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UWAGA!!!
W związku z oddaniem do użytkowania 
nowej drogi w ramach realizacji zadania 
pn: „Budowa z przebudową drogi gminnej 
od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. 
Koźmińskiej) do drogi powiatowej 
P4965”, zmieniła się docelowa organizacja 
ruchu. Wszystkich użytkowników prosimy 
o zwrócenie szczególnej uwagi na oznak-
owanie poziome i pionowe jezdni, 
zwłaszcza w miejscach, w których 
nastąpiła zmiana pierwszeństwa w ruchu. 
Ciąg drogi głównej z pierwszeństwem 
przejazdu stanowi odcinek od Zakładów 
Mięsnych Mróz S.A. do skrzyżowania z 

drogą powiatową do Strumian, za stacją paliw. Wszystkie drogi krzyżujące 
się z przedmiotowym odcinkiem mają charakter podporządkowany. 

Serdecznie zapraszamy Panie w wieku 
50-69 lat na bezpłatne badania 

mammograficzne, które przeprowadza 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Gostyniu
Informacje i zapisy pod nr tel. 65 572 67 00 

wew. 215. 

Fundusz sołecki 2013 rok

Mam am irafogMam am irafog
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typS e stin rzmd r ay uś Bci 
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Z KALENDARZA  BURMISTRZA
czerwiec 

lipiec

sierpień

LETNIA SESJA  RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

02.06- udział w festynie zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne w Karolewie
03.06 – Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyrodnicze BOREK – udział w pikniku strzeleckim w Godurowie
06.06 – udział w posiedzeniu  Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Karolewie
14.06  - wręczenie medali na III Ponadpowiatowej Spartakiadzie Sportów Obronnych Szkół Podstawowych, 
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz Młodzieży Niepełnosprawnej w Borku Wlkp. zorganizowanych 
przez Szkolne Koło LOK.
15.06- Wielkopolski  Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Poznaniu -omówienie bieżących spraw z zakresu dróg wojewódzkich 
w Gminie Borek Wlkp.
17.06 - udział w  uroczystościach otwarcia i poświęcenia placu zabaw dla dzieci w Zimnowodzie
18.06 - podpisanie aktu notarialnego  w Gostyniu na sprzedaż uzytków zielonych w Borku Wlkp. ,
udział we wspólnym posiedzeniu  Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
19.06 - podpisanie z Samorządem  Województwa Wielkopolskiego ( Dyrektorem Departamentu PROW) umowy   o przyznanie 
pomocy  na remont  świetlicy wiejskiej w Skokowie – program LEADER
21.06 -  udział w Walnym  Zgromadzenie WOKiSS  w Poznaniu oraz w sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
23.06 - udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. z okazji obchodów  Dni Miasta
24.06- udział w obchodach Jubileuszu 100-lecia Ludowego Klubu Sportowego „Wisła” Borek Wlkp. oraz w obchodach Dni Borku 
Wlkp.
24.06 - udział w uroczystościach JUBILEUSZU 500-lecia UZNANIA CUDOWNOŚCI ŚWIĘTEJ GÓRY w Gostyniu
26.06 - uczestnictwo  w imprezie sportowej Olimp 2012 – „Żyj zdrowo” w Szkole Podstawowej w Wycisłowie
29.06 - udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego 

 
01.07 - uczestnictwo w X Pielgrzymce Służb Mundurowych na Zdzieżu
04.07 -  udział w posiedzeniu Zespołu Specjalistów do oceny dokumentacji technicznej, na którym rozpatrzono „Renaturyzację 
koryta rzeki Pogony od zbiornika Jeżewo do Kościańskiego Kanału Obry” w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Lesznie
15.07 - udział w obchodach 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu 
22.07 - uczestnictwo  w integracyjnym pikniku wędkarskim z okazji  10-lecia powstania Koła Borek oraz 10-lecia istnienia zalewu 
„Jeżewo” nad Zalewem w Jeżewie
27.07 - udział w Obchodach  Święta Policji w Gostyniu 

04.08 - uczestnictwo w Festynie Integracyjnym połączonym z uroczystym oddaniem do użytku kompleksu rekreacyjnego 
w Dąbrówce oraz udział w uroczystościach dożynkowych w Głogininie
07.08 - podpisanie umowy z Bankiem BGŻ na udzielenie kredytu gminie Borek Wlkp.
15-19.08 - udział w III Zawodach w Wędkarstwie Karpiowym nad Zalewem „Jeżewo”
16.08 - udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku  Publicznego, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu oraz w  sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
17.08 - podpisanie umowy na udzielenie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu
19.08 – udział w dożynkach parafialnych w Cerekwicy
20.08 - spotkanie w sprawie Spółdzielni Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Gostyniu,oraz udział w odbiorze III etapu "Budowy 
z przebudową drogi gminnej – od drogi wojewódzkiej nr 438 do drogi powiatowej P4965" w Borku Wlkp.
28.08 - udział w zebraniu  Zarządu Kola Związku Kombatantów R.P. i B.W.P.
31.08 - uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Borku Wlkp. za osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych

W dniu 16 sierpnia 2012 roku odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp., na której radni podjęli osiem uchwał.
W związku z reformą szkolnictwa ponadgimnazjanego Rada Miejska Borku Wlkp. podjęła następujące uchwały:
a) likwidacji Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.
b) przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Borku Wlkp. w Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Borku Wlkp., wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. 
prowadzonego przez Gminę Borek Wielkopolski
c) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Borku Wlkp., wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Powstańców 
Wielkopolskich w Borku Wlkp. prowadzonej przez Gminę Borek Wielkopolski

Stosując się do ustawy  o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego , Rada  Miejska 
Borku Wlkp. uchwaliła Wieloletni Program  Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Borek Wlkp. na lata 2012-2016. 
W myśl obowiązujących przepisów  Program został opracowany na 5 kolejnych lat  i obejmuje w szczególności : prognozę dotyczącą 
wielkości  oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe 
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Pałac w Zalesiu przed remontem 

Samorząd

lokale mieszkalne, analizę potrzeb oraz planów remontów i modernizacji  wynikających  ze stanu technicznego  budynków i lokali 
z podziałem na kolejne lata , planowaną sprzedaż lokali , zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, sposób i zasady 
zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego gminy, źródła finansowania gospodarki 
mieszkaniowej w kolejnych latach, wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków a także wydatki inwestycyjne oraz koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi.
Program ma celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Zaliczenie dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych
Kolejna podjęta uchwała przez Radę Miejską Borku Wlkp. dotyczyła zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych. Na 
mocy tej uchwały do kategorii dróg gminnych zaliczono drogę Skokówko- Jeżewo na odcinku 2 278 mb. oraz drogę Niedźwiady – 
Jeżewo  na odcinku 3 407 mb. w granicach administracyjnych naszej gminy. 
W myśl ustawy o drogach publicznych wskazane odcinki dróg powiatowych  nie spełniają kryteriów dróg powiatowych albowiem 
posiadają znaczenie lokalne i stanowią uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. Po przejęciu dróg do zasobów gminy,  
planuje się poprawę stanu nawierzchni tych dróg .
Wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Rada Miejska Borku Wlkp. podejmując uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym, wyraziła zgodę Zakładowi Gospodarki  Odpadami w Jarocinie na dzierżawę nieruchomości na okres 17 lat 
z przeznaczeniem na  budowę punktu gromadzenia odpadów problemowych – inaczej punktu selektywnego zbierania odpadów . 
czyt. str 4.
Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego  
Kolejna Uchwała jaką podjęła Rada Miejska dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym 
w rejonie ulicy Jaraczewskiej w Borku Wlkp.  – ,,Osiedle Jaraczewska’’.
Zmiany  budżetu i w budżecie 
Na mocy tej uchwały dokonano  zmian budżetu i w budżecie  gdzie zwiększono dochody i wydatki gminy o kwotę 17.399 zł reasumując 
dochody po zmianach wynoszą 25.304.994 zł a wydatki 26.696.962 zł.

W ramach realizacji zadań własnych gminy, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską Borku Wlkp. uchwałą 
nr XVIII/91/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2013 środków 
stanowiących fundusz sołecki oraz art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim została obliczona wysokość środków 
przypadająca na poszczególne sołectwa. Szczegółowe kwoty przedstawione zostały na pierwszej stronie  magazynu.
Warunkiem przyznania na rok 2013 środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez  sołtysa wniosku do 
Burmistrza Borku Wlkp. w terminie do 30 września 2012r. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy 
sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Do realizacji może być przyjęty wniosek, w którym 
wskazano konkretne przedsięwzięcia: mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy, są zgodne ze strategią rozwoju gminy i służą 
poprawie warunków życia mieszkańców. Poszczególne przedsięwzięcia wymagają uzasadnienia ich wyboru oraz zawierają 
oszacowanie kosztów przedsięwzięć. Suma przedsięwzięć nie może przekroczyć ustalonej kwoty na poszczególne sołectwo.

Obowiązki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Borek Wlkp w sezonie 2012/2013 
zostaną zlecone Boreckiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Informacje na temat problemów związanych z przejezdnością należy zgłaszać pod następującymi nr telefonów: 65 5715 998, 
663 999 305, 661 919 522. Mieszkańcy wsi są zobowiązani informacje te zgłaszać sołtysowi. 
Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem dostępna będzie na stronie www.borekwlkp.pl
Standardy odśnieżania i zwalczania śliskości dróg na drogach gminnych i powiatowych
Miasto Borek Wlkp.
droga gminna nr 744080P (stara droga krajowa nr 12) – II standard utrzymania
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej szerokości.
Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk:
Błoto pośniegowe maksymalnie do 6 godzin. Gołoledź maksymalnie do 3 godzin.
Lodowica maksymalnie do 4 godzin.
Pozostałe drogi gminne na terenie miasta oraz wiosek - III standard utrzymania
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Śnieg zajeżdżony może występować. Śnieg luźny maksymalnie do 8 godzin. Jezdnia posypana 
w miejscach szczególnie niebezpiecznych - skrzyżowaniach, zakrętach, przejazdach kolejowych, wzniesieniach.
Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk: Zaspy maksymalnie do 6 godzin. Gołoledź maksymalnie do 6 godzin. 
Lodowica maksymalnie do 6 godzin.
Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom  miasta i gminy o obowiązku utrzymania czystości i porządku poprzez 
usuwanie śniegu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek ten wynika  z ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr  132, poz. 622 z późn. zm.)

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 ROK

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG  2012 - 2013.
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100 LECIE OSP ZALESIE

EKOLOGIA

PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH - ,,GRATOWISKO’’

W niedzielne popołudnie 15 lipca 2012r. Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu obchodziła 100 lecie istnienia. Przed nowo 
wyremontowaną remizą zostało dokonane odsłonięcie i poświęcenie figury Św. Floriana, skąd uczestnicy uroczystości udali się na mszę 
Św. do Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zalesiu.Na szkolnym placu Prezes Jednostki Andrzej Kubiak przywitał zebranych 
słowami:„Drogie Druhny i Druhowie, dzisiejsza uroczystość, a szczególnie ta jej część poświęcona jubileuszowi 100 lecia istnienia OSP 
Zalesie skłania wszystkich do chwili zadumy i wspomnień. (...). Przez te wszystkie lata na terenie naszej wsi istniała Ochotnicza Straż 
Pożarna. Jej początki owiane są mgłą tajemnicy. Nikt już z jej założycieli nie żyje. Ze względów na brak dokumentów źródłowych, jak 
i jakichkolwiek zapisów związanych z działalnością OSP Zalesie w okresie międzywojennym  rok powstania tej organizacji i pierwsze 
lata istnienia oparte są na zeznaniach dwóch świadków druha Walentego Przewoźniaka i Wawrzyńca Jagodzińskiego. Materiały 
źródłowe uzupełnili druhowie Franciszek Snela i Franciszek Sadzki.”Jubileuszowe obchody oprócz braci strażackiej i mieszkańców 
Zalesia zgromadziły wielu znamienitych gości, poczty sztandarowe z powiatu gostyńskiego, zespoły muzyczne i chóralne. Były też 

okazją do złożenia podziękowań, uhonorowania medalami i odznaczeniami. Złotym 
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono: Jana Sobkowiaka; Srebrnym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” – Czesława Bogdańskiego, Franciszka Bogdańskiego, Piotra 
Dolatowskiego, Tadeusza Dopierałę, Edmunda Kubiaka, Józefa Nowaka, Piotra Roszaka; 
Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – Czesława Antoniewicza, Marka Busza, 
Roberta Dopierałę, Franciszka Jakubiaka, Mariana Kowalczyka, Mieczysława 
Kuczyńskiego, Michała Przewoźniaka i Stanisława Wosika. Odznaką „Strażak Wzorowy” 
wyróżniono: Wojciecha Deutscha, Bartłomieja Gościniaka, Pawła Polaszek, Artura 
Sobkowiaka. Ponadto druh Piotr Roszak otrzymał podziękowanie Zarządu OSP Zalesie „Za 
uratowanie życia i szczególną postawę godną strażaka” a Wacław Rożek za wieloletnie 
pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP w Zalesiu.

Wycinka w lasach gminnych. Gmina Borek Wlkp. jest właścicielem  około 20 ha lasów  położonych w miejscowościach: Borek Wlkp., 
Strumiany, Siedmiorogów Pierwszy i Studzianna. Już kolejny rok prowadzona jest wycinka drzew w lesie gminnym w Strumianach  
w ramach trzebieży sanitarnej i późnej. W bieżącym roku dokonano również przecinki w lesie położonym 
w Siedmiorogowie Pierwszym . Drewno pozyskane z wycinki w br. zostanie zbyte w drodze przetargu, którego termin 
przewiduje się na przełomie września i października 2012r. W miejscach całkowitej wycinki  topoli tj. w lesie 
położonym w Strumianach, na powstałych polanach  planowane są jeszcze w tym roku nowe nasadzenia. Topola ta 
była w okresie pozrębnym. Wszystkie prace w lasach prowadzone są zgodnie z „Uproszczonym planem urządzenia 
lasu” obowiązującym w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2019r. przy współpracy z Nadleśnictwem Piaski.
Zbiórka eternitu. Zgodnie z  zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Borek Wlkp. a Powiatem Gostyńskim na 
terenie naszej gminy prowadzony jest  odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Prace te wykonuje Mazowieckie 
Przedsiębiorstwo Ekologiczne- Danuta Hofman. Termin wykonywania powyższych prac przewidziany jest do 31 października 2012r.
W związku z usuwaniem azbestu w ramach powyższych działań mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów. Aktualnie wpłynęło 14 

2wniosków na odbiór  i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest ( płyty eternitowe) o łącznej powierzchni 2538m .
Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do składania kolejnych wniosków, gdyż w ramach tego działania są dostępne wolne środki.

Wiosną 2013 roku rozpocznie się budowa Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych. Realizatorem  tego zadania będzie Zakład 
Gospodarki Odpadami  Sp. z.o.o. w Jarocinie. Punkt powstanie w Borku Wlkp. przy ul. Jeżewskiej, jadąc w kierunku BIOPALU po lewej 
stronie za SKR. Środki finansowe na tę inwestycję pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (60%),  ZGO Jarocin 
(20%) oraz gmina Borek Wlkp.(20%). Powstanie tego punktu jest konsekwencją nowej ustawy śmieciowej, która nakłada na gminy 
obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku, recyklingu odpadów oraz przygotowania do ponownego użycia.
Co to są odpady problemowe? – To odpady niebezpieczne typu akumulatory, baterie, odpady zwierające rtęć, przeterminowane leki, 
zużyte urządzenia elektryczne (sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, telefony ..itd), opakowania po farbach, 
rozpuszczalnikach, oleje silnikowe, zużyte filtry olejowe, zaolejone materiały, ścierki…itd. Odpady te są niebezpieczne dla środowiska i 
dlatego powinny zostać poddane unieszkodliwieniu.
Odpady wielkogabarytowe  to przede wszystkim meble i sprzęt AGD dużych rozmiarów (lodówki, pralki, piece kuchenne itd.). 
Wymagają one demontażu, który pozwoli na wydzielenie z nich części przydatnych do recyklingu oraz usunie elementy niebezpieczne, 
co zmniejszy ich objętość przed składowaniem. 
Mieszkańcy naszej gminy będą mogli na bieżąco, nieodpłatnie i osobiście dostarczać na GRATOWISKO odpady problemowe 
pochodzące ze swojego  gospodarstwa domowego. Punkt Gromadzenia Odpadów to wydzielony, utwardzony plac wyposażony w 
bazę techniczną (boksy i kontenery) przystosowaną do przechowywania tego rodzaju odpadów. W punkcie tym zapewnia  się również 
bieżącą obsługę i dozór. Administrowaniem tego punktu zajmować się będzie ZGO Jarocin. 
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ZAKOŃCZONO BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W SKOKOWIE

KONIEC KILKULETNIEJ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zakończono prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Skokowie, które rozpoczęły się w  maju 2011r.
Po odbiorze końcowym, który nastąpi we wrześniu br. Gmina Borek Wlkp. musi uzyskać od Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego pozwolenie na użytkowanie przedmiotowej sieci. Po uprawomocnieniu się tego pozwolenia każda posesja do której 
wybudowano przykanalik zobowiązana jest do podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej w terminie  6 miesięcy.
Szczegółowe warunki techniczne wykonania przyłącza należy uzyskać w Boreckim  Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.

11 września oddaliśmy do użytku drogę, której realizacja przebiegała w trzech etapach pod nazwą „Budowa z przebudową drogi gminnej 
od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965”. Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki 
uzyskaniu wsparcia finansowego w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA 
LATA 2007-2013. 
Inwestycja rozpoczynała się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 438 przy Zakładach Mięsnych MRÓZ S.A., a skończyła na 
skrzyżowaniu z drogą powiatową do Strumian, za stacją paliw. Przedsięwzięcie obejmowało łącznie odcinek o długości 2 078m, 
w ramach którego wykonano: przebudowę jezdni do szerokości 7,00m, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,00 m i długości 
513 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, rozbudowę kanału deszczowego z rur PVC o śr. 315-400mm, przebudowę ciągu 
pieszo-jezdnego szerokości 3,00m wraz z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej , budowę parkingu wzdłuż ciągu pieszo-
jezdnego, budowę nowej jezdni na odcinku 669m od ul. Droga Lisia do drogi powiatowej (za os. 600 lecia). Tereny będące w zasięgu 
zrealizowanego ciągu drogowego, zostaną przeznaczone pod inwestycje i aktywizację gospodarczą Gminy Borek Wlkp. Nowa droga 
wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego oraz pozwoli na szybsze przemieszczanie się pojazdów przez miasto.
Całkowita wartość zadania wyniosła: 3 375 646,87 zł z czego 1 635 981,02 zł stanowi dofinansowanie w ramach WRPO.

Fundusze 
Inwestycje

Pomoc społeczna

WNIOSKI – ŚWIADCZENIA RODZINNE

NOWE KWOTY KRYTERIÓW DOCHODOWYCH – ŚWIADCZENIA RODZINNE, STYPENDIUM SZKOLNE 

STAWKI ZASIŁKU RODZINNEGO

Informujemy, że są do pobrania wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres 
zasiłkowy 2012/2013 oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym) 
w roku szkolnym 2012/2013.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 
należy złożyć w okresie od 1 września 2012r. do 30 listopada 2012r. 
Prosimy o jak najwcześniejsze składanie wniosków. 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2012/2013 należało złożyć  do 15 września 2012r.

Dnia 1 listopada 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny, dochodu osoby 
uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Rozporządzenie z dnia 10 
sierpnia 2012 roku ustala podniesione kwoty kryteriów dochodowych oraz kwoty zasiłków rodzinnych.
Kryteria dochodowe od 01 listopada 2012r. wynoszą:
-  539,00 zł na osobę;
- 623,00 zł na osobę – w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, 
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Kryteria dochodowe od dnia 1 listopada 2012 r.:
- 574,00 zł na osobę;
- 664,00 zł – w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od dnia 1 listopada 2012 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosić będzie miesięcznie:
- 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
Z ww rozporządzeniem można się zapoznać na stronie internetowej tutejszego ośrodka: www.borek.ops.org.pl 
Od dnia 01 października 2012r. stypendium szkolne przysługuje, jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty: 456,00 zł. Kwota 
dochodu z 1 ha przeliczeniowego od 1 października 2012r. wynosi: 250,00 zł 
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NOWE KWOTY KRYTERIÓW DOCHODOWYCH

„ASYSTENT RODZINY”

KOMUNIKAT - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE

NIEBIESKA LINIA”POMAGA OFIAROM PRZEMOCY

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

PODZIEL SIĘ TYM, CO MASZ!

Od 1 października 2012r. wchodzi w życie
rozporządzenie, które  wprowadza nowe, 
zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych 
oraz świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej 
(porównanie w tabeli obok).

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Otwarty Konkurs ofert w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu 
Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”. Konkurs  skierowano do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego. 
Warunkiem  otrzymania dotacji było złożenie oferty konkursowej. Gmina Borek Wielkopolski  przystąpiła do konkursu, aby pozyskać 
środki na zatrudnienie  asystenta rodziny. Oferta konkursowa  spełniła formalne i merytoryczne warunki, dlatego Gmina Borek Wlkp. 
została zakwalifikowana do  otrzymania dotacji. Wsparcie finansowe na realizację wymienionego zadania  uzyskano w kwocie 5.073,53 
zł, natomiast całkowity koszt realizacji zadania wynosi 11.074,96 zł. Z uwagi  na okoliczność otrzymania dotacji w pierwszej edycji  
konkursu, Gmina Borek Wlkp. mogła przystąpić do drugiej edycji i ubiegać się o dotację wyrównującą warunki dofinansowania. Na tę 
okoliczność Gmina Borek Wlkp.  została  wstępnie zakwalif ikowana do przyznania dotacj i  w kwocie 
4.926,47 zł. Łączna kwota otrzymanej dotacji będzie wynosić 10.000,- zł. Procedury konkursowe dotyczące pozyskania dotacji 
przygotowywał Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do 
grudnia 2012 r.Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu 
wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., 
poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny 
dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające 
w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, 
otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.
Pomoc będzie przyznawana z urzędu. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte 
rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami ww. 
rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby 
uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (65) 571-59-77.

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego 
dramatu, rodzinnej niepokojącej sytuacji życiowej i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 
0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego 
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”codziennie pomagają w zmianie życia 
każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.pl

Godziny pracy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
w pon.:8:00 - 16:00; od wt. do pt.: 7:00 – 15:00; Tel. 65  57 16 112

Jeżeli  posiadasz zbędny sprzęt  gospodarstwa  domowego w stanie nadającym się do użytkowaniu, np. lodówka, pralka itp. oraz odzież 
dziecięcą lub młodzieżową to skontaktuj się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. pod numerem tel. 65/5716112 
w godzinach urzędowania. Otrzymany sprzęt lub odzież zostanie przekazany bezpłatnie osobom potrzebującym.
Z góry dziękujemy!

Jeśli doznałeś przemocy  lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina bądź osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i 
uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują naszej pomocy, zgłoś się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku 
Wlkp., który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. Reaguj na zło! Pomyśl,  że to możesz być Ty! 

Pomoc społeczna
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STYPENDIUM ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

CYFROWA SZKOŁA W ZIMNOWODZIE 

ANGIELSKI DLA  AKTYWNYCH

PRACA DLA ZAWODOWCÓW

31 sierpnia br odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Burmistrza Borku Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie
 i dziedzinach artystycznych. Wysokość stypendiów dla uczniów szkół podstawowych wynosi 400 zł a dla gimnazjum oraz młodzieży  
ponadgimnazjalnej 500 zł. W sali boreckiego Ratusza, Burmistrz Marian Jańczak nagrodził 23 stypendystów ze Szkoły Podstawowej 
w Borku Wlkp., Zespołu Szkół w Borku Wlkp. oraz Zespołu Szkół w Zimnowodzie za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2011/2012. 
Nagrodzeni otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz pamiątkowe gadżety, a także jednorazowe stypendia finansowe. Oto lista 
nagrodzonych: Julia Stanisława Biernat, Agata Ewa Bartela, Ewa Bartkowiak, Dawid Dutkowiak, Monika Anna Koncewicz, Zuzanna 
Weronika Łopatka, Zofia Marciniszyn, Anna Dominika Porzucek, Adrian Walkowiak, Kinga Maria Wojciechowska, oraz Weronika 
Aleksander, Julia Bartkowiak, Sylwia Drukarczyk, Michalina Florkowska, Sandra Maria Hyżyk, Kornelia Jańczak, Jędrzej Jasiński, 
Jakub Michał Marcinkowski, Michał Otworowski, Weronika Płończak, Ewelina Szwałek, Natalia Jadwiga Urna i Mikołaj Witczak.

Zespół Szkół w Zimnowodzie został wybrany do realizacji programu rządowego pn. „Cyfrowa szkoła”. 
Dzięki temu, uczniowie będą mogli korzystać z szeregu udogodnień technologii elektronicznej. Do szkoły 
zostaną zakupione laptopy, tablice interaktywne, projektory multimedialne, skanery, drukarki i inne 
urządzenia multimedialne. Dodatkowo w szkole zostanie zainstalowana profesjonalna sieć komputerowa. Na realizację zadania szkoła 
otrzymała blisko 140 000 złotych z dotacji rządowej.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy przystąpiono do realizacji projektu YOUNGSTER – nauka języka angielskiego dla klas trzecich 
szkół gimnazjalnych. Uczniowie ze szkół w Borku Wlkp. i Zimnowodzie na zasadzie dobrowolności biorą udział w 90 godzinach zajęć 
nauki języka angielskiego, prowadzonego na nieco innych zasadach niż w szkole. W tym roku szkolnym do programu przystąpi blisko 50 
odważnych uczniów.

Wystartował serwis www.zawodowcy.org. Rejestrując się na nim, błyskawicznie i całkowicie za darmo można będzie znaleźć pracę, 
staż, praktykę bądź pracownika, stażystę, praktykanta.
System opracowany przez specjalistów Politechniki Poznańskiej i dostępny poprzez stronę www.zawodowcy.org system umożliwia 
uczniom kształcącym się w szkołach zawodowych i innych ponadgimnazjalnych placówkach oświatowych dla młodzieży w 
Wielkopolsce odnalezienie wymarzonej pracy, praktyki lub stażu. 
Rejestracja jest darmowa i bardzo prosta. Uczeń musi szczegółowo określić swoje umiejętności, a system  na podstawie zgłoszeń od 
pracodawców automatycznie dopasuje do nich oferty pracy, praktyk czy staży. Innowacją jest fakt, że uczennice i uczniowie mogą podać 
umiejętności charakterystyczne dla kilku zawodów. Rejestracja w systemie wymaga wpisania kodu jednorazowego, po który uczeń 
powinien się zgłosić do dyrektora ich szkoły.
Uruchomienie systemu to także świetna wiadomość dla pracodawców. Każda wielkopolska firma już dziś może zarejestrować się 
w systemie i bardzo precyzyjnie określić, jakich pracowników, stażystów lub praktykantów szuka. W odpowiedzi otrzyma informację 
o kandydatach z odpowiednimi umiejętnościami w formie listy uczniów uszeregowanych według procentowego wskaźnika 

Uroczyste przecięcie wstęgi

Świetlica w Zalesiu

WAKACJE W JAROSŁAWCU

„UŚPIONY POTENCJAŁ”

Gmina Borek Wlkp. otrzymała pięć darmowych miejsc na  kolonie dla dzieci  z rodzin wymagających wsparcia.  Organizatorem 
wypoczynku było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju EUREKA we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gostyniu. Kolonie zostały sfinansowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu (w ramach konkursu grantowego). Dzieci z naszej 
gminy wypoczywały w Jarosławcu nad Bałtykiem w okresie od 8 sierpnia do 21 sierpnia br.  Ośrodek Pomocy Społecznej  wytypował 
dzieci na kolonie  uwzględniając między innymi  niski dochód i mniejsze szanse na wypoczynek letni. Tutejszy ośrodek zorganizował 
dowóz i odbiór dzieci do miejsca zbiórki tj. do miejscowości Gostyń.

Uśpiony potencjał to tytuł projektu, który realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. Wniosek o dofinansowanie projektu 
systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki został złożony do Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Wniosek uzyskał 
pozytywna ocenę merytoryczną i został zatwierdzony do realizacji. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 10 kobiet 
z gminy Borek Wlkp. poprzez  zastosowanie  instrumentów aktywnej integracji . Projekt jest realizowany od miesiąca lipca do grudnia 
br. Łączna kwota projektu systemowego wynosi  79.936,02 zł, w tym dofinansowanie projektu poprzez wkład własny gminy stanowi 
kwotę 9. 377,96 zł. W projekcie  zaplanowano między innymi obóz integracyjno- szkoleniowy,  w którym uczestniczyło 10 matek z 23 
dziećmi, kursy szkoleniowo-zawodowe doradztwo indywidualne. Przewidziano również zatrudnienie asystenta rodziny, który będzie 
pracował z rodzinami miesięcznie w  ilości 80 godzin.

Oświata 
Kultura Sport
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dopasowania kompetencji. To duża oszczędność czasu gdyż na rozmowę kwalifikacyjną pracodawca będzie mógł zaprosić jedynie 
osoby w najwyższym stopniu spełniające jego oczekiwania. 
Aktualne informacje o projekcie, w tym przewodniki jak zarejestrować się w systemie, znaleźć można na stronie www.zawodowcy.org 
oraz na www.facebook.com/zawodowcy.org.
Projekt „Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania” realizowany jest przez Politechnikę Poznańską przy współpracy 
Partnerów Województwa Wielkopolskiego i Miasta Poznań. Instytucjami wspierającymi jest Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oraz 
21 innych Instytucji, Starostw i organizacji pracodawców z Wielkopolski.

Od 1 września 2012 roku Burmistrz Borku Wlkp. przedłużył powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Powstańców 
Wielkopolskich w Borku Wlkp. p. Krzysztofowi Baska na kolejne 5 lat. Stanowisko wicedyrektora placówki pełnić będzie nadal Pani 
Elżbieta Figielek. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy.

W 2012 roku przypada dziesiąta rocznica istnienia Zespołu Szkół im. Powstańców 
Wielkopolskich w nowym budynku szkoły. Z tej okazji 15 września odbył się festyn 
„Dziesięć lat minęło…”. 
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00 na boreckim rynku, gdzie odbyła się inscenizacja 
wymarszu boreckich powstańców. Następnie uczestnicy udali się na boisko przy szkole. 
Wszystkich przybyłych powitał dyrektor szkoły. Podczas części oficjalnej zaproszeni 
potomkowie powstańców otrzymali kopie obrazu „Wymarsz powstańców”, wykonanego 
przez p. Krzysztofa Paradysza. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Po zakończeniu 
części oficjalnej można było zwiedzić budynek szkoły oraz obejrzeć przygotowane 
wystawy: „Historia budynku”, „Z życia szkoły”, „Wirtualna Izba Pamięci”. Kolejną część 
festynu rozpoczął pokaz aerobiku. Następnie odbyły się rozgrywki sportowe: nauczyciele kontra uczniowie. Zwyciężyło grono 
pedagogiczne. Ostatnim punktem programu był występ muzyczny zespołu p. Dawida Sekuli. Organizatorzy festynu zapewnili też liczne 
dodatkowe atrakcje: loteria fantowa, kawiarenka, grill, grochówka, malowanie twarzy i przejazd motorami. Pieniądze, które zebrano 
podczas imprezy zostaną przeznaczone na zakupienie sprzętu nagłaśniającego dla szkoły. Dziękujemy za wsparcie! 

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych w roku szkolnym 2012/2013 dowożeniem uczniów do szkół zajmuje się 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Borku Wlkp. za cenę 4.16 zł brutto za kilometr (duży autobus) oraz Przedsiębiorstwo Usługowe Piotr 
Radwan za cenę 2.25 zł brutto za kilometr (bus). Wraz za autobusami posiadanymi przez Gminę pojazdy zabezpieczają obsługę dowozu 
blisko 500 uczniów i wychowanków uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także w ramach 
posiadanych miejsc do szkół ponadgimnazjalnych, których siedziba znajduje się na terenie gminy Borek Wlkp.

W związku z wejściem przepisów dotyczących zmiany kryterium dochodowego, Burmistrz Borku Wlkp. przedłuża nabór wniosków na 
dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych, a 
także uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (uczniowie 
słabo widzący, niesłyszący z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w 
przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego). Termin składania wniosków upływa 5 października 2012 roku.
Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń. Formularze wniosków można pobrać w sekretariatach szkół i BOK 
urzędu lub ze strony: www.borekwlkp.pl
Dla klas I kryterium dochodowe wynosi 504 zł na członka rodziny, dla pozostałych 351 zł. Od 1 października kryterium dochodowe dla 
pozostałych wzrośnie do 456 zł.

Tradycyjnie już od kilkunastu lat w czerwcu obchodzimy Dni Borku Wlkp. W tym roku imprezy  trwały przez cały czerwie, a główny 
dzień uroczystości przypadł na sobotę 23 czerwca. 
Podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Borku Wlkp. Burmistrz Marian Jańczak w imieniu Pana Prezydenta wręczył parom, które 
wspólnie przeżyły ze sobą co najmniej pół wieku medale 50 i 60- lecia pożycia małżeńskiego.  Wśród  wyróżnionych znaleźli się: 
Aleksandra i Jan Snela z Zalesia, Bronislawa i Stefan Ciemniak z Ustronia, Kazimiera i Stefan Gruchała z Borku Wlkp., Apolonia i 
Kazimierz Dominiak z Bruczkowa, Barbara i Ryszard Zawodni z Borku Wlkp., Dobromiła i Gabriel Szczepaniak z Borku Wlkp., 
Krystyna i Zygmunt Mróz z Borku Wlkp., Helena i Leon Dolata z Koszkowa. Kolejnym uroczystym punktem było nadanie odznaki 

NA KOLEJNE 5 LAT

10 LECIE ZS

DOWOŻENIE UCZNIÓW

DŁUŻSZY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA WYPRAWKĘ SZKOLNĄ

BOREK GOŚCIŁ ZAGROBELNEGO
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Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp. Zaszczyt ten przypadł boreckiemu oddziałowi 
Powiatowego Banku Spółdzielczego.
Burmistrz gratulował również uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego 
Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. Małgorzacie Marciniak oraz 
jej rodzicom za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce. Nadmienić należy, że 
Małgosia otrzymała za swoje wyniki w nauce stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Podczas uroczystej sesji Dyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. Krzysztof Baska w 
asyście Powstańców Wielkopolskich odsłonił obraz przedstawiający wymarsz 
boreckich powstańców z Rynku na wojnę. Kopię tego obrazu otrzymał Burmistrz 
Borku Wlkp. Marian Jańczak oraz Pani Renata Ratajczak za aktywną działalność 
Rady Rodziców na rzecz  ZS w Borku Wlkp.
Uroczystość zakończyła swoim występem grupa taneczna działająca przy M-GOK w 
Borku Wlkp.

Po sesji odbyło się uroczyste Walne Zebranie „WISŁY” Borek Wlkp. z okazji 100 lecia działalności.
W tym samym czasie na placu targowym w Karolewie od godz. 16.00 rozpoczął się blok imprez artystycznych przygotowany przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. 
O zmroku odbył się koncert wyczekiwanej gwiazdy wieczoru – Łukasza Zagrobelnego z zespołem. Pod sceną oraz na placu zebrał się 
tłum młodzieży, dzieci a także dorosłych. Po koncercie do wspólnej zabawy przygrywał zespół muzyczny RAMPP z Koźmina Wlkp.

Biesiada WIELKO-NAPOLEOŃSKA na DNIACH POWIATU GOSTYŃSKIEGO 25.08.2012-BYLIŚMY!!!
Panie z KGW Zalesie, KGW Skoków oraz Pracownicy M-GOK godnie zaprezentowali Gminę Borek Wlkp. podczas powiatowego 
święta. Na stoisku było niebiesko-biało-czerwono i było pysznie! Podniebienia zachwycała smaczna zupa serowa (receptura KGW 
Zalesie) oraz ciasteczka francuskie.

1 września po mszy św. o godz. 18.00 w intencji Ojczyzny i ofiar II wojny światowej odbyła się krótka uroczystość upamiętniająca 73 
rocznicę wybuchu II wojny światowej, którą prowadził dh Grzegorz Marszałek.
Kilka słów historii przypomniał krótkim wystąpieniem Prezes ZKiBWP Franciszek Kordus, 
po czym zebrane delegacje złożyły pod tablicami pamiątkowymi na Rynku wiązanki 
kwiatów i znicze. Wśród delegacji byli: przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gostyniu 
oraz Samorządu Gminy Borek Wlkp., Koło śpiewacze Jutrzenka, OSP i MDP gminy Borek 
Wlkp., ZAZ Leonów, Zespół „BORKOWIACY”, Koło Rencistów i Emerytów, Klub 
Seniora, Biblioteka Publiczna i M-GOK w Borku Wlkp., M-GOPS w Borku Wlkp., Zespół 
Szkół w Borku Wlkp., Zespół Szkół i Szkoła Podstawowa w Zimnowodzie, Szkoła 
Podstawowa w Borku Wlkp., LOK Borek Wlkp., Bractwo Kurkowe, Firma Rida i Hast, 
Przedszkole Samorządowe w Karolewie i Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp. 

3 kwietnia br. Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie obchodziło 
„Dzień Patrona”. Z tej okazji dzieci z kółka teatralnego oraz grupy „Muminki” 
przygotowały przedstawienie pt. „Jestem Wielkim Dębem”. Święto przebiegało w 
miłej atmosferze wśród zaproszonych gości: Pana Mariana Jańczaka - Burmistrza 
B o r k u  W l k p . ,  P a n a  J e r z e g o  R ó ż a ń s k i e g o  -  L e ś n i c z e g o  
z Nadleśnictwa Piaski, Pana Henryka Ordanika - Prezesa Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Przyrody "Borek", Pani Barbary Wawrzyniak - Przewodniczącej 
Komisji Oświaty, Pana Janusza Sikory - Wicestarosty Powiatu Gostyńskiego oraz 
Pani Kamili Tarzeckiej - Przewodniczącej Rady Rodziców. Dzieci ubrane na zielono 
demonstrowały fakt, że kochają przyrodę, dbają o nią i integrują się z nią każdego 
dnia. Zaproszonym gościom bardzo podobało się przedstawienie, a przedszkolacy 
zostali obdarowani upominkami i słodyczami. 
Podczas „Dnia Patrona” nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego 
„Ekoludek”.  Na konkurs wpłynęło 49 Ekoludków. Jury przyznało następujące 
nagrody:

DNI POWIATU

NIGDY WIĘCEJ WOJNY

DZIEŃ PATRONA

Oświata 
Kultura Sport
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 I miejsce – Bartek Dorsz z grupy „Puchatki”
II miejsce – Mikołaj Judkowiak z grupy „Leśne Ludki”
III miejsce – Bartek Durczak z grupy „Muminki”
Zwycięzcy otrzymali książki oraz kubki zakupione przez Panią Dyrektor Renatę Matelską. 
Ponadto wyróżniono prace następujących osób :
1. Marysia Świdurska „Smerfy”
2. Jaśmina Paradysz „Krasnoludki”
3. Weronika Hyżyk „Smerfy”
4. Maksymilian Andrzejak „Muminki”
5. Jakub Witczak „Krasnoludki”
6. Michał Krzekotowski „Leśne Ludki”
7. Nikola Dopierała „Leśne Ludki”.

17 kwietnia najstarsze dzieci w przedszkolu odwiedził ratownik medyczny. Opowiedział o swojej odpowiedzialnej, potrzebnej, ważnej i 
fascynującej pracy. Zademonstrował różne rodzaje udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki zaskoczyły pana ratownika swoją 
wiedzą na temat wezwania pomocy w razie wypadku.
Następnie odbyły się ćwiczenia praktyczne w udzielaniu pierwszej pomocy. 
Wszyscy zapamiętali jak opatrzyć skaleczenie, gdyby w domu nie było rodziców. 
Ponadto przedszkolacy dowiedzieli się dlaczego nie należy samemu zażywać 
lekarstw oraz jak zachować bezpieczeństwo podczas różnych zabaw. Dzięki takiej 
lekcji dzieci nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może 
przyczynią się do uratowania komuś życia.
18 kwietnia br. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Borku odbył się Festiwal 
Piosenki Przedszkolnej. Z każdej grupy wystąpiło troje dzieci wybranych podczas 
eliminacji grupowych.
Wszystkie dzieci zaśpiewały przepięknie, a Jury przyznało następujące nagrody:
I miejsce - Lena Wyrwińska z piosenką " Co powie tata" z grupy "Leśne Ludki"
II miejsce - Kuba Lisiecki z piosenką "Witajcie w naszej bajce" z grupy "Leśne 
Ludki"
III miejsce - Ola Pawlak z piosenką "Zuzia, lalka nieduża" z grupy "Leśne Ludki"
Ponadto przyznano 2 wyróżnienia:
1. Jaśmina Paradysz z piosenką "Bal na łące" z grupy "Krasnoludki"
2. Maks Andrzejak z piosenką "Gra w kolory" z grupy "Muminki"
Laureaci pojechali 13 maja br. do Krobi na Powiatowy Konkurs Piosenki Przedszkolnej. Dużym sukcesem okazał się występ Leny 
Wyrwińskiej z grupy Leśne Ludki, która zajęła III miejsce.
26 kwietnia br. odbył się w przedszkolu V Gminny Konkurs Recytatorski pt. „Na słoneczne i deszczowe dni” dla klas 0-I. W konkursie 
wzięło udział 26 uczestników, którzy recytowali wiersze wcześniej wybrane przez swoich wychowawców. Konkurs mógł się odbyć 
dzięki wsparciu finansowemu ze strony  Pana Burmistrza Mariana Jańczaka, który przekazał środki z  Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii a także dzięki wsparciu Pani dyrektor Renaty Matelskiej, która postarała się o słodki 
poczęstunek i picie. Breloczki oraz teczki ufundowali sponsorzy. Każdy uczestnik otrzymał książkę, breloczek oraz dyplom. Ponadto 
zwycięzcy otrzymali kolorowe teczki.
Laureaci konkursu w kategorii grup „0”
I miejsce - Jakub Lisiecki Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie
II miejsce – Nicola Przybyła Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie
III miejsce – Maksymilian Andrzejak Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie
Laureaci konkursu w kategorii klas „I”
I miejsce – Maria Przybylak Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły Borek Wlkp.
II miejsce – Agnieszka Frąckowiak Szkoła Podstawowa w Zalesiu
III miejsce – Zofia Wyrwińska Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły Borek Wlkp.
Odwiedziny strażaków w naszym przedszkolu
12 czerwca br. strażacy odwiedzili naszych przedszkolaków. „Krasnoludki”, „Puchatki” i „Smerfy” uważnie słuchały i oglądały wóz 
strażacki oraz sprzęt, który potrzebny jest strażakom do akcji ratunkowych. Każdy przedszkolak mógł spróbować swoich sił w laniu 
wodą z węża strażackiego. Można było także przymierzyć hełm strażacki. Niektórzy już teraz zapewniali, że też zostaną strażakami.
Pożegnanie zerówek.
Pożegnanie przedszkolnych zerówek odbyło się 28 czerwca br. Dzieci, które od 1 września rozpoczną edukację w szkole zaśpiewały 
wspólnie piosenkę. Pani dyrektor oraz wychowawczynie pogratulowały dzieciom ukończenia edukacji przedszkolnej, wręczyły 
dyplomy oraz drobne upominki. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy udanych wakacji oraz sukcesów w szkole.

HONOROWO, MEDYCZNIE I FESTIWALOWO W PRZEDSZKOLU

Oświata Kultura
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Oświata 

XIV FESTYN PRZEDSZKOLNY 

PRACOWITE WAKACJE W PRZEDSZKOLU

PRZYGOTOWANIA DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO!

WAKACJE! ZA ROK ZNÓW BĘDĄ WAKACJE!

2 czerwca br. odbył się XIV Festyn Przedszkolny pod hasłem „Mama, tata, ja i przedszkole”. Dzieci z Przedszkola Samorządowego „Pod 
Dębem” w Karolewie specjalnie na tę uroczystość przygotowały przedstawienie pt. „Witajcie w naszej bajce”. Na scenie mogliśmy 
zobaczyć różne postacie z naszych polskich bajek min. krasnoludki, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia oraz Kaczka Dziwaczka. 
Występ nagrodzono wielkimi brawami. 
Na festynie nie zabrakło też innych atrakcji. Była trampolina, zamek dmuchany, wóz strażacki, koparka, bryczka z końmi, kucyk, 
malowanie twarzy, lepienie z gliny, strzelanie z wiatrówki oraz rzut lotką. Każdy mógł skosztować pysznych placków, które upiekły 
mamy przedszkolaków. Największym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa gdzie każdy los wygrywał. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także potyczki rodzinne, w których wzięły udział całe rodziny. Zadania dostarczyły wiele radości 
nie tylko biorącym udział, ale i kibicującym. 
Podczas festynu ogłoszono zwycięzców na logo przedszkola. Celem konkursu było wytypowanie najlepszego znaku graficznego, który 
będzie promował naszą placówkę.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym udało się zorganizować imprezę.

W okresie wakacji placówka pełniła dyżur. W tym czasie prowadzono różne typu zajęcia sportowe, muzyczne czy plastyczno – 
konstrukcyjne rozwijające umiejętności dzieci.
Przedszkolacy brali także udział w cyklu warsztatów pod hasłem „Kreatywne lato z M-GOK”.   
Podczas przerwy wakacyjnej w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie zostały wykonane następujące prace 
remontowe polegające na:
- położeniu kostki brukowej przed budynkiem,
- wymianie drzwi wejściowych głównych i bocznych,
- wymianie okien w kuchni,
- malowaniu sali „Żabki”,
- wymianie krzesełek i stolików w sali „Żabki”,
- malowaniu urządzeń na placu zabaw.
W dniach 27.08 – 31.08 br. dzieci pierwszy raz mogły wziąć udział w zajęciach adaptacyjnych dla nowo przyjętych przedszkolaków. 
Przedszkolacy w ramach programu adaptacyjnego poznały swoją salę, swoich nowych kolegów i koleżanki oraz zapoznały się 
z nauczycielkami, które są z nimi od 1 września br. Rodzice oraz nauczycielki zgodnie stwierdziły, że takie zajęcia są bardzo potrzebne
 gdyż pomagają dzieciom wkroczyć w  nowy etap ich życia. 
3 września rozpoczął się nowy rok szkolny i w przedszkolu zmieniły się nazwy sal na : „Żabki”, „Jeżyki”, „Motylki”, „Biedronki” oraz 
„Pszczółki”. Do Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie uczęszcza 124 dzieci. Przedszkolacy mają możliwość 
uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z logopedii, języka angielskiego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, religii, zajęć 
tanecznych oraz wyjazdów na basen.
Życzymy wszystkim przedszkolakom dużo dobrej zabawy w nowym roku szkolnym!

Do Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 402 uczniów, z czego 73  
uczniów do oddziałów przedszkolnych. W szkole funkcjonuje  19 oddziałów w tym 3 oddziały przedszkolne. 
W czasie trwania  wakacji  w budynku szkoły przeprowadzono mały remont. Pomalowano korytarz szkolny na parterze szkoły, gabinet 
pedagoga, świetlicę, pomalowano progi schodów oraz balustrady. W sali 210 na II piętrze zburzono ściankę działową, odmalowano 
pomieszczenie i stworzono salę do nauki języków obcych dla jednej grupy uczniów. Odmalowano również najbardziej zniszczone ściany 
w świetlicy i większość klas , a także odnowiono pomieszczenie socjalne sprzątaczek. W księgowości zamontowano sześć nowych lamp, 
położono nową wykładzinę w sali 106 oraz odmalowano większość tzw. lamperii na korytarzu I piętra. W sali 210, czytelni, pokoju 
nauczycielskim, świetlicy w sali 15, gabinecie dyrektora założono WI-FI w celu bezprzewodowego dostępu do internetu.
W czytelni utworzono sześć dodatkowych stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz dwa w pokoju nauczycielskim. 
Zakupionych zostało czternaście laptopów COMPAQ z systemem operacyjnym Windows do mobilnej pracowni komputerowej. 
Naprawiono chodnik między szkołą a blokiem a także w celu podniesienia bezpieczeństwa wykonano łącznik między ulicą szkolną a 
ulica Asnyka. Na  prośbę Samorządu Uczniowskiego zamontowano na boisku szkolnym dziesięć ławek, aby  uczniowie mogli odpocząć  
podczas przerw.

Dwa miesiące – wydawać by się mogło że to bardzo  długi czas. Zwolennikami takiego toku myślenia nie są na pewno uczniowie, którzy 
po błogim lenistwie z zapałem – mniejszym lub większym- wrócili do murów szkolnych.
Pozostaną im wspomnienia letnich dni, do których zapewne będą wracać popijając gorącą herbatę w zimowe wieczory.
Jak co roku z budżetu gminy dofinansowano wiele różnorodnych form wypoczynku, aby dzieci i młodzież miały zagospodarowany czas 
wolny i z przyjemnością wspominały lato 2012.

Dzień babci i dziadka.

Kultura Sport
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Wzorem lat ubiegłych w organizację wypoczynku bardzo 
aktywnie zaangażowały się szkoły. 
Szkoły Podstawowe w Borku Wlkp. i Zimnowodzie 
zaoferowały swoim uczniom mini obozy wędrowne,  w trakcie 
których roiło się od wrażeń. Zwiedzanie wioski indiańskiej, 
zabawy w „Bajkowym Świecie”, wizyta w planetarium 
i Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, zabawy rekreacyjno - 
sportowe i zmagania na basenie – to tylko niektóre z atrakcji, 
dzięki którym będzie to dla dzieci niezapomniany czas.
Szkoła Podstawowa w Wycisłowie również zorganizowała 
półkolonie, podczas których dzieci udowadniały swoją sprawność fizyczną pokonując tory przeszkód w parku linowym, grając w piłkę 
plażową i starając się zbić największą liczbę kręgli podczas bowlingu.
Podobną formą wypoczynku zainteresowało dzieci i młodzież Sołectwo Wycisłowo i OSP Jeżewo. Wyjazdowa forma wypoczynku była 
sposobem na zaspokojenie potrzeby wspólnej zabawy w gronie rówieśników. Oprócz zabaw ruchowych, uczestnicy spotkali się z 
funkcjonariuszami Policji w Gostyniu oraz strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu.Poznali specyfikę pracy tak ważnych 
dla społeczeństwa służb i całkiem prawdopodobne, że w niejednym umyśle zakiełkował pomysł zasilenia w przyszłości ich szeregów.
“Bezpieczne wakacje w bibliotece” - to cykl atrakcyjnych zajęć, zaproponowanych dzieciom w pierwszej połowie lipca przez Bibliotekę 
Publiczna w Borku Wlkp. Odbyły się spotkania z ciekawymi ludźmi, głośne czytanie, zabawy twórcze i ruchowe oraz zajęcia plastyczne. 
Wszystkim zajęciom przyświecało hasło „bezpieczeństwo”, o którym mówili strażacy, policjanci oraz pracownik medyczny. 
W zajęciach wzięło udział 286 uczestników, po zajęciach zawsze czekała słodka niespodzianka. Dużą atrakcją dla 32 młodych 
czytelników była wakacyjna noc w bibliotece. Dzieci w wieku 7-12 lat przybyły 20 lipca do biblioteki, aby wziąć udział w warsztatach 
teatralnych z aktorami z Studia Paola Art. z Leszna. W przerwie warsztatów uczestnicy zjedli pyszną pizzę ufundowaną przez Pizzerię 
Apetita z Borku Wlkp. W drugiej części teatralnych zmagań dominowała muzyka i taniec, które dostarczyły uczestnikom wielu 
niesamowitych przeżyć i radości. Kolejnym punktem nocnej imprezy były bajkowe podchody, które wywołały dreszczyk emocji. Dzieci 
wędrowały po nieoświetlonych korytarzach 
piwnic z latarkami poszukując zadań do 
rozwiązania. Następnie przyszedł czas na 
dyskotekę .  Noc minęła  szybko,  a  
najwytrwalsi zasnęli o szóstej rano, by już o 
siódmej usłyszeć pobudkę. Po porannej 
toalecie zaserwowano pyszne bułeczki 
zasponsorowane i przygotowane przez Panią 
Mar ię  Matyszczak .  Uwieńczen iem 
całonocnej imprezy było wręczenie 
uczestnikom pamiątkowych medali oraz 
dyplomów i słodyczy.
Tegoroczne letnie półkolonie zorganizowane 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury również upłynęły w miłej atmosferze i dobrej zabawie podczas słonecznej pogody. Z 
półkolonijnej oferty letniego wypoczynku M-GOKu skorzystało 35 milusińskich. Program oparty został w całości na wycieczkach, 

zwiedzaniu i zabawach rekreacyjno-
s p o r t o w y c h  o r a z  z a j ę c i a c h  
profilaktycznych i artystycznych.
Nie zapomniano również o dzieciach  
najuboższych i będących w trudnej sytuacji 
wynikającej z różnych przyczyn, a 
będących pod opieką Caritasu. Na ich 
wypoczynek przekazano środki finansowe.
Uśmiechnięte buzie na pamiątkowych 
fotografiach to doskonały dowód na to, że 
dzieciom podobała się taka forma 
wypoczynku.

W dniach 02.08 – 08.08.2012r. Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp., zorganizowało 7-dniowy wypoczynek  dla 28 osobowej grupy dzieci, 
młodzieży i dorosłych w Górach Izerskich w Czechach.  Każdy dzień przyniósł wiele wrażeń. Wczasowicze zwiedzali Harachov - 
miejsce sportów zimowych, gdzie główną atrakcją są skocznie narciarskie oraz Pragę, która zachwyciła swą piękną architekturą. 
Niezwykłym widowiskiem były również tańczące fontanny. W Libercu główną atrakcjęstanowił przejazd Kolejką linową na Jested, 
gdzie na szczycie  znajduje się nadajnik (budowla stulecia) oraz  hotel górski. Podczas schodzenia z góry podziwiano piękne widoki. 
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili też Centrum Babylon - miejsce rozrywki. W Jabłoncu nad Nysą, znanym z produkcji biżuterii,uczestnicy 
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wyjazdu obejrzeli tysiące koralików  i perełek. Mieli także okazję wykonać własną 
ekspozycję. Stalagmity i stalaktyty oczarowały zwiedzających różnorodnością kształtów 
w Dolomitowych Jaskiniach, a podziemne jezioro  zachwyciło swym pięknem. Czeska 
Linia Maginota przywołała szkolne wspomnienia z lekcji historii, zwiedzając bunkry 
wszyscy mieli okazję zobaczyć jak bronili się żołnierze podczas II Wojny Światowej.
Deszcz i burza, a także odciski i zakwasy nie przeszkodziły w zdobywaniu górskich 
szczytów i Bukowieckiego wierzchołka.
Wolne popołudnia i wieczory spędzano przy świetnej zabawie przy ognisku, na basenie, 
dyskotece czy strzelaniu z wiatrówki. W drodze powrotnej do Polski wczasowicze 
odwiedzili Wodospad Szklarski w Szklarskiej Porębie, co było ostatnią, wspólną 
wyprawą.

Dnia 7 lipca 2012 został zorganizowany RAJD ROWEROWY z udziałem zawodniczek, 
zawodników i  ich rodziców zrzeszonych w UKS Borek Wlkp. w sekcji piłka ręczna. Na starcie 
stawiło się ponad 20  uczestników. Trasa rajdu wiodła do Siedmiorogowa, gdzie zostaliśmy 
przyjęci przez zaprzyjaźnioną rodzinę Ptak. Uwieńczeniem wycieczki był grill oraz dojenie 
kozy dla odważnych. Nasz pobyt w  Siedmiorogowie został uatrakcyjniony przez pana Ptaka 
przejażdżką wozem po duktach leśnych  oraz zwiedzaniem „prywatnego muzeum”.

„Otwarty Przyjazny Artystyczny M-GOK w Borku Wlkp.” - taki widniał napis na olbrzymim przepysznym torcie, którym częstowano 
licznie odwiedziających M-GOK mieszkańców Borku Wlkp. i okolic podczas zorganizowanych w ramach obchodów Dni Miasta 
„Drzwiach Otwartych” Ośrodka Kultury. W przeprowadzone z rozmachem przedsięwzięcie włączyła się Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Borek Wlkp. oraz czternaście Zespołów, Klubów, Związków należących i współdziałających z M-GOK. Wystawcy z każdej 
Organizacji przygotowali stoiska przybliżające odwiedzającym ich działalność, prezentujące dotychczasowy dorobek artystyczny, 
pamiątki, kroniki, zdjęcia, puchary. Każdy z pasjonatów chętnie opowiadał o swoim hobby, a zainteresowanych nie brakowało. Można 
było zatrzymać się przy stoisku TKKF “Kosmos”, Bractwa Kurkowego, Młodzieżowego Koła Filatelistów, Klubu Jeździeckiego 
“Dżamajka”, Zespołu Folklorystycznego “Borkowiacy” czy Zespołu Ludowego “Studzianna”. Szkolne Koło LOK przygotowało 
prezentację multimedialną, a Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Borek Wlkp. zaprezentowała mini wystawę gołębi 
pocztowych. Odwiedzający mieli możliwość skosztowania wypieków przygotowanych przez panie z KGW Borek Wlkp. Koło 
Śpiewacze „Jutrzenka” dało próbę swoich artystycznych możliwości na koncercie, pięć Grup Tanecznych „Fit” zaprezentowało 
zbiorową choreografię Euro Dance Show 2012 a „Radość 
tworzenia”- kółko plastyczne przeprowadziło warsztaty 
wyrobu biżuterii.
Impreza rozpoczęła się w niedzielne południe. Mieszkańców 
oraz zaproszonych gości Pana  Burmistrza Mariana Jańczaka, 
Sekretarz Gminy Panią Elżbietę Pawlak oraz Dyrektor BPMiG 
Panią Marlenę Kowalską powitała występująca w roli 
gospodarza inicjatorka całego przedsięwzięcia Dyrektor M-
GOK Justyna Chojnacka.
Dzień rozpoczął się iście magicznym akcentem. Sala 
przepełniona była zwolennikami czarowania, a Mistrz Iluzji 
Łukasz Podymski wprost zahipnotyzował sztuczkami 
publiczność. 
Impreza zakończyła się wybuchowym i słodkim finałem. 
Mieszkańców częstowano przepysznym tortem zamówionym 
szczególnie na okoliczność Drzwi Otwartych M-GOK. Każdy 
otrzymał gadżet promocyjny. Mieszkańcy, którzy skorzystali z 
zaproszenia, wychodzili z Ośrodka Kultury z uśmiechem, 
pełni artystycznych wrażeń. 
Pamiątką po imprezie jest oryginalny obraz - kolorowa, olbrzymia wyklejanka wykonana przez Przyjaciół M-GOK. Efekt wspólnej 
kreatywnej pracy podziwiać można w holu.

Członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Borku Wlkp. w dniu 19 czerwca br. bawili się na pikniku w Stacji 
Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. Pracownicy stacji oprowadzili uczestników po terenie stacji, barwnie 
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opowiadając o hodowli i badaniach naukowych ptactwa i zwierzyny łownej. Emeryci i renciści 
mieli okazję obejrzeć różne gatunki rzadkich ptaków drapieżnych i ozdobnych a także muflony, 
dziki, sarny i daniele. Przy ognisku smażono kiełbaski. Uczestników wycieczki poczęstowano  
także pieczoną dziczyzną, którą niektórzy próbowali po raz pierwszy w życiu. W drodze 
powrotnej zwiedzono Opactwo Benedyktynów w Lubiniu, gdzie krótką historię powstania 
Opactwa przedstawił brat Filip. Oprowadził uczestników po klasztorze i ogrodzie. Pogoda
 i humory dopisały. Pełna  wrażeń grupa 50 osób wróciła do Borku Wlkp.

Tegoroczna frekwencja uczestników wakacyjnego cyklu warsztatów pod hasłem „KREATYWNE LATO  Z M-GOK” była imponująca, 
a rozmach przedsięwzięcia i pomysłowość Instruktorów boreckiego Ośrodka Kultury zadziwiały. Zespół M-GOK przygotował dla 
dzieci i młodzieży szeroki wachlarz różnorodnych zajęć, z których każdy wybrał coś dla siebie. 
Spora dawka atrakcji oraz niepowtarzalna możliwość zabawy w plenerze skłoniła do przybycia wakacjuszy z terenu całej gminyi. Na 
zajęcia nie trzeba było ze sobą nic przynosić, za nic płacić, wystarczył dobry humor i zapał do działania!
Podczas wakacyjnej akcji M – GOK milusińscy mogli dać upust swoim zainteresowaniom, zdolnościom i pasjom uczestnicząc w 
działaniach kreatywnych, takich jak: 

„LETNIE SPOTKANIA Z PLASTYKĄ” , podczas których mali artyści wykorzystując niepowtarzalną, dziecięcą wyobraźnię i fantazję 
wykonali imponujące prace. Farby, tektura, kolorowy papier oraz barwne tkaniny wprowadziły w artystyczny trans umysł każdego 
uczestnika zajęć. Milusińscy z zapałem brali udział w tworzeniu „WAKACYJNEGO  
OGRODU PRZYJAŹNI”. Na koronie potężnego drzewa każdy umieścił kolorowe 
szablony własnych dłoni. Uczestnicy udali się w niezapomniany „LOT 
BALONEM”, który własnoręcznie wykonali, a gdy olbrzymia fotomakieta stanęła 
na zielonej trawie, wspaniałą nagrodą dla wszystkich, były pamiątkowe zdjęcia w 
latającym statku powietrznym, którym dolecieli na borecki rynek - do 
„SŁONECZNEJ KRAINY KARTOLANDII”, gdzie zastali kartonowe budowle. 
Przepięknie ubarwili je farbami, pokrywając różnymi kolorami ściany, dachy oraz 
elementy dekoracyjne domków. Symboliczny klucz do tekturowego miasteczka 
otrzymał Burmistrz Borku Wlkp. O „Letnich spotkaniach z plastyką” przypominał 
nam będzie duży WAKACYJNY GOBELIN wykonany przez uczestników 
warsztatów. Gobelin ozdobi jedną ze ścian pracowni plastycznej M-GOK.

„ROZTAŃCZONE LATO” – była to już III edycja spotkań z tańcem, ruchem 
i muzyką ale pierwsza , która z racji niesprzyjającej aury odbyła się nie w plenerze , 
a w sali widowiskowej ośrodka kultury. Dzieci każdego dnia uczyły się tanecznych 
kroków, figur i układów do znanych i lubianych przebojów. Nie brakowało zabaw kształtujących wyobraźnię, świadomość ciała i 
ruchowe predyspozycje. Energia uczestników  i radość ze wspólnej zabawy była ogromna, a czas na pląsy szybko minął. Tanecznym 
krokiem przeszliśmy LATO 2012. 
NIE GOTUJ Z PASCALEM, GOTUJ Z HALINĄ!!! to nowa letnia odsłona smakowitych warsztatów kulinarnych, podczas których mali 
i duzi mogli odkrywać swoje ukryte talenty kulinarne pod okiem Mistrzyni Sztuki Kulinarnej -  pani Haliny.  Podczas pierwszego 
spotkania uczestnicy wykonali przepyszne gofry ze śmietaną, dżemem oraz owocami .W drugiej edycji warsztatów dzieci przygotowały 
wyśmienitą sałatkę warzywną oraz kanapki. Każde kulinarne spotkanie zakończyła wspólna degustacja przy pięknie nakrytym
 i ozdobionym przez milusińskich stole. Wszystko zostało zjedzone ze smakiem! Poziom kulinarnej radości był tym większy, iż każdy 
młody kucharz otrzymał fartuszek oraz symboliczną czapkę kucharską.
NI KRĘGLE NI BOOWLING – to wspaniały pomysł na wypełnienie czasu wolnego. Na boreckim targowisku w piękny wakacyjny 
poranek pojawiła się „kręgielnia” M–GOK. Wspaniała gra zręcznościowa jaką są kręgle,skupiła wielu zwolenników dobrej zabawy. 
Plastikowe butelki wypełnione wodą zabarwioną na różne kolory posłużyły za kręgle. Dekoracyjne, tekturowe ścianki z artystycznymi 
malowidłami uczestników spotkań plastycznych wypełniły przestrzeń wokół „torów”. Radość ze wspaniałych wyników gry była 
ogromna, emocji nie brakowało! Każdy chciał być najlepszy i zdobyć najwięcej punktów. Rywalizacja okazała się być świetną zabawą. 
Uczestnicy zawodów spędzili wyjątkowe chwile , radośnie dopingując swoich kolegów i koleżanki . Najlepszy gracz otrzymał” złotą 
kulę” -  główne trofeum turnieju. 
DYSKOTEKA DLA DZIECI  – to nie tylko tańce w rytm ulubionej muzyki. Nasze pociechy brały udział w licznych konkursach, 
zabawach (także rytmiczno – ruchowych). Dzieci tańczyły do znanych przebojów, ponieważ nic tak jak taniec nie relaksuje ciała i 
umysłu. Taneczne zmagania młodych miłośników tańca nagradzano drobnymi upominkami. 
Między zajęciami wolny czas wypełniały WAKACYJNE CZASOUMILACZE – gry planszowe ,gra stołowa „piłkarzyki”, kreatywne 
puzzle. Ponadto każdy mógł wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice i zgłosić ją do udziału w konkursie ph. „Z MOJĄ RODZINĄ 
NA ROWEROWYM SZLAKU” zorganizowanym w ramach obchodów ROKU TURYSTYKI ROWEROWEJ. Najlepsze  prace wezmą 
udział w konkursie ogólnopolskim ogłoszonym przez PTTK
Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę, wspaniałe i niezapomniane chwile! Oczywiście to nie koniec atrakcji! Już od 
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września mozna będzie skorzystć z równie ciekawej i bogatej oferty zajęć M – GOK. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej www.mgok.borekwlkp.pl.

 Trudno sobie wyobrazić piękne, słoneczne lato bez  kolorowych  motyli. Wraz z początkiem lata Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 
w Borku Wlkp. zaczął mienić się barwami tych przecudnych stworzeń. Wbrew pozorom , wcale nie posadzono roślin wabiących motyle. 
Ich obecność stała się zasługą uczniów z klasy Ib ze Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp., którzy wzięli udział w letnich warsztatach 
plastycznych. Dzieci – dzięki swojej wspaniałej inwencji twórczej sprawiły,  że stada wielobarwnych motyli „krążyły” w domu kultury. 
Prowadząca zajęcia Marta Hojak i wychowawczyni klasy pani Regina Kot z  podziwem i uśmiechem przypatrywały się jak milusińscy  z 
papierowych szablonów własnych dłoni oraz kawałków tkanin tworzą motylkowe skrzydełka. Bawiąc się tak kolorami dzieci  stworzyły 
prace, z których bił słoneczny,  radosny i niepowtarzalny klimat.

Pod takim hasłem odbyła sie ostatnia tego lata impreza plenerowa z M-GOK Borek Wlkp. Pomimo akcji promocyjnej, dobrej pogody, 
oryginalnej lokalizacji oraz atrakcyjnego programu, na sobotnim festyni,.frekwencja pozostawiała wiele do życzenia. Impreza odbyła 
się przy Skate Parku-miejscu, gdzie brylować powinna młodzież. Tych jednak zabrakło na dyskotece wieńczącej sobotnie popołudnie. 
Szkoda, że tylko nieliczni mieszkańcy Gminy Borek Wlkp. postanowili skorzystać z rozbudowanej oferty kulturalno-rekreacyjnej.  
Dziękujemy tym, którzy odważnie zjawili się na rowerowym festynie. Jesteśmy pewni, że nie żałowali. Są bogatsi o nowe doświadczenia 
i wrażenia. Dla zwolenników jednośladów i nie tylko zorganizowano konkurencje sprawnościowe i jazdę na czas na torze przeszkód 
przygotowanym i obsługiwanym przez Cyklistów z Gostyńskiego Klubu Rowerowego, prezentacja profesjonalnego sprzęt rowerowego 
oraz ekwipunku, wywiad z niebanalnym użytkownikiem jednośladu - Maciejem Grzymisławskim oraz galerię fotografii Jego autorstwa, 
happening rysowanych bicykli i malowanie oponą. Najwięcej emocji wywołał pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu Piotra Sońty. 
Efektowne skoki na i z platformy, 100% równowagi podczas żonglerki na jednym kole, niesamowite przejazdy, niebezpieczne lecz 
pewnie wykonywane akrobacje z udziałem publiczności wywoływały entuzjastyczną reakcję obserwatorów. Oprawę muzyczną 
–nowoczesne brzmienie oraz taneczne bity- zapewnił DJ KRASH.Na festynie miał miejsce finał wakacyjnych konkursów plastycznych 
“Z moją rodziną na rowerowym szlaku”  Bezpieczne wakacje 2012- PIP
Laureatom nagrody wręczyli Sekretarz Gminy p. Elżbieta Pawlak, Inspektor PIP p. Bolesław Wolniewicz oraz Dyrektor M-GOK p. 
Justyna Chojnacka.
Dyrektor M-GOK szczególnie dziękuje p. Maciejowi Grzymisławskiemu oraz Prezesowi GKR p. Radosławowi Frydryszakowi za 
pomoc w organizacji i realizacji imprezy. Wyróżnia Was Wasza aktywność, oddanie rowerowemu hobby, autentyczność i charyzma! 

W ramach obchodów Dni Borku Wlkp., dnia 24 czerwca 2012 roku Biblioteka Publiczna 
oraz Ośrodek Kultury w Borku Wlkp., zaprosiły mieszkańców ziemi boreckiej do wzięcia 
udziału w „DRZWIACH OTWARTYCH”. Imprezę rozpoczął występ iluzjonisty – 
Łukasza Podymskiego. Licznie zgromadzona publiczność obejrzała profesjonalny pokaz 
sztuk magicznych, wzbogacony humorem prowadzącego oraz wspólną zabawą. Występ 
dostarczył widzom wielu niezapomnianych emocji i wrażeń. Następnie organizatorzy 
zaprosili do zwiedzania budynku. Wiele atrakcji czekało na każdego, kto zdecydował się 
zawitać odwiedzających do biblioteki. Goście mogli zapisać się do biblioteki, wypożyczyć 
książkę, zapoznać się z bogatym księgozbiorem, obejrzeć prezentację multimedialną - 
prezentującą dorobek i ofertę biblioteki, przejrzeć Kroniki Gminy Borek Wlkp. oraz złożyć 
pamiątkowy wpis do kroniki Biblioteki. Na najmłodszych czekał „Kącik Kubusia 
Puchatka” oraz kolorowanki i gry edukacyjne. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
wystawa zdjęć ph. „Stare fotografie zatrzymany czas - Ślady przeszłości: ludzie, miejsca, wydarzenia”, przedstawiająca zdjęcia z życia 
mieszkańców gminy Borek Wlkp. do 1945 roku. Spora grupa zwiedzających skupiła swoją uwagę na pracach dzieci należących do 
Akademii Młodego Czytelnika wyeksponowanych na gazetkach. Osoby odwiedzające tego dnia bibliotekę (około 150 osób), otrzymały 
gadżety promujące borecką książnicę oraz słodycze. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w czerwcu zakończyła pierwsza edycję projektu o tematyce regionalnej „STARE 
FOTOGRAFIE – ZATRZYMANY CZAS”
Ph. ‘Ślady przeszłości – ludzie, miejsca, wydarzenia do 1945 roku”
Mieszkańcy gminy Borek Wlkp. udostępnili 178 fotografii dokumentującej życie rodzinne i dzieje naszej gminy. Na przełomie maja
i czerwca br. w czytelni biblioteki można było obejrzeć ekspozycję 80 wybranych zdjęć. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do wzbogacenia zasobów regionalnych biblioteki.
Jesienią 2012 roku rusza II edycja projektu „Stare fotografie – zatrzymany czas” 1946-1960 r.

ARTYSTYCZNE WARSZTATY W M – GOK 

„ROWEROWA JAZDA” 

DRZWI OTWARTE BIBLIOTEKI

WZBOGACAMY ZBIORY REGIONALNE BIBLIOTEKI

“Ferie w podróży” - sołectwo Wycisłowo

FAKIR-SHOW - ferie w M-GOK

Ferie zimowe w Bibliotece
Półkolonie ze szkolnym kołem LOK

Półkolonie szkolne - SP Borek
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ZAJĘCIA BIBLIOTERAPEUTYCZNE

TURNIEJ STRZELECKI 

WYCIECZKA ROWEROWA DZIECI  PIERWSZOKOMUNIJNYCH

DZIEŃ DZIECKA W TRZECIANOWIE

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. zaprasza do wzięcia udziału  w ZAJĘCIACH BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH. 
Oferta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz grup przedszkolnych z Gminy Borek Wlkp. Celem zajęć jest pomoc 
w rozwiązywaniu problemów życia codziennego poprzez wykorzystanie terapeutycznych wartości literatury oraz innych materiałów 
alternatywnych. Spotkania odbywać się będą w czytelni biblioteki, po uprzednim ustaleniu terminu i godziny. Warsztaty są bezpłatne, 
a poprowadzą je bibliotekarki, które ukończyły trzy stopnie kursu biblioterapii.
Serdecznie zapraszamy ! Wszelkich informacji udzielają pracownicy biblioteki pod nr tel. 655716150.

30.06.2012r.na strzelnicy w Borku Wlkp. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Borku Wlkp. zorganizowało pierwszy turniej strzelecki „O 
Kopię Korony Cudownego Obrazu Matki Boskiej Boreckiej na Zdzieżu”.
Pierwsze strzelanie cieszyło się dużym zainteresowaniem braci kurkowych z innych Bractw i mieszkańców naszej gminy, i gmin 
sąsiednich. Zwycięzcami w różnych konkurencjach zostali:

„O Kopię Korony Cudownego Obrazu Matki Boskiej Boreckiej Na Zdzieżu.”
I miejsce - Leszek Gościniak
II miejsce - Renata Ratajczak
III miejsce - Ryszard Bura
Strzelanie do zapadek:
I miejsce - Renata Ratajczak
II miejsce - Jan Ciszewicz
III miejsce - Marek Balcerek
Strzelanie do kaczek z broni pneumatycznej:
I miejsce - Karol Zawodny
II miejsce - Leszek Gościniak
III miejsce - Mateusz Kordus
Strzelanie do kura:
I miejsce - Natalia Zawodna
II miejsce - Leszek Matelski
III miejsce - Leszek Gościniak

Dnia 3 czerwca dzieci pierwszkomunijne wraz ze swoimi rodzicami i wychowawcą udały 
się na  wycieczkę w celu wypróbowania swoich jednośladów. 27 osobowa grupa wyruszyła  
z placu zabaw „Jarzębinka” z Wycisłowa i trasą rowerową udała się w stronę Zalewu 
„Jeżewo”.
Po drodze przy kościele w Jeżewie Ks. Marek Brdęk w uroczysty sposób poświęcił rowery. 
Na pamiątkę tej uroczystej chwili każdy posiadacz jednośladu otrzymał modlitwę św. 
Krzysztofa - patrona kierowców. Po odpoczynku wszyscy wyruszyli w dalszą drogę do 
Strażnicy nad zalew, gdzie na cyklistów czekał słodki poczęstunek. Dzieci przedstawiły 
rodzicom program artystyczny z okazji Dnia Mamy i Taty. Milusińscy współzawodniczyli 
ze sobą w zabawach sprawnościowych, udało się do zabaw także wciągnąć rodziców. 
Najwięcej emocji wywołały: mecz piłki nożnej ojcowie kontra synowie, oraz gra w dwa 
ognie mamy kontra córki. Walka była zacięta, lecz najmłodsi dawali sobie radę. Po 
sportowej rywalizacji i świetnej zabawie wyśmienicie smakowała grillowana kiełbaska. 

Organizatorzy Dziękują wszystkim rodzicom za okazaną pomoc przy organizacji wycieczki.

2 czerwca 2012 r. w wigwamie Trzecianów odbył się przygotowany przez miejscowe KGW piknik z okazji Dnia Dziecka. Impreza 
została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz  wsparcia Urzędu Miejskiego i licznych prywatnych sponsorów, 
którzy zadbali, aby nie zabrakło słodyczy i nagród rzeczowych dla małych i dużych uczestników imprezy.
Do wigwamu przybyli nie tylko młodzi mieszkańcy Trzecianowa, ale także  dzieci z Borku, Strumian, Ustronia, Karolewa i Pogorzeli 
w wieku od 1 do 16 lat, łącznie ok. 70 osób. Lekki wiatr i duża rozpiętość wiekowa uczestników nie stanowiły przeszkody dla dobrej 
zabawy. Starsze dzieci i młodzież sprawdziły swoje umiejętności podczas strzelania z karabinka pneumatycznego i rzutu lotką do tarczy, 
a wszystko dzięki uprzejmości panów z LOK-u Borek Wlkp. Najmłodsi łowili piłeczki, tańczyli z balonami, rzucali plastikowymi 
kółkami, grali w kręgle. Pomiędzy grami i zabawami młodzi artyści prezentowali swoje talenty. Dziewczynki z SP Borek przygotowały 

Turniej piłki ręcznej
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pokazy taneczne, a młodsze dzieci przedstawienie o królewnie Śnieżce i krasnoludkach. Dużo radości sprawiły naszym gościom zabawy 
na nowym placu zabaw. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się zakupiony niedawno kogut na sprężynie. 
Zabawa trwała do późnych godzin popołudniowych. Każdy wracał do domu objedzony słodyczami, z szerokim uśmiechem na 
pomalowanej twarzy, niosąc upominek, który będzie przypominał o wyśmienitej zabawie w wigwamie Trzecianów. 
Kolejną imprezą w ramach projektu była "Przygoda pilnie poszukiwana!". Pod takim hasłem odbyły się w drugiej połowie lipca zajęcia 
opiekuńczo – edukacyjne w wigwamie Trzecianów. 
Młodzi mieszkańcy spędzili aktywnie czas na gostyńskiej pływalni. W trakcie kolejnych dni również się nie nudzili. W wigwamie gościł 
taniec, śmiech i dobra zabawa. Nawet angielski okazał się super zabawą, gdy nikomu nie groziła zła ocena. Dużą atrakcją dla dziewcząt, 
szczególnie tych młodszych, była wizyta kosmetyczki, po której został trwały ślad na paznokciach przyszłych elegantek. Rozrywka 
przeplatała się z edukacją. Młodzi ludzie wzięli udział w pogadance na temat bezpieczeństwa oraz pojechali na wycieczkę do Muzeum 
Stolarstwa i Biskupizny w Krobi. Tam również odbyły się warsztaty ceramiczne, na których uczestnicy wykazali się bujną wyobraźnią, 
tworząc gliniane dzieła sztuki. Tydzień spotkań okazał się ciekawą formą spędzenia wakacyjnych dni. Już teraz padają pytania, czy w 
przyszłym roku będzie powtórka.
Piknikowy turniej rodzinny podsumowujący projekt realizowany przez miejscowe KGW dofinansowany ze środków Programu „Działaj 
Lokalnie”VII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Stowarzyszenie „Dziecko” odbył się 9 września. Słoneczne niedzielne popołudnie sprzyjało piknikowej formie imprezy. Zaproszeni 
goście przybyli z gratulacjami i wyrazami uznania dla pań z KGW Trzecianów. W posadzeniu symbolicznego drzewa wzięli udział: 
wicestarosta gostyński Janusz Sikora, sekretarz gminy Borek Wlkp. Elżbieta Pawlak, prezes PBS w Gostyniu Marek Banaszak oraz 
przedstawiciele OSP Karolew Bogumiła Marszałek i Jan Łagódka. 
Głównym punktem programu imprezy były sprawnościowe potyczki rodzinne, w których brali udział nie tylko mieszkańcy 
Trzecianowa. Na zwycięzców czekały słodkie upominki. Można było wykazać się w slalomie z surowym jajkiem, skokach na piłce, 
rzucie beretem czy też obieraniu ziemniaków na czas. Najwięcej emocji towarzyszyło przeciąganiu liny. Nie zabrakło również 
konkurencji i upominków dla najmłodszych. Oprócz balonów i przyborów szkolnych dzieci otrzymały gry planszowe. Dla tych, którzy 
nie przepadają za wysiłkiem fizycznym, LOK Borek przygotował stanowiska do strzelania z wiatrówki i rzutu lotką. Zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowe medale. Po emocjonujących rozgrywkach wystąpił zespół Borkowiacy, a strażacy z OSP Borek przygotowali 
pokaz ratownictwa. W czasie trwania imprezy można było zregenerować siły w punkcie gastronomicznym oraz kawiarence, natomiast 
strażacy z OSP Karolew częstowali własnoręcznie przygotowaną grochówką.  Późnym popołudniem rozpoczęła się zabawa taneczna. 
Oprawą muzyczną zajął się profesjonalny DJ. Goście bawili się późnych godzin, a Trzecianów udowodnił, że wszędzie można miło 
i przyjemnie spędzić czas, wystarczy tylko chęć spotkania się z innymi ludźmi. 

W  dniach od 16 do 26 sierpnia 2012 odbył się w Gosławicach 
11 - dniowy obóz sportowy dla dzieci i młodzieży z gminy 
Borek Wlkp. zorganizaowany przez UKS Borek Wlkp. pod 
okiem trenerki pani Elżbiety Wojciechowskiej. W trakcie  
zgrupowania realizowany był program szkoleniowy z zakresu 
gry w piłkę ręczną, poprzez przygotowanie kondycyjne, 
techniczne i taktyczne oraz teoretyczne z zakresu zdrowego 
żywienia. Zajęcia praktyczne odbywały się 3 razy dziennie na 
obiektach „Orlik”, MOSIR oraz w terenie. W ramach 
zgrupowania odbyła się również wycieczka do Sanktuarium w 
Licheniu oraz do Muzeum Ziemi Konińskiej. W ostatni wieczór 
zorganizowane zostało ognisko z pieczeniem kiełbasek i 
ziemniaków. Młodzież przygotowała część artystyczną, a  w  
niej - prezentacja  najnowszych  przebojów  muzycznych  tego  
lata, układy  taneczne z  własną choreografią oraz  skecze. W 
wieczorze  przy  ognisku brali  udział również rodzice, którzy 
sprawili  niespodziankę  swoim  przyjazdem.

Rok 2012 to szczególny etap w boreckim sporcie. To właśnie w tym roku obchodzimy 100-lecie istnienia klubu LKS "WISŁA" Borek 
Wielkopolski. Zarząd Klubu przygotował z tej okazji mnóstwo imprez poświęconych piłkarskiemu świętu. 
Pierwsze rozpoczęły się na początku maja, kiedy ogłoszono konkurs plastyczny pn. "Borecki sport w moich oczach". Konkurs 
plastyczny miał na celu zachęcić dzieci i młodzież do włączenia się w jubileuszowe obchody Klubu. Pomysł przyjął się znakomicie, a na 
konkurs wpłynęło ponad 140 prac plastycznych. Po raz kolejny przedsiębiorstwa z naszej gminy w aktywny sposób włączyły się 
w Obchody Święta Pracy. Wisła Borek Wlkp. zorganizowała Majowy Turniej Piłkarski dla przedsiębiorców, w ktorym uczestniczyło 7 
drużyn: Edpol, Kowalstwo Błaszczyk, Mróz, Rzeźnia-Mróz, Sezam, Unirol oraz Budżetówka, składająca się z pracowników Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Leonowie, Urzędu Miejskiego oraz nauczycieli boreckich placówek. Największą atrakcją tegorocznych 

OBÓZ SPORTOWY 

PIŁKARSKIE ŚWIĘTO Z OKAZJI 100-LECIA KLUBU! 
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PRZESTRZEŃ WOLNA  DLA INWESTORA!

TERMINY ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Jeśli chciałbyś zainwestować w naszej gminie, odwiedź stronę internetową  i zapoznaj się z ofertą inwestycyjną. Gmina Borek Wlkp 
oferuje kilka terenów inwestycyjnych w Trzecianowie i na ul. Jeżewskiej. Są to grunty, które zgodnie  z obowiązującymi planami 
zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod działalność gospodarczą, do lokalizacji obiektów i urządzeń związanych 
z produkcją rolną lub lokalizacji obiektów zorganizowanej działalności gospodarczej.  Miasto jest otwarte na nowych inwestorów.
Jednocześnie jeśli posiadasz grunt pod inwestycje, który chcesz sprzedać – możesz bezpłatnie umieścić ofertę w naszym banku ofert 
inwestycyjnych. Zapraszamy do współpracy !
Dane kontaktowe:
UM w Borku Wlkp.; tel. 655716120
e-mail: bok@borekwlkp.pl

17 września minął termin płatności raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych. Wpłaty należało 
dokonać na konto urzędu. Nie wpłacenie należności we wskazanym terminie powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu 
przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co skutkuje dodatkowymi kosztami dla podatnika.
Przypominamy również dzierżawcom nieruchomości, że zgodnie z zawartymi umowami w m-cu wrześniu przypada termin płatności 
czynszu dzierżawnego za grunty gminne. Wysokość czynszu oparta jest o średnią cenę pszenicy za okres I półrocza. 
W br. wartość 1 dt pszenicy za I półrocze wynosiła  85,06 zł. W razie wątpliwości informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim.
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Komunikaty
Ogłoszenia

obchodów był Festyn Piłkarski, który odbył się 10 czerwca na boreckim stadionie. Impreza obfitowała w wiele atrakcji. Każdy mógł 
wziąć udział w konkursach sportowych (m.in. bramkopunkty, tor przeszkód, mini euro piłkarzyki, czy obejrzeć emocjonujące pokazy 
piłkarskie i artystyczne. Podczas imprezy przeprowadzony został również turniej Mini-EURO w piłkarzykach. Największą atrakcją 
słonecznego popołudnia był pokazowy mecz piłkarski, w którym byli zawodnicy lat `60-90 Wisły Borek Wlkp. zmierzyli się 
z naszpikowaną reprezentantkami Polski i Ukrainy drużyną MEDYKA 
Konin - tegorocznym Wicemistrzem Polski w piłce nożnej kobiet. Na 
piłkarską murawę w asyście sędziów piłkarskich w osobach Kazimierz 
Kaźmierczak, Łukasz Jańczak, Wojciech Półtoraczyk reprezentantów 
obu klubów wprowadzili młodzi adepci piłkarscy boreckiej Wisły oraz 
tancerze z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. Dla tych 
maluchów było to ogromne i niezapomniane przeżycie. Drużynę gości 
wprowadziła nasza reprezentantka, na co dzień piłkarka Medyka i kadry 
narodowej Anna Gawrońska, która odebrała z rąk prezesa Pawła 
Andrzejewskiego puchar z gratulacjami za zdobycie tytułu 
Wicemistrzyń Polski. Kolejnym punktem był pokaz piłkarsko-
artystyczny w wykonaniu Mateusza Janickiego Mistrza Polski i 
dwukrotnego wicemistrza Europy w footbag, znanym wszystkim jako 
gra w zośkę. Po pokazie na płytę boiska wbiegły grupy artystyczne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp., które 
zaprezentowały się w pokazie tanecznym EURO DANCE SHOW 2012. Następnie przeprowadzono konkurs na Boreckiego Turbo 
Kozaka. Na zakończenie na boisku pojawiły się dwie Wisły: ta obecna, która wywalczyła 8 miejsce w tegorocznych rozgrywkach oraz 
WISŁA MRÓZ - ta, która święciła największe sukcesy piłkarskie naszego klubu. W przerwie przeprowadzono konkurs rzutów karnych 
dla kibiców. 15 czerwca nocną porą rozegrano Nocny Turniej Orlika , w którym rywalizowały drużyny na co dzień grające w Boreckiej 
Lidze Orlika. Najlepsza drużyną okazała się Drużyna Lisiego Pogromu. Drugie miejsce przypadło ekipie Lech Premium Osiedle, która w 
bezpośrednim pojedynku okazała się lepsza od drużyny Brygady RR. 23 czerwca nastąpiły oficjalne obchody jubileuszu Wisły. Na 
początek zawodnicy, działacze i sympatycy klubu uczestniczyli w uroczystej mszy św., którą uświetnił piłkarskim kazaniem ks. Łukasz 
Wegner - wikariusz naszej parafii. Po mszy św. działacze i piłkarze udali się na borecki cmentarz by złożyć pamiątkowe znicze na 
grobach tych, którzy zapisali się w annałach boreckiego sportu. Następnie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. odbyła 
się uroczystość lecia Klubu. Wśród gości znaleźli się włodarze naszej gminy Burmistrz Marian Jańczak, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Roman Kręciołek oraz Wicestarosta Powiatu Gostyńskiego Janusz Sikora. Uroczystości swoją osobą uświetnił również Prezes OZPN 
Leszno Andrzej Tomkowiak. Nie zabrakło również ludzi związanych z borecką piłką: byłych i obecnych zawodników oraz działaczy 
Wisły. Zarząd klubu podziękował symbolicznymi statuetkami instytucjom i przedsiębiorstwom, które są z Wisła na dobre i złe. Na 
zakończenie uczestnicy skosztowali okolicznościowego tortu ufundowanego przez Restaurację Rida. W trakcie uroczystości można 
było przejrzeć wystawę konkursu plastycznego oraz wystawę historyczną "Wisła Borek Wlkp. 1912-2012 Historia nadal trwa...".
Dzień później na boreckim stadionie odbył się Powiatowy Turniej Drużyn Niezrzeszonych, w którym wzięło udział 12 drużyn. 
Zwycięzca turnieju została drużyna WALZEN KUNOWO, która w finale pokonała drużynę ENEA 2:0. Ostatnia impreza sportowa w 
ramach obchodu 100-lecia klubu był turniej koszykówki ulicznej 2+1. Koszykarze rywalizowali w upalne sobotnie popołudnie na 
boreckim orliku. Zwycięzcą turnieju została drużyna braci Bartosza i Macieja Gazda, na drugim miejscu uplasowali się Tomasz 
Marszałek - Szymon Palczewski, a na trzecim Mateusz Pieprzyk - Filip Tomiak. Rozegrano także konkurs rzutów za 3 punkty w którym 
pierwsze miejsce przypadło Maciejowi Gazda, drugie miejsce Mateuszowi Pieprzykowi, a trzecie Szymonowi Palczewskiemu.



Otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej
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POMOC DLA ROLNIKÓW

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWIE NAUKI ZAWODU 

40 TYSIĘCY ZŁ NA WŁASNY BIZNES DLA BEZROBOTNYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU GOSTYŃSKIEGO

W związku z wymarznięciami ozimin w okresie zimowym  rolnicy mogli złożyć wniosek o kredyt klęskowy na wznowienie produkcji w 
swoich gospodarstwach. Wnioski złożyło 8 rolników. Wszyscy zakwalifikowali się, ponieważ straty w każdym z przypadków wyniosły 
powyżej 30%. Ogólna kwota  wydanych opinii opiewa na sumę 403 741,71 zł. Aktualnie wydawane są indywidualne opinie Wojewody w 
celu ubiegania się o kredyt klęskowy, po otrzymaniu których rolnicy załatwiają dalsze formalności związane z uzyskaniem kredytu w 
PBS Gostyń Oddział Borek Wlkp.

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – 
prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez 
przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami 
handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis 
stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej 
opłaty. Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji 
o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja 
jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat 
Ministra Gospodarki. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze 
szczególną ostrożnością.

Przypominamy, że pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 
przysługuje dofinansowanie z tytułu kosztów kształcenia. 
Dofinansowanie przyznaje Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po 
stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ww ustawie. Wsparcie finansowe jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony 
w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.  
Do wniosku należy dołączyć kopie: umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem, świadectwa pracy pracownika 
młodocianego, dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu, 
przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu, świadectwa ukończenia szkoły zawodowej ucznia, dokumentu 
potwierdzającego kwalifikacje pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do kształcenia młodocianych 
pracowników, oświadczenia pracodawcy o miejscu zatrudnienia pracownika, w sytuacji kiedy w imieniu pracodawcy przygotowanie 
zawodowe młodocianego prowadzi uprawniony do tego pracownik, zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej lub 
wypis z KRS. 
Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się przekazanych środków publicznych 
stanowiącą pomoc de minimis. Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowy wzór wniosku !

Bezrobotni mieszkańcy powiatu gostyńskiego będą mogli ubiegać się o bezzwrotną dotacje w wysokości do 40 000 zł na uruchomienie 
własnej firmy. Wszystko to za sprawą partnerskiego projektu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu oraz Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego-Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości – lidera projektu.
Projekt nosi tytuł „Mój własny biznes” i został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.2 Wsparcie 
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Kwota, którą udało się pozyskać i która zostanie rozdysponowana między 
przyszłych przedsiębiorców, to niespełna 3 miliony zł.
Dotacja to nie wszystko na co mogą liczyć beneficjenci projektu. W ramach działań przewidziano zbadanie predyspozycji oraz 
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia własnego biznesu. Ponadto organizatorzy proponują szereg działań 
szkoleniowych i doradczych zmierzających do przygotowania bezrobotnych do roli przedsiębiorcy, a także wsparcie pomostowe 
w kwocie do 1 500 zł. wypłacane co miesiąc przez pierwsze pół roku istnienia firmy.
Projekt obejmie wsparciem szkoleniowo-doradczym 60 mieszkańców powiatu gostyńskiego. Na bezzwrotną dotacje (40 000 zł) 
i półroczne wsparcie pomostowe (1 500 zł miesięcznie) będzie mogło liczyć 48 bezrobotnych, którzy przygotują się najlepiej do 
prowadzenia firmy a ich pomysły na biznes zostaną najwyżej ocenione przez Komisje Oceny Wniosków.
W projekcie mogą brać udział pozostający bez pracy w wieku do 25 lat lub powyżej lat 50, a także osoby bez kwalifikacji zawodowych 
lub bez doświadczenia zawodowego oraz bez wykształcenia średniego i długotrwale bezrobotni.
Projekt rusza 2 października. To kolejne duże przedsięwzięcie Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. 
Ze względu na swoją skalę nie byłoby możliwe bez wsparcia partnerów.
Przypominamy, że w obecnie SWPPG realizuje również trzy inne projekty:
a) „Ośrodek Przedsiębiorczości Społecznej”, dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
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Humor
Dzwoni facet rano do swojego szefa do pracy i mówi:

Interesant przychodzi do instytucji: - Szefie, nie mogę dziś przyjść do pracy.
- Chcę rozmawiać z szefem. - Ale dlaczego, co się stało, jesteś chory?
- Nie ma szefa - odpowiada sekretarka. - Sprawa jest bardziej skomplikowana, mam problem ze 
- Widziałem go przed chwilą w oknie. wzrokiem.
- Być może, ale szef pana zobaczył pierwszy - Jak to, co ci dokładnie dolega, masz zapalenie spojówek?

- Nie, po prostu nie widzę się dzisiaj w pracy! 

b) „Centrum Wspierania Biznesu”, dofinansowany przez Gminę Gostyń,

c) „Rekiny przedsiębiorczości”, dofinansowany przez Powiat Gostyński.
Zapraszamy mieszkańców powiatu do korzystania z naszych usług w nowej siedzibie mieszczącej się w Gostyniu przy ulicy 
1 Maja 13/3.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.
Osoby do kontaktu:
Milena Filipowska – Kierownik projektu; Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości; 
ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem; 
tel.: 61 283 27 04, 698 074 659; e-mail: mielena@unia.srem.com.pl
Krzysztof Marzec – Koordynator projektu; Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego;
 ul. 1 Maja 13/3, 63-800 Gostyń; 
tel.: 65 572 07 54, 537 007 087; e-mail: gospodarka@gostyn.pl
Justyna Krzyżostaniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu; Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu; 
ul. Poznańska 200, 
63-800 Gostyń; tel.: 65 572 33 67

W okresie od czerwca do sierpnia  br. w naszej gminie urodziło się 19 dzieci, w tym  9 chłopców i 10 dziewczynek, tj. o osiem mniej niż 
w czasie od marca do maja br. Dane statystyczne urodzeń szacuje się wg. zameldowania rodziców na terenie miasta i gminy 
Borek Wlkp. 
Urodzenia: 
Pruszkowski Oliwier, Szymczak Maciej, Staszak Nikodem, Witkowski Filip, Filarska Maria, Owczarz Wiktor, Fabijański Jan, 
Szczęsna Zofia, Jańczak Marta, Kanikowska Dominika, Kaczmarek Nikodem, Nowak Lena, Sikorski Kacper, Łagódka Nadia, 
Szydłowska Lena, Ptak Julia, Ptak Hubert, Zaremba Anna, Wojewódzka Wiktoria.

Odeszli:
Borek Wlkp. - Majchrzak Wanda – 87 lat, Borek Wlkp. - Krauze Karolina – 75 lat; Borek Wlkp. - Dimke Izabela – 90 lat; Karolew – 
Wira Ludwik – 80 lat; Jeżewo – Walkowiak Czesław  - 70 lat; Jeżewo – Olejniczak Stanisława -89 lat; Zalesie- Dopierała Janina – 75 lat;
Siedmiorogów Drugi – Pawlicka Stefania – 66 lat; Trzecianów -Dajewska Czesława -55 lat; Zimnowoda – Kołakowska Maria- 73 lata 
Dane statystyczne zgonów dotyczą tylko tych zdarzeń, które miały miejsce na terenie naszej gminy.

Z okazji tak wspaniałego święta składamy najserdeczniejsze życzenia naszym kochanym mężczyznom - tym małym i tym dużym -  
szczęścia, zdrowia, miłości, radości, pogody ducha i jak najwięcej sukcesów w życiu oraz spełnienia wszystkich marzeń.
Życzy damska cześć Zespołu Redakcyjnego.
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