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“Wykształcenie to dobro,
którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić”
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Wybory !

W podziękowaniu za trudną pracę
 i wskazanie właściwej drogi

 życzymy dużo wytrwałości, sukcesów 
zawodowych, jak również uśmiechu każdego dnia 

Burmistrz Borku Wlkp.
Marian Jańczak 

Burmistrz Borku Wlkp.
Marian Jańczak 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Borku Wlkp.

Roman Kręciołek 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Borku Wlkp.

Roman Kręciołek 

Szanowni nauczyciele, wychowawcy i pracownicy oświaty

ZAZ na Festiwalu Muzyki i Sztuki w PileDzień Sera Smażonego

Świetlica w Zalesiu Wigwam w Trzecianowie



LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI SZANSĄ NA Kolejny etap to diagnoza i charakterystyka wyznaczonego 
OŻYWIENIE SPOŁECZNO – GOSPODARCZE obszaru oraz zaplanowanie działań i inicjatyw ukierunko-

W maju rozpoczęto prace nad opracowaniem Lokalnego wanych na rozwiązywanie zidentyfikowanych wcześniej 
Programu Rewitalizacji Miasta Borek Wielkopolski na lata problemów.
2011 – 2020. Jest to dokument o charakterze strategicznym, Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Programu 
wyznaczającym kierunki działań rewitalizacyjnych w Borku Rewitalizacji doprowadzić ma do poprawy jakości życia 
Wielkopolskim. Program sporządzony został zgodnie z mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i 
wytycznymi w zakresie zasad opracowania programów turystycznej oraz długofalowego, zrównoważonego rozwoju 
umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inic- gospodarczego zarówno na obszarze poddanym rewitalizacji, 
jatywy JESSICA oraz Działania 4.2. Wielkopolskiego Regio- jak i na terenie całego miasta. 
nalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Posiad- Obszar wyznaczony do rewitalizacji
anie Lokalnego Programu Rewitalizacji, umożliwia nam jako 
Gminie, wystąpienie o pomoc finansową w realizacji wielu M-GOK ODDANY DO UŻYTKU
cennych inicjatyw. Pierwszą z nich jest budowa hali widowis- 14 lipca br. dokonaliśmy ostatecznego odbioru prac budow-
kowo – sportowej przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp., dla lanych związanych z przebudową i rozbudową budynku 
której opracowano studium wykonalności. M-GOK w Borku Wlkp. Remont trwał rok i objął swoim 
Pierwszym etapem prac nad Lokalnym Programem Rewitali- zakresem ułożenie drenażu opaskowego wokół budynku, 
zacji było zdiagnozowanie sytuacji społeczno – gospodarczej w wymianę konstrukcji dachowej w części centralnej nad salą 
mieście na podstawie zebranych danych i dokumentów. W celu widowiskową, stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia 
wyznaczenia obszaru do rewitalizacji przeprowadzona została dachowego, instalacji w budynku, wykonanie podjazdu dla 
analiza, w której badaniu poddane zostało występowanie osób niepełnosprawnych, wykonanie schodów zewnętrznych, 
niekorzystnych zjawisk w różnych rejonach miasta. W jej dobudowę zaplecza dla sali widowiskowej składającego się z 
wyniku wytyczony został obszar obejmujący swym zasięgiem garderoby, korytarza łączącego garderobę z salą oraz schody 
centralną część Borku Wielkopolskiego, bowiem właśnie w prowadzące do piwnicy. Ideą dla podjęcia tak gruntownego 
tym rejonie nasilenie negatywnych zjawisk jest największe. remontu był zamysł, aby budynek M-GOK stanowił centrum 
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W bieżącym wydaniu

Lokalny Plan Rewitalizacji szansą na ożywienie społeczno-
gospodarcze

M-GOK po generalnym remoncie

Kolejny etap robót drogowych zakończony

Wybory parlamentarne

Zimowe utrzymanie dróg

Podatki gminne

Zmiana w obrocie gruntami oraz budynkami

72 rocznica wybuchu II wojny światowej

Z działalności GRPA

Zespół interdyscyplinarny

Obchody Dni Miasta

Obchody Dnia Sera Smażonego

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Spotkanie z sołtysami Gminy Borek Wielkopolski

Pozytywne efekty funduszu sołeckiego”

Zakład Aktywności Zawodowej na festiwalu muzyki i sztuki

Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku 
szkolnego 2011/2012

Nowe powierzenia dla dyrektorów szkół 

Pierwsze stypendia Burmistrza Borku Wlkp.

Nowy rok szkolny w boreckiej podstawówce

Otwarcie szkolnego placu zabaw

Sprzątanie świata

Radosna szkoła

Wstępne zgłoszenia do oddziałów przedszkolnych 

Gmina znalazła receptę na lepsze jutro

Wakacyjne przedszkole

Apel do mieszkańców

Świadczenia alimentacyjne

Fundusz alimentacyjny

Warto działać wspólnie

Borkowiacy we Francji

Młodzi filateliści w Iławie

Wakacje z rodziną w Bruczkowie

Dla dzieci w Wycisłowie

Wakacyjna przygoda z M-GOK

Wędrowne  wakacje

Półkolonie w Borku Wlkp.

Wakacyjne zajęcia w bibliotece

Piknik emerytów, rencistów i inwalidów

Biesiada ach biesiada...

Rajd rowerowy na Świętą Górę

I Piknik Integracyjno-Sportowy Pracowników ZAZ

Biesiada w Skokowie

Pożegnanie ks. Proboszcza z Jeżewa

Wystawa w Benicach

Konkurs fotograficzny „Dzieci w obiektywie”

„Las moją miłością”

Drużynowy Turniej Strzelecki

Zakończenie lata 2011

Zmiana godzin otwarcia biblioteki

Humor



wydarzeń kulturalnych oraz miejsce, w którym mieszkańcy Na zaległości podatkowe wystawiono 175 upomnień na kwotę 
mogą organizować spotkania towarzyskie. Chcielibyśmy, aby 235 457,38 zł.
każdy z mieszkańców gminy Borek Wlkp, czuł się zaproszony 164 upomnienia dotyczą osób fizycznych (na kwotę 34 
do korzystania z usług M-GOK. Jesteśmy również otwarci na 055,38zł) z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i 
wszelkie sugestie i propozycje ze strony mieszkańców, dzięki łącznego zobowiązania pieniężnego, 8 upomnień dotyczy od 
którym można będzie w pełni wykorzystać wachlarz możli- osób prawnych (na kwotę 198 083,00zł) z podatku od nieru-
wości, jakie daje funkcjonowanie M-GOKu po przebudowie. chomości, 3 upomnienia wystawiono podatnikom od środków 

transportowych (na kwotę 3 319,00zł) w tym 1 upomnienie 
KOLEJNY ETAP ROBÓT DROGOWYCH dotyczy osób prawnych i 2 osób fizycznych.

ZAKOŃCZONY W I półroczu br. wystawiono 50 tytułów wykonawczych na 
Dobiegają końca prace związane z realizacją 2 etapu inwestycji kwotę – 15 937,26 zł
pn: „Budowa i przebudowa drogi gminnej od drogi woje- Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenia 
wódzkiej nr 438 (od ulicy Koźmińskiej) do drogi powiatowej hipoteczne – dokonano wpisów w księgach wieczystych na 
P4965”. Roboty realizowane w ramach 2 etapu przebiegały na ogólna kwotę – 62 147,77 zł.
odcinku od ul. Pogorzelskiej do ul. Droga Lisia i obejmowały - 2 wpisy dotyczą podatników od osób prawnych (wpis na 
przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-jezdnego szerokości kwotę - 34 900,90 zł.) - 1 podatnik
3 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, odwodnienie - 12 wpisów dotyczy podatników od osób fizycznych (wpis na 
do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz budowę parkingu kwotę - 27 246,87 zł.) - 3 podatników.
szerokości 5 m. wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego. 
Ostatnim, 3 etapem w/w inwestycji będzie budowa w 2012 roku ZMIANY W OBROCIE GRUNTAMI 
jezdni o szerokości 7m oraz budowa kanału deszczowego na ORAZ BUDYNKAMI
odcinku od ul. Droga Lisia do stacji paliw. Dzięki temu Uprzejmie informujemy, że jeżeli w ciągu roku podatkowego 
powstanie nowe połączenie komunikacyjne, które wpłynie nastąpiła sprzedaż lub nabycie gruntu lub budynku mieszkaln-
pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu. Realizowany projekt ego, pod działalność gospodarczą w zakresie podatku rolnego 
pozwoli również na odciążenie ruchu kołowego w centrum lub podatku od nieruchomości należy informować o zdarzeniu 
miasta Borek Wlkp. organ podatkowy w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia. 

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem 
WYBORY PARLAMENTARNE telefonu 65 5716120 (Joanna Pruszkowska).

W niedzielę 9 października 2011 roku odbędą się wybory do 
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W Wielkopolsce 72 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
powierzamy mandaty 40 posłom i 9 senatorom. O świcie 1 września 1939 roku faszystowskie Niemcy bez 
Na terenie naszej gminy  głosować będziemy w następujących wypowiedzenia wojny wtargnęły w granice Polski. Rozpoczęła 
lokalach wyborczych : się wojna obronna Polski i II wojna światowa, którą Polacy 
1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Borku Wlkp. - toczyli przez 2078 dni. Podczas wojny obronnej w wrześniu 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. (duża sala) 1939 roku żołnierze Wojska Polskiego stoczyli szereg krwa-
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Borku Wlkp. – wych bitew i potyczek, II wojna światowa przeszła do historii 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. ( mała sala) ludzkości jako największy i najkrwawszy kataklizm w dziejach 
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Borku Wlkp.-  Urząd cywilizowanego świata. Objęła swym zasięgiem niemal cały 
Miejski (sala konferencyjna ) glob ziemski. Uczestniczyło w niej pośrednio lub bezpośrednio 
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Koszkowie – 80% populacji świata. Działania wojenne toczyły się w 
świetlica wiejska w Koszkowie Europie, w Afryce i w Azji, na wyspach Pacyfiku oraz prawie na 
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Zimnowodzie – wszystkich morzach i oceanach. Wojna ogarnęła 40 państw, a 
Szkoła w Zimnowodzie. do sił zbrojnych zmobilizowano około 110 mln osób. Polska w 
Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7.00 do godz. 21.00. II wojnie światowej była obiektem agresji niemieckiej i 
Bieżące informacje - tel. kontaktowy 697 800 822 lub sowieckiej. W toku wojny Polacy bronili nie tylko nie-
 www.borekwlkp.pl (wybory sejm/senat  2011) podległości, ale biologicznego istnienia narodu. Życie straciło 

ponad 6 mln obywateli, ponad 2, 8 mln pracowało przymusowo 
ZIMOWE UTRZYMANIE 2011/2012 dla III Rzeszy, około 2,5 mln osób przesiedlili Niemcy, a blisko 

W nadchodzącym sezonie, zimowym utrzymaniem dróg na 2,5 mln poddano deportacji w głąb Związku Sowieckiego. 
terenie Gminy Borek Wlkp zajmie się Borecki Zakład Wo- Terror obu okupantów objął ponad 8 mln obywateli II Rzeczy-
dociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Informacje na temat prob- pospolitej. Polska poniosła również kolosalne straty material-
lemów związanych z przejezdnością mieszkańcy powinni ne, szacowane na około 50 miliardów dolarów. 
zgłaszać sołtysom, natomiast mieszkańcy miasta Borek Wlkp. W całym kraju odbyły się uroczyste obchody tych strasznych 
zgłaszają do Urzędu Miejskiego w godzinach pracy pod dla Polski i Polaków wydarzeń oraz przypadającego na tę datę 
nr 65 57 16 120. Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem Dnia Weterana, który jest polskim świętem państwowym 
znajduje się na stronie www.borekwlkp.pl obchodzonym 1 września, ustanowione przez Sejm Rzeczy-

pospolitej Polskiej w 1997 roku. Dzień ten stanowi pamiątkę i 
PODATKI GMINNE hołd dla wszystkich, którzy walczyli w obronie Ojczyzny. To 

W okresie od stycznia do czerwca wpłynęło 5 wniosków o czas zadumy i wspomnień nad tymi, którzy broniąc ojczyzny 
umorzenie zaległości podatkowych, 4 z nich rozpatrzono stracili życie .
pozytywnie na kwotę 1 189,00 zł. Powodem umorzenia była Dla uczczenia pamięci poległym w walkach o godz. 12.00 na 
trudna sytuacja w gospodarstwach rolnych. boreckim rynku rozniósł się głos syren. Wieczorem o godz. 
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18.00 odbyła się Msza św. za Ojczyznę w kościele NMP w GKRPA zostali przeszkoleni w zakresie realizacji zadań 
Borku Wlkp., po której na rynku pod tablicami pamiątkowymi  dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów 
przedstawiciele władz samorządowych, jednostek podległych, alkoholowych. Dofinansowano również konkury profilakty-
przedstawiciele związku kombatantów, policji, OSP, zakładów czne przeprowadzone w szkołach. Szczególne miejsce w 
pracy oraz mieszkańcy wysłuchali krótkiej przemowy Vice wydatkach GRPA zajmuje dofinansowanie zorganizowanego 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Borku Wlkp Tomasza w ramach zajęć profilaktycznych letniego i zimowego wypoc-
Szczepaniaka oraz Prezesa ZKiBWP w Borku Wlkp. Fran- zynku  dla  dzieci i młodzieży  tj. obozów, kolonii, półkolonii, 
ciszka Kordusa, po czym złożyli wiązanki. Przed tablicami zajęć rekreacyjno - sportowych. Coraz więcej uwagi dzieciom , 
pamiątkowymi wartę honorową zaciągnęli strażacy z Młod- młodzieży i rodzinie  poświęcają samorządy wiejskie, które 
zieżowych Drużyn Pożarniczych. Oprawą uroczystości organizują festyny, pikniki i bale integracyjne w swoich 
przebiegała pod kierunkiem Zarządu Oddziału Miejsko miejscowościach - przy dofinansowaniu ze środków alkoholo-
Gminnego ZOSP RP w Borku Wlkp. wych. Cieszymy się z aktywności naszych mieszkańców,  bo to 

integruje i jednoczy społeczeństwo .
Z DZIAŁALNOŚCI GRPA Ogólnie na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i zapob-

Postaw na rodzinę - takie hasło przyświeca  tegorocznej iegania narkomanii z budżetu gminy wydatkowano kwotę 
działalności  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 90.000 zł.
Alkoholowych.  Jest to dobry system rozwiązywania prob-
lemów  by pomagać rodzinie w kryzysie.  Ma on na celu przede ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
wszystkim  dotarcie do większego grona naszych mieszkańców W dniu 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie nowelizacja 
potrzebujących pomocy w tej sytuacji. Doświadczenie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która 
zawodowe nauczyło nas , że lepiej zapobiegać  problemom  nałożyła na gminy obowiązek powołania Zespołu Interdysc-
aniżeli je rozwiązywać.  Zależy nam aby sukces wypracowany yplinarnego.
z jedną problemową osobą w rodzinie  , dał długi i pozytywny W związku z tym w dniu 8 lipca 2011 roku Zarządzeniem 
efekt-  co  nie jest możliwe bez  wsparcia pozostałych człon- Burmistrza Borku Wlkp. został powołany Zespół Interdysc-
ków tej rodziny.  Współpraca rodziny z GRPA daje spo- yplinarny.  W skład   zespołu wchodzą przedstawiciele opieki 
dziewany  efekt tylko wtedy  , kiedy wszyscy jej członkowie społecznej, oświaty, Policji, ochrony zdrowia, GKRPA  oraz 
znają problem , współpracują z nami  i jednocześnie uzyskują kuratorzy ds. nieletnich i dorosłych. Zadaniem zespołu jest 
od nas wsparcie i pomoc w swych działaniach. Oferujemy diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie 
pomoc materialną, psycholologiczną, terapeutyczną oraz podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w 
informacyjną i prawną. celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w 
Stawianie na rodzinę to najlepsza profilaktyka, a informowanie środowisku dotkniętych patologią. Konieczne jest opracowy-
o tym jest podstawowym zadaniem GKRPA. Cały sukces wanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inic-
polega na tym, że we wszystkich działaniach uczestniczą jowanie działań w stosunku do  osób stosujących przemoc, a 
rodziny o różnym statusie społecznym. Aby wspomóc kam- następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Zespół 
panię ,,Postaw na rodzinę” zakupiono plakaty, ulotki oraz interdyscyplinarny w celu usprawnienia pracy może tworzyć 
materiały informacyjne, które wykorzystano  podczas orga- grupy robocze.
nizowanych festynów i pikników rodzinnych. Atrakcyjne i Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb 
kolorowe materiały mają ogromną siłę oddziaływania. jednak nie rzadziej jak na 3 miesiące .
Najważniejsza ich treść przekazywana jest w najprostszych Pierwsze posiedzenie  zespołu odbyło się w dniu 26 września, 
słowach. Zdjęcia ukazujące sytuacje rodzinne są pogodne i gdzie dokonano wyboru przewodniczącego i ustalono harmon-
bardzo kolorowe - co zwraca uwagę wszystkich . Skierowane są ogram prac. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela 
do odbiorców najmłodszych aż po najstarszych. Innym Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. tel. 65 5716112 .
ważnym zadaniem realizowanym na rzecz rodziny przez GRPA 
był zakup urządzeń zabawowo-rekreacyjno- sportowych na OBCHODY DNI MIASTA
place zabaw w poszczególnych wsiach na terenie naszej gminy.  Tradycyjnie już od kilkunastu lat w czerwcu obchodzimy Dni 
Są to miejsca w których chętnie spotykają się nie tylko  dzieci Borku Wlkp. W tym roku imprezy w ramach Dni Borku Wlkp. 
ale również rodzice i dziadkowie. Z myślą o osobach i ich rozpoczęły się 1 czerwca Olimpiadą Szkół Podstawowych i 
rodzinach potrzebujących wsparcia, utworzono punk bez- Gimnazjalnych Gminy Borek Wlkp.
płatnych porad psychologicznych i terapeutycznych, którego Główny dzień uroczystości przypadł na sobotę 25 czerwca. W 
siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.  tym dniu o godzinie dwunastej rozpoczęła się Msza św. w 
Usługi psychologiczne świadczone są w każdy drugi i czwarty Kościele pw. NMP w Borku Wlkp., którą uświetniło swoim 
wtorek miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00, a usługi śpiewem Koło Śpiewacze „Jutrzenka”. Po Mszy św. w sali 
terapeutyczne w ostatni piątek miesiąca  w godzinach od 15.00 bankietowej Restauracji IMPRESJA odbyła się uroczysta Sesja 
do 18.00. Aby wizyty w punkcie konsultacyjnym przebiegały Rady Miejskiej Borku Wlkp., podczas której nowo wybrany 
sprawnie, wszystkich chętnych prosimy o wcześniejszy Michał Dopierała złożył ślubowanie na radnego Gminy Borek 
kontakt  telefoniczny  pod numerem telefonu( 065 5716120- Wlkp., po czym Przewodniczący Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
Pani Jolanta Majchrzak). W tegorocznych wydatkach GRPA Roman Kręciołek przedstawił prezentację multimedialną 
uwzględniono dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dorobku Gminy w okresie minionego roku. Również uczniowie 
osób uczęszczających na terapię grupową i  indywidualną w Zespołu Szkół w Borku Wlkp. zaprezentowali swój dorobek – 
Ośrodku Tarapii Uzależnień. Ponadto zakupiono filmowy  Izbę Pamięci Narodowej, z którą można się zapoznać na stronie 
pakiet materiałów edukacyjnych  ,,lekcje przestrogi” o różnej internetowej   Podczas uroczystej sesji, Burmistrz Borku Wlkp. 
tematyce dla dzieci i młodzieży w szkołach. Członkowie w imieniu Prezydenta RP wręczył medale 50 lecia pożycia 
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małżeńskiego parom małżeńskim: Państwu Izabeli i Zenonowi Kierownik zawodów Wojtkowiak Andrzej
Wojtkowiakom, Państwu Marii i Romanowi Przybylakom, Sędzia punktowy Półtoraczyk Kazimierz
Państwu Marii i Stanisławowi Kasprzak, Państwu Barbarze i Sędzia stanowiskowy Antczak Roman
Marianowi Kasprzak, Państwu Helenie i Franciszkowi Nowak, Sędzia amunicyjny Puslecki Sławomir
Państwu Stanisławie i Janowi Ogórkiewicz, Państwu Stanis- Sędzia tarczowy Hoska Mieczysław i Jańczak Łukasz 
ławie i Edmundowi Wilczyńskim. Uroczystość zakończył Sekretariat Stanisławski Mieczysław
swoim występem Zespół BORKOWIACY. Obsługa kuchni - Dolny Bronisław i Gaworski Bogdan
Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie i poświecenie W ramach Dni Borku Wielkopolskiego po raz pierwszy 
boiska ORLIK 2012. Po poświeceniu boiska przez ks. Romana przeprowadzono turniej koszykówki ulicznej "2+1". Areną 
Grocholskiego, v-ce Starosta Gostyński Janusz Sikora i wzmagań był w niedzielne południe borecki Orlik. W turnieju 
Kierownik Biura Promocji Powiatu Gostyńskiego Michał uczestniczyły trzy drużyny: KOKSY Gim, PETARDA Karolew 
Listwoń gratulowali Burmistrzowi Jańczakowi sportowego oraz KAC Team. Główną zasadą gry było uczestnictwo w 
rozwoju gminy oraz podarowali 3 piłki do gry. drużynie dwóch mężczyzn i jednej kobiety. Rozgrywki 
W tym samym czasie na placu targowym w Karolewie roz- prowadzono systemem każdy z każdym. Mecze rozgrywana do 
począł się blok imprez artystycznych przygotowany przez 10 punktów lub 10 minut, a punkty liczono za 1 punkt w obrębie 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. Wystąpiły tzw. strefy za 2, a 2 punkty zza linii 6,25 m. Zwycięzcą pierw-
grupy taneczne działające przy M – GOK Borek Wlkp. :FIT szego turnieju została drużyna KAC Team w składzie Alek-
KID, FIT KID JUNIOR, FIT STAR, FIT SUN Można było sanda Kubala, Filip Tomiak oraz Mateusz Pieprzyk. Drugie 
obejrzeć wystawę gołębi ozdobnych: (Dykcik Robert, Gro- miejsce przypadło PETARDZIE Karolew w składzie Anna 
belny Bartosz, Pieniężny Piotr, Zieliński Sławomir, Sworowski Gawrońska, Tomasz Marszałek i Marek Przepierzyński. Na 
Waldemar, Dorsz Alfred, Orpel Przemysław, Skrzypczak trzecim miejscu uplasowała się drużynna KOKSY Gim w 
Zenon, Skrzypczak Wiesław, Borysiak Leszek) i pocztowych składzie Małgorzata Marciniak,, Dominik Marciniak oraz 
(Dopierała Waldemar, Łabędzki Edward, Frąckowiak Miro- Hubert Bartkowiak. Drużyny otrzmyały puchary i medale za 
sław, Marcinkowski Sylwester, Gorzelańczyk Andrzej, zajęcie poszczególnych miejsc.
Baszyński Lech, Terka Karol) oraz tresurę psów policyjnych. Wyniki:
Panie z KGW Borek Wlkp. KGW Skoków, KGW Bruczków i Petarda Karolew- Koksy Gim  9:3
KGW Bolesławów-Leonów wzięły udział w turnieju układania Koksy Gim - KAC Team   1:10
bukietów, w którym główną nagrodę komisja w składzie: KAC Team - Petarda Karolew   7:3
Regina Kot (Przewodnicząca), Barbara Krzekotowska i Na koniec przeprowadzono konkurs rzutów za 3. Zwycięzcą 
Kazimiera Krauze przyznała KGW Borek Wlkp., a był to kosz z został Tomasz Marszałek, na drugim miejscu uplasował się 
niespodzianką. Wszystkie KGW otrzymały FARBY do Mateusz Pieprzyk. Organizatorem turnieju był Urząd Miejski w 
odnowienia świetlic - nagrody ufundowane przez Firmę Borku Wlkp., sekretariat zawodów obsługiwała Romana 
„STOLMAT” (Anna Pabich) z Koźmina – oddział Borek Palczewska. Za rok kolejna edycja koszykarskiego turnieju.
Wlkp., ul. Dworcowa – budynek dworca PKP.     
O zmroku rozpoczął się koncert wyczekiwanej gwiazdy OBCHODY DNIA SERA SMAŻONEGO
wieczoru – Zespołu VIDEO. Pod sceną oraz na placu zebrał się Stowarzyszenie ‘’Wielkopolska z Wyobraźnią” - Lokalna 
tłum młodzieży, dzieci a także dorosłych, aby móc wspólnie Grupa Działania, w skład której wchodzą cztery gminy: Borek 
bawić się z członkami Zespołu VIDEO. Po koncercie miłą Wlkp., Koźmin Wlkp., Pogorzela i Rozrdażew, zorganizowało 
niespodzianką, która zaskoczyła publiczność był pokaz 25 września 2011 r. Obchody Dnia Sera Smażonego. Nieprzy-
fajerwerków, po którym do wspólnej zabawy przygrywał padkowo miejscem, gdzie odbywała się ta impreza o charak-
zespół muzyczny WEHIKUŁ. terze promocyjnym, stała się Pogorzela. W Pogorzeli znajduje 
Co roku z okazji obchodów Dni Borku Wlkp. Odbywa się się bowiem opuszczony budynek starej mleczarni, a z miastem 
Drużynowy Turniej Strzelecki o Przechodni Puchar Burmistrza wiąże się legenda o powstaniu promowanego przez LGD 
Borku Wlkp., który w tym roku przypadł 19 czerwca. W produktu jakim jest właśnie tradycyjny ser smażony.
kategorii karabin sportowy starowały 24 drużyny czteroo- W niedzielne słoneczne popołudnie na pogorzelskim rynku 
sobowe, strzelano pozycję leżąc odległość 50m każdy każda gmina należąca do  Stowarzyszenia „Wielkopolska z 
zawodnik miał do oddania 7 strzałów do tarczy, w tym 5 było Wyobraźnią” promowała się na swoim stoisku. Borek Wlkp. 
ocenianych a dwa najgorsze odpadały. reprezentowały panie z KGW Borek Wlkp. oraz KGW 
I miejsce LOK Borek Wlkp. 173 pkt. Bolesławów-Leonów. Na żadnym ze stoisk nie mogło zabra-
II miejsce Snajper Jaraczewo 167 pkt. knąć serów smażonych, które brały udział w konkursie na 
III miejsce Rol-Prem Borek Wlkp. 165 pkt. najlepszy ser smażony. Poza tym każdy przybyły miał szansę 
Puchar na własność po trzech latach wystrzelała drużyna LOK z skosztować także innych wyrobów powstałych z produktów 
Borku Wlkp. i w podziękowaniu za współpracę przekazała go mlecznych: rozmaitych serników, pierogów, ciastek itp. 
Burmistrzowi. Podczas trwania festynu smakoszom serów czas umilały 
Z karabinka pneumatycznego strzelało 71 osób: występy lokalnych zespołów. Na scenie znaleźli się: Borko-
I miejsce Kościelny Wiesław wiacy, Kapela Znad Orli, Zespół Folklorystyczny Koźminiacy, 
II miejsce Puślecki Sławomir Castle Band – zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie 
III miejsce Werblińska Ewa Wlkp., Jawor z Pogorzeli oraz Babiniec z Rozdrażewa.
Sponsorem nagród na karabin pneumatyczny był kolega 
Łukasz Jańczak, zawody zakończono wspólną biesiadą.
 Obsługę sędziowską zabezpieczyli:
Sędzia główny Półtoraczyk Kazimierz
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DOFINANSOWANIE DLA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH

W lipcu br. Burmistrz  Borku Wlkp. ogłosił dwa konkursy ofert 
na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Pierwszy konkurs dotyczy „Prowadzenia i 
doskonalenia nauki pływania dla dzieci i młodzieży”. Kwota 
dofinansowania wynosi 5500 zł.i została przyznana Stowa-
rzyszeniu „DZIECKO” w Gostyniu. W ramach zadania 45 
dzieci ze szkół w Gminie Borek Wlkp. uczestniczyć będzie w 
zajęciach nauki pływania na pływalni „NA FALI” w Gostyniu.
Drugi konkurs został ogłoszony na zadanie w zakresie wspie-
rania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zorganizo-
wanie zajęć rekreacyjno-sportowych kierowanych do mło-
dzieży z terenu Gminy Borek Wlkp. Kwota wsparcia zadania 
wynosi 4500 zł. Komisja Opiniująca wnioski o udzielenie 
dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych 
należących do zadań gminy zleconym organizacjom poza-
rządowym, po rozpatrzeniu ofert, pozytywnie zaopiniowała 
wniosek LKS Wisła Borek Wlkp., któremu Burmistrz Borku 
Wlkp. przyznał dofinansowanie. 

sprzęt kuchenny do świetlicy w Leonowie, postawiono wiaty 
przystankowe w Maksymilianowie i Strumianach oraz 
poddano remontowi wiaty w Bruczkowie, Dąbrówce i 
Trzecianowie, dbano o utrzymanie zieleni, porządku i czysto-
ści: wyczyszczono rowy w Bolesławowie, Bruczkowie, 
Skokówku, Ustroniu, Zalesiu, Wycisłowie, utrzymywano 
zieleń w Bruczkowie, Jeżewie, Koszkowie, Leonowie, 
Skokówku Trzecianowie i Zalesiu, odwodniono teren w 
Dąbrówce. 
We wsiach organizowano dożynki wiejskie i imprezy kultu-
ralno – rekreacyjno-sportowe, wybudowano muszlę koncer-
tową w Siedmiorogowie Pierwszym. Siedmiorogów Drugi 
fundusz sołecki przeznaczył na dofinansowanie budowy 
chodnika przez wieś. Gratulujemy wiejskim samorządom i 
zachęcamy do aktywnej współpracy, dzięki której wieś 
pięknieje.

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NA 
FESTIWALU MUZYKI I SZTUKI

W dniach 12-18 września 2011 roku, dziewięć wielkopolskich 
Zakładów Aktywności Zawodowej i siedem z Dolnej Saksonii 
spotkało się w Pile na III Festiwalu Muzyki i Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych. Festiwale do tej pory odbywały się 

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI naprzemiennie w Polsce i Niemczech, a jego ideą jest integracja 
GMINY  BOREK WIELKOPOLSKI społeczna, zarówno pracowników zakładów aktywności 

22 sierpnia br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w zawodowej ze sobą, jak i ze środowiskiem lokalnym. 
Borku Wlkp. odbyło się spotkanie z sołtysami sołectw Gminy 17 września odbył się koncert galowy w Pilskim Domu 
Borek Wlkp. na temat funduszu sołeckiego. W spotkaniu Kultury, który został współfinansowany ze środków 
uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. – Marian Jańczak, Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu 
Sekretarz Gminy Borek Wlkp. (Zastępca Burmistrza) – ,,ZAZ-droszczą nam pracy”promującego ekonomię społeczną 
Elżbieta Pawlak, Radca Prawny – Mieczysław Klupczyński, osób niepełnosprawnych jako narzędzia w walce z wyklu-
pracownik UM w Borku Wlkp. – Ryszard Busz. czeniem społecznym. Na tę okazję Zakłady Aktywności 
Podczas spotkania omówiono obowiązujące przepisy i zasady Zawodowej z Polski i Niemczech przygotowały spektakle 
składania wniosków o przyznanie środków z funduszu na rok teatralne i muzyczne, które stały się okazją do promowania 
2012. Ponadto przedstawiono sprawozdanie z bieżącej talentów i umiejętności osób niepełnosprawnych, ale i dobrej 
realizacji funduszu sołeckiego. zabawy. ZAZ w Leonowie wystąpił w programie słowno-
Plan środków funduszu sołeckiego na rok 2012 przedstawia się muzycznym pt. „Ach kobiety”, w którym debiutowały panie 
następująco: Jolanta Gmerek, Anna Lindner, Małgorzata Ratajczak, 
Bolesławów – 10.300, Bruczków – 15.900, Celestynów – Katarzyna Chmielarczyk oraz panowie Piotr Rydian, Marcin 
8.200, Dąbrówka – 9.100, Głoginin – 11.200, Grodnica – 7.700, Mucha oraz Wojciech Staszak pod kierunkiem pani Ewy 
Jawory – 9.500, Jeżewo – 13.700, Karolew – 25.700, Kosz- Tyrakowskiej oraz pana Łukasza Stężyckiego. Występom 
kowo – 11.600, Leonów – 7.200, Maksymilianów – 6.000, towarzyszyła przygotowana na Placu Staszica wystawa usług i 
Siedmiorogów Drugi – 11.000, Siedmiorogów Pierwszy – produktów oferowanych przez poszczególne ZAZ-y w tym 
8.700, Skoków – 11.600, Skokówko – 7.400, Strumiany – również solidnie przygotowana wystawa najmłodszego ZAZ-u 
8.800, Studzianna – 9.600, Trzecianów – 7.800, Wycisłowo – z Leonowa, w którym pracownicy poszczególnych działów p. 
12.100, Zalesie – 19.400, Zimnowoda – 11.100. Eugeniusz Urbaniak, p. Monika Szymańska, p. Lucjan 

Marciniak oraz p. Marta Kulińska promowali Zakład, jego 
POZYTYWNE EFEKTY FUNDUSZU SOŁECKIEGO usługi oraz produkty.

Pierwszy rok funkcjonowania funduszu sołeckiego można Koncert galowy poprzedzony został debatą publiczną z 
podsumować bardzo pozytywnie. udziałem mediów, nt. partnerstw jako szansy i sposobu na 
Samorządy wiejskie zaktywizowały swoich mieszkańców i  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W dyskusji 
spełniają potrzeby swojej społeczności. A oto z jakim rezult- udział wzięli: Prezydent Miasta Piły - Piotr Głowski, Senator 
atem realizujemy fundusz. RP - ław Augustyn,Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 
Wyremontowano drogi w Bolesławowie i Osówcu, chodnik w Społecznej w Poznaniu - Kowalska, Prezes Państwowego 
Zalesiu, ułożono kostkę brukową przy świetlicy w Celestyno- Funduszu Osób Niepełnosprawnych – Skibaoraz szef Związku 
wie, przystąpiono do budowy placów zabaw dla dzieci w Zakładów Aktywności Zawodowej na Dolną Saksonię - 
Grodnicy i Trzecianowie, ogrodzono place zabaw w Grodnicy, Springmann. W debacie wzięła udział pani Elżbieta Pawlak -  
Leonowie i Karolewie, ułożono kostkę brukową na boisku do zastępca burmistrza Borku Wlkp. Potwierdzeniem debaty była 
unihokeja w Wycisłowie i placu dla imprez kulturalnych w sugestia o potrzebie budowania współpracy i dialogu, 
Jaworach, dokonano remontu świetlic w Bruczkowie, Celes- włączania marginalizowanych grup społecznych w nurt życia 
tynowie, Koszkowie, Skokowie, Zimnowodzie i poddano społecznego i nie stawiania nowych barier. 
termomodernizacji budynek świetlicy w Głogininie, zakupiono W trakcie festiwalu doszło do spotkania z szefem Związku 
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Zakładów Aktywności Zawodowej na Dolnej Saksonii panem szkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie. Przepro-
Detlef Springmann oraz panem Christoph Lorbacher, a wadzony konkurs na kandydata na to stanowisko nie został 
przedstawicielami gminy Borek Wlkp. Panią Elżbietą Pawlak rozstrzygnięty, w związku z tym Burmistrz powierzył na okres 
oraz kierownikiem ZAZ w Leonowie panem Grzegorzem 5-ciu lat to stanowisko nauczycielowi przedszkola P. Renacie 
Marszałkiem w sprawie nawiązania współpracy polsko- Matelskiej. 
niemieckiej. Goście i uczestnicy Festiwalu mieli okazję W dwóch szkołach: Szkole Podstawowej im. Władysława 
kibicować żużlowcom w Mistrzostwach Europy Par na Żużlu, a Jagiełły w Borku Wlkp. oraz Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
także bawić się w koncercie zespołu Wilki. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie z dniem 31 

sierpnia br upłynęły kadencje powierzenia stanowiska 
PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH dyrektora. Wspólna decyzja Burmistrza oraz Wielkopolskiego 

DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2011/2012. Kuratora Oświaty w Poznaniu pozwoliła przedłużyć pełnienie 
W dniu 29 września br. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, tej funkcji zarówno P. Barbarze Krzekotowskiej, jak i P. 
Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Władysławowi Hałasowi na kolejne pięć lat zarządzania 
Publicznego odbyła wyjazdowe posiedzenie mające na celu szkołami. Wszystkim dyrektorom życzymy owocnej pracy.
sprawdzenie gotowości placówek oświatowych z naszej gminy 
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i uzyskania informacji PIERWSZE STYPENDIA 
o realizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży BURMISTRZA BORKU WLKP. 
uczęszczających do placówek naszej Gminy. W ostatni dzień wakacji uczniowie szkół z terenu gminy Borek 
Wypoczynku letniego nie przygotowała tylko Szkoła Pod- Wlkp. wraz z rodzicami uczestniczyli w uroczystościach 
stawowa w Zalesiu, pozostałe placówki przygotowały wręczenia pierwszych Stypendiów Burmistrza Borku Wlkp., 
różnorodne formy wakacyjnego wypoczynku, począwszy od które odbyły się w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w 
półkolonii, aż do obozów sportowych, które odbyły się nad Borku Wlkp.
morzem i w górach. Dofinansowanie uzyskano w ramach Pierwsza tego typu edycja cieszyła się ogromnym zaintereso-
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Prob- waniem, a dyrektorzy szkół w porozumieniu z rodzicami 
lemów Alkoholowych. złożyli 25 wniosków. Ostatecznie Burmistrz Borku Wlkp. 
Wszystkie placówki naszej Gminy są dobrze przygotowane do przyznał jednorazowe stypendia pieniężne 22 uczniom: Natalii 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego na miarę własnych Urnej, Kornelii Jańczak, Zuzannie Lorenz, Weronice Płończak 
możliwości budżetowych. Część remontów dyrektorzy Michalinie Florkowskiej (Zespół Szkół w Zimnowodzie); 
wykonali własnymi siłami i pozyskując dodatkowo środki poza Małgorzacie Marciniak, Kseni Rożek, Patrykowi Juskowiak, 
budżetowe od rodziców, sponsorów i programu „Radosna Kindze Gross (Zespół Szkół w Borku Wlkp.); Julii  Biernat, 
Szkoła”. Trzeba przyznać, że placówki naszej Gminy pięknieją Agacie Bartela, Kindze Wojciechowska, Michałowi Otwo-
z każdym rokiem. Szczególnie kolorowo prezentują się sale rowskiemu, Julii Harendarz, Jakubowi Marcinkowskiemu, 
zajęć dla najmłodszych w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp.  Julii Bartkowiak, Sandrze Wajnert, Karolinie Szymańskiej, 
Dzieci otrzymały nowe mebelki, salę zabaw i nowy plac zabaw. Monice Augustyniak, Januszowi Marciniakowi, Mateuszowi 
Systematycznie we wszystkich placówkach poprawiany jest Biernatowi (Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp.); oraz 
standard bezpieczeństwa. Dużym problemem jest nadmierna Zuzannie Antczak (Szkoła Podstawowa w Wycisłowie). 
ilość gołębi gniazdujących na dachu Zespołu Szkół w Borku Uroczystego wręczenia Listów stypendialnych oraz pamiątek 
Wlkp. Z rynien usunięto około 750 l gołębich odchodów. dokonał Burmistrz Borku Wlkp. wraz z dyrekcją poszczegól-
Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach dzielonych, nych szkół.
przy zmniejszonej liczbie uczniów, we wszystkich placówkach. 
Natomiast niepokoi fakt odmowy przez organ prowadzący NOWY ROK SZKOLNY W BORECKIEJ 
utworzenia trzech pierwszych klas gimnazjum. Wiek  doras- PODSTAWÓWCE
tania i dojrzewania wymaga wiele uwagi i tym samym praca w 1 września 2011 roku w radosnych nastrojach przedszkolaki i 
klasach o mniejszej liczebności pozwala na lepsze oddziały- uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w 
wanie metod wychowawczych jak i przyswajanie przekazywa- Borku Wielkopolskim w liczbie 405 dzieci rozpoczęli nowy rok 
nych umiejętności przez uczniów. szkolny 2011/2012. Ciekawi byli zmian jakie zaszły w ich 
Komisja zwróciła uwagę na ograniczenia lokalowe w Szkole szkole w okresie wakacji. Ponieważ łamy naszej lokalnej 
Podstawowej w Wycisłowie (z dwóch sal lekcyjnych korzys- gazety są ograniczone odsyłamy wszystkich na stronę inter-
tają trzy klasy). netową,  na stronach której można obejrzeć fotograficzną 
Wyczerpujące informacje nt. realizacji wypoczynku letniego galerię bazy lokalowej naszej boreckiej placówki. W tym 
dla uczniów naszej Gminy i stanie przygotowań do nowego miejscu pragniemy podkreślić, że dzień ten był szczególnie 
roku szkolnego 2011/2012 dyrektorzy przekazali w pismach, doniosły dla naszych przedszkolaków, których mamy od 1 
które stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania i są do września 2011 roku aż 69 w trzech oddziałach przedszkolnych 
wglądu w biurze Rady Miejskiej. oraz 61 pierwszoklasistów  w trzech I klasach.

NOWE POWIERZENIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ OTWARCIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW 
Od 1 sierpnia 2011 r. poznaliśmy nowego dyrektora Szkoły W dniu 19 września 2011 roku o godzinie 8.00 otwarto w 
Podstawowej w Zalesiu. Na to stanowisko Burmistrz Borku Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku 
Wlkp. powołał P. Donatę Matecką – nauczyciela tejże szkoły. Wielkopolskim szkolny plac zabaw dla dzieci z oddziałów 
W wyniku przeprowadzonego konkursu nie znalazł się żaden przedszkolnych oraz klas I-III boreckiej placówki oświatowej. 
kandyda chętny do zarządzania  tą placówką. W uroczystym otwarciu uczestniczyła najmłodsza szkolna 
Nowy rok szkolny z nowym dyrektorem rozpoczęło Przed- dziatwa ze swoimi opiekunami oraz dyrektor szkoły z inspek-
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torem oświaty panem Tomaszem Marszałkiem, który reprezen- „RADOSNA SZKOŁA”
tował Burmistrza Borku Wielkopolskiego. Po powitaniu i W boreckiej szkole utworzono dla dzieci edukacji wczesnosz-
krótkim instruktażu BHP nastąpiło uroczyste przecięcie biało- kolnej czyli uczniów klas I-III „Miejsce zabaw”, z którego 
czerwonej wstęgi przez przedstawicieli wszystkich najmł- mogą korzystać również dzieci  oddziałów przedszkolnych. Na 
odszych klas, po którym dzieci udały się pierwszy raz na nowy powyższe zadanie zostały pozyskane środki zewnętrzne w 
plac zabaw w celu zapoznania się z jego urządzeniami. Od wysokości 11970 złotych, za które zakupiono różnego rodzaju 
dzisiaj dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz  klas I-III od sprzęt. Własny wkład szkoły polegał na przygotowaniu 
godziny 7.00 do godziny 15.00 mogą pod czujnym okiem pomieszczenia. Pierwsze dni pokazują, że miejsce to dostarcza 
opiekuna korzystać ze szkolnego placu zabaw. Cieszymy się, że dzieciom-zwłaszcza przedszkolnym- wiele radości. Zaintere-
po dwóch latach prace zostały wreszcie zakończone. Ogólny sowanych wyglądem „Miejsca zabaw” odsyłamy do fotografi-
koszt placu zabaw z urządzeniami i ogrodzeniem wyniósł około cznej prezentacji szkoły na stronie internetowej . Serdecznie 
20 tysięcy złotych. Urządzenia, które posiadają wszystkie zapraszamy do odwiedzin „Miejsca zabaw” inne przedszkolaki 
wymagane certyfikaty wykonała, dostarczyła i zamontowała z naszej gminy po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją 
firma FORESTO ze Środy Wielkopolskiej. W przyszłym roku szkoły.
kalendarzowym planujemy doposażyć plac w minimum dwa 
małe urządzenia. Wiemy, że są większe i bardziej bogato WSTĘPNE ZGŁOSZENIA DO ODDZIAŁÓW 
wyposażone place zabaw ale cieszy nas to co mamy bo jest PRZEDSZKOLNYCH PRZY SP BOREK
nasze. Wszystkim dzieciom życzymy bezpiecznej i wspaniałej Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w 
zabawy na naszym placu. Jednocześnie informujemy rodziców, Borku Wielkopolskim informuje, że w sekretariacie szkoły 
że każdego dnia stan urządzeń będzie sprawdzany przez przyjmowane są do końca października 2011 roku wstępne 
wyznaczonego pracownika, a w przypadku opadów deszczu ze zgłoszenia  dzieci do oddziałów przedszkolnych funkcjonu-
względu na bezpieczeństwo dzieci plac będzie zamknięty. jących w szkole. Wstępne zgłoszenia przyjmowane są od 
Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową rodziców lub prawnych opiekunów:
www.borekwlkp.pl. dzieci 2 letnich do oddziału 3 latków,

dzieci 3 letnich do oddziału 4 latków,
SPRZĄTANIE ŚWIATA –POLSKA 2011 dzieci 5 letnich do oddziału 5 latków.

W dniu 16 września uczniowie Zespołu Szkół w Borku Wlkp. Wstępne zgłoszenia dotyczą wyłącznie rodziców lub prawnych 
przyłączyli się do ogólnoświatowej kampanii „Sprzątanie opiekunów, którzy mają zamiar posłać dzieci do oddziałów 
Świata – Polska 2011”. W ramach akcji grupa młodzieży przedszkolnych przy szkole, nie do Przedszkola Samorządo-
gimnazjalnej wraz z nauczycielami porządkowała obszar lasu wego „Pod Dębem” w Karolewie. Zgłoszenie przeprowadza się 
podlegający Nadleśnictwu Piaski (teren przy drodze prowadzą- w celu rozeznania zapotrzebowania na liczbę miejsc w 
cej od Skokówka do stanicy wędkarskiej w Jeżewie). Wcześ- oddziałach przedszkolnych szkoły. Jednocześnie zaznacza się, 
niej nauczyciele sprawujący opiekę przypomnieli zasady że liczba przyjętych dzieci będzie uzależniona od liczby 
bezpieczeństwa, zwracając uwagę młodzieży na postępowanie oddziałów, na utworzenie których musi wyrazić zgodę organ 
z niektórymi odpadami (np. zużyte środki medyczne, strzy- prowadzący, „obłożenia” miejsc w Przedszkolu Samo-
kawki itp.). Na miejscu spotkania uczniowie otrzymali worki rządowym „Pod Dębem” oraz ewentualnych zmian w obowi-
na odpady, rękawiczki, a leśniczy Tomasz Miler przeprowadził ązku szkolnym dzieci 6 letnich. Liczba wolnych miejsc do 
pogadankę na temat sensu takich akcji oraz rozdał ulotki poszczególnych oddziałów wynosi:
Nadleśnictwa Piaski. W sprzątaniu wzięło udział 35-ciu W przypadku utworzenia 3 oddziałów:
uczniów klas III gimnazjum oraz czworo opiekunów –  oddział 3 latków- 25 miejsc
nauczycieli z Zespołu Szkół. Porządkując wyznaczony teren  oddział 4 latków- 6 miejsc
lasu, zebrano 8 worków odpadów. Według relacji uczniów  oddział 5 latków- 19 miejsc
najwięcej było śmieci z tworzyw sztucznych (folia, plastik) W przypadku utworzenia 2 oddziałów:
oraz szklanych butelek, natomiast znacznie mniej puszek, a  oddział 3-4 latków- 6 miejsc
także pewne ilości gruzu.  oddział 5 latków- 19 miejsc
W poniedziałek 19 września 2011 roku do akcji sprzątania Zachęcamy rodziców i prawnych opiekunów do wstępnego 
świata przyłączyło się również 50 uczniów klas szóstych zgłaszania dzieci w celu rozeznania zapotrzebowania na 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku oddziały przedszkolne w szkole.
Wielkopolskim. Uczniowie zbierali śmieci w niewielkim lesie 
przy drodze do Gostynia w pobliżu skrzyżowania drogi GMINA ZNALAZŁA RECEPTĘ NA LESZE JUTRO
krajowej nr 12 z drogą powiatowa Zalesie-Koszkowo. Zebrano Gmina Borek Wlkp. złożyła wniosek o dofinansowanie 
ponad 20 worków różnorodnych śmieci oraz kilka dużych projektu pt. „Recepta na lepsze jutro – Indywidualizacja 
opon, szyb samochodowych i części sprzętu AGD. Akcja trwała nauczania i wychowania w gminie Borek Wielkopolski” w 
ponad godzinę. Opiekunami uczniów byli: Edmund Neudeker i ramach Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie 
Marcin Busz- nauczyciele boreckiej podstawówki. Podczas szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
sprzątania przebywał z uczniami i opiekunami również Pan edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyj-
Różański z Nadleśnictwa Piaski. Udział w akcji, a zwłaszcza nych Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki Projekt 
ilość i różnorodność zebranych śmieci ukazała uczniom „Recepta na lepsze jutro - Indywidualizacja nauczania w 
poziom ekologicznej świadomości oraz zwykłej ludzkiej gminie Borek Wielkopolski” ma doprowadzić do osiągnięcia 
kultury naszego społeczeństwa. celu ogólnego, jakim jest wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z 
klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonu-
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jących w Gminie Borek Wielkopolski. Ma również wesprzeć APEL DO MIESZKAŃCÓW
działania wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. infor-
Borek Wielkopolski w realizacji treści i wymagań określonych muje, że w związku z nadchodzącą zimą i możliwością 
w nowej podstawie programowej dla pierwszego etapu wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych, które 
edukacyjnego. Poprzez udział w programie zostaną zreali- szczególnie dotykają osoby bezdomne, niepełnosprawne, 
zowane dwa główne zadania: doposażenie bazy dydaktycznej samotne i będące w złej sytuacji materialnej ośrodek nasz 
szkół: wyposażenie w materiały dydaktyczne sal, w których będzie podejmował kompleksowe działania, celem zapob-
prowadzone są zajęcia z uczniami i uczennicami klas I-III ieżenia  skutkom tego trudnego okresu.
wszystkich szkół objętych programem oraz realizacja zajęć W związku z powyższym planujemy:
dodatkowych: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudn- - dla osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji 
ościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych materialnej i życiowej, niemogących zaspokoić swoich 
ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w podstawowych potrzeb wykorzystując własne środki i 
zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedy- możliwości będzie udzielana pomoc, w szczególności na zakup 
czne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, gimnastyki odzieży i opału,
korekcyjnej dla dzieci z wadami podstawy, zajęcia korekcyjno - dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz samotnych 
kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoeduka- wymagających pomocy osób drugich, niezdolnych do samoo-
cyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gry i bsługi będą świadczone usługi opiekuńcze w domu,
zabawy ogólno-rozwojowe. Dodatkowo dla dzieci szczególnie - w lokalu ośrodka pomocy społecznej osobom bezdomnym i 
uzdolnionych zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające innym osobom zainteresowanym będziemy udzielać inform-
zainteresowania: prowadzenie nauk matematyczno- acji na temat bazy danych placówek świadczących pomoc 
przyrodniczych, zajęcia aktorskie, zajęcia muzyczne, zajęcia takim osobom,
taneczne, zajęcia historyczne, zajęcia sportowe, zajęcia - w razie konieczności osoby bezdomne, które znajdą się na 
językowe. Kwota dofinansowania wyniesie 159400 zł. naszym terenie będą mogły skorzystać z pomocy w formie 

ciepłego posiłku i otrzymać odzież. Jednocześnie apelujemy do 
WAKACYJNE PRZEDSZKOLE naszej społeczności lokalnej o wrażliwość na trudną sytuację 

W okresie wakacji letnich placówka pełniła dyżur. W tym życiową innych ludzi i w razie zaistnienia niepokojących 
czasie prowadzone były różnego typu zajęcia sportowe, sytuacji – zgłoszenie ich do tutejszego ośrodka osobiście lub 
muzyczne, plastyczno – konstrukcyjne rozwijające umieję-t- telefonicznie.
ności dzieci. Pomoc dla osób czy rodzin  uwarunkowana jest  przepisami  
Podczas przerwy wakacyjnej w Przedszkolu Samorządowym ustawy o pomocy społecznej. Kontakt telefoniczny do 
„Pod Dębem” w Karolewie zostały wykonane następujące MGOPS: (65) 57-16-112
prace remontowe:
- wymiana okien w pokoju nauczycielskim, sekretariacie i ŚWIADCZENIA RODZINNE- TERMIN SKŁADANIA 
gabinecie dyrektora, WNIOSKÓW
- wymiana okien w szatni przedszkola, łazience na dole i Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych 
gabinecie do zajęć logopedycznych i korekcyjno- na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.
kompensacyjnych,  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
- naprawa i wymiana elementów instalacji sanitarnej, na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami 
- malowanie holu głównego, do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
- bieżące naprawy uszkodzonych sprzętów: krzesełek, oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 
stolików, regałów, następuje do dnia 30 listopada.
- regeneracja schodów zewnętrznych poprzez pokrycie W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
warstwą żywiczną (oczyszczanie podłoża, odkucie uszko- na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w 
dzonych miejsc, szlifowanie, gruntowanie, uzupełnianie okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie 
ubytków, szpachlowanie, naniesienie warstwy podkładowej, prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
wykonanie warstwy nośnej, dwukrotne lakierowanie), przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 
- remont pomieszczenia do zajęć logopedycznych i korek- grudnia.
cyjno-kompensacyjnych,
- remont pomieszczenia socjalnego dla kucharek, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – TERMIN 
- malowanie kuchni i pralni, SKŁADANIA WNIOSKÓW
- remont gabinetu dyrektora. Trwa nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy w celu 
Od 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Do przedszkola  ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
uczęszcza 113 dzieci. Przedszkolacy mają możliwość uczest- Szczegółowych informacji można uzyskać w MGOPS pod 
niczenia w dodatkowych zajęciach z logopedii, języka numerem tel. 65 5716112.
angielskiego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, religii, 
kółka teatralnego, zajęć tanecznych oraz wyjazdów na basen. WARTO DZIAŁAĆ WSPÓLNIE 
W miesiącu wrześniu zaplanowano pasowanie na przed- W czerwcu 2011 w VII  edycji konkursu programu  „Działaj 
szkolaka nowo przyjętych dzieci oraz Święto Pieczonego lokalnie” wspieranego przez Stowarzyszenie „Dziecko” w 
Ziemniaka, na które już teraz serdecznie zapraszamy. Gostyniu nagrodzony został wniosek XIV Drużyny Harcer-

skiej, OSP i Rady Sołeckiej Wycisłowo. Akcja zakłada 
dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć, którego inicjatorami 
są mieszkańcy i organizacje. Cieszy nas ten fakt niezmiernie, bo 



w 2009 roku  w ramach owego programu jego VI edycji dwóch etapach zmagań do ścisłego finału zakwalifikował się 
Wycisłowo zbudowało wspaniały plac zabaw „Jarzębinka” z Marek Kwaśniewski, który zajął II miejsce po zaciętej 
miejscem rekreacyjnym, z którego jesteśmy dumni. Teraz dogrywce. A Jędrzej Lis zajął 14 miejsce w swojej grupie 
realizują projekt pod nazwą Zbudujemy boisko, bo EURO już wiekowej.
blisko ! Uczestnicy konkursu mieli okazję zwiedzać i podziwiać piękno 
Boisko zostanie usytuowane obok placu zabaw „Jarzębinka’. Warmii i Mazur. Brali udział w rejsie statkiem po jeziorze 
Inicjatorzy maja możliwość realizacji projektu dzięki dofinan- Jeziorak, wycieczce do Ławic (miejsce ur. Noblisty Emila von 
sowaniu  w kwocie 5 000 zł z Polsko –Amerykańskiej Fundacji  Behringa – medycyna), zwiedzać uroki starówki w Olsztynie i 
Akademii Rozwoju Filantropii Polsce w ramach VII edycji Mazurskiego Parku Krajobrazowego, zaznać kąpieli w nowo 
programu „Działaj lokalnie” oraz dużego wkładu  pracy otwartym basenie w Iławie. Szczególne podziękowania dla 
mieszkańców. Marzeniem mieszkańców Wycisłowa jest Pana Franciszka Celki który wspomógł nas finansowo, dzięki 
zagospodarowanie  otrzymanego terenu z gminy tak, aby mogli temu mógł odbyć się nasz wyjazd. Dzięki takim spotkaniom 
z niego korzystać wszyscy mieszkańcy od najmłodszego do nawiązują się przyjaźnie i wymiana walorów filatelistycznych. 
najstarszego. Prace zostały trochę opóźnione ze względu na Wszyscy uczestnicy życzyli sobie spotkania w przyszłym roku 
rosnącą tam kukurydzę. Młodzież i dzieci spotykają się w na jubileuszowym 50. Ogólnopolskim Młodzieżowym 
każdy piątek i pracują społecznie na rzecz  budowy boiska, konkursie Filatelistycznym ,,Szlakiem renesansu” w Tarnowie.
pomagają też dzieci z Jawor.  W październiku zostaną zamon-
towane bramki. Projekt musi być zrealizowany do 15 grudnia WAKACJE Z RODZINĄ W BRUCZKOWIE
2011r.  Wycisłowianie mają nadzieję, że na wiosnę 2012 roku Dnia 17 lipca przy świetlicy wiejskiej w Bruczkowie odbył się 
uda się rozegrać na tym  boisku lokalne EURO. festyn z okazji otwarcia placu zabaw. Swoją obecnością 

zaszczycili radni oraz zaproszeni goście. Oficjalnego otwarcia 
BORKOWIACY” WE FRANCJI dokonał Wicestarosta Janusz Sikora. Festyn prowadziła 

W lipcu ubiegłego roku Gmina Borek Wlkp. gościła mieszk- Ewelina Wojciechowska. Dzieci miały dużo atrakcji między 
ańców francuskiego miasta Le Mesnil – Esnard, członków innymi: trampolina, przejazd motorami, przejażdżka 
Francuskiego Stowarzyszenia Europe Inter – Echanges i kucykiem, przejazd wozem bojowym OSP i malowanie twarzy. 
Normandzkiej Grupy Folklorystycznej „LA SAINT JEAN Dzieci rozbawiali klauni i miś Puchatek, którzy rozdawali 
D´ETE. W nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów milusińskim słodkości. Koło gospodyń przygotowało kawia-
między miastami zaangażowany był borecki samorząd. W renkę, loterię fantową oraz strzelanie z wiatrówki. 
ramach podpisanej partnerskiej współpracy, w dniach  od 4 -13 Organizatorami festynu byli: Koło Gospodyń Wiejskich, 
lipca br. grupa Zespołu Folklorystycznego „Borkowiacy” Sołtys, Rada Sołecka, LOK Borek Wlkp.  
pojechała do Francji. Członkowie zespołu  bardzo serdecznie 
zostali przyjęci przez rodziny, które gościli u siebie rok temu. DLA DZIECI W WYCISŁOWIE 
Podczas pobytu za granicą funkcję kierownika zespołu pełniła Kiedy śmieje się dziecko,
p. Maria Zimlińska. Na spotkaniach folklorystycznych  śmieje się cały świat – Janusz Korczak
„Borkowiacy” prezentowali tańce i przyśpiewki Wielko- Z okazji Dnia Dziecka XIV DH Wycisłowo wraz z sołtysem 
polskie. Mieli okazję poznać tamtejszą kulturę, folklor i region. zaprosiła  dzieci  na placu zabaw  „Jarzębinka” w Wycisłowie. 
Wszyscy są pod wrażeniem wizyty we Francji, był to pierwszy Pociechy wraz z rodzicami stawiły się na placu punktualnie o 
zagraniczny wyjazd zespołu, który zaowocuje dalszą współ- godzinie 15.00. Organizatorzy przygotowali wiele konkursów 
pracę polsko - francuską sprawnościowych, w których trzeba było wykazać się umiejęt-

nością współpracy w grupie. Najwięcej frajdy dostarczyła 
MŁODZI FILATELIŚCI W IŁAWIE dzieciom kolorowa chusta, jak się później okazało rodzicom 

,,Mazury cud natury’’ pod takim hasłem odbywał się w Iławie w również .Dzieci po każdej konkurencji sportowej  otrzymywały 
dniach 23-26. 06. 2011 r. Finał 49. Ogólnopolskiego Młodzi- drobne upominki ufundowane przez sołectwo. Wszyscy mogli 
eżowego Konkursu Filatelistycznego. uraczyć się plackiem oraz  napojami przygotowanymi przez 
Idea zbierania znaczków ma w Polsce bogata tradycję i historię panie Annę Płończak i Dorotę Bartoszak. Panu Piotrowi 
sięgającą końca XIX wieku. Zamiłowanie do gromadzenia Gogulskiemu organizatorzy dziękują za wsparcie organizacji 
znaczków wspiera Polski Związek Filatelistów zrzeszający zabaw ze współzawodnictwem, oraz harcerzom za przygo-
tysiące osób. Filatelistyka to pasja, która uczy, bawi i pobudza towanie konkurencji sportowych i ich realizacje. Pogoda była 
ciekawość świata. Pozwala młodym ludziom poznawać wspaniała, humory milusińskich znakomite. Z żalem po dwóch 
literaturę, sztukę, architekturę, historię oraz geografię. godzinach wspaniałych igraszek opuszczali plac zabaw. Czas 
Tegoroczna edycja zbiegła się z promocją Krainy Tysiąca płynie szybko, za rok znowu będzie Dzień Dziecka!
Jezior w prestiżowym konkursie na 7 Nowych Cudów Natury 
która jest uczestnikiem. W obecnej edycji Konkursu wzięło WAKACYJNA PRZYGODA Z  M – GOK
udział kilka tysięcy młodych filatelistów, a tylko najlepsi W okresie wakacyjnym Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w 
zakwalifikowali  się do finału. Borku Wlkp. przygotował dla dzieci i młodzieży najróżniejsze 
Finał konkursu odbył się w Zespole Szkół im. Bohaterów zajęcia, których celem było rozwijanie zainteresowań, 
Września 1939 r. Okręg wielkopolski reprezentowało dwóch doskonalenie talentów oraz atrakcyjne spędzenie wolnego 
uczestników  Młodzieżowego Koła Filatelistów działającego czasu. Doskonałym sposobem na spędzenie wakacji w mieście 
przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. W był udział w takich zajęciach jak :
grupie szkół ponadgimnazjalnych Marek Kwaśniewski uczeń - ROZTAŃCZONE LATO – duże wakacyjne wydarzenia 
Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu, Jędrzej Lis z zainicjowane i prowadzone przez instruktora M-GOK Justynę 
Gimnazjum w Zimnowodzie w grupie szkół gimnazjalnych. Po Chojnacką, dzięki atrakcyjnej formie i taneczno- artys-
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tycznemu programowi, po raz kolejny skupiło łącznie ponad spędzam czas”. Powstały naprawdę fajne prace.
sześćdziesięcioro lubiących aktywność uczestników. Młodzi Ponadto do dyspozycji milusińskich były również gry plan-
tancerze wraz z instruktorką spotykali się każdego dnia przez szowe oraz gra stołowa „Piłkarzyki”. Uczestnicy wszystkich 
okres dwóch tygodni (11-22 lipiec) na kompleksie boisk Orlik. w/w wakacyjnych spotkań otrzymali pamiątkowe dyplomy 
Starannie opracowany program zajęć dał młodym adeptom oraz nagrody rzeczowe. Czas wakacyjnych przygód szybko 
tańca możliwość trenowania ich umiejętności i poznawania minął ale miłe wspomnienia z pewnością pozostaną na długo.
własnych możliwości. Nowością tego roku i strzałem w 
dziesiątkę okazał się pomysł zaproszenia do wspólnych pląsów WĘDROWNE WAKACJE
najmłodszych mieszkańców Miasta i Gminy Borek Wlkp. Po raz kolejny już sołectwo Wycisłowo zorganizowało obóz 
Każdego ranka bowiem odbywały się zajęcia zaplanowane wędrowny dla dzieci i młodzieży Uczestniczyło w nim 45 
specjalnie z myślą o najmłodszych tancerzach i tancerkach- dzieci (37 z SP Wycisłowo , 7 uczniów z ZS W Borku Wlkp. 
dzieciach w wieku przedszkolnym, które pod opieką wycho- oraz  uczennica z SP w Borku  Wlkp). Dzieci każdego dnia 
wawczyń (Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem”) bądź przebywały w innej miejscowości Wielkopolski.  Wspólnie się 
rodziców, każdego dnia oczekiwały na sympatyczne taneczne bawiły rozwijały tężyznę fizyczną oraz brały udział w zajęciach 
spotkanie. profilaktycznych. Obóz został dofinansowany w kwocie 3 000 
Wspólnie spędzony przy muzyce czas był dla wszystkich zł z budżetu gminy. Wpisowe uczestników wynosiło 20 zł do 
wielką frajdą. Dzieci uczyły się kroków tanecznych, figur i grona sponsorów wypoczynku dołączyło sołectwo, harcerze, 
układów ruchowych do znanych wakacyjnych przebojów, strażacy,  ksiądz i p. Tadeusz Trawiński .
brały udział w zabawach rytmiczno- ruchowych z tańcem i 1. W Brzedni uczestnicy wykazali się nie lada sprawnością.  
piosenką, były twórcami i odtwórcami różnorodnych form Pokonali różne  tory przeszkód i bagna .W nagrodę popłynęli 
artystycznych, kształtowały umiejętności taneczne, ale i łodzią do Cichowa i skorzystali z kąpieli w jeziorze. Po tych 
predyspozycje psychologiczne, podejmowały wyzwania wodnych igraszkach smakowała im  samodzielnie upieczona 
bazujące na ich umiejętnościach (teatralno-plastyczno- kiełbaska  przy ognisku.
językowych), talentach, wyobraźni, współdziałaniu w grupie, 2. W Poznaniu odwiedzili Stary Browar, gdzie największą 
wsparciu i życzliwości. atrakcją była jazda ruchomymi schodami.  Na Starym Rynku, 
Cykl zajęć taneczno- artystycznych zakończył przepiękny ochłodzili się przy fontannie, obejrzeli zabytkowe kamieniczki, 
wspólny finał (nie dopisała tylko aura stąd spotkanie odbyło się ratusz oraz kościół farny. O godzinie 12.00 obejrzeli Koziołki, 
w sali Przedszkola „Pod Dębem”). Było to naładowane które dały popis walki trykając się 12 razy. Było to dla ucze-
pozytywną energią wydarzenie, gdyż przez wspólnie spędzony stników ciekawe wydarzenie, bo widzieli je w większości po 
czas uczestnicy wzajemnie bardzo się polubili i zżyli z Instruk- raz pierwszy. W Mc  Donalds otrzymali posiłek w postaci 
torką. Wszyscy uczestnicy z przejęciem i ochotą prezentowali dwóch bułek. Natomiast w Kinepolis obejrzeli film w wersji 3D 
przed zgromadzoną publicznością zdobyte umiejętności. „Gnomeo i Julia”
Aplauz po pokazie napawał ich dumą a uśmiech nie schodził z 3.W Cichowie w upalny dzień,  do woli korzystali z kąpieli 
radosnych twarzy. wodnej  pod okiem ratowników i opiekunów, budowali zamki z 
Na pamiątkę wspólnie spędzonych chwil dzieci otrzymały piasku, tamy oraz leżakowali, chłopcy rozegrali mecz piłki 
ordery uczestnika „Roztańczonego Lata 2011” oraz nagrody nożnej a dziewczyny wiele czasu spędziły w salonie gier. 
rzeczowe. „Chata Wodnika”, w której przebywaliśmy zaserwowała 
- ŚWIAT PLASTYKI - uczestnicy zajęć odkrywali go w wszystkim  kiełbasę z rusztu , bułkę surówkę oraz sok. 
poniedziałkowe i środowe popołudnia. 4.W Lesznie pokonywali w parku linowym Tarzan różne trasy 
Wszystkie dzieci wykazały duże zdolności  podczas wykle- w zależności od wzrostu i możliwości. Każdy uczestnik w 
jania portretu wybranej osoby.  Okazały się nietuzinkowymi nagrodę za odwagę i dzielność otrzymał smacznego loda. Przed 
artystami. wyjazdem do hali zabaw zajadali się  pizzą.  Następnie 
Ozdobne przyborniki z rolki po papierze wyszły spod ich harcowali mali    i duzi w hali zabaw Kangurek w Zaborowie. 
zręcznych paluszków wprost przepięknie. Opiekę nad dziećmi sprawowały nauczycielki ze Szkoły 
Nasi młodzi twórcy , wykorzystując niepowtarzalną, dziecięcą Podstawowej w Wycisłowie.
wyobraźnię i fantazję - bez problemu potrafili przenieść się w 
magiczny, podwodny świat…Poszły w ruch pędzle i farby, a PÓŁKOLONIE W BORKU WLKP.
pomysły rodziły się godne najprawdziwszych malarzy. W dniach od 1.08 – 4.08 oraz od  8.08 – 11. 08 br. Miejsko – 
Oklejanie butelek szarym papierem i malowanie ich w Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Miejski w Borku Wlkp. 
kolorowe motywy dostarczyło mnóstwo barwnej zabawy. zorganizował dla dzieci z gminy Borek Wlkp. Obóz Wędr-
Dzieci były przeszczęśliwe, gdy mogły własnoręcznie owny.
wykonać śliczne wazoniki ze słoiczków, które to oklejały Zarówno w pierwszym jak i drugim tygodniu letniego wypo-
plasteliną i ozdabiały misternie koraliczkami oraz różnymi czynku utworzono 35 – osobową grupę obozowiczów. Dzieci 
innymi błyskotkami. przez te dwa tygodnie wypoczywały bardzo intensywnie, miały 
Młodzi uczestnicy zajęć plastycznych wykazali się niezwykłą okazję zwiedzenia nowych , interesujących miejsc, poznania 
wiedzą i dużą kreatywnością w realizacji  tematu: „ Co jeść i pić smaku sportowej rywalizacji oraz zawarcia nowych przyjaźni. 
żeby zdrowym być”. Jadłospis zaproponowany przez dzieci, Główną atrakcją obozu były wycieczki autokarowe. Każdego 
przedstawiony w postaci kompozycji, umieszczonych na dnia nie brakowało więc emocji związanych z wyjazdem w 
papierowych talerzykach był imponujący. inny zakątek Wielkopolski. Podczas każdego z turnusów 
Inspiracji do pracy twórczej mali artyści szukali wszędzie: w milusińscy mieli okazję: odwiedzić Gospodarstwo Agrotury-
przyrodzie,  w domu, w rodzinie. Chętnie wzięli więc udział w styczne „Na Leśnej” w Bachorzewie, gdzie skorzystali z 
konkursie rysunkowym ph: „ Z moją rodziną zawsze wspaniale przejażdżki bryczką i  obejrzeli zwierzęta w tamtejszym  Zoo, 
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spedzic rekreacyjne popoludnie w „Villi Natura” w Dolsku, Rada solecka wraz z soltysem w sobote 28 maja zaprosila 
wspinac sie po trasach leszczynskiego Parku Linowego mieszkanców Wycislowa i Jawor do wspólnej biesiady. 
„Tarzan” oraz skorzystac z basenowych atrakcji w Jarocinie. Wieczór uswietnil im zespól Borkowiacy, który swoja werwa 
Dla uczestników obozu przygotowano takze prelekcje zachecil wszystkich do wspólnej zabawy. Tanczono, spiewano i 
profilaktyczna ph. „Bezpieczne wakacje” przeprowadzona bawiono sie do póznych godzin nocnych. Zaproszonych 
przez Pana Boleslawa Wolniewicza – przedstawiciela PIP w mieszkanców czestowano kielbaska z rusztu, pajda chleba ze 
Lesznie, na podstawie której dzieci wykonaly prace plastyczne, smalcem i kiszonym ogórkiem, kawa i pysznym ciastem. 
które zostana ocenione i nagrodzone podczas imprezy „Zakon- Wszystkie frykasy  przygotowali mieszkancy Wycislowa. 
czenie Lata 2011”. Dzieciom zapewniono bezpieczna opieke. Soltys Róza Jedrosz  dziekuje wszystkim, którzy w jakikolwiek 
Wszyscy uczestnicy obozu zgodnie stwierdzili, ze byl to bardzo sposób przyczynili sie do organizacji wspólnego i milego 
udany wypoczynek i nie moga sie juz doczekac kolejnego spotkania, a sa to: Borkowiacy, Nadlesnictwo Piaski, Tadeusz 
spotkania i wspanialej zabawy za rok!!! Ratajczak, Elzbieta Borysiak, Maria Andrzejewska, Marlena 
Organizatorzy dziekuja nastepujacym sponsorom przedsiew- Marciniszyn ,Krzysztof Slominski, Marian Jankowski, Sabina 
ziecia: Pizzerii „Apetita”, Gospodarstwu Rolnemu Karolew Polaszyk, Genowefa Plonczak, Violetta Dorsz, Malgorzata 
oraz Powiatowemu Bankowi Spóldzielczemu w Gostyniu. Janowska Maria Jankowska, Marek Krzus, Krzysztof Kin, 

Jankowski Karol, Angelika Adamczak, Zbigniew Gawronski, 
WAKACYJNE ZAJECIA W BIBLIOTECE Genowefa Adamczak, Roszak Daria, Malgorzata Mróz .

Tegoroczne zajecia wakacyjne organizowane przez Biblioteke Natomiast Panu Robertowi Adamczakowi dziekuje za wyko-
Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. odbyly sie w dniach  nanie podpórek do drzewek znajdujacych sie na placu zabaw. 
27.06.2011 -  22.07.2011 r., gromadzac w sumie ponad stu Mieszkancy Wycislowa uczestniczacy w biesiadzie wsparli 
piecdziesieciu  milusinskich. datkami organizacje wypoczynku dla dzieci organizowanego 
Na dzieci, które zdecydowaly sie spedzic letni wypoczynek w przez Solectwo w miesiacu czerwcu 2011 r.
bibliotece, czekalo mnóstwo atrakcji, bedacych polaczeniem 
zabawy z edukacja. Byly warsztaty plastyczne, glosne czytanie RAJD ROWEROWY NA SWIETA GÓRE
ksiazek, konkurs malowania kreda na chodniku, przyrzadzanie W sobotni poranek 27 sierpnia ok. 130 rowerzystów wyruszylo 
zdrowych kanapek oraz prezentacja dzieciecych talentów. Nie z boreckiego rynku na Wielka Rewolucje Rowerowa – rajd na 
zabraklo równiez zabaw z chusta animacyjna, kalamburów, Swieta Góre. Trasa przebiegal przez miejscowosci: Jawory, 
krzyzówek, kolorowanek oraz gier edukacyjnych i planszow- Jezewo, Wycislowo, Koszkowo, Studzianna, Gajewo, 
ych. Mszczyczyn, Smogorzewo i Drzeczewo Male, by wjechac na 
Ostatniego dnia zajec odbyla sie dyskoteka z konkursami, która mete przy Swietej Górze.  W tym czasie równolegle odbyl sie 
dostarczyla wszystkim uczestnikom wielu niezapomnianych tez wyscig amatorskich druzyn „Amber Road”.
wzruszen ( gdyz to juz byl koniec) oraz mnóstwo smiechu (za Gdy wszystkie grupy dotarly do celu, rozpoczal sie festyn. 
sprawa wspanialych i kreatywnych tancerzy). Osoby, które Wszystkich uczestników Wielkiej Rewolucji Rowerowej 
najaktywniej uczestniczyly w zajeciach otrzymaly pamiatkowe czekalo sporo atrakcji takich jak „zupa rowerowa”, tradycyjna 
dyplomy oraz nagrody. Dziekujemy wszystkim dzieciom za zupa z kotla, kielbaski z grilla, napoje, konkursy i quizy. Mlodsi 
aktywny udzial w zajeciach i do zobaczenia za rok ! uczestnicy mogli skorzystac z dmuchanych zamków i sciany 

wspinaczkowej.
PIKNIK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW Dla Vipów – przedstawicieli wladz samorzadowych z po-

W dniu 21.06.201 r. czlonkowie Polskiego Zwiazku Emerytów wiatów partnerskich i samorzadu województwa, organizatorzy 
Rencistów i Inwalidów w Borku Wlkp. witali poczatek lata na przewidzieli wyscig na Malej Petli Vipowskiej (okolo 5 km). Z 
pikniku w Wigwamie Lesnictwo Miedzyborze. naszego samorzadu w wyscigu vipowskim uczestniczyl 
Przy ladnej pogodzie humory dopisywaly, a uroku imprezie Burmistrz Marian Janczak oraz Sekretarz Elzbieta Pawlak. 
dodawalo otoczenie lesnej przyrody. Przejazd vipowski ulicami Gostynia eskortowali motocyklisci 
Uczestnicy wspólnie spiewali piosenki oraz opowiadali  z Black Legion i Straz Miejska. 
dowcipy. Wszyscy uczestnicy poczestowani zostali kawa i Jedna z atrakcji imprezy byl koncert zespolu „The Postman”.
ciastem drozdzowym, nie zabraklo takze tradycyjnego chleba Impreza zakonczyla sie ogloszeniem wyników konkursu o 
ze smalcem i ogórkiem malosolnym oraz kielbasy pieczonej na projekcie „Z Napoleonem do Wielkopolski”, losowaniem 
ruszcie. Na zakonczenie wspólnie odspiewano piesn pozeg- nagród oraz podsumowaniem i dekoracja uczestników Amber 
nalna, a uczestnicy proponowali juz nastepne takie spotkanie. Road 2011.
W pikniku wzielo udzial 57 czlonków. Skladamy serdeczne podziekowania wszystkim uczestnikom 
Zarzad Kola sklada podziekowanie panu Krzysztofowi rajdu, a szczególnie tym osobom, które przyczynily sie do 
Serkowi Lesniczemu w Miedzyborzu za udostepnienie organizacji tej imprezy i czuwali nad jej bezpieczenstwem. 
Wigwamu, panu Grzegorzowi Marszalkowi oraz OSP w Wielkie podziekowania dla naszych strazaków.
Karolewie za pomoc w zorganizowaniu pikniku.

PIKNIK INTEGRACYJNO-SPORTOWY 
BIESIADA ACH BIESIADA BEZ CIEBIE ZAKLADU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ

ZYC NIE WYPADA „Po co zyjemy, jesli nie po to,
Spiewajmy wszyscy w ten radosny czas aby sobie nawzajem czynic zycie latwiejszym?”
spiewamy razem ilu jest tu nas ,  George Eliot
choc lata mlode szybko plyna wiemy, Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osób niepelnosprawnych 
ze nie starzejemy sie…..  zatrudnionych w Zakladzie Aktywnosci Zawodowej to 
bo lubimy sie wspólnie bawic i pracowac codzienna praca, jaka podejmuje kadra obslugowo-
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rehabilitacyjna. Sprawia ona, że pracownicy ze znacznym i Janc czuł  szczególny sentyment. Życzymy księdzu probosz-
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, oprócz czowi dużo zdrowia i powodzenia na dalszej drodze 
zdobywania doświadczenia zawodowego i korzystania    d uc ho w ne j.          
z rehabilitacji leczniczej, odnajdują swoje miejsce w społe-
czeństwie, nabywają pewności siebie oraz nawiązują kontakty WYSTAWA W BENICACH
międzyludzkie. Kadra ZAZ-u, mając na celu umożliwienie W dniu 10 lipca br. podczas V Wystawy Zwierząt Gospo-
osobom niepełnosprawnym aktywnego udziału w życiu darskich i Domowych w Benicach gm. Krotoszyn, Klub 
społecznym, a w szczególności wyrabianie zaradności Hodowców Gołębi Rasowych z Borku Wlkp. zaprezentował 
osobistej, umiejętności samodzielnego wypełniania ról kilkadziesiąt sztuk gołębi i drobiu ozdobnego. W wystawie 
społecznych oraz kształtowanie w społeczeństwie właściwych uczestniczyli: Robert Dykcik, Bartosz Grobelny, Przemysław 
postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami Orpel, Piotr i Wiktoria Pieniężni, Błażej Słomianny, Zenon 
niepełnosprawnymi, zorganizowała 18 sierpnia br piknik Skrzypczak, Waldemar Sworowski oraz Leszek Borysiak. 
integracyjno-sportowy. Pokaz był dużą atrakcją dla zwiedzających. Boreccy klubowi-
Szczególne znaczenie dla pracowników miała obecność władz cze wyjaśniali zainteresowanym osobom tajniki prawidłowej 
samorządowych w osobie Burmistrza Borku Wlkp., Przewodn- hodowli oraz omawiali historię prezentowanych ras. Wszyscy 
iczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp. oraz  Przewodniczących wystawcy otrzymali z rąk organizatorów dyplomy z podzię-
Komisji Stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp. kowaniem oraz zostali zaproszeni na przyszłoroczną wystawę.
Spotkanie rozpoczęło się od poczęstunku grochówką przygoto-
waną przez Strażaków OSP w Karolewie. W trakcie pikniku KONKURS FOTOGRAFICZNY 
rozegrano kilka konkurencji sprawnościowo-sportowych, a „DZIECI W OBIEKTYWIE” 
wśród nich: rzut piłką do celu,  rzut ringo,  król strzelców, rzut Tegoroczna, czwarta już edycja Konkursu Fotograficznego ph. 
do kosza,  rzut lotką,  trójbój ZAZ-owski. „Dzieci w Obiektywie” zorganizowanego przez M – GOK 
Największym zainteresowaniem cieszyła się ostatnia z Borek Wlkp. oraz XIV Drużynę Harcerską Wycisłowo   
konkurencji, w której udział wzięli również zaproszeni goście, dobiegła końca.  Komisja konkursowa  w składzie: Elżbieta 
rywalizując z kadrą ZAZ-u. Zadaniem zawodnika było w jak Sierszulska  (Przewodnicząca), Cezary Warczak oraz Danuta 
najkrótszym czasie wykonie czynności polegającej kolejno na: Banaś wybrała najlepsze zdjęcia spośród 68 prac zgłoszonych 
założeniu stroju roboczego, przejściu po schodach, wykonaniu do konkursu. Jury oceniało fotografie pod kątem technicznym, 
czynności wbicia gwoździa, dojściu do stanowiska mont- ale również zwracało uwagę na pomysłowość i oryginalność 
ażowego i zmontowaniu 10 kompletów przekładek kartonow- wykonanych zdjęć. Wyłoniono zwycięzców w poszczególnych 
ych, następnie powrót do mety i pozostawienie stroju roboc- kategoriach wiekowych:
zego. Zwycięzcom poszczególnych konkurencji Burmistrz KATEGORIA I – DZIECI
Borku Wlkp. wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w I MIEJSCE –  SANDRA WAJNERT ( Karolew)
Borku Wlkp. wręczył medale oraz upominki. II MIEJSCE – MIKOŁAJ GUŹLIŃSKI (Borek Wlkp.)
Spośród zwycięzców wyłoniono także: III MIEJSCE  -  ZOFIA MARCINISZYN ( Karolew )
Mistrza ZAZ-u p. Irena Deda KATEGORIA II - MŁODZIEŻ
I Wicemistrza ZAZ-u p. Wojciech Grobelny I MIEJSCE – ANNA ŚWIDURSKA ( Karolew)
II Wicemistrza ZAZ-u p. Piotra Frąckowiaka II MIEJSCE – MARTA BARAN ( Borek Wlkp.)
Po zakończonych konkurencjach sprawnościowo-sportowych III MIEJSCE – WERONIKA GUŹLIŃSKA ( Borek Wlkp.)
rozpoczęto wspólne biesiadowanie przy ognisku. KATEGORIA III – DOROŚLI
Serdecznie dziękujemy sponsorom za wsparcie organizacji I I MIEJSCE – ANNA DUBOWIK ( Gostyń)
pikniku integracyjno-sportowego pracowników ZAZ-u. II MIEJSCE – MAREK WAJNERET ( Karolew)

III MIEJSCE – ROMUALD MACHOWSKI( Poznań)
 BIESIADOWO W SKOKOWIE Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

W czerwcu przy placu zabaw w Skokowie odbyła się „Biesiada Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzymał upominek – kubek 
wiejska”. Przy ognisku i grillu mimo chłodnej i wietrznej ze zdjęciem. Uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia i 
pogody mieszkańcy bawili się do późnych godzin nocnych. nagrodzenie laureatów odbyło się dnia 22. 07.2011r.
Oprawę muzyczną zapewnili Sebastian i Marlena Konarczak, 
przy której odbyły się śpiewy piosenek biesiadnych i tańce. ”LAS MOJA MIŁOŚĆ” 
Nie zabrakło czasu na złożenie gratulacji skokowskiej młodz- W dniu 15 czerwca w Nadleśnictwie Piaski odbyło się uro-
ieży, która godnie reprezentowała Skoków w zawodach czyste podsumowanie Konkursu Fotograficznego ph. „LAS 
strażackich i w rajdzie, oraz na podziękowania dla Prezesa i MOJA MIŁOŚĆ”, na którym spotkali się wszyscy  uczestnicy 
Naczelnika miejscowej OSP za przygotowanie do udziału w konkursu, Jury oraz jego Organizatorzy, by poznać autorów 
imprezach. Dziękujemy Panią z KGW Skoków za pyszne najlepszych prac. 
wypieki. Organizatorami przedsięwzięcia byli : Nadleśnictwo Piaski, 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. oraz XIV 
POŻEGNANIE KS PROBOSZCZA Z JEŻEWA Drużyna Harcerska Wycisłowo. Konkurs otwarty był dla 

Wierni z parafii Jeżewo rozstali się z swoim proboszczem ks. wszystkich fotografujących. Jego celem było rozwijanie 
Mariuszem Jancem, który służył w parafii od 2004 r. Uczynili to miłości do otaczającego nas świata, kształtowanie wzajemnych 
dnia 1 lipca  na skromnej wieczornej mszy świętej, wiązankami stosunków człowieka i przyrody, promowanie wypoczynku na 
kwiatów, skromnymi upominkami i życzeniami. Żegnały go  łonie natury oraz  sławienie piękna i bogactwa przyrody. Na 
delegacje poszczególnych wiosek należących do parafii konkurs wpłynęło 95 prac , wykonanych przez 25 osób. 
Jeżewo,dzieci, ministranci i strażacy, do których ks Mariusz Zgromadzone zdjęcia  rozpatrywano w trzech kategoriach 
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wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli oraz w dwóch podka- klasy trzeciej.
tegoriach tematycznych : „Przyrodnicze zdjęcie krajobrazowe” Sędzia amunicyjny i stanowiskowy Marian Matuszewski.
i „Leśne szczegóły”. Komisja  brała pod uwagę ich jakość oraz Sędzia tarczowy Matelski Leszek sędzia klasy pierwszej.
zgodność z tematem . Po długich obradach wyłoniono następu- Sędzia karabinek pneumatyczny Puślecki Sławomir.
jących  zwycięzców: Obsługa kuchni i bufetu: Dolny Bronisław i Gaworski Bogdan.
KATEGORIA I – DZIECI
PRZYRODNICZE ZDJĘCIE KRAJOBRAZOWE ZAKOŃCZENIE LATA 2011
I MIEJSCE – „ Poranek w lesie” Krzysztof Klaczyk” „Jeszcze nam w głowie plan wycieczek,                                                                                                          
II MIEJSCE – „Leśny strumyk” Szymon Koncewicz  jeszcze nam w ustach smak porzeczek,                                                                                                                                 
III MIEJSCE – „Leśny dywan” Aleksandra Klaczyk jeszcze nam w oczach łąki skoszone,                                                                                                                             
LEŚNE SZCZEGÓŁY a tu już w uszach szkolny dzwonek…”
I MIEJSCE – „Sosnowy przyrost” Monika Koncewicz (H. Ochocka)
II MIEJSCE – „Leśne kwiatki” Marek Koncewicz W dniu 29. 08. br. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury oraz 
WYRÓŻNIENIE – „Działalność bobrów” Szymon Koncewicz  Urząd Miejski w Borku Wlkp. zaprosił wszystkie dzieci na 
KATEGORIA II – MŁODZIEŻ wspaniałe pożegnanie wakacyjnego lata. Chociaż dla milusiń-
PRZYRODNICZE ZDJĘCIE KRAJOBRAZOWE skich nie jest to powód do zadowolenia, organizatorzy zadbali 
I MIEJSCE – „Korzenie” Katarzyna Grześczyk ( Gostyń) aby tego popołudnia było mnóstwo zabawy i uśmiechu. Bogaty 
II MIEJSCE – „Brzoza” Agata Smyczyńska  ( Gostyń) program imprezy zachęcał do udziału w licznych atrakcjach. Po 
III MIEJSCE –„Odbicie” „Marcin Urbański ( Książ Wlkp.) wspólnym tańcu „przywitańcu” dzieci bardzo chętnie uczestn-
LEŚNE SZCZEGÓŁY iczyły w zabawach rytmiczno – ruchowych, konkurencjach 
I MIEJSCE –  „Jaszczurka” Marcin Urbański ( Książ Wlkp.) sportowych „na wesoło” oraz w konkursie rysunkowym.  Za 
II MIEJSCE – „ Czasem warto zwolnić” Jędrzej Urbański sprawą pani wizażystki, która malowała dziecięce buźki, 
( Krobia) pojawiały się wokół kolorowe motylki, kotki, pieski, tygryski 
III MIEJSCE – „Leśne Języki” Hubert Klupś ( Gostyń) oraz znane i lubiane postacie z filmów animowanych. Wsp-
KATEGORIA III – DOROŚLI ólnym zabawom, podczas których rozdawano mnóstwo 
PRZYRODNICZE ZDJĘCIE KRAJOBRAZOWE upominków, nie było końca. Imprezę uświetnił pokaz taneczny  
WYRÓŻNIENIE – Marta Kulińska „ Daniele” ( Borek Wlkp.) w wykonaniu uczestników letnich warsztatów tanecznych 
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody zorganizowanych przez M – GOK. Była również wspaniała 
rzeczowe, które wręczał Burmistrz Borku Wlkp. p. Marian wystawa prac wakacyjnych konkursów plastycznych, którą 
Jańczak. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu obdarowani każdy z przybyłych mógł oglądać , a komisja wybrała te 
zostali upominkiem, a ich  prace wezmą udział w  Ogólno- najpiękniejsze. W konkursie ph. „Bezpieczne wakacje” 
polskim Konkursie Fotograficznym dla Fotografów Amatorów przygotowanym i sfinansowanym przez PIP w Lesznie, jury 
”Las – moja miłość”, którego organizatorem jest Zespół Szkół nagrodziło wszystkich biorących w nim udział. Natomiast w 
Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży. Wyniki konkursie ph. „Z moją rodziną zawsze wspaniale spędzam 
konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.borekwlkp.pl czas” wyłoniono następujących laureatów:
Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w etapie kon- Kl. I – III 
kursu. I miejsce- Hyżyk Sandra                                                                                                                                                  

II miejsce – Koncewicz Monika                                                                                                                            
DRUŻYNOWY TURNIEJ STRZELECKI Z OKAZJI III miejsce –Giglewicz Katarzyna

DNIA WOJSKA POLSKIEGO Kl. IV – VI 
W dniu 21.08.2011 r. na strzelnicy sportowej LOK w Borku I miejsce- Janowska Karolina                                                                                                                                               
Wlkp. odbył się drużynowy turniej strzelecki z okazji Dnia II miejsce – Antczak Zuzanna                                                                                                                         
Wojska Polskiego. W zawodach uczestniczyło 12 drużyn 4 III miejsce –Dorsz Mateusz
osobowych. Strzelano z karabinka sportowego do tarczy TS-1, Dzieciom towarzyszyła ogromna radość z odniesionych 
odległość 50 metrów pozycja leżąc. Trzy zwycięskie drużyny sukcesów. Dyplomy i nagrody wręczała Sekretarz Gminy 
zostały uhonorowane pucharami i dyplomami. Strzelano też Borek Wlkp. p. Elżbieta Pawlak. Swoją obecnością zaszczycili 
indywidualny turniej z karabinka pneumatycznego odległość nas także: Burmistrz Borku Wlkp. p. Marian Jańczak, Inspektor 
10 metrów pozycja stojąc. Strzelało 39 zawodników i  trzech ds. Oświaty p. Tomasz Marszałek, Inspektor leszczyńskiego 
najlepszych zawodników otrzymało nagrody rzeczowe i oddziału Państwowej Inspekcji Pracy p. Bolesław Wolniewicz 
dyplomy. oraz opiekunowie Obozu Wędrownego: p. Grażyna Gogulska 
Zwycięzcami zostały drużyny z karabinka sportowego: oraz p. Małgorzata Mróz. Pogoda dopisała , dzieci oraz obecni 
1 miejsce – Unirol Borek Wlkp. 166 pkt. na imprezie rodzice i zaproszeni goście bardzo przyjemnie 
2 miejsce – Snajper Jaraczewo  157 pkt. spędzili czas.
3 miejsce – Kowalstwo Błaszczyk Sławomir  152 pkt.                                                                                                   
Z karabinka pneumatycznego: ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI
1 miejsce – Werblińska Ewa 54 pkt. Uprzejmie informujemy czytelników biblioteki,  iż od dnia 11 
2 miejsce – Andrzejak Jarosław 53 pkt. sierpnia 2011 biblioteka będzie czynna również w czwartki. 
3 miejsce -  Strzelczyk Kazimierz 52 pkt. Zapraszamy ! 
Obsada sędziowska: Godziny otwarcia:
Kierownik zawodów Matelski Leszek Sędzia klasy pierwszej poniedziałek  10:00 – 18.00, wtorek 11:00 – 18.00,
Sędzia główny Andrzej Wojtkowiak  sędzia klasy trzeciej środa 9:00  -  16:00, czwartek 9:00  - 16:00   
Sędzia punktowe i sekretariat Stanisławski Mieczysław sędzia piątek 11:00 – 18:00
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CERTYFIKAT SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE
ZBIÓRKA NA SZTANDAR

Przypominamy, że od 21 czerwca br. trwa zbiórka publiczna na 
sztandar Koła Śpiewaczego “Jutrzenka”. Chętnych chcących 
wesprzeć ten zaszczytny cel zachęcamy do dokonywania wpłat 
na konto bankowe PBS w Gostyniu Oddział Borek Wlkp. 
nr 39 8678 0005 0020 0200 0303 0001 
z dopiskiem “Sztandar”. 
Za dokonane wpłaty serdecznie dziękujemy. 

HUMOR
Na wydziale prawa student przychodzi na egzamin z logiki i 
bezczelnie pyta profesora:
- Pan się łapie w tej logice panie Profesorze?
- Oczywiście, co za pytanie.
- To ja mam taką propozycję panie Profesorze. Zadam panu 
pytanie i jeśli pan nie odpowie, stawia mi pan 5, a jeśli pan 
odpowie wywala mnie pan na zbity pysk.
- Dobrze. Niech pan pyta.
- Co obecnie jest: legalne, ale nie logiczne, co jest logiczne, ale 
nielegalne, a co nie jest ani logiczne ani legalne?  
Profesor nie znał odpowiedzi i postawił studentowi 5. 
Następnie woła swojego najlepszego studenta i pyta go o 
odpowiedź. Ten mu natychmiast odpowiada:
- Ma pan panie Profesorze 65 lat i jest pan żonaty z 25 letnią 
kobietą, co jest legalne, ale nielogiczne. Pana żona ma 20 
letniego kochanka, co jest logiczne, ale nielegalne. Pan stawia 
kochankowi swojej żony 5, chociaż powinien go pan wywalić 
na zbity pysk i to nie jest ani logiczne ani legalne.

F   O   T   O   G   A   L   E   R   I   AF   O   T   O   G   A   L   E   R   I   A

WIELKA REWOLUCJA ROWEROWAWIELKA REWOLUCJA ROWEROWA
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