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NSP LUDNOŚCI I MIESZKAŃ
Wstępnie o Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań
pisaliśmy w grudniowym Magazynie Samorządowym. Dla
przypomnienia spis zostanie przeprowadzony w dniach od 1
kwietnia do 30 czerwca 2011 roku z wykorzystaniem elektronicznych systemów. W tym czasie pojawi się w Państwa
domach rachmistrz spisowy – wyposażony w legitymację ze
zdjęciem oraz urządzeniem typu hand-hell do wprowadzania
danych uzyskanych od Państwa. Program którym będzie
posługiwał się rachmistrz zapewnia całkowite bezpieczeństwo
danych, gdyż podane przez Państwa informacje rachmistrz
wprowadza do formularza elektronicznego gdzie program
bezpośrednio eksportuje dane do Urzędu Statystycznego. Po
zsynchronizowaniu danych , rachmistrz nie ma już dostępu do
przekazanych informacji. Zgodność informacji zawartych w
formularzu bada Urząd Statystyczny, który zatwierdza
przekazane dane lub przekazuje rachmistrzowi do ponownego
uzupełnienia. Obowiązek udzielania odpowiedzi.
Rachmistrz poprosi Państwa o udzielenie odpowiedzi tylko na
te pytania, które są zawarte w formularzu elektronicznym.
Wyjaśni Państwu kto powinien udzielać odpowiedzi na pytania,
oraz na które pytania odpowiedzi można udzielić na zasadzie
dobrowolności. Reasumując wszystkie osoby objęte spisem
oraz spisem próbnym i kontrolnym zobowiązane są do
udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą
odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Do udzielenia
odpowiedzi o osobach małoletnich obowiązane są pełnoletnie
osoby, wspólnie z nimi zamieszkałe. Do udzielenia odpowiedzi
o osobach nieobecnych obowiązane są pełnoletnie osoby,
wspólnie z nimi zamieszkałe. W obiektach zbiorowego
zakwaterowania, w przypadku braku możliwości bezpośredniego spisania osoby, danych dotyczących nazwiska i imion,
płci, daty urodzenia, obywatelstwa, czasu trwania i przyczyny
przebywania, informacji o miejscu poprzedniego zamieszkania
oraz poziomie wykształcenia udzielają – w zakresie posiadanej
dokumentacji – zarządzający tymi obiektami. Informacji o
budynkach zarządzanych przez osoby prawne i jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej udzielają
zarządzający lub administrujący tymi budynkami. Informacji o
budynkach stanowiących własność osób fizycznych udzielają
właściciele, użytkownicy lub administratorzy tych budynków.
Informacji o niezamieszkanych mieszkaniach udzielają
zarządzający lub administrujący budynkami, w których te
mieszkania się znajdują.
INFORMACJA GŁÓWNEGO URZĘDU
STATYSTYCZNEGO
Uprzejmie informuje, że od 22 marca br., na stronie
www.stat.gov.pI udostępniony został demonstracyjny formularz do samospisu internetowego do Narodowego Spisu
Ludności i Mieszkań 2011 w wersji do badania pełnego oraz do
badania reprezentacyjnego.
Wersja demonstracyjna jest przeznaczona wyłącznie do
zapoznania się z funkcjonalnością aplikacji, informacje
wprowadzone na tym formularzu nie są zapisywane w bazie
danych i są widoczne tylko do momentu wylogowania.
Właściwy formularz będzie można wypełnić od chwili
rozpoczęcia NSP 2011 to jest, od 1 kwietnia br., ale nie później
niż do 16 czerwca 2011 roku. Formularz będzie aktywny, to
znaczy będzie można go wypełniać przez 14 dni od pierwszego
zalogowania, jednorazowo lub etapami, dowolnego dnia, o
dowolnej porze.

Wprowadzone dane będą zapamiętywane. Jeśli przez 4 dni
formularz nie zostanie wypełniony w całości, spis w danym
gospodarstwie domowym zostanie dokończony drogą
telefoniczną lub przez rachmistrza spisowego.
ELEKTRONICZY DOWÓD OSOBISTY
Już od 1 lipca 2011 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznych dowodach osobistych. Każdy będzie mógł wymienić
stary plastikowy dowód osobisty na nowy, który pozwoli
między innymi na składanie podpisu elektronicznego.
Osoby, których dokumenty stracą ważność przed 30 czerwca
br., otrzymają dowody osobiste jeszcze w starej wersji. W
podobnej sytuacji są osoby, które w pierwszym półroczu
zmienią nazwisko , bądź miejsce zameldowania. W pierwszej
kolejności dowody osobiste będą wymieniane tym osobom,
które otrzymały poprzedni dokument potwierdzający tożsamość w 2001 r. W następnej kolejności wymienione będą
dowody osobiste, z 10 letnim okresem ważności. Zgodnie z
nową ustawą wniosek o dowód będzie można złożyć
w dowolnej gminie. Dokument potwierdzający tożsamość
będą mogły posiadać również osoby, które nie ukończyły
jeszcze osiemnastego roku życia. Dziecko, które nie skończyło
pięciu lat, otrzyma dowód osobisty na pięć lat, starsze dziecko na 10 lat.
Dwie rzeczy są istotne w przypadku elektronicznego dowodu
tożsamości. Będzie nowoczesny, a za jego wymianę, lub
wyrobienie nie zapłacimy ani grosza.
Sejm przyjął ustawę o nowych dowodach osobistych i jest
szansa, że dzięki temu wreszcie uda się w Polsce uruchomić
zintegrowaną platformę e-administracji. Dowód z mikrochipem przynajmniej teoretycznie będzie przepustką do bardzo
wielu usług administracyjnych, które mogą zostać zlokalizowane w sieci. Same dowody oczywiście nie wystarczą, bo
potrzebna będzie jeszcze odpowiednia infrastruktura, jednak
pierwszy krok w tym kierunku został właśnie zrobiony.
Jakie są założenia dla nowych dowodów osobistych?
Mają pozwolić na składanie podpisu elektronicznego, a więc na
załatwianie różnych spraw urzędowych także za pośrednictwem sieci. Pozwoli na dostęp do rejestrów publicznych i
różnych baz danych, takich jak będący jeszcze w powijakach
rejestr usług medycznych NFZ. Dowód stanie się więc w
przyszłości przepustką do lekarza. Dzięki integracji mikrochipów, nowe dokumenty mają być też bezpieczniejsze.
GDZIE SZUKAĆ POMOCY MEDYCZNEJ
W NOCY I ŚWIĘTA?
Od 1 marca br. zmieniają się zasady korzystania z nocnej i
świątecznej pomocy doraźnej. Niezależnie od miejsca
zamieszkania każdy pacjent wymagający konsultacji lekarskiej
czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych oraz w weekendy i
święta będzie mógł zgłosić się do dowolnej placówki realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ. W
Wielkopolsce będą to 44 podmioty. Zostały one wyłonione w
drodze rozstrzygniętego dziś przez Wielkopolski Oddział
Wojewódzki NFZ konkursu.
Do tej pory nocna i świąteczna opieka zdrowotna była związana
z lekarzem rodzinnym, u którego zadeklarowany jest pacjent.
To on wskazywał mu placówkę, w której dana osoba mogła
korzystać z pomocy lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach
nocnych oraz w weekendy i święta. Od 1 marca br. przestaje
obowiązywać rejonizacja. Pacjent w sytuacji pogorszenia stanu
zdrowia będzie mógł korzystać z pomocy dowolnego punktu
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nocnej opieki, funkcjonującego od godz.18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni ustawowo
wolne od pracy.
Wielkopolska, tak jak pozostałe województwa, została
podzielona na obszary, które będą kompleksowo obsługiwane
przez wybranego w drodze konkursu świadczeniodawcę. W
naszym regionie wydzielono 44 tego rodzaju rejony. Różnią się
one wielkością populacji. Zazwyczaj obejmują terytorialnie
obszar powiatu, chyba że specyfika terenu spowodowała inny
podział. Przykładem jest m.in. powiat poznański, który ze
względu na swoją wielkość został podzielony na mniejsze
obszary.
Pieniądze na zabezpieczenie nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej znajdują się w ramach finansowania Podstawowej
Opieki Zdrowotnej. Na ten cel WOW NFZ zarezerwował w
tegorocznym planie pieniądze na poziomie roku ubiegłego,
czyli ponad 670 milionów złotych. Wielkopolski Oddział
Funduszu utrzymał również jedne z najwyższych stawek w
Polsce, tak aby zabezpieczyć jak najlepszy dostęp do tych
świadczeń.
Przypominamy, że pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:
nagłego zachorowania
nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów
stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane
środki domowe lub leki dostępne bez nie przyniosły spodziewanej poprawy.
Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają
między innymi:
zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np.
kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką,
szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków
rozkurczowych
bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków
przeciwbólowych
biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w
podeszłym wieku
zatrzymanie stolca lub moczu
nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej
próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie
ratunkowe).
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Gminna Komisja RPA została powołana Zarządzeniem Nr
121/2010 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2010 r.
GKRPA działa na terenie Miasta i Gminy Borek Wlkp,
prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na podstawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Przy realizacji swych zadań Komisja współpracuje z placówkami lecznictwa odwykowego, rganami ścigania i wymiaru
sprawiedliwości, szkołami, placówkami pomocy społecznej,
kościołami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się
problematyką z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Komisja pracuje w formie posiedzeń plenarnych w pełnym
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składzie, a także pracuje w zespołach: ds. orzecznictwa i ds.
kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych jak
również członkowie komisji pełnią dyżury, w każdy pierwszy i
trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 15.00 do 16.00 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
W skład komsji wchodzą: pedagodzy szkolni, psycholog,
lekarz, policjant, pracownicy. Ośrodka Pomocy Społecznej,
przedstawiciel Caritas i kościoła. Komisja działa w 10 osobowym składzie. Jak przedstawia się procedura kierowania
przez komisję na badanie w przedmiocie uzależnienia osoby
nadużywającej alkoholu:
1. Złożenie pisemnej informacji w formie wniosku do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borku Wlkp. ul. Rynek 1
- Komisję może powiadomić każdy np. rodzina osoby
mającej problem z alkoholem, sąsiedzi, zakład pracy,
policja, MGOPS.
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzywa do stawienia się zgłoszona osobę i na
podstawie zebranego materiału podejmuje rozmowę
motywacyjno - informacyjną.
3. Zgodnie z art. 24 i art.25 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, kieruje również
na badanie do lekarza biegłego w celu wydania pozytywnej
opinii lub negatywnej w przedmiocie uzależnienia od
alkoholu.
4. Jeżeli opinia lekarza biegłego psychiatry wskazuje
uzależnienie a osoba zgłoszona odmawia poddania się
leczeniu, komisja przygotowuje i składa wniosek do Sądu
Rejonowego w Gostyniu Wydział Rodzinny i Nieletnich o
poddanie się leczeniu. O zobowiązaniu do leczenia orzeka
sąd w postępowaniu nieprocesowym.
5. Przed przygotowaniem wniosku do sądu o orzeczeniu
obowiązku leczenia komisja rozpoznaje czy w związku z
nadużywaniem alkoholu nie został złamany któryś z artykułów kodeksu karnego, a w szczególności art. 207 mówiący o
odpowiedzialności karnej za fizyczne lub moralne znęcanie
się nad członkami rodzin. Masz problem? Żyjesz w stresie?
Nie wiesz jak sobie poradzić?
Przyjdź do nas! Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Borku Wlkp. ul. Rynek 1
Wszelkich informacji dotyczących:
- działalności profilaktycznej
- pomocy w problemach osobistych i rodzinnych
- działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych udziela Pełnomocnik Burmistrza ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Elżbieta
Pawlak Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, tel.
65 5716 120 lub 697 800 22.
WYBORY SOŁTYSÓW
Po wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010 r.
rozpoczęła się kolejna kadencja rad gmin, wójtów i burmistrzów. W większości gmin wybory sołtysów i członków rad
sołeckich (oraz przewodniczących osiedli i rad osiedlowych)
zazwyczaj odbywają się pół roku po wyborach samorządowych. Jednak nie jest tak wszędzie, bo jest to uzależnione od
zapisów zawartych w statutach sołectw. Terminy te mogą być
bardzo odległe od wyborów rad gmin i wójtów czy burmistrzów: jest tak wtedy, gdy kadencja jednostek pomocniczych nie
trwa 4 lata, ale np. 2 albo 5. A tak się zdarza. O ile bowiem
czteroletnia kadencja rad gmin i wójtów (burmistrzów,
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prezydentów miast) wynika z przepisów ustawowych, to czas
trwania kadencji jednostek pomocniczych nie jest określony w
najważniejszej dla gmin i jednostek pomocniczych ustawie o
samorządzie gminnym, ani w innych ustawach. O tym ile ta
kadencja ma trwać powinna rozstrzygnąć rada gminy w statucie
sołectwa, ponieważ obowiązek uregulowania zasad i trybu
wyborów do organów sołectwa nakłada na nią przepis art. 35
ust 3 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, nie narzucając jej
jednak niczego w tym względzie.
Sprawa wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w ustawie o
samorządzie gminnym została uregulowana bardzo ogólnie,
nader oszczędnie i tylko w przepisie art. 36 ust.2. Jest on
następujący: „Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani
są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.”
Takie są podstawowe zasady ustawowe, natomiast pozostałe
sprawy takie jak:
a) nie wymienione w art. 36 ust 2 zasady (w tym czas
trwania kadencji),
b) sposób wyborów: na zebraniu wiejskim czy w lokalu
wyborczym w określonym dniu od określonej godziny rano
do określonej po południu,
c) zawiadomienie mieszkańców o wyborach,
d) sposób zgłaszania kandydatów,
e) organizacja i sposób głosowania,
f) protesty wyborcze i tryb ponownych wyborów w razie
uznania protestu - powinny być uregulowane właśnie w
statucie sołectwa, przez radę gminy. Obowiązek ten nakłada
na nią przepis art. 35 ust 1 oraz art. 35 ust 3 pkt. 2 ustawy o
samorządzie gminnym, przy czym przepisy w statucie
sołectwa, nie mogą być sprzeczne z zacytowanym przepisem
ustawowym, nie mogą go modyfikować ani zmieniać.
Ustawa jest bowiem aktem prawa wyższego rzędu, a statut
sołectwa jako akt prawa miejscowego – jest aktem prawa
niższego rzędu.
W naszej gminie wybory sołtysów, rad sołeckich oraz organów
osiedla odbyły się w dnach od 8 do 23 lutego 2011 roku według
ustalonego harmonogramu przez Radę Miejską. Gospodarzami
spotkań wiejskich byli sołtysi wsi , którzy zapoznali mieszkańców oraz gości z działalnością sołtysa i rady sołeckiej za
miniony okres kadencji . Zebrania obsługiwali wyznaczeni
radni przy pomocy pracowników Urzędu Miejskiego. Na
tegorocznych wyborach sołtysów nie zabrakło władz samorządowych w osobach Burmistrza Marana Jańczaka lub jego
zastępcy Elżbiety Pawlak, Przewodniczącego Rady Miejskiej
Romana Kręciołka oraz W-ce starosty gostyńskiego Janusza
Skory.
A oto jak wyglądała frekwencja wyborcza w poszczególnych
sołectwach i kogo wybrano na sołtysa:

Jak Państwo zauważyliście 8 wsi sołeckich dokonało zmian na
stanowisku sołtysa. Gratulujemy wyboru sołtysom i radom
sołeckim oraz zapraszamy do owocnej współpracy.

Sołtysi kadencji 2011-2014

Z OSTATNICH PRAC RADY MIEJSKIEJ
BORKU WLKP.
Od początku 2011 roku Rada Miejska Borku Wlkp. odbyła
dwie sesje. W dniu 20 stycznia odbyła się IV sesja, natomiast w
dniu 17 marca 2011 r. V sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Łącznie podjęto 18 uchwał, a najważniejsze z nich, to:
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek
Wlkp. na lata 2011-2021,
- uchwalenia budżetu Gminy Borek Wlkp. na 2011 rok,
- zarządzenia wyborów sołtysów oraz organów osiedla, wybory
przeprowadzono w lutym br. – w ośmiu sołectwach zmieniły się
osoby piastujące ten urząd i tak: w Skokowie, Wycisłowie,
Bruczkowie, Bolesławowie, Głogininie, Grodnicy, Jeżewie i
Maksymilianowie,
- stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej
Borku Wlkp. Pana Edwarda Sikorskiego w związku ze śmiercią
radnego,
- wyodrębnienia w budżecie Gminy Borek Wlkp. na rok 2012
środków stanowiących fundusz sołecki,
- zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Borku
Wlkp. za osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych,
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- określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Ponadto na sesji zostały przedstawione informacje: o stanie
bezpieczeństwa na terenie powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem naszej gminy oraz o stanie ochrony przeciwpożarowej.
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
20 grudnia 2010 r. rozpoczął działalność Zakład Aktywności
Zawodowej w Leonowie w którym zatrudniono 35 osób
niepełnosprawnych oraz 15 osób obsługi administracyjno
instruktorskiej.
Zatrudnione osoby niepełnosprawne pracują w jednym z trzech
działów Zakładu.
Dział pralniczy - świadczy profesjonalne usługi prania,
suszenia, prasowania bielizny hotelowej oraz odzieży roboczej.
Dział poligrafii - wykonuje projekty oraz wydruki wizytówek,
plakatów, wszelkiego rodzaju druków,plakatów oraz ulotek
informacyjnych.
W dziale montażu - pracownicy wykonują prace ręczne.
Obecnie produkujemy różnej wielkości koperty oraz ekskluzywne drewniane pudełka. Pozostali pracownicy działu
zajmują się obróbką i przygotowaniem drewno kominkowe do
sprzedaży.

żowania w to co robią. Obserwując ich pracę można powiedzieć, że dążą do perfekcji gdyż wtedy przynosi im to ogromną
radość i zadowolenie. Oprócz codziennych obowiązków ,
pracownikom zapewnia się szkolenia , instruktarze , rehabilitację oraz rozmowy i spotkania z ludźmi , którzy mają wpływ
na codzienne funkcjonowanie tych osób. Zakład coraz bardziej
rozwija swoją działalność i pozyskuje zleceniodawców.
Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z naszych
usług szczególnie pralniczych i poligraficznych . Świadczymy
usługi naszym sprzętem do obróbki i cięcia drewna oraz tym
podobne. Świadczymy usługi przy utrzymaniu zieleni,
czystości i porządku. Wykonujemy również wszelkiego
rodzaju zaproszenia, karty świąteczne oraz stroiki. Nasza
oferta dostępna jest na stronie internetowej naszej gminy
www.borek wlkp.pl w zakładce ,,Zakład Aktywności Zawodowej’’ Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych
usług. Tel. kontaktowy 65 5711020.
Informację można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Borku Wlkp. tel. 65 5716120.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
informuje, iż osobom powyższej 75 roku życia nie pobierającym świadczeń emerytalno – rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego przysługuje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w
kwocie 153,00 zł miesięcznie. Osoby zainteresowane w/w
tematem mogą zgłosić się do tutejszego ośrodka w celu
sprawdzenia uprawnień do w/w świadczenia.
DODATKI MIESZKANIOWE
Od 01.03.2011r. dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli
średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę
złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie
przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym tj. 1274,32 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. 910,23 zł. Od 01.03.2011 r.
najniższa emerytura wynosi 728,18 zł.

Wykonywane prace pozwalają osobom niepełnosprawnym
rozwijać zdolności i umiejętności umysłowe, manualne, a także
fizyczne i psychiczne. Większość wykonywanych prac
wymaga dużego skupienia i odwagi . Są to prace wykonywane
na zlecenie firm zewnętrznych z których zakład utrzymuje się.
Na początku pracownicy musieli nauczyć się pewnej dyscypliny słuchania , poznawania oraz odpowiedzialności i zarządzania tym, co przydzielono im do wykonywania. Prace
wykonywane są w grupach i pod okiem instruktorów. Wszyscy
pracownicy znają rozkład każdego dnia, potrafią poruszać się
samodzielnie po zakładzie i znają swoje codzienne obowiązki.
Czują się pewnie i bezpiecznie bo wiedzą, że są otoczeni
fachową opieką.
Podstawowym zadaniem zakładu jest przede wszystkim
przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego
funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienie tym
osobom pomocy medycznej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej,
socjalnej i zawodowej.
Pracę przydziela się pracownikom w zależności od stopnia
niepełnosprawności. Wbrew pozorom należy stwierdzić, że te
osoby czują się bardzo odpowiedzialnie za to co wykonują.
Wykazują dużo cierpliwości i pomysłowości oraz zanga-
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INFORMACJA W SPRAWIE RODZINNEGO
WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO
Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że
ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rodzinnego
wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2011r., Nr 27, poz. 138).
Treść aktu można pobrać z naszej strony internetowej
http://www.borek.ops.org.pl z menu [Prawo] >> Pomoc
Społeczna.
WOLONTARIUSZE „DZIECKA”
DORADZAJĄ BEZPŁATNIE
Stowarzyszenie „DZIECKO” informuje, że mimo zakończenia
wraz z końcem 2010 roku dofinansowań do realizacji programu
„Prawo dla wszystkich”, udziela dalej bezpłatnie porad
organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym oraz
ofiarom przemocy i osobom niepełnosprawnym.
Jest to możliwe dzięki temu, że specjaliści „Dziecka” (mediator, pedagog rodzinny, terapeuta środowiskowy, specjalista
pomocy psychologicznej i specjalista ds. organizacji pozarządowych) dyżurują dalej jako wolontariusze.
We wtorki od 16.00 do 18.00 działa Punkt wsparcia dla ofiar
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przemocy i Punkt wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz
ich rodzin.
Natomiast działacze organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych mogą skorzystać z poradnictwa w środy od
16.00 do 17.30 w Centrum Informacyjno-Doradczym dla
NGOs.
W ramach tych działań Stowarzyszenie „Dziecko” oferuje
bezpłatne poradnictwo dla mieszkańców powiatu gostyńskiego. Porady udzielanie są: stacjonarnie - w punkcie przy ul.
Parkowej 1a, telefonicznie – pod numerem 725 167 236
czynnym w czasie dyżurów oraz e-mailowo pod adresem
stowarzyszeniedziecko@wp.pl.
W czasie dyżurów można również otrzymać bezpłatnie
broszury dla ofiar przemocy domowej, zawierające informacje
jak zachowywać się w czasie tzw. gorącej przemocy, czyli
ataków zagrażających zdrowiu lub życiu oraz informacje, gdzie
na terenie powiatu gostyńskiego można znaleźć pomoc,
wsparcie i nawet schronienie. Można też otrzymać bezpłatne
książkowe informatory o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i instytucjach i organizacjach na terenie powiatu
gostyńskiego pomagających osobom niepełnosprawnym. Obie
publikacje zostały opracowane i wydane przez Stowarzyszenie
„DZIECKO” w ramach programu „Prawo dla wszystkich”
dofinansowanego z dotacji MPiPS w ramach rządowego
programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz z dotacji
Powiatu Gostyńskiego i przy wsparciu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gostyniu w Gostyniu.
INFORMACJE PODATKOWE
W 2010 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 13 wniosków o
umorzenie zaległości podatkowych. Tylko 4 wnioski zostały
rozpatrzone pozytywnie, pozostałe 9 negatywnie.
Wpłynęły również 2 wnioski o odroczenie płatności podatkowych, które zostały rozpatrzono negatywnie.
Zaległości podatkowe. Tutejszy Urząd wystawił 409
upomnień na zaległości podatkowe w tym: 390 to upomnienia
skierowane do osób fizycznych, 11 upomnień do osób
prawnych, 8 upomnień do podatników od środków transportowych
Wystawiliśmy również rekordową ilość bo aż 146 tytułów
wykonawczych z tego: 144 to osoby fizyczne, 1 osób prawne i 1
podatnik od środków transportowych. Podjęliśmy również
czynności powodujące zabezpieczenia hipoteczne - dokonano
wpisów w księgach wieczystych na kwotę ogólną 57 934,06 zł,
2 wpisy dotyczą podatników od osób prawnych (wpis na
kwotę 34.900,90 zł.), 5 wpisów dotyczy podatników od osób
fizycznych (wpis na kwotę -23.033,16 zł.)
W 2010 r. udzielono również 3 ulg inwestycyjnych w podatku
rolnym i dokonano 9 zwolnień z podatku rolnego z tytułu
zakupu gruntu.
POSTĘPY INWESTYCYJNE
Remont Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Borku Wlkp.
Na koniec lipca 2011 planowane jest zakończenie przebudowy i
rozbudowy budynku M-GOK. Oznacza to, że większą część
zaplanowanych prac mamy już za sobą.
Podstawą jakichkolwiek działań dotyczących modernizacji
budynku było obniżenie poziomu wody gruntowej poprzez
wykonanie drenażu opaskowego na powierzchni działki oraz
właściwego rozprowadzenia wód poza działką.
Z zaplanowanych prac remontowych zostało już wykonane:

• ułożenie drenażu opaskowego wokół budynku,
• wymiana konstrukcji dachowej w części centralnej nad salą
konferencyjno-bankietową
• wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
• wykonanie schodów zewnętrznych,
• modernizacja i przebudowa pomieszczeń wewnątrz
budynku,
• przebudowa klatki schodowej oraz schodów wewnętrznych
prowadzących do biblioteki,
• dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych,
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
• wymiana pokrycia dachowego, obróbek stalowych i rynien,
• naprawa ścian fundamentowych budynku,
• wymiana instalacji w budynku,
• dobudowa zaplecza dla sali konferencyjno-bankietowej
składającego się z garderobiarni, korytarza łączącego
garderobiarnię z salą oraz schody prowadzące do piwnicy.
Obecnie postępują prace związane z: wykonywaniem gładzi
gipsowej oraz okładzin ściennych płytkami ceramicznymi,
wykonywaniem podłóg z płytek ceramicznych, montażem
instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz termomodernizacją
budynku.
Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie
W szybkim tempie postępuje kolejna z realizowanych aktualnie
gminnych inwestycji, a mianowicie rozbudowa szkoły w
Zimnowodzie. Wykonano już instalacje wodno – kanalizacyjne
za wyjątkiem montażu samych urządzeń oraz zamontowano
grzejniki. Instalacja elektryczna została ukończona poza
montażem lamp i włączników. Tynki zostały w 90% pokryte
gładzią gipsową, wykonano podłoża pod posadzki, częściowo
ocieplono ściany zewnętrzne. Przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych w ciągu 2 miesięcy inwestycja powinna
zostać zakończona.
Ulica Koźmińska etap II
W dniu 03 marca 2011r. ogłoszony został przetarg na „Budowa
z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od
ulicy Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 - etap II”.
Planowane przedsięwzięcie na odcinku od ul. Pogorzelskiej do
ul. Droga Lisia obejmuje: przebudowę jezdni szerokości 7,00m
(nawierzchnia z betonu asfaltowego), budowę ciągu pieszojezdnego szerokości 3,00 m (nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej) wraz z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji
deszczowej, budowę parkingu szerokości 5,00 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej). Projektowane parkingi
znajdują się wzdłuż projektowanej budowy ciągu pieszojezdnego. Projektowany parking podzielony został na trzy
mniejsze po 3 miejsca parkingowe każdy. Jeden z wydzielonych parkingów przeznaczony jest wyłącznie dla osób
niepełnosprawnych. Dzięki temu etapowi w 2011 r. przebudowana zostanie droga gminna na odcinku 0,6281 km. Otwarcie
ofert nastąpiło w dniu 21 marca o godz. 11:10. Termin wykonania zadania to 30 września 2011 r.
Budowy kanalizacji sanitarnej w naszej gminie.
W dniu 20 maja 2010 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „Delta Plus” Spółka z o.o z
siedzibą w Lesznie na realizację zadania pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp.,
Jeżewo, Skoków”.
Zadanie to podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował
Borek Wlkp. (część ul. Dworcowej i ul. Powstańców Wlkp.)
oraz Jeżewo. Został zakończony 30.09.2010r.
Natomiast drugi etap obejmuje wieś Skoków, a realizacja
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nastąpi w latach 2011-2012.
Rozpoczęcie budowy przewidziano w miesiącu maju br. i
realizowane będzie do kwoty 610.434 zł. Pozostała część
kanalizacji wyceniona na kwotę 1.032.188 zł wybudowana
zostanie w 2012 r.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Skokowie obejmuje
łącznie budowę: grawitacyjnej sieci PCV fi 200 – 2671 mb,
rurociągów tłocznych PE 2X DZ 63-160 – 1.739 mb, przyłączy
kanalizacyjnych PCV fi 160 – 770 mb. (60 szt.) oraz 3 przepompowni ścieków.
Zakończenie całości zadania nastąpi we wrześniu 2012r.
Ścieki odprowadzone zostaną do oczyszczalni w Karolewie.
Chodnik w kierunku cmentarza w Borku Wlkp.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych Wielkopolski
Zarząd Dróg w Poznaniu przy współdziałaniu naszej gminy
zaplanował wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z
kładką dla pieszych przez rzekę Pogona w ciągu drogi wojewódzkiej nr 438 w m. Borek Wlkp”. Wykonawcą inwestycji
jest KONSORCJUM: „POL-DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o., –
Lider Konsorcjum oraz ,,POL-DRÓG PIŁA’’ Sp. z o.o. –
Partner Konsorcjum.
Wartość przedsięwzięcia wynosi 765.415,04 zł netto. Zadanie
to polega na budowie chodnika lewostronnego szerokości 1,5
m na odcinku od ul. Koźmińskiej do cmentarza. Trasa projektowanego chodnika przebiega poza istniejącym pasem
drogowym drogi wojewódzkiej Borek Wlkp. – Koźmin Wlkp.
Na skrzyżowaniu trasy chodnika z rzeką Pogona zaprojektowano kładkę dla pieszych . Realizację zadania rozpoczęto w
2010 roku, a termin jego zakończenia przewidziany jest na
dzień 31.08.2011 r.
NOWE INWESTYCJE
Zalesie. Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej
w Zalesiu. Wartość inwestycji 927.362,67 zł. Wartość dofinansowania: 250.000 zł. Okres realizacji: 2011-2012.
Studzienna. Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy
wiejskiej w Studziannie. Wartość inwestycji: 999.139,29 zł.
Wartość dofinansowania: 250.000 zł. Okres realizacji: 20122013.
Bruczków. Budowa kanalizacji.
Etap I. Wartość inwestycji: 883.246,85 zł. Wartość dofinansowania: 361.000,00 zł. Okres realizacji 2012-2013.
Etap II. Wartość inwestycji: 1.151.517,54 zł. Wartość dofinansowania: 329.111,00 zł. Okres realizacji: 2013.
„Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku
Wlkp. od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny”
W dniu 02 marca 2011r. ogłoszony został przetarg na „Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku Wlkp. od ul.
Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny." Przewidziana do
przebudowy droga gminna to ul. Rynek i ul. Powstańców Wlkp.
w Borku Wlkp. Początek projektowanych robót to skrzyżowanie ul. Rynek z ul. Kilińskiego, koniec projektowanych robót
to granica pasa drogowego obwodnicy w ciągu drogi krajowej
nr 12. Jezdnia drogi przewidzianej do przebudowy posiada
nawierzchnię bitumiczną charakteryzującą złym stanem
technicznym, o zniekształconym profilu podłużnym i
poprzecznym z licznymi przełamaniami i ubytkami masy
powodującymi zastoiska wody. Wybudowana zostanie ścieżka
pieszo-rowerowa o długości 1683 m. Zadanie przewiduje
również budowę oświetlenia drogowego. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 18 marca o godz. 11:10. Termin wykonania
zadania to 09 listopad 2011 r.
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GOSPODARKA ODPADAMI DZIŚ I JUTRO
Gmina jest odpowiedzialna za utrzymanie czystości i porządku
oraz za gospodarowanie odpadami na swoim terenie.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
burmistrz wydaje decyzje zezwalające na odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli posesji.
W naszej gminie koncesję na odbiór odpadów posiadają
przedsiębiorstwa:
1. EKO-SKÓRTEX" Gizałki Sp. z o. o. (pojemniki),
2. "REMONDIS" Sanitech Poznań" Sp. z o. o. Oddział
Kościan (pojemniki),
3. PH-U TRANS-KOM ul. Poznańska 163, 63-800 Gostyń
(pojemniki),
4. Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Dajewski i
Berak (worki),
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karolew"(worki).
Wszyscy mieszkańcy gminy mają obowiązek segregacji
odpadów, a ich zbiórka jest bezpłatna!!!
W związku z tym każdy właściciel jest zobowiązany do
zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z jedną z
wyżej wymienionych firm (w tym odpadów zmieszanych i
segregowanych). Odbiór pojemnika lub worka następuje co
najmniej raz w miesiącu (12 worków na rok).
W praktyce jednak wszystkie powyższe firmy zbierają odpady
zmieszane, a tylko Firma Eko-Skórtex zapewnia worki na
odpady segregowane. Z uwagi na to Urząd Miejski w Borku
Wlkp. chcąc umożliwić odbiór odpadów segregowanych od
wszystkich mieszkańców, podjął również współpracę z
"Zakładem Gospodarki Odpadami" Sp. z o. o. w Jarocinie.
Zmieszane odpady komunalne zgodnie z Gminnym Planem
Gospodarki Odpadami powinny być przekazywane do końca
2012 r. na Składowisko Odpadów Komunalnych w Karolowie.
W tym czasie składowisko zostanie dopełnione a następnie
zamknięte i zrekultywowane.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami Gmina zawarła w dniu 07 października 2008 r.
Porozumienie Międzygminne, które podpisało 17 gmin. Jego
przedmiotem jest powierzenie Gminie Jarocin realizacji
zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i nadzór nad
funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami
ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w
Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.
Realizacja tego zadania ma nastąpić poprzez:
- opracowanie i stworzenie wspólnego systemu gospodarki
odpadami oraz aktualizacje planów gminnych dla obszaru gmin
wchodzących w skład porozumienia,
- przygotowanie opracowań technicznych, ekonomicznych i
prawnych niezbędnych dla budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach,
- przeprowadzenie procesu inwestycyjnego polegającego na
budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z
siedzibą w Witaszyczkach,
- nadzór nad funkcjonowaniem wspólnego systemu gospodarki
odpadami i osadami ściekowymi.
Uchwałą Nr XXXII/2481/2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z
dnia 18 czerwca 2009 r. został przyjęty Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin – członków zawartego Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie na lata 2008-2011 z
perspektywą na lata 2012-2019.

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.

www.borekwlkp.pl

Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.
Przedsiębiorcy zbierający odpady z terenu gmin, które zawarły
porozumienie zgodne z zasadami wskazanymi w wyżej
wymienionym planie, zobowiązani są dostarczać te odpady do
składowisk będących na terenie Porozumienia Międzygminnego, a docelowo do Zakładu Zagospodarowania Odpadów
Jarocin.
Realizacja podpisanego porozumienia jest na etapie złożenia
wniosku o dofinansowanie budowy zakładu w ramach
Funduszu Spójność.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i wybudowaniu Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Jarocin Gmina Borek Wlkp.
zostanie jego współudziałowcem.
KONTYNUACJA „POWIATOWEGO PROGRAMU
USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST” W 2011 ROKU
Przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu gostyńskiego
na spotkaniu w dniu 10.02.2011r. postanowili, że realizacja
„Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających
azbest” w 2011 roku odbywać się będzie wg zasad obowiązujących w roku ubiegłym:
1. Likwidację wyrobów zawierających azbest prowadzi Powiat
Gostyński przy udziale Gmin uczestniczących w „Programie
usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Powiatu Gostyńskiego” oraz środków
pozyskanych z innych źródeł.
2. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, w tym nieużytkowanych wyrobów zawierających azbest, będzie realizowany przez przedsiębiorcę
wyłonionego w drodze przetargu zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Z programu mogą korzystać osoby fizyczne oraz jednostki
organizacyjne samorządu terytorialnego poprzez złożenie
wniosku w urzędzie gminy. Wniosek jest dostępny na stanowisku d/s Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim.
4. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych
wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia kopii zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę - zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
5. Termin składania wniosków: od dnia 15.03.2011r. do dnia
wyczerpania środków zgromadzonych na realizację
„Programu".
6. Urząd Miejski przyjmuje wnioski, rejestruje je w kolejności
wpływu i na bieżąco przekazuje do Starostwa Powiatowego w
Gostyniu.
7. Starostwo realizuje wnioski do wyczerpania środków
finansowych przypadających na daną gminę.
8. Finansowanie programu w 2011 r.
Gminy: 1 PLN na jednego mieszkańca;
Powiat Gostyński – 50.000 PLN;
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu – 91.000 PLN.
9. Kwota przeznaczona do wydatkowania na daną gminę składa
się ze środków wniesionych przez gminę i proporcjonalnie
przypadających środków Powiatu i WFOŚiGW.
10. Po zakończeniu zadania nastąpi ostateczne rozliczenie
środków finansowych.
11. Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających
azbest finansowany będzie w 100% ze środków Gmin, Powiatu
oraz dotacji Woj. Funduszu Ochr. Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

ROK SARNY
Już we wrześniu 2011 r. uczniowie ZS im. Jana Pawła w
Zimnowodzie II wspólnie z zaprzyjaźnionym Kołem Łowieckim nr 21 „Rudel” Rusko rozpoczęli realizację programu
edukacji ekologicznej „Ożywić pola 2010/2011. Rok Sarny”.
Szkolnym koordynatorem programu jest p. Ewelina Sumińska.
Realizując założenia programowe uczniowie zimnowodzkiej
szkoły razem z myśliwymi jesienią minionego roku wykonywali prace porządkowe mające na celu oczyszczenie
pobliskiego cieku wodnego, który następnie został obsadzony
sadzonkami drzew, w które zaopatrzył dzieci zaprzyjaźniony
leśniczy p. Krzysztof Serek. Również zimą uczniowie szkoły w
Zimnowodzie dbali o okoliczną przyrodę, razem z myśliwymi
dokarmiając leśne zwierzęta.
KONCERT NOWOROCZNY
Dnia 30 stycznia w sali bankietowej „Mróz” S.A. odbył się
Koncert Noworoczny dla mieszkańców Gminy Borek Wlkp.,
którego organizatorem był Urząd Miejski oraz Miejsko –
Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.
Na scenie zaprezentowała się Orkiestra Dęta Miasta i Gminy
Gostyń, Koło Śpiewacze „Jutrzenka” oraz Zespół Regionalny
„Borkowiacy”. Bloki orkiestrowe wypełnił bogaty repertuar
muzyki poważnej po dziecięce przeboje, natomiast na występy
boreckich zespołów złożyły się kolędy i pastorałki. Wszystkie
popisy nagrodzono gromkimi brawami. Za wspaniałe
muzyczne doznania podziękowania złożyli :Burmistrz Borku
Wlkp. Pan Marian Jańczak oraz Wicestarosta Gostyński Pan
Janusz Sikora.
Podziękowania. Organizatorzy dziękują Państwu M.W. Mróz
za udostępnienie sali na koncert oraz wszystkim muzykom za
wspaniały występ .

DZIEŃ KOBIET W GMINIE BOREK WLKP.
Wręczanie kwiatów, słodkie poczęstunki, życzenia i miłe słowa
panów, atrakcje muzyczne, sportowe i artystyczne towarzyszyły Paniom z naszej gminy w dniu ich święta. Z okazji Dnia
Kobiet Ośrodek Kultury oraz Urząd Miejski w Borku Wlkp.
zaprosił niezwykle popularny, działający nieprzerwanie od
1963 roku, najstarszy polski zespół muzyczny – „TERCET
EGZOTYCZNY”.
W ostatnim czasie jego wokalistka Izabela Skrybant - Dziewiątkowska otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, a Prezydent
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RP Bronisław Komorowski przyznał jej Złoty Krzyż Zasługi.
Równocześnie dwóch muzyków Tercetu – Włodzimierz
Krakus i Janusz Konefał otrzymało Srebrne Krzyże zasługi za
ponad 40 - letni dorobek na rynku muzycznym.
Koncert legendy polskiej muzyki rozrywkowej odbył się w sali
bankietowej Państwa Marii i Wojciecha Mróz, którą po brzegi
wypełniała publiczność w różnym wieku. Przybyłych na to
niezwykłe wydarzenie powitali organizatorzy oraz Burmistrz
Borku Wlkp. Marian Jańczak, który złożył wszystkim Paniom
życzenia z okazji ich święta.

Następnie muzycy zaprezentowali najpopularniejsze przeboje
zespołu z okresu jego największej świetności oraz utwory
premierowe. Gwiazdą wieczoru była niewątpliwie Izabela
Skrybant - Dziewiątkowska, ale kilka piosenek wykonała
również córka artystki Katarzyna Dziewiątkowska - Mleczko.
Swoim żywiołowym repertuarem zespół porwał publiczność
do wspólnej zabawy, która gromkimi brawami nagradzała
każdy wykonany szlagier. Nie zabrakło oczywiście hitu
wszechczasów „Pamelo żegnaj”, po którym nie obyło się bez
bisów. Gwiazda nie zawiodła, organizatorzy koncertu dziękują
wszystkim za udział w tym artystycznym przedsięwzięciu. W
imprezie wzięło udział 514 osób.
Z kolei w Wycisłowie panie spędziły czas kulturalnie i
sportowo. 60 Pań wzięło udział w zorganizowanym przez
sołectwo Wycisłowo z udziałem radnych w wyjeździe rekreacyjno sportowym do Villa Natura w miejscowości Dolsk.
Impreza dla Pań z Wycisłowa i Jawor odbyła się z oczywiście z
okazji Dnia Kobiet.
Spotkanie rozpoczęło się pokazem nakrycia stołu, gdzie pani
Angelika Matuszak wdzięcznie opowiadała o naczyniach,
sztućcach i dekoracji stołu podczas podawania różnych potraw.
Od ustępującego sołtysa każda z pań otrzymała życzenia,
tulipanka i laurkę.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się laurki z życzeniami
oraz wpis z znaczeniem imienia każdej osoby uczestniczącej w
spotkaniu. Wszyscy porównywali czy nadane im kiedyś imię
odzwierciedla ich cechy charakteru.
Po wspólnej kolacji Karolina Mróz i Kasia Roszak zadedy-
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kowały zebranym koncert na skrzypce.
Jednak najwięcej frajdy sprawił Paniom bowling. Rywalizacja
była zacięta. Turniej w wspaniałym stylu wygrały pani Grażyna
Janicka z Lidią Walkowiak oraz p. Maria Jankowska z mężem.
Zwycięzcy otrzymali skromne nagrody. Podczas trwania
turnieju gawędzono w małym grupkach, częstowano się kawą i
ciastem. Na imprezie panowała iście rodzinna atmosfera,
zatarły się wszelkie różnice wiekowe. Panie wesoło i wspaniale
się bawiły.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą świąteczną
babską imprezę.
BAL KARNAWAŁOWY 2011
„Niech żyje bal…” – tymi słowami otwarty został bal
kostiumowy dla dzieci zorganizowany przez Miejsko- Gminny
Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy
Borek Wlkp. Miejscem tegorocznych pląsów i tańców, dzięki
życzliwości pana Wiesława Kani, była sala balowa „Stajenka”,
która już przed godziną 15 zaczęła wypełniać się barwnie
przebranymi uczestnikami.
Jak co roku inwencja twórcza rodziców i ich wyobraźnia w
komponowaniu strojów dla swoich pociech była niezwykła.
Dzieci wspaniale prezentowały się w strojach postaci z
ulubionych bajek, baśni czy filmów. Można było spotkać
księżniczki, wróżki, indianki, aniołki, policjantów, supermanów, Zorro, biedronki, żabki, kotki, smoki itp. Karnawałowo
przebrane były także instruktorki i pracownicy M-GOK, co
było miłą odmianą i wesołym pomysłem, by frajda ze wspólnej
zabawy była jeszcze większa.
Organizatorzy bowiem nie szczędzili wysiłków, aby bal miał
miłą dla oka, ucha i brzuszka oprawę, oraz by na długo zapadł w
pamięci najmłodszych. Na uczestników czekały upominki,
słodkości i starannie wykonane barwne kotyliony.
Prowadząca bal- instruktor tańca M-GOK Justyna Chojnacka –
nie musiała długo zachęcać dzieci do wspólnej zabawy.
Milusińskich było ponad 150 i wszyscy błyskawicznie
opanowali taneczny parkiet, po czym z ochotą uczestniczyli w
przygotowanych dla nich rytmiczno-ruchowych zabawach i
konkursach, w które z uśmiechem angażowali się także rodzice.
Oprawę muzyczną (nieodpłatnie) zapewnił p. Piotr Marcinkowski. Niespodzianką dla publiczności był pokaz taneczny w
wykonaniu dziecięcych i młodzieżowych grup działających
przy M-GOK w Borku Wlkp.
Momentem, w którym uczestnicy prezentowali swoje piękne
stroje była chwila wyboru króla i królowej balu. Ciężki orzech
do zgryzienia miała komisja.
W kategorii wiekowej do 6 lat królową została Banaszak
Weronika (Pocahontas), królem Nowak Maria (Góral).
Natomiast w kategorii wiekowej od 6 do 12 lat pierwsza korona
powędrowała do Zofii Marciniszyn (Japonka), druga trafiła do
Świdurskiego Dawida (Policjant). W każdej z wymienionych
kategorii wyłoniono również pięcioosobową świtę królewską:
Mazur Weronika, Marciniak Klaudia, Roszak Miłosz, Wesołek
Miłosz, Durczak Bartosz oraz Walczewski Jakub, Nawrocka
Antonina, Gawrońska Zuzanna, Pieniężny Dominik,
Woźniczka Filip. Stroje nagrodzono pluszakami. Nie zabrakło
także upominku dla najmłodszego uczestnika i uczestniczki
imprezy. Maskotki dla króla i królowej balu zakupiła Biblioteka
Publiczna w Borku Wlkp. natomiast dla świty królewskiej i
najmłodszych przebierańców M – GOK.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom i osoba które
przyczyniły się do powstania tego balu.
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FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE 2011
Organizowany przez Bibliotekę cykl zajęć „Ferie zimowe w
bibliotece” pozwolił dzieciom z gminy Borek Wlkp. ciekawie
spędzić wolny czas, rozwijając ich wiedzę i umiejętności.
Zajęcia edukacyjne odbywały się w dniach od 1 do 11 lutego
2011 r. w tymczasowej siedzibie biblioteki.
Na pierwszym spotkaniu dominowały zabawy integracyjne,
mające na celu lepsze poznanie się przybyłych dzieci.
Następnie uczestnicy zajęć rozwiązywali krzyżówki,
łamigłówki oraz labirynty. W trakcie drugich zajęć pod hasłem
„Z przysłowiami za pan brat”, dzieci poznały polskie
przysłowia i powiedzenia.
Mieli również możliwość zapoznania się z literaturą dotyczącą
gwary w naszym regionie. Hasło trzeciego spotkania brzmiało:
„Godomy po naszymu”, podczas którego wiele radości
dostarczyło uczestnikom odczytanie znanych wierszy
w gwarze poznańskiej. Czwarte spotkanie dotyczyło historii i
zabytków Borku Wlkp. („Cudze chwalicie swego nie znacie
czyli ciekawostki o Gminie Borek Wlkp.”). Efektem zdobytej
wiedzy, było wykonanie przez dzieci herbu Borku Wlkp.
Piątego dnia uczestnicy podzieleni na dwie drużyny szukali
odpowiedzi na pozornie łatwe pytania np. dlaczego cytryna jest
kwaśna? oraz rozwiązywali skomplikowane zadania logiczne.
Przedostatnie zajęcia zdominował temat zbliżających się
Walentynek; milusińscy wykonali piękne kartki walentynkowe.
Ostatniego dnia ferii odbyły się zajęcia plastyczne ph. „Uroki
zimy…”, a następnie podsumowano dwa tygodnie ferii,
wręczając najaktywniejszym uczestnikom nagrody i dyplomy.
Nie zabrakło również słodyczy.
Po każdych zajęciach odbywały się gry planszowe i kalambury.
Najwięcej emocji i zabawy dostarczyła uczestnikom gra
edukacyjna „Kocham Cię Polsko!”. W sumie z wakacyjnej
oferty biblioteki skorzystało 60 dzieci.

uczestniczki spotkania poznały biografię tego wybitnego
poety oraz wysłuchały wiersza pt. ,,Moja wierna mowo”.
Następnie, jedna z klubowiczek zaprezentowała zebranym
książkę pt. ,,Leksykon rzeczy minionych i przemijających”
Małgorzaty Szubert. Nawiązując do tematu o rzeczach
przemijających, panie dyskutowały o zanikaniu w naszym
regionie gwary poznańskiej. W spotkaniu wzięło udział 10
osób.
ROZSTRZYGNIĘCIE ZIMOWEGO KONKURSU W
BIBLIOTECE
W czwartkowe popołudnie (24.02.2011 r.) w Bibliotece
Publicznej w Borku Wlkp., odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego ph. „Uroki zimy czyli zima lubi dzieci”.
Celem konkursu było pobudzenie aktywności twórczej dzieci
oraz zainspirowanie do ukazania zimy jako ciekawej pory roku.
Na konkurs wpłynęły 134 prace (w tym 4 niezgodne z regulaminem) młodych artystów w wieku od 3 do 12 lat z placówek
oświatowych Gminy Borek Wlkp.
Komisja konkursowa w składzie wyłoniła zwycięzców, którzy
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Kategoria I ( dzieci do lat 6):
I miejsce – Martyna Stamierowska (Przedszkole Samorządowe Karolew)
Kategoria II ( klasy I-III szkoły podstawowej):
I miejsce – Marcin Marciniak (Szkoła Podstawowa Zimnowoda)
Kategoria III ( klasy IV-VI szkoły podstawowej)):
I miejsce – Mateusz Dorsz (Szkoła Podstawowa Wycisłowo)
Kategoria IV (nauczanie indywidualne):
wyróżnienie – Milena Polaszyk (Szkoła Podstawowa Wycisłowo)
Wszystkim laureatom gratulujemy!
,,KSIĄŻKA NA TELEFON”
Usługa ,,Książka na telefon” skierowana jest do mieszkańców
Gminy Borek Wlkp., którzy ze względu na stan zdrowia, wiek,
czy stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości
wypożyczenia książek lub prasy. Książki można zamawiać od
poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Biblioteki
dzwoniąc pod nr 655716150. Materiały biblioteczne dostarczane będą do domu czytelnika w każdy ostatni czwartek
miesiąca w godz. 10.00 -15.00. Wypożyczenie i dostarczenie
materiałów bibliotecznych jest bezpłatne. Osoby zainteresowane w/w usługą obowiązuje Regulamin Wypożyczalni
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.

ROZMOWY O CZESŁAWIE MIŁOSZU…JAKIEGO
NIE ZNAMY
“Każdy Jego nowy wiersz to było dla nas święto, niespodzianka, podarunek, temat do długich rozmów z przyjaciółmi i
zaproszenie do rozmyślania w samotności.” Wisława Szymborska.
W czwartkowe przedpołudnie 3.02.2011 r. w Bibliotece
Publicznej w Borku Wlkp., odbyło się kolejne spotkanie Klubu
Miłośników Książek. W związku z Rokiem Czesława Miłosza,

AKADEMIA MŁODEGO CZYTELNIKA
To pomysł na spędzanie wolnego czasu z książką: w przedszkolu, szkole, bibliotece czy na łące. Chcemy ciekawie i
radośnie spędzać czas na czytaniu, dostarczając przy tym
ogromnej wiedzy, ucząc skupienia uwagi oraz rozwijając
wyobraźnię dzieci. Zdobyte wiadomości wykorzystamy
tworząc dzieła plastyczne, które zaprezentujemy w Bibliotece
Publicznej w Borku Wlkp. Zapraszamy dzieci przedszkolne, z
klas zerowych oraz I-III szkół podstawowych z gminy Borek
Wlkp.! tel. 655716150.
WALENTYNKI W KLUBIE SENIORA
Dnia 17 lutego w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury w Borku Wlkp. odbyło się walentynkowe spotkanie
członków Klubu Seniora.

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.

www.borekwlkp.pl

str. 11

Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia wszystkim przybyłym
walentynkowych życzeń przez dyrektora M – GOK p . Elżbietę
Borysiak. Było to popołudnie pełne niespodzianek. Oprócz
pysznego poczęstunku na seniorów czekały upominki w
postaci słodkich serduszek.
Swoją walentynkową twórczość zaprezentowały: pani
Krystyna Antczak i pani Janina Florczyk. Spotkanie było
okazją do wspólnych śpiewów, opowiadania dowcipów oraz
wspominania swoich młodzieńczych zauroczeń. Klubowicze
byli zachwyceni walentynkowym biesiadowaniem.
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE KGW
Dnia 10 marca odbyło się Zebranie Sprawozdawczo –
Wyborcze Koła Gospodyń Wiejskich w Borku Wlkp. tradycyjnie połączone z obchodami Dnia Kobiet.
Po prawie trzydziestu latach z funkcją Przewodniczącej Koła
rozstała się p. Teresa Majchrzak.
Oficjalną część spotkania prowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp. p. Roman Kręciołek. Następnie
odczytano protokół z poprzedniego zebrania sprawozdawczo –
wyborczego oraz przedstawiono trzy sprawozdania : z rocznej
działalności Koła, finansowe i rewizyjne. Ustępującemu
zarządowi udzielono absolutorium. Pani Teresa Majchrzak
podziękowała za wieloletnią współpracę i wsparcie władzom
samorządowym oraz Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Borku Wlkp. Z kolei serię podziękowań za wieloletnie
przewodniczenie otworzył Burmistrz Borku Wlkp. pan Marian
Jańczak , dołączając bukiet kwiatów. W dalszej spotkania
wybrano nowy zarząd w składzie: Kazimiera Szymczak
(Przewodnicząca), Grażyna Gogulska (zastępca Przewodniczącej), Małgorzata Mróz (Skarbnik), Franciszka Walczak
(Sekretarz) , Halina Otworowska, Janina Florczyk, Zofia
Kostka, Teresa Majchrzak (Honorowy Członek Zarządu).
Komisja Rewizyjna: Maria Gogulska (Przewodnicząca),
Mirosława Winnowicz i Kazimiera Krauze. Zebranie uświetnił
występ zespołów tanecznych działających przy M – GOK oraz
koncert Zespołu „Borkowiacy”. Wszystkie Panie otrzymały
upominki przygotowane przez zarząd KGW oraz czekolady
ufundowane przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady, a
panów z okazji Dnia Mężczyzny uhonorowano tulipanami.
UROCZYSTY DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W KLUBIE SENIORA
Dnia 27 stycznia członkowie Klubu Seniora obchodzili Święto
Babci i Dziadka.
Seniorzy spotkali się o godz. 16.00 by w miłej atmosferze i
przy muzyce spędzić czas. Spotkanie otworzyła p. Elżbieta
Borysiak, która złożyła wszystkim zebranym życzenia z okazji
ich święta.
Następnie w programie artystycznym zaprezentowali się
klubowicze. Dowcipy o Babci i Dziadku opowiadała p. Janina
Florczyk i p. Krystyna Antczak. Znane i lubiane piosenki
wykonali : p. Jerzy Stanikowski, p. Irena Witkowska, p. Aniela
Jaskółowska, p. Mirosława Winnowicz oraz p. Janina Florczyk.
Spotkanie umilił gościnny występ Zespołu Ludowego „Studzianna”, który wywołał uśmiech i radość na twarzach naszych
seniorów. Wszyscy wspaniale się bawili popijając kawę i
herbatkę oraz kosztując pyszne ciasto. Na zakończenie
uroczystości klubowicze podziękowali pracownikom M– GOK
za wspaniałe, ręcznie wykonane upominki.
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FERIE Z M – GOK
Dla tych ,którzy pragnęli w okresie ferii zimowych swój wolny
czas spędzić przyjemnie i pożytecznie Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. przygotował cały szereg
atrakcji. Program zajęć był bardzo różnorodny, każdy mógł w
nim wybrać coś dla siebie. Spotkania w M – GOK odbywały się
przez 2 tygodnie od poniedziałku do piątku w godzinach
przedpołudniowych. Zorganizowano m. in. :
Zajęcia Taneczne ph. „ZIMOWO I KARNAWAŁOWO” oraz
„ZIMOWO I WALENTYNKOWO” – roztańczone ferie były
propozycją dla młodych amatorów tańca, którym radość
sprawia ruch przy muzyce oraz zabawa z piosenką. Hasła
przewodnie narzucały konwencję zajęć. W pierwszym
KARNAWAŁOWYM tygodniu dzieci samodzielnie ozdabiały
karnawałowe maski, w których z werwą i energią uczyły się
układu tanecznego; w kolejnym tygodniu WALENTYNKOWYM- serca wszystkich biły dużo szybciej i
mocniej, bo nogi uczestników tańczyły w rytmie cza-cza a
myśli krążyły wokół Sympatii, dla których był i taniec i
kolorowane serca.
Zajęcia Plastyczne ph. „POCZUJ SIĘ ARTYSTĄ” – podczas
których milusińscy mogli ciekawie spędzić czas odkrywając
swoje zdolności artystyczne. Zajęcia te miały na celu rozwijanie kreatywności uczestników, poszerzenie wiedzy z zakresu
różnych technik plastycznych oraz rozwijanie wyobraźni,
wrażliwości i samodzielności. Każdego dnia dzieci pilnie
pracowały i były bardzo zdyscyplinowane. Z zapałem
wykonywały m. in. : wyklejanki z gazet, tkanin, projekty
kostiumów balowych, malunki na szkle i dużych arkuszach
papieru oraz walentynkowe pudełeczka. Wyroby te stanowią
doskonałą pamiątkę z ferii lub upominek , który można
podarować najbliższym.
Zabawy umysłowe ph. „ZIMOWY ZAWRÓT GŁOWY” –
wzbudziły emocje zarówno wśród uczestników jak i prowadzących. Rebusy, łamigłówki, kalambury oraz różnego rodzaju
konkursy i zagadki skupiły duże zainteresowanie najmłodszych
a ich zaangażowanie było nagradzane słodyczami i upominkami.
Zajęcia ph. „ZOSTAŃ MISTRZEM” - skupiły miłośników gier
planszowych i zręcznościowych oraz słynnej gry stołowej
„Piłkarzyki”. Element konkurencji bardzo mobilizował
wszystkich graczy, na twarzach których było widać skupienie
oraz radość i zadowolenie z dobrej zabawy.
Wycieczka autokarowa – podczas której dzięki hojności
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
młodzi pasjonaci łyżew oraz wielbiciele kręgli mogli bezpłatnie skorzystać z w/w atrakcji na lodowisku w Śremie oraz na
kręgielni w Villi „Natura” w Dolsku.
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Konkurs Plastyczny ph. „Aktywne i bezpieczne ferie 2011” –
którego celem jest kształtowanie nawyków kreatywnego
spędzania czasu wolnego przy jednoczesnym zachowaniu
zasad bezpieczeństwa.
OBÓZ WĘDROWNY
W okresie od 7 do 11 lutego 2011 r. sołectwo Wycisłowo wraz
z Drużyną Harcerską zorganizowały Obóz Wędrowny po
Wielkopolsce dla dzieci z gminy Borek Wlkp. W codziennych
wyjazdach uczestniczyło 38 dzieci w wieku od 7-17 lat. Opiekę
nad uczestnikami sprawowała kadra pedagogiczna ze Szkoły
Podstawowej z Wycisłowa. Dzieci w sportowy i atrakcyjny
sposób spędziły 5 dni ferii zimowych. Organizatorzy otrzymali
dofinansowanie z GKRPA w kwocie 100 zł na jednego
uczestnika.
Pierwszy dzień spędzili w Nadleśnictwie Piaski, podziwiali
okazy przyrodnicze znajdujące się w Izbie Leśnej, uczestniczyli w grze terenowej, zwiedzili arboretum i pałaszowali
pyszne kiełbaski przygotowane przez pracowników Nadleśnictwa.
W drugim dniu wypoczynku dzieci przebywały w Śremie na
lodowisku doskonaliły technikę jazdy na łyżwach, natomiast w
Dolsku na bowlingu odbyła się zacięta rywalizacja między
dziewczętami a chłopcami. Większą ilość punktów uzyskali
chłopcy. Wszystkim smakowała zupka przygotowana przez
restaurację Villa Natura.
W trzecim dniu celem wyprawy był Poznań. Wielką atrakcją
było wejście na stadion Lecha i spotkanie gospodażem obiektu.
.Ogromną radość dzieciom sprawiły upominki, albumy i
zdjęcia piłkarzy Kolejorza. Uczestnicy obejrzeli też film w
wersji 3D Pt,”Podróże Guliwera”. W Mc Donalds wszyscy z
apetytem zajadali zakupione frytki i kanapki.
Czwartego dnia obozowicze odwiedzili Gostyń, gdzie
zwiedzili Muzeum Ziemi Gostyńskiej, spotkali się z najmłodszym Burmistrzem w Wielkopolsce Jerzym Kulakiem. Wiele
frajdy dostarczyły obozowiczom zabawy w wodzie w gostyńskim basenie. Pizzeria „Roma” zaserwowała nam wspaniałe
spaghetti.
Piąty dzień wypoczynku dzieci spędziły w Lesznie, zwiedzając
jednostkę wojskową. Chłopców zachwycił magazyn broni i
różnego rodzaju działa armatnie. Dziewczęta wykazywały
więcej zainteresowania w Izbie Pamięci. Miło i wesoło było
również w sali zabaw Kangurek w Zaborowie. Dużą atrakcją
dla uczestników była ogromnie duża pizza w Biesiadowej .
FESTYN Z OKAZJI OTWARCIA STRZELNICY
PNEUMATYCZNEJ
W sobotę 12 marca 2011r. w Szkole Podstawowej w Borku
Wlkp. odbył się festyn dla społeczeństwa z okazji otwarcia
strzelnicy pneumatycznej. W imprezie uczestniczyli zaproszeni
goście oraz społeczność lokalna. Uroczystość była okazją do
podsumowania projektu ,,Przystań Strzelecka” z programu
,,Działaj Lokalnie VII”, który przez pół roku realizowało
Szkolne Koło LOK przy SP w Borku Wlkp. Głównym celem,
była modernizacja i przebudowa strzelnicy pneumatycznej,
aktywizacja środowiska lokalnego oraz integracja społeczna.
Realizacja ta wpłynęła na zwiększenie atrakcyjności Gminy
Borek Wlkp. Nowy obiekt sportowy będzie służył nie tylko
młodzieży ale również całemu społeczeństwu. Prezes koła
Elżbieta Kordus złożyła podziękowała za pomoc finansową,
rzeczową oraz społeczną w realizacji projektu instytucjom,
zakładom pracy, sponsorom, osobom prywatnym oraz

społeczności szkolnej i uczniowskiej Szkoły Podstawowej w
Borku Wlkp. W uroczystości wzięło udział około 60 zaproszenych gości, a byli to między innymi: Burmistrz Borku M.
Jańczak, Przewodniczący Radym Miejskiej Borku Wlkp. R.
Kręciołek, W-ce Starosta Gostyński J. Sikora, Dyrektor
BWZW LOK w Poznaniu płk Janusz Dobrzański, Główny
Specjalista do spraw organizacji statutowych LOK mj Stefan
Muszyński, przedstawiciel Stowarzyszenia Dziecko Ewa
Misiaczyk, Dyrektorzy szkół z Gminy Borek, prezesi klubów i
organizacji pozarządowych oraz wiele innych przedstawicieli
naszej społeczności boreckiej.
Punktem kulminacyjnym było przecięcie wstęgi i otwarcie
nowego obiektu w którym wzięli udział zaproszeni goście.
Uroczystość uświetnił pokaz grupy Black Wolf ASG Borek,
Gostyń, Krotoszyn i Leszno. Świetnie wyszkoleni i umundurowani z replikami broni, młodzi ludzie naśladowali jednostki
specjalne różnych wojsk. Przygotowane inscenizacje (odbicia
zakładników) bardzo efektownie odwzorowały prawdziwe
historie wojenne.
Wszyscy świetnie bawili się podczas rozgrywek sportowych.
Największym zainteresowaniem cieszyła się strzelnica
pneumatyczna. Każdy chciał spróbować swych sił podczas
strzelania z karabinka pneumatycznego.
W trakcie festynu nieodpłatnie podawano ciasto, kawę lub
herbatę. Po zmaganiach sportowych uczestnicy festynu
zajadali się bigosem z bułką oraz napojem w stołówce szkolnej.
Zdjęcia: Rafał Zawodny Firma „NARA” Borek Wlkp. oraz
Szkoła Podstawowa Borek Wlkp.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na strzelnicę
w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. w poniedziałki w
godz. 16.00 – 18.00.
PÓŁKOLONIE
W „PRZYSTANI STRZELECKIEJ”
W okresie 31.01. – 04.02.2011r. dzieci i młodzież w wieku 11
– 18 lat gminy Borek Wlkp. czynnie wypoczywała na półkoloniach
organizowanych przez Szkolne Koło LOK w
Borku Wlkp.
Celem wypoczynku były: relaks, integracja, nawiązywanie
przyjaźni między młodzieżą z różnych środowisk, udzielanie
pierwszej pomocy przedmedycznej,
popularyzacja strzelectwa sportowego, poznanie brazylijskiej
sztuki walki Jiu jitsu oraz osobowości zawodnika, wykazanie
się talentem w deklamacji wierszy patriotycznych,.
Program półkolonii w „Przystani strzeleckiej” był różnorodny i ciekawy.
Pierwszego dnia „Relaksowaliśmy się” w kinie na filmie
„Artur i Miminki trzy” oraz na basenie w Jarocinie.
We wtorek zaczęliśmy poranek od zajęć strzeleckich i
zawodów w dwóch kategoriach wiekowych. Były osoby
strzelające po raz pierwszy z broni pneumatycznej.
Mecz w piłkę nożną rozegrali chłopcy, a dziewczęta ćwiczyły
sprawność fizyczną na siłowni szkolnej.
Prelekcja w zakresie udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod kierunkiem Pawła Kulińskiego i Piotra Matyszczaka z OSP w Borku Wlkp. była bardzo pouczająca. Wszyscy
ćwiczyli masaż serca na fantomach. Obrazowo i fajnie zostały
przedstawione zasady udzielania pierwszej pomocy. Tego też
dnia ogłoszony został Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej-zapisało się 9 osób.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy pod hasłem „Nowe hobby”.
Wycieczka do Gostynia okazała się trafną. Pan Maciej Peda
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bardzo życzliwie nas przyjął i ciekawie opowiadał o „miłości”
do zabytkowych aut. W Auto – Muzeum Jan & Maciej Peda
cofnęliśmy się o kilkadziesiąt ,0 lat w motoryzacji. Samochody,
które obejrzeliśmy były przepiękne. Każdy eksponat w tej
prywatnej kolekcji został odrestaurowany przez właścicieli i
ma swoją historię. Takie hobby na długo zostanie w naszej
pamięci.
Wróciliśmy jednak do rzeczywistości i na strzelnicy pneumatycznej w LOK Gostyń odbyła się druga seria strzelań z kpn.
Pan Adam Karczyński oprowadził nas po strzelnicach i
opowiedział o wyposażeniu.
„Rozwijamy ciało” – tak rozpoczęliśmy czwartkowy dzień.
Gry zespołowe na sali gimnastycznej były wielką frajdą.
Następnie odbyło się spotkanie z Panem Karolem Stasiakiem
zawodnikiem i trenerem klubu sportowego „Pretorian”,
medalistą Mistrzostw Polski Europy i Świata w „Brazylijskim
Jiu jitsu”. Pan Karol ten sport uprawia już od 25 lat, pokazał i
omówił kilka pozycji tej sztuki walki. Wszyscy z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji o tej dyscyplinie sportu. Medale,
które pokazał były owocem ciężkiej pracy i treningów.
Nadszedł czas podsumowań – piątek ostatni dzień pod hasłem
„rozwijamy umysł” zaczął się Konkursem Recytatorskim
Poezji Patriotycznej. Przy delikatnej i spokojnej muzyce oraz
w blasku świec wystąpili młodzi patrioci. Komisja oceniła
recytację wierszy w wykonaniu młodych talentów.
Codziennie gościliśmy w szkolnej stołówce korzystając z
drugiego śniadania oraz obiadu.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji tak
aktywnego wypoczynku naszych dzieci, a szczególne podziękowania kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe.
ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
WIEDZY POŻARNICZEJ
W dniu 22 marca 2011r. w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Gostyniu przeprowadzone zostały
powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Gminę Borek
Wlkp. reprezentowali:
Julia Biernat i Edyta Jańczak – uczennice Szkoły Podstawowej
w Borku Wlkp.,
Joanna Wajnert i Wojciech Hoska – boreccy gimnazjaliści
oraz Maria Śpitalniak z OSP Skoków – grupa uczniów ponadgimnazjalnych.
W finale najlepiej powiodło się Julii Biernat, która w grupie
szkół podstawowych zajęła I miejsce i będzie reprezentować
powiat gostyński na eliminacjach wojewódzkich, druga
finalistka – Edyta Jańczak zajęła IV miejsce.
WIADOMOŚCI Z ZIMNOWODY
Zimowe szlifowanie formy
Sześcioosobowa grupa uczniowskiej kadry przełajowej
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Zimnowodzie przebywała w dniach 5-12 lutego
bieżącego roku na obozie sportowym w Szklarskiej Porębie.
Bazą noclegowo-żywieniową był Ośrodek Wypoczynkowy
„Halny”. Opiekę dydaktyczno-wychowawczą sprawowała
nauczycielka wychowania fizycznego Dorota Warczak.
Sportowy program imprezy wypełniły treningi, prowadzone
codziennie przed południem i godzinach popołudniowych, a do
stałych punktów wieczornego programu należały zajęcia z
zakresu profilaktyki zdrowotnej. Celom rekreacyjnym służyły
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zabawy w świetlicy ośrodka oraz realizowane podczas
spacerów i na śnieżnym stoku. Koszty uczestnictwa dofinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borku Wielkopolskim, współorganizator obozu,
która pokryła również w całości udział ucznia z rodziny
znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
Turnieje piłki nożnej w Zimnowodzie
W okresie zimowym w roku szkolnym 20010/2011 na terenie
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie zorganizowane zostały dwa turnieje
piłki nożnej halowej. Pierwszym rozegranym turniejem był
„VIII Świąteczny Turniej Piłki Nożnej”. 17 grudnia 2010 r. w
sali sportowej rywalizowały ze sobą reprezentacje szkół
podstawowych z: Pogorzeli, Koźmina Wlkp., Borku Wlkp. i
Zimnowody.
Dnia 27 stycznia 2011 r. sportowe zmagania podjęli gimnazjaliści uczestniczący w „Gimnazjalnym Turnieju Piłki Nożnej
Chłopców”. Do rywalizacji stanęły reprezentacje gimnazjum z:
Borku Wlkp., Szelejewa i Zimnowodny. Turnieje rozegrano
systemem „każdy z każdym”.
Mecze były bardzo zacięte i emocjonujące, lecz przebiegały w
duchu fair play.
Klasyfikacja końcowa turniejów:
VIII ŚWIĄTECZNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
I m. SP Zimnowodna
II m. SP Borek Wlkp.
III m. SP nr 1 Koźmin Wlkp.
IV m. SP Pogorzela
GIMNAZJALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW
I m. Gimnazjum Zimnowodna
II m. Gimnazjum II Borek Wlkp.
III m. Gimnazjum I Szelejewo
IV m. Gimnazjum I Borek Wlkp.
V m. Gimnazjum II Szelejewo.
Mini obóz wędrowny Zima 2011 w Zespole Szkół im Jana
Pawła II w Zimnowodzie
W dniach od 1 i 2 lutego 2011 roku w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II odbywał się mini obóz wędrowny. Skorzystało z niego
32 uczniów od klasy I szkoły podstawowej do I gimnazjum.
Uczestnicy wnosili opłatę 23 zł, resztę kosztów pokryła
GKRPA w Borku Wlkp.
Półkolonie miały atrakcyjny przebieg – dzieci uczestniczyły w
dwóch wycieczkach na obszarze gminy, powiatu i województwa wielkopolskiego pod czujnym okiem nauczycieli z
Zespołu Szkół w Zimnowodzie.
Pierwszy dzień rozpoczęliśmy od warsztatowych zajęć
profilaktycznych nt. „Zachowania agresywne w szkole” O
godzinie 9.00 wyjechaliśmy do Gostynia, gdzie w restauracji
Verni czekał na nas pyszny posiłek. Potem w kinie „Pod
kopułą” obejrzeliśmy zabawny film animowany pt. „Zakochany wilczek”. Dzięki uprzejmości pracowników mogliśmy
obejrzeć kino „od kuchni”. Pan operator wyczerpująco
odpowiadał na pytania dociekliwych uczestników wycieczki.
Następnie udaliśmy się do Powiatowej Komendy Policji. Tam
zwiedziliśmy pomieszczenia komisariatu i uczestniczyliśmy w
pogadance nt. bezpiecznych ferii. Obdarowani odblaskami,
łamigłówkami i planami lekcji ok. 15.00 wróciliśmy do
Zimnowody.
W środę punktualnie o 8.00 zebraliśmy się ponownie w szkole
aby wziąć udział w drugiej części zajęć profilaktycznych: Jak
radzić sobie z przemocą”. O godzinie 8.40 pojechaliśmy do
Jarocina, by w kinie „Echo” obejrzeć seans „Artur i Minimki
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3”, a następnie w Aquaparku korzystać do woli ze zjeżdżalni
wodnych, kąpieli
w basenach, jacussi Dla wszystkich uczestników wycieczki
pobyt na tej pływalni był dużą frajdą, gdyż oddano ją do użytku
w listopadzie ubiegłego roku i jeszcze nikt nie miał okazji
poznać jej atrakcji. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni zjedliśmy
posiłek w Mc Donald’s i wspominając przeżyte razem wesołe
chwile wróciliśmy do szkoły.
Zadowolenie na twarzach dzieci to dowód, że razem spędzone
dni były dla nich atrakcyjne i przyniosły wiele radości. Dla nas
– wychowawców najważniejsze, że był to bezpieczny czas.
STYPENDIUM DLA SZCZEGÓLNIE
UZDOLNIONYCH
Uczennica Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Powstańców
Wlkp. w Borku Wlkp. Angelika Urbańska znalazła się na liście
stypendystów w ramach „Wielkopolskiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Program
skierowany jest do uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu polepszenie warunków i zasobów
naukowych laureatów. To już kolejna edycja, w której otrzymują wyróżnienia uczniowie z terenu naszej Gminy.
„RADOSNA SZKOŁA” W NASZYCH
PODSTAWÓWKACH
Szkoły podstawowe w Borku Wlkp., Wycisłowie oraz Zalesiu
otrzymają dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych
dla uczniów w ramach programu „Radosna Szkoła”. Złożone
przez szkoły wnioski zostały pozytywnie ocenione, dzięki
czemu szkoły Wycisłowie i Zalesiu uzyskają wsparcie
finansowe w wysokości 6000 złotych, a borecka podstawówka
blisko 12000 zł. W ubiegłym roku z tego samego typu dofinansowania skorzystał Zespół Szkół w Zimnowodzie.
WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„POD DĘBEM” W KAROLEWIE
Dzień Babci i Dziadka przedszkolacy obchodzili, jak co roku
bardzo uroczyście we wszystkich grupach wiekowych. Dla tak
dostojnych gości dzieci przygotowały programy artystyczne,
które nagrodzone zostały gromkimi brawami przez zgromadzonych gości. Były także konkursy, wspólne tańce oraz słodki
poczęstunek. Milusińscy obdarowali babcie i dziadków
własnoręcznie wykonanymi upominkami i laurkami. Całej
uroczystości towarzyszyła miła, rodzinna atmosfera, a na
twarzach seniorów zagościła duma i szczęście z najukochańszych istot, które pamiętały o swoich najbliższych.

W miesiącu styczniu odbył się „Bal przebierańców”. Już
tradycyjnie od wielu lat przedszkolaki w tym dniu przemieniają się w postacie bajkowe. Były królewny, królewicze,
wróżki, biedronki, kowboje, pszczółki, motylki i inne postacie
baśniowe i filmowe. Cały personel przedszkolny uległ także w
tym dniu metamorfozie, bo wyglądał zupełnie inaczej niż w dni
powszednie. Bal był wspaniały, dzieci bawiły się przy muzyce,
brały udziały w różnych konkursach i prezentacjach. Milusińscy zajadali się słodkościami i owocami i długo w ich pamięci
pozostanie ten magiczny dzień z kalendarza.
Dzieci przedszkolne miały również możliwość uczestniczenia
w koncertach i teatrzykach, które cyklicznie organizowane są
przez placówkę.
Nasze przedszkolaki chętnie biorą udział w różnych konkursach, w których osiągają znaczące wyniki:
1. „ Oszczędzamy energię” (wewnątrzprzedszkolny) – laureaci:
I – Maria Świdurska
II – Julia Jans
III – Maria Przybylak
wyróżnienie: Julia Pawlicka, Aleksandra Walczak
2. „ Uroki zimy, czyli zima lubi dzieci” (gminny) – laureaci:
I – Martyna Stamierowska
II – Kacper Pawlicki
III – Maria Przybylak
wyróżnienie: Kacper Grobelny
ORLIK
Od jesieni 2010 r. funkcjonują boiska sportowe Orlik. Boiska
zostały zlokalizowane przy dużym Stadionie Miejskim w
Borku Wlkp. przy ul. Sportowej. Stanowią nowoczesny
kompleks sportowy, a zamontowane oświetlenie pozwala na
korzystnie z nich przez uczetników do późnych godzin
wieczornych. W godzinach dopołudniowych z boisk korzystają uczniowie szkół pod nadzorem nauczycieli wychowania
fizycznego. Natomiast w godzinach popołudniowych oraz
wieczornych harmonogram zajęć na obiekcie „Moje boisko
ORLIK 2010” ustalają animatorzy sportowi odpowiedzialni za
organizację zajęć. Harmonogram zająć znajdziecie Państwo na
stronie internetowej www.orlik.borekwlkp.pl. Rezerwacja
boiska może nastąpić pod tel. 781 066 014. Zapraszamy
państwa do korzystania z obiektu pojedynczo lub w grupach
zorganizowanych.
Bliższych informacji można uzyskać pod wyżej wymienionym
numerem telefonu.
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CIASTECZKA SŁONECZKA
Fragment książki „Słodki świat Ewy Wachowicz”

ciasto
• 400 g mąki
• 250 g masła lub margaryny
• 2 żółtka
• 1 łyżka śmietany
• 20 dag wiórków kokosowych lub siekanych orzechów włoskich
lukier
• 2 białka
• 150 g cukru pudru
masa
• 1 kostka masła lub margaryny
• 2 jajka
• 100 g cukru
• 2 łyżki kawy rozpuszczalnej
• 1 kieliszek spirytusu
Mąkę z masłem wyrobić nożem, dodać żółtka i śmietanę, wyrobić rękami. Włożyć do lodówki na 2 godziny. Wyjąć, rozwałkować
(podobnie jak na pierogi, 2-3 mm). Wykrawać okrągłe ciasteczka mniej więcej o średnicy klasycznej „literatki”.
Białka z cukrem ucierać, aż powstanie gęsta masa (niestety tradycyjnie w makutrze; ucierane mikserem są zbyt puszyste i lukier pęka).
Posmarować nią ciasteczka z jednej strony i piec w piekarniku rozgrzanym do 180oC ok. 15 minut, aż lukier się zrumieni. Wyjąć, poczekać
aż wystygną.
Jajka z cukrem ubijać na parze, aż zgęstnieją. Ostudzić. Masło utrzeć, dodać krem jajeczny. Ucierać aż się połączą. Wmieszać spirytus i
kawę rozpuszczoną w minimalnej ilości wody. Zamiast spirytusu można dać 2 kieliszki winiaku, ale ryzykujemy, że masa będzie zbyt
rzadka. Z kolei mniej alkoholu nie spełni swojej smakowej roli.
Każde ciasteczko po stronie bez lukru posmarować kremem i skleić z drugim ciasteczkiem lukrem na zewnątrz. Posmarować boki
kremem i obtoczyć w wiórkach kokosowych lub orzechach. Smacznego!

JAJA Z NADZIENIEM Z SZYNKI I SERA
Przygotowanie 40 min * gotowanie 8–10 min * 1 porcja – ok. 180 kcal
Składniki na 8 porcji: 8 jajek, 15 dag wędzonej szynki, 5 dag parmezanu lub innego sera,
3–4 łyżki śmietany lub majonezu, 1 dymka i szczypior, pieprz, sól
Do dekoracji: liście sałaty, pomidory, szczypiorek
Sposób wykonania:
1. Jajka umyj, ugotuj na twardo, przestudź, ostrożnie przetnij wzdłuż na pół razem ze
skorupką (uważaj, żeby jej nie uszkodzić!), wyjmij jajko, skorupki zachowaj.
2. Jajka i szynkę zmiel albo bardzo drobno posiekaj, wymieszaj z posiekanym szczypiorem
(część zostaw do dekoracji), startym serem, śmietaną lub majonezem, przypraw do smaku
solą i świeżo zmielonym pieprzem.
3. Przygotowanym farszem napełnij skorupki, złóż je, ściśnij, ułóż na umytych i dokładnie
osuszonych liściach sałaty, udekoruj pokrojoną na plasterki dymką, szczypiorem i
cząstkami pomidorów, wstaw do lodówki. Smacznego!

Ze smutkiem pożegnaliśmy
Sołtysa wsi Maksymilianów Stanisława Trawińskiego
Sołtysa wsi Skoków Władysława Szymczaka
Radnego Rady Miejskiej Edwarda Sikorskiego
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Burmistrz Borku Wlkp.
Rada Miejska Borku Wlkp.
oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
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