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„Pomagamy”
Już po raz trzeci Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Baborowie wziął udział
w akcji SZLACHETNA PACZKA.W tym
roku pomagaliśmy trzyosobowej rodzinie.
Darczyńcy spisali się na piątkę, ponieważ
potrzeby rodziny zostały w pełni
zaspokojone. Nie byłoby to możliwe bez
udziału klientów marketu Biedronka,
którzy hojnie dzielili się swoimi
zakupami. Dwadzieścia jeden paczek
zawierało żywność, odzież, obuwie,
pralkę, telefon, farby oraz inne artykuły
przemysłowe.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za
udział w akcji. Mamy nadzieję, że „mądra
pomoc”, jak jest określana przez
organizatorów, przyczyni się do trwałych
zmian na lepsze.
Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Baborowie
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XV Edycja Szlachetnej Paczki zawitała
również w roku 2015 na teren Powiatu
Głubczyckiego, w tym na teren Gminy
Baborów. W niesieniu pomocy
potrzebującym wzięło udział 14
wolontariuszy ( 3 z Baborowa ) i 1
Lider Rejonu. Zgłoszone do udziału
w Szlachetnej Paczce zostały 33
rodziny, z czego tylko 22 zostały
zakwalifikowane
do
udzielenia
pomocy, w tym 4 rodziny z terenu
Gminy Baborów. Każda z tych rodzin
znalazła swojego Darczyńcę, 3
Darczyńców było z terenu naszej
Gminy.
Przez dwa dni tj. 12 i 13 grudnia br.
wolontariusze dzięki uprzejmości osób
które pomagały w transporcie
dostarczyli prezenty do rodzin
w Powiecie Głubczyckim. Prezenty
które otrzymały rodziny były
niejednokrotnie bardzo okazałe.
Rodziny otrzymały m. in. kuchenki
gazowe, pralki, lodówki, odkurzacze,
roboty kuchenne. Ponadto było
mnóstwo żywności, odzieży, środków
czystości, zabawek dla dzieci,
przyborów szkolnych i wiele, wiele
innych
przedmiotów.
Wszyscy
obdarowani byli bardzo szczęśliwi
z otrzymanych prezentów i bardzo
wdzięczni zarówno Darczyńcom,
którzy przygotowywali dla nich paczki,
jak również wolontariuszom, którzy
otoczyli swoje rodziny opieką. Radości
było co nie miara, łzy szczęścia lały się
strumieniami, a wszystkiego co się
działo żadne słowa nie są w stanie
odzwierciedlić. Wszystkim którzy
sprawili, iż najbliższe Święta Bożego
Narodzenia będą dla nich radosne
z całego serca dziękujemy.
Tradycją Szlachetnej Paczki jest
spotkanie
wolontariuszy
wraz
z Darczyńcami i innymi osobami
wspomagającymi
XV
edycję
Szlachetnej Paczki, które odbyło się
w niedzielę 13.12.2014r. w godzinach
popołudniowych w głubczyckiej
kawiarni Biała Czarna, tzw. Wigilia
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Szlachetna Paczka 2015

Szlachetnej Paczki Rejonu Powiatu Głubczyckiego. Podczas spotkania
wolontariusze, opowiadali o spotkaniu z rodzinami, ich reakcjach,
szczęściu, łzach i o tym dlaczego warto pomagać innym. Myślę, że każdy
z wolontariuszy jest przekonany o tym, że przekazał rodzinom mnóstwo
pozytywnej energii, która pozwoli im coś zmienić w swoim życiu. Hasłem
przewodnim Szlachetnej Paczki : Jeden za wszystkich wszyscy za jednego
zakończyło się spotkanie i wszyscy po pracowitych ostatnich miesiącach
udali się do swoich domów, mamy nadzieję, że w poczuciu tego, iż zrobili
coś wyjątkowego. Liczymy na to, że XVI Edycja Szlachetnej Paczki
przyciągnie jeszcze większą liczbę chętnych wolontariuszy oraz że
będziemy mogli pomóc większej liczbie potrzebujących rodzin.
Wszystkim Wolontariuszom, Darczyńcom oraz Rodzinom biorącym udział
w Szlachetnej Paczce życzę Zdrowych, Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Anna Bunczek

Mikołajki Gminne w Tłustomostach

W godzinach wieczornych 4 grudnia w świetlicy wiejskiej
w Tłustomostach, odbyło się spotkanie z Mikołajem. Z tej okazji
przygotowaliśmy wiele atrakcji.
Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani
Lidia Piecha, witając w licznie przybyłym gronie dzieci wraz z ich
rodzicami i opiekunami oraz życząc wszystkim radosnych wrażeń i dobrej
zabawy podczas mikołajkowego wieczoru. Uczestnicy zostali
wprowadzeni w świąteczną atmosferę występami zespołów tanecznych
„Mini Czad” oraz „Czad Dance” z Gminnego Ośrodka Kultury.
Choreografie do układów tanecznych przygotowała Pani Dominka Idasiak
z pomocą Pani Żanety Góreckiej. Kolejnym punktem imprezy był program
interaktywny pt. „Pingwiny ze Śnieżnej Krainy”, który zaktywizował
dzieci do wspólnej zabawy. Jednak najwięcej wrażeń sprawiło
najmłodszym osobiste odebranie z rąk Mikołaja paczek ze słodkimi
upominkami i wspólne zdjęcia. W tym roku Mikołaj obdarował prawie 200
dzieci z całej Gminy. A to wszystko dzięki ludziom wielkiego serca, którzy
jak co roku wspierają to przedsięwzięcie.
Serdeczne podziękowania kierujemy do: Pana Tomasz Krupy Prezesa ZUK
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w Baborowie, Pani Elżbiety
Demianowskiej,
Pani Alicji
Szczepanik i Pana Wiesława
Mucha, Pana Edmunda Rzeźnik,
Pani
Moniki
Śliwińskiej.
Dziękujemy również firmom:
PPUH MAK-RO z Baborowa,
piekarni SMAKOSZ, Bankowi
SKOK Ziemi Rybnickiej, PZU
z siedzibą w Baborowie,
Towarzystwu
Ubezpieczeń
Wzajemnych z Opola. Serdeczne
podziękowania kierujemy dla Pani
Magdaleny Bradel, za udzieloną
pomoc w organizacji Gminnych
Mikołajek.
Podziękowanie
za
trud
i zaangażowanie należą się również
pracownikom Gminnego Ośrodka
Kultury oraz konserwatorom
Urzędu Miejskiego.
Zadowolenie i radość emanująca
od dzieci podczas takich akcji jest
dla nas powodem do nieustających
działań. Kochany Mikołaju, do
zobaczenia za rok!
Sylwia Sumik

Kiermasz Bożonarodzeniowy

„ Jest taki dzień: bardzo ciepły, choć grudniowy;
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. ”

Wigilia i święta Bożego Narodzenia należą do
najpiękniejszych dni w roku i trudno znaleźć w Polsce
kogoś, kto myśli inaczej. Zapach choinki, blask lampek
odbijających się w kolorowych bombkach, atmosfera
przygotowań i oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, … to
najcenniejsze i najmilsze wspomnienia. Atmosfera
przygotowań do nadchodzących świat udzieliła się
również mieszkańcom Baborowa. W słoneczne, sobotnie
przedpołudnie 5 grudnia 2015 r., bardzo licznie przybyli
na Bożonarodzeniowy Kiermasz. W holu Gminnego
Ośrodka Kultury można było kupić ozdoby świąteczne
własnoręcznie tworzone przez dzieci i młodzież
uczestniczące w warsztatach twórczych w GOK oraz
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zajęciach w świetlicy miejskiej w Baborowie. Przepiękne
dekoracje tworzone na szydełku jak również w drewnie
cieszyły się sporym zainteresowaniem. Kolorowe
poduchy, pufy, kołderki, misternie uszyte literki
i serduszka przykuwały wzrok, przepyszne ciasta
przygotowane przez panie ze Stowarzyszenia
Miłośników Sułkowa rozeszły się w mgnieniu oka.
Zakup polskiego miodu i wyrobów pszczelarskich
z gospodarstwa „Kwiatoniów” Pani Małgorzaty
Hosnowskiej był okazją do zaopatrzenia się w zdrowe,
polskie produkty.
Serdeczne podziękowania należą się osobom
i instytucjom zaangażowanym w organizację
tegorocznego
kiermaszu:
Paniom
Jadzi
Kowalczykowskiej, Bogumile Polaczy, Janinie
Pietrzkiewicz ze Stowarzyszenia Miłośników Sułkowa,
Pani Paulinie Medyńskiej i dzieciom ze Świetlicy
Miejskiej w Baborowie, Pani Ewelinie Balicz i Sylwii
Sumik oraz uczestnikom warsztatów twórczych
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prowadzonych przy GOKu w Baborowie. Wyrazy uznania
kieruję dla Pana Andrzeja
Surmiaka i Eli Maziakowskiej za
wystawę unikatowych prac, a także
dla Pani Eweliny Gębuś i Joli
Sławek za kunszt wykonywanych
ozdób. Pani Małgosi Hosnowskiej
dziękuję za wzbogacenie swoimi
produktami pszczelarskimi naszego
kiermaszu.
Wszystkich
zainteresowanych
fotorelacją z kiermaszu zapraszam
na
stronę
internetową:
gok.baborow.pl
Lidia Piecha

Hokus-pokus, czary-mary , niech się
spełnią andrzejkowe czary
Dnia 30 listopada 2015r. w przedszkolu przy ul.
Krakowskiej, w grupie Słoneczka, odbyła się
Zabawa Andrzejkowa.
Ten dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb,
dzięki którym dzieci mogły poznać bliższą
i dalszą przyszłość. Nie zabrakło ustawiania
bucików, wróżenia za pomocą wirującej butelki,
magicznych znaków, przedmiotów z wróżbą na
przyszłość itp.
Były również tańce, pląsy i zabawy przy
muzyce . Słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców był miłym zakończeniem
wspaniałej zabawy.
Bożena Korzeniowska, Regina Tybinka

Pieczenie pierniczków w przedszkolu

Adwent to dla wielu osób czas przygotowania się do
jedynych w swoim rodzaju Świat Bożego Narodzenia.
Świąt pięknych poprzez narodzenie Jezusa Chrystusa,
spotkania rodziny przy stole wigilijnym, prezenty pod
choinką... To święta pełne kolorów i zapachów.
16 grudnia 2015 r. w grupie „Krasnali”, w oddziale
przedszkolnym przy ul. Powstańców 62, odbyły się
zajęcia otwarte dla rodziców „Zapachy Świąt Bożego
Narodzenia”. Zajęcia rozpoczęły się od powitania
przybyłych gości –matek i babci. Następnie zabawa,
rozmowy dzieci o tradycyjnych potrawach, jakie można
zobaczyć na wigilijnym stole, odgadywanie za pomocą
zmysłu węchu zapachów, które związane są również ze
świętami Bożego Narodzenia. A były to zapachy
pomarańczy, migdałów, wanilii, cytryny i pierników.
Pierniczki to najpopularniejsze ciasteczka wypiekane
Echo Baborowa
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przed świętami i wielu kojarzące się z tym świątecznym
czasem i magiczną aurą. Jak z pieczenia uczynić
przyjemną zabawę w kuchni? Najlepiej uczynić to
w grupie. Tańcem Ciasto, zaczerpniętym z pedagogiki
Klanza- dzieci, goście i nauczycielki grupy wyczarowały
przepis na pyszne świąteczne pierniczki. Rodzice
wałkowali placki, a dzieci wyciskały z nich, za pomocą
foremek, różne kształty pierników. Następnie, ułożone na
blasze ciasteczka, zostały upieczone przez Panią
kucharkę. Teraz zaczęła się najlepsza zabawa - wspólne
dekorowanie! Poszły w ruch: polewa czekoladowa, pisaki
z lukrem, posypki do ciasteczek... Możliwości było
mnóstwo, a naszym pociechom nie zabrakło pomysłów
i wyobraźni w kreowaniu oryginalnych świątecznych
smakołyków. Pierniczki świąteczne to nie tylko coś, co
połechce niejedno podniebienie, ale również doskonały

sposób na świetną zabawę – dla dużych i małych, na
rodzinną integrację. Warto praktykować świąteczne
rytuały, bo to one m. in. składają się na wyjątkową
i niepowtarzalną atmosferę Świąt, której życzymy
wszystkim czytającym ten tekst.
Bożena Lenartowicz
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Dzieci dzieciom

Dnia 20 listopada 2015 r. w sali widowiskowej
w Baborowie odbyła się premiera przedstawienia pt.
„Bajki, baju, baj...”. Inscenizacja została przygotowana
przez nowy zespół teatralny „Wesoła gromada”
działający od września w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Baborowie. Opiekunami grupy są p.
Barbara Waga i p. Bożena Witkoś. Swoje umiejętności
aktorskie zaprezentowały dzieci z klasy II a i II b razem
z Oliwką, Adrianem i Dawidem – uczniami nauczania
indywidualnego.
Widownia zapełniła się przedszkolakami, uczniami klas
I- IV PSP , rodzicami, dziadkami, nauczycielami
i zaproszonymi gośćmi, którymi byli: dyrektor Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Baborowie pani Alicja
Szuba, wicedyrektor pani Bożena Lenartowicz, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Baborowie pani
Lidia Piecha, wychowankowie DPS z Kietrza z siostrą
Grażyną Niemiec oraz nauczyciele: pani Marzena Blińska
i pani Bożena Sokołowska.
Gra młodych aktorów i kolorowa scenografia
przyciągnęły uwagę miłych gości, którzy
z zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie. Na
twarzach widzów można było zaobserwować uśmiech
i zadowolenie.
Spotkanie zakończyło się gromkimi brawami.
Obsada aktorska:
Wróżka I- Milenka Wochnik
Wróżka II - Weronika Gawłowska
Wróżka III - Oliwka Kaczor
Wróżka IV - Wiktoria Stopyra
Wielki Baj – Dominik Gredes
Wielka Baja – Małgosia Cykowska
Zła królowa – Kamilka Pawula
Wróżka Fantazja – Amelka Martynów
Jaś – Marceli Surma
Małgosia – Oliwka Jęczmienna
Baba Jaga – Angelika Gwóźdź
Woźny – Wojtek Wiatrowicz
Krasnoludki: Weronika Kulig, Marek Gębuś, Marcin Margazyn, Kacper Jarno, Oliwka Kidziak, Adrian
Majka, Dawid Duczek
Gościnnie w wierszu „Krasnoludek”- Piotr Baran z kl. Vb.
Gościnnie Jennifer Stoczkowska
z kl. II b gimnazjum jako prowadząca.
Inscenizacja zostało zorganizowana
w ramach szkolnej akcji charytatywnej „Dzieci- dzieciom” a zebrane
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podczas występu pieniążki zostaną przekazane na
rehabilitację dla chorej dziewczynki Oliwki Kidziak.
W imieniu własnym pani Renata Kidziak, mama Oliwki
podziękowała małym aktorom, i ich opiekunom za
przygotowane przedstawienie oraz wszystkim dzieciom,
rodzicom, nauczycielom, dyrekcji ZSP w Baborowie, za
wsparcie tak ważnej akcji. W podziękowaniu członkowie
grupy otrzymali słodycze od pani Renaty Kidziak i pani
dyrektor GOK Lidii Piechy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim , którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do realizacji naszej akcji :
dzieciom, rodzicom, nauczycielom, pani dyrektor- Alicji
Szubie za wsparcie naszej akcji, opiekunowi radiowęzła
panu Adamowi Ratusiowi oraz uczniom naszego
gimnazjum Mateuszowi Załęckiemu i Bartkowi
Gajosowi za obsługę nagłośnienia.
Barbara Waga , Bożena Witkoś

Andrzejki w grupie krasnali
Czary mary, czary mary,
Czary mary hu ha,
Hokus pokus, kszy, kszy,
Hokus pokus, kszy, kszy,
Abrakadabra, abrakadabra.

Tym
czarodziejskim
zaklęciem
przedszkolaki z grupy "Krasnali"
z przedszkola przy ul. Krakowskiej,
w dniu 27.11.2015 roku, przeniosły się
w zaczarowany świat magii i wróżb.
Poprzez uczestnictwo w zabawach i wróżbach dzieci poznały zwyczaje i tradycje andrzejkowe. Nie zabrakło
ustawiania butów i tradycyjnego lania wosku. Po zabawie wszyscy uczestnicy częstowali się słodkościami
przyniesionymi przez mamy. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjemnej atmosferze.
Lucyna Czekała - wychowawca grupy

II Festiwal „Ludzie z pasją”

W dn. 13 grudnia 2015 r., po raz drugi, w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie odbył się,
połączony z kiermaszem bożonarodzeniowym, festiwal
talentów pt.”Ludzie z pasją”. Ponieważ wiele
utalentowanych osób posiada i rozwija swoje pasje,
pragnieniem naszym było pokazanie, jak bardzo nasza
społeczność jest bogata w wielorakie zdolności
(muzyczne, plastyczne, techniczne, sportowe, teatralne,
wokalne, manualne- wszelkiego rodzaju, konstruktorskie
itp.). Ostatnie dni grudnia to, jak każdego roku, czas
przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście,
wszyscy na nie czekają z wytęsknieniem. Uczestników
oraz przybyłych gości w świąteczną atmosferę
wprowadził występ uczniów klasy 3 b szkoły
podstawowej, których przygotowała Pani Ewelina
Szwec. Uczniowie są laureatami I miejsca
w wojewódzkim(woj. śląskie) Festiwalu pt. „Mistrz
Fletu”. W ich wykonaniu usłyszeliśmy dwie kolędy
„Lulajże Jezuniu” oraz „Gdy się Chrystus rodzi”.
Rodziców, zaproszonych gości oraz wszystkich, którzy
przybyli na nasz festiwal, by podzielić się swoimi
pasjami powitała Pani dyrektor Alicja Szuba. Festiwal
jest wspólnym dziełem społeczności szkolnej i rodziców.
Echo Baborowa

Uroczystość poprowadziły Panie Anna RozłuckaJankowska –nauczycielka ZSP w Baborowie oraz Marta
Lechoszest – przewodnicząca Rady Rodziców.
Do przygotowania i przeprowadzenia Festiwalu aktywnie
włączyli się rodzice, uczniowie, mieszkańcy Baborowa,
nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni ZSP.
Z pomocą rodziców powstało wiele ozdób i stroików
świątecznych, domowe ciasta, dekoracja.
Efekty różnorodnych pasji można było obejrzeć na
indywidualnych stoiskach, przy których pasjonaci
prezentowali swoje zamiłowania i odpowiadali na pytania
dotyczące m. in. sposobu wykonania eksponatów,
zastosowanych materiałów oraz czasu, jaki był potrzebny
na wykonanie ozdoby lub innego „dzieła”.
Na festiwalu można było zobaczyć mocno rozbudowaną
szopkę z zapałek wykonaną przez Państwa Magdalenę
i Piotra Suchanek, którzy co roku wzbogacają ją o nowe
elementy. Do ustawiania szopki rodzice angażują również
swoje dzieci Jakuba i Emilkę.
Różne techniki plastyczne prezentowała Pani Elżbieta
Kaźmierska- Maziakowska, a technikę scropookingu
nauczycielka ZSP Pani Hanna Deszka.
Jan i Łukasz Lechoszest, uczniowie klasy 3a i 1b PSP,
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przedstawili swoje zamiłowanie do robotyki. Przy ich
stanowisku najmłodsi widzowie podziwiali młodych
konstruktorów z wielkim zafascynowaniem. Pasją
tworzenia dzielił się również nasz uczeń Piotr Hołownia,
który do swoich budowli stosuje klocki Lego-technik.
Również Piotr, tym razem z koleżanką Jenifer
Stoczkowską uchylał rąbka tajemnicy gry w szachy,
wskazując zarazem na zalety tej gry rozwijającej logiczne
myślenie,
koncentracje
uwagi,
umiejętności
matematycznych.
Zamiłowanie naszego ucznia Konrada Langa do
prehistorii i dinozaurów, przyciągało uwagę wielu
obecnych. Jego pasję wspierają rodzice, którzy
wzbogacają kolekcję syna o nowe eksponaty.
Talent krawiecki można było podziwiać przy stoisku Pani
Eweliny Gębuś, która od lat pasjonuje się szyciem
różnego rodzaju ozdób i rzeczy codziennego użytku.
Obecni mogli zobaczyć uszyte piękne ozdobne
poduszeczki, pufy, zabawki i wiele innych rzeczy.
Wśród prezentujących na scenie swoje talenty byli
również nasi uczniowie oraz ich rodzice:
Dzieci przedszkolne z grupy „Tropiciele” zaprezentowali
się w tańcu „country”. Występ przygotowały nauczycielki
Bożena Korzeniowska i Regina Tybinka.
Grupa „Żabki” z oddziału przedszkolnego przy ul.
Powstańców, w strojach świątecznych śnieżynek
i mikołajków, pokazała swoje zamiłowanie do śpiewania,
recytowania i tańca. Dzieci przygotowały nauczycielki
Edyta Jonek i Regina Tybinka
Uczniowie klasy 3a PSP w Baborowie – przygotowani
przez nauczycielkę p. Ewę Wrona, prezentowali pasję
zespołowej gry na flecie oraz gitarach. Usłyszeliśmy
kolędy „Lulajże Jezuniu”, „Wśród nocnej ciszy”, „We
wish you” oraz piosenkę ” Kundel Bury”.
Wśród wykonawców byli również uczniowie klas I PSP.
Jakub Chodorowski ze znaną i ukochaną przez patrona
ZSP- papieża Jana Pawła II - piosenką „Barka”. Ola
Pasoń, która zaprezentowała swoje wszechstronne
uzdolnienia i umiejętności recytatorskie, taneczne oraz
wokalne- śpiewając piosenkę „Witajcie w naszej bajce”.
Sergiusz Polak – zaprezentował zamiłowanie do
literatury, recytując wiersze.
Wielkimi brawami nagrodzony został występ
o. Zbigniewa Kutki, który od lat pisze teksty pieśni
maryjnych oraz pastorałek. Dawniej członek
karmelickiego zespołu wokalno-instrumentalnego „Stella
Maris”. Obecnie solista koncertujący w ciągu całego roku
w parafiach w całej Polsce. Ofiarowane przez niego płyty
na kiermasz świąteczny rozeszły się bardzo szybko.
Umiejętności i pasje gry na różnych instrumentach nasi
wykonawcy rozwijają w szkołach muzycznych lub pod
okiem rodziców, którzy zaszczepili swoimi dzieciom
Echo Baborowa

zamiłowanie do muzyki. Przybyli na nasz festiwal liczni
goście mogli usłyszeć wykonania różnych utworów na
pianinie, klarnecie, skrzypcach czy wiolonczeli. Oskar
Tatura z klasy 3a PSP uczęszcza do szkoły muzycznej,
zagrał na pianinie dwa utwory, a jego młodszy brat
Konrad Tatura jedną etiudę. Na pianinie zagrał także
Marek Lechoszest z klasy 4b PSP. Dawid Bensz z klasy
5b wystąpił w charakterze akompaniatora oraz pianisty,
wykonując profesjonalnie utwory muzyczne i kolędy.
Uczeń rozwija swój talent już od najmłodszych lat.
Zamiłowanie do muzyki zaszczepiła mu jego mama.
Zuzia Olejnik utalentowana artystycznie uczennica klasy
1a zagrała na keyboardzie oraz zaśpiewała piosenkę
„Naucz mnie”, zarażona pasją do muzyki przez tatę, który
jako uczeń naszej szkoły i członek zespołu wokalnoinstrumentalnego, był wielokrotnym laureatem szkolnych
festiwali i nadal rozwija swoją pasję. Uczennica Zuzanna
Durkacz na klarnecie wykonała kolędę, a Amelia
Jankowska i Patrycja Komarnicka zaprezentowały
krótki utwór na skrzypce i wiolonczelę. Piękne
wykonania utworów zagrane przez małych wykonawców,
dotarły do serc widzów.
Konrad Tatura – odczytał fragment koncertu Jankiela
z książki Adama Mickiewicza ”Pan Tadeusz”.
Zamiłowanie do czytania nasz uczeń zaczął przejawiać
w wieku 4 lat. Dzisiaj czyta książki o różnej tematyce.
W rozwijaniu tej pasji wspierają go rodzice i dziadkowie.
Jakub Czekała – Absolwent naszej szkoły, pasjonat
wielu sztuk manualnych tj. żonglerka, kostka Rubika,
penspining, Freestyle football, magia. Uczestnik
programu „Mam talent”, reklamy Pepsi, Światowego
festiwalu żonglerskiego oraz wielu innych w całej Polsce.
Jego pokaz żonglerki wzbudził zaciekawienie wszystkich
obecnych, nawet najmłodsi próbowali go naśladować.
Jakub Kmiecik – uczeń klasy 2 c PSP wprowadził
obecnych w kanony Brazylijskiej sztuki walki Jiu- Jitsu.
Brazylijskie Jiu- Jitsu koncentruje się na walce z jednym
przeciwnikiem. Tak, jak inne sztuki walki uczy
wytrwałości, pracy nad sobą i w grupie, dbania o swoje
zdrowie oraz szacunku do drugiej osoby. Jest sportem,
który można zacząć trenować w różnym wieku
i niezależnie od predyspozycji.
Oliwia Osadnik z klasy 3a PSP od najmłodszych lat
doskonali się w tańcu. Zaprezentowała się jako
pasjonatka tańca Breakdance- dynamiczne kroki taneczne
łączone z gestykulacją, tworzące wrażenie "mowy
ciałem", to atrybuty, którymi zahipnotyzowała
oglądających. Jej wykonanie było dynamicznie, w rytm
muzyki. Oliwka zdobywa nagrody na konkursach
krajowych.
Taniec to pasja również innych naszych uczestniczek.
W tańcu Hip- hop zaprezentowały się Dagmara
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Laszkowska i Kasia Mencel, które
od września rozpoczęły naukę
w szkole tańca. Natomiast Magda
Kamińska pokazała własny układ
taneczny do muzyki Dance.
Przy GOK w Baborowie działa
kółko taneczne, które prowadzi
Pani Dominika Idasiak. Zespoły
taneczne „Czad Dance” i zespól
„Mini Czad” zaprezentowały
obecnym
układy
taneczne
„Mikołajkowy MIX” oraz „Taniec
Śnieżynek”.
Wieczór wigilijny jest pełen magii
i niezwykłych przeżyć. Święto to
każdego roku budzi w każdym, bez
względu na wiek, dużo emocji i zmusza do refleksji oraz niecodziennej
aktywności. Uczniowie klasy 4a pod opieką p. Barbary Piotrowskiej
i p. Bożeny Bensz odegrali przedstawienie jasełkowe wprowadzając
obecnych w magię świąt.
Na zakończenie naszego festiwalu wystąpiła p. Marta Lechoszest –
Przewodnicząca Rady Rodziców, absolwentka naszej szkoły,
śpiewająca od najmłodszych lat. Pani Marta zaśpiewała utwór „Ave
Maria Jasnogórska”.
Każdy z nas pewnie ma jakieś hobby, zamiłowania, czy jak kto woli
pasję. Jedni będą chętnie mówić o muzyce, inni o książkach, a jeszcze
inni o malarstwie. Pasja pozwala na poznawanie nowych ludzi,
zdobywanie kolejnych doświadczeń. Pasja to po prostu aktywne życie,
inwestycja w siebie. Podczas festiwalu „Ludzie z pasją” wystąpiło
wielu takich pasjonatów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy spędzili z nami ten czas
i/lub w najdrobniejszy sposób przyczynili się do przygotowania,
trwania i zakończenia tego wydarzenia, którzy swoją obecnością,
dobrym słowem, sercem przyczynili się do sukcesu tego dnia.

Bożena Lenartowiczkoordynator
Alicja Szuba- dyrektor ZSP

Echo Baborowa
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Badminton w szkole

W październiku 2015 roku Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Baborowie przystąpił do Programu Światowej Federacji Badmintona Shuttle Time, czyli wprowadzenia badmintona na
lekcje wychowania fizycznego. Udział w tych
zajęciach brali uczniowie, którzy nie uczęszczają na co dzień na zajęcia z badmintona
w klubach sportowych.
W projekcie wzięły udział szkoły z powiatu
opolskiego, brzeskiego, nyskiego, strzeleckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i głubczyckiego – razem 12 szkół.
Każda szkoła otrzymała darmowy sprzęt do
nauki badmintona wartości około 600zł.
W projekcie uczestniczyło 250 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
W naszej szkole w projekcie uczestniczyło 20
uczniów szkoły podstawowej: 2 uczniów z II
klasy, 5 uczniów z III klasy, 12 uczniów z IV
klasy i 1 uczeń z VI klasy. Poza grupą uczęszczało 3 gimnazjalistów.
Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu (poniedziałki i soboty). Zaczęły w nich uczestniczyć dzieci, które wcześniej sporadycznie
grywały w badmintona lub wcale. Po dwumiesięcznym szkoleniu, dzięki dużemu zaangażowaniu i uporowi, gra w badmintona daje im
dużo satysfakcji i potrafią już współzawodniczyć z innymi.
Wiele trudności na początku ćwiczeń mieli
głównie uczniowie z klas II i III szkoły podstawowej. Ale rokują na przyszłość. Wszyscy
wyrażają chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach z badmintona.
Opolski Okręgowy Związek Badmintona zorganizował w dniu 10.12.2015roku, w hali ZOKiS w Głubczycach, turniej badmintona
podsumowujący Program Światowej Federacji
Badmintona Shuttle Time.
Turniej w Głubczycach to nie tylko podsumowanie tego programu, to możliwość sprawdzenia swoich umiejętności przez dzieci.
Rozegrano 120 pojedynków systemem gier
grupowo-pucharowym, gry pojedyncze osobno
dziewczęta i osobno chłopcy szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Szkoły podstawowe:
U-9 ( ur.2007-2009)
Chłopcy
II miejsce Michał Lechoszest
ZSP Baborów
U-11 ( ur.2005-2006)
Dziewczęta
III miejsce Aisza Gerritsma ZSP
Baborów
U-13 ( ur.2003-2004)
Dziewczęta
II miejsce Joanna Stańczyk ZSP
Baborów
Chłopcy
II miejsce Mateusz Nowak ZSP
Baborów

Szkoły Gimnazjalne
U-15 ( 2000-2002)
Dziewczęta
III miejsce Dominika Grek ZS
Baborów
Chłopcy
II miejsce Macij Udziela
Zajęcia badmintona zostaną
wznowione po Nowym Roku.
Andrzej Deszka
- nauczyciel ZSP

Oto wyniki naszych uczniów-reprezentantów:
6 miejsc medalowych na dziewięciu startujących.
Echo Baborowa
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Noc pod gwiazdami

Noce
w
bibliotece,
organizowane od kilku lat
wspólnie z biblioteką szkolną,
przyciągają coraz liczniejsze
grupy uczestników. Ostatnia
impreza z tego cyklu była
rekordową
pod
tym
względem. Na szczęście,
dzięki
zaangażowaniu
nauczycieli, uczestnicy byli
dobrze zaopiekowani i zajęci
różnymi zabawami i grami
towarzyszącymi.
Gościem
specjalnym, jak w roku
ubiegłym, był Pan Marcin
Pałasz, doskonale znany
naszym uczestnikom autor
książek dla dzieci i młodzieży.
W tym roku opowiadał
o drugiej swojej pasji
(pierwszą, dla przypomnienia,
jest pies Elf :) ) – astronomii.
Szalenie ciekawą opowieść
o
naszym
układzie
słonecznym
ilustrował
pięknymi zdjęciami. Okazało
się, że wśród uczestników
sporo było pasjonatów tej
tematyki, chyba że tak
świetnie się do spotkania
przygotowali. :) Nasz gość
ogłosił
także
konkurs
rysunkowy
portret
przedstawiający
ufoludka.
Prace w trzech kategoriach:
dziwny, straszny, śmieszny, oceniło trzyosobowe
jury pod przewodnictwem Marcina Pałasza, który
ufundował 3 nagrody dla zwycięzców. A ponieważ
prac było dużo i trudno było wybrać tylko trzy,
pięć dodatkowych nagród ufundowała biblioteka.
Po zakończeniu tej części imprezy autor, podobnie
jak w roku ubiegłym, zaangażował się w zabawy
przygotowane dla uczestników.
Za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie
imprezy, a przede wszystkim za czuwanie nad
bezpieczeństwem dzieciaków biorących udział
w zabawie, dziękujemy paniom: Annie
Rozłuckiej-Jankowskiej, Annie Szewczuk, Ewie
Świercz, Iwonie Nowak i Annie Rosga.
Ewa Ratuś
Echo Baborowa

XXV Turniej Szachowy im. Andrzeja Rippy
Tegoroczny XXV Jubileuszowy Turniej Szachowy im. Andrzeja
Rippy, odbył się w niedzielę 15 listopada w Sali widowiskowej
przy ul. Rynek 9.Zainteresowanie było spore, gdyż
w zmaganiach tej szlachetnej gry wzięło udział 30 osób, wśród
których byli amatorzy oraz zawodnicy z różnych klubów
szachowych.Turniej otworzyła Pani Burmistrz Elżbieta Kielska,
oraz Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Lidia Piecha.
W tym roku na oficjalnym rozpoczęciu zawodów, został
odczytany list od synów patrona imprezy A.Rippy. Łukasz
i Adrian Rippa dziękowali za pamięć o ich rodzicach, oraz za
zaangażowanie i kontynuację turnieju.Po wylosowaniu par
graczy, zaczęły się intelektualne zmagania pełne błyskotliwych
strategii. Zawodnicy grali systemem szwajcarskim 9 rund,
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w dwóch kategoriach seniorzy i juniorzy, sędziował Pan Czesław
Gil.W kategorii seniorów I miejsce zajął Pan Damian Malinowski
zawodnik klubu WKSZ Hetman Wrocław. II miejsce wywalczył
Pan Roman Pietroczuk zawodnik klubu Szach Kędzierzyn-Koźle.
Na III miejscu uplasował się Pan Jan Młynarczyk zawodnik Silesia
Racibórz.W kategorii juniorów zwyciężył Bartosz Krajewski
z Branic. II miejsce zajął Bartłomiej Baran z Baborowa. Na III
miejscu
uplasował
się
Wiesław
Sobolewski
z Baborowa.Najlepszym zawodnikiem z Gminy Baborów po raz
kolejny został Pan Jerzy Szwagrzyk, który w turnieju zajął IV
miejsce.Nagroda dla najstarszego zawodnika trafiła w tym roku do
Pana Antoniego Prokopczuka z kluby Szach KędzierzynKoźle.Najmłodszy zawodnikiem został Paweł Wikarek z kluby
Szach Kędzierzyn-Koźle. Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim przybyłym zawodnikom i kibicom. Dziękujemy Panu
Czesławowi Gil za sędziowanie i rozstrzyganie spornych sytuacji.
Pragniemy zachęcić mieszkańców naszej Gminy do intelektualnych
spotkań przy szachownicach oraz śledzenia naszych wydarzeń na
stronie internetowej gok.baborow.pl
Joanna Kowalczyk-Klimczak
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"Zobacz we mnie człowieka..."
W dniu 3 grudnia 2015r. pod tym hasłem i przy
dźwiękach pięknej piosenki Stanisława Soyki
„Zobacz we mnie człowieka” rozpoczęliśmy
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym
w Baborowie apel z okazji Światowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych.
Następnie
przedstawiciele
Samorządu
Uczniowskiego przybliżyli zgromadzonym
historię powstania tego święta oraz idee,
przyświecające ONZ, która jako pierwsza
zwróciła światową uwagę na potrzeby osób
niepełnosprawnych. Przepiękną artystyczną
kontynuacją tematu była inscenizacja
zatytułowana „Filip z tęczą w kieszeni”
przygotowana i przedstawiona przez uczniów
klasy VB oraz dzieci objęte nauczaniem
indywidualnym – Oliwkę, Adriana i Dawida.
Kolejnym punktem programu był występ
absolwenta naszego gimnazjum Jakuba
Czekały, który zachwycił widownię popisem
żonglerskim.
Apel z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych od lat jest wielkim
wydarzeniem w ZSP w Baborowie. Zawsze też
są na nim obecni przedstawiciele Domu
Pomocy Społecznej w Kietrzu. Tym razem
przedstawili opowiadanie o chmurce,
zakończone
pięknym
filozoficznym
przesłaniem.
W tym dniu nie zabrakło również muzyki uczennice klasy VB wykonały taniec do utworu
„Chocolate” , a w tym czasie ich koledzy
częstowali gości przepyszną, mleczną
czekoladą. Mogliśmy także podziwiać grupę
teatralną „Wesoła gromada” oraz wymienianych
już uczniów Oliwię, Adriana i Dawida w tańcu
„Boogie Woogie”.
Obchody Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych to nie tylko apel, występy
i popisy, ale także konkretne działania na rzecz
dzieci dotkniętych niepełnosprawnością. Po raz
kolejny w naszej szkole została zorganizowana
zbiórka
żywności
oraz
artykułów
przemysłowych na rzecz wychowanków Domu
Pomocy Społecznej w Kietrzu. Inicjatorkami
akcji były nauczycielki pani Barbara Waga oraz
pani Anna Rozłucka-Jankowska. Akcja spotkała
się z wielkim zrozumieniem ze strony ludzi
o dobrym sercu. Zebrane dary zostały
przekazane podczas apelu na ręce siostry
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Bogumiły Borkowskiej oraz nauczycielki pani
Magdaleny Lach,
Szczególne podziękowania należą się w tym miejscu ojcu
Piotrowi Słomińskiemu oraz mieszkańcom Baborowa,
którzy na jego prośbę włączyli się do akcji, a także
nauczycielom, rodzicom, uczniom i przedszkolakom.
Kolejną zbiórką charytatywną zorganizowaną w ZSP
w Baborowie była akcja „Dzieci dzieciom – dla Oliwki”.
Tym razem grupa teatralna „Wesoła gromada”
prowadzona przez nauczycielki: panią Bożenę Witkoś
i panią Barbarę Wagę, przedstawiła spektakl pt. „Baju,
baju, baj”, z którego całkowity dochód został
przeznaczony na rehabilitację naszej uczennicy Oliwki.
Do akcji włączył się również Samorząd Uczniowski oraz
jego opiekunka pani Anna Rosga, pomogły także dzieci
z przedszkola przy ulicy Krakowskiej i Powstańców.
W imieniu Oliwki symboliczny czek odebrała jej mama
gorąco dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania akcji.
Na zakończenie tej części apelu wystąpiła uczennica kl.
3B gimnazjum Magdalena Komorek, przygotowana przez
nauczyciela muzyki pana Marcina Czechowicza
i zaśpiewała piosenkę Stanisława Soyki o znamiennym
tytule „Tolerancja”.
Jak już wyżej wspomniano apele z okazji Dnia Osób
Niepełnosprawnych są szczególnym wydarzeniem w ZSP
w Baborowie. Honorowym gościem w tym roku był
malarz Stanisław Kmiecik – artysta malujący ustami
i nogami, którego prace mogliśmy podziwiać w holu
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szkoły oraz w przedszkolach. Na spotkaniach z uczniami
i przedszkolakami opowiedział o swoich
zainteresowaniach, swoim życiu i przede wszystkim
pracy, w trakcie powstały też rysunki, które ozdobią
ściany naszej szkoły i przedszkola.
Artysta dołączył także swój wkład finansowy do zbiórki
na rzecz małej Oliwii.
Organizatorki pragną podziękować wszystkim, którzy
pomogli w przygotowaniach apelu, a zwłaszcza pani
Annie Szewczuk – nauczycielce świetlicy za pomoc
w przygotowaniu przepięknej oprawy plastycznej
i udekorowaniu sali gimnastycznej, pani Ewie Świercz,
opiekunowi szkolnego radiowęzła panu Adamowi
Ratusiowi, opiekunowi kółka fotograficznego panu
Ryszardowi Ratusiowi.
Serdeczne dziękujemy także wspaniałym mamom pani
Renacie Kidziak oraz pani Alicji Majka za przygotowanie
biesiadnego stołu oraz upieczenie pysznych ciast.
Podziękowania kierujemy również do naszych
sponsorów: państwu Gwóźdź- Sklep Warzywniczy
„W Bramie”, za przekazanie owoców oraz pani Alicji
Szczepanik i panu Wiesławowi Mucha właścicielom
sklepu „Lewiatan” w Baborowie za przekazanie słodyczy.
Cała uroczystość nie mogłaby się jednak odbyć bez
ogromnego wsparcia, zrozumienia i pomocy dyrektor
ZSP w Baborowie pani Alicji Szuby, której jeszcze raz
pragniemy podziękować!
Barbara Waga,
Anna Rozłucka-Jankowska
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Z poezją za pan brat

Propagowanie piękna poezji, upowszechnianie
kultury słowa i sztuki recytacji to główne cele
Powiatowego Przeglądu Recytatorskiego
„Strofy o Ojczyźnie” organizowanego od wielu
lat w Głubczycach.
Uczestnicy turnieju mieli za zadanie
przygotować dwa utwory polskiego autorstwa
(jeden o ojczyźnie, drugi dowolny). Jury
konkursu oceniało młodzież i dzieci
w
kategorii
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych i średnich. Poziom konkursu był
wysoki. Szkołę Podstawową (kl. I-III)
reprezentowali uczniowie klasy Ib Sergiusz
Polak oraz Aleksandra Pasoń. Ola Pasoń podopieczna p. Lidii Wrzos zdobyła w turnieju
recytatorskim wyróżnienie.
W kategorii klas IV-VI z Szkoły Podstawowej
w Baborowie wystąpiły uczennice klasy 5Weronika Hipnarowicz oraz Paulina Olejnik.
Publiczne Gimnazjum w Baborowie
reprezentowała Anna Ratuś (op. Iwona
Nowak). Uczennica, recytując wiersze Wisławy
Szymborskiej „Radość pisania” oraz
Kazimierza Wierzyńskiego „Ktokolwiek jesteś
bez ojczyzny”, uplasowała się na II miejscu
w swojej kategorii. Gratulujemy sukcesu.
Iwona Nowak

Wesoła wdówka

Operetka Franciszka Lehára w trzech aktach z 1905 roku. Premiera
miała miejsce w Wiedniu 30 grudnia 1905 roku. Libretto zostało
napisane przez Victora Léon i Leo Steina.
Sztuka rozgrywa się w Paryżu w poselstwie nie istniejącego
księstewka niemieckiego. Młoda i piękna wdówka z tego księstwa,
Madeleine von Palmer, zamieszkała we Francji i istnieje obawa, że
może tam wyjść za mąż. Książęcy poseł ma nie dopuścić do
takiego małżeństwa i wyswatać Madeleine za rodaka, aby jej
miliony pozostały w księstwie. Tak w skrócie przedstawiał się
scenariusz wspaniałej operetki, którą mogliśmy oglądać na
deskach Teatru Muzycznego w Gliwicach w dniu 13 listopada
2015r.
Jako organizatorów cieszy nas tak duże zainteresowanie wyjazdem
na operetki. Jest to z pewnością bardzo ciekawa forma spędzania
wolnego czasu jak i poszerzania swoich zainteresowań i pasji. Na
następne pełne wrażeń i emocji spotkanie z artystami gliwickiej
sceny zapraszamy już na wiosnę. Dziękuję Pani Sylwii Sumik za
koordynowanie całego przedsięwzięcia a wszystkim uczestnikom
za stworzenie wspaniałej, pełnej kultury atmosfery podczas
wycieczki do Gliwic.
Lidia Piecha

SPOTKANIE Z ARTYSTĄ MALARZEM PANEM STANISŁAWEM KMIECIKIEM

Trzeciego grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych. Z tej okazji w ZSP w Baborowie
organizowane są uroczyste apele oraz spotkania z ciekawymi
ludźmi, którzy swoim życiem udowadniają, że pomimo
niepełnosprawności warto wyznaczać sobie różne cele i żyć pełnią
życia.
W tym roku gościem honorowym był pan Stanisław Kmiecik artysta należący do Światowego Związku Artystów Malujących
Ustami i Nogami z siedzibą w Księstwie Lichtenstein – VDMFK.
Współpracujący również z Wydawnictwem AMUN – Artyści
Malujący Ustami i Nogami w Raciborzu. Jego prace można
podziwiać na kalendarzach, kartkach świątecznych oraz wystawach
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organizowanych przez tę instytucję.
Już na kilka tygodni przed wspomnianą datą w holu
szkoły oraz w dwóch budynkach przedszkolnych
pojawiły się obrazy naszego gościa.
Stanisław Kmiecik to jeden z najbardziej utalentowanych
i nagradzanych artystów AMUN- u. Z okazji 50-lecia
istnienia Światowego Związku Artystów Malujących
Ustami i Nogami w konkursie malarskim spośród 500
prac nadesłanych z 60 państw praca artysty zajęła III
miejsce.
Uczniowie ZSP w Baborowie mieli okazję poznać
Stanisława Kmiecika osobiście i podziwiać artystę przy
pracy. Malarzowi towarzyszyła żona pani Monika
Woszczyńska – Kmiecik.
Uczestników spotkania zachwycił przede wszystkim
szybkością i precyzją stawianych kresek. W niespełna pół
godziny, zręcznie manewrując palcami u stóp, malarz
stworzył piękny pejzaż zimowy. Rysunek został
podarowany naszej szkole. Oczywiście w trakcie
tworzenia pan Stanisław prowadził ożywioną i pełną
humoru, rozmowę ze swoja żoną, która pokrótce
przybliżyła życiorys męża. Opowiedziała o jego licznych
zainteresowaniach, bo oprócz malarstwa, artysta
pasjonuje się wyścigami samochodowymi, a także bierze
udział w rajdach. Miałam okazję sama przekonać się, jak
doskonałym kierowcą jest pan Kmiecik, kiedy
musieliśmy przejechać pewną odległość, aby zdążyć na
spotkanie z przedszkolakami. Jak się okazuje brak rąk nie
stoi na przeszkodzie w prowadzenia auta.

Stanisław Kmiecik urodził się w 1971r. w Klęczanach
koło Nowego Sącza.
Nie mając od urodzenia rąk, już jako 5-letni chłopiec
zaczął malować ustami i nogami. Jest samoukiem. Jego
ulubione tematy malarskie to krajobrazy rodzinnych
okolic, martwa natura, akt, a także obrazy surrealistyczne
pełne bardzo osobistych metafizycznych nastrojów.
Z dziećmi i młodzieżą zaczął spotykać się na prośbę
jednej z matek chorego dziecka. Podczas takich spotkań
przekazuje własne doświadczenia życiowe, opowiada
o tym, jak przełamywać ograniczenia fizyczne
i realizować własne pasje. Mówi o tym, że mimo
niepełnosprawności można żyć w miarę normalnie; mieć
rodzinę, prowadzić samochód, wykonywać swój piękny
zawód. Artysta pomaga innym, na przykład małemu
Stasiowi, który podobnie jak pan Stanisław urodził się
bez rąk. O tej niezwykłej przyjaźni powstał reportaż
„Stanisław i Staś”, który zdobył I nagrodę w przeglądzie
dziennikarskim w 2015 roku. Obrazy Stanisława
Kmiecika były prezentowane w serialu TVP 1 „Klan”,
gdzie wprowadzono wątek niepełnosprawnego malarza.
Obcowanie z dziełami sztuki pobudza kreatywność
i wyobraźnię uczniów. Ekspozycja dzieł malarza
Stanisława Kmiecika w szkole i przedszkolach miała na
celu rozbudzanie zainteresowań dzieci dziełami
plastycznymi, ale i zainspirowanie do pokonywania
własnych ograniczeń.
Barbara Waga
Anna Rozłucka-Jankowska

Sprzątanie po Naszych czworonożnych pupilach
powinno być czynnością rutynową, która nikogo
nie zaskakuje i nie zadziwia. Nie mniej polskie
społeczeństwo wciąż pozostaje nieuświadomione
i wielu właścicieli nie sprzątając po swoim psie
postępuje niewłaściwie. Problem zanieczyszczeń
w postaci psich fekaliów nie dotyczy tylko dużych
aglomeracji, ale również małych miejscowości takich jak Nasza. Problem ten nie ma tylko wymiaru
estetycznego, bowiem w psich fekaliach znajdują
się liczne bakterie i pasożyty, które w czasie bezpośredniego kontaktu z dzieckiem mogą wywołać
rozliczne schorzenia i infekcje. Drodzy właściciele
pamiętajcie, że miejsca takie jak place zabaw, tere-ny zielone, parki czy skwery są przede wszystkim dla ludzi, w tym dzieci, a nie zaś dla czworonogów. Na szczęście istnieją prawne konsekwencje dla nieuświadomionych
właścicieli zwierząt domowych w postaci obowiązku usuwania zanieczyszczeń pozostawianych przez te zwierzęta
zapisanego w § 12 ust. 4 Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Baborów. Natomiast zgodnie

z powszechnie obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, ten, kto nie wykonuje obowiązków
określonych w regulaminie podlega karze grzywny, nakładanej w drodze mandatu przez policję. Dlatego też, reagujmy na każde negatywne zachowania właścicieli psów,
a w razie braku reakcji z ich strony wzywajmy policję.
Artur Czechowicz

Sprzątanie po psie prawnym obowiązkiem
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Remonty ulic baborowskich

Cieszę się, że mogę poinformować
mieszkańców Baborowa, iż Gmina
Baborów, w 2016 roku, otrzyma
dofinansowanie do remontu ulic:
Rzemieślników i 40-lecia PRL w wysokości
50% kosztów remontu (Kosztorys opiewa
na kwotę: 1 675 000zł) Cieszę się
ogromnie, ze te ulice POWSTANĄ - bo
obecnie są to po prostu drogi polne !
Gmina Baborów POTRAFI PISAĆ
BARDZO
DOBRE
wnioski
o dofinansowanie - nasz wniosek w sprawie
remontu ulic: Rzemieślników i 40-lecia
PRL- na 43 wnioski gminne zajął 2 miejsce
w punktacji ogólnej!
Dofinansowanie zostanie przyznane
w ramach rządowego programu o nazwie:
Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
(we wcześniejszych edycjach program nosił
nazwę: Narodowy program przebudowy
dróg lokalnych, zwany „schetynówkami”).
Cieszę się, że Powiat Głubczycki, również
w przyszłym roku otrzyma, w ramach tego
samego programu, dofinansowanie do
remontu powiatowego odcinka ulicy
Powstańców w wysokości 50% kosztów.
Gmina Baborów zadeklarowała pomoc
finansową przy remoncie ulicy Powstańców
– w wysokości 51% udziału własnego
Powiatu Głubczyckiego w inwestycji, czyli
586 500 złotych (wg kosztorysu). Powiat
Głubczycki również zadeklarował pomoc
finansową przy remoncie
ulic:
Rzemieślników i 40-lecia PRL w udziale
51% udziału własnego Gminy, czyli
427125zł.
Porozumienie między Gminą Baborów
a Powiatem Głubczyckim w sprawie
wzajemnej pomocy finansowej przy
remontach ulic zaowocowało przyznaniem
dodatkowych punktów podczas oceny
wniosków o dofinansowanie inwestycji, a –
w efekcie- wysokimi pozycjami
w rankingach.
Szczegóły na stronie Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego:
https://bipouw.ewojewoda.pl/…/program-rozwoju-gminneji-po…
Elzbieta Kielska, burmistrz Baborowa
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Remonty mostów

Zakończono remonty dwóch gminnych mostów na rzece Psinie. Remonty
polegały na wymianie wszystkich drewnianych elementów obu mostów
oraz wzmocnieniu konstrukcji betonowej mostu w Sułkowie. Koszt
remontu mostu w Babicach wyniósł: 29 816,91 zł, w Sułkowie: 34 881,18
zł. Remonty wykonała firma p. Janusza Chojny.
Elżbieta Kielska, burmistrz Baborowa

Wigilia to nie jest czas kiedy prezentów moc,
wigilia to nie jest czas gdy potraw sto na stole,
wigilia to przepiękny czas, Bożonarodzeniowy czas,
gdy siedzimy wszyscy w kole i mamy bliskich przy stole.
Spokojnych i zdrowych Świąt!
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
życzą Dyrekcja oraz Pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
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Gminny Turniej Tenisa
Stołowego

W
środowe
popołudnie
25.11.2015r.w hali sportowej przy
ul. Wiejskiej 5a ,odbył się Gminny
Turniej Tenisa Stołowego, na który
licznie przybyły dzieci, młodzież
i dorośli z naszej Gminny. Turniej
zorganizowali
pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury
Przy współpracy z Panem Arturem
Czechowiczem.
Zawody otworzyła Pani Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury -Lidia
Piecha, która przywitała przybyłych
zawodników, życząc im wielu
skutecznych akcji, emocjonujących
i efektywnych meczy a przede
wszystkim miłej zabawy. Sędzią
Głównym Turnieju został pan Artur
Czechowicz.
Rozgrywki zostały przeprowadzone
w trzech kategoriach: dziewcząt,
młodzików i dorosłych w grze
pojedynczej.
Zmagania podczas rozgrywanych
meczy były zaskakujące i bogate
w różnorodne style gry, przede
wszystkim w kategorii dorosłych.
Zawodnikom organizatorzy zapewnili
ciepły posiłek i napoje.
Po zaciętych meczach w grze pojedynczej
wyniki turnieju przedstawiły się
następująco:
W kategorii dziewcząt I miejsce
wywalczyła Katarzyna Purchla. II miejsce
zajęła Dominika Kojpasz. Na III miejsc
uplasowała się Oliwia Osadnik.
W kategorii młodzików I miejsce zajął
Daniel Kwiatkowski. II miejsce
wywalczył Paweł Baran. III miejsce
zdobył Piotrek Baran.
W kategorii dorosłych po znakomicie
rozegranych spotkaniach I miejsce
wywalczył Mateusz Gułaj. II miejsce zajął
Jacek Zarzycki, na trzecim miejscu
uplasował się Krzysztof Cyranka.
Chcielibyśmy
bardzo
serdecznie
podziękować zawodnikom turnieju za
przybycie, znakomitą i emocjonującą grę
oraz wspaniałą atmosferę. Serdeczne
podziękowania kierujemy dla Pana Artura
Echo Baborowa

Nowa oczyszczalnia ścieków w Tłustomostach

Zakończono budowę
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków
w Tłustomostach. Oczyszczalnia obsługuje tzw. stare i nowe osiedle
mieszkaniowe. Całkowity koszt realizacji robót związanych z budową
oczyszczalni oraz przepompowni ścieków oraz remoncie sieci sanitarnej wyniósł:
605 238,14 zł, z czego 500 tyś. zł wyniosła dotacja z Agencji Nieruchomości
Rolnych, Oddział Opole. Oczyszczalnię wraz z całą infrastrukturą sanitarną
będzie obsługiwał ZUK Baborów.
Elżbieta Kielska, burmistrz Baborowa

Czechowicza za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów.
Zachęcamy również do uczestnictwa sympatyków tenisa stołowego
w spotkaniach grupy LGS TOP SPIN, organizowanych przez pana Artura
Czechowicza w każdy czwartek od godz.17:00 do 19:00 w Sali
Widowiskowej przy ul. Rynek 9.
Joanna Kowalczyk-Klimczak
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Wizyta w chemicznym instytucie badawczym

We wtorek, 08 grudnia br. grupa uczniów naszego gimnazjum pod
opieką nauczycieli p.Bożeny Bensz, p. Andrzeja Deszki oraz p.
Marioli Litwinowicz wybrała się do jedynego w naszym regionie
chemicznego instytutu badawczego, czyli Instytutu Ciężkiej Syntezy
Organicznej (ICSO) w Kędzierzynie-Koźlu.
Zostaliśmy bardzo ciepło przywitani przez panią menadżer
Małgorzatę Bojkowską, która przybliżyła nam cele pracy Instytutu
oraz projekt budowy Centrum Nauki Chemii na terenie Kędzierzyna.
Następnie przeszliśmy do świetnie wyposażonych laboratoriów,
gdzie pod kierunkiem pracujących tam naukowców młodzież mogła
samodzielnie wykonać proste doświadczenia chemicznie dotyczące
różnych metod pomiaru odczynu roztworów. Uczniów wszystko
interesowało, zadawali dużo wnikliwych pytań, z ciekawością
obserwowali nieznane im dotąd urządzenia.
Ponieważ był to czas „mikołajkowy” na pożegnanie dostaliśmy
firmowe cukierki i długopisy. Pełni wrażeń udaliśmy się na posiłek,
a następnie do kina. Myślę, że było to pierwsze, ale na pewno nie
ostatnie spotkanie naszych uczniów z ICSO. Sądząc po ich
zaangażowaniu warto kontynuować takie wyjazdy.
Mariola Litwonowicz - nauczycielka chemii
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Mikołajkowy bus

Od kilku już lat wożą nas najsympatyczniejsi kierowcy z Baborowa Pani Asia i Pan Bartek Chacko.
Zawsze rano z uśmiechem na twarzy przyjeżdżają
aby bezpiecznie zawieźć nas do Raciborza. Dobre
słowo i dużo wsparcia potrzebne jest nam dzieciom
z różnymi niepełnosprawnościami. Dopełnieniem
ich dobroci były najsłodsze paczki mikołajkowe,
które nam podarowali z okazji Mikołajek. Dziękujemy im z całego serca za wszystko, za słodkie
niespodzianki, za uśmiech, cierpliwość i to, że są
dla nas jak dobre Anioły, które bezpiecznie dowożą
nas do celu.
Dzieci z busa i bardzo wdzięczni rodzice.
Pozdrawiam
Mariusz Kostyk

Owoce i Warzywa w Szkole

Od października 2015 roku w naszej szkole rozpoczęły się dostawy owoców i warzyw w ramach
programu "Owoce i warzywa w szkole". To już
szósta edycja akcji, w której nasza szkoła bierze
udział. Dzieci z klas 1-3 otrzymują w szkole bezpłatnie owoce lub warzywa: jabłka, gruszki, marchew, rzodkiewkę, paprykę, soki owocowe. Jest to
możliwe dzięki realizacji unijnego programu
"Owoce i warzywa w szkole". Realizacją programu zajmuje się AGENCJA RYNKU RONEGO
(ARR). Głównym celem programu jest kształtowanie wśród dzieci dobrych nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie udziału owoców
i warzyw w ich codziennej diecie. Program ten ma
przeciwdziałać otyłości u dzieci, zapobiegać chorobom cywilizacyjnym spowodowanym nieodpowiednią dietą. Wprowadzenie u dzieci od
najmłodszych lat właściwej, zróżnicowanej diety,
bogatej w owoce i warzywa, może w znaczącym
stopniu wpłynąć na zachowanie dobrego zdrowia
przez całe życie oraz ograniczyć ryzyko nadwagi
czy wręcz otyłości. Właściwe odżywianie jest niezbędne zarówno dla rozwoju fizycznego, jak
i umysłowego dzieci. Zwiększa ich odporność
oraz wpływa korzystnie na możliwość koncentracji. Dieta bogata w owoce i warzywa dostarcza
dzieciom odpowiednich witamin i składników mineralnych, niezbędnych w trakcie dużego wysiłku,
jakim jest nauka w szkole. Sprzyja więc osiąganiu
dobrych wyników w nauce i sporcie. W ramach
realizowanego programu uczniowie biorą udział
w różnorodnych działaniach edukacyjnych wzbogacających ich wiedzę na temat zdrowego stylu
życia.
Dolipska Bożena
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Burzliwa jesień „Cukrownika”

Gdy w czerwcu tego roku drużyna seniorów
„Cukrownika” spadła z kl. A, nad klubem zebrały się
czarne chmury. Czarę goryczy przelali zasłużeni
i doświadczeni zawodnicy składając rezygnację z gry
w niższej klasie. Do dymisji podał się trener tego zespołu
Dariusz Macedoński z Głubczyc. Drużyna praktycznie
przestała istnieć, ponieważ obcy zawodnicy też wrócili do
swoich klubów. Zdesperowani członkowie zarządu MGKS
Cukrownik zwołali nadzwyczajne zebranie członków
klubu w lipcu br. i złożyli pisemne rezygnacje ze
społecznej pracy w „Cukrowniku”. Na zebraniu powiało
grozą, gdy jeden z byłych działaczy „Cukrownika” zgłosił
wniosek o likwidację klubu. Ostatecznie po wyjaśnieniu
statutowych zapisów, prowadzący zebranie Jan Jasion
odroczył widmo likwidacji na dwa tygodnie do kolejnego
zebrania. Trener drużyn młodzieżowych A. Kanas
zaapelował do działaczy o rozwagę i zadeklarował, że
przygotuje nową kadrę seniorów do rozgrywek w Kl. B.
Światło w tunelu:
Na początku sierpnia br. odbyło się drugie Nadzwyczajne
Walne Zebranie „Cukrownika”. Trener A. Kanas
w obecności zawodników przedstawił nową drużynę
seniorów i zapewnił działaczy, że ta grupa rozpocznie
i zakończy rozgrywki w sezonie 2015/2016. Deklaracja
spowodowała, że członkowie zarządu wycofali swoje
rezygnacje i wzmocnili swój skład o nowych członków.
Obecnie zarząd działa w 7-osobowym składzie:
Aleksandra Śliwińska – prezes, Aneta Huwer, Bogusław
Latko, Grzegorz Bencal, Tomasz Owczarek, Jerzy
Bedlechowicz, Paweł Kiner.
Seniorzy walczą!!!

Po bardzo ciężkim początku sezonu seniorzy
,,Cukrownika’’ uspokoili grę i ustabilizowali skład
drużyny, co dało efekt w postaci wspaniałych zwycięstw
w drugiej połowie rundy jesiennej. Gratulujemy i
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i dziękujemy za to, że porażki dodały siły i determinacji
w grze naszym zawodnikom.
Juniorzy Młodsi w elicie:
Ogromny sukces odnieśli juniorzy młodsi „Cukrownika”
(do lat 16) zdobywając I miejsce w rozgrywkach I ligi. To
mistrzostwo oznacza, że w rundzie wiosennej 2016 r.
Nasza drużyna będzie grała w gronie najlepszych 8 drużyn
na Opolszczyźnie. Rozegrają w opolskiej lidze 14 spotkań
(mecz i rewanż) z takimi klubami jak: „MKS Kluczbork,
Stal Brzeg, Chemik K.Koźle, Start Namysłów, Piast
Strzelce Op., Hattric Głuchołazy, Atom Grądy”.

Gratulacje i powodzenia w Opolskiej Lidze Juniorów
Młodszych w rundzie wiosennej sezonu 2015/2016!!!
Trampkarze niepokonani:
Trampkarze od lat przyzwyczaili nas do zwycięstw
i solidnej gry. Nie zawiedli również w rundzie jesiennej.
Gratulacje!
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Jubileusz „Cukrownika”

Z inicjatywy trenera „Cukrownika” A. Kanasa w dniu 20 listopada br. odbyło się towarzyskie spotkanie w Sali
widowiskowej GOK. Wśród zaproszonych gości byli dawni i obecni działacze „Cukrownika oraz osoby
sympatyzujące z klubem. To udane spotkanie zaowocowało zawiązaniem Komitetu organizacyjnego obchodów 70lecia „Cukrownika”, które jest planowane na 30-31 lipca 2016 r. Przewodniczącym Komitetu wybrano Janka Jasiona,
a pozostali członkowie to: Śliwińska Aleksandra, Bronisław Kanas, Tomasz Krupa, Artur Czechowicz, Jerzy
Bedlechowicz, Jan Klimaszewski, Bogusław Latko, Bolesław Mucha, Grzegorz Bencal. Organizatorzy obchodów
mają w planie zorganizowanie święta sportu jakiego jeszcze nie pamiętają najstarsi członkowie klubu. Ta impreza ma
być dla wszystkich mieszkańców Naszej gminy dlatego zdecydowano połączyć ją z Turniejem o Puchar Burmistrza
Gminy Baborów. Zjednoczeni pod wspólnym biało-niebieskim sztandarem „Cukrownika”, działacze zwrócili się do
Redakcji „Echo Baborowa” o patronat medialny przygotowywanych obchodów.
Aleksandra Śliwińska - Prezes MGKS Cukrownik

Teatr nie jest nudny!

Wyjazdem do Gliwickiego Teatru Muzycznego na
musical Dźwięki muzyki zakończyliśmy działania
związane z realizacją projektu Teatr nie jest nudny!
Harmonogram projektu zakładał trzy wyjazdy na
spektakle do teatru muzycznego w Gliwicach
i dwudniową wycieczkę do Krakowa, w programie której
zaplanowaliśmy zwiedzanie wystawy Szlakiem
europejskiej tożsamości Krakowa w podziemiach
krakowskiego rynku oraz spektakl w Teatrze
Współczesnym połączony z warsztatami teatralnymi dla
dzieci.
Na łamach Echa Baborowa ukazywały się już informacje
dotyczące poszczególnych wydarzeń, podsumowując
całość zadania jeszcze raz o nich przypomnę.
Pierwszy wyjazd teatralny, na muzyczną inscenizację
Pinokia, odbył się 30 maja i zgromadził 50-osobową
grupę uczestników, mimo pięknej pogody
i weekendowego czasu. To był bardzo dobry początek.
I tak dobrze realizował się ten projekt do końca. Na
kolejne przedstawienia – w październiku Księżniczka
czardasza, w listopadzie Mały Książę, w grudniu Dźwięki
muzyki – zawsze mieliśmy nadkomplet chętnych
i w przypadku czyjejś rezygnacji zwolnione miejsce zaraz
zajmował ktoś z listy rezerwowej.

Wycieczka do Krakowa, w pierwszy październikowy
weekend, także bardzo nam się udała. Uczestnicy bardzo
chętnie już zapisali by się na kolejne wyjazdy, koniecznie
z nocowaniem. Ogromnie cieszy fakt, że nasz pomysł
i podjęte działania spotkały się z takim zainteresowaniem
młodych odbiorców.
Projekt Teatr nie jest nudny!, skierowany do dzieci
i młodzieży z terenu naszej gminy, był wspólnym
przedsięwzięciem bibliotek publicznej i szkolnej oraz
Stowarzyszenia Miłośników Sułkowa, a jego realizacja
była możliwa dzięki dofinansowaniu (15.000,00 zł)
uzyskanemu od Fundacji PZU w ramach konkursu PZU
z kulturą. Dlatego odbiorcy wszystkich projektowych
działań nie ponosili żadnych kosztów uczestnictwa.
Na zakończenie pragnę podziękować paniom Ewie
Świercz i Jadwidze Kowalczykowskiej ze
Stowarzyszenia Miłośników Sułkowa, bez którego nie
udało by nam się pozyskać pieniędzy na zrealizowanie
naszego pomysłu.
Pięknie dziękuję także paniom Annie RozłuckiejJankowskiej oraz Annie Szewczuk za gotowość do pracy
w czasie wolnym, niezawodność i opiekę nad
uczestnikami wyjazdów.
Ewa Ratuś

Sukces AGROPOLU Sp. z o.o.
Miesięcznik Forbes co roku sporządza listę „Diamentów", ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech
latach najbardziej dynamicznie powiększały swoją wartość.
Z ogromną przyjemnością dowiedzieliśmy się, że firma AGROPOL, świętująca w tym roku 25 lat działalności,
znalazła się w prestiżowym gronie „Diamentów Forbesa 2016".
Listę „Diamentów Forbesa 2016" opracowano zgodnie z zasadami szwajcarskiej metody wyceny wartości firm.
Wzięto pod uwagę wyniki finansowe oraz wartość majątku. Do sporządzenia wyceny wykorzystano dane
uwzględniające m.in.: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, należności oraz nakłady na
inwestycje.
Wyniki rankingu zostaną opublikowane w formie specjalnego raportu, który będzie dołączony do miesięcznika
Forbes nr 2/2016.
Echo Baborowa
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Prezent od Mikołaja…
„ Jest taki dzień w roku, gdy miłość się w sercach podwaja i światłem jaśnieje wśród zmroku - to dzień Świętego
Mikołaja”.

W poniedziałek- 7 grudnia w naszej szkole, przy ul.
Wiejskiej, już od samego rana mikołajkowy, radosny nastrój udzielał się wszystkim uczniom klas młodszych…
nie mogli doczekać się odwiedzin Świętego Mikołaja.
Kiedy oczekiwany gość już przyszedł i rozgościł się
w klasie, uczniowie, aby dostać prezent, musieli wykazać
się swoimi wiadomościami i umiejętnościami. Wszyscy
wyśmienicie poradzili sobie z mikołajkowymi zadaniami
SERDECZNIE GRATULUJEMY firmie AGROPOL i udowodnili, że potrafią być grzeczni. Święty Mikołaj
w zamian za wierszyki, piosenki i kolędy zagrane na flei życzymy dalszych sukcesów!
Elżbieta Kielska tach, obdarował uczniów prezentami. Po pożegnaniu
z naszym gościem, dzieci rozpakowały prezenty i rozmawiały wraz ze swoimi wychowawczyniami na temat raINFORMACJA
W tym wydaniu Echo Baborowa znajduje się dodatek dości z otrzymanych prezentów oraz radości, jaka płynie
specjalny w postaci harmonogramu odbiórki odpadów na z obdarowywania prezentami bliskiej osoby. Mikołajkopierwsze półrocze 2016 r. Informujemy, że dodatek ten wy nastrój towarzyszył wszystkim przez cały dzień.
został w całości przygotowany oraz wydrukowany przez Dzieci szczęśliwe wróciły do domu, pamiętając o tym, że
„każdy może zostać Świętym Mikołajem”. A co najważZakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Redakcja niejsze –odwiedziny Świętego Mikołaja rozpoczynają
czas oczekiwania na najmilsze święta w roku, czas choinki, kolędy, śniegu, żłobka… wszyscy czekamy już teraz
na Święta Bożego Narodzenia.
Ewelina Szwec- nauczycielka ZSP
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Sukces „Legato”- małych flecistów z klasy III b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Baborowie

„ Muzyka jest sztuką; jak wszelkie cnoty i zalety popierać, a przy tym cześć i chwałę Bogu oddawać”
Johann Mattheson

Grudzień to miesiąc niezwykle magiczny, wszystkim
kojarzy się z atmosferą Świąt Bożego Narodzenia oraz
melodią kolęd. Dla zespołu Legato- małych flecistów
z klasy III b to czas pełen radosnych chwil i niesamowitych wzruszeń, dlatego, że 11 grudnia spełniło się ich
marzenie… dzieci wzięły udział w XV Wojewódzkim
Konkursie o tytuł „ Mistrza Fletu” i kolędami „Gdy się
Chrystus rodzi” oraz „Lulajże Jezuniu” zagranymi na
dwa głosy „zaczarowały” komisję i zajęły I miejsce.
Konkurs odbył się w Raciborzu, w Klubie młodzieżowym „Strefa”, a brały w nim udział zespoły flecistów ze
szkół podstawowych i gimnazjów z całego województwa śląskiego i nie tylko. Poziom konkursu był bardzo
wysoki, a nasze przygotowania do niego rozpoczęliśmy
wiele tygodni wcześniej. Moi, mali artyści poświęcili
wiele pracy, aby osiągnąć ten sukces… codziennie,
dzielnie i cierpliwie ćwiczyli każdy dźwięk, każdy takt
zagranych kolęd. Jestem bardzo dumna z sukcesu moich
uczniów i życzę im jeszcze wielu takich radosnych
i szczęśliwych chwil, jakie towarzyszyły nam właśnie
tego dnia, kiedy po długich obradach jury, odbieraliśmy
nagrodę. Ta wyjątkowa, dziecięca radość i wiara w sens
tego co robią, dodają mi sił i energii na każdy dzień pra- Wszystkim, aby ten świąteczny czas był niezwykły, pełen
wzruszających chwil, pachnący choinką i piernikami oraz
cy z moimi uczniami.
Mali zwycięzcy to: Dżesika i Wiktoria Baziak, Kamila rozśpiewany melodią pięknych, polskich kolęd!
Ewelina Szwec- nauczycielka ZSP
Bilicka, Nicola Fergisz, Oliwia Kmiecik, Anna Larisch,
Karolina Stanulewicz, Lilianna Ligocka, Julia Muller,
Amelia i Oliwier Mazurkiewicz, Igor i Mikołaj Pawelec,
Marcin Ledzion, Robert Wiatrowicz i Dawid Krajczy.
Wspomnę jeszcze, że w ubiegłym roku, o tej samej porze, Ci sami uczniowie w XIV Powiatowym Konkursie
o tytuł „Mistrza Fletu” zdobyli - Grand Prix 2014 za
najlepiej wykonane utwory muzyki bożonarodzeniowej
na fletach podłużnych.
Serdecznie DZIĘKUJĘ Dyrekcji naszej szkoły, Rodzicom „moich dzieci” za pomoc i wsparcie w zakresie
rozwijania zainteresowań i talentów naszych uczniów
oraz wszystkim osobom, które tego dnia mocno trzymały za nas kciuki.
A że święta tuż, tuż… wraz z zespołem „Legato” życzę
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