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yślimy o jakości –myślimy o kliencie.

Wtym numerze Magazynu Samorządowego
wita Państwa Zespół Redakcyjny w składzie od lewej Elżbieta

Pawlak, Jolanta Majchrzak, Ryszard Busz, Wiesława Wójcik,
Tomasz Marszałek, Mirosław Janowski, Dorota Dudkowiak, Alicja
Łopatka, Barbara Dajewska oraz Elżbieta Borysiak, Marlena
Kowalska, Elżbieta Wojciechowska i Leszek Stanisławski, których
nie ma na zdjęciu. Przedstawiamy Państwu nowy pakiet informacji.
Jest to już nasz przedostatni numer Magazynu w tym roku, a więc
korzystając z okazji składamy serdeczne podziękowania wszystkim
tym, którzynas czytają.

Już
od maja br. w Urzędzie Miejskim trwają

prace nad przygotowaniem i opracowaniem
procedur dokumentacji Systemu Zarządzania
Jakością. To norma PN-EN ISO 9001:2001 ma
spełnić nasze iPaństwa oczekiwania.
Nadrzędnym celem Urzędu Miejskiego jest
zapewnienie profesjonalnej i przyjemnej obsługi
klientów w zakresie realizowanych ustawą zadań
administracji samorządowej oraz opracowanie
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy, która w
zakreślonym horyzoncie czasowym poprawi
jakość życia mieszkańców uwzględniając ich
potrzeby i oczekiwania.
Pierwsze kroki już za nami. Zarządzeniem
Burmistrza Borku Wlkp. został powołany
pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością oraz zespół
ds. opracowania i wdrożenia SZJ. Skład zespołu
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liczy 12 osób i są to pracownicy Urzędu, którzywzięli udział w
szkoleniu zakończonym testemegzaminacyjnym.
Praca zespołu polega na spotkaniu z konsultantem ds.
wdrożenia SZJ oraz rzetelnym i terminowym wykonywaniu
prac poleconych. Każde spotkanie zostaje zakończone
wdrożeniem przygotowanych i skonsultowanych norm. Ten
ogrom pracy, który wykonuje zespół jeszcze trochę potrwa.
Zakończenie wszystkich procedur i certyfikację przewidujemy
na I kwartał 2008r.

Po raz kolejny
w tym roku, już 23 września gościć będziemy kolarzy w

Borku Wlkp. II Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Borku
Wlkp. odbędzie się 23 września br. Patronat honorowy nad
wyścigiem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak. Wyścig ten będzie podsumowaniem cyklu
wyścigów KORONA MIAST. Wyznaczono trasę na pętli
okrężnej, biegnącej ulicami: Zdzieska, Pogorzelska, St.
Gogulskiego, Powstańców Wielkopolskich, Rynek.
Zawodnicybędąmieli dopokonania 60okrążeń, tj. 66 km.

Program i przebieg wyścigu
14.00- 14.10 - otwarcie kryterium - Plac Rynkowy w Borku
Wlkp.
14.10-14.15 - wyścig dzieci młodszych - 1 okrążenie / mała
runda/
14.20-14.30 - wyścig dzieci starszych - 1 okrążenie / duża
runda/
14.40-15.00 -wyścig vip-ów-10okrążeńulicamimiasta
15.00-16.20 -wyścig główny - 60okrążeńx1.1km
16.40-17.10 - dekoracja zwycięzców - Plac Rynkowy w
BorkuWlkp.

W dniu 23 września
2007r. w godz. od 14:00– 17:30 zamknięte dla ruchu zostaną
następujące ulice w Borku Wlkp.: ul. Powstańców
Wielkopolskich ( na wysokości MGOK ul. Gogulskiego), ul..
Gogulskiego, ul. Rynek, ul. Zdzieska (do ul. Pogorzelskiej), ul.
Pogorzelska ( do Karolewa), a także -droga przy przedszkolu w
Karolewie. Zamknięta będzie również droga krajowa nr 12.
Prawidłowość ruchu w czasie trwania wyścigu zabezpieczy
Policja i Straż. Burmistrz Borku Wlkp. i organizatorzy II
Kryterium Ulicznego o Puchar Burmistrza Borku Wlkp.
przepraszają użytkowników dróg i mieszkańców BorkuWlkp.
za w/w utrudnienia w ruchu drogowym.

Gmina zleciławycenę działki
przy ul. Mickiewicza w Borku Wlkp. przeznaczoną pod

zabudowęmieszkaniową.Działka zostanie sprzedanawdrodze
przetarguustnego. Powierzchnia działkiwynosi 0,1263ha.
Obecnie trwają prace geodezyjne w celu przygotowania do
sprzedaży działki budowlanej przy ul. Szosa Jaraczewska
usytuowanej pomiędzy budynkiem byłego Posterunku policji,
a tartakiem.

W celu udoskonalenia
połączeń telefonii komórkowej sieci ERA Firma

PROINVEST Projektowanie i Obsługa Inwestycji zwróciła się
do Burmistrza z wnioskiem o wydzierżawienie gruntu pod
budowę stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z
wieży o wysokości do 50 m i kontenera technologicznego u
podstawy wieży. Firma jest zainteresowana umiejscowieniem
wieżywmiejscowościGłoginin.

Z dniem 15 września br. został
zwolniony lokal użytkowy - pomieszczenie byłego

sklepu spożywczo - przemysłowego o powierzchni użytkowej
47 m2 w miejscowości Jeżewo. Lokal jest wyposażony w
energię elektryczną i instalację wodno-kanalizacyjną.
Pomieszczenie przeznaczone jest na działalność handlową.
Cenawywoławcza za najemwynosi 300 zł +VAT / miesiąc. Na
użytkowanie lokalu zostanie przeprowadzonyprzetarg ustny.

W dniu 21
czerwca br. został rozstrzygnięty przetarg na budowę

drogi gminnej w miejscowości Maksymilianów.
Zainteresowanie realizacją inwestycji wykazały 3 firmy, z
czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.P.U.H.
Gembiak&Mikstacki z Krotoszyna. Wykonawca zobowiązał

Z IELONE KSIĄŻECZKI STRACĄ WAŻNOŚĆ !!!

ASTĘPNA SPÓŁKA GMINNA.

Jeszcze niecałe cztery miesiące pozostało wszystkim,
którzy stare dowodyosobistemająwymienić na nowe. Zwlekać
nie warto. Po nowym roku zielone książeczki stracą bowiem
ważność. Termin składania wniosków o wymianę dowodów
osobistych NIE ZOSTAŁ przedłużony, jest aktualny do 31
grudnia 2007r. Przedłużony został jedynie termin wydawania
nowych dowodów osobistych do 31 marca 2008r.
Wszystkich przekonujemy, że warto już teraz udać się w tym
celu doUrzęduMiejskiego.Obecnie niemakolejek i konieczne
formalności można sprawnie załatwić. Pod koniec roku na
pewno będzie gorzej, bo jakmówi urzędnik odpowiedzialny za
sprawy obywatelskie, dowody musi jeszcze wymienić około
900 mieszkańców. Borkowiacy są jednak zdyscyplinowani i
wymieniają na bieżąco swoje dowody. Jednak dla osób, które
dotąd nie wymieniły dokumentu ze względu na niemożność
stawienia się w normalnych godzinach pracy urzędu, np. z
uwagi na pracę, częste podróże służbowe czy też brak urlopu
uruchomione zostały w urzędzie sobotnie dyżury. Wnioski o
wymianę dowodów osobistych będą przyjmowane dnia 22
września i 20 października 2007r. (tj. soboty) w godzinach
8:00-15:00.Jeżeli ktoś jest obłożnie chory i nie może sam udać
się do Urzędu Miejskiego, może poprosić inna osobę o
przekazanie dokumentów. Urzędnik sam zgłosi się po podpis
downioskującegoodowód.
Jeszcze raz przypominamy, że warto te formalności załatwić
już dziś. Po nowym roku zielone książeczki staną się
bezużyteczne. A bez nowych dokumentów trudno nam będzie
załatwićwiele spraw, choćbywbanku czyna poczcie.

W lipcu 2007r. w
Notariacie Gostyńskim został zawarty Akt założycielski

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Zakład Usług
Komunalnych”. Jest to spółka ze 100% udziałem gminy. W
chwili obecnej trwa rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Przedmiotem działalności będą m..in.: utrzymanie
czystości i porządku; utrzymanie zieleni; działalność
usługowa, remontowa; obsługa targowiska; gospodarowanie
odpadami. Na początku swej działalności Spółka została
wyposażona w grunt pod budowę targowiska oraz kwotę w
wysokości 10 000 Pln. Pierwszym zadaniem spółki jest
zaprojektowanie oraz budowa i urządzenie nowego targowiska,
które mieścić sie będzie przy drodze gminnej naprzeciw
przedszkola w Karolewie.
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OLARZE ZNÓW W BORKU WLKP.

ZAPRASZAMYNAWYŚCIG

TRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM
ZWIĄZANE Z WYŚCIGIEM.

ZIAŁKIBUDOWLANE.

ELEFONIA KOMÓRKOWA.

OKAL UŻYTKOWY.

ROGA W MAKSYMILIANOWIE.
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się wykonać niniejszą inwestycję za kwotę 597 300,23 zł brutto
i udzielić 36-miesięcznej gwarancji powykonawczej. Od
początku sierpnia trwa budowa drogi w Maksymilianowie na
odcinku 1074mb. Zostały już wykonane prace ziemne W
dalszym etapie prac zostanie położony dywanik asfaltowy.
Wkrótce nastąpi odbiór prac.

Gmina
Borek Wlkp. wraz z Energetyką Poznańską przystąpi

jeszcze w tym roku do modernizacji oświetlenia ulicznego na
Rynku w Borku Wlkp. Przebudowa będzie polegała na
wykonaniu kablowej linii oświetleniowej i likwidacji dotychc-
zasowej linii napowietrznej. Zostaną zamontowane stylowe
lampy uliczne.

Obecnie projekt-
anci nanoszą ostateczne zmiany w swym projekcie, które

zostały zgłoszone przez tutejszy urząd. Z końcem października
projekt z uzgodnieniami powinien być gotowy. Jeszcze w tym
roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę, gmina ogłosi
przetarg na wykonawstwo. Więcej informacji przedstawimy
Państwu w grudniowym numerze Magazynu Samorządowego
Gminy BorekWlkp.

Od czerwca trwają prace
pro j ek towe Budowy Ś rodow i skowe j Ha l i

Widowiskowo-Sportowej z zapleczem w Borku Wlkp. Obecnie
Gmina oczekuje na warunki przyłączeniowe dla sieci wodocią-
gowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych.
Kompletny projekt wraz z pozwoleniem na budowę obiektu
przypada na koniec roku kalendarzowego.

Powrócił do nas dawno oczekiwany temat
biopaliw. Już w grudniu br popłynie pierwszy olej. Na

dzień dzisiejszy zakład biopaliw jest w budowie.
Przypomnijmy, że zakład powstaje w Borku Wlkp. przy ulicy
Jeżewskiej. W grudniu br do eksploatacji zostanie oddana
tłocznia i magazyn. W kwietniu 2008 r. planuje się całkowite
zakończeni prac i popłyną pierwsze biopaliwa. Głównym
udziałowcem spółki są Włosi. Ten zakład to wielka szansa dla
nas wszystkich a szczególnie dla tych którzy poszukują pracy.
W chwili obecnej w zakładzie zostało zatrudnionych 6 pra-
cowników z terenu naszej gminy, a w grudniu planuje się
przyjęcie następnych10 pracowników.

Od
wiosny br. trwają prace przy budowie budynku świetlicy

wiejskiej ze zbiornikiem bezodpływowym w Leonowie.
Inicjatorem powstania świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP był
sołtys wsi Leonów i naczelnik OSPBolesławów pan Zbigniew
Wawrzyniak, który nadzoruje budowę. Inwestycja finansowa-
na jest ze środków budżetowych Urzędu Miejskiego w Borku
Wlkp. i Zarządu Oddziału Województwa Wielkopolskiego
ZOSP RP w Poznaniu. Wszystkie prace budowlane wykonywa-
ne są w czynie społecznym przez mieszkańców Leonowa i
kilku druhów OSP Bolesławów. W budynku o wymiarach 6 x
11 metrów znajdować się będzie sala oraz sanitariaty. Na
chwilę obecną postawione sąmury zwięźbądachową.

Na
działce przy Stadionem Miejskim w Borku Wlkp.

powstaje boisko do piłki siatkowej plażowej o wymiarach 16m
x 8m. Obecnie trwają prace przy przygotowaniu podłoża.
Zakupiona zostanie siatka i słupki, a także ogrodzenie. Koszt
zadania planuje sie na ok.. 4 tys. zł. Obok tego boiska planuje
się takżebudowę kortu tenisowego i placu zabawdla dzieci.
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RZEBUDOWA OŚWIETLENIANARYNKU.

RACE PROJEKTOWE RATUSZA.

ALA PROJEKTOWANA.

IOPALIWA.

RWA BUDOWA STRAŻNICY OSP LEONÓW.

ĘDZIE BOISKODO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ.

B ORECKA OBWODNICA.

OWE PRZYŁĄCZA .

Praca przy budowie
obwodnicy w BorkuWlkp. postępują. Wykonane zostały

nasypyna drodze powiatowej do Jeżewa (dojazddowiaduktu),
a także wykonano już warstwy bitumiczne( podbudowa i
wiążąca) na odcinku 4 km, pozostało około 1 km. Z końcem
września zostanie ułożona ostatnia warstwa ścieralna na całej
jezdni. Przystąpiono także do robót brukarskich na skrzyżow-
aniach od strony Jarocina i Gostynia oraz wykonano fundament
pod konstrukcję obiektów mostowych na rzece Pogona.
Planuje się zakończyć prace bitumiczne do końca października
br., montaż obiektów mostowych do końca września br., a do
połowy listopada zakończenie robót brukarskich i nawierzchn-
iowych na skrzyżowaniach. Pod koniec listopada planuje się
wykonać drogi zbiorcze oraz bariery i oznakowanie pionowe i
poziome.
Ogólna wartość inwestycji to 48,144 mln zł a zaawansowanie
robót na koniec sierpnia wyniosło 37 mln zł co oznacza, że
zaawansowanie robót wynosi 77%.

Mi e s z k a ń c y u l i c y
M.. Konopnickiej cieszą się z przyłączy kanalizacyjnych.

Dobiegły juz końca prowadzone prace przy budowie kanaliza-
cji sanitarnej w tej ulicy.
To dopiero I etap dużej inwestycji obejmującej w dalszej części
kanalizację sanitarną dla Jeżewa.
Przypomnijmy, że wcześniej na dofinansowanie tego zadania
gminawystąpiła dodwóch funduszy.Mieliśmy pecha!Wnioski
zostały pozytywnie zweryfikowane ale nie otrzymaliśmy
dofinansowania zuwagina brak środkówfinansowych.
Sam proces sięgania po środki unijne jest bardzo długi. Nawet
pozytywna weryfikacja wniosku nie daje gwarancji dofinanso-
wania. Zbyt długi okres weryfikacji wniosków - trwający
często do 9miesięcy opóźnia nasze inwestycje, nie pozwala ich
rozpocząć i stawia nas w niepewności i zakłopotaniu – co dalej
mamy robić?
W chwili obecnej proces tworzenia inwestycji przy udziale
środkówunijnych to okres 2 lat, niewspominamy już o zwrocie
tych środkówdobudżetu, które często trafiajądonas po roku.
Wnaszym przypadku to zadanie zostało wykonane ze środków
własnych i WFOŚ. Wykonawcą zdania była Borecka Spółka
Wodociągów i Kanalizacji. Całkowity koszt zadania to kwota
307 tys. PLN.Wwyniku budowy uzyskano 23 nowe przyłącza
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kanalizacyjne.

Wiele kłopotów dla
ruchu pojazdów stworzyła wąska jezdnia drogi prowa-

dzącej do Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. Dwa jadące
pojazdy z naprzeciwka nie mogły dokonać manewru mijania.
Często komplikowało i utrudniało to szczególnie poranny ruch
pojazdówwożących dzieci do szkoły. Problembył też z tym, że
wszelkie manewry wykonywane przez pojazdy stanowiły
zagrożenie dla ruchu pieszego, a szczególnie utrudniały drogę
dzieci do szkoły. Odpowiedzią na to stał się szeroki chodnik
prowadzący na wprost do szkoły podstawowej. Postanowiono
zwężyć chodnik do bezpiecznej szerokości, uzyskując w ten
sposób szerszą jezdnię. Ogólnie można powiedzieć, że
uzyskano bezpieczną drogę dzieci do szkoły. Większość robót
została wykonana nieodpłatnie w czasie wakacji przez
pracowników szkoły. W chwili obecnej oczekujemy na
wykonanie dywanika bitumicznego, który przykryje ułożony
tłuczeń masą bitumiczną na poszerzonym odcinku. Koszt tego
zadaniapokryje gminaawynosi onok. 7,5 tys. zł.
Ponadto aby poprawić bezpieczeństwo dzieci idących do
szkoły tutejszy Urząd wystąpił z pismem do Powiatowego
Zarządu Dróg w Gostyniu z prośbą o odnowienie przejść dla
pieszych przy Zespole Szkół na ul. Dworcowej, a także o
zmianę oznakowania przy przejściach dla pieszych nawiększe
i odblaskowe. Wystosowano również pismo do Rewiru
Dzielnicowych w Borku Wlkp. z prośbą o szczególny nadzór
drogi dzieci do szkoły i ze szkoły.

Gmina Borek
Wlkp. 28 sierpnia br. złożyła wniosek w Regionalnym

Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu o dofinansowanie ze
środków PEFRON kosztów utworzenia i działania Zakładu
Aktywności Zawodowej.
Wiele czasu poświęcono na skompletowanie dokumentacji,
będącej załącznikiem do wniosku. Najdłuższym czasowo stało
się opracowanie projektu technicznego adaptacji budynku
na ZAZ( ZakładAktywności Zawodowej), który ma powstać w
Leonowie (w budynku po starej szkole).
Warunkiem powstania tego zakładu jest dofinansowanie jakie
gmina może otrzymać od Zarządu Województwa
Wielkopolskiego. Mówi sie tu o dofinansowaniu w wysokości
75-80 % kosztów adaptacji budynku i zakupu specjalist-
ycznego sprzętu.
WZAZ planuje się utworzyć 35 miejsc pracy dla osób niepełn-
osprawnych za znacznym i umiarkowanym stopniem niepełn-
osprawności.
Praca osób niepełnosprawnych polegać będzie na połączeniu
pracy z rehabilitacją. Osoby te będą wykonywać prace przy
usługach pralniczych, pielęgnacji zieleni, produkcji opakowań
tekturowych, przy przygotowywaniu drewna na opał do
kominków oraz przy uprawie warzyw.
Podczas pracy w zakresie zwiększenia sprawności fizycznej
przewidywana jest gimnastyka lecznicza prowadzona przez
zakładowego rehabilitanta przykonsultacji lekarza i pielęgniar-
ki.
W następnym numerze Magazynu Samorządowego poinf-
ormujemy Państwa czy powiodły sie nasze zamierzone
działania!

. Na początku września br. w
Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. z inicjatywy naszej gminy
zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli trzech gmin:
BorekWlkp., Pogorzela iKoźmin.
Spotkanie dotyczyło konsultacji oraz głównych założeń
Programu LEADER+.
Najkrócej mówiąc LEADE+R to program Unii Europejskiej
wspierający rozwój obszarówwiejskich.AbyProgramzaistniał
niezbędny jest kapitał ludzki czyli Lokalna Grupa Działania.
Program przynosi tym większe efekty im więcej osób i
instytucji zaangażuje się w tworzenie i funkcjonowanie
partnerstwa. Program ten wymaga by w składzie grupy byli
zarówno przedstawiciele sektora publicznego ( samorządu),
przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. Grupa musi
opracować Program Lokalny oraz w jej skład ma wchodzić
kilku gmin. Podstawowym dokumentem uprawniającym do
działania jest Lokalna Strategia Rozwoju. Program LEADER
niczego nie nakazuje i nie narzuca a jedynie stwarza możli-
wości i ramy, które samodzielnie musi wypełniać każda
społeczność lokalna zainteresowana tym programem. Lokalna
Grupa Działania otrzymuje i dysponuje środkami z Programu
LEADER wykorzystując je tylko na własne działania. Z tego
programuna1mieszkańca przewiduje się ok450 euro.
Poprzez Lokalną Grupę Działania w ramach tego programu
będziemożna ubiegać się owsparcie na następujące projekty:
–różnicowanie wkierunkudziałalnościnierolniczej
–tworzenie i rozwójmikroprzedsiębiorstw
–odnowa i rozwój wsi
–poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na
obszarach wiejskich
–współpracamiędzyregionalna imiędzynarodowa
–nabywanie umiejętności, aktywizacja i bieżące koszty
funkcjonowania LGD.
Na chwilę obecną prowadzone są rozmowy z konsultantem
celem zawarcia umowy na wypełnienie wszelkich procedur
wymaganych do wdrożenia Program LEADER w ramach
Programu Rozwoju ObszarówWiejskich.
Następne spotkanie przedstawicieli naszych gminodbędzie się
wpaździernikubr.
Po zarejestrowaniu Lokalnej Grupy Działania i spełnieniu
wszystkichwymagań jużw2008 roku będziemożna sięgnąć po
pierwsze środki.

Borecki Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o. o. Karolew 8, powstałą w dniu

06.01.2006r. z przekształcenia Zakładu Wodociągowo –
KanalizacyjnegowBorkuWlkp. z siedzibąwKarolewie.
Spółka została zarejestrowana w XXII Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00002-
486614.
Zakład prowadzi działalność w zakresie dostarczania wody i
odprowadzania ścieków. Zatrudnia na dzień dzisiejszy 17 osób,
z czego 14 osób to pracownicy fizyczni obsługi wodociągów i
oczyszczalni ścieków, natomiast 2 osoby to pracownicy biura
oraz prezes zarządu spółki.
Spółka wykonuje wszystkie prace związane z obsługą stacji
wodociągowych, uzdatnianiem wody, napraw wszystkich
awarii na liniachwodociągowych.
Odmaja 2006r. zakład prowadzi wymianę sieci wodociągowej
wraz z przyłączamiwmiejscowości Zalesie.
Obsługujemywioskiwzakresie odbioru ściekówdowożonych.
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EZPIECZNIEJ PRZY SZKOLE.

MYŚLĄ O NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

AJBLIŻEJ CIEBIE – DLA KAŻDEGO LEADER –
EUROPEJSKIE ŚRODKI NA ROZWÓJ

OBSZARÓW WIEJSKICH

ORECKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI.
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Na zlecenia wykonujemy montaż przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych. Zajmujemy sie rolniczym zagospodarowani-
emosadówwyprodukowanychna oczyszczalni ścieków.
Obecnie zakończyliśmybudowękanalizacji sanitarnejwBorku
Wlkp. na ul. M. Konopnickiej.
Po zakończeniu inwestycji w miejscowości Zalesie, zakład
rozpocznie wymianę linii wodociągowej wraz z przyłączami w
miejscowości Siedmiorogów II.

Jeszcze we wrześniu br
zostaną zamontowane na granicy naszej gminy z gminami

Piaski i Jaraczewo tz. witacze. Tablice mają wysokość 4 m i
szerokości 2,5m. Wykonane zostały z profili stalowych i
pokryte blachą ocynkowaną. Grafika wykonana jest z foli
samoprzylepnej. Tablice zostaną zamontowane na stopie
betonowej. Wykonawcą tablic jest firma UTAL sp. z o.o. z
Poznania.

W dniu 23 sierpnia br. odbyło się
wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury,
Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego Rady Miejskiej Borku Wlkp. Głównym tematem
obrad było zapoznanie się Komisji z przygotowaniem placó-
wek oświatowych do nowego 2007/2008 roku szkolnego. W
tym roku szkolnym w szkołach podstawowych wraz z oddzi-
ałami przedszkolnymi zajęcia rozpoczęło około 680 uczniów,
w gimnazjach około 410, dokładna liczba będzie znana po 20
września. Większość placówek była przygotowana na
przyjęcie uczniów, w niektórych dokonywano jeszcze drob-
nych pracmalarskich.Wszkołach podstawowych i gimnazjach
wszyscy nauczyciele pracują zgodnie z kwalifikacjami. Od
września uczniowie kl. I i II szkół podstawowych uczą się
języka angielskiegowwymiarze dwóch godzin tygodniowo.W
SP w Borku Wlkp. dzieci uczą się także języka niemieckiego-
.Dla uczniów organizuje się różne zajęcia edukacyjne wsp-
o m a g a j ą c e r o z w ó j d z i e c k a
i są to:
- zajęcia rewalidacyjne,
- zajęcia zgimnastyki korekcyjnej,
- zajęcia dydaktyczno - kompensacyjne,
- nauczanie indywidualne.
Dużym zainteresowaniem cieszy się zaoczne Uzupełniające
LiceumOgólnokształcące dla dorosłych działające drugi rok w
Zespole SzkółwBorkuWlkp.

B ZĘDZIEMY MIEĆ WITACZE.
PRAC RADY MIEJSKIEJ. PRZYGOTOWANIE
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO

ROKU SZKOLNEGO.

N OWY PRACOWNIK W URZĘDZIE.

ZANSA NA POZYSKANIE FUNDUSZY

OFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA.

TO BĘDZIE ZARZĄDZAŁ PLACÓWKAMI
OŚWIATOWYMI W GMINIE BOREK WLKP.

W ROKU SZKOLNYM 2007/2008.

Nabór ofert na
wolne stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji, dróg i

remontów trwał w naszym urzędzie do 22 czerwca 2007r. 25
czerwca br. w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko
pracydo II etapu rekrutacji zakwalifikowały się dwie osoby. W
wyniku zakończenia procedury naboru w dniu 29 czerwca na
w/w stanowisko wybrany został pan Andrzej Markowski z
Gostynia, który 1 sierpnia br. rozpoczął pracę w naszym
urzędzie.

. Fundacja
Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Społeczno-

Ekonomicznych zapraszają do udziałuwkonkursie grantowym
realizowanymwewsiach imiasteczkachdo6 tys.mieszkańców
pt. „NASZAWIEŚNASZĄSZANSĄ”.
Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego
celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańc-
ów wsi i małych miasteczek, a podjęte działania przyniosą
trwały efekt.
Zachęcamy organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy do
aktywnego włączenia się do konkursu, ponieważ liczba
podmiotów, które mogą w nim uczestniczyć jest bardzo
szeroka: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje
religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze,
komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne,
organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje
kobiece, grupy odnowy wsi, sołectwa, rady sołeckie, parafie,
ochotnicze straże pożarne, koła gospodyńwiejskich.
Minimalna kwota o którą można się ubiegać wynosi 4 tys. zł, a
maksymalna to 10 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące
konkursu są dostępnena stronach http://www.fww.org.pl/ oraz
http://www.witrynawiejska.org.pl/ , gdzie również znajduje się
formularzwnioskuodotację oraz instrukcja do formularza.
Termin składaniawnioskówupływa8października 2007r.
Również Polska Fundacja i Dzieci i Młodzieży zaprasza
również do wzięcia udziału w programie dotacyjnym Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności RÓWNAĆ SZANSE 2007.
Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służą-
cych wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży w wieku
13-19 lat z terenów wiejskich i małych miast do 20 tys.
mieszkańców.
O dofinansowanie projektów mogą się ubiegać organizacje
pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i
fundacji), a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,

placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz
grupynieformalne (również tworzone przezmłodzież).
Maksymalna kwota dotacji może wynieść 7 tys. zł, a termin
przesyłaniawnioskówupływa10października 2007r.
Szczegółowe informacje, zasady konkursu, formularz wniosku
oraz kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej
www.rownacszanse.pl.

Podobnie jak
wubiegłym roku, pracodawca, który wykształci młodocianego
pracownika składa wniosek o dofinansowanie kosztów
kształcenia. Wnioski można pobierać w Gminnym Zespole
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Borku Wlkp., ul.
Szkolna 1, pokój nr 47 oraz ze strony
(aktualności - miesiąc czerwiec). We wniosku znajdziecie
Państwo: jakie dokumenty należy załączyć, określone jest
miejsce składania wniosku, termin załatwienia sprawy, tryb
odwoławczyoraz termin składaniawniosku.
Dofinansowanie przyznaje Burmistrz, ze względu na miejsce
zamieszkaniamłodocianego pracownika.

W Zespole Szkół im.
Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. szkołą będzie
zarządzał dotychczasowydyrektor PanKrzysztofBaska.
Burmistrz Borku Wlkp., za zgodą Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty, przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora Panu
Krzysztofowi Basce na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 1
września 2007 r. dodnia 31 sierpnia 2012 roku.
W pozostałych placówkach oświatowych funkcję dyrektorów
pełnić będą:
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- w Zespole Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i
Gimnazjum w Zimnowodzie Pani Barbara Krzekotowska,
- w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły – Pan
WładysławHałas,
- w Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego – Pani
Alina Sokół,
-wSzkole PodstawowejwZalesiu –Pani ElżbietaWojtkowiak,
- w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” – Pani Barbara
Wawrzyniak.

W roku
szkolnym 2007 /2008 w gminie Borek Wlkp. uczniów do

szkół dowozić będą dwa szkolne autobusy gminne i dwa
autobusy przewoźnika. Przetarg na dowożenie uczniów do
szkół wygrała Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Borku Wlkp.,
ze stawką za1km 2,56brutto.
Każdy uczeń, objęty obowiązkiem dowożenia jest przypisany
do odpowiedniego kursu i ma zapewnione siedzące miejsce w
autobusie. Dziećmi podczas przewozów opiekują się prze-
szkolone opiekunki, zatrudniane przezgminę.
Jeśli są wolne miejsca w autobusach z dojazdu do szkół
korzystają również uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjów nie objęci obowiązkiem dowożenia oraz uczniowie
uczęszczającydo szkół ponadgimnazjalnych.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2007/008 Zespołu Szkół im
Jana Pawła II w Zimnowodnie rozpoczęło się uroczystą Mszą
św. wKościele. Wszyscyuczniowie wraz z gronemnauczycie-
lskim, pracownikami i rodzicami przeszli do szkoły. Dyrektor
Szkoły Barbara Krzekotowska przywitała zgromadzonych w
sali gimnastycznej, następnie przedstawiła informacje
dotyczące planu przydziału sal i wychowawstwo w poszczegó-
lnych klasach. Uczniów powitał również burmistrz Marian
Jańczak. Po uroczystości wszyscy uczniowie rozeszli się wraz
ze swoimi wychowawcami do klas.

W maju z okazji
Dnia Matki wszystkie przedszkolaki ze swoimi wychowawcz-
yniami przygotowały dla swoich ukochanych mam piękne
programy artystyczne przepełnione najszczerszymi życzen-
iami. Starsze grupy prezentowały je na piknikach w lesie, a
młodsze wprzedszkolu. Chwilą umilenia dzieci i rodziców był
wspólny poczęstunek.
Dnia 2 czerwca br. odbył się IXFestynDziecięcywKarolewie z
udziałem zaproszonych gości i rodziców. Każda grupa
wiekowa zaprezentowała taniec ludowy i przyśpiewkę. Piękne
ludowe stroje dodały blasku występom dzieci. Po części
artystycznej dzieci degustowały grochówkę i kiełbasę z rożna.
Przedszkolna Olimpiada Sportowa w Karolewie pod patron-
atem Przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Kręciołka
odbyła się 5 czerwca 2007r. z udziałem zaproszonych gości i
rodziców. Po odśpiewaniu hymnu państwowego wszystkie
dzieci dzielniewalczyływspółzawodnicząc ze sobą o najlepsze
wyniki w czterech dyscyplinach sportowych: rzut woreczkiem
na odległość, bieg na czas, skok w dal, rzut ringo. Zwycięzcy
otrzymali medale i nagrody, a pozostałe dzieci nagrodę
pocieszenia.
Dnia 20 czerwca zakończyły swoja edukację przedszkolną
dzieci 6–letnie z grup „Smerfy” i „Leśne Ludki”. Przedszkolaki
przygotowały program artystyczny, który przedstawiły swoim
rodzicom oraz zaproszonym gościom. Na pamiątkę z rąk Pani
dyrektor przedszkola otrzymały dyplomiki imaskotkę.
W miesiącu lipcu br. wykonany został kompleksowy remont
dachu na budynku przedszkola. Wykonana została izolacja,
dach pokryty został nową papą, otynkowano wszystkie kominy
i wymieniono rynny. W dolnej kondygnacji przedszkola w sali
„Leśnych Ludków”wyremontowana została sala.Wpomieszc-
zeniu położono nowe wykładziny, panele ścienne, sala została
również odwilgocona i pomalowana.

RZĄDOWY PROGRAM DOFINANSOWANIA
ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH ORAZ

JEDNOLITYCH STROJÓW. Na mocy ustawy o systemie
oświaty został wprowadzony obowiązek noszenia jednolitych
strojów przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Realizacja tego obowiązku, jak również innewydatki związane
z początkiem roku szkolnego (w tym zakup podręczników
szkolnych) stanowi istotne obciążenie dla budżetu domowego
wielu rodzin.
Dlatego Rada Ministrów postanowiła rozszerzyć dotychcz-
asową ofertę pomocy materialnej udzielanej uczniom. W
drodze uchwały podjętej przez Radę Ministrów w dniu 2 lipca
2007 roku przyjęty został Rządowy program pomocy uczniom
w 2007 r. „ Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci
rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub
naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinanso-
wanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstaw-
owych i gimnazjów”.
Założeniem tego programu jest wsparcie tych rodzin uczniów,
które z powodu trudnej sytuacji materialnej i życiowej nie są w
stanie w ramach środków własnych dokonać zakupu jednolity-
ch strojóworaz podręcznikówszkolnychdla swoichdzieci.
Pomoc finansowa –zarówno na zakup podręczników, jak i tzw.
„mundurków”, zgodnie z obowiązującymi przepisami
przysługuje dzieciomoraz uczniompochodzącymz rodzin,
wktórychdochódna jedną osobęnieprzekracza kwoty 351 zł.
O pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników
szkolnychmogą ubiegać się rodziny, których dzieci rozpoczyn-
ająw roku szkolnym2007/2008:
- roczneobowiązkoweprzygotowanie przedszkolne,
- naukęwklasach I-III szkół podstawowych.
Wysokość tej formypomocywynosiw przypadku:
- ucznia rozpoczynającego roczne przygotowanie przedszkolne
– 70 zł,
- ucznia klasy I szkoły podstawowej –130 zł,
- ucznia klasy II szkoły podstawowej– 150 zł,
- ucznia klasy III szkoły podstawowej–170 zł,
Wsparcie w zakresie dofinansowania zakupu jednolitego stroju
przysługuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów,
pochodzącym z rodzin spełniających powyższe kryterium
dochodowe. Wysokość tego dofinansowania wynosi 50 zł na
jednego ucznia.
By skorzystać z wymienionych form pomocy rodzice lub
prawni opiekunowie ucznia zobowiązani byli, w określonym
terminie, złożyć wniosek w szkole, do której uczeń będzie
uczęszczałw roku szkolnym2007/2008.
Informujemy rodziców, że gmina otrzymała część środków na
wyżejwymienione zadanie.
Kwoty dofinansowania zakupu podręczników oraz tzw.
„mundurków” wypłacane są w szkole, do której uczeń uczęsz-
cza.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ.

OWY ROK SZKOLNY W ZIMNOWODZIE.

IEŚCI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
„PODDĘBEM”WKAROLEWIE.
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Zpieniędzy ze sprzedaży odpadówwtórnych zakupione zostały
do w/w sali tablice korkowe do gazetek tematycznych.
Wmiesiącu lipcu plac zabawwzbogacił się o kolejne huśtawki.
Był to prezent Mariana Jańczaka Burmistrza Borku Wlkp. z
okazji imienin przedszkola.

Obóz Sportowy
Lekkoatletyczny odbył się w dniach od 30 lipca do 13

sierpnia w Pucku. Były to sportowe wakacje zorganizowane
przezPolski Związek LekkiejAtletykiwWarszawie.
Na tymoboziebyło 6uczniówzZespołuSzkółwZimnowodnie
i 14 uczniów z Gimnazjum nr 1 w Gostyniu. Od kilku lat istnieje
współpraca między tymi szkołami i wspólnie uczestniczą w
obozach. W obozie uczestniczyło 200 młodzieży z różnych
Klubów Sportowych z przewagą wojewódz twa
Dolnośląskiego. Do obozu pieniądze dołożył w 50% PZLA,
oraz Bank Spółdzielczy i Gminna Komisja Rozwiązywania
ProblemówAlkoholowych.
Celem obozów jest przygotowanie do ważnych zawodów
sportowych m.in. Mistrzostw Wojewódzkich w Lekkiej
Atletyce, JesiennychBiegówPrzełajowych.
PierwszeZawody odbyły się2września na stadioniewLesznie.
Kinga Raźna z wynikiem 2,30 zajęła 3 miejsce na 800 metrów,
będzie ona reprezentowała woj. Wielkopolskie na
MakroregioniewStargardzieSzczecińskim15września.

PółkoloniewZespole Szkół im JanaPawła II odbyły się w
dniach od 25 do 28 czerwca.Uczestniczyłow nich 54 uczniów i
3 opiekunów. Wszystkie dni były wyjazdowe: Kinepolis
Poznań, Mc Donald, Basen Akwawit Leszno, stadion
Smoczyka w Lesznie, Miasteczko Kowbojskie w Luboniu,
KsiężycoweWigwamy na Brzeziu. Dzieci wpłacały zaliczkę a
wyjazdy finansowane były przez Gminny Komisję
RozwiązywaniaProblemówAlkoholowych.

19 czerwca 2007 roku po raz 12. Szkoła
Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w

Wycisłowie gościła w swoich progach drużyny z zaprzyjaźn-
ionych szkół powiatu gostyńskiego. Na imprezę sportową
przybyli również zaproszeni goście m.in. Wicestarosta p.
Janusz Sikora , p. Mieczysław Kowalski, p. Bogdan Kowalski
,promotor gminyp.Alicja Łopatka i dyrektorzy szkół.
Zawodniczki rozegrały mecze piłki ręcznej, a chłopcy walczyli
o zwycięstwo w piłce nożnej. Najlepszą zawodniczką została
Romka Fornalik z SP Borek Wlkp., a najwszechstronniejszym
piłkarzemzawodnik zSPSikorzyn.Sędzią głównymzawodów
byłpanGabriel Szczepaniak.
Współorganizatorami rozgrywek oraz fundatorami pucharów i
statuetek byli: TKKF „ Kosmos” Borek Wlkp. , LZS Borek
Wlkp. ,UrządMiejskiw BorkuWlkp.
W piłce ręczna dziewcząt I miejsce – zajęła SP Borek Wlkp., a
po niej kolejno szkoły Szelejewo, Wycisłowo, Zalesie i
Zimnowoda.
I miejsce w piłce nożna chłopców zdobyła drużyna SP
Sikorzyn, a po niej kolejno Szelejewo, Borek Wlkp.,
Wycisłowo, Zimnowoda iZalesie.

.
Odświętny charakter miała impreza dla rodziców

zorganizowana w niedzielę 17 czerwca 2007 roku przez
szkolną bibliotekę na terenie zielonym przy Szkole

Podstawowej im. E.BojanowskiegowWycisłowie.
Uczniowie szkoły pod opieką nauczycieli zorganizowali
spotkanie przy ognisku, podczas którego dzieci czytały
fragmenty książek znanych ich rodzicomzdzieciństwa.
Za pomocą wierszy podziękowali mamie i tacie za trud i
wychowanie.Następnie już jakomali aktorzyprzedstawili baśń
o Czerwonym Kapturku. Po części artystycznej uczestnicy
spotkania smażyli kiełbaski przy ognisku i sprawdzali jak
znają swoich rodziców uczestniczącw różnych zabawach.

W dniu 6 czerwca 2007 r. w
MGOK-u w Borku Wlkp. odbyły się V Powiatowe

Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia. W mistrzostwach wzięły
udział reprezentacje gmin Poniec, Gostyń, BorekWlkp. Gminę

Poniec reprezentowały: SP Poniec i SP Sarbinowo, gminę
Gostyń reprezentowały: SP nr 1 Gostyń i SP Kunowo, natom-
iast gmina Borek Wlkp. była reprezentowana przez SP Borek
Wlkp., SPPogorzela oraz gospodarzy ze SPWycisłowa.
Konkurs przygotowała Szkoła Podstawowa im. E.
Bojanowskiego w Wycisłowie. Celem rozgrywek była
popularyzacja zabawowej formy uczenia się tabliczki mnoże-
nia z wykorzystaniem kart matematycznych. Rozgrywki
przebiegaływ trzech kategoriach: klasy III, IV iV.
Trzecioklasiści spośród siebie wybrali „Królową skakanki”.
Została nią ta osoba, która podczas skoków przez skakankę
podała właściwe iloczyny i czynniki. I miejsce zdobył Hubert

O

O

BÓZ SPORTOWY W PUCKU.

ÓŁKOLONIE W ZIMNOWODZKIEJ SZKOLE.

LIMP 2007.

OCZYTAM CI, MAMO , POCZYTAM CI, TATO

UROMATEMATYK 2007.

P

P

E
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Kubiak zSPWycisłowo.
Na poziomie klas trzecich wybierano także „Piłkarza –
matematyka”. Każdy z uczestników musiał popisać się bardzo
dobrą znajomością tabliczki mnożenia. Jeżeli odpowiedź była
prawidłowa to miał szanse zdobyć dodatkowe punkty, pod
warunkiem, że oddał celny strzał piłką nożną do bramki z
odległości 5m,6m,7m,8m, 9m, 10m.
I miejsce zdobył Patryk Juskowiak -SP Wycisłowo, a III
miejsce przypadłoMałgorzacieGrzemskiej - SPBorekWlkp.
Uczniowie klas czwartych rywalizowali w dwóch grach:
„Szeryf” oraz „Olimpijczyk”. Gra „Szeryf” polegała na
zebraniu jak największej liczby kart podzielnych przez
wskazany iloczyn.
W wyniki tej gry III miejsce zajął Szymon Glapka - SP
Wycisłowo.
Druga gra, w której rywalizowali uczniowie klas czwartych
miała na celuwyłonienie najlepszego „Olimpijczyka”.Nie była
to jednak konkurencja olimpijska. Gra ta polegała na jak
najszybszym bezbłędnym połączeniu w pary kart o iloczynach
równych lubwiększychod 20.

Klasy piąte rywalizowały także w dwóch grach: „Prymus” i
„Krzyżak”. W grze „Prymus” trzeba było się wykazać dużym
refleksem i szybciej od swojego konkurenta podać prawidłowo
sumędwóch iloczynów.
II miejscew tej grze zdobyła ŚpitalniakAgnieszka - SPBorek, a
III miejsce Wojciechowski Marcin- SPBorek
Ogromne emocje i duży doping publiczności wywołała gra
„Krzyżak”, w której Imiejsce zająłWojciechowskiMarcin - SP
Borek i IImiejsceŚpitalniakAleksandraz SPBorekWlkp.
Zwycięzcy w poszczególnych grach otrzymali nagrody i
dyplomy.

Dnia
09 lipca 2007 r. zosta a podj ta uchwa a nr X/60/2007 Rady
Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie przyj cia Strategii Integracji
i Rozwi zywania Problemów Spo ecznych Gminy Borek
Wielkopolski na lata 2007 - 2013 . Z strategi mo na si
zapozna na stronie internetowej; bip.borek leszczynsk-
ie.net/mgops
W m-cu sierpniu br. otrzymaliśmy od Wojewody
Wielkopolskiego zwiększony plan dotacji na realizację
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywia-
nia „ w kwocie 14.707,- zł. Łączna kwota planu dotacji na rok
2007 obecnie wynosi 77.718,- zł W pierwszym półroczu
pomocą objęliśmydożywianiem376osóbna kwotę 94.812,- zł.
Na okres od 03.09.2007r do 30 .11.2007r został zatrudniony

jeden pracownik w ramach robót publicznych z programu„
Nie jesteś sam”
Naszej gminie zosta o przyznane 17 miejsc na wypoczynek
letni dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Obowi zuj cy wiek
dzieci na kolonie od 7 do 15 lat. Termin kolonii obowi zywa
od 01 sierpnia do 14 sierpnia 2007r. Miejsce kolonii to Dom
Wczasowo – Kolonijny „DUNAJEC”. Dzieci zosta y wytyp-
owane przez tutejszy o rodek , jak równie zosta zagwaranto-
wany przywóz i odwóz dzieci do Gostynia , gdzie autokarem
uda y si na miejsce kolonii. Zasi ek piel gnacyjny wyp ac-
any jest równie przez tutejszy o rodek dla osób, które
uko czy y 75 lat i nie posiadaj w asnego ród a dochodu.
Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach b d cych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.z
2002r Nr. 42 poz.371 z pó . zmian.) wprowadza zmiany a
mi dzy innymi ,i osoby, które ubiegaj si o przyznanie
pomocy pieni nej z rodków kombatantów do cza do
wniosku stanowisko kierownika o rodka pomocy spo ecznej
w a ciwego ze wzgl du na miejsce zamieszkania wnioskod-
awcy. Stanowisko kierownika powinno zawiera informacje o
sytuacji rodzinnej, materialnej oraz pomocy udzielanej przez
o rodek a tak e opini co do zasadno ci przyznania pomocy
pieni nej .
Nie zmieni si termin wyp aty zasi ków rodzinnych , zaliczki
alimentacyjnej na nowy okres zasi kowy . Dla przypomnienia
podajemy terminy:

wiadczenia rodzinne – wyp aty gotówkowe dla osób ,których
nazwiska zaczynaj si odA-J 20 – go ka dego m-ca
K-O 23 - go ka dego m-ca
P- 27 - go ka dego m-ca
Na konta osobiste 20 –go ka dego m-ca
Zaliczka alimentacyjna
27 – go ka dego m-ca ( wyp ata gotówkowa i na konta osobiste)
W przypadku dni wolnych od pracy wiadczenia gotówkowe
wyp acane b d w nast pnym dniu roboczym.
Informujemy osoby ,które korzystaj z wiadcze rodzinnych
lub pomcy spo ecznej aby koniecznie zg asza y jakiekolwiek
zmiany, poniewa maj znacz cy wp yw na prawo do pobier-
ania wiadcze . Zmiany to przede wszystkim uzyskanie
dochodu , podj cie zatrudnienia, sytuacja rodzinna np. zgon
cz onka rodziny ,ubycie cz onka rodziny z ró nych powodów.
Nie zg oszenie tych zmian w terminie skutkuje konieczno ci
zwrotu wiadcze jako nienale nie pobranych.

. W ramach prowadzenia profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej, po raz kolejny
uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Głównym celem kampanii było promowanie
zachowań prospołecznych i prozdrowotnych, przeciwdziałanie
negatywnym skutkom używania alkoholu, narkotyków oraz
stosowania przemocy, promocja sportu jako alternatywy wobec
patologii.
Do biura kampanii napłynęły tysiące prac. Wśród laureatów
znaleźli się przedstawicielenaszejGminy:
- Martyna Bartoszak ze Szkoły Podstawowej im. Edmunda
BojanowskiegowWycisłowie,
- Agnieszka Szymczak z Zespołu Szkół im. Powstańców
Wielkopolskich w BorkuWlkp.
- Olga Szymczak ze Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Zimnowodzie,
- Zuzanna Augustyniak ze Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

I NFORMACJE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W BORKU WLKP.

AGRODZENI W KAMPANII „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”
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SzkołyPodstawowej iGimnazjumwZimnowodzie,
- Karolina Talaga ze Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Zimnowodzie,
- klasa I zZespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Zimnowodzie,
- klasa II z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Zimnowodzie,
- klasa III z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Zimnowodzie.
Wszystkimwyróżnionymserdeczniegratulujemy!

Uroczystości dożynkowe są przede
wszystkim świętem dla rolników, sadowników, hodowców

oraz pracowników przemysłu okołorolniczego. Ale tak
naprawdę owoce ich pracy maja bezpośredni wpływ na życie i
zdrowie nas wszystkich.
Święto Plonów poświęcone tegorocznym zbiorom zbóż w
naszej gminie zorganizowały sołectwa: Grodnica, Leonów,
Głoginin, Studzianna, Siedmiorogów I, Bruczków,

Bolesławów, Zalesie, Karolew, Skoków, Koszkowo. Wspólne
dożynki w Jeżewie zorgani-
zowały sołectwa Wycisłowo,
Jawory, Jeżewo i Strumiany.
Nie wszędzi e dożynk i
rozpoczynały się mszą św. w
intencji rolników zmodlitwą,
aby chleb z tegorocznych
plonów dzielony był tak, by
dlawszystkich starczyło.
Często była to tylko zabawa z
okazji zakończenia zbiorów.
Sołectwa, które podjęły się
zorganizowania dożynek w
swych miejscowościach
o t r z y m a ł y z U r z ę d u
Miejskiego w Borku Wlkp.
dofinansowanie na ten cel w
kwocie do200,00 zł.
Z okazji zbliżającego się Święta Plonów, które przypada 23
września Zespół Redakcyjny życzy wszystkim rolnikom, by
najbliższe lata przyniosłyWamwiele radości oraz zadowolenia
z wykonywanej pracy. Niech życie przynosi Wam obfite plony
zarówno na gruncie zawodowym, jaki i osobistym.

Celem Polaków walczących w
czasie II wojny światowej była wolna Polska. 68 lat

minęło od września 1939 r., kiedy to Niemcy faszystowskie i
Związek Radziecki, atakując nasz kraj bez wypowiedzenia
wojny, przerwał sen o budowie wielkiej Polski. Żołnierze
polscy opuszczeni przez sojuszników bili się dzielnie. Niestety,
przewaga techniczna i ilościowanapastników spowodowała, że
po niemalmiesiącuwalk przyszły dni ostatecznej porażki. Cały
kraj znalazł się pod okupacją, ale duch oporu narodu nie został
złamany. W myśl słów marszałka Józefa Piłsudskiego: Być
zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na
laurach – to klęska., nim jeszcze umilkły odgłosy wrześniowy-
ch walk, zaczął organizować się ruch oporu i rozpoczynał się
niemal sześcioletni okreswalk iofiar.
Dla uczczenia pamięci Polaków walczących o Niepodległa
Polskę , w dniu 1 września br. w BorkuWlkp. odbyła się msza
św. w intencji KombatantówKoła BorekWlkp. wKościele pw.
Św. Stanisława Bpa. Po mszy św. delegacje złożyły wiązanki

kwiatów pod tablicami pamiątkowymi na Rynku w Borku
Wlkp.

O S P G M I N Y B O R E K W I E L K O P O L S K I
NAJLEPSZE W POWIECIE.

NFORMACJA O SYTUACJI POŻAROWEJ I
MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH.

Ochotnicze Straże
Pożarne Gminy Borek Wielkopolski wygrały rywalizację
ogólną Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych,
które pod koniec czerwca 2007 roku odbyły się na Stadionie
Miejskim w Borku Wielkopolskim. Na ten sukces złożyły się
osiągnięte wyniki w poszczególnych kategoriach i grupach
wiekowych: I grupa żeńska 12 – 15 lat – MDP Siedmiorogów
Drugi (III miejsce), I grupa męska 12 – 15 lat – MDP Borek
Wlkp. (I miejsce), grupa C – żeńska powyżej 16 lat – OSP
Karolew (V miejsce), grupa A – męska powyżej 16 lat – OSP
BorekWlkp. (I miejsce).

Od początku
roku do dnia 28 sierpnia 2007 roku na terenie Gminy Borek
Wielkopolski powstało 16 pożarów oraz 76 miejscowych

zagrożeń.
Bardzo spokojnie minęła tegoroczna akcja żniwna, podczas
której zanotowano dwa pożary: wStudziannie (spłonęła obora)
i Bolesławowie (drobny pożar ścierniska). Natomiast w skutek
działań sił przyrody znacznie przybyło miejscowych zagrożeń;
w styczniu wystąpiły silne huragany i wiatry a w sierpniu
gwałtowne opady atmosferyczne. Niepokojącym zjawiskiem
jest utrzymywanie się zdarzeń w środkach transportu, szczegó-
lnie w liczbie wypadków samochodowych.

I

ŚWIĘTO PLONÓW.

OLNA POLSKA.W
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NI BORKU WLKP.

RUDNY WYŚCIG – KORONA MIAST DOLSK-
BOREK WLKP.

Tegoroczne obchody Dni Naszego
Miasta trwały od 14 – 17 czerwca. Rozpoczęły się

uroczystą sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp., na której

jubilatom wręczone zostały medale z okazji 50-lecia pożycia
małżeńskiego, byli to: Maria i Bernard Szymaniak z
Bruczkowa, Maria i Stefan Andersz z Jawór, Czesława i
Sylwester Gruchot z Zimnowody, Danuta i Wacław Rożek z
Zalesia.
Następnym ważnym punktem sesji było podjęcie uchwały w
sprawie: nadania tytułów i odznak „Zasłużony dla Gminy
Borek Wlkp.” dla OSP w Borku Wlkp. , Pani Teresy Majchrzak
oraz Pana Bronisława Szymczaka i uroczyste wręczenie
odznak.
Wdrugimdni obchodów ŚwiętaMiasta odbył sięVPowiatowy
TurniejAerobiku, gdzie
Imiejsce zajęła grupa zGimnazjumwPępowie
II miejsce – Gimnazjum w Borku Wlkp. kl IIIB
III miejsce – UKS BorekWlkp.
Nad prawidłowością turnieju czuwała komisja w składzie
L.Koczorowski,A.Juskowiak iU.Burzyńska.
Puchary ufundowali:
I msce –V-ce Starosta p.Janusz Sikora
IImsce –Burmistrz Marian Jańczak
IIImsce –PrzewodniczącaKomisjiOświaty Róża Jędrosz.
W sobotę po zawodach w skokach przez przeszkody dla
amatorów i Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej rozpoczęły sie
prezentacje artystyczne dzieci przedszkolnych i szkolnych, po

których organizatorzy zapraszali na program rozrywkowy dla
dzieci „Skarbnikowe dary”
Głównym punktem imprezy był występ gwiazdy wieczoru
zespołu THE POSTMAN, po którym wszyscy bawili się do
późnychgodzin nocnychprzymuzyce zespołuARBI.
Wniedzielę prezentowali sie kolejno uczniowie naszych szkół,
a zawodnicy „Wisły Borek” rozegrali niestety przegrany mecz
z „Orkanem Chorzemin”.

Pierwszy Ogólnopolski wyścig
zawodowych grup kolarskich zaliczany do pro-ligii telewizji
Polsat rozegrany został na terenie gminDolsk iBorekWlkp.
Wyścig, którego inicjatorem był Dariusz Wojciechowski
zorganizowany został przez Urząd Miejski w Borku Wlkp.,
Urząd Miasta i Gminy w Dolsku i Uczniowski Klub Sportowy
w Borku Wlkp.
Do wyścigu w dniu 24 czerwca zgłosiło się 83 kolarzy z 25
grup kolarskich. Oprócz polskich grup CCC POLSAT
POLKOWICE, DYNATEK, DHL – AUTHOR i WELTOUR ,
swoje uczestnictwo zgłosiła czeska grupa kolarska NCH

TEAM CUBE.
Po prezentacji grup kolarskich o godz. 13:30 rozpoczęła się
rywalizacja uczestników na trudnej trasie wyścigu. Kolarze
mieli do pokonania 6 okrążeń po terenie gminy Dolsk, z
trzema premiami lotnymi na rynku w Dolsku, po czym drogą
brukową peleton przejechał na teren naszej gminy, gdzie do
przejechania zawodnikom zostały trzy rundy z 2 premiami
lotnymi. W sumie kolarze do pokonania mieli 184 km na całej
trasiewyścigu,w tymkilkaodcinkówpobruku.Pomysłodawcą
trasy wyścigu był Dariusz Wojecichowski, który ścigał sie z
całą stawką kolarską i znalazł się na dziesiątym miejscu . Po
minięciu linii mety klasyfikacjawyglądała następująco:
I miejsce Tomasz Lisowicz z grupy CCC POLSAT
POLKOWICE
II miejsce Daniel Czajkowski z grupy DHL–AUTHOUR
IIImiejsceMarcinGębka zgrupyDYNATEK
Nagrodę najaktywniejszego kolarza otrzymał Kazimierz
Stafiej z grupy DHL-AUTHOR, który wygrał większość
lotnych premii. Organizatorzy ufundowali również nagrodę
SUPERBRUKARZA, czyli zawodnika, który uzbierał
najwięcej punktów podczas premii ustawionych na odcinkach
brukowych.Klasyfikacje tą wygrałmarekWesoły z grupyCCC
POLSAT POLKWICE.
Sędziowie oraz obserwatorzy Polskiego Związku Kolarskiego
ocenili bardzo wysoko organizację oraz przebieg wyścigu.
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Podkreślili profesjonalizm zabezpieczenia tras przez służby
porządkowe oraz duże zainteresowanie kibiców w obu
miastach.
Korona Miast Dolsk-Borek Wlkp. był czwartym miastem po
Częstochowie, Gdańsku i Stargardzie Szczecińskim gdzie
zorganizowano wyścigi kolarskie zaliczane do KORONY
MIAST. Dziękujemy naszym kibicom, którzy dopingowali
kolarzy do ostrej rywalizacji.

VI PREZENTACJE ZESPOŁÓW LUDOWYCH I
ŚPIEWACZYCHWIELKOPOLSKI.

ERNIKZEŚMIETANĄ.

ÓŁKOLONIE.

W dniu 15 lipca
2007 r. na Stadionie Miejskim w Borku Wlkp. odbyły się VI
PREZENTACJE ZESPOŁÓW LUDOWYCH I ŚPIEWAC-
ZYCH POŁUDNIOWO – ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI.
Organizatorami imprezy byli: Zespół Regionalny „Borkowiac-
y”, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Miejski w
Borku Wlkp.
Prezentacje poprzedził barwny korowód zespołów ludowych i
śpiewaczych oraz zaproszonych gości, który przemaszerował
ulicami miasta na Rynek, gdzie przed Tablicą Pamiątkową Jana
Pawła II złożono kwiaty i zapalono znicze oraz odśpiewano
„Barkę”. Oficjalnego otwarcia Prezentacji dokonał
Przewodniczący Rady Miejskiej Borku Wlkp. pan Roman
Kręciołek.
Podczas Prezentacji wystąpiło 10 zespołów ludowych i
śpiewaczych z wielkopolski oraz Zespół Ludowy „Dyszel” ze
Żmigrodu.
Estradowe Prezentacje prowadził Piotr Przybylski – członek
Zespołu Ludowego „Borkowiacy”. Mieszkańcom gminy
podczas Prezentacji zaprezentowały się następujące zespoły
ludowe i śpiewacze : „Biskupianie” z Domachowa, „Chojn-
ioki” z Chojna, „Tośtoki” z Pięczkowa, „Studzianna” ze
Studzianny, koźmińska Kapela „Znad Orli”, „Borkowiacy” z
Borku Wlkp., Chór Mieszany im.Czypickiego z Koźmina,
boreckie Koło Śpiewacze „Jutrzenka” i Chór Kościelny z
Gostynia orazKoźmińskaGrupaBiesiadna.
Za udział w Prezentacjach każdy zespół otrzymał dyplom,
maskotkę Gminy Borek Wlkp. oraz kronikę. Imprezie towarz-
yszyła loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami oraz konkurs
na „Najsmaczniejsze ciasto” (sernik i ciasta drożdżowe).

Uczestnikami konkursu były Koła Gospodyń Wiejskich z
gminy Borek Wlkp. oraz mieszkanki sołectw. Zwyciężyły
wypieki gospodyń z Bruczkowa. Poniżej podajemy przepis
ciasta biorącegoudziałwkonkursie.Wdalszej częściwieczoru,
po oficjalnym zamknięciu Prezentacji wszystkich miłośników

tańca dowspólnej zabawyzaprosił zespół „ARBI”.

1 kg sera białego; 1/2 l śmietany
30%; 8 jaj; 1 1/2 szklanki cukru; 2 budynie śmietankowe;

1/2 szklanki cukru ubić z białkami, śmietanę też ubić. Żółtka
utrzeć z 1/2 szklanki cukru dodając po trochu zmielony ser i

budyń.
Następnie dodać białka i śmietanę. Można dosypać 1 łyżeczkę
proszku do pieczenia i olejek cytrynowy. Wszystko lekko
wymieszać iwyłożyć na ciasto
i piec 60 minut w temperaturze 180 stopni
SPÓD: 30 dkg mąki; 15 dkg cukru; 15 dkg margaryny; 3 całe
jajka;2 łyżeczki proszkudo pieczenia
Margarynę utrzeć z cukrem i jajkami,dodać proszek,mąkę i
wszystko wymieszać, wyłożyć na blachę. Przepis na sernik
przekazała uczestniczka konkursu pani Halina Matyszczak z
BorkuWlkp.

W dniach od 30. 07. 2007r do 10.08.
2007r. wM - GOK w BorkuWlkp. odbyły się półkolonie

zorganizowane dla dzieci z gminy Borek Wlkp., uczestniczyło
w nich 72 dzieci,(w I i II turnusie po 36).Dzieci były na
wyprawie z piratami „Dookoła Świata” w Kościanie w Klubie
Nenufar, kąpały sięw jeziorzeCichowo, odwiedziłyKlasztor w
Lubiniu. Sprawdzały swoją sprawność fizyczną w szkole

przetrwania w Brzedni. Uczestniczyły w rozgrywkach i
zabawach sportowych na Stadionie Miejskim w BorkuWlkp.
Pouczającą atrakcją były wizyty gości z : Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendy Powiatowej z
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Gostynia, Rewiru Dzielnicowych z Borku Wlkp. oraz
Powiatowej StrażyPożarnejwGostyniu.
Organizatorami półkolonii już po raz czwarty byli MGOK i
Biblioteka Publiczna w Borku Wlkp.
Uczestnicy korzystali z II śniadania – kanapki, obiadu – zupy-
bądź kiełbasek smażonych na ognisku. Każdy uczestnik
półkolonii na ich zakończenie otrzymał skromny upominek w

postaci przyborów szkolnych.

Podsumowaniem cyklu
imprez wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizo-

wanych przez M – GOK i Bibliotekę Publiczną w Borku
Wlkp., było ZAKOŃCZENIE „LATA 2007”, które odbyło się

26 sierpnia na Stadionie Miejskim w BorkuWlkp.
Uczestnikom imprezy przygrywał zespół muzyczny Super
Max. Dzieci bawiły się wspólnie z artystami z Krakowa, którzy
przygotowali dla milusińskich wiele atrakcji. Wizażystka
malowała dzieciom twarze, szczudlarz i maskotka roznosiły
lizaki i cukierki. Dzieci także chętnie uczestniczyły w bloku
zabaw przygotowanych przez wodzirejki. Dużym zainteresow-
aniem cieszyły się konkurencje i zabawy np. rzut kapciem,
jedzenie parówek na czas, obieranie jabłek, dmuchanie
balonów. Uczestnicy poszczególnych konkurencji otrzymali
nagrody rzeczowe. Licznie przybyłe dzieci wraz z rodzicami,
mlecznymi produktami częstowała krówka z Gostyńskiej
Mleczarni. Imprezie towarzyszyła loteria fantowa.
Zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotograficzna
absolwenta UMK w Toruniu, stypendysty Telewizji Polskiej S.
A.- Łukasza Małkiewicza (geometria, krajobrazy, zabytki

wielkopolski ).
W trakcie festynu odbyło się rozstrzygnięcie wakacyjnego
konkursu plastycznego ph .”Jak zdrowo i bezpiecznie spędzać
czas”. Jury w składzie: Grzegorz Marszałek, Jolanta
Majchrzak,Maria Jańczak,Marlena Kowalska spośród 51 prac
wyłoniło zwycięzców:
Po zamknięciu cyklu zabaw dla dzieci, miłośnicy tańca mogli
uczestniczyćw zabawie tanecznej, do której przygrywała grupa
muzyczna Super Max.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, dzięki którym
dziecimogłymile spędzićwakacyjny czas.

Koło Śpiewacze „Jutrzenka” w
Borku Wlkp. zostało założone w listopadzie 1892r. Przez

Obywateli Miasta Borku Wlkp., z inicjatywy księdza
Aleksandra Brandowskiego. „Jutrzenka” należy do jednych z

najstarszych kół utworzonych w Wielkopolsce w celu pod-
trzymania ducha polskiego przeciwko germanizacji Polaków.
Powstanie koła spotkało się z wielkim poparciem społeczeńst-
wa naszego miasta. Przez 115 lat pełni swą zaszczytną służbę:
Bogu w Kościele, Ojczyźnie podczas każdej narodowej
uroczystości – świadcząc o tym, że Polska posiada własną
wysoką kulturę. „Jutrzenka” przyczynia się także do uświetni-
eniaKultuMatkiBoskiej Pocieszenia naZdzieżu.
Koło jest nadal bardzo aktywne, mimo braku nowych młodych
chórzystów bierze udział corocznie w zjazdowych organizo-
wanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr tj.: Święta
Pieśni i Muzyki Południowo-Zachodniej Wielkopolski oraz
coroczne przeglądy „ Kolędy i Pastorałki”. Koło bierze udział
w koncertach jubileuszowych, okolicznościowych na terenie
gminy boreckiej oraz województwa wielkopolskiego.
Prezesem chóru jest p. Helena Szymczak natomiast dyryg-
entembył p. BronisławSzymczak, obecnymdyrygentem jest p.
Jan Gogół. Chór w czasie swojej działalności otrzymał wiele
podziękowań, wyróżnień, dyplomów, został odznaczony
brązową, srebrną i złotą odznaką Polskiego Związku Chórów i
OrkiestrDętychwWarszawie.
W listopadzie Koło Śpiewacze „Jutrzenka” obchodzić będzie
Jubileusz 115-lecia istnienia.

Kurkowe
Bractwa Strzeleckie mają na ziemiach polskich ponad 700-
letnią tradycję. Były to mieszczańskie organizacje, których
celem było ćwiczenie się posługiwania bronią, aby w razie
potrzeby zbrojnie stanąć w obronie porządku wewnętrznego
jak i odparcia zagrożenia z zewnątrz. Bractwo Kurkowe w

Z AKOŃCZENIE „LATA2007”.

15 LAT „JUTRZENKI”.

5 0 L A T K U R K O W E G O B R A C T W A
STRZELECKIEGO W BORKU WLKP.

1

1

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP. ww.borekwlkp.plwstr. 12

KULTURA



Borku zostało założone w 1857 r. Nie znany jest założyciel
Towarzystwa, gdyż nie zachowały się dokumenty z tego
okresu. Zachowały się jednak zdjęcia pamiątkowe z okazji 50-
lecia i 75-lecia Bractwa. Największą ilość członków w liczbie
89 Bractwo liczyłow roku1926.
Bractwo działało nieprzerwanie do 1939 r. Zawieszenie
działalności trwało aż do roku 1990 r. Po reaktywowaniu w
1991 r. pierwszym prezesem został Czesław Paszkier, a po jego
śmierci funkcję tą przejął Ryszard Zawodny, który obecnie jest
prezesem . KBSwBorkuWlkp. liczy 24 członków.Aktualnym
królemkurkowym jest JanKuliński.
W swej historii przedwojennej wśród członków bractwa
wspominamy takie nazwiska jak: Zygmunt Dużyński,
Franciszek Skrzypczak, Leon Gogulski, Franciszek
Lenartowicz i wielu innych.

11 sierpnia w sali widowiskowej Miejsko
– Gminnego Ośrodka Kultury w BorkuWlkp. odbyła się

pierwsza edycja POPSESSION. Była to impreza dla muzyków
amatorów oraz fanów muzyki popularnej, big beatu i klasyki
polskiego rocka, którąprowadziła p. ReginaKot.
Muzyczny program w większości wypełniły estradowe

występy rodziny Grześkowiaków z Borku Wlkp. W pierwszej
części spotkania mieliśmy możliwość usłyszenia dawnych
przebojóww wykonaniu p. Jerzego Grześkowiaka wraz z żoną
Edytą, córką Joanną i synem Erykiem. Pani Edyta i Joanna
pięknie śpiewały a Eryk grał na perkusji.Wszyscy świetnie się
bawili. Do estradowych wykonawców dołączyli: p. Cezary
Warczak (pianino) i Anna Borowczyk (saksofon i śpiew).
Następnie zaprezentowano krótkie występy solowe z udziałem
p. Mariana Łuczaka (akordeon) i Leszka Kordusa (tamburyn).
Wszyscywykonawcyotrzymali pamiątkowedyplomy.

Jak co roku Biblioteka
Publiczna w okresie wakacyjnym, przygotowała

program imprez dla dzieci i młodzieży. Dzieci miały okazję
rozwinąć swoje umiejętności artystyczne i plastyczne w cyklu
zajęć ph. „ Środy z Fizią Pończoszanką” oraz „ Każdy zmaluje,
to co lubuje”.Mogływykazać się pomysłowością iwrażliwośc-
ią twórczą, wykonując prace do konkursu plastycznego ph. „
Bohaterowie książekAstrid Lindgren”. Jury, które obradowało
pod koniec wakacji, nagrodziło następujące prace: Kategoria (
7-12 lat ): 1. Monika Augustyniak 2. Małgorzata Marciniak 3.
JanuszMarciniak.Wyróżnienie
otrzymała Julia Bartkowiak. Kategoria ( od 13 lat ) : 1. Marika

Pruszkowska 2. PatrycjaAndrzejewska
3. Lidia Małecka .Wyróżnienie otrzymała Natalia Szwałek.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się różne zabawy i gry
stolikowe, które odbywały sięwczytelni.

. Biblioteka i
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w okresie wakacyj-

nym,byli organizatorami następującychwycieczek:
- 19.07.07 r. – do Kościana – do Parku Rekreacyjnego Nenufar
Club, gdzie uczestnicy wzięli udział w programie „ Z piratami
dookoła świata”
-26.07.07r. –wycieczka rowerowa– Stawiszyn, Jeżewo
-27.07.07r. – do Poznania – do Kinepolis na filmy: „Harry
Potter i Zakon Feniksa” oraz „Shrek 3”

Dnia 29.08.07. w
Sali M – GOK odbyła się dyskoteka z konkursami , w

której uczestniczyło około 70 dzieci. Uczestnicy biorąc udział
w zabawach i konkurencjach sportowychmieli okazję wygran-
ia atrakcyjnych nagród rzeczowych. Dużym zainteresowaniem
cieszył się „Festiwal Piosenki”, w którym oprócz dzieci wziął
udział p .Andrzej Szydłowski . Podczas imprezy wizytę złożył
Kierownik Rewiru Dzielnicowych p Hieronim Tacka, który
życzył dzieciom bezpiecznego powrotu do szkoły.
Organizatorem dyskoteki byłaBiblioteka Publiczna iM–GOK
w Borku Wlkp.

Od połowy lipca
piłkarze Wisły Borek rozpoczęli przygotowania do rozgrywek
piłkarskich sezonu 2007/08.Trener ZdzisławWitczakmając do
dyspozycji 22 piłkarzy przeprowadził 4-tygodniowy cykl
przygotowawczy, gdzie zawodnicy trenowali 4 razy i rozgryw-
ali dwa mecze kontrolne w tygodniu. Na początek Wiślacy
zmierzyli się z Phytopharem Klęka, gdzie doskonale zaprez-
entowali się nasi UKSiacy (M. Kasprzak, A. Sworowski), i
zremisowali 3:3. Potem przyszła pora na trudniejszych rywali:
Biały Orzeł KoźminWlkp., Płomyk Koźminiec, Polonia Środa
Wlkp., Czarni Dobrzyca i Lew Pogorzela.

P
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OP SESSION.

AKACJE W BIBLIOTECE.

O SIĘ U NAS DZIAŁO WSPÓLNIE…

YSKOTEKA Z KONKURSAMI.

KS WISŁA BOREK WLKP. - NOWY SEZON
PIŁKARSKI” ROZPOCZETY!W
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Od 11 sierpnia Wisła rozpoczęła walkę o mistrzostwo klasy
okręgowej. Na początek do Borku zawitała drużyna Kłosa
Garzyn, która wykorzystała błędy Wiślaków i wygrała 2:1.
Kolejny mecz rozegrany został w Kaszczorem z miejscowym
Sokołem, jednak gospodarze okazali się bardzo „niegościnni” i
zaaplikowaliWiśle 3 bramki.Wkońcunadszedł dzień zwycięs-
ki dla Borowiaków. W słoneczną niedzielę 19 sierpnia Wisła
zagrała z Brenewią Wijewo i wygrała 2:1 po bramkach
Łącznego. IV kolejka to derbowe spotkanie z pretendentem do
awansu do IV ligi – Krobianką ARDI Krobia. Niestety
doskonała gra nie pozwoliła na odniesienie zwycięstwa na
trudnym terenie w Krobi i Wiślacy ulegli 1:3. Pierwszy
weekend wrześniowy to kolejne derby powiatu gostyńskiego.
Tym razem rywalem była drużyna Zjednoczonych Pudliszek,
jednak mecz był całkiem odmienny od poprzedniego spotkania
z Krobianką i po słabej grze i sprycie doświadczonego napastn-
ikaTomkaGawrońskiegoWisławygrała1:0.
Przed Wisłą pozostało do rozegrania jeszcze 10 kolejek.
Możemy liczyć, że solidne treningi i zgranie zespołu przyniesie
nam zdecydowanie więcej satysfakcji niż na początku rundy, a
wyniki Wiślaków pozwolą nam na zajęcie miejsca w czubie
tabeli.

J. Andrzejczak, M. Andrzejczak, J. Gawroński, T. Gawroński,
Ł. Hamrol, M. Kasprzak, R. Kaźmierczak, M. Konieczny, D.
Krawczyk, Ł. Łączny, A. Majchrzak, F. Malicki, P. Olejnik, A.
Sworowski, P. Szczepaniak, D. Ślusarek, J. Tarzecki, R.
Twardowski, A. Waresiak, P. Wawrzyniak, Sz. Wawrzyniak, B.
Wicijowski,

J. Andrzejczak (liga gminna), Ł. Hamrol (liga

halowa), Ł. Łączny (Phytopharm Klęka), M. Kasprzak, F.
Malicki, P. Szczepaniak, Sz. Wawrzyniak (UKS Borek), D.
Ślusarek (ligahalowa)

T. Marszałek (koniec kariery), Sz. Włodarek (wyjazd),
W. Garbarek (Lew Pogorzela), M. Przepierzyński (Lew
Pogorzela)

Termin VI Mas-Rol Spławie – Wisła Borek 9 września
/niedziela/ Godz. 17.00
Termin VII Wisła Borek – Rydzyniak Rydzyna 16 września
/niedziela/ Godz. 16.00
Termin VIIIWielkopolanka –Wisła Borek 19 września /środa/
Godz. 17.00
Termin IX Wisła Borek – PKS Racot 30 września /niedziela/
Godz. 16.00

Termin X Grom Wolsztyn – Wisła Borek 06 października
/sobota /Godz. 16.00
Termin XI Wisła Borek – Pogoń Śmigiel 14 października
/niedziela/Godz. 15.00
Termin XII Wisła Borek – Ruch Bojanowo 21 października
/niedziela/ Godz. 15.00
Termin XIII Znicz Obra – Wisła Borek 28 października
/niedziela/ Godz.14.00
Termin XIV Wisła Borek – Rywal Kurza Góra 4 listopada
/niedziela/ Godz. 14.00
Termin XV Orkan Chorzemin – Wisła Borek 11 listopada
/niedziela/ Godz. 14.00

Kadra:

Przybyli:

Ubyli:

TerminarzWisły:

I NDYWIDUALNY TURNIEJ STRZELECKI.

IE DOZNALI PORAŻKI.

Szkolne
Koło LOK w Borku Wlkp. zorganizowało 22 lipca 2007r.

na strzelnicy sportowej LOK w Borku Wlkp. indywidualny
turniej strzelecki.
Zawodyodbyły sięwdwóch konkurencjach:
- karabin sportowy - pozycja leżąc
- oraz strzelanie do zapadek.

W konkurencji karabin sportowy zawodnicy wykonywali 13
strzałów, w tym 10 ocenianych, w wyniku ktorych I miejsce
zdobył Andrzej Krakowiak , II miejsce -Zdzisław Schreiber i
III miejsce – Leszek Stanisławski. Natomiast w strzelaniu do
zapadek I miejsce wywalczył Zdzisław Schreiber i II miejsce
–Michał Nowak. O III miejsce walczyli : Krzysztof
Gołębiewski i Maciej Nowak, po zaciętej rywalizacji
Krzysztof Gołębiewski uplasował się na III pozycji. Najlepsi
strzelcy w obu konkurencjach strzeleckich otrzymali puchary .
Choć pogoda nie dopisywała, zawody przebiegały w miłej
atmosferze.

Zawodnicy sekcji piłki
nożnej UKS Borek Wlkp. prowadzeni przez trenera
Artura Paździerskiego w sierpniu rozpoczęli

rozgrywki organizowane przez OZPN Leszno. Po rozegranych
meczach plasują się na pierwszym miejscu w tabeli, nie
doznając dotychczas żadnej porażki.
Terminarz Juniormłodszygrupa I runda jesienna2007
Termin I 25.08.2007 r.
PelikanDębnoPl –UKSBorek sobg. 11.00
Termin II 02.09.2007 r.
UKS Borek – Lew Pogorzela niedz g. 11.00
Termin III 06.09.2007 r.
Ardi Krobianka Krobia – UKS Borek czwartek 06.09 g. 17.30
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Termin IV08.09.2007 r.
UKS Borek – Korona Piaski sob g. 11.00
TerminV 15.09.2007 r.
UKSKaniaGostyń–UKSBorek sobg. 15.30
TerminVI 22.09.2007 r.
Rawia Impakt Rawicz – UKS Borek sob g. 13.15
TerminVII 30.09.2007 r.
UKS Borek – Piast Poniec niedz g. 11.00
TerminVIII 06.10.2007 r.
DąbroczankaPępowo –UKSBorek sobg. 14.00
Termin IX 14.10.2007 r.
UKSBorek–Awdaniec Pakosławniedz g. 11.00
Termin X 21.10.2007 r.
Sparta M. Górka – UKS Borek niedz g. 11.00
Termin XI 28.10.2007 r.
UKS Borek –Wielkopolanka Szelejewo niedz g. 11.00
Termin XII 04.11.2007 r.
Zjednoczeni Pudliszki – UKS Borek niedz g. 11.00
Termin XIII 10.11.2007 r.
UKSBorek–KłosGarzyń sobg. 11.00

Piłkarki ręczne z UKS Borek w sierpniu w Koźminie
rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu. Tak jak w roku
ubiegłym będąwalczyły oMistrzostwo Wielkopolski w Piłce
Ręcznej, rozgrywając swoje mecze w hali sportowej w
Koźminie.
TerminarzLigii JuniorekMłodszych– sezon2007/2008
6.10.2007–MaltaPoznań–UKSBorekWlkp.
13.10.2007 – Polonia Kepno – UKS Borek Wlkp.
20.10.2007 - UKS BorekWlkp. – Bukowia Buk
17.11.2007–OlimpijczykWągrowiec–UKSBorekWlkp
24.11.2007 – UKS Borek – MKS MOS Gniezno

Urzędnicy to doskonali partnerzy wmałżeństwie. Jak przycho-
dzą do domu to są wyspani i wypoczęci. A i gazetkę mają już
przeczytaną...

Pracownik często spóźniał sie do pracy, bo zasypiał.
Kierownik zagroził chłopu zwolnieniem i biedak kupił sobie
kilka budzików. Któregoś dnia budzi sie rano 8:15 (do pracy
na 8). Budziki nawet nie gdaknely. Przerażony leci do sąsiada
- dentysty i mówi:
- Rwij pan 4 zęby z przodu i pomaż pan mi twarz krwią,
powiem, że miałem wypadek.
Po zabiegu, pyta dentysty ile się należy, ten mówi 400 zł.
Gość zdziwiony mówi, że normalnie jest 40 zł. od sztuki,
dentysta na to:
- Tak ale dzisiaj jest Niedziela..

.
Zapraszamy na bezpłatne badanie gęstości kości w dniu

11.10.2007r. w Przychodni „ZDROWIE” w Borku Wlkp.
zapisy w rejestracji lub tel. 065 5715985.

1 września – rocznica wybuchu II
wojny światowej; inauguracja roku szkolnego

11września – rocznica zamachunaWTC

23września –ŚwiętoPlonów
27września –ŚwiatowyDzieńTurystyki
1 października –MiędzynarodowyDzieńOsóbStarszych
4października –ŚwiatowyDzieńOchrony Zwierząt
9 października –ŚwiatowyDzieńPoczty
13 października –DzieńRatownictwaMedycznego
14 października –DzieńEdukacjiNarodowej
16 października –DzieńPapieski
24 października – Międzynarodowe Święto Bibliotek
Szkolnych
1 listopada–DzieńWszystkichŚwiętych
11 listopada –ŚwiętoNiepodległości
29 listopada –DzieńChorążego
31 listopada –DzieńHonorowegoKrwiodawstwa
4grudnia –DzieńGórnika ( barbórka)
13 grudnia – rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

iuro Obsługi Klienta w Gostyniu informuje, że od dnia 1
października 2007r. nie będą przyjmowane wpłaty za gaz

wKasieUrzęduMiejskiegowBorkuWlkp.

Zbliża się Dzień Edukacji Narodowej, Wasze święto, święto
polskiej oświaty.KochaniNauczyciele iWychowawcy !
DziękujemyWamza odpowiedzialność,
cechę tak charakterystyczną dlaWaszego środowiska,
za upór i dążenie do osiągania jak najlepszych wyników
dydaktycznych i wychowawczych, bo to w przyszłości
procentuje dobrzewykształconym imądrymspołeczeństwem.
Dziękujemy za stałą obecność w życiu mieszkańców naszej
gminy, a szczególnie tychnajmłodszych.
Życzymy Wam wiary i wytrwałości w realizowaniu trudnej
misji edukacji i wychowania młodego pokolenia Polaków, a
także zdrowia, pogody ducha, satysfakcji z wykonywanej
pracy, szczęścia i wszlkiej pomyślności w realizacji swoich
celów i zamierzeń.

10 listopada godz. 18:00 wieczornica – MGOK BorekWlkp.
11 listopada
12:30– złożeniewiązanekkwiatównaRynkuwBorkuWlkp.
12:45– zbiórka iwymarsz zDPSZimnowoda dokościoła
13:00 - Msza św. wKościele pw. Trójcy Św. w Zimnowodzie
w intencji strażaków
14:00– przemarsz do remizyOSPGłoginin i złożeniewiązanek
kwiatówpod tablicą JanaPawła II wZS i SPZimnowoda
14:30 – Rozpoczęcie uroczystości jubileuszowych 100-lecia
działalności OSP Zimnowoda z nadaniem i poświęceniem
sztandaru.
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RZYGOTOWANIA PIŁKAREK UKS BOREK.

UMOR!!!

ALENDARIUM.

YKSZTAŁCENIE TO DOBRO, KTÓREGO NIC
NIEJESTWSTANIE NASPOZBAWIĆ

R O G R A M O B C H O D Ó W Ś W I Ę T A
NIEPODLEGŁOŚCI

LE TO JUŻ BYŁO...
Dni Borku Wlkp.
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Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ Marian Jańczak

oraz Zespół Redakcyjny

A
Zakończenie lata

S PRAWDŹ CZY CI ZAGRAŻA OSTEOPOROZA
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