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REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

NABÓR DO PRZEDSZKOLI W GMINIE BOREK WIELKOPOLSKI

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
PRZEZ RODZICÓW DO SZKÓŁ 

AKCYZA



ODPADY KOMUNALNE

Mieszkańcu! Nie truj siebie i innych!



(Sołectwo Grodnica)

W czasie kolejnych warsztatów w naszej świetlicy królowały zapachy, które przyciągały amatorów pizzy. 
Kreatywności uczestników nie było końca, każdy przygotował kompozycje wg własnego uznania. Było 
pysznie i kolorowo. 
Ferie pożegnaliśmy wspólnym wyjazdem do parku trampolin w Śremie, gdzie skoczne szaleństwo 
ogarnęło wszystkich, niezależnie od wieku. 

W czasie ferii, panie z KGW Grodnica zaprosiły dzieci wraz z opiekunami do świetlicy, gdzie odbyły się 
warsztaty rękodzielnicze pod czujnym okiem pani Anny Niedzieli–Radio. Wszyscy mogli poznać tajniki 
robienia breloczków z użyciem wełny oraz przygotować walentynkowe ozdoby, które po zakończeniu 
warsztatów powędrowały z nowymi właścicielami do domów. 

KONWENT KIEROWNIKÓW OPS I PCPR POWIATU GOSTYŃSKIEGO

AKTYWNE FERIE

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH



W czasie trwania ferii zimowych Przedszkole Samorządowe „Pod 
Dębem” w Karolewie pełniło dyżur dla dzieci, które w tym czasie 
musiały chodzić do przedszkola. Wszyscy oczekiwali na nadejście 
zimy, aby rozpocząć swoją przygodę ze śniegiem. Tak się jednak 
nie stało. Pomimo iż nie było śniegu, nasi milusińscy, jak zawsze, 
bardzo dobrze bawili się w przedszkolu, eksperymentowali, 
słuchali bajek, brali udział w zajęciach z kodowania, języka 
angielskiego, rytmiki oraz zajęć gimnastycznych, odwiedzili także 
bibliotekę biorąc udział w spotkaniu i zabawach z grupą Indianin.

Balik Karnawałowy

Dzień Babci i Dziadka

14 lutego przedszkole zamieniło się w zaczarowaną krainę bajek. 
Wszystkie dzieci pięknie przebrane bawiły się na baliku karnawało-
wym. Można było spotkać policjantów, strażaków, żołnierzy, 
piłkarzy, księżniczki, wróżki, piratów, postacie z bajek, a także 
zwierzęta. Przedszkolacy tańczyli do znanych utworów, a także 
brali udział w różnorodnych konkursach. Były pyszne słodkości 
oraz sesja fotograficzna, na której zostały utrwalone piękne 
przebrania.

(Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie)

W styczniu Przedszkole Samorządowe” Pod Dębem” w Karolewie 
odwiedzili przemili goście: babcia i dziadek. W każdej grupie 
wiekowej odbyły się spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci 
zaprezentowały swoje umiejętności wokalne oraz taneczne przed 
swoimi gośćmi, a także spektakle, które zawsze wzruszają 
dziadków. Wspólnie z paniami, milusińscy przygotowali mnóstwo 
konkursów oraz tańce do wspólnych zabaw. Przedszkolacy 
odśpiewali "Sto lat", a następnie wręczyli babciom i dziadkom 
przygotowane samodzielnie upominki. Był to dzień pełen radości, 
uśmiechu i miłości.

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ferie zimowe

W tegorocznym finale WOŚP, który odbył się w niedzielę 12 
stycznia, wzięły udział dzieci  z naszego przedszkola. Nasze 
sześciolatki wystąpiły na scenie w M–GOK. Dzieci tańczyły i 
śpiewały z ogromnym zaangażowaniem, a ich występ został 
nagrodzony gromki brawami. Jednak tego dnia nie oklaski były 
najważniejsze, a fakt, że poprzez artystyczny występ mogły 
wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

Potrzebujesz pomocy? Problemami w zakresie przemocy zajmuje 
się ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY, powołany zarządzeniem 
Burmistrza Borku Wlkp., ul. Droga Lisia nr 1, 63–810 Borek Wlkp., 
tel.65 57 16  112, e–mail: ops@borekwlkp.pl
Kontakt osobisty: 
w poniedziałki: 8:00 – 16:00
od wtorku do piątku: 7:00 – 15:00

Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą skorzystać z bezpłatnej 
pomocy psychologa. W związku z powyższym należy zapisać się 
na spotkanie telefonicznie u pracowników socjalnych Miejsko–-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. tel.65 57 16  
112. Po godzinach urzędowania ośrodka interwencje prosimy 
zgłaszać pod numer telefonu 112 

(MGOPS)
Kontakt telefoniczny: numer (65 5716112) lub kom. 665  020  910.

Wydatki ogółem stanowiły kwotę –  11.135.437,46 zł

2. świadczenie wychowawcze (500+) – 6.815.984,59 zł;

w tym : wypłaty na świadczenia :
1. pomoc społeczna – 457.266,48 zł, w tym: koszty za pobyt 
mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej kwota – 77.787,65 zł;

3. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na 

ubezpieczenie emerytalno–rentowe – 2.786.854,60 zł;

5. rodziny zastępcze – 20.476,53 zł;
4. wspieranie rodziny (300 zł) – 311.400,00 zł;

6.prace społecznie użyteczne – 2.877,50 zł.
(MGOPS)

WYDATKI BUDŻETU W ROKU 2019 NA WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „POD DĘBEM” W KAROLEWIE.

Od 1 stycznia 2020 r., w ramach programu „Aktywny Samorząd”, można składać wnioski w systemie SOW, który obejmuje turnusy rehabili-
tacyjne, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze. System jest bezpłatny, wymaga wyłącznie dostępu do internetu. Pełne korzystanie 
z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy podpisu 
kwalifikowanego.
Informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu tel. 65 572 75 28.
INFOLINIA (POŁĄCZENIE BEZPŁATNE) NR: 800 889 777, CZYNNA W DNI ROBOCZE W GODZ. 9:00 DO 17:00

(MGOPS)

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW



21 lutego 2020 roku dzieci z klas I – III ZSP w Zimnowodzie wraz z 
wychowawczyniami oraz przedstawicielkami Samorządu 
Uczniowskiego pojechały do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 
Radlinie. Na przełomie stycznia i lutego w szkole była prowadzona 
zbiórka karmy oraz innych potrzebnych rzeczy dla podopiecznych 
schroniska. Celem wycieczki i zbiórki było uwrażliwienie uczniów na 
los bezdomnych oraz skrzywdzonych zwierząt. Podczas wyjazdu 
dzieci dowiedziały się jak funkcjonuje schronisko, zobaczyły jak 
wyglądają pomieszczenia dla psów i kotów. Na koniec wizyty 
pracownicy schroniska podziękowali za wsparcie i pomoc zwierzęto-
m. Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do szkoły. 
Koordynatorem działań była Iwona Niewrzędowska.

Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego

Orlen Cup Łódź 2020
11 lutego 2020 roku uczniowie klas 7 i 8 ZSP w Zimnowodzie, pod 
opieką Doroty Warczak i Małgorzaty Serek, wyjechali do Łodzi. 
Odwiedzili Atlas Arenę, gdzie odbywały się międzynarodowe zawody 
lekkoatletyczne Orlen Cup Łódź 2020 – jedne z najbardziej prestiż-
owych wydarzeń sezonu zimowego w Europie. Uczestnicy mogli 
oklaskiwać znakomitości świata sportu. Emocjonujące pojedynki 
polskich zawodników z zagranicznymi gwiazdami rozgrzewały do 
czerwoności. Szybkie sprinty, skoki oraz potyczka potężnych 
kulomiotów sprawiły, że nikt się nie nudził. Dziękujemy Senatorowi 
RP – p. Wojciechowi Ziemniakowi za ufundowanie biletów wstępu.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Familiada z Babcią i Dziadkiem  

12 lutego 2020 roku uczniowie klas V – VIII ZSP w Zimnowodzie wraz 
z opiekunkami (Jolantą Kasprzak–Jędrzejewską i Magdaleną 
Fabisiak) wybrali się w międzygalaktyczną filmową podróż z bazy w 
gostyńskim „Hutniku”. Wzięli udział w spektaklu multimedialnym, w 
którym wyruszyli z parą sympatycznych kosmitów – Alim i Aliną w 
podróż na Ziemię, jedyną planetę, gdzie istnieje kino. Podróż była 
pełna emocji i przygód. Autorzy spektaklu w zabawnej, lekkiej formie 
pokazali historię kina, powstanie filmu od pomysłu (scenariusza) do 
pojawienia się na ekranie, a przede wszystkim ludzi różnych 
zawodów związanych z jego tworzeniem. Uczestnikom przedstaw-
ienie się podobało, a spotkanie z filmem w teatrze to dla dzieci nowe 
doświadczenie.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 
zorganizowano językową grę terenową. Wzięło w niej udział 41 
uczniów. Ich zadaniem było wykonanie ośmiu zadań w ciągu 10 
minut. Uczestnicy szukali błędów językowych, poprawiali je oraz 
uzasadniali użycie określonej formy. I w tym przypadku jury miało 
dużo pracy. Po wnikliwiej poprawie wszystkich odpowiedzi nagrody 
przyznano pięciu uczniom (Aleksandrze Dolacie, Dominice 
Skrzypczak, Kindze Szymczak, Szymonowi Skrzypczak oraz 
Adamowi Wojcieszak) oraz wyróżniono siedmiu (Igora Gołąbka, 
Jakuba Lenartowicza, Jakuba Kaczmarka, Pawła Kubiaka, Maję 
Pankiewicz, Bartosza Polaszyka, Weronikę Woźniak). Zwycięzcy 
otrzymali dyplom, odznakę „Mistrz Języka Polskiego” oraz słodki 
upominek. Piątkowe przedpołudnie upłynęło pod znakiem polszc-
zyzny. Uczniowie miło i z pożytkiem spędzili ten czas. Warto powtór-
zyć za Mikołajem Rejem: Niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż 
Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Obchody święta języka polskiego 
przygotowały: Magdalena Fabisiak, Jolanta Kasprzak–Jędrzejewska 
i Bogumiła Zaremba–Serek.

(ZSP Zimnowoda)

24 stycznia 2020 roku w ZSP w Zimnowodzie odbył się 28. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku połączono go z 
obchodami Dnia Babci i Dziadka. Uczestnicy imprezy przed wejściem 
na salę gimnastyczną mieli szansę na wsparcie WOŚP przez 
wrzucenie datku do puszki, a po zakończeniu przedstawienia mogli 
wziąć udział w licytacji wystawionych na aukcję przedmiotów i w ten 
sposób wesprzeć działania orkiestry. Udało się zebrać 1000 złotych.

Wehikuł czasu "Ziemia – Planeta Filmu"

24 stycznia 2020 roku odbyła się w ZSP w Zimnowodzie uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Program artystyczny przygotowali 
młodsi uczniowie pod okiem swoich wychowawczyń. Widownia tego 
dnia była wyjątkowa, gdyż jej znakomitą część stanowiły ukochane 
Babcie i drodzy Dziadkowie. Mamy przedszkolaków przygotowały 
inscenizację słowno – muzyczną do wiersza Juliana Tuwima pt. 
„Rzepka”. Z kolei uczniowie klas I – III wcieli się w role seniorów, 
którzy w dwóch drużynach walczyli o zwycięstwo w znanym rodzinn-
ym programie rozrywkowym „Familiada”. Pełen humoru show był 
przerywany równie zabawnym bloczkiem reklam przeznaczonym 
tylko dla seniorów, oczywiście z udziałem ucharakteryzowanych 
uczniów. Familiada zakończyła się remisem. Główna wygrana 
została przyznana przez dziewczyny z Samorządu Uczniowskiego 
wszystkim obecnym Babciom i Dziadkom. Następnie uczniowie 
wykonali tańce i piosenki dla swoich gości. Na koniec Babcie i 
Dziadkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i wspólną 
pogawędkę.

13 stycznia 2020 roku członkinie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Koźminie Wlkp. przeprowadziły dla klas I – III ZSP w Zimnowodzie 
zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Wiele emocji wzbudził pokaz czynności resuscytacji wykonany na 
fantomie. Dzieci pod czujnym okiem Pań mogły samodzielnie 
wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. 
Ćwiczyły układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz 
resuscytację na fantomach, uczyły się jak należy sprawdzać 
przytomność osoby poszkodowanej. Spotkanie miało na celu 
kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie 
dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku 
nieobecności osób dorosłych.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wizyta w schronisku

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 
ZSP w Zimnowodzie po raz drugi włączył się do obchodów tego 
święta. W piątek o godz. 9.00 uczniowie szkoły podstawowej spotkali 
się w holu, aby wysłuchać prowadzących: Olę Dolatę z klasy VIII i 
Pawła Kubiaka z kl. VII, którzy przypomnieli okoliczności powołania 
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Po czym uczniowie 
obejrzeli serię animacji „Błyskawiczne dzieje polszczyzny”. Każdy 
odcinek w innowacyjny sposób ilustrował kolejne okresy rozwoju 
naszego języka. Punktem kulminacyjnym były klasowe rozgrywki 
językowe o tytuł Mistrza Języka Polskiego. Trzyosobowe zespoły 
klas: Va, Vb, VI, VII i VIII rywalizowały w 10 konkurencjach, m.in. 
ortograficznych, frazeologicznych, synonimów, znajomości alfabetu, 
przysłów. Koleżanki i koledzy dzielnie im kibicowali. Jury po podlic-
zeniu punktów nagrodziło dwie klasy: Vb i VIII oraz wyróżniło trzy: Va, 
VI, i VII. Ufundowano dyplomy i cukierki dla wszystkich klas.

WIADOMOŚCI Z ZIMNOWODY



Międzynarodowy Dzień Kota
17 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kota. Tego dnia wszystkie 
maluchy zamieniły się w kotki, biorąc udział w kocich zabawach oraz 
wykonując kocią pracę plastyczną. Na zajęciach dydaktycznych maluchy 
rozmawiały o tym, jak ważną rolę odgrywają zwierzęta oraz jak należy o nie 
dbać.

Balik karnawałowy
16 stycznia w żłobku odbył się Balik Karnawałowy. Tego dnia dzieci mogły 
wcielić się w ulubione postaci z bajek. Maluchy zaprezentowały swoje piękne 
stroje na wybiegu, a następnie wzięły udział w radosnych tańcach oraz 
przygotowanych grach i zabawach.

(Żłobek Publiczny w Karolewie)

ŻŁOBEK PUBLICZNY W KAROLEWIE

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w dniach 27.01-
7.02.2020 r. zaprosiła czytelników w wieku 5-15 lat do udziału w 
zajęciach edukacyjnych ph. „Indiańskie ferie w Bibliotece”. 
Uczestnicy zajęć poprzez naukę, zabawę i integrację mieli okazję 
poznać kulturę i tradycje Indian Ameryki Północnej. Podczas spotkań 
dzieci poznawały życie codzienne Indian, np. poprzez budowanie 
tipi, wykonanie łapaczy snów czy udział w zabawach. Największą 
atrakcją okazał się jednak występ zespołu „HUU-SKA LUTA”, który 

zaprezentował rękodzieło artystyczne, ubiory, ozdoby oraz przed-
mioty związane z obrzędowością i zwyczajami Indian. Wszyscy 
zgromadzeni mogli usłyszeć indiańską muzykę, a także odtańczyć 
wspólny taniec. Barwną kulturę Indian można było również zobaczyć 
na kartach książek przygotowanych specjalnie na tę okazję. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznych ferii i zapraszamy 
do odwiedzania Biblioteki przez cały rok.

(BP Borek Wlkp.)

Indiańska przygoda czyli ferie w Bibliotece 

Klub Miłośników Książek zaprasza !
W Bibliotece Publicznej w Borku Wlkp. już od ponad dziesięciu lat 
odbywają się comiesięczne spotkania Klubu Miłośników Książek. 
Bardzo cieszy fakt, iż z roku na rok grono członkiń się rozrasta. 
Uczestniczki wymieniają się spostrzeżeniami na temat przeczytanej 
literatury, rozmawiają na temat nagradzanych książek oraz wydarzeń 
kulturalnych. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, których 
pasją jest czytanie na kolejne spotkania. Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Biblioteki – nr 655716150. 

Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 
maja 2020 r. obchodzić będziemy stulecie urodzin Ojca Świętego. Z 
tej okazji Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. zorganizo-
wała konkurs wiedzy pt. „Co wiesz o Świętym Janie Pawle II?”. 
Wszystkie osoby dorosłe, które chcą sprawdzić swoją wiedzę na 
temat Papieża Polaka, zapraszamy w dniach 5.03.2020 r. – 5.05.-
2020 r. do boreckiej książnicy. Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody. Regulamin Konkursu dostępny w Bibliotece. 

Konkurs „Co wiesz o Świętym Janie Pawle II?”

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY BOREK WLKP.



MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORKU WLKP.



Sport

Okres  ferii zimowych dziewczęta z UKS w Borku Wlkp. spędził bardzo aktywnie. Uczestniczyły w zajęciach treningowych na terenie obiektów 
sportowych w Borku Wlkp., jak również korzystały z atrakcji Aquaparku w Jarocinie. 30 stycznia uczestniczyły w turnieju o Puchar Dyrektora 
ZSOiZ w Pogorzeli, organizowanym w hali sportowej w Pępowie. Rozegrały tam 4 
mecze z drużynami szkół ponadpodstawowych. Zajęły 4 miejsce, wygrywając 
jedno spotkanie, jedno remisując i dwa przegrywając.

(EW)

FERIE ZIMOWE

Już tradycyjnie, w lutym, odbywają się  Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego w piłkę ręczną dziewcząt. W tym roku do rozgrywek  pod patron-
atem Szkolnego Związku Sportowego zgłosiły się tylko dwie szkoły, rywalizując miedzy sobą w kategoriach: „dzieci – rocznik 2007 i młodsze” 
oraz „młodzież – rocznik 2005–2006”.

(EW)

Organizacją zawodów zajęła się p. E. Wojciechowska (ZSP Borek Wlkp./LKS–UKS Borek Wlkp.). Nad przebiegiem zawodów  w duchu „fair  
play” i zgodnym z przepisami czuwał zaprzyjaźniony z UKS sędzia związkowy p. Mirosław Broda, z ramienia SZS przybyła na turniej p. Ewa 
Nawrocka, która wręczyła dyplomy i puchary.

21 lutego 2020 r. w hali sportowej w Borku Wlkp. o tytuły mistrzowskie i awans do rozgrywek rejonowych (¼ Mistrzostw Wielkopolski) 
przystąpiły zawodniczki z ZSP w Borku Wielkopolskim oraz SP w Pogorzeli. W wyniku rywalizacji do zawodów rejonowych w grupie młodszej 
awansowała drużyna z Pogorzeli, a w grupie starszej po trzymającym w napięciu do ostatnich sekund meczu, awansowała drużyna z Borku 
Wlkp.

MISTRZOSTWA POWIATU GOSTYŃSKIEGO



Sport

WISŁA BOREK WLKP.
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