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Tymczasem roześmiane i szczęśliwe nasze utalentowane modelki z sekcji tanecznej 
niecierpliwie spoglądały na wybieg… Małe kobietki pod okiem Instruktora M-GOK – Marty 
Hojak przygotowały pokaz mody ekologicznej. Tym razem pani Marta wystąpiła w roli nie tylko 
projektantki ale i prezenterki tejże unikalnej kolekcji. No i się zaczęło…!

Dziewczynki, niczym wytrawne modelki sprawnie 
poruszały się po wybiegu w rytmie ulubionej muzyki. 
Oryginalne i fantazyjne stroje spotkały się z prawdziwą 
owacją publiczności. Tym bardziej, że niecodzienna 
kolekcja stworzona została w większości z materiałów 
i przedmiotów, które były o krok od wylądowania w 
kuble na śmieci. W ten sposób otrzymały kolejną 
szansę stania się użytecznymi- zostało im podarowa-
ne coś, co można nazwać "drugim życiem". Każda 
okazja jest bowiem dobra ,by kształtować świado-
mość ekologiczną, nawet gdy robi się to z humorem i 
przymrużeniem oka. Rezolutne, błyskotliwe modelki 
wspaniale wpisały się w  żartobliwy charakter pokazu. 
Dumnie prezentowały spódnicę z płyt kompaktowych, 
kapelusz z folii aluminiowej o ciekawym wzornictwie, 
suknię balową wykonaną z folii bąbelkowej - bardzo 
zwiewną i dziewczęcą. Nie zabrakło także klasycznej, 
zdecydowanie praktycznej „małej czarnej” w wersji 
siatkowo – płytowej, z której w każdej chwili można 
wyjąć jedną z płyt i posłuchać ulubionej muzyki. 
Kreacja typowo wieczorowa natomiast, została stworzona z kolorowych gazet, zwiniętych w 
„trąbkę”. Nieźle do takiej spódnicy dopasowała się kamizelka z kółek ułożonych łuskowo. 
Dwuczęściowy komplet z foliowych frędzli, składający się również ze spódnicy, kamizelki i 
srebrnego paska - stanowił integralną, spójną i estetyczną całość. Nie sposób wprost opisać z 
detalami tej iście awangardowej estetyki! Falbany uformowane z szarych gazet, upięte 
gazetowe, harmonijki, broszki z ozdobnym, guzikowym oczkiem, elementy dekoracyjne 
wykonane z szarego papieru…Ku nieskrywanej radości publiczności, została ona zapewnio-
na, iż cała prezentowana kolekcja trafi do sklepów w Borku Wielkopolskiego. 
Wisienką na „torcie” pokazu okazała się być unikatowa biżuteria oraz dodatki - wykonane 
metodą rękodzieła artystycznego przez uczestników Kółka Plastycznego i Klubu Seniora 
działającego przy M-GOK. Ogromne uznanie zyskały stworzone metodą filcowania na mokro: 
korale, naszyjniki, broszki, ozdobne kwiatki, urocze bransoletki, a także romantyczne w swym 
charakterze, delikatne kwiaty z organzy. Tak oryginalnej, ekologicznej biżuterii nie powsty-
dziłyby się nosić nawet Anja Rubik i Joanna Krupa!!! One również wspierają ekologiczne 
trendy w modzie. 
Jak na prawdziwy pokaz mody przystało, projektantka – pani Marta, otrzymała w geście 
podziękowania i uznania bukiet wiosennych tulipanów z rąk Wicestarosty Gostyńskiego – 
pana Janusza Sikory. Modelki publiczność nagrodziła sowitymi brawami!
Nadszedł wreszcie czas na najważniejszy punkt programu … Niekwestionowanym hitem 
dnia był oczywiście dawno zapowiadany koncert Alicji Majewskiej. Święto Kobiet – to  
doskonała okazja, by przyjrzeć się bliżej temu, jak to o płci pięknej śpiewa sama płeć piękna.
Publiczność owacyjnie powitała panią Alicję na scenie!!! Solistce towarzyszył doskonale 
znany wszystkim kompozytor i pianista w osobie - Włodzimierza Korcza. 
To nikt inny, jak właśnie Alicja Majewska jeszcze w czasach w PRL-u wyśpiewała szlagier, 
zatytułowany: „Być kobietą” - jednogłośnie okrzyknięty później hymnem kobiet !!! Piosenka 
mówi o tym, jaka powinna być prawdziwa kobieta i dlaczego jest taka, a nie inna… Artystka 

kiedyś, w jednym z wywiadów powiedziała: 
„Nie jest to dosłowny obraz kobiety, ale 
skoro jest żartobliwy i z ładną puentą, to 
podpisuję się pod tym”.

Szkoda, że nie wszystkie polskie wokalistki 
mają tyle uroku i wrażliwości, co Alicja 
Majewska. Jej przeboje: „Odkryjemy miłość 
nieznaną”, „Jeszcze się tam żagiel bieli”, 
„To nie sztuka wybudować nowy dom”.
Trudno opisać towarzyszące koncertowi 
emocje. Nieosiągalny na co dzień, rozbraja-
jący uśmiech na twarzach słuchaczy i 
przebiegające po plecach ciarki, potęgowa-
ne były wraz z każdą, kolejną piosenką 
zaśpiewaną przez panią Alicję. Tylko 
prawdziwa artystka umie tak celnie trafiać 
do najczulszych pokładów ludzkiej 
wrażliwości. Podobnie, jak przed laty 
oczarowała Polskę swymi przebojami - dziś 
„Alicja z krainy czarów” zaczarowała na 
zawsze nasze serca i umysły. Piękne, 
nasycone emocjami interpretacje wokalne, 
ponadczasowe teksty, humor, niesamowita 
energia – to wszystko sprawia, że publicz-
ność kocha Alicję Majewską i jej piosenki. 
Nie trudno się więc domyślić jak wielkimi 
brawami publiczność borecka podzięko-
wała pani Alicji oraz panu Włodzimierzowi. 
Owacjom nie było końca ! Na ręce artystki 
Burmistrz Borku Wlkp. – pan Marian 
Jańczak przekazał w imieniu swoim oraz 
mieszkańców, serdeczne wyrazy podzięko-
wania i piękny bukiet z czerwonych 
tulipanów. Życzymy pani Majewskiej, by 
nieustannie królowała na wszystkich 
polskich scenach !!!

Nie ma wątpliwości, że spotkanie z 
piosenkarką było jednym z najwspan-
ialszych wydarzeń muzycznych w 
naszym mieście. To dla was Drodzy 
Mieszkańcy - z najwyższą starannością i 
entuzjazmem M-GOK urzeczywistnia 
wszelkie atrakcyjne przedsięwzięcia 
kulturalne.
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RELACJA Z ORSZAKU
Dziękujemy za wspólne, niebywałe przeżycie jakim okazał się Orszak Trzech Króli 2014. 
Dzięki wysiłkowi wielu życzliwych i kreatywnych osób oddających swój czas pracy na rzecz społeczności zmieniamy kulturę nie tylko w 
naszej gminie ,ale również w Polsce i na świecie.
Orszak 2014 zebrał ponad 700 000 osób świętujących na ulicach prawie dwustu polskich miejscowości, oraz za granicą na trzech konty-
nentach. Transmisję na żywo w najlepszym paśmie oglądalności TVP obejrzało blisko 2 000 000 osób.
Kacper , Melchior i Baltazar ( święto Objawienia Pańskiego) w Borku Wlkp. po raz pierwszy dołączył do grona orszakowego i wziął 
udział w największych jasełkach ulicznych. 
Przesłaniem tegorocznego Orszaku było motto „Wiele dróg prowadzi do Boga: Dobro, Prawda i Piękno” a hasło scenariusza 
brzmiało ,,Kolędujmy’’ czyli cieszmy się Świętami Bożego Narodzenia, pokazujmy tę radość światu. To zaproszenie i wezwanie do 
wspólnego, radosnego śpiewania kolęd.

Ogólnopolskim Organizatorem Orszaku ków, 15 sztandarów, ubezpieczenie filmowej skomponował fanfarę specjal-
była Fundacja Orszaku Trzech Króli w Orszaku oraz inne drobne materiały do nie dla Orszaku Trzech Króli. 
Warszawie, która odpowiadała za Orszak w wykorzystania w korowodzie orszako- W boreckim Orszaku fanfarę wykonywa-
stolicy oraz wspierała inne miasta w jego wym. Ogólnopolskich sponsorów wy- ła Orkiestra Dęta Parafialna w najbardziej 
przygotowaniu. To właśnie fundacja mieniliśmy na plakatach Orszakowych. podniosłych momentach Orszaku, a 
pozyskała ogólnopolskich sponsorów Podczas Orszaku w całej Polsce , więc podczas wyruszenia Orszaku 
Orszaku, dzięki którym nieodpłatnie wykonywana była fanfara Michała Trzech Króli w drogę do Stajenki oraz 
otrzymaliśmy 600 koron, 300 śpiewni- Lorenca. Słynny kompozytor muzyki podczas składania darów i pokłonu 
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Dzieciątku przez Trzech Króli.
Orszak Trzech Króli to wspólne działanie 
całych rodzin. Lekcja obywatelskiej i 
chrześcijańskiej aktywności, doskonała 
sposobność do tego, by razem z innymi – 
często nieznanymi ludźmi , zrobić coś dla 
innych. Nie tylko razem śpiewaliśmy kolędy 
ale razem zbieraliśmy pieniądze na chorego 
Leszka Kordusa. To bardzo dobry i osobisty 
przykład radosnego i otwartego chrześci-
jaństwa.
W słoneczne poniedziałkowe popołudnie po 
mszy św. ,tłum mieszkańców wyruszył z 
Kościoła NMP na Zdzieżu w kierunku Rynku 
do żywej Szopki Betlejemskiej. Orszak 
prowadziła amazonka Klubu Jeździeckiego 
„Dżamajka” w Borku Wlkp., tuż za nią 
kolędnicy z gwiazdą, Maryja i Józef ,paste-
rze, trzej królowie symbolizujący trzy 
kontynenty – Europę, Azję i Afrykę - powo-
żeni powozem konnym. Dalej Orkiestra Dęta 
Parafialna, Księża i pozostały barwny 
korowód,  chę tny  do  odwiedzen ia  
Betlejemskiej Stajenki. Oczywiście nie obyło 

Na scenie przygotowany wcześniej program 
artystyczny reprezentowali: uczniowie szkół 
z terenu gminy Borek Wlkp., Koło Śpiewacze 
„Jutrzenka”, Zespół „Studzianna” i M-GOK w 
Borku Wlkp. Podczas imprezy częstować 
można się było grochówką przygotowaną 
przez strażaków ochotników, kiełbaską z 
ogniska, pysznymi wypiekami pań z KGW 
oraz gorącymi napojami. Uroczystość 
zakończył koncert kolęd Zespołu Jaffa z 
Gostynia.
Podczas Orszaku Stowarzyszenie „BLASK” 
w Borku Wlkp. przeprowadziło zbiórkę 
publiczną na pomoc w rehabilitacji i leczeniu 
mieszkańca Borku Wlkp. -Leszka Kordusa.
Na uroczystości Orszakowe zawitali do 
N a s  r ó w n i e ż  g o ś c i e  z  U r z ę d u  
Marszałkowskiego w Poznaniu z miłą 
niespodzianką . Pan Władysław Glanc z 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
wcielając się w postać Wyższego 
Urzędnika Cesarskiego wręczył Królowi 
czyl i  Burmistrzowi Borku Wlkp.  
Marianowi Jańczakowi dyplom, po-

się bez walki „diabłów” i heroda, którzy w 
ferworze zamieszania próbowali odwieść 
kolędników na swą stronę. To właśnie od 
Betlejemskiej nocy historia każdego 
człowieka jak i całej ludzkości stała się 
zupełnie inną historią. To jest sedno tego 
radosnego wydarzenia sprzed dwóch 
tysiącleci, które wciąż działa i dotyczy 
każdego człowieka . Niezależnie od jego 
pozycji, światopoglądu, wieku… Bo każdy 
człowiek niesie w sercu głębokie pragnienie, 
by jego życie miało sens, by jego bieganie 
„do czegoś” było „dla kogoś”. Orszak to moc 
Dobrej Nowiny, która łączy ludzi w działaniu, 
radosnym świętowaniu i dawaniu siebie 
innym. To jest właśnie święto Trzech Króli- 
uwierzyć w narodziny niezwykłego 
Dzieciątka – razem, a nie każdy z osobna.
Uczestnicy Orszaku otrzymali korony i 
śpiewniki. Przy stajence na Rynku wspólnie 
zaśpiewano kilka kolęd, a królowie Kacper, 
Melchior i Baltazar złożyli dary u stóp małego 
Jezusa. Na borecki Rynek przybyły całe 
rodziny, szkoły i organizacje by wspólnie 
kolędować. 
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dziękowanie oraz kolorowy witraż za zajęcie pierwszego miejsca w etapie ogólnopolskim konkursu „Przyjazna wieś”. Jest to 
nagroda za zrealizowany projekt „Moja miejscowość na portalu internetowym- Internetowe Kroniki Wsi”.
Podczas części artystycznej odyło się również ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Konkursu Plastycznego 
ph. „Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa”. Nagrodę główną odebrała Rodzina Wosików z Zalesia. Na oficjalne zakończenie i podsumowanie 
Orszaku zostaliśmy zaproszeni przez Fundację Orszak Trzech Króli 11 stycznia 2014 roku do Warszawy. Nasz samorząd reprezentowała  
Sekretarz Gminy Elżbieta Pawlak, która nie tylko podzieliła się informacjami i doświadczeniami orszakowymi. ale również zapromowała 
wspaniałą i aktywną społeczność borecką. Szczególną uwagę zwróciła na ogromny potencjał i zaangażowanie ludzkich talentów działających 
w różnych organizacjach poprzez których, osiągamy niesamowite sukcesy społeczne. Uroczystości trwały cały dzień a program był prawdzi-
wie świąteczny. W uroczystościach towarzyszył Kardynał Nycz. Na zakończenie wręczono podziękowania za wspólną organizację Orszaku 
Trzech Króli. 
PRAGNIEMY SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM OSOBOM, ORGANIZACJOM I INSTYTUCJOM ZAANGAŻOWANYM W TWORZENIE 
ORSZAKU. DOCENIAMY OSOBISTY WKŁAD PRACY, ZAANGAŻOWANIE I POŚWIECONY CZAS. SZCZEGÓLNE WYRAZY PODZIĘKOWANIA 
KIERUJEMY DO STRAŻAKÓW OCHOTNKÓW Z TERENU NASZEJ GMINY, KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH, KIEROWNIKA I PRACOWNIKÓW ZAKŁADU 
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, ORKIESTRY PARAFIALNEJ, KSIĘDZA PROBOSZCZA, RESTAURACJI RIDA, ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH PRZY 
M-GOK, P.W.BASZYŃSKIEGO, ORGANIZACJI I ZESPOŁÓW,DYREKTORÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLA, NAUCZYCIELI, DZIECI I MŁODZIEŻY, 
DYREKTORA I PRACOWNIKÓW MGOK,DYREKTORA I PRACOWNIKOW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORKU WLKP, ZAKŁADU 
ELEKTROINSTALACYJNEGO M. STAMIEROWSKI, PIZERII ,,APETITA’’, POLICJI, PRACOWNIKÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH, BANKU 
SPÓŁDZIELCZEGO ODDZIAŁ BOREK WLKP., PRACOWNIKÓW URZĘDU.
GORĄCE PODZIEKOWANIA KIERUJEMY DO WOLONTARIUSZY I STOWARZYSZENIA ,,BLASK’’, A TAKŻE DO FUNDACJI ORSZAKU TRZECH KRÓLI 
W WARSZAWIE ORAZ DO WSZYSKICH SPONSORÓW ORSZAKU I TYCH KTÓRZY PRZYBYLI NA BORECKI RYNEK .
ABY NIKOGO NIE POMINĄĆ PIEKNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO, A SZCZEGÓLNIE ZA TO, ŻE ORSZAK TRZECH KRÓLI W BORKU 
WLKP. ZAKOŃCZYŁ SIĘ WIELKIM WSPÓLNYM SUKCESEM, BARDZO DUŻĄ FREKWENCJĄ , POZYTYWNĄ OPINIĄ I ZADOWOLENIEM 
MIESZKAŃCÓW.

Szanowni Państwo ,wielkim sukcesem zakończyliśmy 2013 rok w działań w ramach projektu wynosi 35 446,75 zł. Projekt zostanie 
działaniach promocyjnych naszej gminy i takim samym rozpocze- zrealizowany 7 czerwca br. podczas obchodów Dni Miasta .
liśmy 2014 rok.  Bardzo prężnie i aktywnie prowadzone są działania sportowe. 
Doceniono nasz projekt „Moja miejscowość na portalu internetowym Zarówno w roku 2012, 2013 jak i nadal czynnie prowadzone są przez 
– Internetowe Kroniki Wsi ( polegającego na przygotowaniu systemu animatorów zajęcia dla dzieci i młodzieży  na boisku ORLIK. 
informatycznego i szkoleń dla mieszkańców terenów wiejskich) w Analizując kwoty udzielonych dotacji w dziedzinie sportu - w 
konkursie „Przyjazna wieś”, zarówna na etapie regionalnym jak i przestrzeni kilku lat, stwierdzamy ,że  maleją dotacje z budżetu 
ogólnopolskim. Miłym zaskoczeniem dla Gminy Borek Wlkp. było gminy, a rosną środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych.
ogłoszenie wyników tegorocznego konkursu w województwie W minionym roku zakończono pięcioletni program profilaktyki 
wielkopolskim. Zdobyliśmy I miejsca na etapie regionalnym konku- raka szyjki macicy.
rsu, w kategorii infrastruktura społeczna. Zajęcie I miejsca jednocze- „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2009-2013” przyjęty 
śnie zakwalifikowało projekt i Gminę Borek Wlkp. do etapu ogólnopo- uchwalą NR XXX/239/2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. trwał pięć lat. 
lskiego konkursu „Przyjazna wieś”, gdzie również zajęliśmy I miejsce. W czasie realizacji programu, corocznie ze szczepienia mogły 
Gratulacje i podziękowania otrzymaliśmy z rąk Marszałka skorzystać dziewczynki w wieku 14 lat zameldowane na pobyt stały i 
Województwa oraz  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagrodą czasowy na terenie gminy Borek Wlkp. 
niespodzianką była kamera sony oraz kolorowy witraż wykonany Szczepienia odbywały się szczepionką czterowalentną HPV (typ 
ręcznie, symbolizujący „PRZYJAZNĄ WIEŚ”. 6,11,16 i 18) i polegały na podaniu trzech dawek szczepionki w 
Drugim wielkim sukcesem był Orszak Trzech Króli w Borku odpowiednich odstępach czasu. Przed każdym szczepieniem 
Wlkp. wspierany przez Ogólnopolskiego Organizatora- zainteresowane osoby miały możliwość uczestniczenia w poga-
Fundacją Orszaku Trzech Króli w Warszawie. A co najważniejsze dance nt. zasadności i istocie szczepienia przeciwko wirusowi HPV. 
ten sukces zostanie powtórzony w styczniu 2015 roku. Już dziś Łącznie szczepieniu poddało się 188 dziewcząt. Koszty zakupu 
Państwa zapraszamy!!!! szczepionki malały z roku na rok. W 2009 roku była to kwota 360 
Nie spoczęliśmy na laurach i pod koniec minionego roku złożyliśmy zł za jedną szczepionkę, obecnie jest to kwota 160 zł. Łączne 
wniosek o przyznanie pomocy do Urzędu Marszałkowskiego koszty realizacji w/w programu wyniosły Gminę Borek Wlkp.  
Województwa Wielkopolskiego pt. „BLASK DZIECIĘCYCH 142 379,71 zł. 
UŚMIECHÓW - warsztaty wokalne, animacja społeczno-kulturalna, Rada Miejska Borku Wlkp. podjęła w listopadzie 2013 roku uchwałę 
przegląd kulinarnych fantazji”. Wnioskowana kwota dofinansowania w sprawie: przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 

PROMOCJA Z SUKCESEM SPOŁECZEŃSTWA

Podsumowanie Orszaku w Warszawie. Nagrodę wręcza Prezes Fundacji Orszaku Trzech Króli



Konkurs organizowany przez Sieć Obszarów 
Wiejskich na najlepszy projekt w zakresie 
infrastruktury socjalnej zrealizowany na 
obszar wiejskich przy wsparciu środków 

unijnych.

Przyjazna Wieś 2013
I miejsce w województwie

i kraju dla Gminy Borek Wlkp.

Przyjazna Wieś 2013
I miejsce w województwie

i kraju dla Gminy Borek Wlkp.

2014-2018”, co oznacza, że szczepienia w 2013 roku nie udzielono dotacji na prace Już wiosną tego roku projekt tras rowero-
będą nadal kontynuowane przez kolejne konserwatorskie, restauratorskie i roboty wych ma być gotowy. Koszt dokumentacji 
5 lat. budowlane przy zabytkach. W 2012 roku na pokryje Powiat Gostyński, a wykonaniem 
Wzrosła aktywność komitetów organizacyj- ten cel  przeznaczono z budżetu gminy będzie zajmować się gmina . 
nych i organizacji pozarządowych w 72 000 zł. Pozostałe wydatki promocyjne dotyczyły  
dziedzinie przeprowadzania zbiórek W 2013 roku zostało podpisane porozu- zakupu materiałów promocyjnych, utrzy-
publicznych. W 2013 roku wydano aż 3 mienie z Powiatem Gostyńskim w celu mania IKW, wystroju świątecznego, 
decyzje w sprawie o zorganizowanie i opracowania koncepcji rozwoju tras działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
przeprowadzenie zbiórki publicznej. W 2012 rowerowych na terenie powiatu gostyńs- tym Magazynu Samorządowego, działal-
roku nie wydano żadnej decyzji, a dwa lata kiego. W ramach tego porozumienia ność sportowej, kulturalnej, zdrowotnej oraz 
temu tylko jedną. przystąpiliśmy do wytyczenia tras rowero- Dni Miasta. 
Z powodu dużych wydatków inwestycyjnych wych na terenie naszej gminy.
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Już wkrótce minie rok funkcjonowania 
nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. To dobry moment 
na dokonanie podsumowania i zaprezento-
wania obecnej sytuacji. Mimo pojawiają-
cych się problemów uważamy, że zmiany 
poszły w dobrym kierunku. Odpady są 
wywożone do zakładu utylizacji i nie trafiają 
do lasów. Nowy system pod kątem efektów 
ekologicznych, oceniamy jako obiecujący. 
Cały czas trwa stabilizacja nowego 
systemu, zarówno w zakresie odbioru 
odpadów przez firmę wywozową, jak i 
ewidencji danych informatycznych. 
W Urzędzie Miejskim gospodarką odpa-
dami zajmują się trzy osoby: 2 osoby 
zatrudnione  na 3/4 etatu oraz poborca 
zatrudniony na 1/2 etatu. Nad całością 
spraw czuwa kierownik referatu Pan 
Mirosław Twardowski. Nowy system opiera 
się na złożonych przez właścicieli i 
zarządców nieruchomości deklaracjach. 
Zawarte w nich dane pozwalają na 
określenie wysokości opłat. Prawie 
codziennie do Urzędu Miejskiego wpływają 
zmiany deklaracji. Dotyczą one w większ-
ości zmiany ilości osób zamieszkujących 
daną nieruchomość, jak również zmiany 
sposobu zbierania odpadów. Wynika to 
przede wszystkim z tego, że część 
właścicieli, obawiając się na początku 
”nowego systemu”, deklarowała niesel-
ektywną zbiórkę odpadów, a w chwili 
obecnej dokonuje zmiany na selektywną 
zbiórkę odpadów. Taka sytuacja może tylko 
cieszyć, bowiem w efekcie oznacza to 

niższy koszt dla mieszkańca, jak również korzyści finansowe i recyklingowe dla gminy. Od lipca 
ubiegłego roku wywozem odpadów komunalnych na terenie gminy Borek Wlkp.  zajmuje się 
EKO-SKÓRTEX. Zgodnie z podpisaną wówczas umową, realizacją tego zadania będą zajmow-
ać się do 30 czerwca 2014 roku. Inną rzeczą jest samodzielne dostarczanie odpadów proble-
mowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) powstałego w Borku 
Wlkp. przy ul. Jeżewskiej - czynnego dwa razy w tygodniu we wtorki od 9.00 do 17.00 oraz w 
soboty od 8.00 do 15.00.  W okresie letnim planuje się zwiększyć częstotliwość pracy PSZOKU.
W PSZOKU można nieodpłatnie pozostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, a 
zwłaszcza odpady wielkogabarytowe, zużyte sprzęty AGD i RTV, drobny gruz, chemikalia, 
opony…itd. W obecnym  systemie gospodarki odpadami na 7741 mieszkańców  w całej gminie , 
objętych jest 6992 osoby, co w przeliczeniu na ilość deklaracji podatkowych daje 1996 płat-
ników. Z terenu miasta wpłynęło 738 deklaracji , z terenów wiejskich 1258. Segregację odpadów 
zadeklarowało 1380 gospodarstw domowych, co stanowi 69,2 %. Deklaracje o niesegregowa-
niu odpadów złożyło 616 gospodarstw tj. 30,8%. 
Liczba nieruchomości deklarujących zbiórkę selektywną wraz z kompostowaniem odpadów 
zielonych we własnym kompostowniku wynosi 346.
Od lipca do grudnia 2013 r. z terenu gminy Borek Wlkp. zebrano 875,50 Mg odpadów komu-
nalnych w tym: 841,64 Mg odpadów niesegregowanych, 33,86 Mg odpadów segregowanych - 
352,94 Mg z terenu miasta, natomiast 522,56 Mg z terenów wiejskich. 
Planowane dochody w budżecie gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi za 2013 rok wynosiły 430 406,00 zł. Do budżetu wpłynęło 94 % planowanej kwoty czyli 404 
575,82 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 10 321,00 zł. 
Wystawiono 194 upomnienia na kwotę 9 705,00 zł. 
Wszczęto 5 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, z czego 3 zakończyły się wydaniem decyzji burmistrza określające wymiar 
miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Egzekucją zaległych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
zajmuje się poborca. W okresie od 1 grudnia 2013 r do końca lutego 2014 roku wystawiono
 i przekazano poborcy 72 tytuły wykonawcze na kwotę 4 577,00zł. Pozytywnie  załatwiono 49 
tytułów wykonawczych tj. 68%. Na kwotę 3 115,70 zł w tym: należność główna na kwotę 
2 542,00 zł, koszty egzekucyjne 573,70 zł. Poborca prowadzi egzekucję zgodnie z obowiązuj-
ącą w Urzędzie Miejskim instrukcją egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi gminy Borek Wlkp. Przystępując do czynności egzekucy-
jnych doręcza się zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę o 
skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.

GOSPODARKA ODPADAMI

„Moja miejscowość na portalu internetowym 
– Internetowe Kroniki Wsi
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�B�u�d�o�w�a� �k�a�n�a�l�i�z�a�c�j�i� �s�a�n�i�t�a�r�n�e�j�: �D�o�t�o�w�a�n�i�e� �p�r�z�y�d�o�m�o�w�y�c�h� �o�c�z�y�s�z�c�z�a�l�n�i� �[�c�i�e�k�ó�w� 
�(�d�o� �2�.�5�0�0� �z�B�)

�U�t�r�z�y�m�a�n�i�e� �c�z�y�s�t�o�[�c�i� �n�a� �t�e�r�e�n�i�e� �m�i�a�s�t�a� �i� �g�m�i�n�y� �B�o�r�e�k� �W�l�k�p�.

�U�t�r�z�y�m�a�n�i�e� �z�i�e�l�e�n�i� �n�a� �t�e�r�e�n�i�e� �m�i�a�s�t�a� �i� �g�m�i�n�y� �B�o�r�e�k� �W�l�k�p�.

�S�i�e��� �w�o�d�o�c�i���g�o�w�a�:

�Z�a�k�u�p� �s�e�p�a�r�a�t�o�r�a� �d�o� �o�c�z�y�s�z�c�z�a�n�i�a� �w�ó�d� �o�p�a�d�o�w�y�c�h

�L�a�s� �g�m�i�n�n�y

�U�s�u�w�a�n�i�e� �a�z�b�e�s�t�u� �w� �r�a�m�a�c�h� �P�r�o�g�r�a�m�u� �P�o�w�i�a�t�u� �G�o�s�t�y�D�s�k�i�e�g�o
�D�e�c�y�z�j�e� �[�r�o�d�o�w�i�s�k�o�w�e

�Z�b�i�ó�r�k�a� �o�d�p�a�d�ó�w� �s�e�g�r�e�g�o�w�a�n�y�c�h�  �� �Z�G�O� �J�a�r�o�c�i�n

�N�a�b�y�c�i�e� �u�d�z�i�a�B�ó�w� �w� �Z�G�O� �J�a�r�o�c�i�n� �w� �z�w�i���z�k�u� �z� �p�l�a�n�o�w�a�n��� 
�b �u �d �o �w �� � �Z �a �k �B�a �d �u � �Z �a �g �o �s �p �o �d �a �r �o �w �a �n �i �a � �O �d �p �a �d �ó �w � �R�e�a�l�i�z�a�c�j�a� �p�r�o�g�r�a�m�u� �o�p�i�e�k�i� �n�a�d� �b�e�z�d�o�m�n�y�m�i� �z�w�i�e�r�z���t�a�m�i
�w� �W�i�t�a�s�z�y�c�z�k�a�c�h

2012 r. - II etap w miejscowości Skoków – 1 048 194 zł
2012 r. -5.000,00I etap w m. Bruczków – 558 137 zł

2013 r. - II etap w m. Bruczków – 523 600 zł 2013 r. - złożono 11 wniosków na 2014r.
 I etap w m. Borek Os. Powstańców Wlkp. - 111 800 zł
budowa kanalizacji sanitarnej Droga Lisia 166 000 zł (finansowanie 2012 r. - 218.600 zł
BZWiK w Karolewie) 

2013 r. - - 225.490 złbudowa zbiorowego szamba w Zalesiu 15 000 zł  (BZWiK 
w Karolewie)

2012 r. - 23.523 zł

2012 - 2013 budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Zalesiu - 2013 r. - 32.350 zł
350 tyś (zadanie sfinansowane przez BZWiK w Karolewie.

2013 budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Liżu1900 2012 r. 34.180 zł
mb, 250 700 zł (BZWiK w Karolewie)
wymiana lini wodociągowej w Koszkowie 2 000 mb, 275 000 zł  2012 r. - trzebież w lesie gminnym w m. Trzecianów – 9.750zł.
(BZWiK w Karolewie), - grodzenie poletek pod  nasadzenia- 9950,00zł
Renowacja studni głębinowej w Koszkowie 80 000 zł (BZWiK 

2013 r. - wykonanie odnowy uprawy leśnej – 11.650w Karolewie),
W 2012 r. wydano 39 decyzji na wycinkę drzew i krzewów, a w 2013r. odwiert studni w Karolewie 263 400 zł  (BZWiK w Karolewie)
- 38 decyzji.zakup areatora - hydrofornia Karolew 16 500 zł  (BZWiK 
Na wycinkę drzew i krzewów w wieku poniżej 10 lat  oraz dla drzew w Karolewie)
owocowych decyzja nie jest wymagana.

2012 r. - usunięto z terenu gminy  34,78 t wyrobów zawierających W 2012 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
azbest – koszt Gminy- 4278 zł; pozyskane środki – 9 832 zł przedsięwzięcia polegającego na:

2013 r. - usunięto z terenu gminy 32,36 t wyrobów zawierających - wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód 
azbest– koszt Gminy- 1 887zł; pozyskane środki – 10 694 zł podziemnych o zdolności poboru nie mniejszej niż 10m3/h w 

m. Karolew, na działce 168/15.
W 2013 r. wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla 2012 r. - 37.143 zł
przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów innych niż 

2013 r. - 15.720 zł- dotyczy I półrocza, II półrocze finansowane w niebezpieczne oraz niebezpiecznych, zlokalizowanego w miejscow-
ramach opłaty śmieciowej ości Borek Wlkp. na działce nr 334/1 oraz na rekultywację składowi-

ska odpadów w miejscowości Karolew, gmina Borek Wlkp.

2012 r. -wykup 3 kojców w schronisku w Henrykowie – 61.132 zł
2012 r. - 102.200 zł - bieżące utrzymanie kojców i psów  w schronisku – 16.769 zł
2013 r. - pozostałe udziały zostaną objęte w latach: 2013 r. - bieżące utrzymanie kojców i psów  w schronisku – 

- 2014 -  306.600 zł 41.912zł
- 2015  - 613.200 zł

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
ZA LATA 2012 -2013

�S�t�o�w�a�r�z�y�s�z�e�n�i�e� �B�o�r�e�c�k�i� �L�i�d�e�r� �A�k�t�y�w�n�o�[�c�i� �S�p�o�B�e�c�z�n�o�  �� �K�u�l�t�u�r�a�l�n�e�j�  ��B�L�A�S�K �� �w� �B�o�r�k�u� �W�i�e�l�k�o�p�o�l�s�k�i�m� �w�g� �s�t�a�n�u� �w� �d�n�i�u� �1�9� �m�a�r�c�a� �2�0�1�4�r�.� �p�o�d�a�j�e� 
�d�o� �w�i�a�d�o�m�o�[�c�i� �i�n�f�o�r�m�a�c�j��� �w� �s�p�r�a�w�i�e� �z�b�i�ó�r�k�i� �p�u�b�l�i�c�z�n�e�j� �o�r�g�a�n�i�z�o�w�a�n�e�j� �w� �o�k�r�e�s�i�e� �6� �s�t�y�c�z�n�i�a�  �� �3�1� �m�a�r�c�a� �2�0�1�4� �r�o�k�u� �n�a� �p�o�m�o�c� �f�i�n�a�n�s�o�w��� 
�w� �r�e�h�a�b�i�l�i�t�a�c�j�i� �i� �l�e�c�z�e�n�i�u� �p�r�z�e�w�l�e�k�l�e� �c�h�o�r�e�g�o� �n�a� �s�t�w�a�r�d�n�i�e�n�i�e� �z�a�n�i�k�o�w�e� �b�o�c�z�n�e� �m�i�e�s�z�k�a�D�c�a� �B�o�r�k�u� �W�i�e�l�k�o�p�o�l�s�k�i�e�g�o� �p�a�n�a� �L�e�s�z�k�a� �K�o�r�d�u�s�a�.
�N�a� �p�o�d�s�t�a�w�i�e� �D�e�c�y�z�j�i� �B�u�r�m�i�s�t�r�z�a� �B�o�r�k�u� �W�i�e�l�k�o�p�o�l�s�k�i�e�g�o� �n�r� �3�/�2�0�1�3� �S�t�o�w�a�r�z�y�s�z�e�n�i�e� �p�r�z�e�p�r�o�w�a�d�z�i�B�o� �p�u�b�l�i�c�z�n��� �z�b�i�ó�r�k��� �p�i�e�n�i���d�z�y� �n�a� �k�t�ó�r��� 
�z�B�o�|�y�B�y� �s�i���:

� �z�b�i�ó�r�k�a� �d�o�b�r�o�w�o�l�n�y�c�h� �d�a�t�k�ó�w� �d�o� �z�a�p�l�o�m�b�o�w�a�n�y�c�h� �p�u�s�z�e�k� �k�w�e�s�t�a�r�s�k�i�c�h� �p�o�d�c�z�a�s� �O�r�s�z�a�k�u� �T�r�z�e�c�h� �K�r�ó�l�i� �w� �d�n�i�u� �6� �s�t�y�c�z�n�i�a� �2�0�1�4� �r�.� 
�(�p�r�z�y�c�h�ó�d� �4�0�7�9�,�7�4�P�L�N�)�;

� �z�b�i�ó�r�k�a� �w� �f�o�r�m�i�e� �d�o�b�r�o�w�o�l�n�y�c�h� �w�p�B�a�t� �n�a� �r�a�c�h�u�n�e�k� �b�a�n�k�o�w�y� �S�t�o�w�a�r�z�y�s�z�e�n�i�a� �o� �n�u�m�e�r�z�e� �8�1� �8�6�7�8� �0�0�0�5� �0�0�2�1� �0�2�0�0� �0�0�8�4� �0�0�0�2� �p�r�o�w�a�-
�d�z�o�n�y� �p�r�z�e�z� �P�o�w�i�a�t�o�w�y� �B�a�n�k� �S�p�ó�B�d�z�i�e�l�c�z�y� �w� �G�o�s�t�y�n�i�u� �p�r�o�w�a�d�z�o�n�a� �w� �d�n�i�a�c�h� �6� �s�t�y�c�z�n�i�a� �d�o� �3�1� �m�a�r�c�a� �2�0�1�4� �r�.
�C�a�B�y� �d�o�c�h�ó�d� �z�e� �z�b�i�ó�r�k�i� �p�r�z�e�z�n�a�c�z�o�n�y� �j�e�s�t� �n�a� �l�e�c�z�e�n�i�e� �i� �r�e�h�a�b�i�l�i�t�a�c�j��� �P�a�n�a� �L�e�s�z�k�a� �K�o�r�d�u�s�a�.� �W�s�z�y�s�t�k�i�m� �O�f�i�a�r�o�d�a�w�c�o�m� �s�e�r�d�e�c�z�n�i�e� �d�z�i���k�u�j�e�m�y�!

Klub Integracji Społecznej w Borku Wlkp. poszukuje i rodzinną atmosferę. Wszyscy, którzy są osobami niezatrudnionymi i nieza-
chętne osoby do nowej grupy, która będzie działać w rejestrowanymi w PUP, a pragną nabyć nowe umiejętności w celu znalezienia 
ramach projektu: „Budowa sieci Klubów Integracji zatrudnienia, zapraszamy na spotkanie do siedziby Klubu Integracji 
Społecznej na terenie gmin Mosina i Borek Wlkp.” Społecznej przy ul. Droga Lisia 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 
Oferujemy darmowe szkolenia i kursy zawodowe; porady 10.00-14.00. Informacja pod numerem telefonu 661252191.
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, miłą 

REKRUTACJA !

ZBIÓRKA PUBLICZNA „POMAGAM LESZKOWI”



Już po raz czwarty LGD Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią” ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 
PROW na lata 2007-2013, Oś IV Leader.
Jest to prawdopodobnie ostatnia szansa na pozyskanie pieniędzy unijnych w obecnym okresie programowania. Oczywiście 
wykorzystaliśmy tę szansę i złożyliśmy kolejne 4 wnioski.
Pierwsza pozytywna ocena już za Nami, czekamy na koleją merytoryczną weryfikację Urzędu Marszałkowskiego. Projekty 
dotyczą poprawy bazy rekreacyjnej, sportowej oraz zachowania dziedzictwa kulturowo-historycznej. Na terenie gminy 
doskonale funkcjonują place zabaw dla najmłodszych, dlatego pójściem w dobrym kierunku wydaje się być stworzenie miejsca 
rekreacji również dla starszych mieszkańców. Jeden z projektów zakłada montaż siłowni napowietrznych, czyli urządzeń 
poprawiających ogólną sprawność fizyczną. Urządzenia te zostaną zamontowane na placu przy karolewskim przedszkolu, aby 
jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać. Przewidywany koszt zakupu i montażu urządzeń wynosi 46 500 zł, w tym 
dotacja z budżetu unijnego 30 243 zł . 
Kolejnym projektem nastawionym na promowanie sportowego stylu życia jest renowacja płyty stadionu w Borku Wlkp., której 
koszt szacowany jest na 19 000 zł. – ze środków PROW przewiduje się dofinansowanie w kwocie 14 074 zł.
Nie zapominamy także o dziedzictwie kulturowym i historycznym, dlatego powstał pomysł konserwacji i restauracji figury Matki 
Boskiej Niepokalanej znajdującej się na boreckim rynku. Pomnik narażony jest na niekorzystne oddziaływanie warunków 
atmosferycznych, które powodują jego niszczenie. Z uwagi na jego historię i usytuowanie w miejscu, w którym gromadzimy się 
podczas ważnych świąt, wydarzeń i rocznic. Całkowity koszt realizacji projektu to 51 021,16 zł, w tym dofinansowanie 
33 184 zł.
Ze względu na popularność jaką cieszy się „Magazyn Samorządowy”, postanowiono polepszyć jego jakość i zwiększyć 
nakłady, by docierał do jak najszerszego grona odbiorców. W tym celu złożono wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem a także  przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich. Całkowita wartość 
projektu szacowana jest na kwotę 28 511 zł w tym dotacja unijna 18  544 zł.
Należy podkreślić, że zadania dotyczące siłowni zewnętrznej, renowacji figury oraz poprawy jakości “Magazynu 
Samorządowego” zostaną zrealizowane w przypadku otrzymania stosownego wsparcia z funduszy europejskich.
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ŚWIETLICA W KOSZKOWIE ZA PIENIĄDZE UNII

Dzięki wsparciu funduszy europejskich udało się wyremontować kolejną świetlicę znajdującą się na terenie naszej gminy. Po Zalesiu, 
Studziannie i Skokowie nowe oblicze zyskała świetlica w Koszkowie. Remont obejmował prace związane z wymianą pokrycia dachowego, 
wykonaniem podwieszanych sufitów, wymianą stolarki okiennej i 
drzwiowej, wykonaniem robót malarskich, okładzinowych i elewacyjnych, 
Owykonaniem instalacji elektrycznej oraz ogrzewania kominkowego. 
Całkowity koszt inwestycji to 141 666,61 zł, z czego 50 160 zł (tj. 80 % 
kosztów kwalifikowanych) stanowić będzie dofinansowanie w ramach 
PROW na lata 2007-2013 .
Warto dodać , że w kosztach remontu partycypują również mieszkańcy 
budynku w wysokości 77,64 % wartości remontu dachu.

OSTATNI DZWONEK DLA FUNDUSZY UNIJNYCH

Oficjalne otwarcie świetlicy odbędzie 23 sierpnia 2014 
podczas dożynek gminnych w Koszkowie
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Przypominamy, iż wszelkie informacje dotyczące życia kulturalnego Naszego Miasta 
znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ośrodka Kultury: www.mgok.borekwlkp.pl 
oraz portalu społecznościowym facebook. Zapowiedzi imprez, relacje z tych już 
odbytych oraz informacje dotyczące działalności wszystkich sekcji, kół, klubów, 
zespołów działających przy M-GOK są tam szczegółowo i na bieżąco umieszczane. 
Zachęcamy do polubienia tej strony!

 II MIEJSCE  dla GRUPY TANECZNEJ „Fit Star” w V OTWARTYM PRZEGLĄDZIE 
TANECZNYM „TANIEC BEZ GRANIC” W KATEGORII SHOW DANCE (GOK Hutnik 
Gostyń)

ABY MIEĆ WSPOMNIENIA TRZEBA JE TWORZYĆ! 
Co było to było, co może być – jest . A będzie, to co będzie. Lecz zawsze to miło, że nie 
brak nam sentymentów,  do których wracamy pamięcią. Szanujmy wspomnienia, 
smakujmy ich treść.
Nauczmy się je cenić… - bo Nie jesteśmy znikąd.
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 malowanie twarzy i kacik malucha  NIE GOTUJ Z PASCALEM –GOTUJ Z wykonanie makiety 1,5 m misia
HALINA – smakowite warsztaty  „Misie koloruja dzieciecy swiat” –  I GMINNY PRZEGLAD TWÓRCZOSCI 
kulinarne dla dzieci uczestnicy zabawy oddali swoje ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MLODZIEZY

 DYSKOTEKA DLA DZIECI misie, do których dolaczyli koloro-Uczestnicy mogli zaprezentowac swoja 
 NI KREGLE NI BOWLING- otwarty wanke, kredki i slodycze, które twórczosc w nastepujacych dziedzinach : 
turniej na torze o „Zlota kule” przekazano dzieciom z rodzin DZWIEK, SPIEW, TANIEC, SLOWO, SCENA 

 WAKACYJNE CZASOUMILACZE objetych pomoca spoleczna. (wspól-,SZTUKI PLASTYCZNE . W przegladzie 
praca z MGOPS w Borku Wlkp.) MÓJ  GENERATOR ODLOTOWYCH ˝  wzielo udzial ponad 170 mlodych artystów.

 RECITAL KRAKOWSKIEGO TENORA KOLONII  (2 TURNUSY)  V EDYCJA KONKURSU 
 Kowbojskie miasteczko - Lubon, „MLODOSC NIE UMIERA NIGDY”( po FOTOGRAFICZNEGO „DZIECI W 
„Bryllandia” - Witaszyce, Cichowo, recitalu M-GOK przygotowal dla uczest-OBIEKTYWIE – WSZYSCY JESTESMY 
Osada Rycerska – Gostyn ników przedsiewziecia wrózby andrze-SPORTOWCAMI”

 Konkurs plast. „Bezpieczne wakacje „ jkowe)
 KONKURS PLASTYCZNY „MOJA – wspólpraca z PIP Leszno  MIKOLJKOWY DANCE FIT MARATONRODZINA NA ROWEROWYM SZLAKU” 

 „Rowerowa jazda” na ZAKONCZENIE  Latino style(wlaczenie sie w  obchody Roku Turystyki 
LATA:  Dance mixRowerowej)

 pokaz akrobacji rowerowych w wyk.  Mikolajkowe prezentacje taneczne
 DRZWI OTWARTE MIEJSKO – Piotra Sonty  Hip hop, break dance

GMINNEGO OSRODKA KULTURY (w  konkurencje sprawnosciowe –  Step mania
ramach obchodów Dni Borku Wlkp.) przygot. we wspólpracy z  Gostynskim  Stretching

 stoiska zespolów, klubów oraz Klubem Rowerowym  „SPOTKANIE Z TRADYCJA NA zwiazków nalezacych i wspóldziala-  wywiad z niebanalnym uzytkownikiem WIELKOPOLSKA NUTE”- jacych z M-GOK przyblizajace ich jednosladu – M. Grzymislawskim KOLEDOWANIE Z ELENIdzialalnosc, prezentujace dotychc-  happening rysowanych bicykli i  radosne tance w mikolajkowym zasowy dorobek artystyczny, pamiatki, malowanie opona (dla dzieci i wydaniu wykonane przez dzieciece i kroniki, puchary etc.( TKKF „Kosmos”, mlodziezy) mlodziezowe grupy taneczne M-GOK Bractwo Kurkowe, Mlodziezowy Klub  dyskoteka z pompa otworzyly  spotkanie Filatelistów, Klub Jezdziecki „Dzamaj-
 Biesiada wielko – napoleonska na prowadzone przez Dyrektor M-GOK w ka”, Zespól Regionalny „Borkowiacy”, 

DNIACH POWIATU GOSTYNSKIEGO – Borku Wlkp. Justyne Chojnacka oraz Zespól Ludowy „Studzianna”, Kolo 
reprezentacja Gminy Borek Wlkp. przez Prezesa Stowarzyszenia „Wielkopo-Spiewacze ”Jutrzenka”, Szkolne Kolo 
M-GOK oraz  panie z KGW lska z wyobraznia” Slawomira LOK,  PZHGP Kolo Borek Wlkp., 

Szyszke KURS SZTUK PLASTYCZNYCHKGW Borek Wlkp.) 
 Panie z KGW Borek Wlkp., Bruczków,  koncert Kola Spiewaczego „Jutrzen-  ZAJECIA WOKALNE – SPIEW Boleslowów-Leonów, Zalesie oraz ka”

 TURNIEJ WARCABOWY w warcabach Wycislowo polaczyly sily i pod  Euro Dance Show – w wykonaniu 
64 – polowych szyldem Gminnej Reprezentacji KGW grup tanecznych M-GOK

bardzo zaangazowaly sie w wystrój  Wielki sukces gastronomiczny na  Warsztaty wyrobu bizuterii – Kólko 
stolów wigilijnych, który zachwycal Plastyczne M-GOK DOLNOSLASKIM FESTIWALU DYNI we 
kazdego ze zwiedzajacych oraz  wspólne wykonanie obrazu – Wroclawiu (I miejsce KGW Zalesie, III 
wyczarowaly swiateczne potrawy tak materialowej wyklejanki przez miejsce Maria Matyszczak  M-GOK) – 
pyszne, ze blyskawicznie znikaly z przyjaciól M-GOK wycieczka autokarowa zorganiz. przez 
talerzy i pólmisków,  pokaz Mistrza Iluzji Lukasza M-GOK)

 wokalne i instrumentalne wykonania Podymskiego  Plenerowe, jesienne warsztaty koled i pastoralek zarówno przez Kolo 
 DNI BORKU WLKP. plastyczne „DYNIA NA WESOLO” dla Spiewacze „Jutrzenka”, Zespól 

 FARBOMANIA WOKÓL SCENY uczniów ZS Zimnowoda, SP Borek Ludowy „Studzianna”, Orkiestra 
–kreatywne dzialania plastyczne dla Wlkp.) Parafialna z Borku Wlkp., Zespól 
dzieci  Otwarty TURNIEJ WARCABOWY Regionalny „Borkowiacy” wzruszaly i 

 Wystep laureatów Gminnego MIESZKANCÓW POWIATU zachwycaly; udowadnialy takze, iz 
Przegladu Twórczosci Artystycznej GOSTYNSKIEGO w warcabach . 64- polskie koledy i pastoralki to piekne 

 KOKO EURO SPOKO – gminny polowych melodie z pelnymi prawdy, ciepla i 
turniej KGW milosci slowami, które lacza we  OBCHODY SWIETA  EURO DANCE SHOW- pokaz tanca wspólnocie, NIEPODLEGLOSCI: „JESIENNE dzieciecych i mlodziezowych gr.  wielka radoscia dla uczestników Kólka BIESIADOWANIE – PATRIOTYCZNE tanecznych M-GOK Plastycznego przy M-GOK byla SPOTKANIE”: wystawy pokonkursowe pierwsza nagroda w Konkursie „Na  „Krakowiaczek jeden…” –Polski  zabawa taneczna najpiekniejsza karte swiateczna” Taniec Narodowy w wyk. Zespolu 

 LETNIE WARSZTATY PLASTYCZNE – ogloszonym w ramach SpotkaniaTanecznego Fit Kid
dla uczniów SP Borek Wlkp.  Wystep Zespolu Regionalnego  SWIATECZNE PRZEDSTAWIENIE W 

 WAKACJE Z M-GOK BOREK WLKP. „Borkowiacy” - „NA PATRIOTYCZNA POSZUKIWANIU SWIETEGO MIKOLAJA
CZYLI KREATYWNE LATO 2012: NUTE”  po spektaklu dzieci zaproszono do 
LETNIE SPOTKANIA Z PLASTYKA –  Prezentacje dorobku artyst. zapros- udzialu w WARSZTATACH 
ZAJECIA PLENEROWE: zonych Zespolów TWORZENIA OZDÓB 

CHOINKOWYCH oraz wspólnego  „Wakacyjny ogród przyjazni”  „KOTYLIONADA” – warsztaty 
strojenia swiatecznego drzewka „Lot balonem” – olbrzymia fotomakieta plastyczne dla dzieci

 „Kraina Kartolandii” – kartonowe  poczestunek  Sezon ARTYSTYCZNY 2012/2013 - 
miasteczko na rynku  PLUSZOWE SWIETOWANIE Z OKAZJI KÓLKO PLASTYCZNE „RADOSC 

 Wakacyjny gobelin SWIATOWEGO DNIA MISIA TWORZENIA” Reprezentacja M-GOK w 
ROZTANCZONE LATO – III edycja zajec  malowanie twarzy i kacik malucha konkursach plastycznych na terenie 
taneczno – artystycznych  misiowa dyskoteka z instruktorami gminy/powiatu etc.:

 Przedszkolny dens ma sens  „Najwiekszy, najbardziej kochany –  XVI Wielkopolski konkurs plastyczny. 
 Szkolne tance polamance wspólne dzialania plastyczne – NAJPIEKNIEJSZA KARTKA 
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Fot. A. Fajczyk
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� �W�A�R�S�Z�T�A�T�Y� �P�L�A�S�T�Y�C�Z�N�E�-�d�l�a� � �P�o�w�i�a�t�o�w�y� �K�o�n�k�u�r�s� �n�a�  ��K�A�R�T�K��� �o�r�a�z� �P�R�Z�E�D�S�T�A�W�I�E�N�I�E�  ��C�Z�E�R �W�O�N�Y� 

�W�I�E�L�K�A�N�O�C�N�� �� �-� � �G�O�K� �H�u�t�n�i�k� �u�c�z�n�i�ó�w� �S�P� �B�o�r�e�k� �W�l�k�p�.�(�O�l�b�r�z�y�m�i�a� �K�A�P�T�U�R�E�K� �S�Z�U�K�A� �K�S�I���C�I�A � ��p�r�z�y�g�.� 
�G�o�s�t�y�D� �-�W�Y�R�Ó�{�N�I�E�N�I�E �m�a�k�i�e�t�a� �P�A�N�I� �W�I�O�S�N�Y�) �p�r�z�e�z� �G�R�U�P��� �T�E�A �T�R�A�L�N��� �M�-�G�O�K� �(� 

� �G�m�i�n�n�y� �k�o�n�k�u�r�s� �P�l�a�s�t�y�c�z�n�y�  ��S�E�G�- � �G�A�L�A� �W�I�E�L�K�A�N�O�C�N�E�J� �P�I�S�A�N�K�I�- �S�e�s�j�a� �R�a�d�y� �M�i�e�j�s�k�i�e�j� �B�o�r�k�u� �W�l�k�p�.�)
�R�E�G�A�C�J�A� �S�I��� �O�P�A�A�C�A �� �-� � �U�r�z���d� �w�a�r�s�z�t�a�t�y� �d�l�a� �u�c�z�n�i�ó�w� �S�P� �W�y�c�i�s�B�o�w�o�,� �Z�S� �  ��Z�D�R�O�W�O�,�B�E�Z�P�I�E�C�Z�N�I�E� �I� �M�i�e�j�s�k�i� �B�o�r�e�k� �W�l�k�p�.�-�W�Y�R�Ó�{�N�I�E�N�I�E �Z�i�m�n�o�w�o�d�a�,� �D�P�S� �Z�i�m�n�o�w�o�d�a �E�K�O�L�O�G�I�C�Z�N�I�E �� �Z� �L�G�D� �-� �c�z�y�n�n�e� �2�0�1�3�r�o�k

� �M�A�J�Ó�W�K�A� �Z� �M�-�G�O�K�: �d�z�i�a�B�a�n�i�a� �M�-�G�O�K� �p�r�o�m�u�j���c�e� �G�m�i�n��� 
� �T�W�Ó�R�C�Z�E� �W�A�R�S�Z�T�A�T�Y� �P�L�A�S�T�Y�C�Z�N�E� �B�o�r�e�k� �W�l�k�p�.� �w� �R�o�z�d�r�a�|�e�w�i�e�M �A �J �Ó �W �K �A� �Z � �B �A�O �G �O �S �A�A�W �I �O �N �Y �M � 

�d�l�a� �u�c�z�n�i�ó�w� �S�P� �B�o�r�e�k� �W�l�k�p�.�  �� �u�p�o�m�i�n�k�i� �J�A�N�E�M� �P�A�W�A�E�M� �I�I�: � �e�k�o�l�o�g�i�c�z�n�e� �B�O�R�K�O�  ��R�O�L�K�I�  ��u�d�z�i�a�B� 
�z� �o�k�a�z�j�i� �D�n�i�a� �B�a�b�c�i� �i� �D�z�i�a�d�k�a� �w� �k�o�n�k�u�r�s�i�e� �n�a� �e�k�o�l�o�g�i�c�z�n�y� �p�o�j�a�z�d�  �� � �o�f�i�c�j�a�l�n�e� �o�t�w�a�r�c�i�e� �p�o�k�a�z�u� �f�i�l�a�t�e�l�i�s�t�y�-

�  ��T �A�C�C�Z� �I� �W�Z�L�E��� �D�O� �G�W�I�A�Z�D ��-� �F�E�R�I�E� �I�I�I� �M�I�E�J�S�C�E�c�z�n�e�g�o�,� �s�t�o�i�s�k�o� �p�o�c�z�t�o�w�e�,� �p�o�c�z�t�a� 
�2�0�1�2� �Z� �M�-�G�O�K�: � �p�o�k�a�z� �M�O�D�Y� �E�K�O�L�O�G�I�C�Z�N�E�J�  ��E�K�O� �s�a�m�o�c�h�o�d�o�w�a�,� �m�o�|�l�i�w�o�[��� �z�a�k�u�p�u� 
�T�A�N�E�C�Z�N�Y�M� �K�R�O�K�I�E�M� �P�R�Z�E�Z� �F�E�R�I�E�: �D�E�K�O ��k�a�r�t�y� �p�o�c�z�t�o�w�e�j� �z�a�p�r�o�j�e�k�t�o�w�a�n�e�j� 

� �g�r�u�p�a� �r�e�a�l�i�z�u�j���c�a� �p�r�o�j�e�k�t�  ��P�y�s�z�n�i�e� �  ��T�a�D�c�e�  ��h�u�l�a�D�c�e� �n�a� �n�a�s�z�e�j� �e�k�o�l�o�g�i�-�s�p�e�c�j�a�l�n�i�e� �n�a� �o�k�o�l�i�c�z�n�o�[��� �b�o�r�e�c�k�i�e�j� 
�r�o�z�t�a�D�c�z�o�n�y� �B�o�r�e�k� �W�i�e�l�k�o�p�o�l�s�k�i � �c�z�n�e�j� �p�l�a�n�e�c�i�e �� �(� �g�r�.� �t�a�n�e�c�z�n�e�)�M�a�j�ó�w�k�i� �z� �J�P� �I�I� �i� �p�r�z�y�b�i�c�i�a� �u�n�i�k�a�t�o�-

� �w�a�r�s�z�t�a�t�y� �t�a�n�e�c�z�n�e� �d�l�a� �g�r�.� �F�i�t� �S�t�a�r � �k�u�l�i�n�a�r�n�a� �r�e�p�r�e�z�e�n�t�a�c�j�a� �g�m�i�n�y� �(� �K�G�W�)�w�e�g�o� �s�t�e�m�p�l�a
� �z�a�j���c�i�a� �t�a�n�e�c�z�n�o�  �� �a�r�t�y�s�t�y�c�z�n�e� �d�l�a� � �c�z�.� �a�r�t�y�s�t�y�c�z�n�a� �:�K�o�B�o� �[�p�i�e�w�a�c�z�e� � �W�A�R�S�Z�T�A�T�Y� �G�R�A�F�F�I�T�I
�d�z�i�e�c�i� �p�r�z�e�d�s�z�k�o�l�n�y�c�h� �i� �k�l�.� �0�-�I�I�I� �S�P  ��J�u�t�r�z�e�n�k�a�,� �Z�e�s�p�ó�B� �R�e�g�i�o�n�a�l�n�y� �W�Y�M�A�L�O�W�A�N�A� �Z�C�I�A�N�A � � �s�t�a�n�o�w�i� �w�i�z�y�t�ó�w�-

� �z�a�j���c�i�a� �t�a�n�e�c�z�n�e� �d�l�a� �d�z�i�e�c�i� �k�l�.�I�V �-�V�I  ��B�o�r�k�o�w�i�a�c�y ��,�Z�e�s�p�ó�B� �L�u�d�o�w�y�  ��S�t�u�d�z�i�- �k��� �a�k�t�y�w�n�e�j� �g�r�u�p�y� �m�B�o�d�y�c�h� �a�r�t�y�s�t�ó�w� �n�a�s�z�e�g�o� 
� �B�r�e�a�k�,� �H�i�p� �H�o�p�,� �L�a�t�i�n�o�,� �S�t�a�n�d�a�r�d� �a�n�n�a ��,� �Z�e�s�p�o�B�y� �T�a�n�e�c�z�n�e� �M�-�G�O�K �M�i�a�s�t�a�.� �W� �p�r�z�y�s�z�B�o�[�c�i� �z�a�k�B�a�d�a� �s�i��� �k�o�n�t�y�n�u�-
 ��z�a�j���c�i�a� �d�l�a� �m�B�o�d�z�i�e�|�y � �k�o�n�k�u�r�s� �w�i�e�d�z�y� �o� �J�a�n�i�e� �P�a�w�l�e� �I�I� �d�l�a� �a�c�j��� �m�a�l�u�n�k�u� �n�a� �k�o�l�e�j�n�y�c�h� �m�e�t�r�a�c�h� �m�i�e�j�s�k�i�e�j� 

�u�c�z�n�i�ó�w� �s�z�k�ó�l� �i� �p�r�z�e�d�s�z�k�o�l�i� �B�A�L�I�K� �K�A�R�N�A�W�A�A�O�W�Y� �D�L�A� �D�Z�I�E�C�I �p�r�z�e�s�t�r�z�e�n�i�.
� �W�Y�S�T�A�W�A�  ��S�Z�L�A�K�I�E�M� �J�A�N�A� �P�A�W�A�A� �W�A�R�S�Z�T�A�T�Y� �P�L�A�S�T�Y�C�Z�N�E�: � �W�A �R �S �Z �T�A�T �Y� �P �L �A �S �T �Y �C �Z �N �E � �D �L �A� �I�I �� �(�z�d�j���c�i�a�,� �k�s�i���|�k�i�,� �a�l�b�u�m�y �,� �p�a�m�i���t�k�i� �  ��K�o�s�m�i�c�z�n�e� �p�o�j�a�z�d�y�-�c�z�y�m� �n�a� �k�s�i���|�y�c � �P�Ó�L�K�O�L�O�N�I�S�T�Ó�W� �Z�S� �Z�I�M�N�O�W�O�D�A�z�w�i���z�.�z� �p�o�n�t�y�f�i�k�a�t�e�m� �J�a�n�a� �P�a�w�B�a� �I�I�  �� �  ��G�w�i�a�z�d�y�  ��c�z�y� �M�l�e�c�z�n�a� �D�r�o�g�a� 

� �B�A�J�K�O�W�Y� �O�G�R�Ó�D� �P�R�Z�Y� �M�-�G�O�K� �W� �z�b�i�o�r�y� �m�i�e�s�z�k�a�D�c�ó�w� �G�m�i�n�y� �B�o�r�e�k� �R�z�e�c�z�y�w�i�[�c�i�e� �j�e�s�t� �z� �m�l�e�k�a�? �
�W�l�k�p�.�) �W�Y�K� �.� �M�A�A�Y�C�H� �A�R�T�Y�S�T�Ó�W� �Z� �K�Ó�A�K�A� 

� �M�O�B�I�L�N�E� �P�L�A�N�E�T�A�R�I�U�M�: �M�A�J�Ó�W�K�A� �W� �P�L�E�N�E�R�Z�E�: �P�L�A�S�T�Y�C�Z�N�E�G�O � �( � �k �w�i �a �t �o �w�e� �r �a �b�a�t �y�, � 
� �p�o�k�a�z�y� �a�s�t�r�o�l�o�g�i�c�z�n�e� �d�l�a� �g�r�u�p� � �a�n�i�m�a�c�j�e� �p�l�a�s�t�y�c�z�n�e� �d�l�a� �d�z�i�e�c�i �w�i�o�s�e�n�n�e� �m�o�t�y�l�e�-� �e�k�s�p�o�z�y�c�j�a� �p�l�e�n�e�r�o�w�a�)
�d�z�i�e�c�i���c�y�c�h � �p�o�k�a�z� �t�a�n�e�c�z�n�y� �g�r�u�p� �M�-�G�O�K � �W �A �K �A �C �J �E � �Z � �M �- �G �O �K � �C �Z �Y �L �I � � �p�o�k�a�z�y� �a�s�t�r�o�l�o�g�i�c�z�n�e� �d�l�a� �m�B�o�d�z�i�e�|�y � �k�o�n�c�e�r�t� �z�e�s�p�o�B�u� �A�B�B�A� �M�I�A �K�R�E�A�T�Y�W�N�E� �L�A�T�O�:� �p�o�k�a�z�y� �a�s�t�r�o�l�o�g�i�c�z�n�e� �d�l�a� �d�o�r�o�s�B�y�c�h � �z�a�b�a�w�a� �t�a�n�e�c�z�n�a � �M�Ó�J� � �G�E�N�E�R�A�T�O�R� �O�D�L�O�T�O�W�Y�C�H� 

� � �H�A�P�P�E�N�I�N�G�  ��S�E�K�R�E�T�Y� �D�A�M�S�K�I�E�J� � �V�I� �E�D�Y�C�J�A� �K�O�N�K�U�R�S�U� �˝ � �K�O�L�O�N�I�I� � �(�2� �T�U�R�N�U�S�Y�)�  ��T �r�z�e�c�i�-
�T�O�R�E�B�K�I � �F�O�T�O�G�R�A�F�. ��D�Z�I�E�C�I� �W� �O�B�I�E�K�T�Y�W�I�E� �a�n�ó�w�,� �r�e�k�r�e�a�c�j�a� �w� �w�i�g�w�a�m�i�e�,� 

�  � �P�Y�S�Z�N�I�E� �R�O�Z�T�A�C�C�Z�O�N�Y� �B�O�R�E�K� �P�H�.�D�Z�I�E�C�I�A�K�I� �U�W�I�E�L�B�I�A�J��� �Z�W�I�E�R�Z�A�K�I �  ��P�i�r�a�c�k�i�e� �w�a�k�a�c�j�e ��w� �N�e�n�u�f�a�r� �C�l�u�b�i�e� �w� 
�W�L�K�P�. ��-� �p�r�o�j�e�k�t� �r�e�a�l�i�z�o�w�a�n�y� �w� �r�a�m�a�c�h� �O�[� �4� �K�o�[�c�i�a�n�i�e�,� �p�o�b�y�t� �w� �F�o�l�w�a�r�k�u� �K�o�n�n�y�m� � �P�R�E�M�I�E�R�A� �S�P�E�K�T�A�K�L�U�  ��C�Z�E�R �W�O�N�Y� 
�L �E �A �D �E �R �, � �d �z �i �a �B�a �n �i �e � �4 �1 �3 �  � �W�d �r �a �| �a �n �i �e � �w� �H�e�r�m�a�n�o�w�i�e�K�A�P�T�U�R�E�K� �S�Z�U�K�A� �K�S�I���C�I�A ��-�p�r�z�y�g�.� 
�l �o �k �a �l �n �y �c �h � �s �t �r �a �t �e �g �i �i � �r �o �z �w�o�j �u � � �o �b �j �� �t �e �g �o � � �S�M�A�K�O�W�I�T�E� �W�A�R�S�Z�T�A�T�Y� �p�r�z�e�z� �u�c�z�e�s�t�n�i�k�ó�w� �K�Ó�A�K�A� 
�P�r�o�g�r�a�m�e�m� �R�o�z�w�o�j�u� �O�b�s�z�a�r�ó�w� �W�i�e�j�s�k�i�c�h� �n�a� �K�U�L�I�N�A�R�N�E� �D�L�A� �D�Z�I�E�C�I�  ��N�i�e� �g�o�t�u�j� �z� �T�E�A�T�R�A�L�N�E�G�O� �M�-�G�O�K� �(� �p�r�z�e�d�s�t�a�w�i�e�n�i�e� 
�l�a�t�a� �2�0�0�7� �-�2�0�1�3� �w� �z�a�k�r�e�s�i�e� �m�a�B�y�c�h� �p�r�o�j�e�k�t�ó�w� �P�a�s�c�a�l�e�m�  ��g�o�t�u�j� �z� �H�a�l�i�n�� ��o�b�e�j�r�z�e�l�i� �m�.�i�n�.� �u�c�z�n�i�o�w�i�e� �S�P� �B�o�r�e�k� �W�l�k�p�,� 
�i� �w� �r�a�m�a�c�h� �L�o�k�a�l�n�e�j� �G�r�u�p�y� �D�z�i�a�B�a�n�i�a� �p�o�p�r�z�e�z� � �-�S�P�E�K�T�A�K�L� �T�E�A�T�R�A�L�N�Y�  ��P�o�d�r�ó�|� �z� �c�z�B�o�n�k�o�w�i�e� �K�l�u�b�u� �S�e�n�i�o�r�a�)
�S�t�o�w�a�r�z�y�s�z�e�n�i�e�  ��W�i�e�l�k�o�p�o�l�s�k�a� �z� �W�y�o�b�r�a�z�n�i�� �p�i�r�a�t�a�m�i� �d�o�o�k�o�B�a� �[�w�i�a�t�a �

� �W�Y�S�T���P � �G�R�.�T�E�A�T�R�A�L�N�E�J� �M�-�G�O�K� � �w� � �P�r�z�e�d�s�i���w�z�i���c�i�e� �t�a�n�e�c�z�n�e�  �� �o�d�b�y�B�y� �s�i��� � �W�A�R�S�Z�T�A�T�Y� �P�L�A�S�T�Y�C�Z�N�E�  ��P�o�d� 
�Z�e�s�p�o�l�e� �S�z�k�ó�B� �Z�i�m�n�o�w�o�d�a�w�a�r�s�z�t�a�t�y� �w� �z�a�k�r�e�s�i�e� �t�a�D�c�a� �l�u�d�o�w�e�g�o� �,� �c�y�r�k�o�w�y�m� �n�a�m�i�o�t�e�m �

�  ��C�Z�E�R �W�C�O�W�E� �S�P�O�T�K�A�N�I�E�-� �z�e�s�p�ó�B� �u�c�z�e�s�t�n�i�k�ó�w� �w�y�p�o�s�a�|�o�n�y� � �W�A�R�S�Z�T�A�T�Y� �C�Y�R�K�O�W�E
�z�o�s�t�a�B� �w� �c�h�a�r�a�k�t�e�r�y�s�t�y�c�z�n�e� �s�t�r�o�j�e� �T�A�L�E�N�T�Ó�W� �P�O�D�Z�I�W�I�A�N�I�E� �C�Z�Y�L�I� � �Z�A�J���C�I�A � �T�A�N�E�C�Z�N�O�  �� 
�l�u�d�o�w�e�  &�D�Z�I�E�C�I� �D�L�A� �D�Z�I�E�C�I �A�R�T�Y�S�T�Y�C�Z�N�E�  ��R�o�z�t�a�D�c�z�o�n�e� �L�a�t�o �

� �P�r�z�e�d�s�i���w�z�i���c�i�e� �k�u�l�i�n�a�r�n�e�  �� �z�o�r�g�a�n�- �A�r�t�y�s�t�y�c�z�n�e� �p�r�e�z�e�n�t�a�c�j�e�: � �P�r�z�e�z� �d�w�a� �l�e�t�n�i�e� �m�i�e�s�i���c�e� �M�i�e�j�s�k�o�  �� 
�i�z�o�w�a�n�o� �p�r�z�e�g�l���d� �i�n�s�p�i�r�a�c�j�i� �k�u�l�i�n�a�r�n�y�- � �p�o�k�a�z� �g�r�u�p� �t�a�n�e�c�z�n�y�c�h� �M�-�G�O�K �G�m�i�n�n�y� �O�[ �r�o�d�e�k� �K�u�l�t�u�r�y� �z�a�p�r�a�s�z�a�B� �d�o� 
�c�h� �r�e�g�i�o�n�u�  �� �p�o�t�r�a�w� �p�r�z�y�g�o�t�o�w�a�n�y�c�h� � �w�y�s�t�a�w�a� �p�r�a�c� �K�Ó�A�K�A� �o�b�e�j�r�z�e�n�i�a� �b�a�r�w�n�y�c�h�,� �p�l�a�s�t�y�c�z�n�y�c�h� �i�n�s�t�a�l�a�c�j�i� 
�n�a� �b�a�z�i�e� �m�i�o�d�u� �z� �m�o�|�l�i�w�o�[�c�i��� �P�L�A�S�T�Y�C�Z�N�E�G�O �p �l �e �n �e �r �o �w�y �c �h �. � �O�r �y �g �i �n �a �l �n �e � �e �k �s �p �o �z �y �c �j �e �, � 
�d�e�g�u�s�t�a�c�j�i� �p�o�t�r�a�w � �s�p�e�k�t�a�k�l� �t�e�a�t�r�a�l�n�y� �w� �w�y�k�.� �G�R�.� �b���d���c�e� �e�f�e�k�t�e�m� �t�w�ó�r�c�z�e�j� �i� �k�r�e�a�t�y�w�n�e�j� �p�r�a�c�y� 

�W�/�w� �p�r�z�e�d�s�i���w�z�i���c�i�a� �s�w�ó�j� �f�i�n�a�B� �z�n�a�l�a�z�B�y� �T�E�A�T�R�A�L�N�E�J� �M�-�G�O�K �m�a�B�y�c�h� �a�r�t�y�s�t�ó�w�,� �z�n�a�j�d�o�w�a�B�y� � �s�i��� �p�r�z�e�d� 
�p�o�d�c�z�a�s� � �o�t�w�a�r�t�e�g�o� �a�r�t�y�s�t�y�c�z�n�o� �-� �k�u�l�i�n�a�r�n�e�- �  ��M�i�a�s�t�e�c�z�k�o� �r�e�k�r�e�a�c�y�j�n�e �� �d�l�a� �d�z�i�e�c�i �b�u�d�y�n�k�i�e�m� �M�-�G�O�K�.� �C�i�e�s�z�y�B�y� �s�i��� �d�u�|�y�m� 
�g�o� �w�i�d�o�w�i�s�k�a�.� �D�n�i�a� �2�4�.�0�2�.�2�0�1�3� �r�.� �w� �s�i�e�d�z�i�b�i�e� � �w�s�p�ó�l�n�e� �t�w�o�r�z�e�n�i�e� �p�a�m�i���t�k�o�w�e�j� �z�a�i�n�t�e�r�e�s�o�w�a�n�i�e�m� �m�i�e�s�z�k�a�D�c�ó�w�,� �g�d�y�|� �b�y�B�y� 
�M�i�e�j�s�k�o�  �� �G�m�i�n�n�e�g�o� �O�[�r�o�d�k�a� �K�u�l�t�u�r�y� �w� �m�a�k�i�e�t�y�z� �o�k�a�z�j�i� �D�n�i�a� �D�z�i�e�c�k�a� � �c�o�d�z�i�e�n�n�i�e� �z�m�i�e�n�i�a�n�e
�B�o�r�k�u� �W�l�k�p�.� �o�d�b�y�B�a� �s�i��� �k�u�l�t�u�r�a�l�n�o�  �� �r�e�k�r�e�a�- � �K�O�N�K�U�R�S� �N�A� �Z�N�A�K� �G�R�A�F�I�C�Z�N�Y� �-� � �W�A�R�S�Z�T�A�T�Y� �P�L�A�S�T�Y�C�Z�N�E�  � �E�K�O�-�c�y�j�n�a� �i�m�p�r�e�z�a� �p�r�o�m�u�j���c�a� �w�a�l�o�r�y� �l�o�k�a�l�n�e� �L�O�G�O� �M�-�G�O�K� �D�E�S�I�G�N � � �d�l�a� �u�c�z�n�i�ó�w� �z� �Z�S� �Z�i�m�n�o�w�o�d�a�  �� �r�e�g�i�o�n�u� �i� �a�k�t�y�w�i�z�u�j���c�a� �m�i�e�s�z�k�a�D�c�ó�w� �w�o�k�ó�B� 

� �D�N�I� �B�O�R�K�U� �W�L�K�P�.�: �k�r�e�o�w�a�n�i�e� �p�r�z�e�s�t�r�z�e�n�i� �p�l�e�n�e�r�o�w�e�j� �p�r�z�e�d� �M�-�z�a�p�r�o�j�e�k�t�o�w�a�n�e�g�o� �w�y�d�a�r�z�e�n�i�a�.
�G�O�K� �w�y�s�t���p� �f�o�l�k�l�o�r�y�s�t�y�c�z�n�y� �Z�e�s�p�o�B�u� 

� �K�O�N�C�E�R�T� �R�U�D�I�E�G�O� �S�C�H�U�B�E�R�T�H�A� �I�  ��W�i�s�i�e�l�o�k�i �� �z� �S�z�y�m�a�n�o�w�a�,� �w�i�d�o�w�i�s�k�o� � �W�A�R�S�Z�T�A�T�Y� �P�L�A�S�T�Y�C�Z�N�E� �d�l�a� �c�z�B�o�n�k�ó�w� �A�N�D�R�Z�E�J�A� �P�A�W�L�U�K�I�E�W�I�C�Z�A� �Z� �O�K�A�Z�J�I� �t�a�n�e�c�z�n�e� �M�-�G�O�K� �n�a� �l�u�d�o�w��� �n�u�t��� �w� �K�l�u�b�u� �S�e�n�i�o�r�a� �(� �b�i�|�u�t�e�r�i�a� �z� �f�i�l�c�u�)�D�N�I�A� �K�O�B�I�E�T �r�a�m�a�c�h� �p�r�o�j�e�k�t�u� �P�R�B�W
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�c�h�a�r�y�t�a�t�y�w�n�e�j� �G�A�O�S�E�M� �S�E�R�C�A� �D�L�A� �J�U�L�K�I� �R�e�p�r�e�z�e�n�t�o�w�a�n�i�e� �G�m�i�n�y� �B�o�r�e�k� �W�l�k�p�.� �n�a� �X� 
� �S�e�z�o�n� �A�R�T�Y�S�T�Y�C�Z�N�Y� �2�0�1�3�/ �2�0�1�4� �- � �K�Ó�L�K�O� �P�L�A�S�T�Y�C�Z�N�E�  � �R�A�D�O�Z �� � �D�O�L�N�O�Z �L�� �S�K�I�M� �F�E�S�T�I�W�A�L�U� �D�Y�N�I� �W�E� 

�W�R�O�C�A�A�W�I�U� �(� �w�y�c�i�e�c�z�k�a� �a�u�t�o�k�a�r�o�w�a�  �� �u�d�z�i�a�B� �T�W�O�R�Z�E�N�I�A �
�K�G�W� �o�r�a�z� �m�i�e�s�z�k�a�D�c�ó�w� �g�m�i�n�y� �w� �k�o�n�k�u�r�s�i�e� � �R�e�p�r�e�z�e�n�t�a�c�j�a� �M�-�G�O�K� �w� �k�o�n�k�u�r�s�a�c�h� �p�l�a�s�t�y�c�z�n�y�c�h� �n�a� �t�e�r�e�n�i�e� �g�m�i�n�y�/�p�o�w�i�a�t�u�/�k�r�a�j�u�:
�k�u�l�i�n�a�r�n�y�m�)

� �P�o�w�i�a�t�o�w�y�,�K�o�n�k�u�r�s� �p�l�a�s�t�y�c�z�n�y�  ��B�a�r�w�y� �j�e�s�i�e�n�i ��  �� �G�O�K� �H�u�t�n�i�k� �G�o�s�t�y�D
� �D�Y�N�I�O�W�A� �G�I�R�L�A�N�D�A� �P�R�Z�E�D� �M�-�G�O�K�  �� 

� �K�o�n�k�u�r�s�  ��H�A�L�L�O�W�E�N� �Z� �M�A�R�K��� �S�T�A�R�P�A�K ��  �� 
�K�r�a�k�ó�w
�Z�e�s�t�a�w� �a�r�t�y�k�u�B�ó�w� �p�l�a�s�t�y�c�z�n�y�c�h� �w�a�r�t�o�[�c�i� �1� �5�0�0� �z�B� �t�o� 
�w�s�p�a�n�i�a�B�a� �n�a�g�r�o�d�a� �z�a� �H�A�L�L�O�W�E�E�N�O�W�Y� �D�E�S�I�G�N� 
�d�l�a� �m�a�B�y�c�h� �b�o�r�e�c�k�i�c�h� �a�r�t�y�s�t�ó�w� �!�!�!

� �K�o�n�k�u�r�s� �P�l�a�s�t�.�W�y�j���t�k�o�w�y� �A�n�i�o�B�  �� �B�P�M�i�G� �B�o�r�e�k� 
�W�l�k�p�.� 
� �W�i�e�l�k�o�p�o�l�s�k�i� �k�o�n�k�u�r�s� �p�l�a�s�t�. ��N�a�j�p�i���k�n�i�e�j�s�z�a� �K�a�r�t�k�a� 
�B�o�|�o�n�a�r�o�d�z�e�n�i�o�w�a ��-� � �D�o�m� �K�u�l�t�u�r�y� �P�l�e�s�z�e�w

� �P�o�w�i�a�t�o�w�y� �K�o�n�k�u�r�s� �n�a� �n�a�j�p�i���k�n�i�e�j�s�z�y�  ��S�T�R�O�I�K� 
�B�O�{�O�N�A�R�O�D�Z�E�N�I�O�W�Y �� �-� � �G�O�K� �H�u�t�n�i�k� �G�o�s�t�y�D

� �P�t�a�s�i�e� �P�i���k�n�o�[�c�i�-� �g�o�B���b�i�e� �r�a�s�o�w�e�,� �d�r�ó�b� �o�z�d�o�b�n�y�,� 
�p�t�a�k�i� �e�g�z�o�t�y�c�z�n�e�-� �B�o�r�e�k� �W�l�k�p�.�-�W�Y�R�Ó�{�N�I�E�N�I�E

� �P�o�w�i�a�t�o�w�y� �K�o�n�k�u�r�s� �n�a�  ��K�A�R�T�K��� �W�I�E�L�K�A�N�O�C�N�� �� 
�-� � �G�O�K� �H�u�t�n�i�k� �G�o�s�t�y�D� 

�R�o�k� �2�0�1�4�t �w �ó �r �c �z �y � �p �o �m �y �s �B� �u �c �z �e �s �t �n �i �k �ó �w � �K �Ó �A�K �A� 
�P�i���k�n�i�e�j�s�z�y� �[�w�i�a�t�"� �-� �e�k�o�l�o�g�i�c�z�n�a� �m�e�t�a�m�o�r�f�o�z�a� �p�l�e�n�e�r�o�w�a� �w� �w�y�k�o�n�a�n�i�u� �m�a�B�y�c�h� �a�r�t�y�s�t�ó�w� � �z� �P�L�A�S�T�Y�C�Z�N�E�G�O
�K�Ó�A�K�A� �P�L�A�S�T�Y�C�Z�N�E�G�O� � �J�E�S�I�E�N�N�Y� �K�O�N�C�E�R�T� �P�O�E�Z�J�I� �Z �P�I�-

� �O�R�S�Z�A�K� �T�R�Z�E�C�H� �K�R�Ó�L�I� �-� �P�I�E�R�W�S�Z�E� �B�O�R�E�C�K�I�E� �U�L�I�C�Z�N�E� �J�A�S�E�A�K�A� �z� �u�d�z�i�a�B�e�m� �E�W�A�N�E�J�  ��K�O�C�H�A�M� �C�I��� �{�Y�C�I�E �
�M�-�G�O�K� �w�s�p�ó�l�n�e� �w�y�k�o�n�a�n�i�e� �a�r�t�y�s�t�y�c�z�n�e�j� 

� �i�n�s�c�e�n�i�z�a�c�j�e� �z�i�m�o�w�e�,� �j�a�s�e�B�k�o�w�e�,� �k�o�l���d�o�w�a�n�i�e� �(� �z�e�s�p�ó�B� �R�e�g�i�o�n�a�l�n�y�  ��B�o�r�k�o�w�i�a�c�y �� �k�o�m�p�o�z�y�c�j�i� �z� �d�a�r�ó�w� �n�a�t�u�r�y
�K�o�B�o� �Z�p�i�e�w�a�c�z�e�  ��J�u�t�r�z�e�n�k�a ��,� �Z�e�s�p�ó�B� �L�u�d�o�w�y�  ��S�t�u�d�z�i�a�n�n�a ��,� �G�r�u�p�y� �T�a�n�e�c�z�n�e� �M�-� �i�n�t�e�r�p�r�e�t�a�c�j�a� �m�a�g�i�c�z�n�y�c�h� �z�n�a�k�ó�w� 
�G�O�K�p�r�z�y�r�o�d�y� �u�k�r�y�t�y�c�h� �w� �k�s�z�t�a�B�t�a�c�h� �i� 

� �-�s�t�o�i�s�k�a� �w�y�p�i�e�k�ó�w� �K�G�W�k�o�l�o�r�a�c�h� �j�e�s�i�e�n�n�y�c�h� �l�i�[�c�i
� �-�d�e�k�o�r�a�c�j�a� �s�c�e�n�y� 

� �K�O�N�K�U�R�S� �P�L�A�S�T�Y�C�Z�N�Y� �P�H�.�  ��P�o�d�z�i�w�i�a�m�y� �p�t�a�s�i�e� �p�i���k�n�o�[�c�i �� �O�B�C�H�O�D�Y� �Z�W�I���T �A� �N�I�E�P�O�D�L�E�G�A�O�Z�C�I
�  ��G�D�Y � �W�O�L�N�O�Z�C�I� �P�R�Z�Y�S�Z�E�D�A� � �W�Y�S�T�A�W�A� �G�O�A���B�I� �R�A�S�O�W�Y�C�H�,� �D�R�O�B�I�U� �O�Z�D�O�B�N�E�G�O�,� �K�R�Ó�L�I�K�Ó�W� �I� �P�T�A�K�Ó�W� 
�C�Z�A�S � �  �� �k�o�n�c�e�r�t� �w� �w�y�k�.� �Z�e�s�p�o�B�ó�w� �M�- �E�G�Z�O�T�Y�C�Z�N�Y�C�H� �(�K�H�G�R� �,� �M�-�G�O�K�)
�G�O�K� �(�  ��B�o�r�k�o�w�i�a�c�y ��,�  ��J�u�t�r�z�e�n�k�a ��, ��-

� �W�A�L�E�N�T�Y�N�K�O�W�E� �F�E�R�I�E� �Z�I�M�O�W�E� �Z� �M�-�G�O�K�:�S�t�u�d�z�i�a�n�n�a ��)
� �S�P�E�K�T�A�K�L� �O� �K�R�Ó�L�E�W�N�I�E� �C�Z�A�R�O�D�Z�I�E�J�C�E�,� �d�z�i�a�B�a�n�i�a� �p�l�a�s�t�y�c�z�n�e� �:� � �e�k�s�p�o�z�y�c�j�a� �r�e�p�l�i�k�i� �c�i���|�k�i�e�g�o� �k�a�r�a�b�i�n�u� 
�W�Y�K�O�N�A�N�I�E� �S�E�R�C�  �� �L�A�U�R�E�K� �D�L�A � �Z�I�E�M�I� �Z� �:�P�A�Y�T� �C�D�,� �K�O�L�O�R�O�W�Y�C�H� �m�a�s�z�y�n�o�w�e�g�o� �(�P�K�K�)
�N�A�K�R���T�E�K�,� �G�A�Z�E�T �,� �K�A�W�A�A�K�Ó�W�,� �T�A�P�E�T�,� �T�K�A�N�I�N� �p�o�c�z���s�t�u�n�e�k

�  ��P�R�Z�E�Z� �{�O�A���D�E�K� �D�O� �S�E�R�C�A ��-� �s�m�a�k�o�w�i�t�e� �w�a�r�s�z�t�a�t�y� �k�u�l�i�n�a�r�n�e� �d�l�a� �d�z�i�e�c�i
� �W �A �R �S �Z �T �A �T �Y � �T �E �A �T �R �A �L �N �E � �D �L �A � �  ��T�W�O�R�Z�Y�M�Y� �Z� �S�E�R�C�E�M ��  �� �z�a�j���c�i�a� �p�l�a�s�t�y�c�z�n�e� �(�p�l�e�n�e�r�o�w�a� �i�n�s�t�a�l�a�c�j�a� �p�r�z�e�d� 

�M�A�O�D�Z�I�E�{�Y �s�i�e�d�z�i�b��� �M�-�G�O�K�)
�  ��K�W�I�A�T�O�W�Y� �K�O�K�T�A�J�L� �W�A�L�E�N�T�Y�N�K�O�W�Y ��  �� �w�a�r�s�z�t�a�t�y� �f�l�o�r�y�s�t�y�c�z�n�e� �d�l�a� �d�z�i�e�c�i� �P�L�U�S�Z�O�W�E� �S�W�I���T �O�W�A�N�I�E� �Z� �O�K�A�Z�J�I� 
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Czas na budżet
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Fundusz Sołecki

Struktura dochodów budżetu w 2014 r. wg źródeł pochodzenia

Struktura wydatków bieżących w 2014 wg przeznaczenia

Planowane dochody podatkowe na 2014 r.
Podatek od nieruchomości 3 059 000,00 zł
Podatek rolny 1 855 874,00 zł 
Podatek leśny 43 900,00 zł
Podatek od środków transportowych 186 000,00 zł

 - w 2013 roku udzielono 
8 ulg inwestycyjnych na kwotę 123 168,30 zł 
w tym:
osoby fizyczne -5 ulg na kwotę 11 582,16 ; 
osoby prawne - 3 ulgi na kwotę 111 586,14 zł 
Zwolnienia z tytułu zakupu gruntów – 17 
wniosków na kwotę 6 935,77 zł.

Ulgi inwestycyjne

Wpływy podatkowe  za 2013 rok  - 4 253 673,06 zł
Zaległości podatkowe za 2013 rok -  592 046,45 zł . 
Rozpatrzono 16 wniosków o umorzenie zaległości 
podatkowych  na kwotę 14 934,85 zł 
w tym 14 pozytywnie , 2 negatywnie.
Ogółem wystawiono 466 upomnień na kwotę 416 
969,61 zł ( 456 osoby fizyczne - 180893,61 zł;
6 osoby prawne- 229 573,00 zł ; 4 upomnienia od środków 
transportowych- 6 503,00 zł ).
Tytuły wykonawcze- wystawiono 220 tytułów na kwotę 
825 405,28 zł ( 203 osoby fizyczne – 104 605,68 zł; 
17 osoby prawne  - 720 799,60 zł)
Zabezpieczenia hipoteczne-293 645,76 zł -  5 osoby 
prawne - 271 829,70 zł; 15 osoby fizyczne- 20 456,06 zł; 
1 środki transportowe- 1 360,00 zł
Zaległości hipoteczne wg podziału podatków jak niżej:
Podatek od nieruchomości os. prawne            271 829,70 zł
Podatek od nieruchomości os. fizyczne               2 699,86 zł
Podatek rolny osoby fizyczne                            17 756,20 zł
Podatek od śr. transportowych                            1 360,00 zł 
Ogółem zaległości hipoteczne                     293 645,76 zł

W budæecie gminy na rok 2014
wyodrźbniono úrodki na fundusz so³ecki 
w wysokoúci 276.000  zł

Budzet funduszu soleckiego na 2013 r.
planowano w kwocie 25 9300,00 zl, z czego 
wydatkowano 250 324,89 zl tj. 96,54%.

Fundusz Sołecki - wydatki 2013 r.

Kształtowanie się dochodów i wydatków w poszczególnych latachKształtowanie się dochodów i wydatków w poszczególnych latach



Pomoc społecznaPomoc społeczna

UDOGODNIENIE 
DLA BEZROBOTNYCH

STOP PRZEMOCY!

DODATEK ENERGETYCZNY

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
 PT. „UŚPIONY POTENCJAŁ” 

ZMIANA RACHUNKU 
BANKOWEGO

Dzięki elektronicznej platformie komunika-
cyjnej - każdy bezrobotny, chcący skorzys-
tać ze wsparcia ośrodka pomocy społecz-
nej, nie musi już osobiście jechać do 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu po 
zaświadczenie.  Dokumenty  te  trafiają 
bezpośrednio z Urzędu Pracy do Ośrodków 
Pomocy Społecznej. Wdrożenie platformy 
komunikacyjnej znacznie skróci czas 
oczekiwania na załatwienie sprawy, a także 
pozwali na błyskawiczny dostęp do 
informacji. 

O przemocy domowej 
możemy mówić zawsze 
wtedy, gdy ktoś bliski 

grupy robocze w celu rozwiązywania Podsumowując realizację projektu pt. dz ia ła jąc  umyśln ie  i  
problemów związanych z wystąpieniem „Uśpiony Potencjał” należy wziąć pod wykorzystując przy tym 
przemocy w rodzinie w indywidualnych uwagę iż zainwestowane pieniądze w swoją przewagę (np. siły), 
przypadkach. kapitał ludzki odniosły wielki sukces. narusza Twoje prawa i 
Do zadań grup roboczych należy, w Uczestniczki zdobyły szczególne dobra osobiste, a także powoduje, że 
szczególności: umiejętności społeczne i zawodowe, cierpisz i ponosisz jakieś szkody. Pamiętaj, 
 • opracowanie i realizacja planu pomocy które pozwolą im znaleźć pracę oraz przemoc w rodzinie to nie tylko bicie i siniaki! 
w indywidualnych przypadkach wystąpie- lepiej funkcjonować w życiu codzien-Oprócz fizycznego znęcania się zalicza się 
nia przemocy w rodzinie, nym. Dziękujemy wszystkim paniom za do niej także przemoc psychiczną, seksu-
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których udział w projekcie i życzymy powodzenia alną czy ekonomiczną (kontrolę finansów i 
dochodzi do przemocy oraz rodzin w realizacji swych zawodowych planów.życia zawodowego). Ponadto zazwyczaj 
zagrożonych wystąpieniem przemocy,występują one łącznie, np. w rodzinie, w 
 • dokumentowanie działań podejmowa-której ma miejsce przemoc fizyczna, 
nych wobec rodzin, w których dochodzi do pojawia się i psychiczna.
przemocy oraz efektów tych działań Wnioski o przyznanie dodatku energety-Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem 
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego cznego należy składać w miesiącu przemocy w rodzinie zgłoś się do:
oraz grup roboczych wykonują zadania w następującym po miesiącu, w którym • ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO, 
ramach obowiązków służbowych lub złożono wniosek o przyznanie dodatku którego obs ługę admin is t racy jno-
zawodowych. Prace w ramach grup mieszkaniowego. techniczną zapewnia Ośrodek Pomocy 
roboczych są prowadzone w zależności od Zgodnie z art. 5c ust. 1 ustawy „Prawo Społecznej w Borku Wlkp. ul. Rynek 13 
potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub energetyczne”, odbiorcy wrażliwemu tel.  65 5716 112
wynikających z problemów występujących energii elektrycznej przysługuje zryczał-• Posteruneku Policji w Borku Wlkp. ul. 
w indywidualnych przypadkach. towany dodatek energetyczny. Odbiorca Droga Lisia 1 tel. 65 5758330

wrażliwy energii elektrycznej to osoba, • Pracownika Służby Zdrowia lub Oświaty 
której przyznano dodatek mieszkaniowy w na terenie  gminy Borek Wlkp..
rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 Na terenie naszej gminy  funkcjonuje  13 - 
czerwca 2001r. o dodatkach mieszkanio-osobowy Zespół Interdyscyplinarny.

„Uśpiony potencjał” to tytuł projektu, który  wych, która jest stroną umowy komplek-Zespół Interdyscyplinarny to grupa 
realizował Miejsko-Gminny Ośrodek sowej lub umowy sprzedaży energii specjalistów podejmująca się współpracy 
Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. w latach elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem celem udzielenia pomocy osobom lub 
2012 i 2013, z udziałem środków Unii energetycznym i zamieszkuje w miejscu całym rodzinom znajdującym się w kryzysie 
Europejskiej, budżetu państwa i gminy. dostarczania energii elektrycznej.i dotkniętym problemem przemocy. 
Celem projektu była aktywizacja zawodowa Szczegółowych informacji w sprawie Działania te skierowane są na rozwiązanie 
i społeczna kobiet z Gminy Borek Wlkp. można uzyskać w siedzibie MGOPS w konkretnego problemu. Celem głównym 
W pierwszym etapie projektu w 2012 r., 10 Borku Wlkp., pokój nr 4 lub pod zespołu interdyscyplinarnego jest efek-
matek z 23 dziećmi uczestniczyło w obozie nr telefonu (65) 571-59-77.tywna współpraca instytucji i organizacji na 
integracyjno szkoleniowym, gdzie korzys-rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy 
tały z indywidualnego poradnictwa w rodzinie, poprzez:
psychologicznego, prawnego i doradztwa  • diagnozowanie problemu przemocy w 
zawodowego. rodzinie,
W 2013 roku w projekcie wzięło udział 11 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy  • podejmowanie działań w środowisku 
kobiet, które wraz z dziećmi wyjechały do Społecznej w Borku Wlkp. informuje zagrożonym przemocą w rodzinie 
ośrodka wypoczynkowego na szkolenie wszystkich świadczeniobiorców, iż w mających na celu przeciwdziałanie temu 
integracyjne. Uczestniczki ukończyły przypadku zmiany lub likwidacji rachunku zjawisku,
również warsztaty rozwoju osobistego, a bankowego należy niezwłocznie o tym  • inicjowanie interwencji w środowisku 
także szkolenie „Profesjonalne sprzątanie i fakcie poinformować tut. organ. Brak dotkniętym przemocą w rodzinie,
gotowanie”. Prace kobiet z dziećmi wspierał informacji o likwidacji rachunku bankowego  • rozpowszechnianie informacji o 
zatrudniony w ramach projektu asystent powoduje cofnięcie paczki z przelewami instytucjach, osobach i możliwościach 
rodziny i pracownik socjalny. przez bank i tym samym następuje udzielenia pomocy w środowisku lokal-
Ogólny koszt projektu wynosił opóźnienie wpływu świadczeń na konta nym,
185 347,37 zł, w tym wkład gminy świadczeniobiorców. • inicjowanie działań w stosunku do osób 
19 461,47 zł, budżet państwa 8 340,66 zł, stosujących przemoc w rodzinie
środki unijne 157 545,21 zł Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć 

 



RUSZYŁY NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Od stycznia br. zostały uruchomione dwa dodatkowe oddziały przedszkolne dla 
dzieci w wieku 3-4 lat przy szkołach podstawowych w Wycisłowie i Zalesiu. Dzieci 
przez okres przebywania w oddziałach przedszkolnych otoczone są opieką 
nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz pomocy nauczyciela, których 
wynagrodzenie opłacane jest – tak jak cała działalność oddziałów – ze środków 
Unii Europejskiej pozyskanych w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Uczestnicy zajęć otrzymują także bezpłatne posiłki oraz mają 
możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć edukacyjnych takich jak: język 
angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia komputerowe i artystyczne, rytmika, 
czy zajęcia logopedyczne oraz psychologiczno-pedagogiczne. 

ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE
Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w 
Karolewie bierze udział w Ogólnopolskiej 
Akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. 
„Ćwiczyć każdy może” organizowanej w 
ramach Roku Szkoły w Ruchu. Celem tej 
akcji jest podejmowanie działań na rzecz 
aktywności fizycznej.

W 2013 roku samorządy lokalne po raz pierwszy mogły skorzystać ze wsparcia działań w 
zakresie edukacji przedszkolnej oferowanej bezpośrednio z budżetu państwa. Dzięki 
dotacjom rządowym Gmina Borek Wlkp. otrzymała środki finansowe w wysokości 
124 716,36 zł na działalność oddziałów przedszkolnych zarówno w przedszkolu jak i 
oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. 
Taka forma wsparcia rządowego została na stałe wprowadzona w działania samorządu i w 
tym roku nasza gmina może liczyć na środki finansowe w wysokości 358 767 zł. 

WPIERANIE SAMORZĄDU W ZAKRESIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

W ramach rządowego programu “Wyprawka szkolna” uczniowie naszych szkół mogli 
skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników. W 2013 roku z tej formy wsparcia 
skorzystało ponad 70 uczniów, wykorzystując środki z dotacji na kwotę 18 580,50 zł. 
Uczniowie o niższych dochodach mogli także skorzystać ze wsparcia finansowego w 
ramach Pomocy materialnej dla uczniów. Na postawie poniesionych wydatków wypłacono 
rodzicom 48 262,00 złotych z dotacji oraz ponad 12 000,00 zł z budżetu Gminy Borek Wlkp. 

O TYM JAKIE DODATKOWE ŚRODKI OTRZYMUJE GMINA NA EDUKACJĘ

Dnia 31 stycznia br. odbył się , jak co roku bal przebierańców. Dzieci przyszły do przedszkola poprzebierane za różne postacie bajkowe. Były 
wróżki, królewny, baletnice, Indianki, motylki, kowboje, kosmonauci,  policjanci, strażacy i wiele innych ciekawych  postaci. Przedszkolacy 
uczestniczyli w wielu ciekawych konkurencjach, bawili się przy muzyce i kosztowali słodkości. Była to wspaniała zabawa, która przyniosła 
wiele radości.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu „Pod Dębem” w Karolewie odbyły się uroczystości we wszystkich grupach : Żabkach, Jeżykach, 
Motylkach, Biedronkach i Pszczółkach. Dzieci przygotowały dla swoich kochanych babuń i dziadków przepiękne programy artystyczne, które 
nagrodzone zostały gromkimi brawami. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku , tańca , prezentów i laurek. Spotkania przebiegały  w miłej 
i radosnej atmosferze.

SPOTKANIE Z CYKLU ARTYSTYCZNY KOGEL-MOGEL pt.: 
„Kolory muzyki” 
“Czym jest zatem muzyka? Muzyka jest językiem. Człowiek chce w 
tym języku wyrażać myśli, ale nie myśli, które można by ująć w 
pojęciach, lecz myśli muzyczne.” - Anton Webern 
11 grudnia do naszej szkoły dotarli muzycy, którzy zaprezentowali 
dzieciom grę na następujących instrumentach - puzon, instrumenty 
perkusyjne, pianino. Za ich pomocą wprowadzili nas w świat muzyki. 
Uświadomili, że muzyka działa na wyobraźnię oraz nasz nastrój. 
Dzięki temu spotkaniu dzieci będą bardziej zwracały uwagę na 
barwy w muzyce. 

SPOTKANIA 
2 grudnia grupę Smerfów i Krasnali, zaś 3 grudnia grupę Puchatków 
odwiedzili uczniowie gimnazjum (Karolina, Tobiasz, Emil i Mikołaj) 
wraz z bibliotekarką z Zespołu Szkół, panią Renatą Talarską oraz 
pielęgniarką szkolną, panią Mają Półtoraczyk. Podczas spotkania 
starsi koledzy czytali przedszkolakom wierszyki dotyczące higieny 
ciała a następnie odbyli z nimi krótka rozmowę na ten temat. 

KARNAWAŁ W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

JAK TO W GRUDNIU BYŁO…? CZYLI WIEŚCI 
Z BORECKICH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH.

OświataOświata



Tydzień w M-GOK był niezwykle kultur-
alny, interesujący i przepełniony „po 
brzegi” ciekawymi wydarzeniami. Mimo, 
iż tegoroczna aura sprawiła dzieciom 
psikusa – to zimowe ferie bez śniegu 
wcale nie okazały się nudne. Wszelkie 
pogodowe anomalia wynagrodziły 
najmłodszym Walentynkowe Ferie z M-
GOK.
Już w niedzielę – 9 lutego nasi milusińscy 
zostali zaproszeni na spotkanie z kapryśną 
królewną, czyli na interaktywny spektakl w 
wykonaniu wrocławskiego Teatru 
„Trakt”. Po spektaklu dzieci bawiły się dalej 
i wzięły udział we wspólnej realizacji 
ekologicznej animacji plastycznej ph: „Serce 
dla Ziemi”. Wykonały wielkie laurki o 
kształcie serca z ekologicznych materiałów 
takich jak: kolorowe gazety, płyty, tkaniny, 
tapety, plastikowe nakrętki.  
Nazajutrz rano rozpoczęły się przed 
walentynkowe ,smakowite warsztaty 
kulinarne ph: „Przez żołądek do serca”. 
Najmłodsi z ogromnym zainteresowaniem 
zgłębiali tajniki zdrowego żywienia, uczyli 
się samodzielnego przygotowywania 
smacznych posiłków. Własnoręczne 
zagniatanie ciasta, wałkowanie, wypiekanie 

KULTURA

– to nabywanie umiejętności, które okażą się bardzo przydatne w dorosłym życiu. Dzieci 
wykonały takie pyszności jak: kruche ciasteczka, szyszki z preparowanego ryżu w masie 
krówkowej, kanapki przyozdobione motywami serduszek. Przepiękne serduszka, wykrojone 
z żółtego sera, wędliny stanowiły wspaniałą dekorację. Ugotowany buraczek czerwony i 
zielona natka pietruszki były idealnym dopełnieniem kolorystycznym tych kulinarnych dzieł 
sztuki. Kolorowe kanapki przyciągały wzrok i zachęcały do skosztowania. Wszyscy poczuli 
się nagle bardzo głodni - tym bardziej, że kolejny dzień zapowiadał się równie emocjonu-
jąco!!!  

Gimnazjaliści przygotowali konkursy i zabawy dla dzieci co II GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 
spowodowało że było to bardzo miłe edukacyjne spotkanie. „RÓŻNE OBLICZA JESIENI” 

W grudniu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
SPOTKANIE PUCHATKÓW Z PIELĘGNIARKĄ SZKOLNĄ dotyczącego jesieni w którym wzięły udział przedszkolaki. 
W grudniu przedszkolaków z grupy Puchatków odwiedziła pielęgni- Celem konkursu było kształcenie umiejętności wyrażania  przeżyć 
arka szkolna – pani Maja  Półtoraczyk. Pielęgniarka w rozmowie z estetycznych w formie plastycznej, rozwijanie inwencji twórczej i 
dziećmi przedstawiła im kilka rad jak dbać o higienę ciała i jamy fantazji dzieci, wzbogacenie doświadczeń plastycznych, popularyz-
ustnej. Wyjaśniła, że przestrzeganie podstawowych zasad higieny ację techniki collage oraz zachęcanie do zdrowej rywalizacji. 
jest elementem zdrowego trybu życia. Przedszkolaki  postanowiły Wpłynęło 49 prac małych artystów,z czego jury wyłoniło następują-
teraz bardziej odpowiedzialnie dbać o siebie. cych zwycięzców:

kategoria 3-4 latki:
SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW Z PANIĄ PEDAGOG I miejsce – Filip Kaczmarek (SP Zimnowoda) 
W grudniu wszystkie grupy przedszkolaków odwiedziła pani II miejsce – Iza Mroczek (SP Borek Wlkp.) 
pedagog Dorota Jankowiak. Pani pedagog przeprowadzała z III miejsce – Patryk Demski (SP Borek Wlkp.) 
dziećmi rozmowę dotyczącą dobrego zachowania oraz  stosowania Wyróżnienie – Iga Przybylak (PS Karolew) 
„magicznych słów” w codziennym życiu. Dzieci wysłuchały Kategoria 5-6 latki: 
tematycznych wierszyków oraz wzięły udział w zabawach utrwalaj- I miejsce – Marysia Lisiecka (PS Karolew) 
ących zdobytą wiedzę. Przedszkolaki spędziły miło czas a dodatk- II miejsce – Bartek Bednarz (SP Borek Wlkp.) 
owo przypomniały sobie jak ważne jest dobre zachowanie. III miejsce – Adaś Kaczmarek (SP Borek Wlkp.) 

Wyróżnienie – Amelka Okupnik (SP Wycisłowo) 
PIERNIKOWE ŚWIĘTO Wyróżnienie – Kevin Furmaniak (SP Wycisłowo) 
Oddziały przedszkolaków obchodząc piernikowe święto kilka Wyróżnienie – Aleksandra Kaczmarek (SP Zimnowoda) 
grudniowych dni spędziły na pieczeniu i dekoracji pierników. W sali Po uroczystym ogłoszeniu wyników wszyscy obecni zwycięzcy 
unosił się zapach przypraw korzennych a dzieci z ogromną fantazją wraz z opiekunami byli zaproszeni na wspólny poczęstunek. 
formowały pierniki, następnie lukrowały i degustowały swoje Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie 
wyroby. Część pierników dzieci przekazały na przedszkolny i życzymy wielu sukcesów
kiermasz, który zorganizowały ich mamy. Dochód uzyskany ze 
sprzedaży pierników został przeznaczony na zakup pomocy do NASZE WYCIECZKI:
zajęć przedszkolnych. PUCHATKI W SALI ZABAW 

W grudniu dzieci z grupy Puchatków wraz ze swoją Panią udały się 
SPOTKANIE OPŁATKOWE na wycieczkę do Jarocina. Celem wyprawy była sala zabaw „Chatka 
20 grudnia w przedszkolu dzieci świętowały Boże Narodzenie. Puchatka” gdzie dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznej 
Przedszkolaki na spotkanie wigilijne zaprosiły swoich rodziców. zabawy. Następnie rozpoczęła się zabawa w basenie z kulkami, 
Wszyscy wysłuchali opowieści o narodzinach Jezusa, podzielili się tunel, na zjeżdżalni, dmuchanym zamku, samochodach. Na 
opłatkiem. Następnie dzieci odwiedził gwiazdor i wręczył im zakończenie dzieci zjadły słodycze i uśmiechnięte wróciły do sali 
upominki. Dzieci ze wszystkich oddziałów, na forum całej szkoły    przedszkolnej.
przedstawiały jasełka,które zostały nagrodzone gromkimi brawami.

 

FERIE w M-GOK

OświataOświata



Członkowie boreckiego Klubu Seniora z przyjemnością biorą udział ozdoby to również oryginalny pomysł na prezent. Tworzeniu 
w cyklicznych spotkaniach artystycznych organizowanych przez kolorowych broszek z filcu towarzyszy ozdabianie ich różnymi 
M-GOK Borek Wlkp. Potrafią wyczarować wspaniałe filcowe broszki elementami, np. koralikami, cekinami, guzikami. Klubowicze mają 
na każdą okazję!!! Tworzenie takiej biżuterii ma wiele zalet – jest bardzo artystyczne dusze, efekty ich twórczych działań są impo-
modna i niepowtarzalna, w filcowych dodatkach każda pani nujące!!! Podczas warsztatów zawsze panuje radosna i przyjazna 
prezentuje się uroczo i olśniewająco!!! Ponadto ręcznie wykonane atmosfera.

Warsztaty plastyczne to nie lada wyzwanie dla uczestników. We wtorek dzieci zakasały wiec rękawy i ochoczo przystąpiły do kreowania 
swojej wyobraźni podczas wspólnego wykonania plastycznej instalacji plenerowej przed siedzibą M-GOK. Efektowne, czerwone serduszka 
stały się nie tylko oryginalną ozdobą ale i zwiastunem zbliżających się Walentynek. Dlatego ta iście artystyczna instalacja została wymownie 
zatytułowana: „Tworzymy z sercem”. Falujące na wietrze, ozdobione cekinami, koralikami, kwiatami, mieniące się w promieniach słońca 
serduszka cieszyły oczy przechodniów i przekazywały im moc pozytywnej energii !!!
Warsztaty florystyczne to nowatorska odmiana warsztatów artystycznych. Oryginalne i pełne nowych doświadczeń zajęcia były dla 
milusińskich ciekawą formą spędzania czasu wolnego. Pod czujnym okiem pani florystki z pracowni ART FLOWER, każdy uczestnik 
warsztatów miał możliwość samodzielnego wykonania okazjonalnej kompozycji kwiatowej. Jednak zanim uczestnicy warsztatów przystąpili 
do pracy zostali wprowadzeni w świat kwiatów cebulowych i tajniki pracy z roślinami. Jak się okazało Im bliżej Walentynek – tym mocniej biły 
wszystkie serca. W M-GOK serduszka głośno pukały w rytmie cza cza!!! Nasze dzieci  nie tylko kochają teatr , sztukę ale również taniec. W 
tym kierunku od dawna rozwijają swoje zainteresowania, realizują pasje. Toteż czwartek ( 13 lutego) odbyły się w M-GOK zajęcia taneczno-
artystyczne. Atrakcyjny program zajęć zachęcał do udziału dzieci w różnych kategoriach wiekowych, począwszy od przedszkolaków, 
uczniów szkoły podstawowej a skończywszy na gimnazjalistach. Frekwencja nie zawiodła. Elementy tańca przeplatane zabawami ruchow-
ymi doskonale kształtują sprawność fizyczną i osobowość.
W niedzielę – 16 lutego nasza zwykła sala M-GOK zamieniła się w najprawdziwszą salę balową dla maluchów. Dzieci przyszły w 
towarzystwie mam, babć, tatusiów, dziadków. Najmłodszy uczestnik zabawy miał 10, 5 miesiąca!!! Na sali „ fruwały” motylki, biegały dobre 
wróżki w zwiewnych, różowych, zielonych i białych sukienkach, najróżniejsze postaci z bajek a nawet murzynek Bambo. Kostiumy małych 
uczestników balu karnawałowego prezentowały się 
przepięknie! Zabawom, tańcom i pomysłowym 
konkursom nie było końca!!! W przezabawnym 
konkursie (taniec na gazetach) została wyłoniona 
zwycięska para, która otrzymała miano króla i 
królowej balu. Nagrodą dla króla (Krystiana Gluma) 
był łańcuch wykonany z cukierków, dla królowej 
(Roksany Gluma) oryginalny bukiet lizaków. 
Niemało radości dostarczył maluchom taniec z 
udziałem wielkich kaczek – maskotek, a także 
roztańczony pociąg z „prawdziwym” konduktorem 
na czele. Największą atrakcją był udział w zabawie 
trzech klaunów z AGENCJI ARTYSTYCZNEJ 
STREFA ROZRYWKI „MIMAX” !!! Sympatyczni, 
kolorowi klauni potrafili swoimi sztuczkami wspa-
niale rozbawić najmłodszych. Żonglowali, błaznowa-
li, puszczali na scenie ogromne bańki mydlane, 
strzelali barwnym konfetti, skręcali baloniki - nadając 
im kształt rozmaitych zwierząt. Wszystkie dzieci 
zostały obdarowane balonowymi zwierzętami, 
cukierkami i chrupkami, które milusińskim zas-
ponsorował pan Franciszek Celka. Najodważniejsze 
maluchy uczestniczyły w zabawie z wykorzystaniem 
animacyjnej chusty Klanzy. To dopiero była frajda!!! 
Serce rosło na widok szczęśliwych, roześmianych i niesamowicie rozbawionych dzieci !!!
To będą z pewnością niezapomniane ferie!!! M-GOK dołożył wszelkich starań by każde dziecko mogło wybrać dla siebie cos ciekawego.

KLUB SENIORA

Dnia 17 stycznia 2014 r. w czytelni Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp., odbyło się 
drugie spotkanie w ramach projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera.”, 
którego celem jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich 
przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój 
społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. Na spotkanie 
przybyła 20 osobowa grupa gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Zimnowodzie. Na 
początku uczniowie wzięli udział w quizie, który pozwolił im zorientować się w aktual-
nych trendach na rynku pracy. Następnie Profesjonalistka Olga Gajdzińska – specja-
listka ds. public relations i marketingu on-line, opowiedziała słuchaczom o swoim 
bogatym doświadczeniu zawodowym, podkreślając jak ważne jest odważne podej-
mowanie decyzji oraz nauka języków obcych. Na zakończenie uczestnicy spotkania 
poznali listę „zawodów przyszłości” oraz próbowali ustalić predyspozycje, które są 
potrzebne, by je wykonywać. Uwieńczeniem spotkania było wspólne zdjęcie oraz 
rozdanie materiałów edukacyjno-promocyjnych przydatnych w poszukiwaniu wyma-
rzonego zawodu. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy „YouthSpark” oraz Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności.

LINK DO PRZYSZŁOŚCI 
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„FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE ‘2014”

Biblioteka Publiczna w Borku Wlkp., jak co roku przygotowała dla swoich młodych 
czytelników interesującą ofertę zajęć na tegoroczne ferie zimowe. Bardzo cieszy fakt, iż 
z roku na rok wzrasta liczba dzieci korzystających z tej formy spędzania czasu 
w Bibliotece. 
Tematyka spotkań była różnorodna, każdy mógł znaleźć coś dla siebie, m.in. łamigłówki 
mądrej główki, galaretkowe szaleństwo – warsztaty kulinarne, prezentacja multime-
dialna na temat kosmosu, spektakl teatralny pt. „Brzechwa poetą dziecięcej radości”, 
głośne czytanie, zajęcia twórcze, zabawy ruchowe itd. Zajęcia odbywały się w dniach 3 -
12 lutego 2014 r. w czytelni BPMiG Borek Wlkp. W środę 12 lutego podczas ostatniego 
spotkania tegorocznych ferii wręczono nagrody i dyplomy najaktywniej uczestniczącym 
dzieciom. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również edukacyjne gry 
planszowe, z których młodzi czytelnicy mogli korzystać przez cały okres zimowego 
wypoczynku. Wiele osób korzystało również z komputerów oferujących bezpłatny 
dostęp do internetu.
Bibliotekarki dziękują za pomoc w opiece nad uczestnikami zajęć Mikołajowi 
Polaszykowi.

Od początku stycznia 2014 r. w każdy 
piątek w czytelni Biblioteki odbywają się 
zajęcia w ramach „Kursu obsługi 
komputera i internetu dla osób 50+”. 
Pierwsza trzyosobowa grupa uczestni-
ków kursu poznała m.in. zasady bez-
piecznej pracy z komputerem, system 
operacyjny Windows, edytor tekstu 
WORD, metody wyszukiwania informacji 
w internecie. W lutym szkolenie roz-
poczęła kolejna grupa kursantów. 

KURS KOMPUTEROWY W BIBLIOTECE!

W poniedziałek 6 stycznia 2014 r. na boreckim Rynku podczas uroczystości związanych z obchodami Święta Trzech Króli, odbyło się 
ogłoszenie wyników konkursu plastycznego ph. „Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa”, którego organizatorami byli: Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Borek Wlkp., Urząd Miejski w Borku Wlkp. oraz Stowarzyszenie 
Borecki Lider Aktywności Społeczno-Kulturalnej „BLASK” w Borku Wlkp. 
Celem konkursu było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz Święta 
Objawienia Pańskiego, a także rozwijanie i prezentacja pasji plastycznych rodzin. 
Komisja Konkursowa, którą stanowiły: Elżbieta Pawlak (Przewodnicząca), Marlena 
Kowalska oraz Marta Hojak dokonała oceny 6 prac, które wpłynęły na konkurs. 
Podczas oceny prac konkursowych Jury brało pod uwagę: zgodność z tematem oraz 
oryginalne spojrzenie na tematykę, wykorzystane materiały, a także ogólne wrażenia 
artystyczne. Komisja wyłoniła następujących laureatów:
- Nagroda główna – Rodzina Wosików (Zalesie),
- Wyróżnienie – Rodzina Genderów (Jeżewo),
- Wyróżnienie – Rodzina Kozłowskich (Borek Wlkp.),
- Wyróżnienie – Rodzina Matyszczaków (Borek Wlkp.),
- Wyróżnienie – Rodzina Brylów (Jarocin),
- Wyróżnienie – Rodzina Szymańskich (Koszkowo).
Zwycięzcą konkursu wręczono okolicznościowy statuet, natomiast pozostałym 
laureatom nagrody książkowe. Wszyscy nagrodzeni otrzymali również pamiątkowe 
dyplomy. Nagrody oraz dyplomy ufundowane zostały przez BPMiG Borek Wlkp.

Pod kierunkiem instruktorek ze Studia Paola Art z Leszna – 12 grudnia 2013 roku w czytelni Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp., odbyły się 
warsztaty malowania na szkle. Zgromadzeni czytelnicy w świątecznej atmosferze stworzyli piękne i niepowtarzalne prace. Celem warsztat-
ów było rozwijanie inwencji twórczej mieszkańców boreckiej Gminy oraz ukazanie tradycji malowania na szkle, jako ciekawej formy spęd-
zania wolnego czasu. W spotkaniu wzięło udział 15 osób.

MALOWALI NA SZKLE W BIBLIOTECE

NAGRODZONO NAJPIĘKNIEJSZE SZOPKI BOŻONARODZENIOWE

Kultura



We wtorek 10 grudnia 2013 r. w czytelni Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp. odbyło się podsumowanie Konkursu Plastycznego pt. „Wyjątkowy 
Anioł”. Celem konkursu było pobudzenie wyobraźni mieszkańców Gminy Borek Wlkp. oraz rozwijanie aktywności twórczej, a także stworze-
nie możliwości prezentacji prac społeczności boreckiej uzdolnionej manualnie.
Na konkurs wpłynęło 87 prac, jednak nie wszystkie były zgodne z Regulaminem. Komisja Konkursowa, którą tworzyły Alicja Łopatka, Renata 
Matelska, Basia Mróz, podczas oceny prac brała pod uwagę następujące kryteria: samodzielność oraz estetykę wykonania, jak również 
wyraz artystyczny. Wyłoniono zwycięzców w poszczeg-
ólnych grupach wiekowych:
Kategoria I (kl. I-III szkoły podstawowej)
I miejsce – Patrycja Wosik (SP Zalesie)
II miejsce – Weronika Banaszak (SP Borek Wlkp.)
III miejsce – Jakub Kaczmarek (ZS Zimnowoda)
Wyróżnienie – Jakub Zaremba (SP Wycisłowo)
Kategoria II (kl. IV-VI szkoły podstawowej)
I miejsce – Marta Jankowiak (SP Wycisłowo)
II miejsce – Artur Janowski (SP Wycisłowo)
III miejsce – Aleksandra Klaczyk (SP Borek Wlkp.)
Kategoria III (gimnazjum)
I miejsce – Janusz Marciniak (ZS Borek Wlkp.)
II miejsce – Paulina Polaszyk ( ZS Borek Wlkp.)
III miejsce – Adam Jankowski (ZS Borek Wlkp.)
Kategoria IV (szkoły ponadgimnazjalne)
I miejsce – Małgorzata Marciniak (ZS Borek Wlkp.)
II miejsce – Weronika Szczepaniak (LO Jarocin)
Kategoria V (dorośli)
I miejsce – Beata Wojtkowiak
Wyróżnienie – Barbara Kręciołek
Wyróżnienie – Jolanta Dopierała
Kategoria VI (nauczanie indywidualne)
Wyróżnienie – Izabela Dopierała

2 i 3 grudnia 2013r. uczniowie z kółka bibliotecznego (Karolina Szymańska, Emil Krzyżosiak, Tobiasz Półtoraczyk, Mikołaj Polaszyk, Mikołaj 
Sobkowiak) pod opieką p. Renaty Talarskiej, byli czytać bajki w przedszkolu. 
Akcję zorganizowano w ramach pogadanki o higienie, przeprowadzonej przez szkolną pielęgniarkę p. Maję Machowską-Półtoraczyk. 
Uczniowie czytali wierszyki i bajki pt.: "Czystość w przedszkolu", "Brudas", "Szczotka i grzebień", "Dbam o zdrowie" i "Baranek czyścioszek". 
Członkowie kółka bibliotecznego odwiedzili: Krasnoludki, Smerfy, Puchatki i kl.3b. Było bardzo miło!

W piątek 31 stycznia 2014 r. w czytelni Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp. odbyło się inauguracyjne spotkanie projektu „MŁODZIEŻ 
NAKRĘCA GMINĘ”, finansowanego z programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Podczas pierwszych warsztatów filmowych młodzi ludzie poznali poszczególne etapy kręcenia filmu. 
Przedstawili oni również prowadzącemu zajęcia Dariuszowi Wujkowi swoje pomysły dotyczące scenariusza filmu o Gminie Borek Wlkp., 
który będą kręcić w trakcie realizacji projektu. Podczas warsztatów rozdysponowano także zadania, za które odpowiadać będą uczestnicy 
podczas realizacji projektu. Warsztaty, w których bierze udział dwunastoosobowa grupa młodzieży w wieku 13-18 lat z Gminy Borek Wlkp. 
odbywają się raz w miesiącu w każdy ostatni piątek miesiąca. Projekt realizowany będzie do lipca 2014 r. Całkowity koszt projektu 5 000 zł z 
czego 4 000 zł stanowi pozyskana dotacja.

Nagrodzono WYJĄTKOWE ANIOŁY

CZYTALI BAJKI W PRZEDSZKOLU

W dniach od 13 od 31 grudnia 2013 r. w 
Bibliotece Publicznej w Borku Wlkp. można 
było oglądać kolejną wystawę zdjęć Kółka 
Fotograficznego działającego przy boreckiej 
książnicy. Tym razem na fotografii uwiecz-
niona została niezwykła - złota polska jesień. 
Pasjonaci (7 osób) spotykają się raz w 
miesiącu w piątek o godz. 16.00 w czytelni 
BPMiG Borek Wlkp. 
Wszystkich zainteresowanych, którzy 
chcieliby dołączyć do grona miłośników 
fotografii zapraszamy na stronę internetową 
Biblioteki (www.biblioteka.borekwlkp.pl) 
gdzie na bieżąco zamieszczane są infor-
macje o terminach spotkań.

          KONKURS WALENTYNKOWY ROZSTRZYGNIĘTY!

Z okazji ŚWIĘTA ZAKOCHANYCH, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek 
Wlkp. zorganizowała dla swoich czytelników konkurs, który trwał od 27 stycznia do 
14 lutego 2014 roku. Wzięło w nim udział 105 uczestników. 17 lutego 2014 roku 
komisja konkursowa w składzie: Dorota Kaźmierczak (przewodnicząca), Danuta 
Banaś i Barbara Mróz, dokonała oceny testów, przyznając po jednym punkcie za 
każdą poprawną odpowiedź.  Lista laureatów przedstawia się następująco:
Kat. I ( do 13 lat) :
- Stanisław Nowak
- Zofia Gałczyńska
- Wiktoria Łopatka
- Agnieszka Dopierała
- Daria Biedrzycka
Kat. II ( od 14 lat) :
- Wioleta Mrówczyńska
- Agnieszka Andrzejak
- Marzena Otworowska
- Renata Tuszyńska
- Dawid Berger

JESIEŃ NA FOTOGRAFII

WYSTARTOWAŁ PROJEKT „MŁODZIEŻ NAKRĘCA GMINĘ”

Laureaci otrzymali nagrody. Serdecznie gratulujemy!

KulturaKultura



Mimo mroźnej pogody Wiślacy rozpoczęli w połowie stycznia przygotowania do rundy wiosennej i niemal w komplecie stawili się na oblo-
dzonej płycie boiska. Na pierwszym treningu pojawiły się dwie nowe twarze, które zasiliły szeregi Wisły - Norbert Konieczny i Paweł Robak. 
Po długiej przerwie spowodowanej kontuzją treningi wznowił Sławomir Łączniak. Zawodnicy trenują 3 razy w tygodniu i rozgrywają jeden 
mecz kontrolny. Początkowo pierwszy sparing był zaplanowany na 9 lutego, a przeciwnikiem Wisły była Dąbroczanka Pępowo (2:6). Ale już 
tydzień wcześniej rozegrała jednak pierwsze spotkanie kontrolne z Kotwicą Kórnik (1:2). W okresie przygotowawczym boreccy piłkarze 
rozegrali jeszcze spotkania kontrolne z Rawią Rawicz (1:6), WKS Witaszyce (4:1) i Koroną Piaski (4:1). Do rozpoczęcia rundy wiosennej 
wiślacy zagrają z GKS Żerków oraz Sokołem Chwałkowo. Runda wiosenna rozpoczęła się 23 marca. Cały terminarz rundy wiosennej znaleźć 
można na stronie internetowej klubu Wisła.

W dniu11 stycznia br.  obyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, gdzie 
członkowie stowarzyszenia wybrali nowy zarząd klubu na najbliższe 3 lata. Prezesem 
pozostał Paweł Andrzejewski, Skarbnikiem Szymon Walkowiak, Sekretarzem 
Tomasz Marszałek. Na członków zarządu powołano trzech nowych działaczy: Piotr 
Janowski, który został jednocześnie kierownikiem sekcji piłki nożnej; Hubert Mazur – 
powołany na stanowisko kierownika nowoutworzonej sekcji lekkoatletycznej oraz 
Szymon Palczewski – odpowiedzialny za współpracę z młodzieżą.

Pod koniec stycznia w Pępowie odbyły się 
eliminacje Halowych Mistrzostw OZPN 
Leszno w kategorii młodzik. W zawodach 
brało udział 5 zespołów: UKS Borek Wlkp., 
UKS Kania Gostyń, Krobianka Krobia, 
Dąbroczanka Pępowo i Korona Piaski.
Zespoły rywalizowały między sobą 
systemem każdy z każdym. Zwycięzcą 
turnieju została Krobianka Krobia, która 
wyprzedziła UKS Kanię Gostyń. Obie 
drużyny uzyskały awans do turnieju 
finałowego, który odbył się 8 lutego w Hali 
Trapez w Lesznie.
Trzecie miejsce zajął UKS Borek Wlkp. 
Miejsce tuż za podium zajęli gospodarze 
turnieju - Dąbroczanka Pępowo. Na piątym 
miejscu rozgrywki zakończyła Korona 
Piaski.

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy LKS WISŁA Borek Wielkopolski 
a Fundacją Studencką MŁODZI MŁODYM nasze stowarzyszenie uzyskało możliwość 
dodatkowego wsparcia działalności statutowej, poprzez pozyskiwanie środków 
w ramach akcji 1%.
Tradycyjnie co roku, każdy podatnik musi dokonać stosownego rozliczenia i przy 
okazji wesprzeć organizacje działające na rzecz pożytku publicznego. W tym roku po 
raz pierwszy sympatycy klubu mogą dołożyć cegiełkę do działalności statutowej 
naszego klubu. Wystarczy, że w dniu wypełniania swojego PITu wpiszą nr KRS oraz 
cel szczegółowy zgodnie z poniżej zamieszczoną instrukcją.
Aby przekazać 1% podatku na Ludowy Klub Sportowy WISŁA Borek Wielkopolski 
należy wypełniając PIT wpisać numer KRS: 0000270261 oraz cel szczegółowy: LKS 
Wisła Borek Wielkopolski 3231

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 25 MAJ 2014 rok

SPORTSPORT

WISŁA BOREK WLKP. PO PIERWSZYM TRENINGACH

KROBIANKA KROBIA ZWYCIĘZCĄ 
ELIMINACJI DO HALOWYCH 

MISTRZOSTW OZPN LESZNO! 

POWOŁANO NOWY ZARZĄD KLUBU

PRZY ROZLICZANIU PODATKU PAMIĘTAJ 
O WIŚLE BOREK WLKP.!

Informacje

 
Szanowni Mieszkańcy. 

Zanim jednak wybierzecie się Państwo do lokali wyborczych, prosimy abyście zapoznali się z nowymi 
obwodami głosowania na terenie naszej gminy, które obowiązują od grudnia 2012 roku. Granice obwodów 
głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych oraz wszystkie informacje dotyczące Wyborów do 
Parlamentu Europejskiego zamieszczane są na stronie internetowej gminy, Internetowych Kronikach Wsi 
poszczególnych miejscowości, tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim, a także na tablicach ogłoszeń w 
każdej wsi sołeckiej. 

Obwieszczenia i komunikaty będą sukcesywnie pojawiać się również w Miejsko - Gminnym Ośrodku 
Kultury, Bibliotece Publicznej, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Klubie Integracji Społecznej w 
Borku Wlkp., a także innych naszych instytucjach oraz sklepach.

Z doświadczenia wiemy, że niektóre komunikaty i obwieszczenia są tak dużego formatu, iż nie będą się 
mieścić na tablicy ogłoszeń, będziemy je wtedy zamieszczać w innym widocznym dla wszystkich miejscu.
Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. tel. 65 57 16 120. 

Już  25 maja 2014 roku odbędą się Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo druku nadesłanych materiałów i dokonywania skrótów.
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