SAMORZĄDOWY
GMINY BOREK WLKP.
Borek Wlkp.

15 Czerwca

8 maj
Z OKAZJI DNIA BIBLIOTEKARZA
I BIBLIOTEK
Serdeczne życzenia dla pracowników Biblioteki Publicznej w
Borku Wlkp. Przyjmijcie wyrazy uznania i szacunku za
efekty waszej działalności.
Życzę zdrowia, wytrwałości oraz wspaniałych osiągnięć
w życiu osobistym i zawodowym, a także owocnej
i twórczej pracy na niwie rozwoju czytelnictwa.
Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ Marian Jańczak
wraz z pracownikami
oraz Zespół Redakcyjny

26 maj
DIEŃ MATKI

„Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci,
każde z osobna i każde najwięcej” ( Z. Kossak-Szczucka)
Kochane mamy, dziękujemy wam za to, że jesteście silne i
wytrwałe w działaniu, że nie poddajecie się w najtrudniejsze
dni.
Dziękujemy za wasze najwspanialsze cechy: cierpliwość,
wyrozumiałość, dyskrecję, opiekuńczość i miłość – tę miłość
która stanowi odbicie miłości Boga do człowieka, a o której
tak pięknie pisze Apostoł Paweł: Miłość jest cierpliwa,
uprzejma, miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie
zachowuje się nietaktownie, nie unosi sie gniewem, nie
pamięta złego, nie cieszy sie z niesprawiedliwości, lecz
współweseli się z prawdą. Miłość wszystko znosi, każdemu
wierzy, każdemu ufa, wszystko przetrzyma.
Serdeczne życzenia kierujemy również dla wszystkich ojców,
którzy swe święto obchodzić będą w dniu 23 czerwca.
Zespół Redakcyjny

27 maj
DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Drodzy Samorządowcy! Z okazji Waszego święta pragnę
wam serdecznie podziękować – w imieniu własnym i
wszystkich mieszkańców – za zaangażowanie i poświęcenie,
z jakim służycie społeczności lokalnej. To waszej pracy
zawdzięczamy dynamiczny rozwój naszej gminy. Nieustająca
troska o nasza małą ojczyznę sprawia, że możemy śmiało
patrzeć w przyszłość. Życzę wam, aby praca w naszym
urzędzie dawała wiele satysfakcji, abyście nie ustawali w
dążeniach do podnoszenia kwalifikacji, ale nadal doskonalili
swoje umiejętności i osiągali coraz wyższe etapy kariery
zawodowej. Niech zawsze otaczają was ludzie życzliwi,
współpracownicy darzą szacunkiem i przyjaźnią, a
mieszkańcy naszej gminy doceniają rezultaty waszej pracy.
Życzenia kieruję również dla radnych, sołtysów oraz
wszystkich organizacji działających i współpracujących z
nami
Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ Marian Jańczak
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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

1 czerwca
DZIEŃ DZIECKA
Kochane Dzieci!
Z okazji waszego święta życzymy wam spełnienia
wspaniałych dziecięcych marzeń, żeby aniołki nad wami
czuwały i nigdy o was nie zapominały.
Wam kochane córeczki niech zawsze świeci słoneczko
byście zawsze były radosne i rozkwitały jak wiosna.
Żeby na waszych pięknych
twarzyczkach nie było
żadnych smutków i
grymasów. Byście się nigdy
nie kłóciły i bardziej
odważne były.
Wśród was kochani synowie
niech zawsze króluje
rozsądek i zdrowie. Byście
sie nigdy za łokcie nie brali
i niepotrzebnie szarpali!
Niech te wasze męskie
wyczyny zawsze dobrze oceniają dziewczyny. I choć
jesteście „małymi urwisami” to i tak was wszystkich bardzo
kochamy.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności, samych szóstek w szkole
i wspaniałej bajecznej przyszłości
Życzy
Zespół Redakcyjny.
DNI BORKU WIELKOPOLSKIEGO
14 czerwiec
14:00 – otwarcie DNI BORKU WLKP.
Uroczysta sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp., na której
wręczone zostaną medale z okazji 50 – lecia pożycia
małżeńskiego oraz odznaczenia Zasłużony dla Gminy Borek
Wlkp., połączone z występami artystycznymi ( sala MGOK
w Borku Wlkp.)
15 czerwiec
16:00 – Powiatowy Turniej Aerobiku ( sala MGOK Borek
Wlkp.)
17:00 – Zawody Strzeleckie dla Młodzieży Szkół
Podstawowych i Gimnazjów Gminy Borek Wlkp. ( strzelnica
SP Borek Wlkp.)
16 czerwiec
10:00 – Turniej Piłki Siatkowej Plażowej
13:00 – Zawody w skokach przez przeszkody dla amatorów
(plac przy Przedszkolu w Karolewie)
16:30 – prezentacje artystyczne dzieci przedszkolnych i
szkolnych( Stadiom Miejski w Borku Wlkp.)
17:00- towarzyski mecz piłki nożnej
17:30 – program rozrywkowy dla dzieci „Skarbnikowe dary”
19:00 – zabawa dla dzieci
20:00–występ gwiazdy wieczoru zespołu THE POSTMAN
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21:30 – 1:00 zabawa taneczna z zespołem ARBI
17 czerwiec
13:00 - Zawody w Powożeniu ( plac przy Przedszkolu w
Karolewie)
16:00 – Prezentacje artystyczne szkół ( Stadion Miejski w
Borku Wlkp.)
17:00 – mecz ligowy „Wisła Borek” - „Orkan Chorzemin”
18:00 – zabawy dla dzieci
20:00 – zabawa taneczna z zespołem SUPER MAX
1:00 – zakończenie imprezy
150-lecie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Borku Wlkp. (17 czerwiec)
11:00 – przemarsz ulicami miasta orszaku Bractw z orkiestrą
11:30 – Msza św. Rocznicowa w intencji sióstr i braci
kurkowych
13:00 – rozpoczęcie uroczystości jubileuszowych na
Strzelnicy LOK w Borku Wlkp.
14:00 –18:00–strzelania kurkowe ( do Tarczy Jubileuszowej,
do Tarczy Burmistrza Borku Wlkp., do Tarczy Starosty
Gostyńskiego, do Tarczy Honorowej, strzelanie Królewskie
2007 KBS Borek Wlkp.: do zapadek, do kura, Grand Prix)
18:00 – wręczenie nagród i biesiada.

P

LANOWANE IMREZY I UROCZYSTOŚCI

23 czerwiec
Turniej Drużynowy o Przechodni Puchar Burmistrza Borku
Wlkp. (strzelnica LOK w Borku Wlkp.)
24 czerwiec
11:00 ( stadion Miejski w Borku Wlkp.) - Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze
13:30 rozpoczęcie wyścigu kolarskiego KORONA MIAST
DOLSK – BOREK WLKP.
Program:
13:40 - prezentacja ekip ( Dolsk)
13:55 - ceremonia otwarcia (Dolsk)
14:00 - start honorowy (Dolsk)
14:10 - start ostry ( Dolsk)
18:50 - finisz i dekoracja zwycięzców (Borek Wlkp.)
wyścig zaczyna sie w Dolsku, a o godz. ok 16:00 przenosi sie
na teren naszej gminy i tu kończy sie metą na Rynku
1 lipiec – Pielgrzymka Służb Mundurowych do Sanktuarium
Matki Bożej Pocieszenia na Zdzieżu
2 lipiec – Odpust w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia na
Zdzieżu

I

MIĘ JANA PAWŁA II DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W
ZIMNOWODZIE. Ku czci Wielkiego Polaka Zespół
Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie.
przyjęło imię Jana Pawła II.
Ojciec Święty w dzieciach widział niewinność i ufność do
otoczenia. Bronił praw najmniejszych i bezbronnych. Spotykał
się z nimi i modlił się za nie. Dzieci zaś wyczuwały jego dobroć,
otwartość i autentyzm. Jan Paweł II łączył silne związki
emocjonalne i duchowe z młodzieżą, upatrywał w niej
przyszłość świata.
Nasz Papież miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Chętnie
spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwag.
Napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu
szczególnego kształtowania drogi życia, a także zapoczątkował
tradycje Światowych Dni Młodzieży.
Uroczystościom nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi
Szkół Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zimnowodzie Jana
Pawła II w dniu 5 czerwca 2006r. przewodniczył ksiądz
a r c y b i s k u p S t a n i s ł a w G ą d e c k i
Metropolita Poznański.
Uroczystość ta rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele w
Zimnowodzie.
Podczas uroczystości Zespół Szkół otrzymał sztandar szkoły.
Darczyńcami sztandaru były firmy Lege i Arpak z
Koźmina oraz Gmina Borek Wlkp.
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki poświęcił też znajdujące
sie w holu głównym szkoły obraz Papieża Jana Pawła II i tablicę
pamiątkową z mottem wychowawczym szkoły, które brzmi:
„W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;
aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, żeby również
umiał bardziej być
nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”
Obraz i tablicę ufundowała Rada Rodziców przy Zespole
Szkół w Zimnowodzie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Borku Wlkp., Roman
Kręciołek wręczył dyrektorowi Zespołu Szkół Janowi
Wachowskiemu uchwałę Rady Miejskiej Borku Wlkp.
nadającą imię Jana Pawła II.

W

IELKI POLAK JAN PAWEŁ II. Wracamy dziś
pamięcią do 2 kwietnia 2005 roku. Oczy całego świata
skierowane były na kończącego swą ziemską pielgrzymkę Jana
Pawła II. W pamięci został nasz niepokój o zdrowie papieża,
gdyż nie dane nam było wówczas myśleć o niczym innym.
Gromadziliśmy się w kościołach i na placach, by tam w
skupieniu modlić się za naszego Papieża.
Dwa lata po tych wydarzeniach znów gromadzi nas osoba Ojca
Świętego Jana Pawła II.
Przy tablicy naszego Rodaka na Rynku wspólnie modliliśmy
się o szybki proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Jana Pawła II.
Po Drodze Krzyżowej i Apelu Jasnogórskim delegacje złożyły
kwiaty pod tablicą pamiątkową i zapłonęły znicze.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, a na koniec
wszyscy goście zastali zaproszeni na wspólny poczęstunek.

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.

www.borekwlkp.pl

str. 2

INFORMACJE

C

O SŁYCHAĆ NA DROGACH. Lepiej przy
przedszkolu.... Od tej pory mieszkańcom naszej gminy
lepiej i bezpieczniej będzie się jeździło po drodze prowadzącej
do Przedszkola w Karolewie. W miesiącu maju na całym
odcinku tej drogi został położony dywanik asfaltowy.
Wykonawcą tego zadania była firma PPHU „Gembiak
&Mikstacki” z Krotoszyna, a koszt wykonania zadania wyniósł
55 571,00 zł. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego przez Urząd Miejski w
Borku Wlkp.

U

lica Mickiewicza i Asnyka. Dobiegają końca prace
projektowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej i
nawierzchni drogowej ul. Mickiewicza i Asnyka
w Borku Wlkp. Termin zakończenia prac projektowych
ustalono na dzień 31 lipca br. Wykonawcą projektu jest eMWu
Karolak z Ostrowa Wlkp., a koszt wykonania tego zadania
wynosi 24 400,00 zł.

B

ĘDZIE DROGA W MAKSYMILIANOWIE
Mieszkańcy wsi Maksymilianów mogą się cieszyć z
budowy drogi w swej miejscowości. Juz wkrótce, bo 15
czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. zostanie
rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na budowę drogi
gminnej biegnącej przez wieś Maksymilianów. Zadanie to
będzie realizowane ze środków budżetu gminy i Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu.

R

EMONTY DRÓG GIMNNYCH. W miesiącu
kwietniu wyremontowano nawierzchnię drogi gminnej w
Karolewie w kierunku remizy strażackiej, na odcinku 385 m.
Koszt remontu wyniósł 15 681 zł, a wykonawcą tych robót była
firma DROGBUD z Gostynia.
Dokonano także nadbudowy pobocza na ul. Droga Lisia,
polegającego na uzupełnieniu tłuczniem i położeniu warstwy
bitumicznej na odcinku 195 m2 . Za wykonanie tych robot
Urząd Miejski w Borku Wlkp. zapłacił kwotę 29 450, 00 zł.
Zadanie to zostało zrealizowane również przez firmę
DROGBUD GOSTYŃ.
Dodatkowo wykonano remonty cząstkowe
na drogach
gminnych w miejscowościach: Głoginin, Bruczków,
Trzecianów, Skoków i Borek Wlkp. w pow. 367 m2. Koszt
wykonania tych robót wyniósł 20 176,00 zł, a wykonawcą była
firma „DALUX” z Karolewa.

K

O NK UR S NA Ś R O D O W I S K O WĄ H A LĘ
WIDOWISKOWO-SPORTOWĄ W BORKU
WLKP. ROZSTRZYGNIĘTY. W styczniu Gmina Borek
Wlkp. ogłosiła konkurs na twórcze prace projektowe pn.
„Opracowanie koncepcji architektonicznej środowiskowej hali
widowiskowo – sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem
terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. Chęć udziału w
postępowaniu zadeklarowało 8 pracowni architektonicznych, a
końcowym efektem było złożenie pięciu prac konkursowych,
które na początku kwietnia analizował Sąd Konkursowy
złożony z architektów oraz pracowników Urzędu Miejskiego.
Po dokładnej syntezie
zgłoszonych koncepcji Sąd
Konkursowy postanowił nagrodzić trzy prace konkursowe.
Najlepsze rozwiązanie przedstawiła Autorska Pracownia
Architektoniczna BGS z Poznania, za co otrzymała nagrodę

pieniężną 3 000 zł oraz możliwość realizacji koncepcji w trybie
zamówienia publicznego z wolnej ręki. Prostota kompozycji
przestrzennej, poprawność rozwiązania funkcjonalnego hali i
zaplecza oraz ekonomika założenia to atuty, które przyczyniły
się do zwycięstwa tejże pracy w konkursie. Drugie miejsce i
nagrodę finansową w kwocie 4 500 zł przyznano pracowni
ARMAGEDDON z Poznania. Trzecie miejsce i wyróżnienie
kwotą finansową w wysokości 2 500 zł przyznano pracowni
MIASTOPROJEKT – Poznań sp. z o.o. Wystawa wszystkich
złożonych prac konkursowych trwała do 20 kwietnia br. w
M i e j s k o
G m i n n y m
O ś r o d k u
Kultury w Borku Wlkp.
Pod koniec kwietnia omówiony został ze zwycięzca konkursu
przedmiot opracowania koncepcji, wytyczne Sądu
Konkursowego oraz warunki finansowe. Podpisane umowy na
wykonani e projektu budowy środowiskowej hali
w i d o w i s k o w o
–
s p o r t o w e j
z zapleczem i zagospodarowaniem terenu nastąpi w czerwcu br.
Projekt budowlany ma powstać w ciągu 3 miesięcy od
podpisania umowy.

B

ĘDZIE JAŚNIEJ, ALE JESZCZE NIE W TYM
ROKU. W bieżącym roku nasze gmina przystąpiła do
rozmów z Energetyka Poznańska w sprawie II etapu
modernizacji oświetlenia ulicznego gminy Borek Wlkp.
Energetyce Poznańskiej zostały dostarczone mapy, na których
zaznaczono brakujące lampy, linie energetyczne i słupy. Po
przeprowadzonych wstępnych rozmowach pomiędzy
Burmistrzem Borku Wlkp. Marianem Jańczakiem, a Zakładem
Oświetlenia Drogowego w Poznaniu, wynegocjowano wstępną
cenę i warunki zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji
technicznej. Wkrótce zostanie ustalony termin zawarcia
umowy na wykonanie tego zadania.

P

RACE PROJEKTOWE OŚWIETLENIA RYNKU
ZAKOŃCZONE. Dobiegły końca prace projektowe
dotyczące przebudowy zasilania energetycznego wraz z
oś wi e t l e ni e m u l i c z nym Rynk u w Bo rku W l kp.
W chwili obecnej trwają uzgodnienia finansowe dotyczące
wykonania tych prac, pomiędzy gminą Borek Wlkp., a
Energetyką w Kościanie. Zadanie to będzie wpółfinansowane
przez ENEA Kościan. Na dzień dzisiejszy gmina posiada
pozwolenie na budowę.
Przebudowa będzie polegała na wykonaniu kablowej linii
oświetleniowej i likwidacji dotychczasowego oświetlenia w
linii napowietrznej wspólnej z linią nn. Inaczej mówiąc
dotychczasowe słupy oświetleniowe zostaną zastąpione
stylowymi lampami oświetleniowymi.

W

IĘCEJ PRAC PORZĄDKOWYCH. Nasza gmina
w porozumieniu ze Starostą Gostyńskim paAndrzejem
Pospieszyńskim organizuje prace społeczno-użyteczne dla
osób bezrobotnych z terenu naszej gminy. Osoby te muszą być
zarejestrowane w Powiatowym Biurze Pracy w Gostyniu. W
ramach tych prac na okres pół roku tj. od 16 kwietnia br. do 30
listopada br. zatrudnionych zostało 10 pracowników. Pracują
o n i
1 0
g o d z i n
t y g o d n i o w o .
Wynagrodzenie tych pracowników jest refundowane przez
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu. Osoby te wykonują prace
porządkowe na terenie naszej gminy.
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RADA MIEJSKA

L

EPSZA DROGA. W ramach tego programu zostały
zatrudnione dwie osoby. Pracują oni głównie przy
wykonywaniu prac pielęgnacyjnych i porzątkowych oraz przy
udrożnianiu przepustów drogowych. Wynagrodzenie tych
pracowników refundowane jest przez PUP w Gostyniu. Okres
z a t r u d n i e n i a w y n o s i p ó ł r o k u
tj. do 15 października 2007r.

R

OBOTY PUBLICZNE. W Urzędzie Miejski zostało
zatrudnionych 5 pracowników w pełnym wymiarze
czasu pracy do wykonywania prac pielęgnacyjnych,
porządkowych oraz drobnych robót remontowych na terenie
gminy Borek Wlkp. Okres zatrudnienia tych pracowników
wynosi pół roku. Wynagrodzenie refundowane jest przez
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu.

P

RACE SPOŁECZNE. Urząd Miejski w Borku Wlkp.
jest instytucją wytypowaną przez Sąd Rejonowy w
Gostyniu, w której osoby skazane wyrokiem sądowym mogą
wykonywać prace społeczno-użyteczne na
rzecz Miasta i Gminy Borek Wlkp.

Z

OSTATNICH PRAC RADY MIEJSKIEJ BORKU
WLKP. Od początku roku odbyło się pięć sesji Rady
Miejskiej Borku Wlkp. W miesiącu kwietniu radni Rady
Miejskiej Borku Wlkp. obradowali aż na dwóch sesjach. Jedną
z najważniejszych uchwał to udzielenie absolutorium
burmistrzowi Marianowi Jańczakowi. Radni podjęli również
uchwałę w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika
Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Podjęto też uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej w
Borku Wlkp. przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
Kolejna uchwałą jaka podjęli radni , to uchwala w sprawie
powołania Komisji ds. opracowania Statutu Gminy Borek
Wlkp.
Głównym tematem sesji w dniu 26 kwietnia br. było
zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
odprowadzeniu ścieków. Rada Miejska podjęła uchwałę
zatwierdzając następujące stawki:
1) za 1 m3 dostarczonej wody (netto) 1,78 zł
2) za 1 m3 odprowadzanych ścieków(netto):
ścieki komunalne odprowadzane do kolektora 2,76 zł
ścieki komunalne dowożone 2,76 zł
c) ścieki przemysłowe odprowadzane do kolektora 6,31 zł
d) ścieki przemysłowe dowożone 7,13 zł
3) opłata abonamentowa (netto) 1,47 zł
Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:
 ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii
zaszeregowania dla pracowników Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych w celu
ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Borku Wlkp.
ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom oraz
przewodniczącemu Osiedla Borek Wlkp.
 przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w
rejonie miejscowości Frasunek

 przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w
rejonie ulicy Lisia Droga – Trzecianów w Borku Wlkp.
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na
dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji w
Jeżewie i Borku Wlkp. (ul. Powstańców Wlkp., Konopnickiej i
Dworcowej)
zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę
ustaloną w uchwale budżetowej na 2007 r. na zadanie „Budowa
drogi gminnej w miejscowości Ma ksym ilianów”
zmian budżetu i w budżecie
utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod
nazwą „Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o.”

K

ONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW
SZKÓŁ-ROZSTRZYGNIĘTE. W dniu 10 maja
2007 r. w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., zostały
przeprowadzone konkursy na stanowisko:
1) dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu,
2) dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edmunda
Bojanowskiego w Wycisłowie.
Do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Zalesiu zgłosiła się
Pani Elżbieta Wojtkowiak
n a u c z y c i e l k a t e j s z k o ł y, d o t y c h c z a s p e ł n i ą c a
obowiązki dyrektora.
W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową
głosowania Pani Elżbieta Wojtkowiak wybrana została na
stanowisko dyrektora szkoły.
Powierzenie stanowiska nastąpi z dniem 1 lipca 2007 r., na pięć
lat szkolnych.
Do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie przystąpiły dwie
osoby:
1) Pani Róża Jędrosz – nauczycielka Szkoły Podstawowej im
Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie,
2) Pani Alina Sokół – nauczycielka Szkoły Podstawowej im.
Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie, obecnie pełniąca
obowiązki dyrektora szkoły.
W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową
głosowania na stanowisko dyrektora wybrana została
Pani Alina Sokół.
Stanowisko dyrektora zostało powierzone na okres od dnia 29
maja 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r.

S

TYPENDIA SZKOLNE NADAL AKTUALNE.
Podobnie jak dotychczas, uczniowie z rodzin o niskich
dochodach (dochód w rodzinie nie może przekraczać 351 zł na
osobę) mogą składać wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2007/2008.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w
trudnej sytuacji materialnej, zamieszkały na terenie
gminy Borek Wlkp.
Obowiązkiem wnioskodawcy jest udokumentowanie
osiąganych dochodów przez wszystkich członków rodziny,
również tych osób, które otrzymują stypendium ze środków
publicznych.
Należy przedkładać zaświadczenia o uzyskanych dochodach:
- za miesiąc lipiec, jeżeli wniosek będzie składany w sierpniu
2007 r.
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- za miesiąc sierpień, jeżeli wniosek będzie składany we
wrześniu 2007 r.
Wnioski można pobierać w macierzystych szkołach, w
Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w
Borku Wlkp., ul. Szkolna 1, pokój nr 47 oraz ze strony
internetowej www. borekwlkp.pl
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać
w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół
w Borku Wlkp. w terminie:
1) do dnia 15 września 2007 r. – uczniowie szkół wszelkiego
typu,
2) do dnia 15 października 2007 r. – słuchacze kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i
kolegiów pracowników służb społecznych.

rejonowego był burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak.
Patronat okolicznościowy księdza proboszcza Romana
Grocholskiego łączył się z jubileuszem 350-lecia konsekracji
obecnego kościoła parafialnego, Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia w Borku Wielkopolskim na Zdzieżu.

I

MIEJSCE W KONKURSIE JĘZYKA
NIEMIECKIEGO. Weronika Łakomy, uczennica klasy 3
a Gimnazjum w Zespole Szkół im. Powstańców
Wielkopolskich w Borku Wlkp., zajęła I miejsce w Polsce w
Konkursie Języka Niemieckiego organizowanym przez Polskie
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Weronika
zdobyła tytuł laureata w grupie II tj. grupie młodzieży, która
uczyła sie przez pewien okres na terenie Niemiec. Została
stypendystką tego konkursu, stypendium ufundował Instytut
Austriacki w Polsce i w Wiedniu.
W konkursie przedmiotowym języka niemieckiego dla
gimnazjalistów, organizowanym przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty, Weronika zakwalifikowała sie do etapu
wojewódzkiego. W tym konkursie zajęła IV miejsce w
Wielkopolsce.
Weronika Łakomy, Pani Danuta Koper z PSNJN oraz prezes

Instytu Austriackiego(fundatora nagrody)omawiają szczegóły
stypendium.

Z

IMNOWODA GOSPODARZEM WIEDZY O
REGIONIE. Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie 28 marca br. był
organizatorem finału rejonowego XI Konkursu Wiedzy o
Wielkopolsce, do którego zakwalifikowało się 101 uczniów
reprezentujących szkoły podstawowe (kl.IV-VI) i gimnazja
(kl.I-III) z terenu sześciu powiatów: gostyńskiego,
kościańskiego, leszczyńskiego (ziemski i grodzki),
rawickiego i wolsztyńskiego. Honorowym patronem finału

Uczestnicy, których przed wejściem do budynku
oświatowego w Zimnowodzie witał szkolny zespół
flażolecistów, pisali test rejonowy w sali sportowej. Po części
konkursowej i słodkim poczęstunku dla opiekunów, podanym
na spotkaniu z dyrektorem szkoły Barbarą Krzekotowską,
odbyła się wycieczka autokarowa do Sanktuarium Maryjnego
na Zdzieżu. Plenerowy posiłek (grochówka, kiełbasa, produkty
mleczne) przy muzyce Zespołu Ludowego „Studzianna”
przygotowano na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego
„Stajnia Dżamajka” w Skokowie. Przed powrotem do
Zimnowody, końcowym punktem programu rekreacyjnokrajoznawczego było złożenie na boreckim rynku kwiatów pod
t a b l i c ą k u c z c i J a n a P a w ł a I I .
Uroczystość podsumowania finału z licznym udziałem
honorowych gości prowadziła dyrektor Barbara
Krzekotowska. Wyniki ogłoszono po uczniowskich
występach, przygotowanych pod kierunkiem Jolanty Kubali i
Bogumiły Zaremby-Serek. Do finału wojewódzkiego
zakwalifikowało się 14 uczniów, w tym 4 z placówek
oświatowych boreckiej gminy: Malwina Marciniak i Dominika
Marcinkowska (kl. VI SP Zimnowoda; opiekun dydaktyczny
Bogumiła Zaremba-Serek), Mariusz Galler (kl. III GM
Zimnowoda; opiekun Cezary Warczak) oraz Małgorzata
Marciniak (kl. V SP Borek Wlkp.; opiekunArleta Tyrakowska),
za kwa li fikowa na prze z komi sj ę w oj ewódzką po
u w z g l ę d n i e n i u u w a g i o d w o ł a ń
składanych przez komisje rejonowe.
Laureatom wręczono nagrody książkowe, ufundowane
przez borecką parafię, Teresę Janicką i redakcję tygodnika
„Życie Gostynia”. Wszyscy uczestnicy finału rejonowego
otrzymali dyplomy oraz foldery, podarowane przez Urząd
Miejski w Borku Wlkp. i Wielkopolskie Stowarzyszenie
Przyrodnicze „Borek”. Tegoroczny finał był czwartym już
etapem rejonowym w murach zimnowodzkiej placówki,
która w roku 2005 gościła również uczestników finału
wojewódzkiego. Tradycją poprzednich lat, organizatorem z
ramienia szkoły i przewodniczącym komisji konkursowej by
Cezary Warczak - nauczyciel ZS w Zimnowodzie.
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Niemcy). Goście spotkali się z dyrektorem Szkoły
Podstawowej w Borku Wielkopolskim oraz Gronem
Pedagogicznym. Wizyta partnerska była podsumowaniem
dotychczasowej, trzyletniej pracy w ramach
międzynarodowego programu Sokrates – Comenius,
omówiono plan dalszych działań w ramach współpracy szkół
na kolejne lata. Panowie Klaus i Bernd uczestniczyli w
spotkaniu z Burmistrzem Borku Wielkopolskiego i
dyrektorem Zespołu Szkół w Borku oraz wzięli udział w
obchodach Dnia Patrona w Przedszkolu Samorządowym w
Karo lewie. G oś cie u czes tn iczy li w zajęciach
Lekcyjnych z uczniami klasy 5b i 4a.

J

AN PAWEŁ II – PIELGRZYM. W 87 rocznicę urodzin
Papieża Jana Pawła II w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom II Gminnego
Konkursu Plastycznego pod hasłem : „Jan Paweł II –
Pielgrzym”, organizowanego przez MGOK w Borku Wlkp.
iZS w Zimnowodzie.
Organizacją konkursu zajęły się nauczycielki Zespołu Szkół w
Zimnowodzie: Zdzisława Adamczak, Jolanta KasprzakJędrzejewska, Małgorzata Serek oraz Bogumiła Zaremba –
Serek.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych
z terenu gminy Borek Wlkp. Główny cel przedsięwzięcia to
integracja uczniów i nauczycieli wokół przesłania płynącego
z nauki Papieża Jana Pawła II, rozbudzanie postawy twórczej
i poszukującej prawdziwej wartości, rozwijanie zainteresowań
literackich i plastycznych uczniów inspirowanych życiem
i działalnością Papieża Jana Pawła II oraz promowanie
młodychtalentów.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-VI szkół
podstawowych z tereny gminy Borek Wlkp. Do organizatorów
wpłynęło 96 prac plastycznych oraz dwie prace uczniów
realizujących nauczanie specjalne tokiem indywidualnym.
Komisja Konkursowa wytypowała do nagród 23 najciekawsze
prace. Wszystkim uczestnikom wręczono nagrody i dyplomy.

Z

AKWALIFIKOWANIE DO UDZIAŁU W AKCJI
„ŚPIEWAJĄCA POLSKA”. Od II semestru Szkoła
Podstawowa w Borku Wlkp. uczestniczy w ogólnopolskim
programie rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”,
ogłoszonym przez
Ministra Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury. Celem
programu jest wspieranie rozwoju chórów szkolnych,
odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnienie
śpiewu oraz
edukacja artystyczna dzieci i młodzieży.
Uzyskane z NCK dofinansowanie będzie przeznaczone na
prowadzenie zajęć dydaktycznych z chórem. Szkolny chór
poprowadzi P.Wioletta Drab- nauczycielka muzyki. Zajęcia
odbywają się w środy i piątki (4 godziny
tygodniowo).

E

KO-DNI. W dniach 19-20 kwietnia 2007r. w boreckiej
szkole tętniło ekologią. Nauczycielki Krystyna
Wawrzyniak i Gabriela Neudeker realizowały program EkoDni, którego celem jest rozwijanie wrażliwości na piękno
przyrody oraz konieczność ochrony środowiska. W pierwszym
dniu- Dniu Środowiska 16 zespołów klasowych startowało w
konkursie przyrodniczym „W przyjaźni z przyrodą”.
Zdecydowaną przewagą wygrali uczniowie z klasy Va
Aleksandra Śpitalniak iAlbert Jańczak
II miejsce zajął zespół kl.6b-Natasza Glapka, Anna Polaszyk
III miejsce uzyskał zespół kl. 6c- Maria Ciszyńska, Martyna
Podgórska
O godz. 10 odbył się V happening pod hasłem „Jesteśmy
częścią przyrody i bez niej nie możemy istnieć”. Uczniowie,
nauczyciele i władze Borku Wlkp. w barwnym korowodzie z

W

IZYTA GOŚCI ZE SZKÓŁ PARTNERSKICH Z
NIEMIEC I AUSTRII. W dniach 2 i 3 kwietnia br.
przebiegała wizyta gości ze szkół partnerskich, Panów Klausa
Rainera ( Neustift – Austria) i Bernda Rudolpha (Schildow –
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ekologicznymi transparentami przemaszerowali ulicami
naszego miasta.
Na rynku przed ratuszem odbył się apel przygotowany przez
Młodych Ekologów i przemówienie gości: Burmistrza Mariana
Jańczaka, przewodniczącego Rady Miejskiej Romana
Kręciołka, inspektora ochrony środowiska Mirosława
Twardowskiego oraz dyrektora szkoły Władysława Hałasa.
W następnym dniu „Dniu Ziemi” Szkolne Koło Młodych
Ekologów zorganizowało przedstawienie „ Z ekologią na
wesoło” . Postacie z bajek i filmów nawoływały do ochrony
środowiska i jego zasobów.
Podczas realizacji programu Eko-Dni obowiązywała zasada „
Kto zielono ubrany – ten nie będzie pytany. Zastosowali się do
niej nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele i inni
pracownicy szkoły. Powinniśmy zrozumieć mądrą myśl: „Nie
odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach. Pożyczyliśmy
ją sobie od naszych dzieci”. Dlatego powinniśmy ją pozostawić
czystą i nie zanieczyszczoną następnym pokoleniom.

S

P O TK A N I E S Z K Ó Ł PA RT N E R S K I C H W
GORZOWIE. Wzięliśmy udział w obchodach Dnia
Europejskiego w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 9 maja .
Prywatna Szkoła Podstawowa o Profilu Artystycznym gościła
tego dnia uczniów i nauczycieli uczestniczących w programie
Socrates – Comenius.
Uroczystość Dnia Europy uświetniły występy uczniów ze szkół
partnerskich z Polski, Niemiec, Austrii i Węgier. Naszych
uczniów (piękną grą na klarnecie) reprezentowała Natasza
Glapka. Swój występ mieli również Paweł Kasperkowiak oraz
wspomagająca go koleżanka ze Szkoły Muzycznej w Gostyniu
Agata Pankiewicz, którzy wspaniale zagrali na pianinie.
Organizatorzy oraz uczniowie byli pod wrażeniem koncertu
naszych uczniów. Obchody Dnia Europejskiego, które
przebiegały podhasłem „Poznajemy nasze dziedzictwo
kulturowe”, były wspaniałą okazją do poznania kultury krajów
partnerskich. Uczniowie wszystkich szkół wzięli udział we
wspólnej zabawie, nauczyciele i opiekunowie spędzili czas na
wsp ó l ny c h r o zm ow ac h i p l an a ch
Współpracy na kolejne lata.

Z

ALESIE BIEZPIECZNIE I WESOŁO.
W miesiącu kwietniu Szkoła Podstawowa Zalesie
zorganizowa ła pogadanki dla dzie ci poświęc one

bezpieczeństwu prac wykonywanych w gospodarstwie rolnym.
Uczniowie obejrzeli film oraz otrzymali ciekawe kolorowe
broszurki pt. Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w
gospodarstwie rolnym. Pod tym hasłem został też ogłoszony
konkurs plastyczny, którego rozstrzygnięcie i wręczenie
nagród odbyło się 14 maja .
Sponsorami nagród był KRUS i PUP w Gostyniu.
W tym samym miesiącu szkoła zorganizowała V Gminny
Konkurs Recytatorski „Mały Recytator”, w którym wzięli
udział uczniowie ze wszystkich szkół Gminy Borek Wlkp.
Przez kwiecień i maj w szkole prowadzona była akcja: „Cała
Polska czyta dzieciom”. Każdego dnia czytano jeden rozdział
le ktury A. L indgren P t. „Dz ie ci z Bull erbyn”.
Przeprowadzono też szkolny konkurs znajomości lektu
r pisarki.
Uczniowie klas I-III oraz zerówki brali udział w jednodniowej
wycieczce do Kościana i Racotu. Przebywali w „Parku
Rekreacyjnym Nenufar Club”; poszukiwali ukrytego
skarbu, bawili się w piratów.
Uczniowie klas IV-VI wyjechali na dwa dni do Kotliny
Kłodzkiej.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że część pieniędzy dzieci
zdobyły dzięki własnej pracy. Przez cały rok prowadzona była
akcja zbierania surowców wtórnych (makulatury, szkła,
złomu).

Z

ŻYCIA PRZEDSZKOLA. Pierwszy raz w tym roku,
br. 3 kwietnia Przedszkole Samorządowe “POD
DĘBEM” obchodziło Dzień Patrona . W tym dniu do
przedszkola przybyło wielu znamienitych gości: władze
samorządowe, leśnicy, myśliwi, przyrodnicy, rodzice,
dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy goście z Niemiec i
Austrii. Dzieci zaprezentowały wspaniałe przedstawienie o
tematyce ekologicznej. Otrzymały wiele braw, podziękowań i
prezentów od gości uczestniczących w uroczystości Dnia
Patrona.

Tradycyjnie jak co roku w kwietniu odbyły się eliminacje do
Powiatowego Konkursu Piosenki Przedszkolnej w Krobi.
Pierwsze miejsce zajęła Marysia Szymczak, Sandra Wajnert,
delegowane z grupy Leśne Ludki, a trzecie miejsce zajęła
Kasia Wojtkowiak z grupy Smerfy.
Dzień Ziemi nasze przedszkolaki uczciły niezwykle
kolorowym marszem przez miasto, a finisz tego występu odbył
się na rynku miasta.
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Z

Pyrkiem Bezpieczniej. Zwycięzcami powiatowych
eliminacji turnieju została drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Wycisłowie w składzie : Marika Roszak,
Patryk Juskowiak i Hubert Kubiak. 1 czerwca br. w Suchym
Lesie uczniowie klasy III przygotowani przez p. Różę Jędrosz
walczyć będą o zwycięstwo w eliminacjach wojewódzkich.

C

N

IE TYLKO SALA PUCHATKÓW. Podczas przerwy
feryjnej udało się wyremontować salę PUCHATKÓW, tj
parkiet, a w pozostałych pomieszczeniach odmalowane zostały
meble. Wyremontowana została także pralnia. Pozostałe
prace remontowe wykonywane będą na bieżąco w miarę
posiadania środków finansowych.

E

UROMATEMATYK 2007. Organizatorem V
Międzyszkolnych Mistrzostw w Tabliczce Mnożenia,
które odbyły się 7 maja 2007 roku w Miejsko - Gminnym
Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. była Szkoła Podstawowa w
Wycisłowie. Celem zmagań matematycznych jest
popularyzacja zabawowej formy uczenia się tabliczki
mnożenia oraz wyłonienie najlepszych zawodników do etapu
powiatowego.
Do rozgrywek przystąpiły dwuosobowe drużyny z klas III –V,
które reprezentowały szkoły podstawowe z gminy Borek Wlkp.
oraz przedstawiciele ze szkoły w Pogorzeli.
W kategorii klas III tytuł Królowej Skakanki wywalczyła Agata
Kalbarczyk ze SP Pogorzela, a Piłkarzem Matematykiem
została Małgorzata Grzemska
ze SP
w Borku Wlkp.
W Kategorii klas IV tytuł Olimpijczyka i Szeryfa zdobyła
reprezentantka SP w Pogorzeli Aleksandra Winiecka.
W kategorii klas V Prymusem została Aleksandra Śpitalniak ze
SP w Borku. W grze Krzyżak tytuł mistrzowski uzyska
Bartosz Paterek ze SP w Pogorzeli.
Do etapu powiatowego zakwalifikowały się następujące
drużyny:
w kategorii klas III – SP Borek
w kategorii klas IV – SP Pogorzela
w kategorii klas V – SP Borek

I

NAUGURACJA DNI OLIMPIJCZYKA W RACOCIE.
W sobotę 14 kwietnia 2007 r. uczniowie naszej placówki
pod opieką A. Sokół i J. Sikory wzięli udział w Wiosennych
Biegach Przełajowych w Racocie. Na najwyższym podium w
biegu na 1000 m chłopców stanął Krzysztof Matuszewski,
który oprócz dyplomu i piłki otrzymał nagrodę w postaci 3 –
dniowego pobytu w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w
Chalinie. Miejsce II na 800m w kat. chłopców zajął Szymon
Glapka. Pobyt w Racocie dostarczył uczestnikom mnóstwo
wrażeń, ponieważ oprócz zmagań sportowych mogli również
spotkać się z zawodnikami startującymi na różnych
olimpiadach sportowyh.

Z Y B Ę D Z I E Z A I N T E R E S O WA N I E
ŚRODOWISKOWYM DOMEM SAMOPOMOCY?
Pr a c own i c y s oc j a l ni k ont a k t uj ą s i e z os oba m i
niepełnosprawnymi i ich opiekunami w celu uzyskania
oświadczeń dotyczących wyrażenia zainteresowania
powstaniem na terenie Gminy Borek Wlkp. środowiskowego
domu samopomocy. Placówka wsparcia dziennego miałaby
być przeznaczona dla osób niepełnosprawnych powyżej 18
roku życia z określonymi dysfunkcjami. Warunkiem składania
wniosku do wojewódy wielkopolskiego o utworzenie na terenie
gminy środowiskowego domu samopomocy jest uzyskanie
przynajmniej 25 chętnych osób niepełnosprawnych, a także
zapewnienie lokum.
YWNOŚĆ UNIJNA. Miejsko – Gminny Ośrodek
Ż
Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. otrzymał kolejne
partie zywności w ilości 140 kg w asortymencie mąka i ser
opiony, a także 808 kg w asortymencie mąka i mleko UHT.
Żywność została przeznaczona dla 100 osob z rodzin, które nie
otrzymuja zywności unijnej z innego źrodla. Powyższa pomoc
zostala pozyskana za pośrednictwem Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej Zarząd powiatowy w Gostyniu.

K

AMPANIA „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”. Po
raz kolejny nasza gmina przystąpiła do ogólnopolskiej
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu. Celem
kampanii jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego
stylu życia, promowanie profilaktyki alkoholowej oraz
u p o w s z e c h n i a n i e
wzorców i postaw prozdrowotnych.
W ramach kampanii uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjalnych będą uczestniczyć w wielu konkursach, a co się
z tym wiąże, zyskają możliwość wygrania wielu nagród
przygotowanych przez organizatorów. W poprzednich
edycjach, uczniowie z naszej gminy zawsze stawali w gronie
laureatów zarówno konkursów indywidualnych, jak
i grupowych.
W konkursie „Wiem i umiem, dobrze się bawię” oraz
„Sprawdzam i wybieram” można wygrać 1000 kronik
klasowych, na kartach których będzie można zamieścić
najciekawsze wydarzenia z życia klasy lu świetlicy
opiekuńczo-wychowawczej. Wystarczy tylko poprawnie
odpowiedzieć na 10 pytań i ułożyć hasło stanowiące
rozwiązanie.
Uczniowie będą mogli wykazać się również zdolnościami
plastycznymi, tworząc prace nawiązujące do treści komiksu
znajdującego się na ulotce. Atrakcyjne nagrody (puzzle
edukacyjne, odtwarzacze MP3, wieże, radiomagnetofony,
aparaty fotograficzne) na pewno sprawią, że konkurs będzie się
cieszył wielkim powodzeniem. Podobne nagrody mogą trafić w
ręce gimnazjalistów, którzy wykażą się inwencją twórczą
pisząc opowiadanie, wiersz lub tworząc pracę plastyczną w
ramach konkursu „Poznaję siebie i innych”.
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OCHRONA ZDROWIA
pogłębianie wiedzy w dziedzinie pożarnictwa.
Niejednego gimnazjalistę zainteresuje konkurs „Napisz do
Mistrza”, w którym głównymi nagrodami są stypendia - po
1000 zł każde. Aby znaleźć się w gronie 5 szczęśliwców,
wystarczy w liście do Marka Kamińskiego, podróżnika
i zdobywcy biegunów, opisać swoje marzenie, które może się
spełnić dzięki stypendium.
Termin nadsyłania wszystkich prac i rozwiązań upływa 30
czerwca 2007r. Szczegółowych informacji zainteresowanym
osobom udzielą pedagodzy szkolni.
Życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia i trzymamy
kciuki, aby ponownie na listach zwycięzców pojawiły się
nazwiska uczniów z terenu naszej gminy!

O

PIEKA STOMATOLOGICZNA DLA UCZNIÓW
PODSTAWÓWKI. “Mario-Dent” to nowy gabinet
stomatologiczny, którego siedziba mieści się w budynku
przychodni lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej Zdrowie w
Borku Wlkp. Jest to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
powołanej przez spółkę Medical Project w Lesznie.
Właścicielem gabinetu jest pan Mariusz Wróblewski. Gabinet
ten obsługuje stomatolog Marek Pawlak a jego pomoc
Sprawuje Anna Pietrucha.
Gabinet ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia:
- dzieci do lat 18
- dorośli z protetyką,
jak również prowadzi prywatna praktykę.
Nowo otwarty gabinet stomatologiczny patronatem objął
Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.
Priorytetem jest zapewnienie opieki stomatologicznej
uczniom, w ramach której uczniowie od 18 maja do końca roku
szkolnego w każdy poniedziałek, środę i piątek przez 2 godziny
lekcyjne mają przeprowadzany przegląd profilaktyczny jamy
ustnej. Poza tym od września pierwszoklasiści będą mieli
wykonywa ne la kow ani e z ębów s ta łyc h, j ak t e z
przeprowadzane będą pogadanki z dziećmi na temat dbania o
higienę jamy ustnej.
Dla dzieci szkolnych będzie przeprowadzana co kwartał
nieobowiązkowa fluoryzacja, za co będą ponosić
koszty w kwocie 5 zł.
W przyszłości gabinet planuje również zakup rentgena
stomatologicznego, gdyż nie ma takiego urządzenia w Borku
Wlkp.
Niżej podajemy godziny otwarcia gabinetu:
poniedziałek 10:30-15:30
wtorek
13:00-18:00
środa
10:30-15:30
czwartek
13:00 -18:00
piątek
10:30-15:30
Tel. Kontaktowy do gabinetu: 604 089 712 lub 065 5715985.

S

TRAŻACKI RAJD W JEŻEWIE I STAWISZYNIE.
Trzydzieści sześć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z Wielkopolski spotkało się 19 maja 2007 roku w Jeżewie
i Stawiszynie na VIII Wielkopolskim Rajdzie Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Celem rajdu było doskonalenie
sprawności fizycznej, popularyzacja turystyki, poznawanie
historii kraju i regionu oraz zabytków, poznawanie
i pogłębianie znajomości przyrody
i jej ochrony a także

Rajd zorganizowany został przy współpracy: Zarządu Oddziału
Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu,
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu,
Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu, Starostwa
Powiatowego w Gostyniu, Zarządu Oddziału Miejsko –
Gminnego ZOSP RP w Borku Wlkp. i jednostek OSP Gminy
Borek Wlkp., Urzędu Miejskiego Borku Wlkp., Nadleśnictwa
Piaski oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Przyrodniczego
Borek.
Na boisku sportowym w Jeżewie młodzież rywalizowała w
konkrencjach: rzut lotką do tarczy, rzut piłką do kosza, rzut
ringo, rzut piłką do tarczy, sportowo – pożarniczy tor przeszkód
i przeciąganie liny. Rywalizowano również w konkursach:
turystycznym, ekologicznym i medycznym a po przejściu do
Stawiszyna - w piosence rajdowej przy ognisku.
Poczas pobytu na „Ziemi Boreckiej” młodzież miała okazję
zobaczyć i poznać historię zabytkowego kościoła w Jeżewie,
zwiedzić woliery zwierzyny drobnej, żerowiska bobrów
zbiornik retencyjny.
Po tradycyjnej grochówce strażackiej przygotowanej przez
strażaków z OSP Karolew podsumowano przebieg rajdu,
wręczono nagrody i dyplomy.
W klasyfikacji generalnej I miejsce wywalczyła młodzież z
Borku Wielkopolskiego (opiekun Paweł Kuliński), II – z
Tykadłowa a III drużyna z Pępowa (1).
W konkursie piosenki rajdowej zwyciężyła drużyna z
Czermina, przed Smogorzewem, Pępowem (1) i Babkowicami.
W zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej najlepiej
zaprezentował się Hubert Kuliński (MDP Borek Wlkp.) Oraz
Agata Kaczmarek (MDP Czermin).
Całej imprezie towarzyszyła wspaniała stmosfera i piękna
słoneczna pogoda. Na zakończenie uczestnicy otrzymali
zaproszenie do wzięcia udziału w tej imprezie w roku
następnym.

P

rezes Waldemar Pawlak na Jubileuszu 95-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu. 22 kwietnia
2007 roku zalescy strażacy świętowali 95-lecie istnienia swojej
jednostki. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św.,
koncelebrowanej przez ks. prałata Konrada Kaczmarka –
kapelana strażaków Archidiecezji Poznańskiej i ks. Romana
Cichonia - proboszcza parafii w Zalesiu. Wszystkich
uczestników, swoją obecnością nie zawiódł szczególny gość
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jubileuszowych obchodów - Prezes Zarządu Głównego ZOSP
RP – Waldemar Pawlak.
Druga część imprezy odbyła się na placu przed Szkołą
Podstawowa w Zalesiu. Z tej okazji jednostka OSP wyróżniona
została Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza a
wyróżniający się strażacy zostali odznaczeni resortowymi
medalami za zasługi dla pożarnictwa. Za wieloletnią
działalność zawodową i społeczną Komendant Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Borku Wielkopolskim
Grzegorz Marszałek uhonorowany został Srebrnym Medalem
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
Bardzo oczekiwanym momentem było poświęcenie i
przekazanie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo –
gaśniczego Ford, który zastąpił ponad 34-letniego Żuka.
Samorządowcy i sponsorzy otrzymali podziękowania za
pomoc w zakupie samochodu.
Po złożeniu gratulacji i życzeń na ręce Prezesa Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Andrzeja Kubiaka
wszyscy zostali poczęstowani strażacką grochówką.

odnośnie działalności Stowarzyszenia prosimy o kontakt pod
numerem tel. (0-65) 572 07 54.

T

EGOROCZNI JUBILACI. Koło Gospodyń Wiejskich
w Borku Wlkp. założone zostało w dniu 7 października
1957 roku. W skład koła weszło 10 członkiń. W tym dniu
wybrano pierwszy zarząd: przewodniczącą została Maria
Przybylak, która prowadziła działalność koła do 2 marca 1961 r.
i przekazała pełnienie funkcji przewodniczącej Magdalenie
Włodarczyk. Od 26 stycznia 1967 r. Przewodniczącą została
Zofia Szynka , w tym czasie koło liczyło 83 członkinie. Po
dwudziestoletniej pracy pani Zofia zrezygnowała z funkcji i jej
następczynią została Teresa Majchrzak , która prowadzi koło do
chwili obe cnej. KGW l iczy około 70 członkiń.
.

W październiku 2007 roku KGW będzie obchodzić jubileusz
50-lecia istnienia.

G

ŁOGININ ZALANY. Duże opady deszczu w czasie
burzy 23 maja br. były przyczyną zalania drogi wiejskiej
biegnącej wzdłuż stawu w Głogininie.
Druhowie z jednostki OSP Głoginin pod dowództwem prezesa
Mieczysława Dębowiaka prowadzili szybką i sprawną akcję
Usuwania skutków ulewy.
Woda zalała posesje, łąki, a także stanowiła duże zagrożenie dla
nowo budowanej obwodnicy od strony Skokówka.
Spokoj na Pogona z mi eni ła si e w rwą cą rze kę.

D

ZIAŁANIA SWPPG. Stowarzyszenie Wspierania
Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego (SWPPG) jest
Stowarzyszeniem Jednostek Samorządu Terytorialnego i
zostało powołane 22.03.2005 r. Jego założycielami są
wszystkie gminy z terenu Powiatu Gostyńskiego oraz
Starostwo Powiatowe w Gostyniu.
Stowarzyszenie realizuje założone cele poprzez rozwijanie
i propagowanie wszelkich form działalności gospodarczej.
Działa na rzecz mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw oraz osób poszukujących pracy.
Zadaniem Stowarzyszenia jest dostarczanie rozwiązań
wspierających rozwój i konkurencyjność lokalnych firm.
Świadczy u sług i info rmacy jne, szk oleniowe
doradcze dla przedsiębiorców.
W ramach obsługi osób bezrobotnych Stowarzyszenie
informuje, szkoli i doradza.
Biuro Stowarzyszenia zaprasza do skorzystania ze swych usług
przedsiębiorców, osoby poszukujące pracy, uczniów,
studentów i absolwentów.
Zapraszamy do Biura Stowarzyszenia Wspierania
Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego (SWPPG), które
z n a j d u j e s i ę w G o s t y n i u p r z y
ul. 1 Maja 1 (wejście od rynku) i czynne jest od poniedziałku do
piątku w godzinach od 730 – 1530. W przypadku pytań

Natychmiastowa reakcja strażaków uspokoiła niebezpieczną
sytuację.

B

ORECCY TRĘBACZE. Od półwiecza w maju o godz.
6:00 rano z kościelnej wieży rozlegają się dźwięki trąbki.
Maj jest miesiącem Matki Boskiej i to dla Niej poświęcone są
pieśni, które każdego ranka rozlegają sie z wieży kościoła
farnego pw. św. Stanisława Biskupa.
Tradycje tę zapoczątkował Ignacy Maciejewski, organista
miejscowego kościoła, później kontynuował Jan Figielek, z
czasem dołączył Bogdam Maciejewski, a także pozostali
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trębacze, którzy grają do dziś: Adam Szczurny, Piotr
Przybylski, Tomek Przybylski, Stefan Sikorski, Artur
Pieniężny i Michalina Szczurna, jak również Maria Zimlińska,
Dorota Zagórska i Stefan Sikorski, którzy śpiewają.
Wszystko zaczęło się pod koniec II wojny światowej, kiedy to
nieżyjący już Ignacy Maciejewski cudem uniknął śmierci.
Postanowił wówczas, że co rok, codziennie w maju grać będzie
na trąbce z kościelnej wieży pieśni maryjne i tak też uczynił.
Trębacze, aby dostać się na wieżę musza codziennie pokonać
29 stopni schodów i 69 szczebli kilku pionowych metalowych
drabin, co wymaga dobrej kondycji.
Borek Wlkp. jest jednym z najstarszych miejsc kultu
maryjnego. Prawdopodobnie liczy juz 7 wieków. Tradycja
majowego grania Patronce naszego miasta – matce Bożej
Pocieszenia stała się kolejnym elementem tej obrzędowości.

I

nformacja z działalności Biblioteki Publicznej Borku
Wlkp. w 2006 roku. W 2006 roku księgozbiór biblioteki
powiększył się o 1395 woluminów za kwotę 18.319 zł ( w tym
383 woluminy za kwotę 7.700 zł ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ). Na koniec 2006 roku
księgozbiór biblioteki wynosił 36.456 woluminów. Liczba
zarejestrowanych czytelników w 2006 roku wynosiła 1085.
Wypożyczyli oni 24.211 książek. Z czytelni placówki
korzystało 3.580 osób, którzy wypożyczyli na miejscu 5.018
książek i 2.718 czasopism, z czego 1473 wypożyczono do
domu .Bibliotekarze udzielili 376 informacji rzeczowych,
tekstowych i bibliograficznych. W pierwszym kwartale 2006
roku w czytelni biblioteki uruchomiono CZYTELNIĘ
INTERNETOWĄ – IKONKA, której celem jest zapewnienie
jak najszerszej grupie społeczności lokalnej powszechnego i
bezpłatnego dostępu do Internetu w celach edukacyjnych i
informacyjnych. W ramach programu IKONKA Ministerstw
Nauki i Informatyzacji wyposażyło bibliotekę w sprzęt
komputerowy wraz z oprogramowaniem.( 3 stanowiska ).
W ramach komputeryzacji zainstalowano w bibliotece
pierwszy etap programu SOWA, który umożliwia
katalogowanie książek jak i tworzenie innych katalogów. W
roku 2006 wprowadzono w system 1300 nowych książek.
Oprócz działalności podstawowej, którą jest wypożyczanie
książek i obsługa czytelników, biblioteka prowadziła
działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną. Odbiorcami
wszelkich działań biblioteki byli przede wszystkim dzieci i
młodzież, a także dorośli. Biblioteka w różnorodnych formach
popularyzuje książkę.
Do budzących duże zainteresowanie można zaliczyć
Spotkania:
- autorskie: spotkanie z pisarzem Tadeuszem Bogackim, który
gościł w Przedszkolu Samorządowym w Karolewie i w Szkole
Podstawowej w Borku Wlkp. oraz z Ewą i Pawłem Pawlak –
ilustratorami książek. Przeprowadzili oni warsztaty
artystyczno-edukacyjne ph. „ Apollo, Klio i Terpsychora w
naszej bibliotece”.
- głośne czytanie ph. „ Czytamy i rysujemy”. Poza tym
biblioteka organizuje konkursy plastyczne i rysunkowe.
W 2006 roku przeprowadziła 6 konkursów plastycznych:-ph.
„Portret mamy”, - ph. „ Mój kolega czytelnikiem”
Wspólnie z MGOK: - ph. „ Ferie zimowe bezpieczne i
sportowe”, - ph. „ Dzieci się radują, bo dorośli im zdrowy

wypoczynek organizują”, - ph. „ Krajobrazy jesieni”, - z okazji
Dnia Dziecka konkurs na Rynku ph. „ Miasto moich marzeń”.

Innymi formami działań biblioteki były quizy, gry i zabawy ,
gry planszowe, gazetki, wystawy i wystawki książek i inne. W
ramach majowych spotkań z książką bibliotekę odwiedziły
dzieci ze szkół i przedszkoli.
Biblioteka współpracowała w 2006 roku z instytucjami kultury
placówkami oświatowymi w środowisku. Zabezpieczała
wspólnie z M-GOK w różnorodnych formach wolny czas dla
dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji.
Podczas ferii zimowych biblioteka zorganizowała dla
najmłodszych mieszkańców gminy Borek Wlkp. szereg
atrakcji na wolne dni. Dzieci między innymi rozwiązywały
rebusy, krzyżówki i zagadki oraz uczestniczyły w zajęciach
plastycznych, wykonując ilustracje do przeczytanych
wcześniej książek. W czytelni dzieci grały w różne gry
stolikowe. Biblioteka wspólnie z M-GOK umożliwiła dzieciom
wyjazd do Poznania ( do KINEPOLIS ) oraz do Brzezia ( do
WIGWAMÓW POD KSIĘŻYCEM ). Placówki zorganizowały
BAL KOSTIUMOWY dla dzieci do lat 10. Podczas letnich
wakacji zorganizowano dla dzieci i młodzieży półkolonie,
które odbyły się w dniach od 31.07 do 11.08.06 r. w dwóch
turnusach. Jak co roku Biblioteka i M-GOK byli
organizatorami PIKNIKU na zakończenie lata, który ze
względu na nieprzyjazną aurę, nie odbył się w Leśniczówce
Stawiszyn lecz w sali M-GOK. W ramach przybliżenia świata
książek historycznych, Biblioteka wraz z M-GOK
zorganizowała 23 września 2006 roku wycieczkę autokarową
do Biskupina, na FESTYN ARCHEOLOGICZNY ph.
„Rzymianie i Barbarzyńcy”. Biblioteka Publiczna w Borku
Wlkp. to instytucja bardzo przydatna, często odwiedzana i
niezbędna do społecznego rozwoju.

T

EATRZYK W DNIU BIBLIOTEKARZA. W
Tygodniu Bibliotek ( 7 - 13. 05. 2007 r. ) w dniu 8 maja w
Dniu Bibliotekarza, w sali M-GOK odbył się zorganizowany
przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Borku Wlkp.
t e a t r z yk p t . " D ok t o r D ol i t t l e i p rz yj a c i e l e " .
W imprezie wzięło udział ok. 220 dzieci ze Szkoły
Podstawowej z Borku Wlkp. i Wycisłowa. Aktorom z Krakowa
udało się nawiązać kontakt z dziećmi , a niektóre z nich miały
możliwość wystąpienia w przedstawieniu.
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KULTURA
Spektakl dostarczył młodym widzom wielu wspaniałych
przeżyć i wrażeń.

C

B

AJKA TERAPEUTYCZNA. 25 kwietnia br. w
Bibliotece Publicznej w Borku Wlkp. odbyły się zajęcia z
elementami biblioterapii ph. " Podziel się ze mną" na podstawie
bajki "O samolubnym Rechotku". Zajęcia przeprowadziła Pani
Halina Radoła, autorka bajki. Uczestniczyli w nich uczniowie
klasy III b ze Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. z
wychowawczynią Panią G. Neudeker. Podczas zajęć dzieci
uczyły się postaw społecznych i wzorów zachowań,
kształtowały umiejętność opisywania własnych stanów
uczuciowych.

AŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. W Bibliotece
Publicznej w Borku Wlkp. 17 maja 2007 roku, akcję
czytania dzieciom rozpoczęła Sekretarz Gminy Elżbieta
Pawlak. Z okazji 100 rocznicy urodzin szwedzkiej pisarki
A s t r i d L i n d gr e n , p rz e c z y t a ł a ur y w k i k s i ą ż k i
pt. " Dzieci z Bullerbyn". W spotkaniu uczestniczyła klasa II ze
Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. z wychowawczynią Panią
Reginą Kot.

W

IELKANOC W TRADYCJI. Zespół folklorystyczny
„Borkowiacy” wziął udział w VIII Przeglądzie
Widowisk Wielkanocnych i Plastyki Obrzędowej, który
odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie.
WIĘTO BIBLIOTEKARZY. 10 maja br. swoje święto
Ś
obchodzili pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy w Borku Wlkp. List Gratulacyjny, życzenia oraz
upominki, wręczyli pracownikom biblioteki władze miasta
Borku Wlkp. oraz zaprzyjaźnieni przedstawiciele instytucji i
szkół. Podziękowanie za długoletnie prowadzenie punktów
bibliotecznych i współpracę poświęconą popularyzacji książki
i czytelnictwa, otrzymały Pani Stanisława Szymczak oraz Pani
Anna Antczak.
Podczas słodkiego poczęstunku nie zabrakło refleksji na
temat roli czytelnictwa i biblioteki.

W tym roku zaprezentowano dziesięć stołów wielkanocnych, a
szczególnej ocenie poddano mazurki wielkanocne. Uczestnicy
przeglądu chętnie dzielili się przepisami, które umieszczano na
tablicy „Giełdy przepisów”. Zwyczaje wielkanocne
przedstawiły zespoły folklorystyczne z Szymanowa, Borku
Wielkopolskiego, Chojna, Gołaszyna oraz Przedszkole w
Lipnie oddział w Goniembicach. Przegląd otwarła kapela
dudziarska „Sokoły” z Kościańskiego Ośrodka Kultury, a na
zakończenie zatańczyły zespoły regionalne z Bukówca
Górnego i Borku Wlkp.
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ONKURS WIELKANOCNY. 5 kwietnia 2007 r.
rozstrzygnięto konkurs Na Pisankę Wielkanocną,
zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Borek Wlkp.
Celem konkursu było propagowanie tradycji związanych ze
świętami wielkanocnymi. W konkursie brały udział dzieci,
młodzież oraz dorośli mieszkańcy gminy Borek Wlkp. Komisja
w składzie: Alina Glapka (przewodnicząca), Marlena
Kowalska, Apolonia Pierzchałka, Marta Wasik, dokonała
oceny 366 prac wykonanych przez 200 osób Dla zwycięzców
konkursu organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody
rzeczowe. Spotkanie laureatów odbyło się 13 kwietnia.
Nagrody wręczała Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak oraz
przewodnicząca komisji oceniającej prace konkursowe – Alina
Glapka.
W dniach 16-20 kwietnia 2007 r. otwarto wystawę prac
pokonkursowych. Wystawę odwiedziło około 235 osób.

T

YTUŁ MISTRZA POWIATU. Drużyna ZS w Borku
Wlkp. 14 maja zdobyła tytuł MISTRZA POWIATU w
piłce nożnej, pokonując zespoły z Gostynia, Piasków
i Szelejewa.
Zwycięstwo na szczeblu Powiatu dawało awans do rozgrywek
rejonowych, których finał odbył się w Kościanie, w dniu
16.05.07.Startowało w nim sześć zespołów : Leszno,
Pawłowice, Bucz, Kościan, Rawicz i Borek Wlkp.
Chłopcy z ZS w Borku po pokonaniu drużyny z Leszna ( 2:0)
oraz Pawłowic ( 3:1) awansowali do finału, gdzie
przeciwnikiem naszej drużyny był zespół z Bucza. Niestety
awans do finału Wielkopolskiego wywalczyli zawodnicy z
Bucza. W normalnym czasie gry wynik był remisowy ( 1:1),
gdzie wyrównująca bramka dla Bucza padła na 3 minuty przed
zakończeniem spotkania. O zwycięstwie decydowały więc
rzuty karne, w których zwycięzył Bucz w stosunku 5:4.
Tytuł wicemistrza rejonu cieszy,choć przegrana pozostawia
pewien niedosyt, tym bardziej że od zwycięstwa zawodników
z Borku dzieliły tylko 3 minuty.(ap)

rejonowych, które odbyły się w Lesznie w hali sportowej ”
Trapez” zajmując tam II miejsce, co dawało awans do finału
wojewódzkiego. Finał Wojewódzki odbył się 19 marca 2007 w
poznańskiej Arenie. Na 21 zespołów biorących udział w tym
fi na l e , dz i e w c z ę t a z B or k u z a j ę ł y 9 m i e j s c e .
Skład grupy:
Glapka, Fornalik, Polaszyk, Sikora, Śpitalniak, Maturska,
Strzelczyk,Chabińska, Kubala(mp)

P

IŁKA RĘCZNA. Dziewczęta z ZS w Borku Wlkp. po raz
kolejny zostały Mistrzyniami Powiatu i tym samym
awansowały do zawodów rejonowych, które odbyły się
2.03.2007 w Lesznie.
Final Rejonowy okazał się jednak szczęśliwy dla drużyny z
Leszna, i to ona awansowała do Finału Wojewódzkiego.
W marcu dziewczęta z UKS Borek Wlkp. zakończyły
rozgrywki o Mistrzostwo Wielkopolski w Piłce Ręcznej, które
organizowane były przez WZPR.
W rozgrywkach brały udział zespoły z Obornik Wlkp, Kepna,
Gniezna, Buku, Leszna, Jastrowia, Poznania, Wągrowca. W
wiekszości są to zespoły z wielkimi tradycjami w uprawianiu
szczypiorniaka.
Po rozegraniu 16 spotkań w ciągu całego sezonu, drużyna z
Borku uplasowała się na 7 miejscu.
Udział w rozgrywkach zaowocował powołaniem Romany
F o r n a l i k d o K a d r y Wo j e w ó d z k i e j J u n i o r e k .
13.04 2007 odbył się Turniej Piłki Ręcznej o Puchar dyrektora
ZSP w Koźminie.
W turnieju brały udział drużyny z Pogorzeli, Koźmina oraz z
Borku Wlkp..
Dziewczęta UKS Borek wygrały oba mecze i tym samym
wygrały cały turniej , zdobywając Puchar ufundowany przez
dyrektora ZSP.
21 maja br. Weronika Łakomy otrzymała powołanie na
zgrupowanie i mecze międzypaństwowe Kadry Narodowej
Juniorek . W czerwcu weźmie udział w zgrupowaniu
szkoleniowym oraz meczach Polska – Ukraina.(ew)

P

OWIATOWY TURNIEJU AEROBIKU. Dziewczęta z
UKS-u, z sekcji aerobiku – grupa starsza ( gimnazjum) i
młodsza ( szkoła podstawowa) wzięły udział w Powiatowym
Turnieju Aerobiku , kóry odbywał się 8 lutego w Borku Wlkp.
Dziewczęta z grupy młodszej reprezentujące Szkołę
Podstawową, zajęły I miejsce a dziewczęta z grupy starsze
j zdobyły II miejsce.
9 lutego 2007 grupa młodsza wzięła udział w zawodach

Z

awodowcy z Borku Wlkp. Z początkiem roku 2007 - w
Lesznie, powstała nowa grupa kontynentalna ( dawna III
dywizja ) o nazwie MapaMap-Bant-Profi.
W składzie tej grupy znaleźli miejsce trzej mieszkańcy Borku
Wlkp.; Szymon Szafraniak i Krzysztof Łączniak jako kolarze
oraz Dariusz Wojciechowski, który pełni funkcję dyrektora
sportowego.
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Grupa wzięła udział w wyścigu „ Bałtyk – Karkonosze”, który
odbyl się w dniach 5-10.06 2007r.

M

AJOWY TURNIEJ PILKARSKI. Majowy Turniej
Piłkarski dla drużyn niezrzeszonych z terenu gminy
Borek Wlkp. z okazji 95-lecia istnienia Ludowego Klubu
Sportowego „WISŁA” Borek Wlkp. odbyl sie 1 maja br.
W zawodach wzięło udział 8 drużyn podzielonych na dwie
grupy. W pierwszej grupie zaprezentowały się drużyny PKP
Borek, Petardy Karolew, Oldboys i Strumian. W drugiej grupie
swoje mecze rozgrywały drużyny: Unirolu, Zalesia,
Zimnowodny i Koszkowa. W fazie finałowej w meczu
o miejsce VII zagrały Zalesie i PKP Borek, z którego
Zwycięsko wyszli reprezentanci Zalesia. Miejsce V przypadło
drużynie Zimnowodny, która wygrała „bez gry” 3:0 (walkower
za niestawienie się) ze Strumianami. W małym
Finale o III miejsce spotkały się ekipy Koszkowa i Petardy
Karolew, a wynik 2:3 dla Karolewa pozwolił zdobyć im puchar
za III miejsce. W finale Unirol nie sprostał drużynie Olboys i
przegrał 0:1. W klasyfikacji na najlepszego strzelca zwyciężył
Maciej Figielek z Petardy Karolew. Najlepszym bramkarzem
uznano Huberta Mazura z Unirolu, a Najlepszym Zawodnikiem
turnieju wybrany został Marcin Dopierała z Unirolu. Wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a pierwsza trójka
turnieju została uhonorowana pucharami.

L

ZS Koło Borek Wlkp. Rada Miejsko – Gminna
Zrzeszenia LZS w Borku Wlkp. przeprowadziła w dniu
18 marca br. w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w
Borku Wlkp., Zimową Spartakiadę w następujących
konkurencjach tenis stołowy, szachy, warcaby, strzelanie z
karabinka pneumatycznego i rzucanie lotkami. W sumie we
wszystkich konkurencjach wzięło udział 52 mężczyzn i 18
kobiet.

T

karabinka pneumatycznego. Organizatorem imprezy był
Zarząd Sekcji Strzelectwa Sportowego Szkolnego Koła LOK
oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.
Celem zawodów była popularyzacja strzelectwa sportowego
oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich członków LOK w
Borku Wlkp. W zawodach wzięli udział uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy.

S

TRZELECKI TURNIEJ ZAKŁADÓW PRACY
Turniej Strzelecki dla Zakładów Pracy i Organizacji
Społecznych, którego organizatorem było M-G Koło LOK w
Borku Wlkp. W turnieju uczestniczyło dwanaście
czteroosobowych drużyn. Zwyciężyli : „Unirol” Borek
Wlkp.,”Snajper” Jaraczewo , LOK
Borek Wlkp.
PZW Koło Borek Wlkp. 13 maja na zbiorniku wodnym
Jeżewo odbyły się Zawody Wędkarskie o tytuł mistrza Koła
PZW Borek. Organizatorem imprezy był Polski Związek
Wędkarski w Borku Wlkp. Zawody odbyły się w czterech
kategoriach wiekowych : seniorzy, juniorzy kadeci oraz
kobiety . W zawodach wzięło udział 51 osób.

W

I O S EN N A B I E S I A D A . P o n a d 1 60 o s ó b
uczestniczyło w „Spotkaniu z Piosenką Biesiadną” ,
które odbyło się 3 maja w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury w Borku Wlkp.
W pierwszej części biesiadnego spotkania, której towarzyszył
nastrój patriotyczny zaprezentowali się „Borkowiacy”

urniej warcabowy. Dnia 22 kwietnia 2007r. w sali

M – GOK odbył się Turniej Warcabowy w warcabach 64
– polowych „WIOSNA 2007”, którego organizatorem
była Rada Miejsko – Gminna Ludowych Zespołów
Sportowych oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku
Wlkp. Był to turniej otwarty dla wszystkich miłośników
oraz Zespół Taneczny z Wycisłowa . W koncercie wystąpiły

gry w warcaby.

L

OK Koło Borek Wlkp. 21 marca odbyły się
Indywidualne Zawody Strzeleckie – konsultacyjne z

także zaprzyjaźnione zespoły ludowe: „Studzianna” ze
Studzianny oraz Dębioki z Dębna Polskiego.
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B

EZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE.
Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i
Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie umowy
zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia-Oddział w
Poznaniu, wykonana nieodpłatnie w dniu
10 sierpnia 2007 roku (piątek) dla mieszkanek gminy Borek
Wlkp. 100 badań mammograficznych piersi w
mammobusie. W badaniach mogą uczestniczyć kobiety w
wieku 50-69 lat, u których nie przeprowadzono bezpłatnego
badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy w
ramach umowy z NFZ. Mammobus stanie na Stadionie
Miejskim w Borku Wlkp. Badania rozpoczną się o godzinie
00
9 . W ciągu godziny wykonanych zostanie około 10-12
mammografii. U kobiet miesiączkujących mammografię
wykonuje się w pierwszych 10-dniach cyklu miesiączkowego,
licząc od pierwszego dnia miesiączki.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz
ważny dokument ubezpieczenia!!!
Zapisy na badania przyjmuje Urząd Miejski w Borku Wlkp.
pokój nr 1, p. Jolanta Majchrzak, tel: 065 57 16 120
(niezbędne podanie numeru PESEL)
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.

P

Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz
samorządowych, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w
Zimnowodzie, seniorzy oraz członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich. Zabawie towarzyszyła tradycyjnie loteria fantowa.
Organizatorem imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich,
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. Oraz
zespół „Borkowiacy”.
DNIA 15 lipca br. na stadionie miejskim odbędą się
Prezentacje Zespołów Ludowych i Śpiewaczych
Południowo- Zachodniej Wielkopolski i zabawa taneczna z
grupą muzyczną ARBI.

ółkolonie. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka
Publiczna MiG oraz Urząd Miejski w Borku Wlkp.
organizują półkolonie:
I Turnus: od dnia 30.07 do dnia 03 .08.2007r.(godz. 10001500) II Turnus: od dnia 06.08 do dnia 10.08.2007r.
(godz.1000 - 1500) dla dzieci i młodzieży od 7 do 15 lat
pod hasłem:
“Zwiedzamy Wielkopolskę”
W programie półkolonii:
➢Turnieje sportowe między grupami: (dwa ognie, piłka
nożna, unihokej, biegi przełajowe w parku, siatkówka,
rozgrywki grupowe w mini piłkę nożną, ringo)
➢Wycieczki autokarowe Cichowo – piknik w Skansenie,
kąpiel w jeziorze, zabawy)
Kościan – NENUFAR CLUB -Budowle Świata
Brzezie k. Pleszewa - “Wigwamy pod Księżycem”
➢Konkurs plastyczny
➢Festiwal piosenki wakacyjnej
➢Posiłek (zupa z bułką, podwieczorek)
Uwaga!!! Wpłaty na uczestnictwo w kwocie 20 zł od osoby,
karty kwalifikacyjne uczestników półkolonii przyjmuje do
dnia 15 lipca Biblioteka Publiczna oraz Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.

I

H

NDYWIDUALNE ZAWODY STRZELECKIE. Szkolna
Sekcja Strzelectwa Sportowego i MGOK w Borku Wlkp.
byli organizatorami Indywidualnego Turnieju Strzeleckiego z
Karabinka Pneumatycznego Uczniów Szkół Podstawowych i
Gimnazjalnych Gminy Borek Wlkp.
Strzelanie odbyło sie 16 maja na strzelnicy sportowej Szkoły
Podstawowej w Borku Wlkp.
W zawodach uzyskać można było 120 pkt. Najlepszy okazał sie
Hubert Kuliński zdobywając 110 pkt. i I miejsce, po nim na II
miejscu zdobywając tylko o jeden pkt. mniej był Dominik
Kuliński i III miejsce uzyskał Michał Nowak z 102 pkt.
Wszyscy uczęszczają do Gimnazjum w Borku Wlkp.
Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy.

umor. Policjant wraca późnym wieczorem do domu i
mówi żonie:
- Napadła na mnie banda chuliganów. Otoczyli mnie, zabrali
portfel, zegarek...
- Nie miałeś ze sobą pistoletu? - dopytuje żona.
- Oczywiście, że miałem, ale dobrze go ukryłem!
Policjant spotyka płaczące dziecko i pyta
- Co się stało?
- Zgubiłem 50 groszy!
Policjant wyjmuje z kieszeni i daje mu. Dziecko rozpłakało
się mocniej...
- A teraz czego płaczesz?
- Jakbym nie zgubił, to bym miał 1 zł!
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O

bwodnica. Zdążyliśmy przed czasem. Nam się udało.
Innym Gminom jeszcze nie. I tego nam zazdroszczą. Już
z końcem roku zostanie oddany do użytku nowy odcinek drogi
Krajowej w Borku Wlkp. - obwodnica o długości 5,6 km.
Ci ąg da ls zy i nforma c j i w na st ę pnym nume rz e .

Strażacy w Poznaniu.

X

I OLIMPIADA SPORTOWA SZKÓŁ GMINY
BOREK WLKP. Tradycyjnie już od 11 lat młodzież
szkół naszej gminy spotyka się 1 czerwca na Olimpiadzie
Sportowej Szkół Gminy Borek Wlkp. Organizatorem
spartakiady jest Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich
w Borku Wlkp., a sponsorem ZPM MRÓZ S.A., które w tym
roku przeznaczyły łącznie 3 000 zł, tj po 500 zł na poziom, czyli
klasa za zdobyte miejsca otrzymała:I miejsce 250,00 zł, II
miejsce 150 zł i miejsce III 100 zł. Jednak aby dostać nagrodę
trzeba było pokonać współzawodników w rzucie piłeczka
palantową, skoku w dal, w biegach sprinterskich i na średnich
dystansach oraz sztafecie. W tym roku Państwo Maria i
Wojciech Mrozowie ufundowali dla 3 najlepszych uczniów
bezpłatny wyjazd na zawody do Belgii.
Najlepszymi sportowcami, którzy otrzymali nagrody okazali
się uczniowie poszczególnych klas:
klasy IV SP : Zimnowoda, IVb Borek Wlkp., IVa Borek Wlkp.
klasy V SP: Vb Borek Wlkp., Wycisłowo, Zimnowoda
klasy VI SP: VIb Borek Wlkp., Zimnowoda, VIa Borek Wlkp.
klasy IGM : Ia Borek Wlkp., Zimnowoda, Ic Borek Wlkp.
klasy II GM : IIa Borek Wlkp., Zimnowoda, IIc Borek Wlkp.
klasy III GM: IIIa Borek Wlkp., Zimnowoda, IIId Borek Wlkp.

O

DZNACZENIA DLA STRAŻAKÓW. W czasie
obchodów święta św. Floriana patrona strażaków, które
przypada 4 maja w Auli Akademii Muzycznej w Poznaniu
odznaczono strażaków i działaczy.
W kategorii Działacz Roku 2006 nominowany został druh
Stanisław Figielek. Honorowy Tytuł Jednostka Roku 2006
Województwa Wielkopolskiego zdobyła Jednostka OSP
Zimnowoda z siedziba w Głogininie.
Tytuły honorowe nadaje Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP R.P im. Stanisława Taczaka w Poznaniu.
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