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SZANOWNI PAŃSTWO!

Po raz kolejny wznowił 
działalność nasz Magazyn 
Samorządowy, tym razem w 
innej szacie. To z myślą o 
Was drodzy Państwo. Jest to 
egzemplarz bezpłatny, który 
trafiał będzie na Państwa 
ręce raz na kwartał. 
Chcemy abyście czynnie 

uczestniczyli w naszym życiu samorządowym.
Zostańcie razem z nami redaktorami swoich spraw.
Serdecznie zapraszam do współpracy

Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ Marian Jańczak

8  M A R C A

 D Z I E Ń   K O B I E T

 Z okazji Dnia Kobiet 
         pragnę złożyć wszystkim Paniom
              gorące życzenia,dużo radości 
           i zdrowia, spełnienia marzeń 

      zarówno tych malutkich 
jak i troszkę większych.

By czasu starczyło na wszystko,
szczęście dopisywało mimo wszystko, 
w sukcesy obrodziło, a to co dobre na 

lepsze się zmieniło.

Burmistrz Borku Wlkp.                   
/-/ Marian Jańczak        

          
Do czytania następnego numeru Magazynu 

Samorządowego zapraszamy Państwa 
w miesiącu czerwcu 2007r. Zamieścimy w nim 

wiele ciekawych informacji.
Zespół redakcyjny

PLANOWANE IMPREZY 

marzec • XII Turniej Aerobiku

kwiecień • Indywidualny Turniej Strzelecki dla 
Społeczeństwa

01 maj • Majowy Turniej Piłkarski z okazji 
Jubileuszu 95 -lecia Wisły Borek wraz z 
zabawą taneczną

03 maj • Wiosenne Spotkanie z Piosenką 
Biesiadną

maj • Zawody wędkarskie dla dzieci i 
młodzieży nad Zalewem „Jeżewo”

czerwiec • Konkurs rysunkowy na Rynku z okazji 
Dnia dziecka pt. „Szkoła moich marzeń”

10 czerwiec • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

15-17 
czerwca

• DNI BORKU Z ZESPOŁEM 
THE POSTMAN

czerwiec • Wyścig Kolarski Miast

czerwiec • VII Prezentacje Zespołów Ludowych i 
Śpiewaczych Wielkopolskich

czerwiec • V Powiatowy Turniej Aerobiku

czerwiec • Zawody Wędkarskie „Mistrz Koła”

czerwiec • Liga Gminna w Piłce Nożnej

szczegóły zawarte są na naszej stronie internetowej
 Serdecznie  zapraszamy!

 
WESOŁYCH ŚWIĄT

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
Moc najserdeczniejszych, pachnących wiosną życzeń,

Dużo zdrowia, szczęścia, 
Wspaniałej świątecznej atmosfery,

A także dużo bliskiego ciepła i wiele uśmiechu
Oraz wszelkiej pomyślności

                                                          życzą:

                                                 Burmistrz Borku Wlkp.
                                                    /-/Marian Jańczak
                                                  wraz z pracownikami
                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                        Borku Wlkp. /-/ Roman Kręciołek 
                                               oraz Zespół Redakcyjny
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Informacje

NAD CZYM PRACOWALIŚMY 
W 2006 ROKU

W minionym roku poczynionych zostało kilka ważnych 
dla nas wszystkich inwestycji.

Mieszkańcy  Jeżewa  i  Jawor  cieszą  sie  nowymi 
przyłączami  wodociągowymi. Budowa  sieci  wodociągów 
zastała  zakończona  w  maju  przez  firmę  P.H.U.  „PRZEM-
KOST” Andrzejewscy z Krobi. Długość wybudowanej sieci 
wynosi 7924 mb. Nowa sieć została włączona do biegu sieci 
wodociągowej w Borku Wlkp. Umożliwiło to zmianę źródła 
zaopatrzenia w wodę w przypadku wystąpienia awarii. Koszt 
całego zadania wyniósł 552 886,79 zł, w tym 280 000 zł to 
dotacja  z  AWRSP,  50  000  zł  dotacja
z  WFOŚiGW jako  nagroda  w konkursie  Gmina  Przyjazna 
Środowisku i pozostała część z budżetu gminy.

W roku ubiegłym nie zapomniano o kierowcach , wśród 
zrealizowanych  inwestycji  znalazły  się  drogi  gminne 
Zalesie-Ustronie,  droga  we  wsi  Studzianna,  a  także 
wyremontowano  drogi  w  Bolesławowie  i  Głogininie. 
Łączna  kwota  jaką  wydano  z  budżetu  gminy  na  te  cele 
wynosi 397 697,40 zł. Opracowano również również projekt 
techniczny  na  budowę  i  przebudowę  dróg  gminnych  
w miejscowościach Maksymilianów i Bruczków.

Przygotowaliśmy także  teren przy Stadionie Miejskim
w Borku Wlkp.  pod budowę parkingu samochodowego
 i Scate Parku. Z budżetu gminy wydano na ten cel 24 400 
zł. Opracowano także dokumentacje techniczną na, a obecnie 
czekamy na  rozstrzygnięcie przetargu który odbędzie ssię w 
dniu 4 kwietnia.

Wyremontowano  cztery  świetlice  wiejskie.  W 
Skokowie wykonana  została  posadzka  i  założono  płytki 
podłogowe,  odnowione  zostały  ściany  we  wszystkich 
pomieszczeniach świetlicy, a także założono nowe lampy. W 
świetlicy  w  Koszkowie odmalowano  ściany  i  założono 
wykładzinę podłogową.  Koszt  remontu świetlic wyniósł 13 
845,92 zł i został sfinansowany z budżetu gminy.

Dzięki  złożonym  wnioskom  w  ramach  Sektorowego 
Programu  Operacyjnego  „Restrukturyzacja  i 
Modernizacja  Sektora  Żywnościowego  oraz  rozwój 
obszarów  wiejskich  2004-2006” otrzymaliśmy  środki 
finansowe w kwocie 78 947 zł, na rozbudowę z przebudową 
na  świetlicę  OSP,  ogrodzenie  placu  zabaw  w  Głogininie, 
gdzie  całkowita  wartość  inwestycji  wyniosła  100  000  zł. 
Pozostała kwota sfinansowana została z budżetu gminy.

Drugi wniosek dotyczył  „Remontu świetlicy, adaptacji 
kotłowni  na  remizę  OSP,  wykonanie  boisk  sportowych
w Jeżewie”. Wartość inwestycji wyniosła 258 374 zł, z tego 
dofinansowanie wynosi 94 316 zł.

Przebudowany został  budynek kotłowni  przy  Szkole 
Podstawowej  w  Borku  Wlkp.  na  garaże  dla  autobusów 
szkolnych  należących  do  gminy  Borek  Wlkp.  Inwestycję 
sfinansowano ze środków własnych.   Prace przeprowadziła 
firma PPHU Zakład Gospodarczy Leszek Dajewski za kwotę 
28 737,82 zł.

Mieszkańcy ul.  Zdzież  w Borku Wlkp.  od  ubiegłego 
roku cieszą się nowy chodnikiem i oświetleniem ulicznym. 
Głównym  powodem,  który  przyspieszył  wykonanie  tego 
zadania  była  uroczystość  75  lecia  Koronacji  NMP
w  Sanktuarium  na  Zdzieżu.  Ta  wielka  uroczystość 

zmobilizowała  władze  gminy  do  podjęcia  tego  wyzwania. 
Nie było łatwo, tym bardziej, że aby przystąpić do wykonania 
tego zadania  należało negocjować z  Zakładem Dystrybucji 
Energii  w  Kościanie  oraz  Starostwem  Powiatowym
w  Gostyniu.  Sami  nie  byliśmy  w  stanie  ponieść  ciężaru 
finansowego wykonania tego zadania. Rozmowy okazały sie 
owocne.  Energetyka  spojrzała  na  nas  przychylnym  okiem
i  wyraziła  zgodę na opracowanie dokumentacji  technicznej 
oraz  wykonanie  przebudowy  sieci  średniego  napięcia
z  napowietrznej  na  kablową.  Gmina  ze  swej  strony 
zabezpieczyła środki finansowe w wysokości 59 451,38 zł 
na  zakup  i  montaż  lamp  stylowych  oraz  wykonanie 
przyłączy  energetycznych. Wykonawcą  tego  zadania  był 
Zakład  Elektro  instalatorski  Mariana  Stamierowskiego.  Po 
wykonaniu  prac  energetycznych  przystąpiono  do  budowy 
chodnika.  Całość  materiału  na  budowę  dostarczył  Zarząd 
Dróg Powiatowych w Gostyniu. Gmina wyłoniła wykonawcę 
tych robót w drodze przetargu, a była to firma  „Kost-Bruk” 
ze Śremu. Koszt wykonania  prac wyniósł 39 040 zł. Łączna 
kota jaka gmina wydatkowała na ten cel to 101 541,38 zł. 
Podsumowując  to  nie  udałoby  się  zrealizować  tego 
zadania  gdyby  nie  Rada  Miejska,  której  serdecznie 
dziękujemy za wyrażenie zgody i akceptację na realizację 
powyższych prac.

Miniony  roku  był  owocny  w  realizację  zdań  dzięki 
staraniom  władz  gminy  i  pracowników  urzędu,  a  także 
właściwie podejmowanym decyzjom Rady Miejskiej Borku 
Wlkp. Możemy być dumni że nasza gmina rozwija się, dzięki 
czemu łatwiej i przyjemniej sie tutaj mieszka. Postawiliśmy 
na  rozwój  szkolnictwa  i  obecnie  możemy  być  dumni  z 
oświaty.  Nie  były  nam  obce  również  działania 
proekologiczne.  Ochrona  środowiska  to  także  nasza  silna 
strona, czego efektem jest nagroda WFOŚ „Gmina Przyjazna 
Środowisku”.

 

AMBITNE PLANY
W roku 2007 część środków finansowych przeznaczona 

zostanie na opracowanie dokumentacji, które  niezbędne są 
dla  prowadzenia  dalszych  prac   inwestycyjnych,  a  także 
starania się o środki pozabudżetowe – unijne.

Wkrótce zostanie opracowana dokumentacja projektowa 
środowiskowej  hali  widowiskowo-sportowej  w  Borku 
Wlkp.

Trwają  prace projektowe naszego Ratusza. Jeszcze w 
marcu  zostanie  podpisana  umowa  na  wykonanie  projektu 
technicznego umowy ulicy Asnyka i Mickiewicza w Borku 
Wlkp. W  br.  przystąpimy  do  budowy  drogi  gminnej
w  miejscowości  Maksymilianów. Inwestycję  tą 
zaplanowano na lata 2007-2008.

W celu  poprawienia  warunków środowiska  naturalnego 
rozpoczęte zostaną na ulicy M. Konopnickiej w Borku Wlkp. 
prace  przy  budowie  kanalizacji  sanitarnej.  Jeżeli  pozwolą 
możliwości  finansowe  to  zadanie  zostanie  poszerzone  o 
miejscowość Jeżewo.

Nakłady  środków  finansowych  na  wymienione  prace 
wyniosą  ok.  875.000  zł.  W  bieżący  roku  planuje  się 
przeznaczyć  wygospodarowane  oszczędności  i  nadwyżkę 
budżetową  na  realizację  zadań  inwestycyjnych  już 
rozpoczętych i planowanych na lata następne lat. 
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Rada Miejska / Oświata

PRZESTAWIAMY PAŃSTWU RADNCH
KADENCJI 2006 – 2010

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Lp. Nazwisko i imię Miejscowość

1. Wachowski Jan Zimnowoda 
2. Łuczak Marian Siedmiorogów 

Pierwszy
3. Dębowiak Mieczysław Głoginin
4. Tomczak Tadeusz Trzecianów
5. Kowalski Mieczysław Borek Wlkp. 
6. Kubiak Andrzej Zalesie
7. Jędrosz Róża Wycisłowo
8. Dajewski Leszek Karolew  
9. Kręciołek Roman

Przewodniczący Rady
Borek Wlkp.

10. Jańczak Tadeusz Borek Wlkp.
11. Rożek Marek Borek Wlkp.  
12. Rozwora Irena Jeżewo  
13. Gruszka Marek Bruczków
14. Szczepaniak Tomasz Borek Wlkp. 

Najważniejszym zadaniem nad  którym pracowała  Rada 
Miejska do tej pory to uchwalenie budżetu gminy na 2007 r.

W  związku  z  rezygnacją  radnej  Pani  Aliny  Sokół
z mandatu radnego, 22 kwietnia 2007r. odbędą się wybory 
uzupełniające w tym okręgu wyborczym.

ZMIANY NA STANOWISKACH 
DYREKTORÓW SZKÓŁ

Po przejściu na emeryturę dyrektora Zespołu Szkół im. 
Jana  Pawła  II  Szkoła  Podstawowa  i  Gimnazjum  w 
Zimnowodzie  Jana  Wachowskiego,  stanowisko  dyrektora 
szkoły   zostało  powierzone  w  drodze  konkursu 
nauczycielce Pani  Barbarze Krzekotowskiej.

W Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku 
Wlkp.  po  przejściu  na  emeryturę  dyrektora  Pani  Bożeny 
Przybylak,  pełnienie  obowiązków  dyrektora  na  miesiąc 
styczeń  2007  r.,  zostało  powierzone  wicedyrektorowi  tej 
szkoły P. Alinie Glapce.  Od lutego br. dyrektorem szkoły 
został P. Władysław Hałas, dotychczasowy dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Zalesiu. 

Na  wakującym  stanowisku  dyrektora  Szkoły 
Podstawowej  w  Zalesiu  przez  okres  sześciu  miesięcy 
obowiązki  dyrektora  szkoły  pełnić  będzie  P.  Elżbieta 
Wojtkowiak – dotychczasowa nauczycielka  szkoły. 

W Szkole  Podstawowej  im.  Edmunda Bojanowkiego w 
Wycisłowie  po  objęciu  przez   dyrektora  Janusza  Sikorę 
funkcji  wicestarosty   pełnienie  obowiązków  dyrektora 
szkoły  zostało  powierzone  na  okres  sześciu  miesięcy 
nauczycielce – Alinie P. Sokół.

W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone konkursy 
na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Edmunda 
Bojanowskiego  w  Wycisłowie  oraz  Szkoły  Podstawowej
w Zalesiu.

NOWY PLAC  ZABAW
W połowie maja 2006 r.  dla  dzieci  uczęszczających do 

przedszkola w karolewie został oddany do użytku nowy plac 
zabaw.  Fundamenty  pod  plac  zostały  wykonane  przez 
rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki i przy 
pomocy  niektórych  firm  z  terenu  naszej  gminy. 

Wyposażenie placu zabaw zostało częściowo zakupione 
przez  gminę  w  miesiącu  grudniu  roku  2005,  a  pozostałe 
wyposażenie  tj.  ławeczki,  piaskownica,  huśtawki  i  jedna 
zjeżdżalnia, zostały zakupione przez sponsorów. 

W   2007  roku  planuje  się  dalsze  doposażenie  placu 
zabaw. Nowy obiekt jest wielką radości dla naszych dzieci, a 
swoim  estetycznym  i  kolorowym  wyglądem  cieszy  oko 
każdego  przechodnia.  Również  przepięknie  prezentuje  się 
nowy płot wokół tego terenu. Pod koniec lipca br. w okresie 
wakacyjnym, na nowym placu zabaw zostanie wysiana trawa. 
Jesteśmy przekonani,  że nowy obiekt  będzie dobrze służył 
wszystkim naszym przedszkolakom. 

Ten  obiekt  to  bezpieczne  miejsce  spędzania  czasu, 
podczas zabaw na świeżym powietrzu dzieci uczęszczających 
do  przedszkola.  Plac  zabaw  będzie  systematycznie 
uzupełniany  o  kolejne  urządzenia  służące  bezpiecznej 
zabawie.

Nasza  placówka wzbogaciła  się  także  o   pięć  nowych 
komputerów  dla  dzieci, które  zostały  przekazane  przez 
Krzysztofa Baskę, dyrektora Zespołu Szkół im. Powstańców 
Wielkopolskich  w  Borku,  a  oprogramowanie  do  gier 
edukacyjnych  zakupił  Bank  Spółdzielczy  w  Gostyniu. 
Wszystkim  sponsorom,  darczyńcom,  przyjaciołom  naszego 
przedszkola  za  wsparcie,  za  serce,  za  wszelką  pomoc,  w 
imieniu całej społeczności przedszkolnej dziękuje  – 
Barbara Wawrzyniak Dyrektor przedszkola.

POD DĘBEM
Najważniejszym  wydarzeniem  w  2006  roku  dla 

Przedszkola  Samorządowego w Karolewie  było nadanie 
imienia „pod Dębem”. Ta doniosła uroczystość z udziałem 
władz samorządowych, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, 
przedstawicieli  starostwa,  kierowników  jednostek 
organizacyjnych naszej gminy, dyrektorek zaprzyjaźnionych 
przedszkoli i szkół, przedstawicieli zakładów z terenu naszej 
gminy, przedstawicieli policji, straży pożarnej, stowarzyszeń 
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Oświata

przyrodniczych i zaprzyjaźnionych kół łowieckich, leśników, 
rodziców  i  sponsorów  odbyła  się  2  czerwca.  Uroczystość 
nadania imienia zbiegła się równocześnie z wybudowaniem 
nowego placu zabaw z pięknym opłotowaniem.

CO ROBIŁY PRZEDSZKOLAKI
Dzieci przedszkolne  w minionym roku uczestniczyły w 

różnych  konkursach  ekologicnych,  których  celem  jest 
kształtowanie osobowości dziecka cechującej sie miłością do 
przyrody,  wrażliwością  na  jej  piękno  oraz 
odpowiedzialnością za jej stan. Ważnym wydarzeniem była 
Olimpiada  Sportowa  pod  patronatem  przewodniczącego 
Rady Miejskiej Borku Wlkp., która zorganizowaliśmy przy 
pomocy  nauczycieli  wychowania  fizycznego  ze  Szkoły 
Podstawowej  i  Zespołu  Szkół  w  Borku  Wlkp.  W 
październiku  uroczyście  obchodziliśmy  dzień  Edukacji 
narodowej,  a  w  listopadzie  tradycyjnie  odbył  się  ranek 
patriotyczny z okazji Dnia Niepodległości z udziałem wielu 
znamienitych  gości.  Wychowanie  patriotyczne  w  naszej 
placówce ma swoje stale miejsce i jest przedmiotem edukacji 
o  wielkim  znaczeniu.  II  Koncert  Kolęd  i  Pastorałek 
połączony ze sprzedażą ozdób świątecznych zorganizowały 
w  grudniu  nasze  nauczycielki.  Dochód  z  tej  uroczystości 
pozwolił  na  zakupienie  laserowej  kopiarki  i  laminatora. 
Urządzenia  te  ułatwiają  przygotowanie  pomocy 
dydaktycznych  dla  naszych  maluszków.  W  grudniu 
zakupiliśmy także organy do prowadzenia zajęć muzycznych.

WIZYTA W NIEMCZECH
W ramach kontynuacji projektu edukacyjnego „Sokrates-

Comenius”  realizowano  zadania  dydaktyczno 
-wychowawcze  takie  jak  konkurs  plastyczny  „Nasza 
Europa”,  konkurs  na  najciekawszą  prezentację  krajów UE, 
oraz  prace  których  tematem  przewodnim  są  techniki 
relaksacyjne.  Uczniowie  wraz  z  opiekunami  8  maja 
ubiegłego  roku  w  ramach  szkolnego  Projektu  Comeniusa 
uczniowie wraz z nauczycielami z okazji Międzynarodowego 
Dnia  Europy   przebywali  z  wizytą  w  Europaschule  Am 

Fließ w Schildow w Niemczech. Tego dnia spotkali się tam 
przedstawiciele  wszystkich  szkół  uczestniczących  w 

Programie Sokrates-Comenius tj. z Austrii, Szkocji, Niemiec, 
Węgier  oraz  Prywatna  szkoła  o  Profilu  Artystycznym  z 
Gorzowa Wlkp. Każda ze szkół przedstawiła swój program 
artystyczny.  Uczniowie  SP  Borek  Wlkp.  zaprezentowali 
program muzyczny, na który złożyły się występy uczniów z 
gitarami,  flażoletami,  klarnetem  oraz  śpiew.  Wizyta  była 
doskonałą  okazją  do  bliższego  poznania  się  dzieci, 
wspólnych  rozmów  i  zabaw.  Nauczyciele  poznali  się 
wcześniej, podczas wizyty roboczej w Austrii w 2004r.

Ponieważ  spotkanie  odbyło  się  w  godzinach 
popołudniowych  uczniowie  SP  Borek  Wlkp.  wraz  z 
opiekunami  najpierw zawitali  do  stolicy  Niemiec-  Berlina. 
Zobaczyli  Reichstag,  Bramę  Brandenburską,  Wieżę 
Telewizyjną,  udali  się  do  Europa  Center,  aby  zobaczyć 
zmianę  godzin  na  zegarze  wodnym,  spacerowali  ulicą  den 
Linden i kupowali pamiątki.

TYTUŁ FINALISTY DLA WERONIKI ŁAKOMY

W  IV  Ogólnopolskim  Konkursie  Języka  Niemieckiego 
Dla  Gimnazjalistów,  organizowanym przez  Stowarzyszenie 
Nauczycieli  Języka  Niemieckiego   do  etapu  rejonowego 
przeszli: Weronika Łakomy z klasy IIa oraz Robert Ochliński 
z klasy IIIb.

Etap  regionalny  konkursu  odbył 
się 7 stycznia w Poznaniu.

W IV Ogólnopolskim Konkursie 
Języka  Niemieckiego  Weronika 
Łakomy  znalazła  się  w  grupie  10 
osób z całej Polski, które walczyły o 
tytuł  laureata. 28  marca  2006  r. 
Weronika  łakomy  reprezentowała 
Zespół Szkół im. Powstańców Wlkp. 
w II etapie I  edycji  Ogólnopolskiego 
Konkursu  Języka  Niemieckiego  dla 
uczniów gimnazjum „Der, die, das – 
Kenner”. Konkurs odbył się w Środzie Wlkp.

W Ogólnopolskim  Konkursie  Języka  Niemieckiego  dla 
uczniów  gimnazjum  „Der,  die,  das  –  Kenner”  Weronika 
Łakomy zajęła III miejsce. 
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SZTANDAR POŚWIĘCONY
Dnia 15 października 2006 r. w kościele parafialnym p.w. 

Wszystkich  Świętych  w  Jeżewie  odbyła  się  Msza  Św. 
podczas,  której  został  poświęcony  sztandar  dla  Szkoły 
Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie. 

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Kuratorium 
Oświaty,  władz  samorządowych,  powiatowych,  dyrektorzy 
placówek  oświatowych,  kierownicy  jednostek  gminnych, 
pracownicy  szkoły,  uczniowie,  rodzice.  Podniosłą  chwilą 
uroczystości  było  złożenie  ślubowania  i  pasowania 
pierwszoklasistów  przy  poświęconym  sztandarze. 
Fundatorom  sztandaru  podziękowania  złożył  Dyrektor 
Szkoły  Pan  Janusz  Sikora  oraz Rada Szkoły.  Po  oficjalnej 
części  zaproszeni  goście  skorzystali  z  poczęstunku   w 
budynku szkolnym w Wycisłowie. 

ŚWIĘTO ZIEMNIAKA
Jesień to piękna pora roku, która niesie nam dary. Jednym 

z takich darów są ziemniak, który w Szkole Podstawowej
w Wycisłowie co roku obchodzi swoje święto.  Ziemniak 
swoje  swięto obchodził 28 września. 

W  tym  dniu  dzieci  ze  szkół  podstawowych  w  naszej 
gminie  przyjeżdżają  do  SP  Wycisłowo  i  tam  świętują. 
Uczniowie szkół podstawowych wraz z opiekunami, a także 
zaproszeni  gości  udali  się  na  plac  za  szkołą,  aby obejrzeć 
przedstawienie  zorganizowane  na  tę  okazję.  Później 
wszyscy przeszli  na  boisko  szkolne,  gdzie  zorganizowane 
były  różnego  rodzaju  konkurencje  dla  uczniów,  a  także 
konkurs  rysunkowy,  oczywiście  wszystko  związane  było
z  ziemniakami.  Po  tych  zmaganiach  uczniowie 
poszczególnych  klas  kolejno  zajadali  pieczone  ziemniaki
i  harcerską grochówkę.

NAJMNIEJSZA SZKOŁA
Szkoła Podstawowa w Zalesiu jest najmniejszą szkołą 

w gminie. „Uważam jednak,  że mała ilość uczniów wcale 
nie  świadczy  o  tym,  iż  u  nas  mało  się  dzieje.  Może  nie 
możemy poszczycić się zajmowaniem pierwszych miejsc w 
konkursach  i  zawodach  sportowych,  ale  naszym sukcesem 
jest to, że bierzemy w nich udział.” - mówi dyrektor szkoły 
Władysław Hałas.

W  styczniu  zespół  wokalny  z  klasy  trzeciej  zajął  III 
miejsce  w  III  Gminnym  Konkursie  Kolęd  i  Pastorałek  w 
Borku Wlkp.

Od  wielu  już  lat  organizujemy  w szkole  spotkania  dla 
seniorów  z  okazji  Dnia  Babci  i  Dziadka.  Cieszą  się  one 
dużym powodzeniem i każdego roku przybywa na nie liczna 
grupa starszych mieszkańców Zalesia.

21 marca nikt z naszych uczniów nie myślał o wagarach. 
W  szkole  czekały  na  nich  ciekawe  zajęcia  – 
przygotowywanie  Marzanny,  konkursy  wiedzowe
i sprawnościowe, wspólny przemarsz przez wieś zakończony 
spaleniem  słomianej  kukły  i  ogniskiem  z  pieczeniem 
kiełbasek.

W kwietniu po raz czwarty już byliśmy organizatorami 
konkursu „Mały Recytator” dla uczniów klas II i III z całej 
gminy. I miejsce w kategorii klas III zajęła nasza uczennica.

W maju odbywa się  Szkolny Dzień Europejski.  Jest  to 
okazja,  aby  dzieci  poznały  życie  państw  wchodzących  w 
skład Unii Europejskiej. Oczywiście przekazywanie wiedzy 
odbywa się w sposób zabawowy.

„Dzień Matki jest raz w roku,
Szczęśliwy i pełen uroku…”

26  maja  łza  wzruszenia  zakręciła  się  w  oku  niejednej 
Mamy, kiedy słuchała życzeń  do Niej kierowanych.

Koniec  roku  szkolnego  to  czas  wędrowania  czyli 
wycieczek.  Prawie  100%  uczniów  poznawało  piękno 
polskiej  ziemi.  Odwiedzili  Karpacz,  Kotlinę  Kłodzką, 
Kalisz i  jego okolice oraz Kórnik. Dodać tutaj należy, że 
część  pieniążków  potrzebnych  na  wyjazd  zdobyli  własną 
pracą – przez cały rok zbierali surowce wtórne – makulaturę, 
stłuczkę szklaną i aluminium.

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.  www.borekwlkp.pl                        str. 5

http://www.borekwlkp.pl/


Oświata

Bywają  czasem  problemy,  aby  skompletować 
reprezentację klasy na jakieś zawody sportowe. Staramy się 
jednak w nich uczestniczyć. Chociaż na ogół nasi uczniowie 
nie  mieszczą  się  na  podium,  to  jednak  białe  koszulki 
zemblematem  SP  ZALESIE  są  widoczne   na  boisku  lub 
bieżni.

Braliśmy  udział  w  Biegu  Sztubaka  w  Zimnowodzie, 
Biegu  im.  Edmunda  Bojanowskiego  w  Wycisłowie, 
Wiosennych Biegach Przełajowych w Racocie, Biegu Żaka 
w Borku, w Gminnej Lekkoatletycznej Spartakiadzie Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum w Borku.

Uczestniczyliśmy  też  w  licznych  konkursach 
organizowanych  w gminie  lub  powiecie.  Zdobyliśmy tytuł 
Wicemistrza  Ortografii  w  VI  Gminnym  Konkursie 
Ortograficznym  w Wycisłowie (klas II i III). Zwyciężyliśmy 
w konkursie „Młody Przyrodnik” w Borku.

Byliśmy  wśród  uczestników  powiatowego  konkursu  na 
gwiazdkowy stroik i kartki świąteczne.

Uczeń  klasy  V  brał  udział  w  etapie  powiatowego 
konkursu „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”.
Mamy nadzieję i marzenia że będziemy mieli jeszcze okazję 
zaistnieć wśród uczestników różnych zmagań konkursowych 
jako reprezentacja Szkoły Podstawowej w Zalesiu i być może 
nawet zdobyć jakieś laury….
 

UZUPEŁNIAJĄCE  LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dzięki staraniom władz miejskich i szkoły  we wrześniu 
2006  roku  w  Zespole  Szkół  im.  Powstańców 
Wielkopolskich  w  Borku  Wlkp.  zostało  utworzone 
dwuletnie  Uzupełniające  Liceum  Ogólnokształcące dla 
absolwentów  zasadniczej  szkoły  zawodowej.  W  wyniku 
naboru, który cieszył  się sporym powodzeniem, do klasy I 
przystąpiło ponad 60 słuchaczy, co niewątpliwie świadczy o 
wypełnieniu  luki  na  boreckim rynku edukacyjnym.  Szkoła 
jest szkołą publiczną, bezpłatną. Prowadzi zajęcia w formie 
zaocznej  w  piątki  i  soboty.  W  związku  z  dużym 
zainteresowaniem ze  strony  mieszkańców,  nie  tylko  naszej 
gminy,  od  września  2007  roku  planuje  się  utworzenie 
kolejnej klasy pierwszej.

STYPENDIUM PREZESA RADY 
MINISTRÓW

W październiku 2006 roku po raz trzeci (po Krzysztofie 
Łączniaku i Milenie Sajewicz) uczeń Liceum Profilowanego 
w  Zespole  Szkół  im.  Powstańców  w  Borku  Wlkp. 
Grzegorz  Siekierkowski  otrzymał  Stypendium  Prezesa 

Rady Ministrów na rok szkolny 2006/07 za wyniki uzyskane 
w poprzednim roku szkolnym (średnia ocen 5,07).

CO SŁYCHAĆ W OPIECE SPOŁECZNEJ

Nawiązaliśmy współpracę z organizacją pozarządową 
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu oddział w 
Śremie, w  wyniku  czego  poszerzeniu  uległa  nasza  oferta 
świadczonych usług poprzez otrzymanie żywności unijnej w 
ilości 2 208 kg  w asortymencie znajduje się: mąka, makaron, 
ryż,  mleko,  kasza,  cukier,  ser  żółty,  ser  topiony,  a  także 
paczki  świąteczne  dla  40  dzieci  z  najuboższych  rodzin. 
Współpracujemy także z parafialnym  Zespołem Caritas w 
Borku Wlkp.,  przez  co  dodatkowo pomagamy najbardziej 
potrzebującym. Z zespołu opiekuńczego Szkoły Podstawowej 
w  Borku  Wlkp.  otrzymaliśmy  maskotki  i  zabawki,  które 
zostały przeznaczone dla dzieci  rodzin korzystających z 
pomocy  społecznej. Utrzymujemy  ścisłą  współpracę  z 
przedstawicielami  wsi,  którzy  na  bieżąco  informują  nas  o 
problemach  mieszkańców.  W  sytuacjach  problemowych 
współpracujemy  również  z  policją,  kuratorami  sądowymi, 
pedagogami  szkolnymi,  pracownikami  służby  zdrowia,  a 
także Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyniu. Współpraca 
polega  przede  wszystkim  na  aktywizowaniu  osób 
bezrobotnych poprzez udział w kilkudniowych szkoleniach.

Ośrodek prowadzi zbiórkę odzieży używanej,  użycza 
sprzęt rehabilitacyjny w bezpłatne użytkowanie na okres 
potrzeby klientom.

Poprzez apele do mieszkańców staramy się uwrażliwiać i 
zachęcać ich do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. O 
wizerunku  naszego  ośrodka  świadczy  fakt,  iż  członkowie 
społeczności  lokalnej  z  własnej  inicjatywy oferują różnego 
rodzaju sprzęt, meble, odzież, oferty pracy.

Do  tradycji  naszego  ośrodka  należy  organizowanie 
wieczerzy  wigilijnej  dla  osób  samotnych  i  samotnie 
mieszkających. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy 
a  także  od  sponsorów.  Stworzona  atmosfera  i  wzruszenie 
malujące  się  na  twarzach  uczestników  sprawiają,  że 
spotkania wigilijne z  roku na rok cieszą się  coraz większą 
popularnością.  Cieszymy  się,  że  naszą  pracą   możemy 
pomagać innym, a także mamy świadomość, że dzięki niej 
pracy ludziom żyje się łatwiej.
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Pamiątka z najpiękniejszego dnia w roku jakim jest 
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

Największa radość to móc dzielić się opłatkiem 
z naszymi mieszkańcami.

JEDEN GORĄCY POSIŁEK
Program  dożywiania  rzez  MGOPS  realizowany  jest  w 

stołówkach szkolnych,  w przedszkolu i ośrodkach szkolno - 
wychowawczych.W  ramach  dożywiania  dzieci  od  0-7  lat, 
uczniów  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych, 
ponadpodstawowych i osoby dorosłe samotne  OPS udziela 
pomocy  w  formie  niepieniężnej  w  postaci  jednego 
gorącego posiłku. Z tego programu udzielana jest również 
pomoc na zakup żywności. Łączna kwota jaką wydano na ten 
cel to 184 384 zł, w tym z budżetu państwa 93 576 zł. 

NA  CO  OPS  WYDAJE  PIENIĄDZE ?
Między  innymi  na  usługi  opiekuńczych.  Dla  osób 

starszych samotnych wydatkowano kwotę 44 172 zł.
Na  realizację  pozostałych  zadań  MGOPS  m.in.  zasiłki 

okresowe  z  tytułu  bezrobocia,  zasiłki  celowe,  celowe 
specjalne wydatkowano  kwotę  202  774  zł,  w  tym 
dofinansowanie z budżetu państwa 134 341 zł.

MGOPS w roku ubiegłym dla 19 osób wypłacił zaliczkę 
alimentacyjną w  kwocie  81  840  zł.  Na  zasiłki  rodzinne 
wraz z dodatkami przyznano kwotę 1 589 035 zł.  Zasiłki 
pielęgnacyjne wypłacono 144 osobom na kwotę 253 422 zł,
a świadczenia pielęgnacyjne  otrzymało  13  osób  na  kwotę
66 360 zł.

Jednorazowa  zapomogę w  kwocie  1000  zł  z  tytułu 

urodzenia dziecka bez  względu na  dochód wypłacono 91 
osobom. Dodatki mieszkaniowe kosztowały 135 716 zł.

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

Jednym z  wielu obszarów,  w których w 2006 r.  gmina 
realizowała  zadania,  była  profilaktyka  i  rozwiązywanie 
problemów  alkoholowych.  Naszym  celem  było  przede 
wszystkim  stworzenie  lokalnego  systemu  pomocy  dla 
dzieci  z  rodzin  dysfunkcyjnych. W  jej  planowaniu 
dążyliśmy  do  zintegrowania  działań  różnych  instytucji 
zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie. Dotyczyło 
to  przede  wszystkim  szkoły,  ośrodka  pomocy  społecznej, 
policji,  świetlic  opiekuńczo-wychowawczych,  Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nie ulega wątpliwości, że problem alkoholizmu dotyka 
również społeczeństwa naszej gminy. Dlatego też nie budzi 
zdziwienia fakt, że w minionym roku do Gminnej Komisji 
RPA wpłynęło  19  wniosków o  zastosowanie  wobec  osoby 
uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 
Członkowie  Komisji  przeprowadzili  17  rozmów 
interwencyjnych,  których  celem  było  motywowanie  do 
podjęcia  leczenia  i  zaprzestania  nadużywania  alkoholu. 
Podejmowano  czynności  zmierzające  do  orzeczenia
o  zastosowaniu  wobec  osoby  uzależnionej  obowiązku 
poddania  się  leczeniu  odwykowemu,  co  wiązało  się  z 
przygotowywaniem  całej  dokumentacji  niezbędnej  w 
postępowaniu sądowym.

Kontynuowano  zajęcia  dla  dzieci  z  rodzin  ze 
środowisk zagrożonych alkoholizmem w ramach świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych  działających  w  Borku 
Wlkp., Studziennie, Wycisłowie, Zalesiu i Zimnowodzie.

W ramach prowadzonych zajęć (2 godziny tygodniowo) 
dzieci  brały  m.in.  udział  w  zabawach  integrujących  grupę 
oraz  poznawały  siebie  ukazując  pozytywne  cechy  swojej 
osobowości. Podczas spotkań ich uczestnicy mieli okazję do 
realizowania  i  rozwijania  własnych  zainteresowań.  W celu 
rozwoju  motorycznego,  dzieci  uczestniczyły  w  grach  i 
zabawach sportowo-rekreacyjnych. Szczególny nacisk został 
położony  na  realizację  programów  profilaktycznych 
tematycznie związanych z uzależnieniami. 

Ważnym wyzwaniem w działalności profilaktycznej było 
rozszerzenie  programów  zajęć  psychoprofilaktycznych  dla 
dzieci i młodzieży o różne formy zajęć sportowych.

Były  to  zarówno  obozy  zimowe,  letnie,  jak  i 
jednodniowe imprezy  wspomagające  działania  promujące 
zdrowy styl życia.

Podczas  ferii  letnich  i  zimowych   starano  się  o 
wypełnienie czasu wolnego dzieciom i młodzieży ( kolonie, 
półkolonie,  zimowiska,  obozy),  którym  zapewniono 
wypoczynek i oderwanie od środowiska w jakim na co dzień 
przebywają. 

W trakcie wakacji dzieci miały możliwość wyjazdów na 
basen i  do kina. Nie  zabrakło również takich atrakcji  jak 
przejażdżki bryczkami, pieczenie kiełbasek podczas ogniska. 
Dzięki uprzejmości jednej z piekarni, dzieci zapoznały się z 
tajnikami  pieczenia  chleba,  bułek,  rogali,  które  same 
wykonały przy pomocy pracownika.
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Porządek i bezpieczeństwo 

Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojej odwagi i 
wytrzymałości podczas  wycieczki do Brzedni, gdzie czekał 
na nie tor przeszkód jak w szkole przetrwania. Mimo wysiłku 
fizycznego  czynnie  uczestniczyły  również  w  pokazie 
ratownictwa medycznego i zajęciach z ekologii.

Aby  czas  spędzony  należał  do  bezpiecznych,  dzieci 
korzystały z rad doświadczonych policjantów, którzy bardzo 
chętnie spotykali się z kolonistami.

Podczas  zajęć  dzieci  rozwijały  sprawność  fizyczną, 
uczyły  się  współdziałać  w  grupie,  odpowiadać  za  swoje 
czyny.

Zamierzeniem, które udało się osiągnąć, było to, aby jak 
najwięcej  dzieci  i  młodzieży  skorzystało  z  możliwości 
czynnego  wypoczynku.  O  zadowoleniu  dzieci  mogą 
świadczyć zadawane przez nich pytania: „Czy możemy już 
zapisywać się na przyszły rok?”.

W roku 2006 tradycyjnie już został zorganizowany festyn 
antyalkoholowy-  „Krokus”  ,  w  trakcie  którego  odbyły  się 
rozgrywki rodzinne i turniej sołectw. W trakcie jego trwania 
każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego- przejażdżki 
konne, turniej siatkówki, pokaz karate i  pokaz ratownictwa 
zorganizowany  przez  Straż  Pożarną.  W  festynie  czynnie 
uczestniczyły dzieci i młodzież z terenu naszej gminy, które 
wszystkim  zgromadzonym  umilały  czas  interesującym 
programem artystycznym.

W  ramach  prowadzenia  profilaktycznej  działalności 
informacyjnej i edukacyjnej, po raz kolejny uczestniczyliśmy 
w  ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
Głównym  celem  kampanii  było  promowanie  zachowań 
prospołecznych  i  prozdrowotnych,  przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom używania alkoholu,  narkotyków oraz 
stosowania  przemocy,  promocja  sportu  jako  alternatywy 
wobec  patologii.  Wśród  laureatów  konkursów 
indywidualnych  znalazło  się  sześcioro  uczestników
z  terenu  naszej  gminy. Wyróżniono  także  dwie  klasy
w konkursach grupowych.

Od  marca  br.   rozpoczął  działalność  Punkt 
Konsultacyjny.  Zatrudniony w nim psycholog udziela porad 
uzależnionym  i  współuzależnionym  od  alkoholu
i  narkotyków  oraz  motywuje  ich  do  podjęcia  leczenia. 
Osobom  dotkniętym  przemocą  domową   udzielane  jest 
stosowne wsparcie i informacje o możliwościach uzyskania 
pomocy i powstrzymania przemocy.

Osoby, w których rodzinach występuje problem alkoholu, 
narkotyków,  przemocy  domowej,  mogą   zgłaszać  się  do 
punktu (budynek dawnej Przychodni Zdrowia, pokój nr 6) w 
środy od godz. 14.00 do 17.00. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO  CZYCHA !
Na przełomie  2006 r.  na  terenie  miasta  i  gminy Borek 

Wlkp.  zanotowano  34  przestępstwa  o  charakterze 
kryminalnym. Porównując z rokiem 2005 nastąpił wzrost o 6 
przestępstw.

Najwięcej było kradzieży z włamaniem. Niewątpliwie 
bezrobocie  ma  duży  wpływ  na  wzrost  przestępstw. 
Większość  przestępstw  dokonywana  jest  do  obiektów
o słabym nadzorze fizycznym i technicznym, dlatego Policja 

apeluje  do  mieszkańców gminy  o  zabezpieczenie  swojego 
majątku, gdyż złodziej tylko czeka na okazję. 

Wykrywalność  przestępstw na terenie  gminy wynosi 
85,05%.  Nasi policjanci w minionym roku zatrzymali 9 osób 
poszukiwanych,  28  kierowców kierujących   pojazdami   w 
stanie  nietrzeźwości,  9  sprawców  niestosujących  się  do 
zakazu sądowego, 2 sprawców kradzieży z włamaniem.

Za  popełnione  wykroczenia  policjanci  Rewiru 
Dzielnicowych  w  Borku  Wlkp.  nałożyli  łącznie  178 
mandatów karnych, w tym 254 za wykroczenia porządkowe i 
24  za  wykroczenia  drogowe,  a  także  zastosowano  814 
pouczeń wobec sprawców wykroczeń.

W  trosce  o  młodsze  społeczeństwo  zorganizowano  i 
uczestniczono w 93 spotkaniach z młodzieżą szkolną, gdzie 
poruszano tematy  bezpieczeństwa dzieci  i  młodzieży oraz 
zorganizowano  i  uczestniczono  w  208  spotkaniach  ze 
społeczeństwem,  podczas  których  wdrażano  prowadzone 
programy  prewencji  kryminalnej,  informowano  lokalne
 społeczeństwo o zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  
W AKCJI 

W  roku  2006  na  terenie  Gminy  Borek  Wielkopolski 
doszło  do  123  zdarzeń,  w  tym:  18  pożarów  oraz  105 
miejscowych zagrożeń. 

Tragiczne wydarzenia: 28 kwietnia w Borku Wlkp. na 
ul. Jeżewskiej wypadek samochodu osobowego (Opel Astra) 
1  osoba  poniosła  śmierć;  02  czerwca   w  Zimnowodnie 
wypadek  samochodu  osobowego  (Toyota  Corolla)  z 
motorowerem (Romet)  -  1 osoba poniosła  śmierć,  1 osoba 
ranna;  26  lipca  w  Skokówku  spaliło  się  zboże  na  pniu  o 
powierzchni 10 ha. Straty materialne wyniosły  16 tysięcy zł. 
Przyczyna - zaprószenie ognia od pracy kombajnu w akcji 28 
października  na  drodze  krajowej  nr  12  w  okolicy 
miejscowości  Skokówko  zdarzył  się  wypadek  drogowy 
samochodu  osobowego  Ford  Modeno,  w  wyniku 
odniesionych  bardzo  poważnych  obrażeń  na  miejscu 
zdarzenia zginęły 2 osoby.

Najczęściej w akcjach ratowniczo – gaśniczych brali 
udział  strażacy z Ochotniczej  Straży Pożarnej w Borku 
Wielkopolskim (m.in.  Druhowie  Paweł  Kuliński  ,  Piotr 
Kuliński  ,  Mieczysław  Krzyżosiak  )  oraz  OSP  Karolew 
(Stanisław  Figielek  ,  Grzegorz  Marszałek   i  Tadeusz 
Maśliński ).

Udział  w działaniach ratowniczo – gaśniczych nie  był 
tylko  jedynym  „zajęciem”  strażaków.  Zabezpieczanie 
uroczystości  odpustowych  i  Koronacji  Obrazu  MBP  ,  I 
Kolarskiego  Kryterium  Ulicznego,  Gminnych  Dożynek, 
organizacja VII  Wielkopolskiego  Rajdu  Młodzieżowych 
Drużyn  Pożarniczych  w  Borku   oraz  XII  Obozu 
Młodzieżowych  Drużyn  Pożarniczych  to  tylko  niektóre 
przedsięwzięcia.  
Przypominamy, że wszelkie zdarzenia i zagrożenia należy 
zgłaszać pod nr telefon – 998 lub 112
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Kultura

OSIĄGNIĘCIA STRAŻAKÓW
Rok  2006  zapisał  się  wieloma  sukcesami  dla  ruchu 

strażackiego  naszej  Gminy.  Wystarczy  wspomnieć
o  zdobyciu  przez  Druha  Piotra  Kulińskiego  (OSP  Borek 
Wlkp.)  tytułu  Wielkopolskiego  Strażaka  Roku  2005, 
nominowanie Druha Stanisława Figielka (OSP Karolew) na 
Wielkopolskiego Działacza Roku oraz Jednostki OSP w 
Karolewie na Najlepszą Jednostkę OSP w województwie 
wielkopolskim.

Marszałek  Województwa  Wielkopolskiego  odznaczył 
OSP  w  Borku  Wlkp.  medalem  -  „Zasłużona  dla 
Województwa Wielkopolskiego”

Również nie zabrakło wyróżnień na szczeblu krajowym: 
Leszek  Ciemniak  (OSP  Zalesie)  został  laureatem  wśród 
kronikarzy  ochotniczych  straży  pożarnych  a  Szymon 
Kuklewski  z  Borku  Wlkp.  zdobył  I  miejsce  w 
Ogólnopolskim  Konkursie  Plastycznym  „Zapobiegajmy 
pożarom”. 

Mobilność  jednostek  naszej  Straży  podniosło 
zmodernizowanie  remiz  w  Głogininie  i  Jeżewie  oraz 
pozyskanie  nowego,  lekkiego  samochodu  ratowniczo  – 
gaśniczego Ford dla OSP w Zalesiu. 

KULTURA ...
Ośrodek Kultury w mijającym roku zorganizował 48 imprez 
własnych,  był  współorganizatorem  34  imprez  sportowo-
rekreacyjnych, spotkań, prezentacji, konkursów. 
Do ważniejszych imprez w mijającym roku należały :
- Spotkanie Noworoczne 
- Spotkanie z Piosenką Biesiadną (kwiecień, grudzień )
- Prezentacje Twórczości Artystycznej Gminy Borek Wlkp.
-  Prezentacje  Zespołów  Ludowych  i  Śpiewaczych 
Wielkopolski-Dni Borku Wlkp.
- Turniej Warcabowy o Puchar Burmistrza Borku Wlkp.
- Gminny Konkurs Rysunkowy  ph. „ Miasto moich marzeń „ 
(M-GOK, Biblioteka )
- IV Powiatowy Turniej Aerobiku (UKS, M-GOK )
- Konkurs Wakacyjny pt.„Wakacje spędzone bez uzależnień „
-      Dożynki Gminno-Parafialne
– Piknik na zakończenie „ LATA 2006 „

-  Gminny  Konkurs  Plastyczny  pt.  „Krajobrazy  jesieni„  
(M-GOK, Biblioteka)
Udział  zespołów  :  „Borkowicy”  ,  „Studzianna”  i  Koła 
Śpiewaczego  „Jutrzenka”  w  przeglądach,  konkursach, 
spotkaniach :

Przegląd  Kolęd  i  Pastorałek-Rawicz,  Koncert  Kolęd
i  Pastorałek-Gostyń,  Przegląd  Grup  Jasełkowych
i Kolędniczych –Śmigiel, Przegląd Widowisk „Wielkanoc w 
Tradycji”-  Lipno,  XXIII  Międzywojewódzki  Sejmik 
Zespołów  Teatralnych-Grotniki,  Święto  Pieśni  i  Muzyki 
Południowo-Zachodniej  Wielkopolski,  Przegląd  Zespołów 
Ludowych-Pakosław,  Krobskie  Spotkania  z  Folklorem, 
Spotkania  Zespołów Ludowych-Dębno Polskie,  Wakacyjny 
Festyn Gołaszyniaków, Dożynki Parafialne-Siciny, Dożynki 
Gminne-Dolsk,  Dożynki  Parafialne-  Gola.  Zespoły 
wielokrotnie występowały przed publicznością borecką, były 
współorganizatorem spotkań, prezentacji i koncertów.

„Spotkanie z Piosenką Biesiadną” – kwiecień 2006r.

KLUB SENIORA
Spotkania  klubu seniora  odbywają  się  w  pierwszy  i 

trzeci  czwartek  każdego  miesiąca. W  spotkaniach 
uczestniczy  około  35  seniorów.  W  ubiegłym  roku 
zorganizowaliśmy dla seniorów wycieczki autokarowe :  na 
grzybobranie  do  Stawiszyna,  do  Skansenu “Wigwamy pod 
Księżycem “ w Brzeziu k. Pleszewa.       
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Ciekawostki 

KÓŁKO PLASTYCZNE
Miejsko-Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Borku  Wlkp. 

zaprasza dzieci w każdy wtorek o godz. 15.00 na “KÓŁKO 
PLASTYCZNE“.  Na  zajęcia  uczęszczają  dzieci  w  wieku 
od 6 do 12 lat . Program obejmuje : rysowanie, szkicowanie
( również w plenerze ) , posługiwanie się pędzlem i farbami, 
zabawa  światłem  i  cieniem,  wykorzystanie  ciekawych 
technik  wyrazu  plastycznego  (  wyklejanki  ,  wycinanki, 
robótki z papieru, tektury, plasteliny, modeliny, sznurka, soli , 
tkaniny , “darów natury “ ). Wykonane prace można obejrzeć 
w holu     Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury .

JEST  NAS  WIĘCEJ
Z  podsumowań  statystyk  Urzędu  Stanu  Cywilnego 

dowiadujemy się,  że liczba mieszkańców wzrosła. Wynika 
to z różnicy między liczbą urodzeń a liczbą zgonów, która 
wynosi  49   osób.  W  roku  2006  w  związki  małżeńskie 
wstępowaliśmy  mniej  chętnie   niż   w  2005  r,  w  którym 
odbyły się 4 śluby więcej.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WZRASTA
Na koniec minionego roku odnotowano 368 podmiotów 

gospodarczych.
Liczba  podmiotów  gospodarczych  wzrosła  o  6 

podmiotów.  Dominującą  branżą  jest  budownictwo  oraz 
handel detaliczny i hurtowy.

Mamy nadzieję, że w związku ze wzrostem podmiotów 
gospodarczych  bezrobocie w naszej  gminie  będzie miało 
tendencję spadkową.

UWAGA KIEROWCO
W  2006r.  na  terenie  miasta  i  gminy  Borek  Wlkp. 

zanotowano 49 kolizji na drodze i 9 wypadków drogowych, 
w których śmierć poniosło 5 osób, a 11 odniosło obrażenia 
ciała. Za  kierowanie  pojazdami  mechanicznymi  w  stanie 
nietrzeźwym zatrzymano 4 prawa jazdy.  Na kierowców nie 
przestrzegających  przepisów   prawa  o  ruchu  drogowym 
nałożono 21 mandaty karne.

IMPREZY SPORTOWE ZORGANIZOWANE 
W 2006 ROKU PRZEZ : LUDOWY ZWIĄZEK 
SPORTOWY, OGNISKO TKKF „KOSMOS” 

BOREK WLKP.
1. Zimowe Igrzyska Mieszkańców Miasta i Gminy 
    Borek Wlkp.                                               
2. Otwarte Mistrzostwa Studzianny ( warcaby ) 
3. Turniej Szkół Podstawowych Gminy Borek Wlkp. 
4. Turniej Oldboyów „Sokół Włoszakowice „ 
5. Turniej Piłki Nożnej Oldboyów
6. Otwarty Turniej Warcabowy o Puchar Burmistrza 
    Borku Wlkp.                   
7.  Zawody w Badmintona o Mistrzostwo Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum

8. Turniej Tenisa Ziemnego Par Męskich
9. VI Jesienny Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych

 V Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej 
Dziewcząt 

W dniach 28-29 stycznia 2006 r.dziewczęta z sekcji piłki 
ręcznej  UKS  Borek  WIkp.  wzięły  udział  w  V 
Ogólnopolskim  Turnieju  Piłki  Ręcznej  dziewcząt  w 
Wągrowcu.

Turniej  ten  rozgrywany  był  w dwóch  kategoriach 
wiekowych:  młodziczki  (rocznik  1991  i  młodsze)  oraz 
juniorki młodsze (rocznik 1989 i młodsze).

W  grupie  młodszej  udział  brało  6  zespołów:  MUKS 
Koźmin,  UKS  Olimpijczyk  Wągrowiec,  UKS  Jedynka 
Oborniki,  UKS  Bukowia  Buk,  UKS  Borek  Wlkp.  oraz 
Wielkopolska Kadra Juniorek Młodszych. Mecze młodziczek 
rozgrywane  były  systemem  każdy  z  każdym,  a  każde 
spotkanie trwało 2 x 12 minut.

W grupie juniorek młodszych spotkania rozgrywane były 
systemem mecz i rewanż, a każdy mecz trwał 2 x 15 minut. Z 
dziewczętami  z  Borku  rywalizowały  3  drużyny:  MUKS 
Koźmin,  UKS  Olimpijczyk  Wągrowiec,  UKS  Jedynka 
Oborniki.

W wyniku  dwudniowej  rywalizacji  nasze  zawodniczki 
zajęły III miejsce w kategorii juniorek młodszych,  za co 
otrzymały puchar, medale i nagrody rzeczowe.

W grupie młodziczek UKS Borek Wlkp. zajął IV miejsce. 
Kolejnym  sukcesem  okazało  się  przyznanie  tytułu  dla 
najskuteczniejszej  zawodniczki  turnieju  Sylwi  Roszak, 
która otrzymała dyplom i  nagrody rzeczowe.  Wyróżnienia 

zdobyły  również  Romana  Fornalik  oraz  Florentyna 
Pawlak.  
Osiągnięciami godnymi uwagi są również: Osiągnięcia:
-Wielkopolska Liga Juniorek Młodszych, sezon 2005/2006 – 
V Miejsce
-Powołania  do  kadry  Wielkopolski:  Weronika  Maślińska, 
Weronika Łakomy, Sylwia Roszak, Martyna Wawrzyniak.

Skład  drużyny  UKS  Borek  Wlkp.:  F.  Pawlak,  W. 
Maślińska,  M.  Przeniczka,  M.  Zawodna,  W.  Łakomy,  S. 
Roszak,  M.  Dopierała,  M.  Kręciołek,  S.  Twardowska,  M. 
Malicka,   J.Skorupska,  A.  Kosela,  N.  Szydłowska,  M. 
Wawrzyniak, A. Mikołajczak, R. Fornalik.
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Sport

II miejsce w IV Międzynarodowym Turnieju 
Piłki Nożnej „ Remes – Cup ” 

W  dniach  od  1-6  sierpnia  drużyna  UKS  Borek 
uczestniczyła   w  IV  Międzynarodowym  Turnieju  Piłki 
Nożnej Remes-Cup w Opalenicy. W turnieju uczestniczyły 
174  zespoły  z  Polski,  Białorusi,  Estonii,  Łotwy,  Rosji, 
Ukrainy i Wysp Owczych. 

Zawody  rozgrywano  w  kategoriach  8  grup  wiekowych 
(10-18 lat).

Piłkarze boreckiego UKS-u  zajęli pierwsze miejsce w 
swojej grupie eliminacyjnej  (5 zwycięstw  i  2 remisy,  w 
sumie 17 punktów), co dało awans do fazy finałowej turnieju.

W  półfinale  UKS  Borek  pokonał  Warte  Poznań  1:0, 
natomiast  w meczu  finałowym uległ  Radomiakowi Radom 
2:3, zajmując tym samym II miejsce w turnieju. 

Tytuł najlepszego strzelca turnieju (11 bramek) zdobył 
Jakub Paździerski.

Piłkarska kadra UKS Borek Wielkopolski:
bramkarze: Mateusz Osiewicz, Łukasz Kordek 
obrońcy: Karol Janicki, Piotr Szczepaniak, Piotr Roszak, 
Szymon Wawrzyniak, Fryderyk Malicki, Piotr Płuciniczak 
pomocnicy: Michał Kasprzak, Jakub Budzyń, Jakub 
Matysiak, Tobiasz Pelczyk, Tomasz Konieczny, Krzysztof 
Konieczny, Paweł Janowski  
napastnicy: Jakub Paździerski, Mateusz Mróz 
trenerzy: Artur Paździerski, Tomasz Gawroński.  

ZAKOŃCZENIE SEZONU 
STRZELECKIEGO W LOK  BOREK WLKP.

Świąteczny  indywidualny  trójbój  strzelecki  dla 
społeczeństwa na  strzelnicy  LOK  w  Borku  Wlkp. 
Zorganizowany  przez  Zarząd  Miejsko-Gminny  Koła  LOK 
odbył się 10 grudnia ubiegłego roku. Mimo jesiennej aury 34 
zawodników  rywalizowało  w  strzelaniu  z  karabinka 
pneumatycznego,  pistoletu  sportowego  i  karabinu 
sportowego.

Suma  punktów  decydowała  o  kolejności  wyników.. 
Pierwsza dziesiątka otrzymała nagrody rzeczowe i dyplomy 
ufundowane  przez  zarząd  miejsko-Gminny  LOK  w  Borku 
Wlkp.,  a  zdobywcy  trzech  pierwszych  miejsc  otrzymali 
dodatkowo medale.

Najlepszymi strzelcami okazali się Sławomir Puślecki, 
Leszek Gościniak,

WISŁA BOREK
Okres przygotowawczy “WISŁY” Borek Wlkp.  do rundy 

wiosennej rozgrywek piłkarskich OZPN Leszno trwał od 9 
stycznia  do  28  lutego  br.   Na  początku  zawodnicy  wzięli 
udział  w  dwutygodniowym  obozie  dochodzeniowym 
korzystając z obiektów należących do Gminy Borek Wlkp. 
trenując  2  razy  dziennie.  Ekipa  pod  wodzą  Zdzisława 
Witczaka od lutego włączyła w przygotowania spotkania 
kontrolne  z  bardzo  dobrymi  drużynami. Na  początek 
rozegrała  mecz  z  Kłosem  Zaniemyśl  przegrywając  1:2 
(bramka:  Tomasz  Gawroński).  Tydzień  później  zagrali  z 
Lwem Pogorzela remisując 2:2 (bramki: Tomasz Gawroński, 
Skrzypczak).  Pod  koniec  lutego  Wisła  rozegrała  jeszcze 
spotkania z Dąbroczanką Pępowo przegrywając 2:3 (bramki: 
Olejnik,  Ślusarek)  oraz  GKS  Jaraczewo  ulegając  1:2 
(bramka:  Marszałek).  Kolejne  spotkanie  Wisła  rozegrała 
Phytopharmem Klęka, gdzie padł wynik 1:1(bramka: Tomasz 
Gawroński).  Ostatnie  spotkanie  Wiślacy  zagrali  z  IV-
ligowym  Białym  Orłem  Koźmin  Wlkp.  remisując  2:2 
(bramki:  Marszałek).  Przed  rozpoczęciem  sezonu  piłkarze 
zagrają  jeszcze  z  Polonią  Środa  i  na  tym  zakończą 
przygotowania do piłkarskiego sezonu.

Kadra Wisły w porównaniu z ubiegłym rokiem uległa 
małym zmianom. Z zespołu odeszli Adrian Parchem (powrót 
do  Jaroty)  oraz  Wiesław  Garbarek  (Lew  Pogorzela).  Do 
zespołu dołączyli Adam Majchrzak z Kani Gostyń, Mateusz 
Andrzejczak z Jaroty Jarocin,  Dominik Krawczyk – juniorzy 
Jaroty  oraz 4 piłkarzy UKS Borek: Szymon Wawrzyniak, 
Fryderyk  Malicki,  Michał  Kasprzak  i  Piotr  Szczepaniak, 
którzy  będą  wspierać  Wiślaków  w  rozgrywkach  klasy 
okręgowej i jednoczesnej grać w drużynie juniora młodszego. 
Kadra  Wisły  liczyć  będzie  22  piłkarzy:  Jakub  Gawroński, 
Norbert Szymczak, Dominik Krawczyk, Rafał  Twardowski, 
Rafał  Bonawenturczyk,  Szymon  Andrzejczak,  Mateusz 
Andrzejczak, Mariusz Konieczny, Bartosz Wicijowski, Adam 
Waresiak,  Tomasz Marszałek,  Patryk Wawrzyniak,  Szymon 
Włodarek,  Patyk  Olejnik,  Fryderyk  Malicki,  Szymon 
Wawrzyniak,  Adam  Majchrzak,  Tomasz  Gawroński,  Artur 
Sworowski,  Mateusz  Surma,  Radosław  Skrzypczak, 
Kaźmierczak Rafał.  

Na  wiosnę  Wisła  rozegra  7  spotkań  ligowych  na 
własnym boisku. Już 18 marca do Borku przyjeżdża lider
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klasy  okręgowej  –  Polonia  Leszno,  która  ma  aspiracje  na 
awans do IV ligi. Mecz odbędzie się na Stadionie Miejskim 
w  Borku  Wlkp.  o  godz.  14.00.  Następne  spotkania  Wisła 
rozegra 1 kwietnia o godz. 14.00 z Krobianką Krobia, kolejne 
15 kwietnia o godz. 15.00 z Juna-Trans Oborzyska St.. W roli 
gospodarza Wisła rozegra jeszcze pojedynki z Rawią Rawicz 
(29.04.  godz.  15.00),  Ruchem  Bojanowo  (13.05.  godz. 
16.00),  Gromem  Wolsztyn  (03.06.  godz.  17.00)  oraz 
Orkanem  Chorzemin  (17.06.  godz.  17.00).  Warto 
przypomnieć, że Wisła Borek po rundzie jesiennej zajmuje 
II miejsce z 5-punktową stratą do lidera Polonii Leszno.

HUMOR 
W urzędzie
– Panie Burmistrzu przyszedł e-mail do pana!
– Niech wejdzie! Ha, ha!

Do ruszającego z przystanku autobusu podbiega 
mężczyzna, krzycząc:
– Ludzie, zatrzymajcie  ten autobus, bo się spóźnię do 

pracy!
– Panie kierowco – wołają pasażerowie – niech pan stanie! 

Jeszcze ktoś chce wsiąść!
Kierowca zatrzymuje autobus, mężczyzna zadowolony 
wsiada i mówi z ulgą:

– No, nie spóźniłem się do pracy .. Bilety do kontroli 
proszę!

ALE TO JUŻ BYŁO
Rok  2006 zapisał  się  szczególnie  w  historii  naszego 

miasteczka. Jak co roku powitaliśmy Nowy Rok na Rynku . 
Odbyło sie kilka uroczystości, a niektóre z nich utkwiły mam 
na długo w  pamięci.  

02  kwietnia,  w  pierwszą  rocznicę  śmierci  naszego 
Wielkiego  Rodaka  odsłonięta  została  tablica  pamiątkowa 
upamiętniająca Papieża Jana Pawła II. 

Następnie  w  dniach  1-3  czerwca  obchodziliśmy  Dni 
Miasta, które rozpoczęły się nadaniem imienia „Pod Dębem” 
Przedszkolu  Samorządowemu  w  Karolewie.  Oficjalne 
otwarcie  Dni  Borku  dokonano  na  uroczystej  Sesji  Rady 
Miejskiej Borku Wlkp., gdzie wręczono medale za 50-lecie 
pożycia małżeńskiego i przyznano 3 odznaki „Zasłużony dla 
Gminy Borek Wlkp.”.  Jarmark Rozmaitości na boreckim 
rynku  i  występ  rycerzy  z  gostyńskiego  oddziału  Bractwa 
Rycerskiego  Ziemi  Kaliskiej  urozmaicił  nam  sobotnie 
południe.  W ostatnim dniu odbył sie mecz Strażacy kontra 
Policjanci,  występy  artystyczne  dzieci  z  naszych  szkół  i 

przedszkola,  a  o  21:00  występ  gwiazdy  wieczoru 
NORBIEGO i zabawa przy zespole Super Max.

2 lipiec  jest  wyjątkowym dniem w naszej gminie, a w 
minionym  roku  zapisał  się  szczególne  w  historii,  gdyż 
obchodziliśmy  Jubileusz 75-lecia  Koronacji  Obrazu Matki 
Bożej Pocieszenia i Poświęcenie Sztandaru Gminy.

W  sierpniu  bawiliśmy  sie  na  Gminno-Parafialnych 
Dożynkach w Borku Wlkp., a we wrześniu kibicowaliśmy 
kolarzom  podczas  I  Kryterium  Ulicznego  o  Puchar 
Burmistrza  Borku  Wlkp.,  gdzie  gościliśmy  Ryszarda 
Szurkowskiego i Lecha Piaseckiego.

W  październiku  ogłoszony  został  konkurs  na 
wykonanie  Maskotki  Gminy  Borek  Wlkp.  „Moja 
Przytulanka”.

W  listopadzie  uczciliśmy   rocznicę  Odzyskania 
Niepodległości  Polski  na  wspólnej  wieczornicy,  a  także 
uroczystej  mszy św. w dniu 11 listopada.
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