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Samorząd
UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W STUDZIANNIE
Sobota 14 września 2013 r. zapisała się w sposób szczególny w
historii wsi Studzianna. Był to dzień wyjątkowy zarówno dla
mieszkańców Studzianny, jak również Gminy Borek Wlkp.
Uroczystość otwarcia i poświęcenia wyremontowanej świetlicy
wiejskiej odbyła się łącznie z obchodami Święta Planów. Mimo
deszczu, po mszy św. w miejscowej kaplicy, zebrani uroczyście
przemaszerowali przed nowowyremontowany budynek
świetlicy, gdzie p. Jacek Snela - sołtys Studzianny, p. Janusz
Sikora - wicestrasta gostyński, p. Marian Jańczak - burmistrz
Borku Wlkp., p. Roman Kręciołek - Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp. i p. Teresa Snela - kierownik Zespołu
Ludowego STUDZIANNA uroczyście dokonali symbolicznego
otwarcia świetlicy poprzez przecięcia wstęgi a Ksiądz Tomasz
Buliński - Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w
Dolsku dokonał poświęcenia budynku.
Z powodu deszczu dalsza uroczystość trwała w świetlicy. Po
powitaniu gości przez prowadzącą uroczystośc p. Teresę Snela,
nadszedł czas podziękowań i składania życzeń. Burmistrz
Marian Jańczak wspomniał krótko historię zamysłu remontu
budynku świetlicy, po czym rozpoczęto obrzęd dożynek.
Zaproszonym gościom odśpiewano tradycyjne dożynkowe
przyśpiewki i wręczono chleby. Imprezę swoimi występami
uświetnił Zespół Ludowy Studzianna i Zespół WISIELOKI z
Szymanowa, a także lokalna młodzież w skeczu „O paniusi z
miasta”.
Projekt budowlany świetlicy - autorstwa „Studia Architektury
Pięknej AS ArPi” z Leszna powstał w grudniu 2009 roku. W lutym
2010 r. odbyło się zebranie wiejskie w Studziannie w sprawie
przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości, który w marcu tego
samego roku został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej
Borku Wlkp.
Od tego momentu ruszyły gorączkowe prace mające na celu
uzyskanie pozwolenia na budowę, a także dofinansowania
inwestycji ze środków unijnych.
9 lutego 2011 roku nasza gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznanie
pomocy, dzięki której otrzymaliśmy 250 tys. zł ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy całkowitym
koszcie remontu w kwocie 947 187,21 zł.
Główną funkcją rozbudowanego i przebudowanego obiektu jest
funkcja usługowa dla mieszkańców wsi Studzianna, a także
okazjonalnie dla ludności okolicznych wsi. Nowy budynek ma
zaspokoić podstawowe potrzeby miejscowej ludności w
zakresie kulturalno-rozrywkowym.
Rozbudowa i częściowa przebudowa wynikała z konieczności
dostosowania obiektu do aktualnych potrzeb, wymogów oraz
przepisów prawa. Istniejące pomieszczenia zostały przebudowane lub adaptowane do nowych potrzeb tworząc funkcjonalną całość.
Obecnie w świetlicy wiejskiej wydzielono część ogólną dostępną dla wszystkich mieszkańców (sala z zapleczem kuchennym i
sanitarnym a także szatnią), cześć klubowa dla zespołu
Studzianna oraz pomieszczenia dla strażaków.
Z BIEŻĄCYCH PRAC RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
W dniu 20 czerwca br. na XXXV sesji Rady Miejskiej radni
jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Natomiast w dniu 12 września 2013 roku odbyła się XXXVI sesja
Rady Miejskiej Borku Wlkp., na której radni podjęli następujące
uchwały:
a) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenngo gminy
Borek Wlkp.,
b) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Głogininie,
c) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zalesiu,
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d) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp.,
e) zmiany uchwały Nr XXVI/140/2012 Rady Miejskiej w Borku
Wlkp. z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego – udziela się
pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w wysokości
32.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej
w miejscowości Siedmiorogów Drugi,
f) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie
zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie
2013/2014,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania
uczniom Stypendium Burmistrza za osiągnięcia w nauce,
sporcie i dziedzinach artystycznych,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat
w Przedszkolu Samorządowym “Pod Dębem” w Karolewie
prowadzonym przez Gminę Borek Wlkp.- ustalono opłatę w
wysokośći 1,00 zł za zajęcia świadczone przez przedszkole
ponad czas realziacji podstawy programowej,
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek
Wlkp. na lata 2013 – 2021,
j) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013,
k) utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o
nazwie „Centrum Integracji Społecznej” i nadania mu
Statutu – zakład ten zostanie uruchomiony od 1 kwietnia
2014 roku a siedzibą będzie Zimnowoda,
l) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w
wysokości 75.000,- zł na przebudowę drogi powiatowej w
Bruczkowie,
ł) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego w
wysokości 125.000,- zł na przebudowę drogi powiatowej w
Strumianach.
Wszystkie uchwały wraz z uzasadnieniem znajdziecie
Państwo w naszym Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.borekwlk.pl (zakładka - dokumenty i informacje uchwały).
SEGREGUJESZ – PŁACISZ MNIEJ!
To nie hasło - ale rzeczywistość. Osoby segregujące odpady
płacą mniej od tych , którzy ich nie segregują . Ustawa nakazuje
gminom różnicowanie stawek według powyższej zasady.
Gmina ustaliła stawki opłat na takim poziomie , aby były one
zachęcające dla selektywnego zbierania odpadów. Stawki
miesięcznej opłaty wynoszą :
7,50 zł od osoby jeśli segregujesz odpady,
12,00 zł od osoby jeśli wrzucasz wszystko do jednego
pojemnika.
Ostatniego dnia każdego miesiąca upływa termin uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy, którzy nie otrzymali blankietów wpłaty, proszeni są o
odebranie ich w Urzędzie Miejskim w Borku Wielkopolskim.
Wpłaty dokonane w Powiatowym Banku Spółdzielczym, oddział
w Borku Wielkopolskim, są zwolnione z opłaty prowizyjnej.
Każdy mieszkaniec ma obowiązek zaopatrzyć się w kubeł na
odpady zmieszane, natomiast od firmy odbierającej odpady
otrzyma worki na odpady podlegające segregacji: worek żółty
na plastik, worek biały na szkło białe, worek zielony na szkło
kolorowe, worek niebieski na na papier i makulaturę.
W worku żółtym (na odpady plastikowe) powinny znaleźć
się: zgniecione i niezakręcone butelki po napojach typu PET,
opakowania po środkach czystości np.: po płynach do kąpieli,
prania i płukania. W worku żółtym nie powinny się znaleźć:
opakowania po artykułach spożywczych np.: opakowania po
jogurtach, twarożkach, margarynach, słodyczach, jednorazowe
naczynia, woreczki, reklamówki, folie, rury PCV, opakowania po
olejach silnikowych, częściach samochodowych, mebli i ich
części, zabawki, tworzywa piankowe i styropianowe, kartony po
sokach i mleku.
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W worku białym (na szkło białe) powinny się znaleźć:
szklane butelki po napojach i słoiki wstępnie oczyszczone bez
nakrętek. Do worka białego nie wrzucamy: opakowań szklanych
kolorowych, naczyń żaroodpornych, kieliszków, szklanek,
porcelany i fajansu, ceramiki, świetlówek i żarówek, kineskopów, szyb okiennych, samochodowych i szkła zbrojonego,
lusterek, doniczek, opakowań po lekach.
Do worka zielonego (na szkło kolorowe) wrzuca się:
kolorowe i szklane butelki po napojach i słoiki wstępnie oczyszczone, bez nakrętek. Do worka zielonego nie wrzucamy:
opakowań szklanych bezbarwnych, naczyń żaroodpornych,
kryształów, kieliszków, porcelany i fajansu, ceramiki, świetlówek, żarówek, kineskopów, szyb okiennych, samochodowych i
szkła zbrojonego, lusterek, doniczek, opakowań po lekach.
W worku niebieskim (na papier) powinny znajdować się:
czyste, niezabrudzone, niezatłuszczone kartony, tektura falista,
gazety, książki, papier piśmienny, zeszyty bez okładek plastikowych. W worku niebieskim nie powinny znajdować się:
pampersy, tapety, kartony po mleku i sokach, jednorazowe
naczynia, zatłuszczony papier, kalka, papier woskowy i
samokopiujący.
Przypominamy, że odpady z terenu miasta i gminy Borek
Wielkopolski odbiera firma Eko-Skórtex Gizałki.
W celu usprawnienia nowego systemu gospodarki odpadami
prosimy o wystawianie pojemników z odpadami oraz pełnych
worków z surowcami wysegregowanymi do drogi głównej
(publicznej), ponieważ pojemniki nie są odbierane bezpośrednio z posesji mieszkańców. Odbiór odpadów komunalnych i
selektywnych rozpoczyna się od godziny 7.00, dlatego prosimy
o wystawianie pojemników i worków odpowiednio wcześniej.
Późniejsze wystawienie pojemników i worków może skutkować
nieodebraniem odpadów.
Często mieszkańcy wystawiają odpady przy innej posesji niż ich
adres nieruchomości. Przez to utrudniona jest weryfikacja
pojemników mająca na celu potwierdzenie ich opróżnienia,
dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą, by mieszkańcy
nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych oznaczyli
pojemniki nazwą ulicy oraz numerem posesji.
Odpady zbierane selektywnie w workach będą odbierane tylko i
wyłącznie po ich zapełnieniu i zawiązaniu. W przypadku szkła,
odbierane będą worki zapełnione co najmniej w 60 %.
Odbierane są worki tylko prawidłowo wysegregowane.
W przypadku nieprawidłowego segregowania odpadów,
pracownicy firmy odpierającej odpady zrobią zdjęcie oraz
przykleją na workach informację wskazującą powód nieodebrania. Firma została zobowiązana do zaopatrzenia mieszkańców w taki rodzaj oraz taką ilość worków, jaka została przez nich
wystawiona. W przypadku większego zapotrzebowania na
worki do selektywnej zbiórki, można je pobrać bezpłatnie w
Urzędzie Miejskim w Borku Wielkopolskim.
Gdy firma nie zdąży odebrać odpadów w wyznaczonym do tego
dniu, zostaną one odebrane od mieszkańców dnia następnego.
Mieszańcy, którzy posiadają metalowe pojemniki proszeni są o
zaopatrzenie nieruchomości w pojemniki plastikowe, przystosowane do grzebieniowego odbierania odpadów. Zakup
pojemników jest możliwy w Punkcie Przeładunkowym firmy
Eko-Skórtex w Pogorzeli (nr tel. 510-681-308). Aktualny
harmonogram wywozu odpadów komunalnych znajduje się na
stronie internetowej: www.borekwlkp.pl. W przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć korektę
deklaracji w przeciągu 14 dni od daty zaistnienia zmian.
INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Uprzejmie informujemy, że w miesiącu lipcu do budżetu gminy z
tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi
wpłynęło 98,85% należnej kwoty od mieszkańców. W miesiącu
sierpniu 81,99%.

Przypominamy, że w przypadku niedokonania wpłaty w
terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Koszt
upomnienia wynosi 8.80 zł
EDUKACJA OD NAJMŁODSZYCH
Od połowy września br. pracownicy Urzędu Miejskiego w Borku
Wlkp.rozpoczęli cykl spotkań w oddziałach przedszkolnych na
temat działań ekologicznych i segregacji śmieci. Pracownicy
Urzędu opowiadali dzieciom o tym, jak segregować poszczególne frakcje odpadów oraz dlaczego należy dbać o środowisko
i otaczający świat. Każdy przedszkolak zapoznał się z materiałami wykonanymi z odpadów, dowiedział się o segregacji oraz
poznał kolory poszczególnych worków przeznaczonych do
odpadów. Na zakończenie spotkania dzieci wzięły udział we
wspólnej zabawie, złożyły ekologiczne przyrzeczenie i otrzymały pamiątkowe dyplomy Młodego Ekologa i Miłośnika
Przyrody. W grupach starszych na podobny temat wiadomości
przekazywali przedstawiciele Wielkopolskiego Parku Narodowego.

BUDUJEMY PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ
Inspiracją do tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej w naszej gminie, są już działające podmioty takie jak:
Zakład Aktywności Zawodowej, Spółdzielnia Socjalna ,,POMOCNA DŁOŃ’’, Klub Integracji Społecznej, a także współpraca z
lokalnymi partnerami społecznymi. Choć działalność tych
podmiotów jest różna, łączy ich wspólny cel, a mianowicie aktywizacja społeczeństwa w zakresie nabywania umiejętności
zawodowych i społecznych. Obecna sytuacja i wzrastające
bezrobocie bije na alarm, aby rozpocząć kolejne działania
zapobiegające niekorzystnym zjawiskom społecznym. Nasze
dotychczasowe działania w kierunku polityki społecznej
,doświadczenia oraz potrzeby naszego społeczeństwa w tej
dziedzinie - spowodowały, że wyrosła w naszym samorządzie
dewiza budowy społeczeństwa, w którym DA SIĘ ŻYĆ. NIE FUNKCJONOWAĆ, NIE- PRZEŻYĆ, ALE WŁAŚNIE ŻYĆ!
Chodzi tutaj o maksymalną aktywizację społeczeństwa w
zakresie przyuczenia do zawodu, funkcjonowania w życiu
codziennym, a przede wszystkim - stworzenia dla nich miejsc
pracy w celu usamodzielnienia ekonomicznego. Uznaliśmy , że
kluczem do osiągnięcia tego sukcesu może być społeczeństwo
obywatelskie, czyli zgodne z zasadami ekonomii społecznej,
gdzie następuje współdziałanie obywateli dla obywateli.
Niezbędnym narzędziem wspierającym te zamierzenia jest
długofalowa strategia działań. W przypadku naszego samorządu będzie to uruchomienie kolejnego podmiotu ekonomii
społecznej o nazwie Centrum Integracji Społecznej. Na
wrześniowej Sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. – radni, pozytywnie zaopiniowali Uchwałę przedstawioną przez Burmistrza
Borku Wlkp. Mariana Jańczaka w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji
Społecznej i nadania mu statutu.
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Przedmiotem działania CIS będzie wykonywanie zadań gminy
w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób
dotkniętych wykluczeniem społecznym. W zakładzie tym,
planuje się prace dla 20 osób - w takich warsztatach jak:
remontowo-budowlano-porządkowy, edukacyjno-kulturalnorekreacyjny, opiekuńczy i opieki nad dziećmi , a także realizację
innych projektów. Uczestnikami Centrum będą mogły być osoby
z ośmiu grup społecznych, sklasyfikowanych w ustawie o
zatrudnieniu socjalnym. Rozpoczęcie działalności zakładu
planuje się na kwiecień 2014 roku pod warunkiem, że gmina
otrzyma środki finansowe narozpoczęcie działalności od
Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Aby rozpocząć
działania związane z pozyskaniem dotacji – CIS musi uzyskać
status wojewody. W miesiącu wrześniu br. Gmina złożyła
wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o nadanie statusu dla
Centrum Integracji Społecznej. Po uzyskaniu statusu, do
Marszałka Województwa, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie pierwszej działalności oraz kosztów wyposażenia
zakładu.
KOLEJNE URZĄDZENIA NA PLACACH ZABAW
Minął kolejny rok wyposażania i doposażenia placów zabaw na
terenie naszej gminy. Od końca lipca z nowych urządzeń mogą
korzystać dzieci z Siedmiodrogowa Pierwszego, Siedmiorogowa Drugiego, Koszkowa, Trzecianowa, Skokówka, przedszkola
w Karolewie oraz dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej w Borku Wlkp.
Aby place zabaw pełniły swoją funkcję jak najdłużej i były
bezpieczne dla jego użytkowników, należy pamiętać o przestrzeganiu regulaminu. W ostatnim czasie zdarzały się akty
wandalizmu na już istniejących miejscach rekreacji. Zastanawiające jest to, komu sprawia przyjemność niszczenie
naszego wspólnego mienia? Czy są ludzie, którym sprawia
radość oglądanie smutnych twarzy dzieci, które nie mogą
bezpiecznie korzystać z przeznaczonych do zabawy urządzeń?
Na te pytania muszą sobie odpowiedzieć ci, którzy celowo
wyrywają deski i uszkadzają urządzenia zabawowe na ogródkach jordanowskich.
NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY
Kolejny już raz Stowarzyszenie „Wielkoposka z Wyobraźnią”
ogłosiło nabór wniosków w ramach programu Leader. Nasza
Gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie: na BUDOWĘ
KORTU TENISOWEGO oraz na realizacje projektu „BLASK
DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW”-warsztaty wokalne, przegląd
kulinarnych fantazji oraz integracja wokół kreatywnych animacji.
Nowy kort tenisowy umożliwiający grę w debla powstanie przy
kompleksie sportowym „Orlik”. Całkowity kosz inwestycji, której
realizację przewidziano w przyszłym roku to 364 100,88 zł
(kwota przed ogłoszeniem przetargu), z czego 236 813 zł
możemy pozyskać z Unii Europejskiej w ramach PROW 20072013. „BLASK DZIECIĘCYCH USMIECHÓW” - to cykl działań
skierowanych dla mieszkańców naszej gminy, szczególnie dla
dzieci. Realizacja projektu umożliwi społeczności lokalnej
kontakt z osobą medialną podczas czerwcowych warsztatów z
Majką Jeżowską, przyczyni się do promowania młodych
talentów naszego regionu oraz rozpowszechni działalność
działających w gminie KGW. Projekt planujemy realizować na
przełomie maja i czerwca następnego roku, razem z obchodami
Dni Miasta. Planowany koszt przedsięwzięcia to około 60
778,21 zł, z czego 40 813,98 zł możemy pozyskać w ramach
przyznania pomocy z Unii Europejskiej - PROW 2007-2013.
Wnioski zostały pozytywnie ocenione przez Radę Stowarzyszenia, a kolejnym krokiem będzie jego weryfikacja przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
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PLAN ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2014 ROK
Po raz czwarty w budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki
finansowe na fundusz sołecki. O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy,
głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Projekt wniosku
dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada
sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała
zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona burmistrzowi do 30 września 2013 roku. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego,
musi spełniać trzy warunki:
• służyć poprawie życia mieszkańców;
• należeć do zadań własnych gminy;
• być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był
poprawny, musi zawierać:
1. wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego
sołectwa;
2. oszacowanie kosztów realizacji planowanych
przedsięwzięć;
3. koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków
przeznaczonych dla danego sołectwa;
4. uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać
w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni
się do poprawy warunków życia mieszkańców danego
sołectwa.
Wniosek ponadto musi być złożony we właściwym terminie (do
30 września każdego roku na rok następny). Jeśli burmistrz
uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7
dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa.
Sołtys może w ciągu 7 dni podtrzymać wniosek sołectwa. Jeżeli
wniosek zostaje zaakceptowany, Rada Miejska podejmuje
uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków
funduszu sołeckiego do budżetu gminy. Przedsięwzięcia
finansowane ze środków funduszu sołeckiego są wykonywane
w ramach budżetu gminy i ich przyjęcie do realizacji, a następnie
wykonanie odbywa się w oparciu o ogólnie obowiązujące
przepisy dotyczące gospodarki finansowej gminy.
BUDŻET OBYWATELSKI
Budżet obywatelski to świadome współdecydowanie mieszkańców o wydatkach z budżetu miasta, gminy czy powiatu, poprzez
zgłaszanie swoich pomysłów a następnie wybór tych, które w
największym stopniu odzwierciedlają ich potrzeby. Z propozycją
budżetu obywatelskiego wyszedł Powiat Gostyński. Wyznaczono kwotę 300 tys. zł, którą rozdysponują mieszkańcy.
Zamysłem budżetu obywatelskiego jest możliwość współdecydowania przez mieszkańców o ważnych przedsięwzięciach,
dlatego z Gminy Borek Wlkp. wpłynęły dwa wnioski z propozycjami zadań do realizacji z budżetu Powiatu w 2014r. Jeden z
wniosków pt. „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego poprzez budowę chodnika dla pieszych przy drodze
powiatowej nr 4084P w miejscowości Borek Wlkp”, ma na celu
uporządkowanie ruchu pieszych i poprawę bezpieczeństwa
wszystkich użytkowników dróg na odcinku od torów przy stacji
PKP aż do ogródków działkowych „STOKROTKA” w Borku
Wlkp. Szacunkowy koszt projektu to ok. 120 tys. zł.
Drugi wniosek złożony do Starostwa ma na celu rozwój turystyki
z wykorzystaniem zbiornika retencyjnego „Zalew Jeżewo”.
Projekt pt. „Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy
Zalewie JEŻEWO”, dotyczy zagospodarowania terenów przy
zbiorniku i zachęcenie społeczeństwa do aktywnego spędzania
czasu. Szacunkowy koszt projektu to 100 tys. zł.
REMONT ULICY DROGA LISIA
Zakończono roboty drogowe na ul. Droga Lisia. W ramach
inwestycji przebudowana została droga na odcinku 700m,
począwszy od skrzyżowania z ul. Powstańców Wlkp. Wykonano
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kanalizację deszczową, wybudowano chodnik na długości
500m, poszerzono jezdnię na odcinku za krzyżówką w kierunku
Lisiejgóry. Na całym odcinku wykonano nową nawierzchnię
bitumiczną. Ponadto powstały 3 nowe przejścia dla pieszych.
Do tej pory w ramach przedmiotowej inwestycji zaangażowano
646 500,00zł. Niewątpliwie ta inwestycja przyczyni się do
wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na
terenie Borku Wlkp i Karolewa.

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.)

PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW
ROLNYCH NA ODCINKACH SKOKÓWKO JEŻEWO
KANALIZACJA SANITARNA W BRUCZKOWIE
I SKOKÓWKO – SKOKÓW
W lipcu 2013 zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w
W drodze przetargu wyłoniono firmę DROGBUD GOSTYŃ, jako
miejscowości Bruczków. W ramach inwestycji wybudowano
wykonawcę robót drogowych w ramach inwestycji zwiazanych z
rurociąg tłoczny na odcinku Borek Wlkp – Bruczków, jedną
przebudową. Roboty wykonane zostały:
główną przepompownię ścieków, 2 przydomowe przepomw
na drodze pomiędzy Skokówkiem i Jeżewem,
pownie ścieków, przyłącza w ilości 238, przewody sieci
na odcinku 2 100m
kanalizacyjnej o łącznej długości około 5 000 mb.
w
na drodze pomiędzy Skokówkiem i Skokowiem,
Wykonawcą robót budowlanych była firma PPHU JUSKOWIAK
na odcinku 455m
Helena Juskowiak, Nowa Wieś 123, 63-708 Rozdrażew.
Zakres wykonanych prac to: uzupełnienie ubytków w istniejącej
Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu
nawierzchni tłuczniem do 7 cm – wyprofilowanie, mechaniczne
Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
ułożenie warstwy bitumicznej o grubości 4 cm, wzmocnienie
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w
poboczy tłuczniem do szerokości 40 cm, wycinka krzewów
kwocie 429 284,00 zł. Kanalizacja sanitarna w Bruczkowie
zarastających pas jezdni.
uzyskała pozwolenie na użytkowanie wydane przez organ
Pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Borek
Nadzoru Budowlanego, co umożliwia podłączenie się przez
Wlkp. zawarta została umowa dotacji celowej na dofinansowaindywidualnych użytkowników.
nie przebudowy w/w dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
FESTIWAL MUZYKI I SZTUKI DUDERSTADT 2013 r.
REMONT ŚWIETLICY W SKOKOWIE
W dniach 9 -15 września br. pracownicy Zakładu Aktywności
Zakończono remont świetlicy wiejskiej w Skokowie, w ramach
Zawodowej w Leonowie wraz z opiekunami wzięli udział w
którego wykonano następujące prace: pochylnia dla osób
festiwalu muzyki i sztuki w Duderstadt. Co dwa lata pracownicy
niepełnosprawnych wzdłuż ściany przy wejściu głównym,
wszystkich Zakładów Aktywności Zawodowej w Wielkopolsce
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa pokrycia dachu,
spotkają się i integrują się ze swoimi partnerskimi zakładami z
naprawa posadzek z płytek ceramicznych, wykonanie saniDolnej Saksonii. Zakład Aktywności Zawodowej na zaproszenie
tariatów, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych, prace
swojego partnera - organizacji Lebenshilfe z Nienburga miał
elektroinstalacyjne. W ramach robót dodatkowych wykonanie
możliwość przez cały tydzień uczestniczyć w integracji polskomalowanie sali głównej świetlicy. Prace zakończono w połowie
niemieckiej.
lipca 2013. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu
Program festiwalu w Duderstadt zapewniał wiele atrakcji m.in
funduszy unijnych w ramach (PROW 2007-2013) programu
udział w warsztatach nauki gry na bębnach, warsztatach
Lider. Kwota dofinansowania wyniosła 34 309 zł przy łącznym
malarskich, w zajęciach sportowych, w zajęciach na basenie
koszcie 59 876,23 zł.
oraz wielu wycieczkach m.in do Parku Niedzwiedzi, muzeum
granicznego, muzeum chleba oraz do Parku Natura Sielmann
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYStiftung. Dużą atrakcją okazało się zwiedzanie miasta DudersCH NA TERENIE GMINY BOREK WLKP:
tadt i poznanie jego historii. Zwieńczeniem całego pobytu był
Obowiązki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i
sobotni koncert, na którym każdy ZAZ prezentował swoje
powiatowych na terenie Gminy Borek Wlkp. w sezonie
umiejętności artystyczne. Zakład Aktywności Zawodowej w
2013/2014 zostaną zlecone Boreckiemu Zakładowi WodoLeonowie przedstawił grę na djembe (instrumencie muzycznym
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
pochodzącym z Afryki Zachodniej). Po skończonych występach
Informacje na temat problemów związanych z przejezdnością
uczestnicy festiwalu wzięli udział w imprezie plenerowej przy
należy zgłaszać pod następującymi nr telefonów: 65 5715 998,
muzyce na żywo.
663 999 305, 661 919 522, na terenie wiejskim obowiązek ten
„DZIAŁAJĄC RAZEM – PRZYWRÓĆMY JEJ DAWNY
ciąży na sołtysach. Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem
BLASK”
dostępna będzie na stronie internetowej www.borekwlkp.pl
Standardy odśnieżania i zwalczania śliskości dróg na
W niedzielne popołudnie dziewiątego września 2013 roku w
drogach gminnych i powiatowych
Trzecianowie odbyła się prezentacja odnowionej sikawki konnej
Miasto Borek Wlkp. droga gminna nr 744080P (stara droga
OSP Strumiany. Przypomnijmy, że OSP Strumiany otrzymało
krajowa nr 12) – II standard utrzymania Jezdnia odśnieżona
środki finansowe na realizację swojego projektu pt. „Działając
na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej szerokości.
Razem – Przywróćmy Jej Dawny Blask” w ramach programu
Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
zjawisk: Błoto pośniegowe maksymalnie do 6 godzin. Gołoledź
Kwota dofinansowania wynosiła 6 tys. zł. Mimo wielu projektów
maksymalnie do 3 godzin. Lodowica maksymalnie do 4 godzin.
jakie napłynęły, ten został pozytywnie rozpatrzony dzięki pracy
Pozostałe drogi gminne na terenie miasta oraz wiosek - III
koordynatorek - Alicji Kraszewskiej i Magdaleny Przybylak.
standard utrzymania Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Projekt zakładał integrację mieszkańców przy odnawianiu
Śnieg zajeżdżony może występować. Śnieg luźny maksymalnie
konnej sikawki oraz podczas wspólnych wyjazdów i spotkań.
do 8 godzin. Jezdnia posypana w miejscach szczególnie
Młodsza grupa mieszkańców Strumian, Trzecianowa i Ustronia
niebezpiecznych - skrzyżowaniach, zakrętach, przejazdach
miała okazję wyjechać na kręgle, basen i do PSP w Gostyniu, a
kolejowych, wzniesieniach.
także podczas wspólnego biesiadowania.
Przy odnawianiu miejscowego zabytku szczególne zaangażowani byli druhowie: Maciej Adamczak, Adam Dopierała,
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Marcin Kraszewski i Mateusz Staszewski pod kierownictwem
naczelnika OSP Strumiany Waldemara Dopierały. Koszt
realizacji projektu przekroczył środki otrzymane z grantu oraz
wkład własny, dlatego projekt wsparli lokalni sponsorzy:
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu O/Borek Wlkp.,
Kowalstwo Ślusarstwo Wyrób i Renowacja Powozów Kazimierz
Kołak, Stolarstwo Usługowo Produkcyjne Wiesław Borowczyk,
Andrzej Wira, Andrzej Konarczak i Stanisław Polaszyk.

Festyn, będący podsumowaniem zrealizowanego projektu
uświetnili zaproszeni goście: V-ce starosta Janusz Sikora,
Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak, Sekretarz Gminy
Elżbieta Pawlak, Prezes Miejsko-Gminnego oddziału ZOSP RP
Mieczysław Dębowiak oraz prezes PBS w Gostyniu Marek
Banaszak. Za wsparcie i zaangażowanie w pracy wręczono
dyplomy i statuetki. Festynowi towarzyszył zespół Borkowiacy.
Podczas imprezy można było obejrzeć wystawę gołębi
rasowych, spróbować sił w rzucie lotką oraz strzelania z
wiatrówki. Panie z KGW z Trzecianowa przygotowały kawiarenkę z ciastami a firma Apetita małą gastronomię. Wielka frajdą
dla maluchów były karuzela, dmuchany zamek a także przejażdżki bryczką. Wieczór zakończono zabawą taneczną z DJ
Arturem. Gratulujemy!
WYGRALI PRZEDSIEBIORCY!
W niedzielne popołudnie 15 września odbył się „Turniej piłki
nożnej drużyn sołeckich Gminy Borek Wlkp”, w którym mimo
deszczowej pogody udział wzięło 12 drużyn z poszczególnych
sołectw: Skoków, Strumiany, Głoginin, Wycisłowo, Jeżewo,
Zimnowoda, Bruczków, Koszkowo, Studzianna, Karolew,
Celestynów, Osiedle Borek Wlkp.

Rozgrywki, które prowadził p. Artur Paździerski odbywały się na
stadionie w Borku Wlkp. Po otwarciu turnieju przystąpiono do
losowania 4 grup, a następnie rozegrały się mecze w ramach
każdej z grup. W półfinale czterej zwycięzcy rozegrali dwa
mecze, następnie odbył się „mały” finał o 3 i 4 lokatę i mecz
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finałowy. Drużyna reprezentująca Osiedle Borek Wlkp. zdobyła
I miejsce i Puchar Burmistrza Borku Wlkp. Drużyna sołectwa
Karolew wywalczyła Puchar Wicestarosty Gostyńskiego i
uplasowała się na II miejscu, natomiast Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp. za zajęcie III miejsca trafił
w ręce drużyny sołectwa Wycisłowo. Każda drużyna, która
wzięła udział w turnieju otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe (piłki) ufundowane przez radnych ziemi
boreckiej, a także materiały promujące naszą gminę.
Kolejną atrakcją był mecz towarzyski pomiędzy samorządowcami a boreckimi przedsiębiorcami. Po widowiskowym meczu
zwycięstwo odnieśli przedsiębiorcy 2:0. Dodatkowo seria
rzutów karnych zakończyła się wynikiem 8:6. Przedsiębiorcy,
którzy zagrali w meczu otrzymali podziękowania i foldery o
Gminie Borek Wlkp. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno graczy jak i kibiców poszczególnych sołectw.
ZASŁUŻENI DLA GMINY BOREK WIELKOPOLSKI
Tak jak obiecaliśmy, przedstawiamy kolejnego zasłużonego dla
Gminy Borek Wlkp. -Koło Śpiewacze „JUTRZENKA”.
Rada Miejska Borku Wlkp. ten zaszczytny tytuł i odznakę
przyznała Kołu Śpiewaczemu „JUTRZENKA” 5 czerwca 2005
roku.
Koło Śpiewacze „Jutrzenka” zostało utworzone jako jedno z
pierwszych w Wielkopolsce, w celu podtrzymania ducha
polskiego przeciwko germanizacji Polaków. Po uzyskaniu
niepodległości aż do wybuchu II Wojny Światowej działalność
Koła Śpiewaczego w dużym stopniu miała wpływ na rozkwit
życia kulturowego w Borku. W czasie okupacji członkowie Koła
spotykali się tajnie i dalej śpiewali pieśni patriotyczne i ludowe.
Po II Wojnie Światowej „Jutrzenka” oficjalnie wznowiła swą
działalność, która przetrwała do dziś. Obok zwycięstw i
sukcesów w działalności artystycznej Koła boreckiego były
chwile krytyczne dla jego istnienia ale za każdym razem
dźwigało się jednak na nowo. Za swą długoletnią działalność
artystyczną Koło Śpiewacze „Jutrzenka” z okazji Jubileuszu
110-lecia otrzymało Złotą Odznakę, przyznaną przez Polski
Zarząd PZCH iO w Warszawie. Koło Śpiewacze „Jutrzenka”
uświetnia śpiewem uroczystości kościelne, jubileuszowe i
okolicznościowe organizowane na terenie gminy Borek Wlkp.
Uczestniczy w prezentacjach, przeglądach oraz konkursach na
terenie Wielkopolski. Obecnie liczy 121 lat działalności i 29
czynnych członków. Prezesem Koła jest p. Kazimiera Szymczak, a dyrygentem p. Bronisław Szymczak, którzy z okazji
Jubileuszu 120 lecia zostali odzmaczeni przez Ministra Kultury i
dziedzictwa Narodowego za długoletnią pracę na rzecz rozwoju
chóralistyki i rozwoju ruchu muzycznego w środowisku
lokalnym.
RAJD ROWEROWY - DNI POWIATU GOSTYŃSKIEGO
Grupa boreckich cyklistów w niedzielne popołudnie 25 sierpnia
wyruszyła z Borku Wlkp. do Gostynia. Trasa rajdu rowerowego
organizowanego w ramach „Dnia Powiatu Gostyńskiego” biegła
przez: Jeżewo, Jawory, Wycisłowo, Koszkowo, Studzianna,
Gajewo, Mszczyczyn, Smogorzewo, Drzęczewo i Głogówko do
Gostynia. Pokonując pond 30 km trasę , uczestnicy odpoczywali w Szkole Podstawowej w Wycisłowie,gdzie gospodarz
budynku czekał z kawą, herbata i napojami oraz świetlicy
wiejskiej w Smogorzewie. Punktem kulminacyjnym był wspólny
piknik uczestników na torze kartingowym w Gostyniu. W rajdzie
udział wzięło ok. 50 uczestników, najmłodszy miał zaledwie
cztery latka.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie,
Strażakom Ochotnikom za zapewnienie bezpieczeństwa,
Dyrekcji SP Wycisłowo oraz KGW Smogorzewo i opiekunowi
świetlicy wiejskiej w Smogorzewie za gościnność.
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Pomoc społeczna
PRĘŻNA DZIAŁALNOŚĆ KIS
Od marca 2013 r. w Naszej gminie swoją działalność rozpoczął
Klub Integracji Społecznej, ukierunkowany na reintegrację
społeczną i zawodową 10 uczestników, którzy są mieszkańcami
gminy Borek Wlkp. KIS jest realizowany w ramach projektu
„Budowa sieci Klubów Integracji Społecznej na terenie gmin
Mosina i Borek Wlkp.” Uczestnicy KIS skorzystali już ze
wsparcia psychologa oraz doradcy zawodowego, a także odbyli
Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy, gdzie otrzymali certyfikaty. Obecnie w KIS uczestniczy 8 osób, ponieważ 2 zdobyły
zatrudnienie i zakończyły udział w projekcie. Od września Nasi
uczestnicy biorą udział w Kursie Umiejętności Społecznych,
prowadzonym przez Panią Małgorzatę Łucką, uczestniczą
także aktywnie w zajęciach integracyjnych prowadzonych przez
pracownika socjalnego Panią Martę Pluta.
KOLEJNY ETAP REALIZACJI PROJEKTU „UŚPIONY
POTENCJAŁ” ZA NAMI
„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 przeszedł pozytywna ocenę merytoryczną i został
zatwierdzony do realizacji. Celem projektu jest aktywizacja
społeczna i zawodowa dziesięciu kobiet z gminy Borek Wlkp.
poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.
Projekt jest realizowany w okresie od lipca do grudnia br. Łączna
kwota projektu systemowego wynosi 130 798,94 zł, w tym
dofinansowanie projektu poprzez wkład własny gminy stanowi
kwotę 13 733,89 zł. W ramach projektu został zatrudniony
pracownik socjalny oraz asystent rodziny.

„Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy,
gdy zapominając o sobie zaczyna żyć dla bliźnich”
Mikołaj Gogol
Kierownik MGOPS wraz z pracownikami socjalnymi serdecznie
dziękuje wszystkim osobom, które wyrażały chęć niesienia
pomocy ludziom potrzebującym. Mieszkańcy naszej gminy z
własnej inicjatywy oferowali różnego rodzaju sprzęty, meble,
wózki dziecięce, odzież, obuwie itp. Nasza instytucja typowała
rodziny, które skorzystały z tej pomocy. Informujemy, że odzież,
szczególnie dziecięca dostępna jest w siedzibie naszego
Ośrodka. Zwracamy się z apelem, że w chwili obecnej poszukujemy dla naszych podopiecznych pieca kaflowego, pralki itp.
POMÓŻMY PRZETRWAĆ ZIMĘ…
Zbliżający się okres zimowy, a zwłaszcza utrzymujące się niskie
temperatury i obfite opady śniegu stanowią szczególne
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób bezdomnych, samotnych
(starszych i niepełnosprawnych) oraz nadużywających
alkoholu. Należy więc podjąć wszelkie działania dla ochrony
tych osób w celu zapobiegania zamarznięciom.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
zwraca się do mieszkańców Gminy Borek Wlkp. z apelem, aby
nie przechodzili obojętnie obok potrzebujących i zgłaszali
wszystkie przypadki pracownikom socjalnym osobiście w
siedzibie ośrodka lub telefonicznie pod numerem (655716112),
jak również pracownikom innych instytucji zobligowanych do
udzielenia pomocy.
Wyrażamy przekonanie, że społeczna wrażliwość mieszkańców naszej Gminy pozwoli na działania profilaktyczne i
osłonowe, co pozwoli uniknąć nieszczęśliwych następstw zimy.
PRZEMOC W RODZINIE
Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie zgłoś się
do
• ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO w Borku Wlkp.
ul. Rynek 13. Tel. 65 5716 112
• Miejsko – Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej
w Borku Wlkp. ul. Rynek 13. Tel. 65 5716 112
• Posteruneku Policji w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia 1
Tel. 65 5758330
• Pracowników służby zdrowia lub Oświaty

Zakończył się już jeden z etapów w realizacji powyższego
projektu, a mianowicie wyjazd szkoleniowo – integracyjny, który
odbył się w okresie od dnia 19 sierpnia br. do 25 sierpnia br. w
ośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie. Uczestniczki
ukończyły warsztaty rozwoju osobistego, co poświadczają
uzyskane zaświadczenia. Natomiast dwadzieścioro dzieci
uczestniczek miały zorganizowany czas poprzez animatora. Na
zakończenie wyjazdu dzieci
otrzymały upominki.
W najbliższym czasie odbędą
się jeszcze kursy zawodowe.
Uczestniczkom dziękujemy za
zaangażowanie i pomyśle
ukończenie szkolenia i życzymy
dalszej wytrwałości w realizacji
projektu.
EMPATIA MIESZKAŃCÓW GMINY BOREK WLKP.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie
dziękuje mieszkańcom gminy Borek Wlkp. za dotychczasowe
zgłoszenia dotyczące niepokojących sytuacji co świadczy o
wrażliwości mieszkańców naszej gminy.

NA KOLEJNE PIĘĆ LAT
Z dniem 31 sierpnia 2013 r. zakończył się okres powierzenia
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wycisłowie.
Burmistrz Borku Wlkp., mając możliwość dalszego przedłużenia
powierzenia tego stanowiska, po zasięgnięciu opinii Rady
Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty postanowił kontynuować współpracę z obecną dyrektor
szkoły P. Aliną Sokół przez kolejne 5 lat.
28 UCZNIÓW NAGRODZONYCH STYPENDIAMI BURMISTRZA BORKU WLKP.
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 odbyła się
uroczystość wręczenia Stypendiów Burmistrza Borku Wlkp. za
wybitne osiągnięcia w nauce, dziedzinach artystycznych czy
sportowych. W sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku
Wlkp. zjawili się wraz z rodzicami uczniowie reprezentujący
szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Borek
Wielkopolski. W tegorocznej edycji nagrodzono 28 uczniów,
którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli bardzo wysokie
wyniki w nauce, a także reprezentowali placówki oświatowe w
wojewódzkich lub ponadwojewódzkich konkursach naukowych.
Wśród wyróżnionych znaleźli się reprezentanci następujących
szkół: Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku
Wlkp.: Zuzanna Gawrońska, Adrian Walkowiak, Zofia Marciniszyn, Julia Bartkowiak, Michał Skrzypczak, Anna Walczewska,
Kamil Jastrzembski, Emil Krzyżosiak, Jan Leopold, Michał
Otworowski, Mikołaj Witczak;
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Szkoła Podstawowa w Zalesiu: Maria Ratajczak;
Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.:
Agata Bartela, Anna Porzucek, Julia Biernat, Martyna Kaczmarek, Patryk Juskowiak, Kinga Wojciechowska, Monika Koncewicz, Paweł Fornalik, Bartosz Przybylski, Katarzyna Sekulak
(wszyscy Gimnazjum) oraz Małgorzata Marciniak (Liceum
Ogólnokształcące);
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie: Sylwia Drukarczyk (Szkoła Podstawowa) oraz Natalia Urna, Zuzanna Lorenz,
Kornelia Jańczak i Jędrzej Jasiński.
ODNOWIONA SALA GIMNASTYCZNA
W okresie wakacji w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp.
przeprowadzono bieżące remonty. W lipcu woźni szkoły
wykonali prace malarskie w pomieszczeniach nauczycieli
wychowania fizycznego, szatniach, toaletach oraz na korytarzach. W sierpniu przystąpiono do prac w sali gimnastycznej.
Zdemontowano stare oświetlenie i założono nowe energooszczędne, odmalowano ściany i podłogę oraz zamontowano nowe
osłony na grzejniki. Wartość wszystkich prac wyniosła około 40
tys. złotych. Dzięki wykonanym pracom uczniowie mogą
rozwijać swoją sprawność fizyczną w estetycznych warunkach.
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Szkoły
Podstawowej w Borku Wlkp. odbyło się w sali gimnastycznej. W
uroczystości wzięli udział: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy
szkoły, uczniowie klas I-V, rodzice oraz zaproszeni goście.
Dyrektor Szkoły Władysław Hałas podziękował całej społeczności szkolnej za pracowity rok szkolny i życzył udanego,
bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.
28 czerwca uczniowie klas szóstych spotkali się po raz ostatni w
murach szkoły na uroczystym zakończeniu nauki szkoły
podstawowej.
Dyrektor Szkoły Władysław Hałas żegnał ich w imieniu całej
społeczności szkolnej gratulując ukończenia Szkoły Podstawowej im.Wł. Jagiełły w Borku Wlkp. oraz życzył wielu sukcesów
w dalszej nauce i wspaniałych wakacji. Do życzeń dołączyli
pozostali goście.
Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz godne reprezentowanie
szkoły w konkursach i zawodach sportowych uczniowie
otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Po części oficjalnej szóstoklasiści przedstawili humorystyczny program artystyczny, podczas którego wystąpił również
chór pod kierunkiem Pani Lidki Wytykowskiej.
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PRZEDSZKOLA, CZYLI
POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS…
Dnia 24 czerwca oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej w
Borku Wlkp. uroczyście zakończyły rok przedszkolny, pożegnały się z młodszymi koleżankami oraz ze swoimi paniami.
O godz. 11:00 szkolna sala gimnastyczna zapełniła się przybyłymi na uroczystość gośćmi. Przedszkolaki z odrobiną tremy
przedstawiły wspólny program artystyczny. Po występie na
milusińskich czekała niespodzianka. Kilka mam dzieci ze
szkolnych oddziałów zdecydowało się zatańczyć dla nich przy
utworze Shakiry „Waka, waka”. Dzieci były zachwycone.
Następnie wszyscy obecni tańczyli na wspólnej dyskotece.
Po tańcach, każda z grup udała się do swojej sali, gdzie
przedszkolacy otrzymali dyplomy i upominki.
„DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO- JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM”
W czerwcu w SP Borku Wlkp. zostały ogłoszone wyniki
konkursu SKO pod hasłem "Dziś oszczędzam w SKO jutro w
Banku Spółdzielczym" pod patronatem Banku SGB - Banku SA
w roku szkolnym 2012/2013.
Lista laureatów, którzy oszczędzali systematycznie każdego
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miesiąca:
- Grobelny Nikodem klasa 2c, Gendera Wiktoria klasa
2c,Banaszak Weronika klasa 2c
- Pepliński Hubert klasa 2c,-Wachowiak Kinga klasa 2c,
Koncewicz Marek klasa 3b
- Koncewicz Szymon klasa 3b, Peplińska Julita klasa 4a,
Kubiak Julia klasa 5c
- Kotus Wiktoria klasa 5c. Krzyżosiak Emil klasa 6a
Wyróżnieni uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Borku Wlkp. Ponadto nagrody
pieniężne otrzymały również klasy, które zaoszczędziły
najwięcej pieniędzy :
- Klasa 4b - 1 miejsce (200zł)
- Klasa 6c - 2 miejsce (150zł)
- Klasa 3b - 3 miejsce (100zł)
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!.
KONKURS O UNII EUROPEJSKIEJ
Uczniowie boreckiej podstawówki przystąpili do corocznego
konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, zorganizowanego przez
nauczycieli języków obcych. Każda z klas wydelegowała dwoje
reprezentantów.
Zwyciężyła klasa IVB (skład duetu to: Antonina Nawrocka i
Dominik Pieniężny), wyprzedzając zaledwie o punkt reprezentacje klas VIa i IVa. Tegoroczny test był niezwykle trudny,
sprawdzał wiedzę zawodników w trzech dziedzinach: geografii,
ekonomii oraz historii UE. Zwycięzcy między innymi wiedzieli
co jest tańcem narodowym Grecji, jakie auta produkują Włosi
oraz jaki kraj jest stolicą „Walca”.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Nagroda to zaopatrzenie
klasy w materiały biurowe na cały nadchodzący rok szkolny.
Sponsorem nagród jest Rada Rodziców! Zapraszamy do
wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu!
ORTOGRAFICZNE ZMAGANIA
Dnia 10 czerwca 2013 roku dziesięciu uczniów z klas II i III SP
Borek Wlkp. pojechało do Szkoły Podstawowej w Wycisłowie,
aby sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne.
Po napisaniu tekstów, wcale nie prostych, okazało się, że
najlepiej wypadły dwie uczennice z naszej szkoły z klasy 3b
Marianna Droszcz i Marianna Szczepaniak. Dziewczynki
napisały bezbłędnie dyktanda i zostały Mistrzami Ortografii.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. Zuzanna
Gawrońska kl. 4b, Rafał Zbieralski kl. 4B Zofia Marciniszyn kl.
5a, Michał Roszak kl. 5C Paulina Polaszyk kl. 6c, Adrian
Walkowiak kl. 6a, którzy uzyskali najlepszy wynik w eliminacjach
szkolnych, reprezentowali swoją szkołę 12 czerwca podczas X
Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego w Zimnowodzie.
W rywalizacji indywidualnej uczniowie uzupełniali tekst z lukami.
Reprezentacja boreckiej szkoły zrobiła najmniej błędów i tym
samym zdobyła tytuł Mistrzów Ortografii. W zmaganiach
indywidualnych uczniowie zajęli następujące miejsca:
Kl. IV Zuzanna Gawrońska III m.
Kl.V Zofia Marciniszyn Im. Michał Roszak II m.
Kl. VI Adrian Walkowiak III m.
Każdy z laureatów otrzymał dyplom i nagrodę książkową,
natomiast nagrodą dla szkoły za tytuł mistrza był „Słownik
języka polskiego”.
PIĄTKA DLA ŻYCIA!., CZYLI WYGRANA WYCIECZKA
KLASY 4A W GÓRY SOWIE
My, uczniowie klasy 4a mieliśmy przyjemność wyjazdu na
wycieczkę wygraną w akcji organizowanej przez
Życie
Gostynia. To dzięki temu, że Nasza koleżanka Ola Kulińska
zdobywała świetne oceny i wysyłała kupony aby wziąć udział w
tym konkursie.
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Zabawa na wycieczce była przednia. Zwiedziliśmy kopalnię
węgla, gdzie spotkaliśmy strasznego Skarbnika, hasaliśmy w
parku linowym, pływaliśmy godzinami w basenie i ćwiczyliśmy
wytrzymałość zdobywając twierdzę srebrnogórską.
W doskonalej zabawie nie przeszkadzał nam nawet deszcz!
Pragniemy jeszcze raz podziękować Paniom z Życia Gostynia i
wszystkim, którzy przyczynili się do tej wspaniałej akcji. Zatem
jeszcze raz przybijmy olbrzymią PIĄTKĘ DLA ŻYCIA!!!!!!!!!!
FESTYN PRZEDSZKOLNY
Dnia 08 czerwca br. odbył się w przedszkolu kolejny festyn z
okazji Dnia Dziecka pt. Mama, Tata, Ja i Przedszkole. Otwarcia
festynu dokonała dyrektor przedszkola pani Renata Matelska,
która powitała gości i wszystkich zgromadzonych. Całą imprezę
prowadziła nauczycielka Lucyna Ptak. Program artystyczny o
tematyce ekologicznej nosił tytuł „Przedszkole pod dębem”.
Każda grupa przedszkolna zaprezentowała taniec lub piosenkę
związaną z ekologią i przyrodą. Po przedstawieniu odbyło się
uroczyste wręczenie nagród w gminnym konkursie plastycznym
dla dzieci i rodziców pod hasłem „Dzieciństwo bez przemocy”.
Po raz pierwszy dyrektor przedszkola wręczyła Statuetki
„Przyjaciela Przedszkola”. To prestiżowe odznaczenie
otrzymały osoby, które wykazały się szczególną pomocą dla
naszej placówki/ pani Alicja Łopatka, pan Henryk Ordonik, pan
Grzegorz Skarżyński/.Festyn był bogaty w różne atrakcje tj.
mecz tatusiów, rzut lotką, strzelanie do celu, loterię fantową,
jazdę motorem, wozem strażackim. Można także było w
kawiarence wypić kawę, herbatę i degustować pyszne ciasto
upieczone przez mamy. Absolwenci przedszkola Filip Szewczykowski i Gabrysia Werblińska zaprezentowali pokaz tańca
towarzyskiego. Śpiewały także przedszkolaki, które zajęły
czołowe miejsca w różnych festiwalach piosenki. Dzieci z kółka
tanecznego przedstawiły w ciekawej odsłonie układ taneczny.
Mimo nie sprzyjającej aury, wszyscy bawili się wspaniale.
Podczas festynu dziecięcego przedszkole zebrało 3.700,00 zł,
które zostało przeznaczone na zakup krzesełek do dwóch sal.
Brakującą różnicę pieniędzy niezbędną do zakupu dodała Rada
Rodziców.

AROMATYCZNY ŚWIAT HERBATY W BIBLIOTECE
W czwartek 13 czerwca 2013 r. w czytelni Biblioteki Publicznej w
Borku Wlkp., odbyło się spotkanie połączone z degustacją ph.
„O HERBACIE PRZY HERBACIE”. O historii tego pysznego
napoju, rodzajach oraz walorach zarówno smakowych jak i
zdrowotnych opowiadała prowadząca spotkanie Maria Bielak z
Centrum Recreo. Prelegentka przybliżyła uczestnikom sposoby
parzenia herbaty, jej skład chemiczny oraz tradycje picia w
różnych kręgach kulturowych. Nawiązała również do cytatów z
literatury, gdzie nawet wielcy pisarze znaleźli dla niej miejsce.
Spotkanie, w którym wzięło udział osiemnaście osób zakończyło się degustacją herbaty przygotowanej na sposób arabski.
CZYTAMY FREDRĘ W BIBLIOTECE
W czwartek 5 września 2013 r. w czytelni Biblioteki Publicznej w
Borku Wlkp. odbyło pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie
Klubu Miłośników Książek. Uczestniczki wymieniały się
spostrzeżeniami na temat przeczytanej w ostatnim czasie
literatury. Włączając się w ogólnopolską kampanię zapoczątkowaną przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
„Narodowe Czytanie” dzieł Aleksandra Fredry, klubowiczki
poznały najpierw ciekawostki z życia tego słynnego komediopisarza, by następnie przeczytać wiersz „Ojczyzna nasza”.
Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział w zabawie związanej z cytatami pochodzącymi z licznych dzieł A. Fredry.
„LOKOMOTYWA I TAKIE TAM INNE…” W BIBLIOTECE
Z okazji trwającego Roku Juliana Tuwima, Biblioteka Publiczna
w Borku Wlkp. gościła w dniu 23 lipca 2013 r. aktorów z Teatru
Petit z Leszna z przedstawieniem pt. „ Lokomotywa i takie tam
inne…”.Wspaniała interpretacja ponadczasowych wierszy tj.
Ptasie Radio, Dwa Michały, Dyzio Marzyciel, Okulary, Rzepka
czy Lokomotywa wzbudziła wśród zebranych widzów wiele
emocji i zabawy. Uczestnicy wcielając się w poszczególne
postaci wspólnie z aktorami próbowali wyciągnąć rzepkę,
podróżowali po bibliotece słynną lokomotywą oraz próbowali
swoich zdolności wokalnych. Na zakończenie każdy milusiński
otrzymał balonik – zwierzątko oraz słodki poczęstunek.
Spektakl obejrzało 50 osób.

WITAMY W PRZEDSZKOLU
Przedszkole Samorządowe "Pod Dębem" w Karolewie posiada
opracowany program adaptacyjny "Witamy w przedszkolu".
Program przeznaczony jest dla dzieci rozpoczynających
edukację przedszkolną i ich rodziców. Aby proces adaptacji
przebiegał sprawnie i trwał najkrócej, musi istnieć ścisła
współpraca między rodzicami, a pracownikami przedszkola.
Głównym celem programu jest tworzenie optymalnych warunków do łatwiejszej adaptacji dziecka w przedszkolu. W ostatnim
tygodniu sierpnia w takim programie adaptacyjnym miały
możliwość uczestniczyć dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły progi przedszkolne we wrześniu. Zajęcia i zabawy prowadzone przez nauczycielkę pomogły przedszkolakom z przyjemnością i bezpieczeństwem rozpocząć nowy etap życia
związany z przedszkolem.
W roku szkolnym 2014/2015 do Przedszkola w Karolewie
uczęszcza 115 dzieci, nad którymi nauczyciele sprawują
opiekę w pięciu oddziałach.
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKÓW
W miesiącu wrześniu grupy starsze tj. "Motylki", "Biedronki" i
''Pszczółki" gościły przedstawicieli Komendy Powiatowej z
Gostynia. Podczas spotkania odbyła się pogadanka na temat
bezpiecznego poruszania się po drogach, a następnie dzieci
miały możliwość zapoznania się z wyposażeniem radiowozu.
Dzieci przedszkolne miały także możliwość obcowania ze
sztuką - poprzez uczestnictwo w koncercie pt. "Rajzujemy z
wielkopolskimi grajotkami" oraz teatrzyku pt. "Jaś i Małgosia".

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „ROZPOZNAJ ZABYTKI
GMINY BOREK WLKP.”
Konkurs, którego organizatorem była Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Borek Wlkp. trwał od 11.06. – 11 .07.2013 r. i
polegał na dopasowaniu ilustracji do opisów, przedstawiających
zabytki Gminy Borek Wlkp. Celem konkursu było poszerzenie i
utrwalenie wiedzy dotyczącej zabytków Gminy Borek Wlkp. Do
konkursu przystąpiło 111 czytelników. 59 osób dokonało
prawidłowego rozwiązania, natomiast 52 osoby odpowiedziały

Dzień babci i dziadka.
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błędnie. Wśród osób, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi
wylosowano 10 zwycięzców, którzy otrzymali nagrody książkowe.
Oto lista laureatów: Szydłowska Weronika, Szymczak Mirosława, Kasprzak Maria, Hamulska Monika, Nowak Adela, Andrzejak
Adrianna, Przybylski Bartosz, Szymczak Klaudia, Gendera
Ewa, Jańczak Maria. Serdecznie gratulujemy!
ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI NA „SPOTKANIA
Z PASJAMI”
Biblioteka Publiczna w Borku Wlkp. zaprasza seniorów i nie
tylko, w każdy czwartek (od 12.09.2013 r. do 28.11.2013 r.) na
godz. 11.00 do czytelni na spotkania online (video konferencje)
w ramach projektu „Spotkania z pasjami”. Jest to innowacyjny
ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany przez Fundację
Orange, współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. Tematyka spotkań obejmie następujące zagadnienia: profilaktyka zdrowotna, bieżące sprawy ekonomiczne,
kulturalne, tradycje, rozrywka, pasje, ekologia, finanse, nowe
technologie, relacje z młodszymi pokoleniami. Bohaterami
spotkań są osoby znane z telewizji, które prowadzą aktywny tryb
życia i realizują swoje pasje. Gośćmi pierwszego spotkania byli
restauratorzy Agnieszka i Marcin Kręgliccy, natomiast bohaterką drugiego – aktorka Krystyna Janda. Wstęp wolny!
Fot. A. Fajczyk
Zapraszamy
„WAKACJE W BIBLIOTECE” JUŻ ZA NAMI!
Tegoroczne zajęcia ph. „Wakacje w Bibliotece” odbywały się w
dniach 3 - 24 lipca 2013 r. gromadząc dwustu czternastu
uczestników w wieku od 3 do 12 lat. Na dzieci, które zdecydowały się spędzić letni wypoczynek w bibliotece czekało mnóstwo
atrakcji rozwijających ich umiejętności, wzbogacających
wyobraźnię oraz dostarczających nowej wiedzy. Były zabawy
integracyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, głośne czytanie,
zajęcia kulinarne, warsztaty artystyczne, przedstawienie
teatralne oraz eksperymenty chemiczne. Nie zabrakło chętnych
na edukacyjne gry planszowe, krzyżówki i zabawy z chustą
Klanzy. Każdego dnia dzieci otrzymywały słodki poczęstunek, a
na ostatnim spotkaniu wręczono dyplomy oraz nagrody
książkowe najaktywniejszym uczestnikom. Przez całe wakacje
dzieci mogły brać udział w konkursie czytelniczym o tytuł MOLA
KSIĄŻKOWEGO, korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu
oraz gier planszowych. Dziękujemy Panom Andrzejowi
Świdurskiemu oraz Markowi Mencel za przeprowadzenie
ciekawych zajęć tematycznych. Natomiast Mikołajowi Polaszykowi dziękujemy za pomoc w opiece nad uczestnikami
spotkań.
WAKACYJNE MOLE KSIĄŻKOWE - NAGRODZONE
6 września 2013 r. w czytelni Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp.
podsumowano V edycję KONKURSU O TYTUŁ „MOLA
KSIĄŻKOWEGO” CZYLI NAJAKTYWNIEJSZEGO CZYTELNIKA. Konkurs trwał od lipca do sierpnia 2013 roku i miał na celu
zachęcenie dzieci do częstszego kontaktu z książką oraz
rozbudzenie potrzeb czytelniczych. Do udziału w konkursie
zgłosiło się 18 uczestników, którzy w sumie wypożyczyli 320
książek. Komisja Konkursowa w składzie: Dorota Kaźmierczak
(przewodnicząca), Renata Tuszyńska i Barbara Mróz przyznała
3 nagrody główne oraz 2 wyróżnienia:
I miejsce – Daria Szwałek (85 książek)
II miejsce – Weronika Szymańska (49 książek)
III miejsce – Marianna Droszcz (26 książek)
Wyróżnienie – Nikola Stachowiak (23 książki)
Wyróżnienie – Bartosz Ochliński (15 książek)
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. Serdecznie gratulujemy!
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NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W BIBLIOTECE
Biblioteka Publiczna w Borku Wlkp. poleca zakupione w
ostatnim czasie nowości książkowe. Oto niektóre z nich:
l
Rzepka Aneta, Miseczka szczęścia, Zakrzewo, Replika,
2013.
l
Musso Guillaume., 7 lat później..., Warszawa, Wydawnictwo
Albatros, 2013.
l
Śliwa Leszek, Franciszek: papież z końca świat, Kraków,
Wydawnictwo WAM, 2013.
l
Vetter Reinhold, Jak Lech Wałęsa przechytrzył komunistów,
Warszawa, W.A.B., 2013.
l
Grochola Katarzyna, Trochę większy poniedziałek, Kraków,
Wydawnictwo Literackie, 2013.
l
Kielich Wolf, Podróżniczki: w gorsecie i krynolinie przez
dzikie ostępy, Warszawa, W.A.B., 2013.
l
Zychowicz Piotr, Obłęd '44: czyli jak Polacy zrobili prezent
Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie, Poznań,
Rebis, 2013.
l
Chabmerlain Diane, Zatoka o północy, Warszawa, Prószyński Media, 2013.
l
Echols Jennifer, Love story, Warszawa, Wydawnictwo
Jaguar, 2013.
l
Carnegie Dale, Jak doskonalić siebie i wywierać wpływ na
życie innych, Warszawa, Studio Emka, 2013.
l
Day Sylwia, Wyznanie Crossa, Warszawa, Wielka Litera,
2013.
l
Johns Rebecca, Hrabina: tragiczna historia Elżbiety Batory,
Bielsko-Biała, Pascal, 2013.
Zapraszamy do korzystania ze zbiorów boreckiej książnicy w
godzinach otwarcia tj :
Poniedziałek 10.00-18.00
Wtorek 11.00-18.00
Środa 9.00-16.00
Czwartek 9.00-16.00
Piątek 11.00-18.00
Przypominamy o możliwości korzystania z katalogu księgozbioru online (pod adresem: http://www.borekwlkpbpmig.sowwwa.pl/) oraz o możliwości rezerwacji i zamawiania
księgozbioru przez Internet. Aby uzyskać hasło dostępu do
swojego konta online, należy zgłosić się w wypożyczalni.
„KREATYWNE LATO” Z M-GOK
Dzieci biorące udział w letniej akcji Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. ph. „KREATYWNE LATO 2013”
mają za sobą kolejne aktywne i oryginalne wakacje. Spełniały
się w gotowaniu, malowaniu, tańcu i cyrkowych sztuczkach.
Dyrektor i instruktorzy zadbali, aby milusińscy mogli uczestniczyć podczas wakacji w takich zajęciach jak:
SMAKOWITE WARSZTATY KULINARNE „NIE GOTUJ Z
PASCALEM, GOTUJ Z HALINĄ” - podczas których mali
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Kultura
kucharze mieli okazję nauczyć się pracy w grupie oraz zdobyć
nowe doświadczenia kulinarne – bowiem w tegorocznej edycji
warsztatów dzieci wykonały muffinki z owocami i czekoladą.
Wszystkie z radością i ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w kolejnych etapach przygotowywania ciasteczek –
mieszały i dodawały kolejno składniki. Na czas wypieku
smakołyków, cała grupa małych kucharzy udała się w fascynującą „podróż” dookoła świata z piratami z „DOBREGO
TEATRU” , którzy podczas kuchennych zmagań „zakotwiczyli”
swój statek na scenie M-GOK. Interaktywny charakter przedstawienia wciągnął widzów w fabułę spektaklu. Dzieci bardzo
żywiołowo reagowały na znakomitą grę aktorów oraz aktywnie
uczestniczyły w spektaklu, po którym aby uzupełnić zużyte
pokłady energii udały się na degustację wypieków. Wspólna
konsumpcja przy pięknie nakrytym stole sprawiła dzieciom
wiele frajdy i satysfakcji – wszystkie muffinki zostały zjedzone z
ogromnym apetytem !!!
WARSZTATY PLASTYCZNE „POD CYRKOWYM NAMIOTEM”- były kolejną okazją do kreatywnej zabawy oraz zaprezentowania własnej pomysłowości. Praca małych twórców
stanowiła „wielkie odkrywanie” artystycznej cyrkowej instalacji.
Podczas warsztatów dzieci miały możliwość rozwijania twórczej
aktywności, wyobraźni i wrażliwości estetycznej, efektem
wspólnych działań jest bajecznie kolorowa architektura cyrkowa
– ogromna arena, którą wypełniają barwne postacie klaunów i
zwierząt. Na pamiątkę warsztatów, każdy z uczestników
uwiecznił odcisk własnej dłoni na kartonowych kształtach, z
których powstała „aleja” małych artystów.
WARSZTATY ARTYSTYCZNE „EKO – DESIGN”

Doskonałym sposobem na ożywienie kapryśnej, jesiennej aury
były WARSZTATY ARTYSTYCZNE „EKO – DESIGN” zorganizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku
Wlkp. Z zaproszenia do udziału w przedsięwzięciu skorzystali
uczniowie z Zespołu Szkół w Zimnowodzie. Zajęcia o charakterze warsztatowym prowadzone pod kierunkiem Marty Hojak,
polegały na przygotowaniu wyrobów dekoracyjnych z eko
surowców oraz urządzaniu i kreowaniu przestrzeni plenerowej
przed siedzibą M-GOK. Wspólne działania artystyczne były
świetną zabawą rozwijającą kreatywność i wielką przygodą
prowadzącą do realizacji nietuzinkowych pomysłów i oryginalnych rozwiązań w sferze aranżacji krajobrazu miejskiego !!! W
efekcie twórczej pracy przed M-GOK pojawiła się artystyczna
instalacja plenerowa. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia
niezwykłej wystawy podczas jesiennych spacerów !!!
WARSZTATY CYRKOWE – prowadzone przez cyrkowców
„Otwartej Przestrzeni Cyrkowej” z Łodzi , dzięki którym M-GOK
przerodził się w „cyrkowe miasteczko”- barwną przestrzeń
wypełnioną piłeczkami, obręczami, maczugami do żonglowania, cyrkowymi talerzami do kręcenia, taśmą do chodzenia po
niej, równoważniami rola bola. Dzieci pod okiem instruktorów
cyrku mogły spróbować sił we wszystkich proponowanych
dziedzinach, a najwytrwalsi warsztatowicze – miłośnicy jednego
koła opanowali nawet jazdę na monocyklu!!! Warsztaty
zakończyła „mydlana zabawa”- pokaz gigantycznych baniek
mydlanych, po którym dzieci prześcigały się kto stworzy
największą !!!

ROZTAŃCZONE LATO – zajęcia taneczno – artystyczne ,
którym towarzyszyło mnóstwo pozytywnej energii i uśmiechu.
Warsztaty okazały się doskonałą formą aktywności fizycznej dla
małych jak i nieco starszych milusińskich. Zajęcia wypełniały
elementy tańca, przeplatane zabawami ruchowymi z chustą
animacyjną. Nauce kroków i układów towarzyszyła rytmiczna i
żywiołowa muzyka oraz świetna zabawa, która wyzwalała
potencjał do tańca !!!
Dzieci radosne i uśmiechnięte chętnie wracały do nas każdego
dnia!!! Na zakończenie letnich warsztatów - każdy otrzymał
upominek.
MÓJ GENERATOR ODLOTOWYCH ½ KOLONII
Siedemdziesiąt dzieci skorzystało z możliwości aktywnego i
zorganizowanego przez M-GOK wypoczynku. Dwa półkolonijne
turnusy wypełnione były atrakcyjnymi wyjazdami. Każdy turnus
rozpoczynał dzień integracyjny w Wigwamie w Trzecianowie.
Okazało się ,iż jest to świetne miejsce do rekreacji i przeprowadzenia zajęć dotyczących ekologii oraz turnieju sportowego.
Kolejnego dnia dzieci brały udział w oryginalnym programie
„Pirackie wakacje” w Nenufar Club w Kościanie, pływały tratwą,
beztrosko bawiły się pod wodnymi kurtynami, śpiewały i
tańczyły wraz z barwnie przebranymi instruktorami. Trzeci dzień
wakacjusze spędzili w Folwarku konnym w Hermanowie, gdzie
atrakcją była m.in. kąpiel w basenie, zwiedzanie mini zoo czy
przejażdżki bryczką. Czas na wspólnych zabawach szybko
minął.
ŚCIANA WYMALOWANA!
Mocnym punktem wakacyjnych zajęć artystycznych zaproponowanych młodym mieszkańcom Gminy Borek Wlkp. przez MGOK w ramach „KREATYWNEGO LATA 2013” były warsztaty
graffiti. Pierwsze spotkanie grupy amatorów chcących zgłębiać
tajniki tej techniki malowania odbyło się jeszcze w czerwcu.
Wakacyjny czas służył wenie twórczej. Przez dwa miesiące
młodzież pod okiem animatora p. Jakuba Gawrońskiego-

pracowała nad spójnym, oryginalnym i estetycznym projektem,
uczyła się m.in. nakładania warstw farby i markerów na ścianytzw. malowania „z ręki”, tego jak uzyskać efekt cieniowania z
użyciem farb, a także „zachowania” spray’ów o różnym ciśnieniu
i końcówkach kontakcie z powierzchnią ściany.
Pierwszy etap prac w plenerze miał miejsce 24 sierpnia. Polegał
na przygotowaniu powierzchni i naniesieniu konturów zaprojektowanego graffiti.
Drugi - finałowy etap warsztatów graffiti- odbył się sobotę 31
sierpnia. Akcja spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze
strony mieszkańców naszej Gminy, którzy z przechodniów
zamieniali się w widzów artystycznego wydarzenia. Przez
ponad 6 godzin na sporej powierzchni ściany powstał barwny kreskówkowo-abstrakcyjny- malunek. Zdecydowanie ożywił on
miejską przestrzeń. Dzieło wywołało nieskrywaną aprobatę
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Sport
przechodniów, co wzbudziło poczucie samozadowolenia wśród
młodych artystów i animatora, który z pasją czuwał nad
realizacją projektu.
Warto obejrzeć efekt wspólnej pracy młodzieży! Serdecznie
zapraszamy na spacer przejściem pomiędzy ul. Kilińskiego a ul.
Zieloną i obejrzenia wykonanej przez uczestników warsztatów
atrakcji artystycznej. Liczymy, iż graffiti będzie trwałą wizytówką
aktywnej grupy młodych artystów naszego miasta. W przyszłości zakłada się kontynuację malunku na kolejnych metrach
miejskiej przestrzeni!
Dyrektor M-GOK serdecznie dziękuje Mieszkańcom kamienic
przy ul. Kilińskiego za poparcie inicjatywy i życzliwe spojrzenie
na artystyczny projekt młodzieży.
Dziękuję także za wszystkie propozycje nadesłane do M-GOK w
odpowiedzi na apel „Ściana pilnie poszukiwana”.
WAKACYJNI GOŚCIE M-GOK
Dnia 4 lipca Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.
gościł na wakacyjnych warsztatach plastycznych 36 osobową
grupę półkolonistów z Zespołu Szkół w Zimnowodzie. Dzieci
pod artystycznym okiem Marty Hojak wykonały przepiękną
kwiatową mozaikę o różnorodnych tekturowych fakturach. Mali
artyści pracowali z wielkim zapałem i zaangażowaniem - efekty
ich kreatywnej pracy można obejrzeć w galerii zdjęć na
www.mgok.borekwlkp.pl
ODKRYWALI SWOJE TALENTY Z LOK
W piątek 30 sierpnia br. zakończyła się Akcja LATO z LOK 2013
zorganizowana na strzelnicy pneumatycznej „Przystań
strzelecka” przez Szkolne Koło LOK przy współudziale M-GOK
oraz wsparcia finansowego TKKF „Kosmos” w Borku Wlkp.
17- osobowa grupa dzieci i młodzieży z terenu gminy Borek
Wlkp. świetnie się bawiła podczas trzydniowych rozgrywek
sportowych i rekreacyjnych. Dla każdego było coś miłego
–upominki , a dla zwycięzców medale i nagrody rzeczowe.
Wyniki konkurencji i rozgrywek:
Rzut lotką kat. Szkoła podstawowa
I miejsce - Aleksandra Misiak,
II miejsce – Patryk Wojtkowiak
III miejsce - Wiktoria Zawodna
Rzut lotką kat. gimnazjum
I miejsce - Patrycja Zawodna
II miejsce – Paulina Kucharska
III miejsce – Jakub Wojtkowiak
Rzut granatem kat. Przedszkolaki i klasy I-III sp
I miejsce - Aleksandra Misiak 40/40 pkt.
II miejsce – Patryk Wojtkowiak 30/40 pkt.
III miejsce - Aleksander Skowroński 25 /40 pkt.
Rzut granatem kat. Szkoła podstawowa
I miejsce - Jakub Perek 25/40 pkt.
Po dodatkowej rozgrywce
II miejsce – Mateusz Walczewski 20/40 pkt.
III miejsce - Wiktoria Zawodna 20 /40 pkt.
Rzut granatem kat. gimnazjum
I miejsce – Paulina Kucharska 35 /40 pkt.
Po dodatkowej rozgrywce
II miejsce – Jakub Wojtkowiak 25/40 pkt.
III miejsce - Paulina Zawodna 25/40 pkt.

Turniej Strzelecki z karabinka pneumatycznego kat. Szkoła
podstawowa
I miejsce – Wiktoria Zawodna 105/180 pkt.
II miejsce – Jakub Kucharski 75/180 pkt.
III miejsce - Jakub Perek 35/180 pkt.
Turniej Strzelecki z karabinka pneumatycznego kat. gimnazjum
I miejsce - Jakub Wojtkowiak 149/180 pkt.
II miejsce – Paulina Kucharska 133/180 pkt.
III miejsce – Patrycja Zawodna 126/180 pkt.
W Konkursie plastycznym „Mam talent” brało udział 7 dzieci.
Kat. Przedszkole
I miejsce - Nikola Dopierała
II miejsce – Aleks Skowroński
III miejsce – Dawid Wojtkowiak
kat. Szkoła podstawowa
I miejsce - Jakub Kucharski
II miejsce – Mateusz Walczewski
kat. gimnazjum
I miejsce - Patrycja Zawodna
II miejsce – Paulina Zawodna
Wyniki Turnieju warcabowego
I miejsce - Paulina Kucharska
II miejsce – Patryk Wojtkowiak
III miejsce – Jakub Kucharski
WISŁA W CZOŁÓWCE TABELI!
Po ośmiu kolejkach leszczyńskiej klasy okręgowej Wisła Borek
Wlkp. współ lideruję w tabeli rozgrywek wraz z czterema
drużynami. Początek sezonu nie był zbyt udany dla Wisły, ale z
meczu na mecz forma Wiślaków rosła . W kadrze Wisły
zadebiutowało czterech nowych zawodników, w tym reprezentanci boreckiego UKS. Przed Wisłą w jesiennych potyczkach pozostało jeszcze 9 spotkań ligowych i pucharowych.
Najbliż-sze spotkania boreckiej drużyny można obejrzeć na
Stadionie Miejskim w Borku Wlkp. 28 września o godz. 16:30 z
Pogonią Śmigiel. Kolejne mecze na własnym terenie zagrają z
Kanią Gostyń (12.10 g. 16:00), następnie z Orkanem Chorzemin (26.10. g. 15:30), i Olimpią Stary Lubosz (3.11. g. 13:00).
Więcej informacji na temat piłki nożnej można znaleźć na
oficjalnej stronie klubu www.wislaborek.futbolowo.pl.
TRZY DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE W ROZGRYWKACH
LIGOWYCH.
Drużyna Juniora młodszego, Młodzika oraz Żaka reprezentuje
borecki sport w rozgrywkach piłkarskich pod egidą OZPN
Leszno. Grupę juniora młodszego prowadzoną przez Artura
Paździerskiego reprezentują uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz boreckiego gimnazjum. W grupie Młodzików trener
Szymon Palczewski ma do dyspozycji zawodników z SP Borek
Wlkp. oraz SP Wycisłowo. W najmłodszej grupie Żak występują
zawodnicy uczęszczający również do SP Borek Wlkp., a zespół
prowadzi Tomasz Gawroński. Każda z drużyn ma do rozegrania
w rundzie jesiennej minimum 8 spotkań. Najlepiej wypada na
razie drużyna młodzików która zanotowała dwie wygrane. Nieco
gorzej wiedzie się juniorom, którzy zanotowali jak na razie jedną
wygraną. Drużyna żaków po raz pierwszy w historii klubu
przystąpiła do rozgrywek więc na bardzo dobre wyniki należy
czekać do kolejnego sezonu. O rozgrywkach młodzieżowych
drużyn można również poczytać na stronie drużyny seniorów.

