
dzieci jak korzystać z dobrodziejstw współczesnych osiągnięć nie niszcząc środowi-

Szlachetne
zdrowie
Edukacja prozdrowotna stanowi
nieodłączną część promocji zdrowiauważana jest za jedną z najbardziej
skutecznych form działania podejmowanego na rzecz zdrowia. Szkoła jest
najważniejszym miejscem dla edukacji zdrowotnej, gdyż tutaj odbywa się
przekazywanie wiedzy i uruchamianie
różnych procesów, w których uczestniczą nie tylko uczniowie, ale również
rodzice, nauczyciele, przedstawiciele
społeczności lokalnej.
O swoim zdrowiu myślimy przeważnie
dopiero wtedy, gdy zaczyna nam „szwankować”. Niestety często za późno. Wielu z
nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele
możemy zdziałać prowadząc higieniczny
tryb życia, odżywiając się prawidłowo, unikając używek, uprawiając sporty. Corocznie przypomina nam o tym „Światowy
Dzień Zdrowia”, który obchodzimy 7
kwietnia. W Publicznej Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Baborowie święto to obchodzimy corocznie.
W tym roku w świetlicy szkolnej prowadzone były pogadanki na temat zdrowia, przygotowana została gazetka ścienna
o zdrowym odżywianiu się, której autorkami były panie: E.Szwec oraz B. Witkoś,
a sprawdzeniem wiedzy był konkurs o
Echo Baborowa

ska naturalnego, a tym samym sposobem
swego zdrowia. Jest to szczególnie ważne
dla Szkoły Promującej Zdrowie.
Obecna na apelu pani Elżbieta Olej-

nik – wicedyrektor Zespołu Szkół w Baborowie podziękowała małym ekologom za
przygotowanie apelu.
A.Dziedzińska

zdrowiu dla uczniów klas I-III pt.” Samo
zdrowie” ,w którym zwycięzcami okazali
się: Aleksandra Deszka z klasy II a oraz
Tomasz Feliksiak z klasy II c.
Uczniowie klas I-III oraz IV-VI pod kierunkiem pań: Justyny Wacha i Barbary
Waga przygotowali apel pt.” Nasze zdrowie w naszych rękach”, w którym uczestniczyły dzieci z Przedszkoli: nr 1 i 2 w Baborowie oraz z Przedszkola w Sułkowie, a
także uczniowie klas I-VI. Przedstawienie
jak corocznie spotkało się z dużym aplauzem ze strony uczniów oraz nauczycieli.

Mali aktorzy wykazali się nie tylko umiejętnościami aktorskimi, ale również zdolnością improwizacji co niezmiernie podobało się wszystkim uczestnikom. Miłym
akcentem na koniec apelu był poczęstunek wszystkich uczestników oraz wychowawców zdrowym, smacznym jabłuszkiem. Wszystkie te działania mają na celu
promowanie i propagowanie zdrowego stylu życia co jest bardzo ważne w dołączeniu
przez Naszą szkołę do wojewódzkiej sieci
„Szkół promujących zdrowie”.
J.Wacha B.Waga
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Młodość
nadzieją
Już niebawem mogą stanowić
siłę napędową seniorskiej drużyny MUKS-u, która z powodzeniem
występuje od kilku lat w III ligowych rozgrywkach, a w ostatnim
sezonie minimalnie przegrała walkę o baraże o II ligę! Grupa Młodzików, o której mowa, powoli zaczyna nabierać doświadczenia w
meczach kontrolnych oraz turniejach.
Jednym z nich był Ogólnopolski Turniej Siatkarski, który odbył się pod koniec
kwietnia w Strzelcach Opolskich. Zawody
trwały dwa dni a ich pierwszym etapem
były rozgrywki grupowe gdzie baborowska
Jedynka bezapelacyjnie wygrała z drużyną
z Kędzierzyna Koźla oraz zespołem gospodarzy KARO Strzelce Opolskie.
Dwie sobotnie wygrane dały MUKS-owi
możliwość walki w niedzielnych półfina-

Zdolny Piotrek
W dniu 14 kwietnia 2007r w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu
odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.

łach, gdzie na baborowian czekał zespół
zdzieszowickiego AZYMKA, który w ostatnim czasie walczył o mistrzostwo Opolszczyzny. W tym spotkaniu, zawodnicy Jedynki nadal podtrzymywali wysoką formę
zaprezentowaną w sobotnich zmaganiach
grupowych. Po pewnej i równej grze podopieczni Jerzego Tomczyka awansowali do
finału gdzie trafili na drużynę ze „stolicy”
opolskiej siatkówki MMKS I Kędzierzyn
Koźle. Ambitnie grająca Jedynka nie patrząc na utytułowanego rywala (Półfinalista Mistrzostw Polski Młodzików) rozpoczęła spotkanie z wysokiego pułapu.
Nasz zespół dzięki swej konsekwencji
i zaciętości sprawił, że w finałowym meczu
turnieju zapachniało sensacją. Szybko zdobyte prowadzenie 4:1 a następnie jego powiększanie do wyniku 13:9 sprawiło, że
przy stanie 16:12 dla MUKS-u, zespół z
K-Koźle rozpoczął dramatyczną pogoń za
rywalem. Po kilku prostych błędach, Jedynka utraciła ciężko uzyskaną przewagę
i przegrała pierwszego seta. Druga odsłona
finałowego spotkania nie była już tak emocjonująca jak jego pierwsza część. Doświadczenie kędzierzynian zaprocentowało i dało

wygraną nad rywalem z Baborowa. Po zakończonym turnieju nastąpiła dekoracja
zwycięzców oraz wręczenie nagród indywidualnych, gdzie Puchar dla najlepszego
atakującego zdobył Łukasz Niemiec –
MUKS Jedynka Baborów.
Wyniki grupy B:
MUKS Jedynka Pro–Naft Baborów –
MMKS II Kędzierzyn Koźle 3:0 (25:11,
25:11, 25:9)
MUKS Jedynka Pro–Naft Baborów –
Karo Strzelce Opolskie 3:0 (25:23, 25:21,
25:11)
Półfinał:
MUKS Jedynka Pro–Naft Baborów –
AZYMEK Zdzieszowice 2:0 (25:17, 25:18)
Finał:
MUKS Jedynka Pro–Naft Baborów –
MMKS I Kędzierzyn Koźle 0:2 (19:25,
18:25)
Skład: Jakub Kocój, Łukasz Niemiec,
Rafał Wasilewski, Radosław Woźniak,
Waldemar Stępień, Dawid Szincel,
Łukasz Gomułka, Jakub Bodziony; trener Jerzy Tomczyk.

oraz jego nauczycielce chemii pani mgr
Marioli Litwinowicz, życząc dalszych
sukcesów.
Po zdobyciu tytułu finalisty w Wojewódzkim Konkursie Chemicznym, Piotr
zdobył kolejny tytuł finalisty, tym razem
w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego. Konkurs ten odbył się 26 kwietnia

w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu. Piotr, od lat samodzielnie
poszerza swoją wiedzę i umiejętności lingwistyczne, m. in. w zakresie posługiwania się językiem angielskim. Serdecznie
gratulujemy mu osiągniętego wyniku
i życzymy dalszych sukcesów.
A. Szuba

T.K.

Mistrzostwa Powiatowe
w mini piłce nożnej
chłopców
Kryterium kwalifikacji do etapu wojewódzkiego było zdobycie co najmniej 80%
punktów w etapie miejsko-gminnym. Zakwalifikowało się tylko 43 uczniów - laureatów etapu miejsko-gminnego z całego
województwa opolskiego. Z Gimnazjum
w Baborowie startował Piotr Kielski ,
uczeń kl. 3a. Piotrek, po napisaniu dwóch
etapów konkursu w Opolu zdobył tytuł
Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Serdecznie mu gratulujemy

Drużyna Szkoły Podstawowej
rozegrała mecze w mini piłce nożnej z zespołami szkół z Włodzienina, Lisięcic i Kietrza.
Po zaciętej walce, w strugach deszczu,
który tym razem przeszkadzał naszym
przeciwnikom bardziej niż nam odnieśliśmy dwa zwycięstwa i jeden remis.
W rezultacie zajęliśmy I miejsce i awansowaliśmy do półfinału wojewódzkiego.
Królem strzelców zawodów został nasz zawodnik Karol Wanat - serdecznie gratulujemy.
W naszej drużynie zagrali:

Karol Wanat
Szymon Jankowski
Mateusz Kwiatkowski
Przemek Salwach
Jakub Piecha
Mateusz Gułaj
Kamil Śmiglewicz
Marcin Wiatrowicz
Marcin Wołk
Półfinały wojewódzkie rozegrane zostaną w czerwcu bieżącego roku w Baborowie.
A.Deszka
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