SAMORZĄDOWY
GMINY BOREK WLKP.
Borek Wlkp.

15 Czerwca

Nr 2/2008

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

DNI BORKU WIELKOPOLSKIEGO
15 czerwca
PROGRAM OBCHODÓW:

14 czerwiec, godz. 14:00 - Zawody Strzeleckie o Przechodni
Puchar Burmistrza Borku Wlkp. (karabinek sportowy) - Strzelnica
LOK Borek Wlkp.
15 czerwiec
godz.13:40 - Otwarcie Wyścigu Kolarskiego – Rynek w Borku
Wlkp. i Wyścig Kolarski na Trasie Gminy Borek Wlkp.
godz. 16:30 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp. wraz z
wręczeniem odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” i
wręczeniem madali z okazji 50 - lecia pożycia małżeńskiego restauracja STAJENKA

b o y s

15czerwcagodz. 23.30

STADION MIEJSKI W BORKU WLKP.
15 czerwiec, godz. 10:30 - II Turniej Drużyn Niezrzeszonych o
Puchar LKS „Wisła” Borek Wlkp.
godz. 17:30 - Program rozrywkowy dla dzieci prowadzony przez
IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY -TEATR z Krakowa (w
programie „Clownada”: Clown i blok konkursów dla dzieci,
muzyka, taniec oraz malowanie twarzy)
godz. 19:00 - Zabawa taneczna z grupa muzyczną HELIOS- plac
przy Stadionie Miejskim w Borku Wlkp.
godz. 23:30 - GWIAZDA WIECZORU ZESPÓŁ BOYS
SALA M-GOK BOREK WLKP.
16 czerwiec, godz. 16:00 - VI Powiatowy Turniej Aerobiku
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II Turniej
Drużyn
Niezrzeszonych
o Puchar LKS
„Wisła”
Borek Wlkp.
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godz. 10.30

www.borekwlkp.pl

INFORMACJE Z URZĘDU

I

NTERNETOWE CENTRA. Z początkiem kwietnia w
świetlicach wiejskich przy remizach OSP w Jeżewie i
Głogininie rozpoczęły działalność Internetowe Centra
Edukacyjno-Oświatowe. Utworzone Centra pełnią rolę
ośrodków edukacyjno – społeczno – kulturalnych i adresowane
są do społeczności lokalnych, stwarzając im możliwość
rozwoju poprzez korzystanie z różnorodnych form edukacji
zdalnej. Centra przewidują również organizowanie imprez
kulturalnych i kulturalno-oświatowych, takich jak różnego
rodzaju prelekcje, wykłady, pogadanki, prezentacje.
Każde z centrów zostało wyposażone w sprzęt komputerowy (5
komputerów stacjonarnych, notebook, drukarkę, projektor),
meble i materiały dydaktyczne umożliwiające jednoczesną
edukację 11 osób, a w przypadku imprez kulturalnych uczestnictwo nie mniej niż 20 osób. Każde z Centrów obsługiwane
jest przez dwuosobowy personel zatrudniony przez firmę
Combidata Poland Sp. z o.o. w Sopocie, stosownie przeszkolony przez członków Partnerstwa, i jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 17:00 – 21:00 oraz soboty i
niedziele w godz. 12:00 – 22:00.
W chwili obecnej z centrów codziennie korzysta od 12 do 19
osób, z których większość stanowi młodzież szkolna. Oprócz
codziennych szkoleń internetowych w czerwcu wszyscy mogą
skorzystać z warsztatów tematycznych dotyczących wykorzystania poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych
jako alternatywy dla telefonii stacjonarnej i komórkowej,
wykorzystania internetu do zamawiania określonych produktów i usług, obsługi rachunku bankowego za pośrednictwem
Internetu oraz wziąć udział w seminarium nt. „Internet
narzędziem poszu-kiwania pracy”. Zachęcamy wszystkich do
korzystania z centrów internetowych.

wający się przez rynek, a także poprawić bezpieczeństwo ruchu
drogowego. W wyniku realizacji tego projektu wzrośnie
atrakcyjność naszej gminy o nowe tereny inwestycyjne o
powierzchnię 50 ha. Przewidywany koszt realizacji tego
zadania to 5 700 000 zł, z czego 50 % kosztów może pokryć
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

I

NWESTYCJE DROGOWE W TOKU.
BOLESŁAWÓW. W maju br. dokonano przebudowy drogi
gminnej w Bolesławowie na odcinku 2079 mb. Wykonawcą
zadania była firma DROGBUD. Położono dywanik asfaltowy o
grubości 5 cm. Łączna wartość realizowanej inwestycji
wyniosła 222.777,39 zł brutto.
PRZEBUDOWA DROGI W GŁOGININIE. Również w
maju br. dokonano przebudowy drogi gminnej w Głogininie. Za
łączną kwotę 81 125,97 zł brutto, położono dywanik asfaltowy
o grubości 5 cm na podbudowie tłuczniowej na odcinku 591
metrów. Wykonawcą robót była firma DROGBUD.
BUDOWA DROGI W ZALESIU. W maju br. dokonano II
etapu remontu drogi gminnej Ustronie-Zalesie. Łącznie za
kwotę 80 520,00 zł brutto na odcinku 604 mb., położono
dywanik asfaltowy na podbudowie tłuczniowej o grubości 5
cm. Wykonawcą zadania było PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG
I ULIC LESZNO Sp. z o.o.
ZATOKA POSTOJOWA W ZALESIU. Wykonano nową
nawierzchnię z kostki brukowej na parkingu przy cmentarzu w
Zalesiu na łączną wartość 300.000 zł. Roboty wykonywała
firma „DALUX” z Borku Wlkp.
SCATEPARK. W maju przystąpiono do dalszych prac
związanych z budową Scateparku. Obecnie zakończono prace
związane z opłotowaniem, ułożeniem chodnika i obsianiem
trawą przyległego terenu. Natomiast w czerwcu planowany jest
montaż urządzeń.
DALSZE PLANY DROGOWE. Zakończono prace projektowe dotyczące przebudowy drogi gminnej i budowy
chodnika w Bruczkowie. Na powyższe zadanie ogłoszono
przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20
czerwca 2008 roku.

W
C

ZY UNIA DOFINANSUJE!? Z dużym opóźnieniem, ale
ruszył Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, w
ramach którego, nasza gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z zakresu drogownictwa ( działanie 2.2 poprawa dostępności
do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego
(drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne). Wniosek dotyczący zadania pod nazwą
„Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej
nr 438 ( od ulicy Koźmińskiej) do drogi powia-towej P4965’,
został pozytywnie oceniony w części formalnej i skierowany do
oceny strategicznej. Mamy nadzieję, że tym razem uda nam się
pozyskać środki finansowe na realizację tego zadania.
Przypomnijmy, że celem tego projektu jest wybudowanie
nowego odcinka drogi, który powinien odciążyć ruch odby-
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AŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Przypominamy,
że pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi
pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
Dofinansowanie przyznaje Burmistrz właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze
decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w
ustawie o systemie oświaty. Wsparcie finansowe jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3
miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika
nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej
pracy.
Do wniosku należy dołączyć kopie:
1) dokumentów potwierdzających spełnianie warunku, że
pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada
kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania
zawodowego młodocianych,
2) umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu
przygotowania zawodowego,
3) dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu
lub przyuczenie do wykonywania pracy i zdał egzamin.

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.

www.borekwlkp.pl

INFORMACJE Z URZĘDU
Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia
młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji
celowej.
O zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
pracodawca winien informować Burmistrza właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania młodocianego, co umożliwi
planowanie środków na dofinansowanie.

J

AK OTWORZYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Krok po kroku
KROK PIERWSZY- rejestracja firmy w Urzędzie Miejskim
Osoba fizyczna zamierzająca indywidualnie prowadzić
działalność gospodarczą powinna udać się do Urzędu
Miejskiego swego miejsca zamieszkania i wypełnić stosowny
druk – zgłoszenie działalności gospodarczej
Druki te zawierają:
-imię i nazwisko,
-PESEL i adres dokonującego zgłoszenia,
-Siedzibę, adres zakładu głównego lub inne stałe miejsca
wykonywania działalności,
-Określenie przedmiotu działalności zgodnie z PKD
-Datę rozpoczęcia działalności.
Za wpis w ewidencji należy zapłacić 100 zł w PBS Oddział
Borek Wlkp. na konto Urzędu.
KROK DRUGI – numer REGON w Urzędzie Statystycznym
Po zgłoszeniu do ewidencji i uzyskaniu wpisu do rejestru
należy wystąpić z wnioskiem i kserokopią zaświadczenia o
wpisie do ewidencji do Urzędu Statystycznego o nadanie
numeru identyfikacyjnego REGON.
Do Urzędu Statystycznego można udać się osobiście lub wysłać
wniosek za pośrednictwem organu dokonujący wpisu. ( Urząd
Miejski ) .
KROK TRZECI- NIP w Urzędzie Skarbowym
Następnym krokiem przedsiębiorcy jest udanie się do Urzędu
Skarbowego i złożenie wniosku o nadanie numeru NIP,( jeżeli
go jeszcze nie ma )oraz dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego
dla celów VAT – przed dokonaniem pierwszej czynności
podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem.
KROK CZWARTY- firmowe konto bankowe oraz pieczątka
Jeżeli posiadamy NIP, wówczas możemy otworzyć rachunek
bankowy – za którego pośrednictwem przedsiębiorca będzie
musiał dokonywać lub przyjmować płatności.
KROK PIĄTY- składki na ubezpieczenie społeczna w ZUS
Wypełnić i wysłać lub złożyć osobiście odpowiednie deklaracje
zgłoszeniowe ZUS- w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności.
KROK SZÓSTY- zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy
Powiadomić okręgowego inspektora pracy oraz państwowego
inspektora sanitarnego o miejscu, zakresie, rodzaju prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie zatrudnienia
jeżeli zakres prowadzonej działalności tego wymaga.

W

AŻNIEJSZE WYDARZENIA STRAŻACKIE.
2008-03-27 Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Grupa I – szkoły podstawowe:
- 1 miejsce – Paweł Kasperkowiak – SP w Borku Wlkp.
(udział w eliminacjach wojewódzkich – 11 miejsce).
- 2 miejsce –Aleksandra Śpitalniak – SP w Borku Wlkp.
2008-04-15 Powiatowe eliminacje konkursu plastycznego
„Zapobiegajmy pożarom”.

Grupa I – przedszkola:
- 2 miejsce – Milena Harendarz – PS w Karolewie,
- 3 miejsce – Marta Nowak – PS w Karolewie,
Grupa IV – gimnazjum:
- 1 miejsce – Michał Dopierała – Szkoła im. Wł. Jagiełły w
Borku Wlkp.
- 3 miejsce Monika Szelejewska – ZS Gimnazjum w Borku
Wlkp.
Grupa VI dorośli:
- 1 miejsce – Szymon Kuklewski – Borek Wlkp.
2008-05-04 Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w
Poznaniu i Szreniawie.
Udział kompanii honorowej strażaków OSP gminy Borek
Wlkp.
Druh Stanisław Figielek z OSP Karolew został odznaczony
odznaką Zasłużony dla woj. Wielkopolskiego, jak również
nominowany do tytułu Wielkopolski Działacz Roku 2007.
2008-05-10 Gminne Obchody Dnia Strażaka w Jeżewie
połączone z uroczystym otwarciem Internetowego
Centrum Edukacyjno-Oświatowego.
2008-05-17 IX Wojewódzki Rajd Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych na terenie gminy Piaski. W rajdzie, w którym
uczestniczyło 38 drużyn z woj. wielkopolskiego, drużyny z
gminy Borek Wlkp. zdobyły m.in.:
- 2 miejsce MDP Zalesie,
- 3 miejsce MDP Jeżewo.
2008-06-01 Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w
Borku Wlkp.:
- 1 miejsce MDP Karolew w grupie I męskiej,
- 2 miejsce MDP MDP Borek Wlkp. w grupie I żeńskiej.

W

ARTO PRZECZYTAĆ. W okresie od 1 stycznia do 31
maja 2008 roku wpłynęły następujące kwoty z podat

ków:
a) podatek rolny: 593.000,00 zł
b) podatek od nieruchomości: 666.000,00 zł
c) podatek leśny: 13.400,00 zł
d) podatek od środków transportowych: 85.000,00 zł
Wpływ z opłaty skarbowej wyniósł: 10.700,00 zł
Wpływ z opłaty eksploatacyjnej wyniósł: 17.900,00 zł
Wpływ z opłaty targowej wyniósł: 16.100,00 zł
Rozpatrzono 10 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych w tym:
a) 7 wniosków rozpatrzono pozytywnie
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b) 3 wniosków o umorzenie odsetek
Rozpatrzono 4 wniosków o odroczenie płatności podatkowych
w tym:
a) 4 wniosków rozpatrzono pozytywnie
Wystawiono 179 upomnień na kwotę: 225.600,00 zł
Wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę:
19.100,00 zł
Przyznano następujące ulgi w tym:
a) ulga inwestycyjna: 3 ulgi 4.100,00zł
b) ulga z tytułu zakupu gruntów: 4 ulg 850,00 zł
Wystawiono 234 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej.

porządku obrad było uchwalenie statutu po poprawkach oraz
uzupełnienie i powołanie składu osobowego władz
Stowarzyszenia tj, Zarządu. Komisji Rewizyjnej i Rady
Stowarzyszenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Stowarzyszenie musi być reprezentowane przez osoby z
sektora społecznego, gospodarczego i samorządowego
zachowując jednocześnie równy parytet między tymi sektorami.

I

I E TA P M O D E R N I Z A C J I O Ś W I E T L E N I A
ULICZNEGO. Zgodnie z obietnicą Pana Burmistrza
Mariana Jańczaka ruszają prace przy modernizacji oświetlenia
ulicznego.Prace obejmują teren całej gminy Borek Wlkp., wg
wcześniejszych ustaleń. Jak już informowaliśmy w poprzednim Magazynie Samorządowym prace będą polegać na
dołożeniu brakującej linki energetycznej oraz uzupełnieniu
lamp. Energetyka zobowiązała się rozpocząć prace jeszcze w
czerwcu br. i zakończyć w miesiącu lipcu br. Wartość zawartej
umowy pomiędzy Gminą i Energertyką wynosi 142.659, 23.
Płatność za wykonane prace nastąpi w ratach miesięcznych w
termie do lipca 2011 roku.

C

ERTYFIKAT ISO CORAZ BLIŻEJ !!! Coraz bardziej
gorąco i pracowicie robi się na stawiskach urzędniczych w
boreckim Urzędzie.Trwa porządkowanie procedur i wdrażanie
nowych a także przeprowadzane są kolejne wewnętrzne audity
przygotowujące naszych urzędników do zewnętrznej
Certyfikacji. Pierwszy etap zewnętrznego certyfikatu przewidziany jest na 10 lipca 2008r., drugi bardziej szczegółowy i
kończący przewidziano na 22 i 23 lipca br. Jeżeli Urząd
zostanie pozytywnie zweryfikowany przez auditorów zewnętrznych i spełni wszystkie wymagane warunki normy ISO,
wówczas w miesiącu sierpniu br. będziemy mogli spodziewać
się uroczystego wręczenia Certyfikatu Normy ISO PN-EN
9001- 2001 .

E

LEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA.
Pragniemy poinformować, iż Urząd Miejski w Borku
Wlkp. uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służy
do przekazywania informacji w formie elektronicznej do
podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie
dostępnej sieci teleinformatycznej". W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej
stronie pod adresem www.esp.borekwlkp.pl formularz i
opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez
dowolnego polskiego wystawcę. Po złożeniu elektronicznego
dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie
Odbioru (UPO).

S

AMORZĄDOWY LIDER!!! Dobiegły już końca prace
przygotowawcze Stowarzyszenia ,, WIELKOPOLSKA z
WYOBRAŹNIĄ’’związane z jego rejestracją w Krajowym
Rejestrze Sądowym. W dniu 6 czerwca 2008 roku w Koźminie
Wlkp., spotkali się członkowie tego Stowarzyszenia na
Walnym Zgromadzeniu Członków. Głównym punktem
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W skład Zarządu Stowarzyszenia powołano po trzech przedstawicieli każdego z wyżej wymiennych sektorów z gminy
Borek Wlkp., Koźmin, Pogorzela i Rozdrażew. Naszą gminę
w Zarządzie reprezentują :
1. Pani Jolanta Majchrzak – pełni funkcję w-ce prezesa
Stowarzyszenia ( reprezentuje Samorząd )
2. Pan Tomasz Marszałek – członek Zarządu (reprezentuje
organizacje społeczne)
3. Pan Adam Szymański – członek Zarządu ( reprezentuje
byzness)
Do Komisji Rewizyjnej powołano czterech przedstawicieli po
jednym z każdej gminy. Gminę Borek Wlkp., reprezentuje Pan
Mieczysław Dębowiak (reprezentuje sektor organizacji
społecznych ).
W skład Rady Stowarzyszenia powołano po dwóch przedstawicieli z każdej gminy.
Gminę Borek Wlkp., reprezentują :
1. Pani Elżbieta Pawlak – pełni funkcję przewodniczącej Rady
Stowarzyszenia ( reprezentuje Samorząd)
2. Pani Elżbieta Kordus – członek Rady ( reprezentuje sektor
organizacji społecznych)
Następnym etapem prac jakim będą zajmować się członkowie
Stowarzyszenia to opracowanie i wdrożenie w życie Strategii
Rozwoju Lokalnego - Lokalnej Grupy Działania.
Powodem sporządzenia Strategii Rozwoju Lokalnego jest
przede wszystkim:
- wymóg formalny w przypadku ubiegania się przez LGD o
pozyskanie środków unijnych,
- dokonanie ,,remanentu’’własnych zasobów,
- plan własnych działań w perspektywie co najmniej kilku lat,
- wskazanie mieszkańcom preferowanych kierunków rozwoju i
możliwości wspierania ich działań.
Strategię będą tworzyć grupy robocze różnych sektorów
zgodnie ze Statutem . Jedną z form pracy będą konsultacje grup
z mieszkańcami.
Po przyjęciu Strategii przez Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia , Strategia określająca również wzór wniosku o
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OCHRONA ZDROWIA
dofinansowanie, zostanie podana do publicznej wiadomości.
Mieszkańcy tym samym będą mogli zapoznać się z możliwościami wspierania swoich zadań. O wszystkich niezbędnych
informacjach ważnych dla Państwa będziemy informować
oddzielnymi pismami.

N

OWY PLAC ZABAW NA WAKACJE. Jeszcze przed
wakacjami nasze dzieci będą mogły korzystać z nowego
placu zabaw, który powstanie przy Stadionie Miejskim w
Borku Wlkp. Doposażony w sprzęt zostanie również plac
zabaw w Karolewie. Zamierzeniem gminy jest, aby w każdej
miejscowości dzieci miały możliwość radosnego, a zarazem
bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Należy podkreślić, że
zakupione urządzenia posiadają wszystkie wymagane prawem
certyfikaty i atesty - należy tylko o nie należycie zadbać.

B

ORECKA FAB RYKA B IOPALIW
NAJNOWOCZEŚNIEJSZA W EUROPIE. Spółka
Biopal z włoskim kapitałem jest jedną z najnowocześniejszych
fabryk tego typu w Europie. Obecnie zakończono prace
budowlane w fabryce, trwają jednak jeszcze prace technologiczne. Na tą chwilę sprowadzone zostały urządzenia amerykańskie, ale nie tylko -montuje się również technologiczne
czeskiej firmy OTEZA. Władze spółki obiecują produkcję
biopaliw już na jesień tego roku. 6 czerwca bieżącego roku w
tutejszym Urzędzie przeprowadzona została wstępna selekcja
kandydatów na pracowników w fabryce. Ilość osób zainteresowanych jest ogromna, ale nie sposób wszystkich przyjąć tym
bardziej, że spółka poszukuje chemików, laborantów i elektryków.

I

NFORMACJE O OCHRONIE ZDROWIA. Na terenie
Gminy Borek Wlkp., podstawową opiekę zdrowotną
świadczy Przychodnia Lekarzy Podstawowej Opieki
Zdrowotnej „ZDROWIE” s.c., która mieści się przy ul. Droga
Lisia 56 w Borku Wlkp. Od 1 stycznia br. przychodnia świadczy również dodatkowo usługi po godzinie 18.00 oraz w dni
wolne od pracy i święta , a także pełni wyjazdową opiekę nocną.
Przychodnia w celu zapewnienia podstawowych usług
medycznych jest wyposażona w :
1)GABINET ZABIEGOWY, o specjalizacji medycyna
rodzinna
2)LABORATORIUM ANALITYCZNE, o specjalizacji
diagnostyka laboratoryjna.
3)PORADNIA LEKARZA OGÓLNEGO, o specjalizacji

medycyna rodzinna
4)PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO, o specjalizacji:
medycyna rodzinna, zdrowie i medycyna szkolna
5)PORADNIA PEDRIATYCZNA, o specjalizacji: pediatria ,
zdrowie publiczne, medycyna szkolna .
Przychodnia na bieżąco podejmuje współpracę w zakresie
podstawowej opieki medycznej, profilaktyki i leczenia z
jednostkami oświatowymi znajdującymi się na terenie Gminy
Borek Wlkp, czyli szkołami i Przedszkolem Samorządowym
„Pod Dębem”. Współpraca ta polega na świadczeniu usług
pielęgniarskich, wykonywaniu obowiązkowych szczepień,
badań ogólnych. Ponadto w przedszkolu przeprowadza się
bilans sześciolatków, a także pogadanki zdrowotne. Od
ubiegłego roku przychodnia udostępniła lokal na otwarcie
prywatnego gabinetu stomatologicznego. Gabinet ten świadczy
również usługi nieodpłatne dla dzieci do lat 18 i dorosłych z
prototetyką w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Właścicielem jest pan Mariusz Wróblewski, a w
gabinecie przyjmują : lekarz stomatolog Marek Pawlak i pomoc
stomatologiczna Anna Pietrucha. W ramach współpracy z
jednostkami oświatowymi gabinet stomatologiczny objął
patronatem Szkołę Podstawową w Borku Wlkp, świadcząc dla
dzieci klas 0-6 tj. dla 402 uczniów przegląd profilaktyczny
jamy ustnej. W bieżącym roku planowane jest lakowanie
zębów uczniom klas pierwszych.W celu zapew-nienia
szybkiego ratownictwa dla mieszkańców naszej gminy,
tutejszy samorząd we współpracy z samorządem powiatowym
poczynił starania w celu pozyskania karetki pogotowia
stacjonującej w Borku Wlkp. Siedziba zespołu medycznego
znajduje się w lokalu gminnym przy ul. Droga Lisia w Borku
Wlkp. Władze gminy przydzieliły i wyposażyły pomieszczenia
niezbędne dla funkcjonowania obsługi medycznej. W skład
zespołu ratownictwa medycznego wchodzi ratownik
medyczny i kierowca ratownik. Karetka wyposażona jest w
podstawowy sprzęt medyczny niezbędny do ratowania zdrowia
i życia ludzkiego. Zespół ten obsługuje teren gminy Borek
Wlkp. oraz Pogorzela. Ogólny nadzór nad funkcjonowaniem
karetki sprawuje szpital gostyński. Co roku nasza gmina we
współ-pracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym
Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Poznaniu,
organizuje akcję „Mobilna cytologia” dla mieszkanek gminy
przy nieodpłatnym udostępnieniu gabinetu ginekologicznego
tutejszego ośrodka zdrowia. Badania te nie cieszą się jednak
dużym zainteresowaniem, mino ich ogólnej dostępności. W
ramach ochrony i promocji zdrowia co najmniej raz do roku w
gminie prowadzone są badania mamograficzne, z których
korzysta średnio około 200 kobiet. W celu umożliwienia
wzięcia udziału osób niepełnosprawnych w rehabilitacji z
terenu naszej gminy należących do Towarzystwa Osób
Niepełnosprawnych w Pogorzeli przeznaczyliśmy kwotę w
wysokości 3 000 zł na transport i dofinansowanie turnusu.
Udzielono także pomocy finansowej na działalność
Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach,
w którym schronienie znalazła 1 kobieta z terenu naszej gminy.
Ponadto nasi miesz-kańcy korzystali z kompleksowych usług
świadczonych w tymże ośrodku przez prawnika, psychologa i
terapeutę.
Część zadań z zakresu ochrony zdrowia realizuje Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2007
roku Komisja odbyła 9 posiedzeń. Wnioski jakie wpłynęły do
Komisji najczęściej dotyczą zastosowania wobec osoby
uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
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RADA MIEJSKA
Członkowie Komisji przeprowadzili 15 rozmów interwencyjnomotywujących w celu kierowania na leczenie, często
jednak z niezadowalającym różnym skutkiem.
Ponadto podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o
zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Tutaj komisja
napotyka na wiele problemów dotyczących wyrażenia zgody
osoby kierowanej na takie leczenie. Ponadto komisja przygotowuje niezbędną dokumentację związaną z postępowaniem
sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych – psychologa i
psychiatrę.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się Punkt
Konsultacyjny Psychologa zorganizowany przez GKRPA,
działający w 2007 roku. Korzystało z niego wiele osób, a
zatrudniony w nim psycholog udzielił ponad 100 porad.
POMOC SPOŁECZNA
Z zakresu pomocy społecznej udziela się różne formy pomocy
dla mieszkańców mających związek z ochroną zdrowia.
Dotyczy to zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej.Jednym z takich programów jest „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”. Pomoc ta obejmuje dzieci od 7 roku
życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osoby,
które otrzymują pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy
społecznej (w przypadku dysfunkcji). Ponadto udzielono dla
133 rodzin pomocy na zakup żywności, dla 16 osób przydzielono zasiłki stałe z tytułu posiadania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, dla 14 osób
przyznano usługi opiekuńcze.
Wśród wszystkich osób potrzebujących pomocy, jedną osobę
skierowano do Domu Pomocy Społecznej. Ponadto przyznano
pomoc społeczną z uwagi na:
- bezdomność dla 1 osoby,
- potrzebę ochrony macierzyństwa dla 3 rodzin,
- niepełnosprawność dla 88 rodzin,
- długotrwałą chorobę dla 60 rodzin,
- alkoholizm dla 11 rodzin,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 9 osób.
Dużą pomocą są również świadczenia rodzinne wypłacane w
następujących kategoriach:
- zasiłki pielęgnacyjne o znacznym stopniu niepełnosprawności
otrzymało 58 osób,
- zasiłki pielęgnacyjne o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymało 56 osób,
- zasiłki pielęgnacyjne na dzieci niepełnosprawne otrzymało 46
osób,
- zasiłki pielęgnacyjne dla osób, które ukończyły 75 rok życia
otrzymało 11 osób.
Dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego otrzymało 57 osób.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dziećmi, które
wymagają pomocy osób drugich otrzymało14 rodzin.
Opłacanie składek zdrowotnych dla 5 osób.
Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się wypożyczaniem posiadanego sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzeniem
punktu wydawania odzieży używanej oraz rozdysponowaniem
żywności unijnej.
Na terenie naszej gminy świadczone są również prywatne
usługi medyczne w zakresie pediatrii, medycyny ogólnej,
kardiologii i stomatologii.

Z
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Burmistrzowi absolutorium. W dniu 10 kwietnia 2008 roku
podczas obrad XVIII sesji, po wysłuchaniu pozytywnej opinii
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi za 2007 rok oraz uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2007 Rada Miejska
udzieliła Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium za 2007 rok.
Ponadto na ostatniej sesji w dniu 30 maja 2008 r. radni uchwalili:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżewska”. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 15,7 ha, jest to
fragment obszaru miasta Borek Wlkp. w rejonie ul. Jeżewskiej.
Plan wyznacza tereny obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów, teren obsługi produkcji w gospodarstwach
rolnych oraz tereny dróg publicznych.
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżewo
– tereny rekreacyjne”. Teren objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego jest fragmentem obszaru
wsi Jeżewo i obejmuje obszar ok. 14,5 ha. Plan wyznacza
tereny sportu i rekreacji oraz teren drogi publicznej. Ustalenia
planu dopuszczają lokalizacje zieleni, urządzeń rekreacyjnych
oraz niezbędnej infrastruktury sanitarnej.
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
terenie położonym w rejonie miejscowości Jeżewo – tereny
sportowe. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 2,5 ha i
wyznacza tereny sportu i rekreacji oraz tereny parkingu.
Ustalenia planu dopuszczają lokalizacje boisk sportowych
wraz z niezbędną infrastrukturą.
4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
osiedla Powstańców Wielkopolskich. Miejscowy plan
przestrzennego zagospodarowania w/w osiedla obejmuje
obszar w rejonie ulic: Marii Konopnickiej, Dworcowej,
Sportowej, stadionu sportowego oraz Powstańców Wlkp. w
Borku Wlkp.
Przyjęto także Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borek Wlkp. na lata 2008
–2032.
Program ten ma na celu bezpośrednią finansową pomoc
sektorowi osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.
Pomoc ta polegać będzie na dofinansowaniu działań związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów
azbestowych, w przypadku wystąpienia takich możliwości
finansowych Gminy, a także stanowi potencjalną podstawę do
ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe.
Program będzie realizowany wspólnie z Starostwem Powiatowym w Gostyniu. Środki na to zadanie pochodzić będą z
budżetu powiatu, WFOŚiGW oraz budżetu gminy. Osoba
fizyczna będzie mogła otrzymać dotację do kwoty 2 tys. zł, co w
przeliczeniu na powierzchnię dachu wyniesie 130 m2. Wnioski
o dotację będzie można składać do Urzędu Miejskiego w Borku
Wlkp. w przypuszczalnym terminie od sierpnia br.
Szczegółowy termin składania wniosków zostanie podany do
wiadomości odrębnym pismem. Nie będą rozpatrywane
wnioski jeśli do 31 stycznia 2008 r. nie wpłynęła informacja o
posiadanych wyrobach zawierających azbest. Osoby, które nie
złożyły informacji mają taką możliwość w okresie od 1 do 31
stycznia 2009 r. i będą mogły składać wniosek o dofinansowanie w przyszłym roku.
Na XIX sesji Rada podjęła także uchwały w sprawie nadania
tytułu i odznaki „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” - Panu
Ryszardowi Janickiemu
Panu Stefanowi Wawrzyniakowi oraz Jednostce Ochotniczej
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Straży Pożarnej Zimnowoda z siedziba w Głogininie.
W miesiącu kwietniu i maju przyjęto do Urzędu Miejskiego 10
osób w ramach robót publicznych do prac porządkowych oraz
10 osób w ramach prac społecznie użytecznych.
Program uroczystej sesji Rady Miejskiej.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Referat okolicznościowy Przewodniczącego Rady.
4. Uroczyste wręczenie medali z okazji 50 – lecia pożycia
małżeńskiego.
5. Uroczyste wręczenie medali i odznak „Zasłużony dla Gminy
Borek Wlkp.”
6. Wręczenie wyróżnień.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia maskotki Gminy Borek Wlkp.
7. Część artystyczna.
8. Zakończenie.

S

POTKANIE JANA PAWŁA II Z MŁODZIEŻĄ. 21
maja 2008 roku został rozstrzygnięty III Gminny Konkurs
Plastyczny o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem:„Spotkania
Jana Pawła II z młodzieżą”. Konkurs adresowany był dla
uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Borek Wlkp.
Celem jego była integracja uczniów i nauczycieli wokół
przesłania płynącego z nauki Papieża Jana Pawła II, rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwej wartości,
rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów inspirowanych życiem i działalnością Papieża, promowanie młodych
talentów.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas I – VI szkół podstawowych z terenu gminy. Do organizatorów wpłynęły 103
prace, w tym dwie prace uczniów niepełnosprawnych nauczanych indywidualnie. Większość prac została wykonana w
formacieA4 i A3.
Prace zostały wykonane różnymi technikami: rysunek,
malarstwo, wydzieranka, collage.
Po obejrzeniu prac komisja postanowiła nagrodzić 22 najciekawsze prace w kategorii klas I –III, IV – VI, które trafnie
zrealizowały temat konkursu i zostały wykonane ciekawymi,
estetycznymi technikami.
Lista nagrodzonych
W kategorii klas I – III
Katarzyna Grobelna – kl. I Borek
Aleksandra Smektała – kl. I Wycisłowo
Aleksandra Szczepaniak – kl. I Zimnowoda
Adrian Janowski – kl. II Wycisłowo
Weronika Aleksander – kl. II Zimnowoda
Wyróżnienie:
Tomasz Ratajczak – kl. II Zalesie
Weronika Szymańska – kl. III Borek
Janusz Marciniak – kl. III Borek
Zuzanna Lorenz – kl. III Zimnowoda
W kategorii klas IV – VI
Weronika Szczepaniak – kl. IV Borek
Natalia Urna – kl. IV Zimnowoda
Wyróżnienie:
Joanna Szymczak – kl. IV Borek
Adrianna Jędrzejewska – kl. V Zalesie
Wojciech Serek – kl. V Zimnowoda
Lukasz Snela – kl. V Zalesie
Kinga Gross – kl. VI Borek
Jagoda Jędrosz – kl.VI Wycisłowo

Magdalena Naskręt – kl. VI Wycisłowo
Wyróżnienia:
Daria Karpinska – kl. VI Zimnowoda
Olga Szymczak – kl. VI Zimnowoda
W kategorii niepełnosprawni
Michał Dopierała – Borek
Iza Dopierała – Borek
Milena Polaszek – Wycisłowo
Serdecznie dziękujemy dzieciom za udział w konkursie i
gratulujemy zwycięzcą.

M

ISTRZOWIE ORTOGRAFII. Dnia 29 maja 2008
roku o godzinie 10.00 dwuosobowe reprezentacje klas
IV – VI szkół podstawowych: Borku Wlkp., Wycisłowa,
Zalesia i Zimnowody przystąpiły do udziału w V
Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym „Zostań
Mistrzem Ortografii”.
W I części uczniowie pisali dyktando. Część II stanowiły
rozgrywki drużynowe o tytuł „Mistrzów Ortografii”. Prace
indywidualne oraz zmagania drużyn oceniała komisja w
składzie:Jolanta Kasprzak – Jędrzejewska
Aleksandra Kubiak
Alina Sokół
Elwira Szymoniak
Arleta Tyrakowska
Elżbieta Wojtkowiak
Wyniki konkursu:
- w kategorii klas czwartych
I miejsce – Joanna Janiszewska SP Zimnowoda
II miejsce – Natalia Urna SP Zimnowoda Agnieszka Kordus SP
Zalesie
- w kategorii klas piątych
I miejsce – Ewa Bartkowiak SP Borek Wlkp.
Mateusz Płończak SP Zimnowoda
II miejsce – Marlena Schmitchen SP Zimnowoda
- w kategorii klas szóstych
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Joanna Wajnert SP Borek Wlkp.
III miejsce – Natalia Błaszczyk SP Borek Wlkp.
IV miejsce – Magdalena Naskręt SP Wycisłowo
Tytuł „ Mistrzowie Ortografii” otrzymała drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Zimnowodzie.
Nagrodami w konkursie były lektury oraz słowniki. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy.

V

III GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY.
Uczniowie klas II i III szkół podstawowych z gminy
Borek Wlkp. zmagali się z trudnościami ortograficznymi na
VIII Gminnym Konkursie Ortograficznym, który odbył się 3
czerwca 2008r w Szkole Podstawowej im E. Bojanowskiego w
Wycisłowie, która była organizatorem konkursu, a współorganizatorem był Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Borku
Wlkp. Do konkursu przystąpiło 6 uczniów z klas II i 8 uczniów
z kl. III, reprezentowali szkoły w Borku Wlkp. , Zalesiu,
Wycisłowie.
Tekst pt. „Łąka” dla kl. II oraz „Burza” dla klasy III okazał się w
ocenie uczniów łatwy, poradzili sobie z nim wspaniale.
Komisja konkursowa oceniła prace zgodnie z regulaminem i
wyłoniona z klas II trzech mistrzów i dwóch wicemistrzów,
natomiast z klas III dwóch mistrzów i dwóch wicemistrzów
Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę książkową oraz
dyplom.
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Dzieci otrzymały również słodki poczęstunek i napój.
W kategorii klas II
Mistrz ortografii
1. SandraAndrzejewska SP. Borek Wlkp.
2. Karolina Szymańska SP. Borek Wlkp.
3. Julia Biernat SP. Borek Wlkp.
Wicemistrz
1. Martyna Bartoszak SP. Wycisłowo
2. Julita Waszak SP. Wycisłowo
W kategorii klas III
Mistrz ortografii
1. Janusz Marciniak SP Borek Wlkp.
2. Wiktoria Dąbrowska SP. Borek Wlkp.
Wicemistrz
1. Dawid Szymański SP. Wycisłowo
2. Mateusz Biernat SP. Borek Wlkp.

S

TYPENDIA SZKOLNE (2008-2009). Podobnie jak
dotychczas, uczniowie z rodzin o niskich dochodach
(dochód w rodzinie nie może przekraczać 351 zł) będą mogli
składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok
szkolny 2008/2009.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w
trudnej sytuacji materialnej, zameldowany na terenie gminy
Borek Wlkp. dla całkowitego lub częściowego pokrycia
kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w
ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą oraz pomocy rzeczowej o
charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników.
Obowiązkiem wnioskodawcy będzie 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
2008 r.
- za miesiąc sierpień, jeżeli wniosek będzie składany w
wrześniu 2008 r.
Wnioski będzie można pobierać już w sierpniu br. w macierzystych szkołach, w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. oraz ze
strony internetowej www.borekwlkp.pl
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., w terminie
od dnia 18 sierpnia 2008 r.:
1) do dnia 15 września 2008 r. – uczniowie szkół wszelkiego
typu,
2) do dnia 15 października 2008 r. – słuchacze kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i
kolegiów pracowników służb społecznych.

Z

ŁOTE SOWY DLA PRYMUSÓW. Po raz drugi na
zakończenie roku szkolnego Uczeń – Prymus z każdej
szkoły otrzyma jako wyróżnienie statuetkę – Złota Sowa. Jest to
wyjątkowe wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w nauce, które
nadaje Burmistrz Borku Wlkp.

Z

ALESIE TEŻ PRACUJE. Szkoła Podstawowa w
Zalesiu po raz szósty była organizatorem Gminnego
Konkursu Recytatorskiego „Mały Recytator”. W zmaganiach
konkursowych brały udział dzieci z wszystkich szkół podsta-
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wowych gminy. Nagrody książkowe dla wszystkich uczestników sponsorowane były przez GOK w Borku Wlkp. oraz
Rade Rodziców Szkoły Podstawowej w Zalesiu. Konkurs
odbył się 15 kwietnia 2008 r.
21 kwietnia dzieci z zerówki i klasy I brały udział w konkursie
recytatorskim organizowanym przez przedszkole „Pod
Dębem”. Zuzia Karczmarek z klasy 0 zajęła w nim I miejsce.
27 maja w szkole spotkały się mamy wszystkich naszych
uczniów z okazji Święta Matki. Dzieci pod opieką nauczycielek
przygotowywały montaż słowno-muzyczny tematycznie
związany ze świętem. Nie zabrakło tez słodkiego poczęstunku i
kawy sponsorowanej przez Radę Rodziców.
29 maja uczniowie tej szkoły brali udział w Międzyszkolnym
Konkursie Ortograficznym klas IV-VI organizowanym przez
Zespół Szkół w Zimnowodzie.
Tego też dnia odebrali nagrody i wyróżnienia za prace w
konkursie plastycznym pod hasłem „Jan Paweł II – spotkanie z
młodzieżą.
Tradycją szkoły jest organizowanie wycieczek dla uczniów
wszystkich klas. Piękno gór, Zakopanego i okolic podziwiali
wszyscy uczniowie klas IV-VI w dniach od 4 do 6 czerwca br.
Natomiast klasy od 0 do 4 wyjadą na jednodniową wycieczkę
do Wrocławia. Odwiedzą zwierzęta w ZOO i odbędą rejs
statkiem wycieczkowym po Odrze.
Bez wielkich nadziei na sukces, ale z dużą wolą walki o niego
przyłączyliśmy się też do zmagań sportowych organizowanych
przez sąsiednie szkoły.

U

KS BOREK WLKP. W DOBREJ FORMIE. PIŁKA
RĘCZNA. Dziewczęta z sekcji piłki ręcznej UKS
Borek – zakończyły w kwietniu rozgrywki o Mistrzostwo
Wielkopolski Juniorek Młodszych. W sezonie 2007/2008
zajęły 4 miejsce (1. Bukowia Buk, 2. MKS MOS Gniezno,
3.Polonia Kępno). Serdecznie dziękujemy sponsorom, za
wsparcie działalności tej sekcji .

Romana Fornalik uzyskała tytuł najskuteczniejszej zawodniczki rozgrywek zdobywając 96 bramek, trzecia w tabeli
najskuteczniejszych to Magdalena Dopierała, która w trakcie
rozgrywek zdobyła 69 bramek.
Trzy zawodniczki z UKS Borek otrzymały powołania na
akcje szkoleniowe Kadry Wielkopolski Juniorek Młodszych,
są to : Romana Fornalik, Aleksandra Kubala, Agnieszka
Hejduk.
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DZIEŃ PATRONA. Dzień Patrona w Przedszkolu
Samorządowym „Pod Dębem” obchodzony był po raz trzeci w
dniu 5 kwietnia br. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz gminy, powiatu, kuratorium, leśnicy, dyrektorzy
ościennych szkół i rodzice. Z tej okazji dzieci z grup starszych
przygotowały program o tematyce ekologicznej pt. „Chronimy
przyrodę”, który nagrodzony został gromkimi brawami. Na
pamiątkę tej uroczystości zaproszeni goście dokonali stosownych wpisów do kroniki przedszkolnej.
POECI DZIECIOM Dnia 21 kwietnia 2008 roku w naszym
przedszkolu odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski klas 0 - I
pt. "Poeci dzieciom". Celem konkursu było popularyzowanie
wierszy znanych poetów, zachęcanie do zdrowej rywalizacji
oraz integracja dzieci z terenu gminy. W konkursie wzięło
udział 24 uczestników reprezentujących placówki z
Zimnowody, Zalesia, Wycisłowa, Borku Wlkp. oraz Karolewa.
Zwycięzcami w kategorii klas 0 byli:
- I miejsce - Zuzanna Kaczmarek z Zalesia ,
- II miejsce - Julia Ostojak z Zimnowody,
- III miejsce - Jakub Grzymisławski z Karolewa.
Zwycięzcami w kategorii klas I byli:
- I miejsce -Aleksandra Szczepaniak z Zimnowody,
- II miejsce - Dorota Kordus z Zalesia,
- III miejsce - Kasia Kietlińska - z Borku Wlkp.
Wszystkie dzieci otrzymały nagrody oraz dyp-lomy.
PRZEDSZKOLNY DZIEŃ ZIEMI Z okazji Dnia Ziemi
barwny korowód dzieci przedszkolnych przebranych za
zwierzęta, ptaki, owady, kwiaty z transparentami promującymi
piękno przyrody przeszedł ulicami miasta wzbudzając
zainteresowanie i podziw mieszkańców miasta.
OLIMPIADA SPORTOWA. Dnia 8 maja odbyła się IV
Olimpiada Sportowa. Impreza ta odbyła się pod patronatem
władz miejskich. Nad przebiegiem zawodów czuwali zaprzyjaźnieni nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły
Podstawowej oraz Gimnazjum w Borku Wlkp. Dzieci podzielone zostały na grupy rocznikowe, a także na dziewczynki i
chłopców. Mali sportowcy ubrani w kolorowe stroje sportowe
rywalizowali w różnych konkurencjach zbierając punkty.
Rywalizacja sprawiała dzieciom ogromną radość, ale największe emocje towarzyszyły milusińskim podczas ogłaszania
wyników, kiedy to najlepsi sportowcy stanęli na podium.
W tym roku w kategorii wiekowej 3 lata wśród dziewczynek I
miejsce zajęła Marta Kurzawa, II miejsce Oliwia Majchrzak, III
miejsce Maria Przybylak. Wśród chłopców I miejsce zajął
Gracjan Świerkowski, II miejsce zdobył Kacper Nawrocki, a III
miejsce zajął Oskar Jędryczka.
W kategorii dzieci 4 letnich wśród dziewcząt I miejsce zajęła
Katarzyna Woźniak, II miejsce zdobyła Katarzyna Pawlicka, a
III miejsce zajęła Gabriela Werblińska. W grupie chłopców I
miejsce zdobył Jakub Krawiec, II miejsce dla Marka
Koncewicza, a III miejsce zajął Szymon Koncewicz.
W kategorii dzieci 5 letnich w grupie dziewczynek I miejsce
zajęła Zuzanna Gawrońska, II miejsce Wiktoria Pawlak,
naromiast III miejsce zdobyła Natalia Jakubiak. Wśród
chłopców I miejsce zajął Stasiu Nowak, II miejsce Szymon
Walczak, III miejsce dla Dominika Pieniężnego.
W kategorii dzieci 6 letnich wśród dziewczynek I miejsce dla
Julii Sikory, II dla Olgi Półtoraczyk, III dla Mileny Harendarz.
W grupie chłopców najlepsze wyniki uzyskał Michał
Skrzypczak, który stanął na najwyższym podium, na II stopniu

stanął Michał Paszkowiak, a III miejsce zajął Patryk Grobelny.
Za wysiłek włożony w sportową rywalizację wszystkie dzieci
otrzymały nagrody, a zwycięzcy medale, nagrody i dyplomy.
DZIEŃ MATKI. Jak co roku w maju odbywają się w przedszkolu uroczystości z okazji Dnia Matki. Dzieci przygotowują
dla ukochanych mam niespodzianki oraz programy artystyczne. W tym dniu zawsze jest bardzo uroczyście. Grupy
Smerfy oraz Muminki zorganizowały w tym roku Dzień Mamy
na terenie gospodarstwa pana Czesława Ptaka. Dzieci przygotowały życzenia, piosenki oraz upominki wykonane
własnoręcznie. W oczekiwaniu na kiełbaskę smażoną nad
ogniskiem wspólnie z mamą brały udział w konkursach i
zabawach sportowych. Grupa Leśne Ludki świętowała Dzień
Mamy na placu przedszkolnym. Wspólny piknik zbliżył do
siebie mamy i ich dzieci. Puchatki oraz najmłodsze
Krasnoludki gościły swoje mamy w przedszkolu. Każda grupa
starała się jak najmilej spędzić czas ze swoją mamą.

RODZINNY FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA. Na
polanie pod dębem w dniu 31 maja odbył się X Festyn
Rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez
Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie.
Tegorocznej imprezie towarzyszyło hasło „Czysty las”.
Przedszkolaki przygotowały przedstawienie o tematyce
ekologicznej. We wspólnym przedsięwzięciu wzięły udział

Krasnoludki, Puchatki, Muminki, Smerfy oraz Leśne Ludki.
Ponadto swoje umiejętności recytatorskie i wokalne zaprezentowali Jakub Grzymisławski z grupy Smerfy, który zdobył
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POMOC SPOŁECZNA
III miejsce w I Gminnym Konkursie Recytatorskim Karolew
2008, oraz Filip Klebaniec z grupy Puchatki, który zdobył I
miejsce w V Powiatowym Konkursie Piosenki Przedszkolnej w
Krobii. Występy zakończył przedszkolny zespół taneczny,
który zaprezentował układ choreograficzny do piosenki Marka
Grechuty „Wiosna”. Po występach przyszedł czas na wspólną
zabawę. Nad tym punktem programu czuwały przedstawicielki
Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza,
które wspaniale organizowały zabawę dla dzieci i ich rodziców.
Można było także zjeść smaczną grochówkę i kiełbasę oraz
pyszne ciasto w naszej przedszkolnej kawiarence. Dla naszych
milusińskich zorganizowano także wiele innych atrakcji m.in.
przejazd bryczką, przejazd na podnośniku strażackim, rzut
lotką, strzelanie z wiatrówki.

B

ASEN W GOSTYNIU OTWARTY. Miłą niespodziankę
sprawił naszym szkołom Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Gostyniu. Grupa wybranych 40 uczniów z terenu naszej gminy
mogła bezpłatnie skorzystać z nowo wybudowanego basenu
już w dniu otwarcia. To właśnie 30 maja br. borecka młodzież
jako pierwsza pływała w znakomicie prezentującym się
obiekcie sportowym. Uczniowie wrócili bardzo zadowoleni i
gorąco namawiają nasze społeczeństwo do aktywnego
uczestnictwa w „życiu” gostyńskiego basenu.

Przewidywany okres realizacji projektu to czerwiec- grudzień
2008 rok.

W

ÓZEK INWALIDZKI. Ośrodek Pomocy Społecznej
posiada na wypożyczenie wózek inwalidzki. Dysponuje
również dużą ilością odzieży używanej. Osoby zainteresowane
prosimy o osobisty kontakt z OPS w Borku Wlkp. lub telefonicznie pod numerem tel. 065 – 5716112.

W

YPOCZYNEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. W
związku z planami organizacji wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży z rodzin popegeerowskich tutejszy Ośrodek
Pomocy Społecznej wystąpił do PCPR w Gostyniu o przydział
50 miejsc dla w/w dzieci. Obecnie czekamy na potwierdzenie o
ilości przyznanych miejsc.

R

YCISŁOWO BEZ ZMIAN. Pod koniec maja br. odbył
się konkurs w sprawie wyboru kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego
w Wycisłowie. Ostateczne rozstrzygnięcie komisji konkursowej zadecydowało, że na kierowniczym stanowisku
pozostała Pani Alina Sokół, która będzie sprawować opiekę nad
placówką od 1 sierpnia 2008 roku do 31 lipca 2013 roku.

E H A B I L I TA C J A Z P R O F I L A K T Y K Ą W
GÓRZNIE. ZOZ Szpital rehabilitacyjno- profilaktyczny
dla Dzieci i Młodzieży w Górznie dysponuje wolnymi terminami turnusów:
01.09.2008 do 23.09.2008 rok
24.09.2008 do 16.10.2008 rok
17.10.2008 do 07.11.2008 rok
08.11.2008 do 30.11.2008 rok
01.12.2008 do 24.12.2008 rok
Zakres rehabilitacji obejmuje: 1. Schorzenia narządu ruchu,
2. Choroby układu nerwowego, 3. Zespół Downa, 4. Choroby
układu oddechowego.
W czasie trwania turnusu szpital zapewnia nauką w pełnym
zakresie w szkole podstawowej i gimnazjum.. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z tut. OPS lub bezpośrednio ze
Szpitalem nr. tel. 065 536 12 27.

R

D

W

Z Ą D O W E D O TA C J E D L A B O R E C K I E J
OŚWIATY. W 2007 roku Gmina Borek Wlkp. skorzystała z dotacji z budżetu państwa na następujące cele oświatowe:
-nauka języka angielskiego w klasach I i II w kwocie
12.459,60;
-dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników w kwocie
190.167,58;
-dofinansowanie zakupu lektur szkolnych do bibliotek
szkolnych w kwocie 2.676,00;
-dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w
klasach I - III oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie
23.956,56;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym w kwocie 100.349,00;
Ogółem Gmina Borek Wlkp. wykorzystała ponad 330 tysięcy
złotych, które pozwoliły poprawić warunki edukacyjne
naszego społeczeństwa.

U

ŚPIONY POTENCJAŁ. Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje ze nadal
trwają prace nad projektem systemowym „Uśpiony potencjał”
Głównym celem projektu jest umożliwienie 6 bezrobotnym
kobietom z terenu Gminy Borek Wlkp. uzyskanie kwalifikacji
zawodowych w zakresie opieki nad osobami zależnymi a przez
to zwiększenie aktywności tych kobiet na rynku pracy.
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ODATKI MIESZKANOWE. Od dnia 01.03.2008 roku
dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni
miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie
przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jedno-osobowym tj. 1113, 51 zł i 125 % tej kwoty w
gospodarstwie wieloosobowym tj. 795, 36 zł. Najniższa
emerytura od dnia 01.03.2008 r. wynosi 636,29 zł.
WIADZCZENIA RODZINNE. Od dnia 01.10.2008 roku

Ś
wchodzi w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów z dnia 7.09.2007r. W związku z powyższym w
najbliższym czasie osobom uprawnionym do zaliczki alimentacyjnej zostaną zmienione wcześniej wydane decyzje poprzez
przedłużenie okresu pobierania tejże zaliczki do dnia
30.09.2008 roku.

B

ORKOWIACY WYSOKO OCENIENI. Zespół folklorystyczny „Borkowiacy” wziął udział w IX Przeglądzie
Widowisk i Plastyki Obrzędowej „ Wielkanoc w Tradycji”,
który odbył się 16 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w
Lipnie. Widowisko Wielkanocne przedstawione przez Zespół
zostało bardzo wysoko ocenione. Przegląd służy prezentacji
tradycji świątecznych obecnych w południowo – zachodniej
Wielkopolsce. Widowiska wielkanocne przedstawiły zespoły
folklorystyczne, szkoły i przedszkola. W tym roku zaprezentowano 16 stołów wielkanocnych . Szczególnej ocenie poddano
babkę wielkanocną. Suto zastawione wielkanocnymi smako-
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KULTURA
łykami kolorowe, bogato udekorowane stoły, przyciągały
wzrok i „łaskotały” podniebienia. Oczywiście miała też
miejsce degustacja tych wielkanocnych smakołyków, do której
nie trzeba było zresztą nikogo namawiać. Wielkanocne
potrawy błyskawicznie znikały ze stołów, a zaproszeni goście
chwalili oraz podziwiali kunszt gospodyń, które prześcigały się
w różnorodności prezentowanych potraw.
Organizatorem przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury w
Lipnie, a współorganizatorami Centrum Kultury Sztuki w
Lesznie, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lesznie oraz
Starostwo Powiatowe w Lesznie.
Podziękowania. Zespół „Borkowiacy” serdecznie dziękuje
wszystkim osobą za pomoc w przygotowanie wielkanocnej
wystawy.

„Borkowiacy”, KGW i M – GOK w Borku Wlkp.
Zespół „Borkowiacy”, któremu są bardzo bliskie tradycje
Świąt Wielkanocnych, przygotował widowisko, które obejrzało 120 osób. W przedstawieniu wzięły udział także dzieci z
Grupy Tanecznej z Wycisłowa. Spotkanie uświetnił występ
Karoliny Mróz z Borku Wlkp. grającej na skrzypcach, recytacja
wierszy mieszkanki DPS w Zimnowodzie pani Stefanii
Szymanowskiej oraz taniec Zespołu „Borkowiacy” i dzieci z
Wycisłowa. Wielkanocne wystawy zaprezentowało KGW z
Michałowa, KGW z Borku Wlkp., oraz DPS z Zimnowody. Z
zaproszonych gości przebyli : Przewodniczący Rady Miejskiej
Borku Wlkp. pan Roman Kręciołek, który podziękował
artystom i wystawcom za piękne prezentacje oraz V-ce Starosta
Powiatu Gostyńskiego pan Janusz Sikora, który złożył
gratulacje.

S

POTKANIE Z POETKĄ. 19 maja 2008 roku w czytelni
Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp., odbyło się spotkanie
autorskie z Jolantą Nowak-Węklarową. Na spotkanie przybyli
uczniowie kl. V i VI Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.z
opiekunkami pani I. Górną i pani A. Glapką. ( 55 osób ).
Autorka wierszy łatwo nawiązała kontakt z uczestnikami
spotkania , barwnie opowiadając o sobie, swoich utworach i
podróżach po całym świecie. Poetka z Wągrowca czytając
swoje utwory, zachęcała młodych czytelników do kontaktu z
literaturą piękną.

D

ZIEŃ KOBIET I DZIEŃ MĘŻCZYZN W KLUBIE
SENIORA. Dnia 12 marca w Klubie Seniora odbyła się
okolicznościowa uroczystość z okazji Dnia Kobiet, którą tym
razem swoim pokazem uprzyjemnili naszym paniom uczniowie z Kółka Tanecznego z Wycisłowa. Aby wprowadzić
wszystkich Klubowiczów w radosny nastrój dzieci wyrecytowały przygotowane specjalnie na tą okazję wiersze i wręczyły
wszystkim paniom wykonane przez siebie upominki. Po tak
miłych życzeniach dzieci zaprezentowały się w układach
tanecznych wykonywanych w rytm utworów dyskotekowych
,przygotowały także taniec ludowy. Instruktorem tej grupy jest
pani Agnieszka Przybylak. Również panowie z Klubu Seniora
złożyli paniom piękne życzenia . Klubowiczki wyrażając
wdzięczność panom za pamięć o Dniu Kobiet przygotowały dla
nich upominki i złożyły serdeczne życzenia z okazji Dnia
Mężczyzn, który obchodzono 10 marca. Zaproszenie na
uroczystość przyjął zaprzyjaźniony z Klubem Vice Starosta
Powiatu Gostyńskiego pan Janusz Sikora. Przygotowano także
kącik dla pań, w którym mogły poznać sztukę robienia
świątecznych stroików oraz obejrzeć wystawę wielkanocną.
Na zakończenie każdy z Klubowiczów otrzymał wielkanocną
pisankę. Seniorzy wychodzili ze spotkania w radosnym
nastroju. Ta sympatyczna uroczystość odbyła się tradycyjnie w
M – GOK w Borku Wlkp.

J

ESZCZE O WIELKANOCY. Dnia 26 marca w sali
M – GOK w Borku Wlkp. odbyła się prezentacja “Widowiska Wielkanocnego i Wystaw Kół Gospodyń Wiejskich” z
powiatu gostyńskiego oraz mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej z Zimnowody. Organizatorem imprezy był Zespół

B

IBLIOTEKA MIEJSCEM SPOTKAŃ. Pod koniec
kwietnia Biblioteka Publiczna w Borku Wlkp. ogłosiła
konkurs plastyczny na plakat pt. „ Biblioteka miejscem
spotkań”. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VIszkół
podstawowych oraz gimnazjalistów. Ogłoszenie wyników
konkursu oraz spotkanie laureatów konkursu, odbyło się 30
maja 2008 roku w czytelni biblioteki. Komisja konkursowa
wyłoniła zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych:
Kategoria I ( kl.IV-VI szkoły podstawowej):
I miejsce – Jagoda Jędrosz ( SPWycisłowo)
II miejsce – Jędrzej Lis ( ZS Zimnowoda )
III miejsce – Magdalena Naskręt ( SPWycisłowo)
Wyróżnienie - Paula Pawlak ( SPWycisłowo)
Kategoria II ( Gimnazjum ):
I miejsce – Maria Ciszyńska ( ZS Borek Wlkp.)
II miejsce – Klaudia Serek ( ZS Zimnowoda )
III miejsce – Joanna Strzelczyk ( ZS Zimnowoda )
Wyróżnienie – Paula Sumińska ( ZS Zimnowoda )
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KULTURA
Kategoria III (nauczanie indywidualne )
Wyróżnienie – Izabela Dopierała
Wyróżnienie – Michał Dopierała
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali
dyplomy oraz atrakcyjne nagrody książkowe.

B

RUCZKOWSKI DZIEŃ DZIECKA. Rada Sołecka w
Bruczkowie przy współorganizacji OSP Bruczków i Koła
Gospodyń Wiejskich zorganizowała 8 czerwca festyn z okazji
Dnia Dziecka. Impreza miała na celu integrację dzieci podczas
gier i zabaw sportowych, uczenie dzieci umiejętności
współżycia społecznego a także wskazanie możliwości
twórczego spędzania wolnego czasu. W niedzielne popołudnie
na placu przy budynku dawnej Szkoły Podstawowej w
Bruczkowie dzieci miały możliwość wzięcia udziału w rożnego
rodzaju konkurencjach, po których odbyła się dla milusińskich
dyskoteka. Festyn prowadziła pani Kamila Olińska.
Impreza nie odbyłaby się gdyby nie sponsorzy: Kondensownia
Gostyń, Bank Spółdzielczy w Borku Wlkp., Urząd Miejski w
Borku Wlkp., Stanisław Ratajczak – sklep w Bruczkowie,
Lidia Parysek – sklep w Bruczkowie, Koło Gospodyń
Wiejskich w Bruczkowie, Rada Sołecka w Bruczkowie, OSP
Bruczków, którym organizatorzy serdecznie dziękują.

J

AK TEN CZAS SZYBKO MIJA. Jeszcze niedawno była
z nami a dziś już na zasłużonej emeryturze. Pani Urszula
Janowska Dyrektor Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp. była
długoletnim i bardzo cenionym pracownikiem.
Panią Urszulę żegnały władze samorządowe, pracownicy
urzędu, współpracownicy z instytucji kultury oraz koleżanki i
koledzy z sąsiednich bibliotek, życząc jej zdrowia i aby czas
emerytury szczególnie jej sprzyjał.
Obecnie obowiązki Dyrektora Biblioteki Publicznej pełni Pani
Marlena Kowalska dotychczasowy pracownik Biblioteki.
Życzymy pani Marlenie powodzenia w zmaganiach z nowymi
obowiązkami.

P

UCHAR DLA NAJLEPSZEGO „WAR-CABISTY”.
Dnia 4.05.2008 r. w boreckim domu kultury odbył się
Otwarty Turniej Warcabowy w warcabach 64 – polowych o
Puchar Przewodniczącego LZS Borek Wlkp. Organizatorem
Turnieju była Rada Miejsko – Gminna Ludowych Zespołów
Sportowych przy udziale Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury i Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. W kategorii
dorosłych o pucharowe laury ( miejsca I – III ) oraz dyplomy i
nagrody rzeczowe ( I – IX ) rywalizowało systemem szwajcar-

str. 12

skim 22 amatorów gry w warcaby. Mniej licznie obsadzoną
kategorię dzieci do lat 12 rozegrano systemem „każdy z
każdym”.
Lista laureatów przedstawia się następująco :
DOROŚLI
I MIEJSCE – MAĆKOWIAK TOMASZ – ŁUBNICA
II MIEJSCE – KARPIŃSKI EDWARD – STARE
BOJANOWO
III MIEJSCE – GAWROŃSKI MARCIN – ODOLANÓW
IV MIEJSCE – GESELLE ROMAN – LUBOŃ
V MIEJSCE – WIATROWSKI PIOTR – GOSTYŃ
VI MIEJSCE - KĄTNY ROBERT – PLESZEW
VII MIEJSCE – KĄTNY JERZY – GORZYCE
VIII MIEJSCE – GLURASTANISŁAW – BOREK WLKP.
IX MIEJSCE – PRZYBYŁEK TOMASZ - POZNAŃ
DZIECI DO 12 LAT
I MIEJSCE – PRZYBYLAK ROBERT - KAROLEW
II MIEJSCE – KUSZYŃSKI ERWIN - STUDZIANNA
III MIEJSCE – ŁAWNICZAK MARLENA- KAROLEW
IV MIEJSCE – PIENIĘŻNY MICHAŁ - KAROLEW
V MIEJSCE – ŁAWNICZAK MATEUSZ – KAROLEW
Upominki otrzymały także dwie panie uczestniczące w turnieju
: ANNA WOJCIECHOWSKA Z POZNANIA I BARBARA
MOMOT Z PĘPOWA.
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp. pan
Hieronim Tacka ufundował puchar dla najwyżej sklasyfikowanego zawodnika z Gminy Borek Wlkp., trofeum
otrzymał pan Stanisław Glura.

K

TO NAJLEPSZY W KOPA? Dnia 29 marca w sali
M – GOK w Borku Wlkp. odbył się II Powiatowy Turniej
Kopa Sportowego. Tytuł najlepszego zawodnika w gronie 160
amatorów tej gry zdobył Grzegorz Skowroński z Piasków.
Drużynowe mistrzostwo wywalczyli mieszkańcy Kobylina.
Czołowe miejsca w końcowej klasyfikacji uhonorowano
pucharami i kosztownymi nagrodami rzeczowymi. Zawodnicy
rozegrali 5 rund po 32 rozdania zajmując miejsca przy rozlosowanych stolikach. Funkcje jurorów pełnili: Romuald
Gawroński i Roman Skrzypczak. Nagrody wręczył
Vicestarosta Powiatu Gostyńskiego pan Janusz Sikora, który
rolę honorowego gościa łączył z czynnym uczestnictwem w
Turnieju. Laureaci kategorii indywidualnej otrzymali puchary
(za miejsca 1 – 7), dyplomy (1 – 10 ) i trofea rzeczowe (1 – 35).
Najkosztowniejsze przedmioty : telewizor ( nagroda główna),
odtwarzacz DVD, komplet garnków i odkurzacz dostali
zawodnicy uplasowani na szczycie końcowej klasyfikacji.
Sportowym laurem za miejsce na podium drużynowych
zmagań (1 – 3 ) był puchar oraz medale i dyplomy dla wszystkich członków zespołu. Specjalne upominki, maskotki
boreckiej gminy wręczono Irenie Kokocińskiej (jedyna kobieta
w Turnieju), Leonowi Krystkowiakowi (najstarszy zawodnik),
Marcinowi Biedrowskiemu (najmłodszy uczestnik) i
Mieczysławowi Ławniczakowi (największy pechowiec).
Organizatorem imprezy było Boreckie Koło Kopa Sportowego
przy współpracy Starostwa Powiatowego w Gostyniu i Miejsko
– Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.

Z

AWODY POŻARNICZE. W niedzielę 1 czerwca 2008
roku na Stadionie Miejskim w Borku Wielkopolskim
przeprowadzone zostały Powiatowe Zawody SportowoPożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTiF. Do rywalizacji przystąpiło 14 MDP, w tym 12 z
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gminy Borek Wielkopolski i dwie drużyny z Pępowa.
Zwycięzcami w grupie żeńskiej została MDP z Pępowa a w
grupie męskiej MDP z Karolewa. Wyniki zawodów powiatowych (punktacja):
a) grupa I żeńska:
1. Pępowo (982,5), 2. Borek Wielkopolski (975,0),
3. Siedmiorogów Drugi (969,1), 4. Bruczków (853,2),
5. Studzianna (841,2) .
a) grupa I męska:
1. Karolew (999,2), 2. Strumiany (991,2), 3. Borek
Wielkopolski (990,8), 4. Pępowo (975,0), 5. Zalesie (950,4), 6.
Skoków (944,7), 7. Studzianna (934,5), 8. Zimnowoda (803,0).
Do rywalizacji na szczeblu gminnym stawiło się 28 drużyn: 12
w grupie drużyn młodzieżowych (CTiF), jedna w grupie C
(kobiece drużyny pożarnicze) i 15 w grupie A (męskie drużyny
pożarnicze).
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja
złożona z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Gostyniu z przewodniczącym mł. kpt.
Jackiem Sowińskim na czele.
Wyniki zawodów gminnych (punktacja):
Grupa I żeńska
1. Borek Wielkopolski 975,0
2. Siedmiorogów Drugi 969,1
3. Bruczków 853,2
4. Studzianna 841,2
Grupa I męska
1. Karolew 999,2
2. Strumiany 991,2
3. Borek Wielkopolski 990,8
4. Zalesie 950,4
5. Skoków 944,7
6. Jeżewo 936,1
7. Studzianna 934,5
8. Zimnowoda 803,0
Grupa C
1. Karolew 137,2
GrupaA
1. Borek Wlkp. /1/ 107,3
2. Karolew 108,1
3. Jeżewo /1/ 117,8
4. Zalesie /1/ 121,7
5. Borek Wlkp. /2/ 121,9
6. Zalesie /3/ 128,5
7. Zalesie /2/ 129,3
8. Zimnowoda 132,0
9. Siedmiorogów Drugi 137,0
10. Siedmiorogów Pierwszy 137,9
11. Studzianna 139,1
12. Bruczków 140,7
13. Jeżewo /2/ 151,7
14. Wycisłowo 202,1
15. Bolesławów Dyskw.
Impreza zorganizowana została przy pomocy Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu, Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu, Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP w Borku Wielkopolskim, Urzędu
Miejskiego w Borku Wlkp. oraz miejscowych jednostek OSP z
Borku Wlkp., Karolewa i Studzianny.

R

OZGRYWKI LIGOWE. Drużyna młodych piłkarzy
nożnych, którą prowadzi T.Gawroński zajęła drugie

miejsce w ro zgry wkach ligowych OKRĘGU
LESZCZYŃSKIEGO w kategorii młodzik. W sezonie
2007/2008 rozegrali 16 spotkań, z czego 11 zakończyło się
zwycięstwem UKS Borek, trzy porażką i dwa remisem .
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z UKS KANIA Gostyń.

P

O W I AT O WA S PA RTA K I A D A S P O RT Ó W
OBRONNYCH NABORECKIEJ STRZELNICY.
Dnia 6 czerwca 2008r. w godz. 930 – 1400 na Strzelnicy
Sportowej LOK w Borku Wlkp. odbyła się VI Powiatowa
Spartakiada Sportów Obronnych Szkół Podstawowych,
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz Młodzieży
Niepełnosprawnej.
Organizatorzy: Zarząd Powiatowy LOK w Gostyniu , Szkolne
Koło LOK w Borku Wlkp., Środowiskowy Dom Samopomocy
w Gostyniu oraz KSS LOK „VIS” w Gostyniu dołożyli
wszelkich starań, by impreza przebiegała bezpiecznie, w
zdrowej rywalizacji , a jednocześnie integrowała dzieci i
młodzież.
Udział w rozgrywkach wzięło ogółem 18 drużyn z powiatu
gostyńskiego. Startowali w 4 kategoriach wiekowych.
Nad przebiegiem zawodów czuwali sędziowie i instruktorzy w
składzie:
Sędzia główny – Wiesław Chiliński
Kierownik zawodów – Kazimierz Półtoraczyk
Kierownik sekretariatu zawodów – Elżbieta Kordus
oraz sędziowie stanowiskowi: Waldemar Adamczak, Marek
Kordus, Ireneusz Dechnik, Adam Karczyński, Jan Dolatowski,
Gabriel Szczepaniak, Roman Antczak, Michał Szczepaniak,
Tomasz Gawroński.
W kategorii Szkoły Podstawowe zawodnicy startowali w
następujących konkurencjach: strzelanie do zapadek – pozycja
leżąc, strzelanie z karabinka pneumatycznego do tarczy 12
punktowej, rzut granatem oraz rzut lotką.
I miejsce (404 pkt.) - Szkoła Podstawowa im. Władysława
Jagiełły w Borku Wlkp. – II drużyna
w składzie: Skorupka Patryk, Walczak Michał, Skrzypczak
Jakub, Maksymow Dawid;
II miejsce (393 pkt.) - Szkoła Podstawowa im. Władysława
Jagiełły w Borku Wlkp. – I drużyna
w składzie: Matelska Daria, Nowak Maciej, Gruchał Mateusz,
Polaszek Paweł
III miejsce (205 pkt.) – Szkoła Podstawowa Krobia
w składzie: Dziedzic Lidia, Hoska Jakub, Urbański Robert,
Tórz Kamil
Najwszechstronniejszy zawodnik :
Michał Walczak – 123 pkt.
Najwszechstronniejsza zawodniczka:
Daria Matelska - 99 pkt.
W kategorii Gimnazjum zawodnicy rywalizowali w dyscyplinach sportowych: strzelanie do zapadek – pozycja stojąc,
strzelanie z karabinka pneumatycznego do tarczy 12 punktowej, rzut granat oraz strzelanie z karabinu sportowego do tarczy
punktowej TS-1
I miejsce (457 pkt.) – Gimnazjum w Borku Wlkp.- I drużyna
W składzie: Kordus Katarzyna, Nowak Michał, Kuliński
Dominik, Gościniak Bartłomiej
II miejsce (355 pkt.) – Gimnazjum Nr 1 w Gostyniu
W składzie: Górny Piotr, Biderman Mikołaj, Rajewski Jacek
III miejsce (337 pkt.) - Gimnazjum w Borku Wlkp.- II drużyna
W składzie: Roszak Piotr, Zawodny Mikołaj, Walczak Maciej,
Kędzia Artur
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Najwszechstronniejszy zawodnik :
Piotr Górny - 130 pkt.
Najwszechstronniejsza zawodniczka:
Katarzyna Kordus – 112 pkt.
W szkołach ponadgimnazjalnych zawodnicy konkurowali w
kategoriach: strzelanie do zapadek – pozycja stojąc, strzelanie z
karabinka pneumatycznego do tarczy 12 punktowej, rzut granat
oraz strzelanie z karabinu sportowego do tarczy punktowej
TS-1
I miejsce (502 pkt.) – Liceum Ogólnokształcące w Gostyniu – I
drużyna
W składzie: Ochliński Robert, Gogulski Krzysztof, Kuliński
Hubert, Markiewicz Paweł
II miejsce ( 382 pkt.) – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Borku
Wlkp.
W składzie: Wojtkowiak Weronika, Weis Dorota, Hoffman
Mateusz, Grobelny Konrad
III miejsce ( 196 pkt.) - Liceum Ogólnokształcące w Gostyniu –
II drużyna
W składzie: Zieliński Sławomir, Zieliński Mateusz
Najwszechstronniejszy zawodnik :
Robert Ochliński – 144 pkt., który dodatkowo został uhonorowany pucharem „najlepszy z najlepszych”
Najwszechstronniejsza zawodniczka:
Weronika Wojtkowiak – 133 pkt.
W grupie niepełnosprawnych młodzież współzawodniczyła w
rozgrywkach takich jak: rzut woreczkiem do celu pozycja
stojąc lub siedząc, rzut piłką, slalom sprawnościowy oraz rzut
lotką.
I miejs ce (423 pkt.) – Stowarzyszenie O sób
Niepełnosprawnych „Nie sami” w Gostyniu
W składzie: Kotus Izabela, Jankowska Marta, Wieczny
Tomasz, Migdalski Michał
II miejsce (380 pkt.) – Środowiskowy Dom Samopomocy w
Gostyniu
W składzie: Poznańska Paulina, Janowicz Justyna, Karolewicz
Patryk, Mietliński Rafał
III miejsce (336 pkt.) - Środowiskowy Dom Samopomocy w
Chwałkowie
W składzie: Sporny Maciej, Stróżyk Malwina, Błaszyk
Eleonora, Rogala Halina
Najwszechstronniejszy zawodnik :
Tomasz Wieczny - 138 pkt.
Najwszechstronniejsza zawodniczka:
Justyna Janowicz – 113 pkt.
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Każda drużyna otrzymała puchary, medale i dyplomy, natomiast najlepsi zawodnicy w klasyfikacji indywidualnej
dyplomy i puchary oraz nagrody rzeczowe.
Organizatorzy składają wyrazy uznania i podziękowania
osobom prywatnym, firmom i instytucjom, za wsparcie
finansowe i pomoc w organizacji VI Powiatowej Spartakiady
Sportów Obronnych Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych,
Ponadgimnazjalnych oraz Młodzieży Niepełnosprawnej.
Sport to zwłaszcza dla młodych ludzi jedna z dróg rozwoju i
samorealizacji. Idea rozwoju fizycznego jest bardzo ważna i co
najważniejsze, nadal dostrzegana przez ludzi. Zorganizowanie
takiej imprezy sportowej nie byłoby możliwe bez Państwa
pomocy. Dlatego chcemy serdecznie podziękować za efektywną współpracę oraz niejednokrotne osobiste zaangażowanie w
organizację różnych imprez czy form wypoczynku na rzecz
Ligi Obrony Kraju.

L

ATO Z LOK-IEM - WAKACJE NA SPORTOWO.
Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp. przy współudziale
Starostwa Powiatowego w Gostyniu organizuje w lipcu 2008r.
wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży (3- dniowy) biwak
rekreacyjno – sportowy w Brzedni. Przy współudziale
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zorganizowany zostanie
wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w- forma integracyjnej
w miejscu zamieszkania (21 – 25.07.2008r.) w Szkole
Podstawowej w Borku Wlkp.
Zapisy przyjmowane będą w środę 11.06 i 18.06.2008r. o
godz. 17,00 na strzelnicy Szkoły Podstawowej w Borku
Wlkp.

U

DANY WYSTĘP PODOPIECZNYCH
SZKOLNEGO KOŁA LOK W BORKU WLKP. 17
maja 2008r. członkowie Szkolnego Koła LOK w Borku Wlkp.
tj. Katarzyna Kordus i Michał Nowak godnie reprezentowali
rejon Gostyń w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich LOK
przeprowadzonych w Pleszewie.
W klasyfikacji zespołowej w konkurencjach kpn 20 i ksp 40
drużyna w składzie:
Michał Nowak, Katarzyna Kordus, Mikołaj Biderman oraz
Piotr Górny; zajęła III miejsce uzyskując ogółem 1356 pkt.
Natomiast w klasyfikacji indywidualnej juniorka młodsza
Katarzyna Kordus zajęła III miejsce zdobywając 393 pkt.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

B

ORECKI RYNEK UŚMIECHEM MALOWANY.
Władze samorządowe nigdy nie zapominają o dzieciach, a
szczególnie w dniu ich święta. W tym roku trochę wcześniej bo
już 29 maja na boreckim rynku zrobiło się gwarno i wesoło od
śmiechu i zabaw dzieci. Jak co roku o o takie spotkanie zadbał
M-GOK i BP w Borku Wlkp. Na placu przed ratuszem doliczyliśmy się około 330 dzieci klas 0-III z naszych szkół . Główną
atrakcją dla naszych pociech był konkurs rysunkowy –
malowanie kolorową kredą na płycie boreckiego rynku
„Marzenia uśmiechem malowane”. Część oficjalną rozpoczęła Sekretarz Gminy Elżbieta Pawlak witając wszystkich
serdecznie a także przekazując dzieciom serdeczne życzenia z
okazji ich zbliżającego się święta.
Następnie dzieci zaproszono do udziału w konkursie.
Malowanki odbywały się w grupach pod opieką wychowawców. Konkurs prowadziła Pani Regina Kot, która zadbała o
to, aby każde dziecko było zadowolone i wesołe. Podczas, gdy
dzieci malowały słychać było dziecięcą muzykę, swój występ
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zaprezentowali laureaci VI Gminnego Konkursu „Mały
Recytator”. Na zakończenie w prezencie wszystkie dzieci
otrzymały słodycze i upominki, a najlepsi w konkursie
otrzymali dodatkowo nagrody i dyplomy.
Klasyfikacja konkursu przedstawia się następująco:
GRUPYZERÓWEK:
I MIEJSCE - Kl. „0” Zimnowoda
II MIEJSCE - Kl. „0” Borek Wlkp.
III MIEJSCE - 4 – 5 latki Zimnowoda
IV MIEJSCE - Kl. „0” Zalesie
V MIEJSCE - Kl. „0” Wycisłowo
GRUPYSZKOLNE
I MIEJSCE - Kl. II Wycisłowo
II MIEJSCE - Kl. III c Borek Wlkp.
III MIEJSCE - Kl. II Zalesie
KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ( WYRÓŻNIENIA) :
MICHAŁ DOPIERAŁA
IZABELADOPIERAŁA
MILENAPOLASZYK

Tym miłym akcentem wprowadziliśmy dzieci w świąteczną
atmosferę niedzielnego święta.
Serdecznie dziękujemy sponsorom dzięki którym zorganizowanie tak wspaniałej imprezy stało się możliwe.
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CH CO TO BYŁ ZA ŚWIAT!? Dnia 1.06.2008 r. odbył
się Festyn z Okazji Dnia Dziecka. Impreza rozpoczęła
się ogłoszeniem wyników Konkursu Fotograficznego „Dzieci
w obiektywie”, którego organizatorami byli Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. oraz XIV Drużyna Harcerska
Wycisłowo. Na konkurs wpłynęły 53 prace. Komisja w
składzie : Elżbieta Sierszulska – redaktor ABC, Cezary
Warczak – redaktor Życia Gostynia, Aldona Brycka – Jasierska
– Radio Elka, Rafał Zawodny – fotograf wyłoniła zwycięzców
w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Następnie pani Regina Kot zaprosiła dzieci do specjalnie
przygotowanych na tę okazję gier i konkursów. Podczas
zabawy starszym i młodszym milusińskim przygrywał zespół
„Klimat”. Każdy mógł spróbować szczęścia w loterii fantowej,
w której główną nagrodą był rower. Dużą popularnością
cieszyło się oglądanie panoramy Borku Wlkp. z wysokości
dzięki pomocy naszych strażaków .
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom.
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ÓŁKOLONIE. Biblioteka Publiczna i Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. organizują półkolonie:
I turnus - 28.07.2008 r. - 01.08.2008 r.
II turnus - 04.08.2008 r. - 8.08.2008 r.
Zapisy od dnia 24 czerwca 2008 roku w każdy wtorek i piątek
od godziny 10 do 18 w Bibliotece Publicznej w Borku Wlkp.
W programie półkolonii przewidziane są gry i zabawy profilaktyczne, konkursy plastyczne oraz wycieczki autokarowe do
Cichowa, Kościana, Stawiszyna, Poznania i Brzedni.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Regulamin konkursu otwartego na projekt graficzny – logo
Gminy Borek Wlkp.
I.ORGANIZATORZY KONKURSU:
Burmistrz Borku Wlkp. ogłasza konkurs na na projekt
graficzny – logo Gminy Borek Wlkp.
II.ZAŁOŻENIAKONKURSU:
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego projektu znaku
graficznego – LOGO symbolizującego Gminę Borek Wlkp.
Znak graficzny (logo Gminy Borek Wlkp. ) powinien wyrażać
w sposób syntetyczny to wszystko, czym charakteryzuje się
Gmina Borek Wlkp., tj. kulturę,historię, atrakcje turystyczne,

charakterystyczne położenie, czy walory społeczno - gospodarcze.
Znak ten będzie stosowany przez Urząd Miejski w Borku
Wlkp.:
-na wyposażeniu służbowym (notatniki, wizytówki, teczki)
-w systemie informacyjnym (tablice, gabloty, ogłoszenia,
napisy, gazeta i internet)
- na materiałach reklamowych (broszury, katalogi, prospekty,
upominki)
- na stoiskach wystawowych i targowych
- podczas spotkań, konferencji, seminariów, itp.
III.WARUNKI TECHNICZNE:
Projekt graficzny LOGO należy przedłożyć w formacie A4, w
układzie pionowym, przyklejonym na sztywnym podkładzie,
liczba kolorów do 4 lub w formie elektronicznej, format jpg.
Do pracy konkursowej należy dołączyć kopertę zawierającą
dokładne dane autora (imię
i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy). Ilość składanych
prac jest nieograniczona.
IV.WARUNKI KONKURSU:
Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla dzieci i
dorosłych. Złożone prace zostaną ocenione przez Komisję,
która zostanie powołana przez Burmistrza Borku Wlkp.
Prawa autorskie wybranego w drodze konkursu projektu
przechodzą na Urząd Miejski w Borku Wlkp.
V.TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIAPRAC:
Prace konkursowe należy składać lub przesyłać na adres:
Urząd Miejski w Borku Wlkp.
ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp.
z dopiskiem „LOGO”
Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 lipca
2008.
Prace wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane przez
Komisję Konkursową.
Rozstrzygnięcie odbędzie się 30 dni od daty zakończenia
składania prac. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
zmiany daty rozstrzygnięcia w zależności od ilości prac
konkursowych. Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę
główną.
Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawienia
nadesłanych prac zakwalifikowanych do konkursu.
Wręczenie nagrody nastąpi w dniu otwarcia wystawy pokonkursowej. O terminie otwarcia wystawy uczestnicy zostaną
powiadomieni drogą telefoniczną lub listownie.
W przypadku małej liczby zgłoszeń lub niskiego poziomu
artystycznego prac, konkurs może zostać nierozstrzygnięty.
Informacji na temat konkursu udziela pracownik Urzędu
Miejskiego ds. Promocji gminy, wydawnictw, współdziałania i
kontaktów paniAlicja Łopatka (pokój nr. 7 tel. 065 5716120).
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RÓB BADANIE NA OSTEOPOROZĘ. Przychodnia
Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE”
s.c. zaprasza kobiety i mężczyzn na bezpłatne badanie gęstości
mineralnej kości. Osteoporoza jest chorobą, która odwapnia
kości i zmniejsza ich gęstość. Jest to choroba podstępną i
początkowo przebiega na ogół bezobjawowo, wykrywana
zazwyczaj dopiero podczas niespodziewanego złamania.
jednak ważne jest wykrycie choroby we wczesnym jej stadium
oraz wczesne rozpoczęcie leczenia i rehabilitacji. Zapraszamy
na bezpłatne badanie w dniu 23 czerwca br. tel. 065 5715985.
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FOTOGALERIA
Konkurs fotograficzny
“Dziecko w obiektywie”

I miejsce - kategoria młodzież
wyk. Anna Jędrosz

I miejsce - kategoria dzieci
wyk. Zuzanna Łopatka

I miejsce - kategoria dorośli
wyk. Rober Szymański

II miejsce
- kategoria
dorośli
wyk. Justyna
Majerowicz

II miejsce
- kategoria
młodzież
wyk. Anna
Matyszczak
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