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ZANOWNI PAŃSTWO! Mija już pierwszy kwartał 2008
roku a więc czas na podsumowanie starego 2007 roku a
także przedstawienie Państwu najważniejszych zadań inwestycyjnych jakie zostały uwzględnione w tegorocznym budżecie.
Jak przedstawiał się budżet 2007 roku
Budżet gminy na rok 2007 uchwalony przez Radę Miejską
Borku Wlkp. wynosił:
po stronie dochodów – 16 514 373,00 zł,
po stronie wydatków – 15 554 473,00 zł.
W ciągu roku budżetowego dokonano 28 zmian w budżecie.
Zmiany dotyczyły zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji
celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez gminę, na realizację zadań bieżących i
własnych gminy, na realizację inwestycji własnych jednostek,
zmian subwencji, zwiększenia dotacji celowych, dochodów
własnych oraz zmian polegających na przeniesieniach
planowanych wydatków i rozdysponowania rezerw.
Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2007 r. plan dochodów gminy wynosił 17 628 432,00 zł a wykonanie
17 270 893,16 zł – co stanowi 97,97%. Plan wydatków
wynosił 16 701 345 zł a wykonanie 15 907 634,39 zł,
tj. 95,25 %, z tego przeznaczono na:
- oświatę 8 013 025,30 zł
- pomoc społeczną 3 241 643,29 zł
- dotacje instytucji kultury (MGOK, Biblioteka) 397 800 zł
- wydatki majątkowe gminy w tym inwestycyjne
1 108 642,85 zł.
Jak wyglądały wpływy z podatków?
Do budżetu gminy wpłynęły następujące kwoty z tytułu:
– podatku rolnego 922 824,02 zł
– podatku od nieruchomości 1 702 234,32 zł
– podatku leśnego 28 821,00 zł
– podatku od środków transportowych 155 881,30 zł
– opłat skarbowych 24 727,82 zł
– opłat eksploatacyjnych 35 304,15 zł
– opłat targowych 39 256,00 zł.
W celu likwidacji zaległości podatkowych w 2007 r.
wystawiono ogółem 559 upomnień i 36 tytułów egzekucyjnych na kwotę 51 178,20 zł. Rozpatrzono 39 wniosków o
umorzenie zaległości podatkowych, w tym wydano 9 decyzji
pozytywnych dotyczących umorzenia odsetek od zaległości
podatkowych na kwotę 4 140,60 zł., 20 decyzji pozytywnych
dotyczących umorzenia zaległości podatkowych na kwotę
68 483,01 zł i 10 decyzji odmownych.
Z tytułu odroczenia terminu płatności podatkowych rozpatrzono 9 wniosków. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za
2007 rok wynosiły 31 917,80 zł. Skutki obniżenia górnych
stawek podatkowych uchwałą Rady Miejskiej wynosiły
662 550,00 zł, w tym:
–podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych
564 766,00 zł
– podatku od środków transportowych 97 784,00 zł.
W celu likwidacji zaległości powstałych z tytułu sprzedaży
mienia, sprawę skierowano do komornika sądowego. W ciągu
roku budżetowego przyznano 15 ulg w tym:
– 8 inwestycyjnych
– 5 z tytułu zakupu gruntów,
– 2 żołnierskie.
W 2007 roku zostało wydanych 111 Zarządzeń Burmistrza
Borku Wlkp. oraz podjętych 107 Uchwał Rady Miejskiej
Borku Wlkp.
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AKIE INWESTYCJE ZREALIZOWALIŚMY W 2007
ROKU I SKĄD POCHODZIŁY ŚRODKI
FINANSOWE? Na wstępie chcielibyśmy Państwa poinformować, że zadania inwestycyjne zajmują szczególne
miejsce w naszym budżecie, gdyż ich realizacja musi odbywać
się zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Wieloletni
Plan Inwestycyjny dla naszej gminy został uchwalony uchwałą
Rady Miejskiej Borku Wlkp. i obejmuje lata 2007-2013.
Oczywiście w miarę potrzeb jest on aktualizowany pod
względem merytorycznym i finansowym. Plan zawiera
szczegółowy opis danej inwestycji, okres jej realizacji, wartość
kosztorysową, źródła finansowania oraz programy, z których
zadania te będą dofinansowywane.

P

RZEDSTAWIAMY PAŃSTWU INWESTYCJE,
KTÓRE ZAJMOWAŁY CZOŁOWE MIEJSCE W
NASZEJ GMINIE W 2007 ROKU.
OBWODNICA. Niewątpliwie najdroższą i największą
inwestycją wykonaną w 2007 roku na terenie naszej gminy jest
borecka obwodnica. Choć gmina jej nie finansowała, to jednak
przez cały czas wszyscy byliśmy bardzo zaangażowani w
postęp jej prac. To, że została oddana do użytku w ustalonym
terminie to wielka zasługa naszych władz samorządowych i
bardzo dobrej współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad oraz wykonawcą – firmą STRABAG.
Ciągle jeszcze jednak trwają prace wykończeniowe przy
oznakowaniu, montowaniu barierek itp. Koszt całej inwestycji
wyniósł ponad 48 000 000 zł. Nareszcie zaświeciły lampy, a
wkrótce nastąpi przekazanie całego oświetlenia obwodnicy na
majątek gminy. Zostaną również usunięte usterki, które
spowodowała aura zimowa. Nasza obwodnica to jeszcze nie
koniec. Podpisano również umowę na wyremontowanie
starego odcinka drogi krajowej, biegnącej przez miasto Borek
Wlkp. Na tym odcinku zostanie położony nowy dywanik
asfaltowy. Wykonanie tych prac nastąpi niebawem, jak tylko
pozwolą na to warunki atmosferyczne. Wykonawcą robót
będzie firma STRABAG, a stroną finansującą Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu .

B

IOPALIWA. Na duże uznanie zasługuje budowa
boreckiej rafinerii biopaliw. Jesienią 2007 roku doczekaliśmy się jej budowy. Nie jest to nasza inwestycja ale jej
powstanie zależy w dużej mierze od decyzji władz samorządowych. Zdajemy sobie sprawę, że to duża szansa dla
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naszych mieszkańców na pozyskanie pracy, a dla gminy na
zwiększenie wpływów budżetowych. Na bieżąco jesteśmy
informowani o postępach prac oraz ustaleniach jakie wiążą się z
budową tego zakładu. Władze spółki obiecują, że nabór
kandydatów do pracy nastąpi w maju.

S

TYLOWE LAMPY. Tym razem też nam się udało zdążyć
z czasem. Na Święta Bożego Narodzenia nasz Rynek nabrał
blasku nowych lamp. Jest to następna duża inwestycja wykonana dzięki miłej współpracy i przychylności Energetyki
Kościańskiej do naszego Samorządu. Podpisano stosowne
porozumienie określające zakres prac należący do Energetyki
Kościańskiej i Gminy Borek Wlkp. Udało nam się wykonywać
te prace w tym samym terminie. Wykonawcą robót z naszej
strony było PHU Elektroinstalatorstwo (M. Stamierowski z
Borku Wlkp.). Koszt inwestycji po naszej stronie wyniósł
156 907 zł, a łączny koszty inwestycji to 400 000 zł.

K

ANALIZACJA SANITARNA. Na ul. M. Konopnickiej
i częściowo Dworcowej w Borku Wlkp. pobudowano 842
mb sieci kanalizacyjnej i wykonano 23 nowe przyłącza. Był to
I etap realizacji dużego zadania budowy kanalizacji sanitarnej
Borek Wlkp. - Jeżewo. Przypominamy Państwu, że jest to
zadanie, na które gmina nie otrzymała dofinansowania ze
środków unijnych. Koszt całej inwestycji wyniósł 325 tys. zł., a
wykonawcą była Borecka Spółka WodociągowoKanalizacyjna. Zadanie to wykonano ze środków gminy a także
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
Poznaniu.
Dalszą część realizacji tego zadania planujemy po ponownym
złożeniu wniosku o dotacje ze środków UE, co ma nastąpić już
na jesień tego roku.

S

CATEPARK. Budowa scateparku i miejsc parkingowych
okazała się nie taka prosta. Powodem jest dokumentacja
techniczna, która stawia nam wymagania nierealne do wykonania. Przeprowadzono dwa przetargi i niestety koszty
wykonania tego zadania przekraczają posiadany przez gminę
kosztorys inwestorski.
Realnie rzecz biorąc na to zadanie nie można było przeznaczyć
kwot uzyskanych w przetargach. Zadanie zostało podzielone na
etapy oraz dokonano stosownych uzupełnień i poprawek. W
końcu udało nam się zlecić prace firmie KOST-BRUK ze
Śremu, za kwotę 45 000 zł, które obejmowały odwodnienie i
utwardzenie terenu, a także instalację urządzeń sanitarnych.
Rezultatem całości tego zadania stała się budowa płyty
przeznaczonej pod scatepark. W bieżącym roku zostaną
zakupione urządzenia do wyposażenia placu i planuje się
zagospodarowanie terenu wokół. Dopiero w następnym etapie
zostanie wykonany parking .

I

NWESTYCJE DROGOWE. Dość kosztowną inwestycją
okazała się budowa drogi gminnej w Maksymilianowie. Na
odcinku 1.08 km i szerokości 4 mb utwardzono drogę dywanikiem bitumicznym. Zadanie to wykonała firma PPHU
Gembiak i Mikstacki z Krotoszyna za kwotę 597 300,23 zł.
Z uwagi na duży koszt tego zadania umowa została tak
sformułowana, że część środków finansowych została przekazana wykonawcy w 2007 r. a brakująca kwota w wysokości
380 000 zł zostanie uregulowana w roku bieżącym. Na zadanie
to gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w wysokości 71 500 zł.

M

IEJSCOWE PLANY. W 2007 roku trwały prace nad
sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych na terenie gminy
Borek Wlkp. Na ten cel gmina wydatkowała
54 179,82 zł.
Celem opracowania miejscowych planów jest przyciągnięcie
potencjalnych inwestorów chcących zlokalizować na terenie
naszej gminy obiekty przemysłowe związane z produkcją rolną
a tym samym utworzenie nowych miejsc pracy. Projektuje się
również osiedla mieszkaniowe oraz tereny pod rozwój sportu i
rekreacji.
Obszar miejscowego planu „Jeżewska” (15,7ha) oraz „Frasunek” (7,5ha) przeznaczony będzie pod lokalizację obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren obsługi
produkcji w gospodarstwach rolnych. Maksymalna wysokość
budynków usytuowanych na tych terenach z dachem płaskim
może wynosić do 15m.
Miejscowy plan „Frasunek” położony w rejonie miejscowości
Frasunek jest obszarem budzącym wiele kontrowersji. Jest to
obszar, na którym znajduje się Zespół Folwarczny ujęty w
wojewódzkiej ewidencji zabytków architektury i budownictwa. Sam w sobie nie jest zabytkiem lecz jest chroniony ze
względu na założenie urbanistyczne (układ budynków).
Konserwator zabytków uważa za celowe zachowanie tegoż
układu, nawet jeśli wiązałoby się to z odbudową lub budową
nowych, ale podobnych do starych budynków. Stanowisko
gminy jest odmienne: najlepiej zburzyć budynki, których stan
techniczny może zagrażać życiu, a narzucenie przez konserwatora zabytków budowy nowych na wzór starych (budynki
parterowe z dachem dwuspadowym) z pewnością nie przyciągnie potencjalnych inwestorów.
Kolejnym miejscowym planem jest „Jeżewo – tereny sportowe”(2,5 ha) położony w rejonie miejscowości Jeżewo,
którego obszar przeznacza się pod tereny sportu. Na w/w
obszarze będzie można zlokalizować: boiska trawiaste,
budynki służące obsłudze terenu, urządzeń rekreacyjnych i
trybun, ławek, obiektów małej architektury oraz placów zabaw
dla dzieci.
Miejscowy plan „Jeżewo – tereny rekreacyjne” (14,5 ha)
położony również w rejonie miejscowości Jeżewo ma na celu
przeznaczenie terenu pod tereny sportu i rekreacji. Na tym
obszarze dopuszcza się lokalizację budynków z sanitariatami
służące obsłudze w/w terenu, urządzeń rekreacyjnych, miejsc
wypoczynkowych, boisk, placów gier, placów zabaw i
obiektów małej architektury.
Miejscowy plan „Boisko” (około 6 ha) położony w rejonie
ulicy sportowej w Borku Wlkp. ma na celu przeznaczenie
terenu pod obszary sportu i rekreacji z terenem urządzonym i
parkingiem, na którym dopuszcza się lokalizowanie boisk
sportowych, bieżni sportowych, budynków służących obsłudze
terenu sportowo-rekreacyjnego, urządzeń rekreacyjnych i
trybun, ciągów pieszych, elementów informacji gminnej,
placów zabaw oraz małej architektury.
Miejscowe plany: „Powstańców Wielkopolskich” (26,4 ha) i
„Jaraczewska” (około 7,5 ha), na obszarze których planuje się
lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
częściowo z funkcją usługową a także zieleń urządzoną
ogólnodostępną oraz komunikacją i infrastrukturą techniczną.
Jednakże ze względu na niezgodność przeznaczenia terenu pod
miejscowy plan „Jaraczewska” ze Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borek
Wlkp., Rada Miejska Borku Wlkp. podjęła uchwałę Nr
XI/71/2007 z dnia 13 wrześnie 2007r. o przystąpieniu do
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sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp.
Zmiana studium ma na celu między innymi zmianę przeznaczenia terenów rolnych pod zabudowę mieszkaniową. Zmianą
został objęty
również obszar zlokalizowany nad ul.
Mickiewicza w Borku Wlkp.

W

SPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI. W 2007 roku nasza gmina
ogłosiła konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie
kultury fizycznej i sportu. Dotację w kwocie 50 000 zł na
realizację zadania „Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu
piłki nożnej dla mieszkańców gminy Borek Wlkp.” otrzymał
Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Borek Wlkp. Natomiast
Uczniowski Klub Sportowy realizował zadanie pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w różnych
dyscyplinach sportu”- dotacja wynosiła 41 000 zł. Realizacja
zadań miała przede wszystkim na celu zagospodarowanie czasu
wolnego, doskonalenie umiejętności praktycznych oraz
promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców, a
szczególnie młodzieży.

W

ROKU 2007 WYKONANO NASTĘPUJĄCE
DOKUMENTACJE TECHNICZNE.
1) Na remont Ratusza i zagospodarowanie Rynku w Borku
Wlkp. - całkowity koszt to122 000 zł.
2) Na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Borek Wlkp., etap II koszt 4 148 zł.
3) Na budowę hali widowiskowo-sportowej w Borku Wlkp.
etap I - koszt 168 000 zł.
4) Na adaptację i remont starego budynku Szkoły w Leonowie
na Zakład Aktywności Zawodowej - koszt 25 620 zł.
5) Na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul.
Asnyka i Mickiewicza w Borku Wlkp. - koszt 24 400 zł.

P

LANY NA 2008 ROK. W bieżącym roku budżet gminy
Borek Wlkp. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej po stronie
dochodów wynosi 18 331 480 zł, a po stronie wydatków
19 088 980 zł. Deficyt budżetu w kwocie 757 500 zł. zostanie
sfinansowany przychodami z tytułu kredytów. Wydatki
majątkowe wynoszą 3 462 304 zł. i planuje się je na zadania
inwestycyjne, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
Realizacja tych zadań uzależniona jest jednak od pozyskania
środków z UE. W bieżącym roku planujemy wykonać następujące zadania : budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jeżewo i Borek Wlkp., modernizację drogi gminnej w
Bruczkowie, przebudowę drogi gminnej w Głogininie,
przebudowę drogi gminnej w Bolesławowie, budowę drogi
gminnej - ulica Asnyka i Mickiewicza w Borku Wlkp. etap I,
przebudowę byłego budynku szkoły oraz dobudowę niezbędnych elementów budynku zapewniających prawidłowe
funkcjonowanie Zakładu Aktywizacji Zawodowej w
Leonowie, modernizację świetlic wiejskich w Studziannie i
Zalesiu, budowę miejsc parkingowych i scateparku w Borku
Wlkp. oraz modernizację Ratusza miejskiego w Borku Wlkp.
Realizację tych inwestycji planuje się często na kilka lat, z
uwagi na brak środków finansowych. Termin ich wykonania
zależy w dużej mierze od pozyskanych środków finansowych
z UE.
Zadania wykonane w bieżącym roku.
Do takich zadań należy zakup nowego przystanku autobusowego, który został zamontowany na naszym Rynku. Koszt
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zakupu wyniósł 5 000 zł. Stary przystanek został podzielony na
dwie części i tym samym zamontowany w dwóch wsiach
sołeckich: Zalesie i Grodnica.
Do zadań gminy należy również dbanie o estetykę i wygląd
znaków drogowych a także bezpieczeństwo naszych mieszkańców. W tegorocznym budżecie znalazły się środki (9100zł)
na wymianę i montaż znaków drogowych. Jest to początek
wymiany oznakowania na drogach gminnych, gdyż dalszą
wymianę planuje się na lata następne.
Również w lutym przystąpiono do opracowania operatu
wodno-prawnego przez firmę Projektowanie Nadzory Edward
Bąk na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z
istniejących kanalizacji deszczowych stanowiących własność
Gminy Borek Wlkp. na terenie miasta do wód powierzchniowych. Kwota opracowania operatu wynosi
17 000 zł.
Remont drogi gminnej Zalesie - Ustronie etap II. W dniu 4
marca br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla
zadania jak wyżej. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo
Dróg i Ulic Leszno sp. zo.o. Zdanie zostanie zrealizowane za
kwotę 80 520 zł z terminem pogwarancyjnym 48 miesięcy.
W związku z planowanym składaniem wniosku do
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
Gmina dokonuje aktualizacji dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
dla miasta Borek Wlkp., Jeżewo, Zimnowoda, Skoków i
Bruczków”. Termin zakończenia przygotowywania dokumentacji przypada na 30 kwietnia br. Dokumentacja ta jest
niezbędnym załącznikiem do wniosku.
Modernizacja M.-GOK. Na początku stycznia Gmina Borek
Wlkp. podpisała umowę opracowanie projektu modernizacji
M-GOK w Borku Wlkp. z terminem realizacji do 31 marca
2008 roku. Projekt obejmuje przede wszystkim przebudowę
ścian, wymianę okien i oświetlenia, parkietu i założenie
klimatyzacji na Sali widowiskowej, modernizację sceny,
dobudowę pomieszczeń nad salką: salki dla zespołów, toalety,
salkę wystawienniczą, wypożyczalnię, archiwum M-GOK i
Biblioteki, biuro biblioteki, salka posiedzeń – wzmocnienie
konstrukcji dachu, wymiana okien, parkietu, modernizacja
zaplecza kuchennego, dobudowa pomieszczeń na garderoby
przy pomieszczeniach Sali i sceny z wejściem od strony
parkingu, przebudowa schodów z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przed salą widowiskową, wymiana centralnego
ogrzewania, remont pomieszczeń piwnicy w celu uzyskania
dwóch pomieszczeń na magazyny, wymiana instalacji
elektrycznej. Rozpoczęcie prac przewiduje się na 2009 rok.

Z

AKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH. Zakład Usług
Komunalnych sp. zo.o. powstała z inicjatywy władz
samorządowych , zgodnie a uchwałą Rady Miejskiej Borku
Wlkp. To nasza spółka gminna, której zadaniem będzie przede
wszystkim utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,
gospodarowanie odpadami, utrzymanie gminnej zieleni i
wysypiska, wykonywanie usług remontowo-budowlanych, a
także obsługa targowiska.
Na chwilę obecną spółka ma za zadanie pobudowanie gminnego targowiska, na wcześniej przekazanym przez Gminę
gruncie pod budowę. Nowe targowisko powstanie za piekarnią
Hast przy drodze gminnej do przedszkola. Obecnie spółka
oczekuje pozwolenia na budowę targowiska.
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UNDUSZE UNIJNE. Z dużym opóźnieniem, ale ruszają
nabory wniosków na przedsięwzięcia, które mogą być
dofinansowane z funduszy unijnych. Już w marcu nasza gmina
złoży wniosek w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 2.2
„Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego
układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)”. Możliwość
dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych
projektu.
W późniejszym czasie ruszą nabory wniosków w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szczególny zainteresowanie naszej gminy jest skierowane w kierunku działania 3.4
„Odnowa i rozwój wsi”, które będzie wpływać na poprawę
jakości życia na obszarach wiejskich. Umożliwi również
rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie
dziedzictwa kulturowego oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności
turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Odnowa wsi
to szeroki wachlarz przedsięwzięć wynikających z najprostszych potrzeb mieszkańców.
Równie ważne jest działanie 3.3 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”. Celem działania jest poprawa
podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących
elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój
społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. W
ramach tego działania gmina wystąpi o pomoc na realizację
projektu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

W

IELKOPOLSKA Z WYOBRAŹNIĄ. Unia
Europejska daje możliwość pozyskania funduszy z
wielu źródeł. W ramach inicjatywy „Leader”, 18 lutego br.
gminy: Borek Wlkp., Koźmin Wlkp., Pogorzela i Rozdrażew
zawiązały Stowarzyszenie pod nazwą „Wielkopolska z
Wyobraźnią”. Prezesem stowarzyszenia został P. Sławomir
Szyszka z gminy Koźmin Wlkp. W skład zarządu weszli:
Jolanta Majchrzak (Wiceprezes- gm. Borek Wlkp.),
Wiesława Binek (Wiceprezes – gm. Rozdrażew) oraz
Barbara Owsianowska (Skarbnik- gm. Pogorzela).
Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się
do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie
partnerów z sektora społecznego i gospodarczego do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Wspiera te społeczności
wiejskie, które starają się poprawić jakość życia w swojej
„małej ojczyźnie” wspólnym wysiłkiem i zgodną współpracą.
Przedstawiciele trzech sektorów tworzą lokalną grupę działania

(LGD), która wybiera najciekawsze projekty mogące przyczynić się do osiągnięcia wspólnie opracowanej strategii
rozwoju. Przewiduje się udzielenie pomocy w ramach działań:
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i
rozwój wsi”.
Dzięki czynnemu uczestnictwu w stowarzyszeniu, będziemy
także mieli możliwość pozyskania środków na tzw. małe
projekty, które mogą dotyczyć np.:
- organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze
edukacyjnym,
- promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej,
- rozwoju agroturystyki i turystyki (w tym przygotowanie i
wydanie folderów),
- organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
- zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla
zespołów artystycznych, folklorystycznych oraz innych grup
kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje,
- zakup wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont,
- inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług
bazujących na lokalnych zasobach.
Stowarzyszenie, w całym okresie programowania (20072013), będzie miało do dyspozycji kwotę ponad 4 mln
złotych, z czego 1 021 284 zł przypadnie naszej gminie.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem lokalnej strategii
rozwoju, która jest niezbędna, aby przejść pozytywną weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim. Jeżeli ocena formalna i
merytoryczna zakończą się pozytywnie, zarząd województwa
podejmie uchwałę w sprawie podpisania umowy o warunkach i

sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju, a stąd już tylko
krok do realizacji konkretnych projektów.

Z

OSTATNICH PRAC RADY MIEJSKIEJ BORKU
WLKP. W miesiącu styczniu br. Rada Miejska Borku
Wlkp. podjęła uchwałę, w której ustalono opłaty za składowanie odpadów dostarczonych na wysypisko w Karolewie:
1) Odpady zmieszane komunalne luzem 35,00 zł/m3
2) Odpady segregowane komunalne 17,50 zł/m3
3) Odpady sprasowane komunalne 70,00 zł/m3
4) Odpady z oczyszczalni: skratki i piasek 80,00 zł/t
5) Osady z oczyszczalni 30,00 zł/t
6) Gruz budowlany 40,00 zł/t
7) Odpady z cmentarza 35,00 zł/m3
Określono również górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1/ z pojemników 80 l od 1 szt. - 11,38 zł
2/ z pojemników 110 l od 1 szt. - 12,76 zł
3/ z pojemników 120 l od 1 szt. - 13,56 zł
4/ z pojemników 140 l od 1 szt. - 15,65 zł
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5/ z pojemników 180 l od 1 szt. - 20,34 zł
6/ z pojemników 240 l od 1 szt. - 25,12 zł
7/ z pojemników 1100 l od 1 szt. - 92,62 zł
8/ w pozostałych przypadkach - 90,00 zł za l m3 odpadów.
-przy selektywnym zbieraniu i odbiorze odpadów stosuje się
stawki określone jak wyżej, niższe o 20%,
-górna stawka opłaty (z VAT) za opróżnianie zbiorników
bezodpływowych łącznie z transportem nieczystości ciekłych –
14,00 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych.
Od września br. będą obowiązywały nowe opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Borek Wlkp. przedszkola publicznego:
1) za pobyt dziecka 5 godz. dziennie – 50,00 zł
2) za pobyt dziecka 9 godz. dziennie – 60,00 zł
miesięcznie za jedno dziecko.

Z

ESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W
BORKU WLKP. Udało się w końcu sfinalizować
zadanie od dawna oczekiwane przez mieszkańców naszej
gminy. Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Karetka
Pogotowia Ratunkowego stacjonuje w Borku Wlkp. od dnia 1
stycznia 2008 roku. O tym fakcie dowiedzieliśmy się w grudniu
ubiegłego roku. Na czas przygotowaliśmy pomieszczenie z
wyposażeniem. Borek Wlkp. jest najbardziej oddaloną gminą
Powiatu Gostyńskiego, dlatego też tak ważny dla życia i
zdrowia mieszkańców jest czas, w jakim karetka dojeżdża do
chorego w nagłych przypadkach. Jesteśmy wdzięczni naszym
radnym powiatowym, że w tak krótkim czasie sfinalizowali tę
sprawę.

P

RZECIWDZIAŁAMY UZALEŻNIENIOM. Jednym z
najważniejszych zadań w realizacji gminnego programu
było stworzenie lokalnego systemu pomocy psychologicznej
dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. W planowaniu
pomocy dążyliśmy do zintegrowania działań różnych instytucji
zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie. Rodzinom, w
których występował problem alkoholowy udzielano pomocy
psychospołecznej, prawnej, a także ochrony przed przemocą w
rodzinie.
W minionym roku odbyło się 9 posiedzeń Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłynęło 8
wniosków o zastosowanie wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Członkowie
Komisji przeprowadzili 15 rozmów interwencyjnomotywujących w celu kierowania na leczenie. Członkowie
Komisji wspólnie z policjantami przeprowadzali kontrole w
punktach sprzedaży alkoholu pod względem przestrzegania
obowiązujących przepisów.
W 2007 roku bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się Punkt
Konsultacyjny. Zatrudniony w nim psycholog udzielił łącznie
ponad 100 porad zgłaszającym się osobom,
Kontynuowano zajęcia dla dzieci z rodzin ze środowisk
zagrożonych alkoholizmem w ramach świetlic opiekuńczowychowawczych działających w Borku Wlkp., Studziannie,
Zalesiu i Zimnowodzie.
Podczas wakacji letnich i zimowych przeznaczono znaczne
środki finansowe na organizację wypoczynku dla dzieci i
młodzieży: zimowisko, półkolonie, kolonie i inne imprezy
rekreacyjne. Zakwalifikowano na nie dzieci z terenu naszej
gminy, którym zapewniono wypoczynek i oderwanie od
środowiska w jakim na co dzień przebywają.
Ważnym wyzwaniem w działalności profilaktycznej było
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rozszerzenie programów zajęć psychoprofilaktycznych dla
dzieci i młodzieży o różne formy zajęć sportowych.
Aby czas spędzony należał do bezpiecznych, dzieci korzystały
z rad doświadczonych policjantów, którzy bardzo chętnie
spotykali się z kolonistami. Wspólnie z Komendą Powiatową
Policji w Gostyniu dzieci uczestniczyły np. w ogólnopolskiej
akcji „Jabłko-Cytryna”, podczas której miały okazję obserwować ruch drogowy i rozmawiać z kierowcami zatrzymanymi
przez patrol.
W wyżej wymienionych formach wypoczynku uczestniczyły
przede wszystkim dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza
ze specyficznym dla środowiska problemem alkoholowym.
Osiągnęliśmy zaplanowane zamierzenie, którym była jak
największa liczba dzieci i młodzieży korzystająca z możliwości
czynnego wypoczynku.
W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, po raz kolejny uczestniczyliśmy w
ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której
głównym celem było promowanie zachowań prospołecznych i
prozdrowotnych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom. Wśród
laureatów konkursów indywidualnych znalazło się pięcioro
uczestników z terenu naszej gminy. Wyróżniono także trzy
klasy w konkursach grupowych.
W celu zabezpieczenia dzieciom przyjemnej i bezpiecznej
zabawy, znaczne środki finansowe zabezpieczono na zakup
wyposażenia placów zabaw. Sprzęt zostanie zamontowany w
okresie wiosennym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

I

NTERNETOWE CENTRA EDUKACYJNO OŚWIATOWE NA WSI. Z inicjatywy Zarządów OSP w
Jeżewie i Zimnowodzie oraz przy pomocy Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Borku Wielkopolskim w
świetlicy MDP w Jeżewie oraz remizie w Głogininie powstaną
"Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi".
Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i
budżetu państwa, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, Priorytet 2, Działanie 2.1,
Poddziałanie 2.1a.
Projekt realizowany jest przez Uniwersytet w Białymstoku w
partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą, Związkiem
Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz COMBIDATA Poland
sp. z o.o. pod Nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej a
jego głównym celem jest umożliwienie lokalnym społecznościom wiejskim korzystania z nowoczesnych form kształcenia zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym także dostarczania
wiedzy i organizowanie procesu edukacyjnego. Utworzone w
ramach projektu Centra będą także pełniły rolę ośrodków
edukacyjno - społeczno - kulturalnych, adresowanych do
społeczności lokalnych i stwarzających im możliwość rozwoju.
Zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi projektem Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013 jednym z najpoważniejszych
problemów polskiej wsi jest niski poziom wykształcenia
mieszkańców terenów wiejskich. Aż 44% mieszkańców wsi ma
zaledwie wykształcenie podstawowe. Projekt ICEO przewiduje uruchomienie 480 Centrów rozłożonych równomiernie na
terenie całego kraju. Każde z centrów zostanie wyposażone w
sprzęt komputerowy, meble i materiały dydaktyczne umożliwiające jednoczesną edukację 11 osób, natomiast w przypadku
imprez kulturalnych uczestnictwo nie mniej niż 20 osób. Centra
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obsługiwane będą przez personel stosownie przeszkolony
przez członków Partnerstwa. W każdym z centrów zostaną
zatrudnione 2 osoby. Lokalizacje zostały udostępnione przez
struktury OSP. Centra będą:
- udostępniać szkolenia na odległość przez wspomagające
materiały dydaktyczne,
- organizować procesy edukacyjne nauczania na odległość, we
współpracy z jednostkami kształcenia na odległość,
- organizować kursy na odległość i egzaminy,
- organizować szkolenia zdalne z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania,
- organizować okresowe seminaria.
Działanie Centrów w oparciu o realizowany Projekt będzie
realizowane do września 2008 roku. Następnie centra będą
utrzymywane przez OSP przez pięć lat do 30 września 2013
roku. Zadaniem Partnerstwa jest pozyskiwanie kolejnych
środków z funduszy Unii Europejskiej, które będą wspomagały
utrzymanie i rozwój Centrów edukacyjnych we wspomnianym
pięcioletnim okresie czasu.

G

MINNE ELIMINACJE TURNIEJU WIEDZY
POŻARNICZEJ. „Młodzież zapobiega pożarom”- pod
takim hasłem przeprowadzono 7 marca eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Eliminacje, w
których wzięło udział 27 uczniów ze szkół w Borku Wlkp.,
Zalesiu i Zimnowodzie odbyły się w boreckim Domu Strażaka.
Gminne eliminacje były przepustką do reprezentowania naszej
gminy w turnieju powiatowym.
Reprezentanci gminy Borek Wlkp.:
w grupie I – uczniowie szkół podstawowych:
Paweł Kasperkowiak – SP Borek Wielkopolski - I miejsce,
Ola Śpitalniak - SP Borek Wielkopolski - II miejsce,
w grupie II – uczniowie szkół gimnazjalnych:
Dominik Kuliński – Gimnazjum w Borku Wielkopolskim – I
miejsce,
Mateusz Kuliński - Gimnazjum w Borku Wielkopolskim – II
miejsce,
w grupie III– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
Wojciech Deutsch – Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Borku
Wielkopolskim,
Angelika Przybyszewska – Liceum Profilowane w Borku
Wielkopolskim.

P

ROGRAM OPERACYJNE KAPITAŁ LUDZKI. W
obecnym roku MGOPS przygotowuje się aby złożyć
wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu o
dofinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach
Działania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Wykonanie zadań „Pomoc społeczna” w roku 2007
Pomoc społeczna ogółem : 3. 241.643,29 zł
w tym: świadczenia rodzinne 2.464.949,87 zł
dodatki mieszkaniowe : 116.235,48 zł
pomoc społeczna : 660.457,94 zł
w tym: realizacja ustawy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 193.242 zł
Plan „Pomoc społeczna” na rok 2008
Pomoc społeczna ogółem : 3. 260.041 zł
w tym: świadczenia rodzinne 2.448.900 zł
dodatki mieszkaniowe : 110.000 zł
pomoc społeczna : 701.141 zł
w tym: realizacja ustawy „Pomoc państwa w zakresie doży-

wiania „ w kwocie 140.700 zł.
ZIESIĄTA WIECZERZA WIGILIJNA. W grudniu
2007 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Borku Wlkp. po raz dziesiąty zorganizował wieczerze
wigilijną dla osób samotnych i samotnie mieszkających z
terenu miasta i gminy. Burmistrz Marian Jańczak oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kręciołek złożyli
oficjalne życzenia wszystkim uczestnikom. Proboszcz Parafii
Roman Grocholski odmówił modlitwę przed wspólnym
łamaniem się opłatkiem. Tradycyjnie podano 12 potraw
wigilijnych. Spotkanie opłatkowe umiliły programy
artystyczne: jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola
Samorządowego w Karolewie „Pod Dębem” pod kierunkiem
przedszkolanek Pani Ewy Gross i Pani Aliny Szczepaniak,
granie kolęd
na flażoletach przez uczniów
Szkoły
Podstawowej z Zimnowody przygotowanych przez Panią
Jolantę Kubala
oraz inscenizacje
bożonarodzeniowe
przedstawione przez dzieci z III kasy Szkoły Podstawowej w
Borku Wlkp. Ostatni występ zorganizowała Pani Reginy Kot,
która była również prowadzącą spotkania opłatkowego. Po
występach artystycznych nastąpiło wspólne kolędowanie, w
którym aktywnie wszyscy uczestniczyli. Wyróżnić należałoby
osoby takie jak Krystyna Antczak, Jerzy Stanikowski, Antoni
Grudziak oraz Jan Mikołajczak. Każdy uczestnik biesiady
otrzymał czekoladę ufundowaną przez Powiatowy Bank
Spółdzielczy w Gostyniu oraz opłatek z życzeniami rozdany
przez małego, uroczego gwiazdorka. Uczestnicy wieczerzy
wigilijnej w przypadku niemożności odjazdu do domu mieli
zagwarantowany transport przez tutejszy ośrodek . Frekwencja
jak zawsze dopisała, a spotkania cieszą się z roku na rok coraz
większą popularnością. Zachęcamy tych, którzy z różnych
powodów jeszcze nie uczestniczyli w wieczerzy wigilijnej do
wzięcia udziału w spotkaniu za rok.

D

N

IENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA
RODZINNE. W związku z coraz częściej występującym
zjawiskiem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku
Wlkp. informuje, że w przypadku wystąpienia zmian mających
wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba uprawniona
do świadczeń rodzinnych jest zobowiązana do niezwłocznego
powiadomienia o tym organ wypłacający świadczenia zgodnie
z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne
podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami (art. 30
ustawy o świadczeniach rodzinnych).
Do powyższych zmian zalicza się między innymi:
- uzyskanie dochodu
- zaprzestanie nauki
- zmiana szkoły
- ubycie członka rodziny
- wyjazd członka rodziny zagranicę itd.
Zatajenie tych faktów spowoduje, iż wypłacane świadczenia
staną się świadczeniami nienależnie pobranymi, a organ zażąda
zwrotu tych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami.

U

CZEŃ NA WSI. Od lutego przystąpiono do realizacji
programu „Uczeń na wsi”. W ramach niniejszego
programu z dofinansowania ze środków PFRON skorzystało 22
wnioskodawców, dzięki czemu uczniowie niepełnosprawni
mogą pozyskać wszelkie artykuły szkolne, ksiązki, programy
multimedialne, stroje sportowe, dofinansowania do obozów,
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czy dofinansowania usługi internetowej, a także w przypadku
młodzieży ponadgimnazjalnej dofinansowania do czesnego,
zakwaterowania. Uczniowie niepełnosprawni szkól podstawowych i gimnazjalnych mogą liczyć na dofinansowanie
zgodnie ze złożonym wnioskiem do wysokości 2000 złotych,
natomiast uczniowie szkół Ponadgimnazjalnych do wysokości
3000 złotych. Do momentu I etapu rozliczenia dofinansowano
uczniów na kwotę blisko 15.000 złotych. Druga transza
zostanie wykorzystana w terminie do 20 czerwca bieżącego
roku.

K

WESTOWANIE NA RZECZ WOŚP. Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała w boreckim ośrodku
kultury w niedzielę 13 stycznia. Organizatorem imprezy
połączonej z kwestowaniem był Zespół Opiekuńczy Szkoły
Podstawowej w Borku Wlkp.
Impreza rozpoczęła się jasełkami przygotowanymi przez
uczniów klasy IV. Podczas przerwy czynna była „Kawiarenka
pod serduszkiem”, z której dochód zasilił konto WOŚP. Po
przerwie można było obejrzeć aerobik dziewcząt , posłuchać
kolęd i pastorałek. Imprezę zakończyli tańcem uczniowie klasy
II .
Szkolny Klub Europejski przyłączył sie również do kwestowania sprzedając maskotki. W rezultacie zebrano 657, 44 zł,
które przekazano do sztabu WOŚP w Gostyniu.

wszystkich uczestników zorganizowano szereg atrakcji.
Uczniowie szkoły mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne na scenie, gdyż „śpiewać każdy może”.
Największą atrakcją dla dzieci okazał się seans filmowy. Przy
użyciu najnowszego sprzętu multimedialnego zorganizowano
w jednej ze sal prawdziwe kino. Imprezę zakończyło wspólne
pieczenie kiełbasek w ognisku oraz tradycyjne światełko do
nieba. W czasie trwania imprezy czynna była szkolna kawiarenka. Łącznie zebrano kwotę 452 zł. i 82 gr. i 90 eurocentów,
którą przekazano do gostyńskiego sztabu XVI finału WOŚP
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dla dzieci ze
schorzeniami laryngologicznymi.

D

ZIEŃ BABCI I DZIADKA. W poniedziałek 21 stycznia
swoje święto obchodziły wszystkie babcie, a we wtorek
22 stycznia świętowali dziadkowie. Uczniowie Szkoły
Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Wycisłowie nie
zapomnieli o tym święcie i zaprosili ich na wspólną uroczystość
23 stycznia 2008 r., na której przedstawili program artystyczny
„Podziękowania dla Babci i Dziadka”. Po części artystycznej

W

IELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W WYCISŁOWIE. W Szkole Podstawowej w
Wycisłowie XVI finał WOŚP odbył się 13 stycznia 2008 r. Dla

seniorzy zwiedzili szkołę i spotkali się przy kawie.

P

RZEDŚWIĄTECZNA PREMIERA JASEŁEK. W
piątek poprzedzający Święta Bożego Narodzenia odbyła
się premiera jasełek przygotowanych przez uczniów Zespołu
Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie. Scenariusz przedstawienia powstał ponad pięćdziesiąt lat temu, a jego autorem
jest ksiądz Stanisław Chmielewski, który był obecny podczas
prezentacji programów jasełkowych:
- 06 stycznia – dla mieszkańców parafii zimnowodzkiej,
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- 31 stycznia – dla parafian boreckich.
W spotkaniach wzięli również udział przedstawiciele władz
lokalnych i proboszczowie: ks. E. Kiszka i ks. R. Grocholski,
którzy obdarowali wyko-nawców i opiekunów upominkami.
Całodniową gościnę zapewnił uczestnikom MGOK w Borku
Wlkp.
Jasełka wypełniło – przeplatane kolędami – pięć hołdów;
aniołów, pasterzy, mędrców, rodziny i przedstawicieli siedmiu
regionów Polski.

C

O SŁYCHAĆ W ZALESKIEJ PODSTWOWCE. W
okresie przedświątecznym wszyscy uczniowie i nauczyciele włączyli się w akcję dekorowania szkoły. Z Nadleśnictwa
Piaski otrzymaliśmy 2 drzewka świerkowe które ozdobione
stanęły na korytarzu i w sali nr 1. W klasach odbyły się świąteczne spotkania przy choince połączone z łamaniem się
opłatkiem i śpiewaniem kolęd.
21 grudnia wszyscy uczniowie oraz rodzice brali udział w
świątecznym spotkaniu pt. „Noc Bożego Narodzenia”.
W styczniu zaplanowany był II Gminny Przegląd Jasełek
Szkolnych. Odbył się on 23 stycznia w sali MGOK w Borku
Wlkp. Ze względu na panującą w tym okresie epidemie grypy
udział w przeglądzie wzięły tylko dwie szkoły. Od 18 do 20
lutego nie odbywały się zajęcia dydaktyczne ze względu na
udział uczniów wraz z wychowawcami w reko-lekcjach

zaproszenie swoich ukochanych babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta. Taka uroczystość odbyła się w
Przedszkolu „Pod Dębem” w miesiącu styczniu. Milusińscy
przygotowali w swoich grupach program artystyczny, w
którym wyrazili swoją wdzięczność, szacunek i miłość dla
ukochanych najbliższych. Wręczyli im także własnoręcznie
wykonane laurki i prezenty. Następnie pełni wzajemnego
szczęścia uczestniczyli w słodkim poczęstunku. W tak
kameralnym nastroju nie jedna babcia ocierała łzy wzruszenia
patrząc na uśmiechniętą buzię wnuczka.

B

AL PRZEBIERAŃCÓW. Tradycyjnie już w okresie
karnawału odbywa się w Przedszkolu Samorządowym
„Pod Dębem” Bal Przebierańców. Tak było i w tym roku w
miesiącu styczniu nastąpił ten długo oczekiwany przez dzieci
magiczny dzień. Przedszkolaki przeobraziły się w różne
postacie – były królewny, wróżki, żabki, biedronki, rycerze,
zorro i wiele innych ciekawych, bajkowych postaci. Dzieci
bawiły się wspaniale podekscytowane magią balu, brały udział
w konkursach i zajadały się słodkościami. Taki bal dla dzieci
jest czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym – stanowi bogate

źródło przeżyć i doznań.

wielkopostnych.

P

RZEDSZKOLNY DZIEŃ BABCI I DZIADKA. Miłym
i wieloletnim zwyczajem dzieci przedszkolnych jest

W

IERNI KIBICE... .W dniach 15 - 17 stycznia trzy
osobowa grupka sportowców z Zespołu Szkół w Borku
Wlkp. wraz z opiekunem ( E. Wojciechowska ), wzięła udział
w wyjeździe do Halle zorganizowanym przez SKS” Jantar”
Racot oraz pomysłodawcę wyjazdu p.Wojciecha Ziemniaka .
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Dzięki wsparciu przez Firmę “Mróz” już trzeci raz boreccy
sportowcy wraz z grupą kibiców z Racotu mogli wspierać
polskich sportowców w międzynarodowych imprezach
sportowych. Tym razem był to Turniej Kwalifikacyjny na
Igrzyska Olimpijskie Pekin’2008 Piłki Siatkowej Kobiet. W
Halle spędziliśmy dwa dni, kibicując naszym siatkarkom w
zmaganiach grupowych. Byliśmy najbardziej rozkrzyczaną,
zorganizowaną i najbardziej zauważalną grupą kibiców na
tym turnieju, nawet podczas meczu Polska – Niemcy nie
daliśmy się przekrzyczeć niemieckim kibicom !!!
Po meczu mieliśmy okazję osobiście pogratulować wygranej,
zawodniczki z uśmiechem na twarzy pozowały z nami do zdjęć
i rozdawały autografy.
Serdecznie dziękujemy Firmie „Mróz” jak również SKS
„Jantar” Racot i p. Wojciechowi Ziemniakowi za możliwość
uczestnictwa i wpierania polskich sportowców w tak
dużych imprezach sportowych.

Z

IMOWISKO W WYCISŁOWIE. W pierwszym
tygodniu ferii w budynku Szkoły Podstawowej im.
Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie odbyło się zimowisko dofinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Borku Wlkp. W zimowisku
udział wzięło 34 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wycisłowie,
Zalesiu, Borku Wlkp. i Zimnowodzie. Kadra zimowiska
przygotowała uczestnikom wiele atrakcji: wyjazd do kina i na
lodowisko w Poznaniu, wyjazd na pływalnię do Leszna, zajęcia
w kręgielni w Gostyniu oraz pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Ludwinowie, gdzie dzieci miały możliwość
pojeździć bryczką i konno, osiodłać konia. Uczestnicy mieli
zapewniony nocleg oraz pełne wyżywienie przez 6 dni trwania
zimowiska. Obiady przywożono ze stołówki Szkoły
Podstawowej w Borku Wlkp., a pozostałe posiłki przygotowywała pani Wiesława Krawczyk. W piątkowy wieczór
zaprezentowali swoje umiejętności wokalno-aktorskie
przybyłym gościom: v-ce Staroście Powiatu Gostyńskiego
Januszowi Sikorze, Sekretarz Gminy Borek Wlkp. Elżbiecie

zajęcia aerobiku, tańca współczesnego i piłki siatkowej.
W piątek 1 lutego odbył się I Przegląd Zespołów Tanecznych w
Gostyniu pod hasłem "Taniec bez granic". W przeglądzie tym
wzięły dwie grupy z Borku Wlkp. W kategorii tańca nowoczesnego wystąpiła grupa prowadzona przez M. Paździerską,
prezentując układ aerobikowy. W kategorii tańca współczesnego udział wzięła grupa dziewcząt prowadzona przez
A.Juskowiak - niestety nie udało się zdobyć żadnego wyróżnienia.
14 lutego 2008 w sali gimnastycznej SP w Borku Wlkp.
odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Aerobiku Grupowym.
Wśród szkół gimnazjalnych wygrała grupa z Ponieca, tuż za
nią gimnazjum z Gostynia oraz na trzecim miejscu gimnazjalistki z Borku Wlkp., na czwartym uplasowała się grupa z
Pępowa.
Wśród szkół podstawowych wygrała borecka podstawówka.
Kolejnym etapem zmagań zespołów aerobikowych były
zawody rejonowe, które odbyły się 20 lutego w Lesznie w
Hali Trapez. W kategorii szkół gimnazjalnych wystąpiło 12
zespołów. Po bardzo wyrównanej walce i dość kontrowersyjnym werdykcie sędziów Gimnazjum w Borku Wlkp.
uplasowało się na 4 miejscu. Pierwsze miejsce zajęło
Gimnazjum z Ponieca, drugie z Gostynia a trzecie z
Leszna.

F

ERIE ZIMOWE 2008‘ Z PIŁKĄ RĘCZNĄ. W tym
roku piłkarki ręczne z UKS Borek Wlkp. ferie zimowe
spędziły dosyć intensywnie i różnorodnie. Już 26 stycznia
wyjechały do Warszawy na Turniej Piłki Ręcznej Juniorek,
na którym po dość wyrównanych meczach uplasowały się
na 7 miejscu . Turniej wygrała drużyna z UKS Wilanowia.
Podczas czterodniowego pobytu dziewczęta zdążyły zrobić
zakupy, potrenować oraz zwiedzić centrum Warszawy - Pałac
Kultury i Nauki, gdzie wjechały na 30 piętro i podziwiały
panoramę miasta. Zwiedziły również interaktywną wystawę z
Museo Tridentino di Scienze Naturali – Włochy, pt. „ Zabawy
z Einsteinem” czyli fizyka na wesoło. Kolejnym etapem
wycieczki po Warszawie, był spacer zabytkową ulicą Nowy
Świat, Krakowskie Przedmieście, Kościół św. Anny, aż doszły
do Starego Miasta , Barbakanu i Nowego Miasta skąd
przeszły pod pomnik Małego Powstańca oraz pomnik
upamiętniający Powstańców Warszawskich. Tą dosyć długą
pieszą wycieczkę zakończyły na Placu Bankowym, gdzie po
8 godzinach wędrowania wsiadły na kilka minut do metra.

Pawlak, Przewodniczącej GKRPA Jolancie Majchrzak.

F

ERIE NA SPORTOWO. W czasie tegorocznych ferii, tak
jak w latach ubiegłych na sali gimnastycznej ZS w
Borku Wlkp. odbywały się zajęcia rekreacyjno-sportowe.
Zajęcia prowadzone były codziennie. Pod czujnym okiem
nauczycieli wychowania fizycznego (M.Paździerska,
A.Juskowiak). Uczniowie mieli okazję uczęszczania na
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Wieczorem, trudy pieszej wycieczki zostały „spłukane”
godzinną kąpielą na basenie MOS Ochota. Warszawę
pożegnały 30 stycznia i do 2 lutego odpoczywały, aby 3
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lutego rozpocząć w Oborzyskach Starych intensywne
przygotowania do drugiej rundy rozgrywek o Mistrzostwo
Wielkopolski w Piłce Ręcznej Juniorek Młodszych. Przez 7
dni trenowały 3 razy dziennie, zgłębiając tajniki gry w
piłkę ręczną. Na obóz ten pojechałyśmy dzięki wsparciu
finansowemu, jakie otrzymałyśmy z Banku Spółdzielczego
w Gostyniu oraz wsparciu rodziców trenujących zawodniczek.

F

ERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE. Biblioteka
Publiczna w okresie ferii zimowych, przygotowała dla
dzieci i młodzieży szereg atrakcyjnych zajęć, zachęcających do
przebywania w bibliotece i obcowania z książką.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, podczas
których wykonywały KARTKĘ WALENTYNKOWĄ wraz z
życzeniami dla najbliższych. Podczas głośnego czytania,
uczestnicy mieli okazję poznać wiele ciekawych bajek. Dużą
wyobraźnią i fantazją wykazały się na zajęciach pt.
SKOJARZENIA – ZAGADKI- KALAMBURY. Największym
powodzeniem cieszyły się gry stolikowe oraz zajęcia kompu-

terowe.
W pierwszym tygodniu ferii ( tj. w środę 30.01 ) bibliotekę
odwiedziła wycieczka dzieci ze Szkoły Podstawowej im. E.
Bojanowskiego z Wycisłowa - 35 osób wraz z opiekunkami.
Dzieci zapoznały się z funkcją biblioteki i pracą bibliotekarzy.
Przez okres ferii biblioteka zaprosiła dzieci i młodzież do
wzięcia udziału w konkursie plastycznym ph. „ Mój przyjaciel
książkowy”. Spotkanie laureatów
oraz rozstrzygnięcie

konkursu odbyło się 15 lutego w czytelni biblioteki. Na
konkurs wpłynęło 45 prac. Laureaci otrzymali atrakcyjne
nagrody i dyplomy, pozostali słodycze i zakładki do książek.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych:
I KATEGORIA.( dzieci w wieku 3-6 lat ): I miejsce – Kurzawa
Marta (Borek Wlkp.), II miejsce – Giglewicz Katarzyna (Borek
Wlkp. ), III miejsce – Janowski Artur (Wycisłowo )
II KATEGORIA ( od 7 do 12 lat ):
I miejsce – Augustyniak Monika ( Borek Wlkp. ), II miejsce –
Bartkowiak Ewa ( Borek Wlkp. )
III miejsce – Janowska Karolina ( Wycisłowo )
III KATEGORIA ( od 13 lat ):
I miejsce – Janowska Katarzyna ( Borek Wlkp.), II miejsce –
Smolarek Kinga ( Borek Wlkp.).
Po części oficjalnej, Przewodnicząca Komisji O światy P. Róża
Jędrosz, w ramach kampanii
„Cała Polska czyta dzieciom” , przeczytała dzieciom ksiązkę H.
Ch. Andersena pt. „ Calineczka”.

A

KCJA ZIMA Z LOK-iem. W okresie od 29 stycznia do 1
lutego 2008 roku na strzelnicy Szkoły Podstawowej w
Borku Wlkp. odbywały się zajęcia rekreacyjne dla dzieci i
młodzieży z terenu gminy Borek Wlkp. Organizatorem
wypoczynku było Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp. przy
współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i M-GOK w Borku Wlkp.
Zainteresowanie strzelectwem przerosło oczekiwania organizatorów. Łącznie czynnie wypoczywało 84 uczestników.
Największym powodzeniem cieszyła się nauka strzelania z
karabinka pneumatycznego, następnie rzut lotką, a wśród
dzieci z klas I-IV również malowanie i rysowanie dowolną
techniką.
W czasie akcji „Zima z LOK-iem” przeprowadzono zawody
sportowe w trzech kategoriach wiekowych oraz konkurs
plastyczny, w którym dzieci wybierały dowolny temat: „Zima”,
„Jak spędzasz wolny czas w okresie ferii zimowych” oraz
„Jakie znasz rodzaje broni”. Ostatni temat cieszył się największym powodzeniem ale zainteresowanie wzbudził
również temat „Zima”.
Nad przebiegiem nauki strzelania oraz zawodami czuwali

opiekunowie i instruktor strzelectwa sportowego.

W

YJAZD DO KINA.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży, która ferie spędzała w
domu, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
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Publiczna w Borku Wlkp. zorganizowały wyjazd do
KINEPOLIS na następujące filmy: „Zaczarowana” , „Asterix
na Olimpiadzie’. Wyjazd odbył się w czwartek 7 lutego, w
wycieczce wzięło udział 41 osób. Miłym dopełnieniem

wyjazdu była wizyta w Restauracji McDonald`s.

P

OKAZ PRZYRODNICZY “FAKIR I WĘŻE”.
Niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju egzotyczny
występ Fakira Radamesa pt. “Fakir i węże” odbył się 30
stycznia w sali M-GOK w Borku Wlkp.
Program obejmował :
- taniec i ewolucje z ogniem
- pokaz pytonów tygrysich i boa dusicieli
- barwne opowieści o pochodzeniu, życiu i zwyczajach węży
- bezpośredni kontakt z dzikimi zwierzętami
- możliwość zrobienia indywidualnej i zbiorowej fotografii z
wężami
Znakomita oprawa artystyczna, orientalny strój i muzyka
dodały uroku i tajemniczości… wszystko to wprowadziło
publiczność w świat egzotyki i dzikiej natury. W pokazie
przyrodniczym wzięło udział około 200 osób. Organizatorem
imprezy był Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku

się wspólnym tańcem, a każdy uczestnik otrzymał kolorowy
kotylion. Scenariusz imprezy oparty był na prowadzonych
konkursach przeplatanych muzyką
i tańcami. Zabawy
rytmiczno – ruchowe dla uczestników Balu przygotowała i
prowadziła pani Róża Jędrosz z pomocą harcerek XIV Drużyny
Harcerskiej Wycisłowo. Były to m. in. taniec z balonem, rzut
beretem, oddzielanie fasoli od grochu, dmuchanie balonów. W
ostatniej z wymienionych konkurencji startowały dzieci oraz
rodzice. Komisja wybrała króla i królową balu oraz 8 osobową
świtę królewską. Królową Balu została Zosia Kasperkowiak ,
królem – Staś Ludwiczak. Najpiękniejsze kostiumy zostały
nagrodzone maskotkami. Pluszową przytulankę otrzymał także
najmłodszy uczestnik Balu. Organizatorzy przygotowali dla
milusińskich cukierki i lizaki . Imprezie towarzyszyła loteria
fantowa z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Część
dochodu z loterii przekazano na finansową pomoc dla kilkumiesięcznego Filipka z Grodnicy, cierpiącego na raka, który na
zaproszenie organizatorów wraz z rodzicami pojawił się na
Balu. Środki pieniężne na pokrycie kosztów leczenia dziecka
przekazało także Koło Gospodyń Wiejskich z Borku Wlkp.,
Rewir Dzielnicowych Policji w Borku Wlkp., uczestnicy
Turnieju Kopa Sportowego z Borku Wlkp. i Jarocina oraz
harcerze z Wycisłowa. Imprezę uświetnił występ taneczny
Zespołu Six Steps , którego instruktorką jest pani Justyna
Włodarska z Gostynia. W Balu wzięło udział ok. 300 osób.
Oprawę muzyczną zapewniła grupa „Klimat”. Sponsorami
Balu byli : Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, „Unirol”
A. Wira, R. Janicki, K. Szymczak Sp. j., „Sezam – Borek” Sp. z
o. o. , pan Franciszek Celka, pan Jerzy Pawlicki, pan Stanisław
Maturski, pan Zdzisław Moskalik, państwo Ewa i Szymon

Janiszewscy oraz pan Michał Dopierała.

S

Wlkp.

B

AL KOSTIUMOWY DLA DZIECI. Dnia 3 lutego 2008
roku w Sali M – GOK w Borku Wlkp. odbył się Bal
Kostiumowy dla dzieci do lat 12.Organizatorem był Miejsko –
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Imprezę
prowadziła pani Regina Kot. Wszystkie dzieci przybyły w
pięknych karnawałowych strojach, bowiem to dla nich jedyna
okazja, by wcielić się w ulubioną postać . Zabawa rozpoczęła
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POTKANIE SENIORÓW. Dnia 20 stycznia 2008 r. w
świetlicy wiejskiej w Koszkowie zebrali się seniorzy z
Koszkowa, aby uczcić Dzień Babci i Dziadka.
Organizatorami spotkania był sołtys wsi Sławomir Tronina i
Pani Róża Jędrosz wraz z XIV Drużyną Harcerską Wycisłowo .
Seniorzy wysłuchali i obejrzeli program artystyczny przygotowany przez dzieci z Koszkowa . Po koncercie kolęd, pastorałek i ballad wspólnie śpiewano kolędy. Panowała miła i
serdeczna atmosfera.
Wielu zebranych wyraziło swoje
zadowolenie z faktu, że mogli się spotkać i miło spędzić czas
przy kawce i herbatce oraz ciasteczkach.
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OZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „NA SZOPKĘ I
STROIK BOŻONARODZENIOWY”. Podsumowanie
Konkursu Plastycznego „ Na Szopkę i Stroik
Bożonarodzeniowy” zorganizowanego przez Miejsko –
Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Borku
Wlkp. odbyło się 8.01.2008r. w sali M – GOK. W konkursie
wzięły udział 53 osoby. Komisja konkursowa dokonała oceny
53 prac (27 stroików, 26 szopek) w kilku kategoriach wiekowych. Pierwsze miejsca zajęli:
I kategoria – od 7 – 10 lat
I miejsce – Marciniak Janusz kl.III S.P. Borek Wlkp.
II kategoria – 11 – 13 lat
I miejsce – Kubiak Hubert kl. IV S.P. Wycisłowo
III kategoria – 14 – 18 lat
I miejsce – Grzemski Dawid kl. I Gimnazjum Borek Wlkp.
IV kategoria – powyżej 18 lat
I miejsce – Kobierska Adrianna Borek Wlkp.

P

OWIATOWYM HALOWYM TURNIEJU MDP. II
miejsce w klasyfikacji ogólnej zajęła drużyna reprezentująca gminę Borek Wlkp. w VII Halowym Turnieju
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W sobotnie przedpołudnie 26 stycznia br. w Skoraszewicach, w czasie rozgrywek halowego Turnieju MDP, gminę Borek Wlkp. reprezentowały MDP Borek Wlkp. i OSP Siedmorogów Drugi.
Celem turnieju jest integracja, popularyzacja i krzewienie
kultury fizycznej wśród młodzieży, pogłębianie wiedzy i
umiejętności z zakresu pożarnictwa i ruchu drogowego oraz
pogłębianie wiedzy dotyczącej otaczającej na przyrody i jej
bogactw.
Organizatorami turnieju byli:
- Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Gostyniu,
- Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Pępowie,
- Urząd Gminy w Pępowie,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Gostyniu,
- Starostwo Powiatowe w Gostyniu,
- Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu,
- Nadleśnictwo Piaski,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Karolewie.
Turniej przeprowadzony został w dwóch kategoriach dla
dziewcząt i chłopców z roczników 1982 i młodszych z terenu
powiatu gostyńskiego.
Młodzież rywalizowała w następujących konkurencjach:
rzut piłką do kosza, rzut piłką do ruchomej tarczy, wyścig w
workach, przeciąganie liny (węża strażackiego), rzut lotkami
do tarczy, strażacki tor przeszkód a także rozwiązanie testu z
wiedzy teoretycznej.
Po ponad czterogodzinnych zmaganiach sędzia główny
zawodów – Artur Paździerski ogłosił wyniki, a przybyli na
turniej przedstawiciele organizatorów wręczyli pamiątkowe
puchary oraz dyplomy.

I

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ MDP.
Inicjatorem „I Halowego Turnieju Piłki Nożnej MDP
Gminy Borek Wlkp. Zimnowoda 2008 była Młodzieżowa Rada
MDP przy Zarządzie Miejsko-Gminnym ZOSP RP w Borku
Wlkp. Turniej zorganizowany został przez Zarząd Oddziału
M.-G ZOSP RP w Borku Wlkp., OSP w Zimnowodzie oraz
Radę MDP. Do rywalizacji przystąpiła młodzież w wieku 12-16

lat z MDP: Borek Wlkp.,
Bruczków, Jeżewo, Karolew,
Skoków, Studzianna, Zalesie i
Zimnowoda.
Tu r n i e j
rozegrany został 2 marca w
hali sporto-wej ZS w
Zimnowodzie, po złożeniu
przez MDP kwiatów pod
tablicą Patrona Zespołu Szkół
– Jana Pawła II.
Imprezę zaszczycili goście:
Burmistrz Borku Wlkp.
Marian Jańczak,
Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.
Roman Kręciołek, Dyrektor
ZS w Zimnowodzie Barbara
Krzekotowska oraz Proboszcz zimnowodzkiej parafii ks.
Eugeniusz Kiszka. Spotkanie sędziowali : Rafał Szmyt i
Tomasz Marszałek. Zwycięzcy otrzymali puchary a wszystkie
drużyny dyplomy i upominki.

P

RZYZNANE STYPENDIA DLA BORECKICH
SPORTOWCÓW. Starostwo Powiatowe w Gostyniu od
kilku lat przyznaje stypendia sportowe dla zawodników
amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W tym roku
uroczystość wręczenia stypendiów odbyła sie na „III Targach
Edukacyjnych Gostyń 2008”, w dniu 14 marca. Wśród
stypendystów są mieszkańcy naszej gminy: Weronika Łakomy
– Borek Wlkp (Gliwice), Martyna Wawrzyniak – Jeżewo,
Romana Fornalik – Trzecianów, Florentyna Pawlak –
Koszkowo (MKS MOS OCHOTA WARSZAWA), które należą
do Uczniowskiego Klubu Sportowego w Borku Wlkp., oraz
Mariusz Stanisławski – zawodnik UKS LOK „LESNA” w
Lesznie. Sportowcy otrzymywać będą przez okres 4 miesięcy
stypendium w wysokości 110 zł/ miesięcznie.
Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik – amator
mający stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu gostyńskiego, który posiada licencje zezwalającą na uprawianie
określonych dyscyplin sportowych, a w przypadku osoby
niepełnosprawnej spełnia wymogi określone w przepisach
statutowych i regulaminach organizacji krajowych i międzynarodowych zajmujących sie sportem osób niepełnosprawnych. Zawodnik taki musi zostać zakwalifikowany do reprezentacji kraju w danej dyscyplinie sportu lub zająć co najmniej
12 miejsce w mistrzostwach kraju w swojej kategorii wiekowej
lub też brać udział w oficjalnych zawodach międzynarodowych w swojej kategorii wiekowej oraz realizować
program przygotowań do kolejnych zawodów tej samej rangi.
Stypendium przyznaje Zarząd powiatu na wiosek klubu
reprezentującego zawodnika poparty opinią właściwego
polskiego związku sportowego lub z własnej inicjatywy, po
zasięgnięciu opinii komisji rady powiatu właściwej dla spraw
sportu. Wnioski o stypendium składa się do 30 października
roku poprzedzającego dany rok budżetowy.

P

IŁKA RĘCZNA. Piłkarki ręczne z UKS Borek Wlkp. w
październiku ubiegłego roku rozpoczęły rozgrywki o
Mistrzostwo Wielkopolski w kategorii juniorka młodsza.
W meczu inauguracyjnym dziewczęta prowadzone przez
Elżbietę Wojciechowską wygrały na wyjeździe z MKS Malta
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INFORMACJE
Poznań 24:19/11:11/- najwięcej bramek zdobyła Romana
Fornalik /9/ i Magda Dopierała /8/.
Wyniki: KKS Polonia Kępno: UKS Borek 37:17
UKS Borek: UKS Bukovia Buk 30:31
UKS Borek:MKS MOS Gniezno 26:31
UKS Olimpijczyk Wągrowiec: UKS Borek 30:31
Z dorobkiem 4 pkt drużyna z Borku plasuje się na 4 miejscu.
Najskuteczniejsze zawodniczki rundy: M.Dopierała / 42/ i
R.Fornalik / 41/
Dwie zawodniczki /Romana Fornalik, Sylwia Klonowska/ z
UKS Borek zostały powołane /2.10/ do Kadry Wielkopolski i
wraz z nią brały udział w Turnieju Nadziei Olimpijskich w
Ciechanowie/ ranga Mistrzostw Polski/. Kadra Wielkopolski
zajęła 2 miejsce, przegrywając w finale z kadrą Śląska 21:17.
Romana Fornalik i Sylwia Klonowska otrzymały certyfikaty
oraz powołania do szkolenia centralnego juniorek ZPRP. W
listopadzie brały udział w akcji szkoleniowej kadry Juniorek w
Cetniewie, gdzie miały okazję osobiście poznać reprezentantki
Polski / aktualnie grające w Mistrzostwach Świata / oraz trenera
kadry - mieszkańca Borku Wlkp. p. Zenona Łakomy.

P

IŁKA NOŻNA. W sezonie 2007/2008 UKS Borek Wlkp.,
sekcja piłka nożna bierze udział w rozgrywkach Okręgu
lesczyńskiego w dwóch kategoriach wiekowych: orlik i junior
młodszy. W rundzie jesiennej podopieczni Artura
Paździerskiego rozegrali 12 meczy i z dorobkiem 20 pkt
zajmuja 5 miejsce w tabeli, po: Kani Gostyń, Rawi Rawicz,
Sparcie Miejska Górka, Krobiance Krobia,
Z ubiegłorocznego składu odeszli: Jakub Budzyń / Lech
Poznań/, Mateusz Osiewicz / Remes Opalenica/, Jakub
Paździerski / MSP Szamotuły /, Szymon Wawrzyniak, Michał
Kasprzak, Piotr Szczepaniak, Fryderyk Malicki - wszyscy do
drużyny seniorów "Wisła" Borek
W sezonie 2007/2008 do rozgrywek Okręgu leszczyńskiego w
kategorii młodzik /r.1997/ zostali zgłoszeni chłopcy prowadzeni przez Tomka Gawrońskiego. W rundzie jesiennej
chłopcy rozegrali 8 meczy z czego 6 zakończyło się zwycięstwem , a 2 niestety przegrali. Na zakończenie I rundy zajmują 2
miejsce.

K

ONKURS NA LOGO GMINY. W najbliższym czasie
Burmistrz Borku Wlkp. ogłosi konkurs na logo Gminy
Borek Wlkp. Herb Gminy Borek Wlkp. jest pięknym ale
skomplikowanym znakiem gminy, dlatego zrodził się pomysł,
aby opracować logo gminy, które będzie łatwe do zapamiętania
i wykorzystania w celach marketingowych . Logo-znak
graficzny będzie miał zastosowanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych naszej gminy. Opracowując logo
należy wziąć pod uwagę wartości projektowe, marketingowe
jak też wartości użytkowe, dlatego logo powinno być oryginalne z oddaniem charakteru gminy, łatwe do zapamiętania i
rozpoznania oraz wywołujące pozytywne skojarzenia, a także
funkcjonalne. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie,
którego regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej naszej gminy (www.borekwlkp.pl)

O

GŁOSZENIA:

- Informujemy,że w ramach współpracy z PUP w Gostyniu w
dnia od 13 lutego do 15 lutego br. w MGOK w Borku Wlkp.,
odbyło się szkolenie aktywizujące dłużników alimentacyjnych
i osób bezrobotnych .
- Osoby zainteresowane wypożyczeniem bezpłatnym wózka

str. 14

inwalidzkiego prosimy o zgłoszenie się do tutejszego OPS w
godzinach urzędowania. Telefon kontaktowy (065)5716112
- Od 10 marca br. zmianie uległy godziny pracy Urzędu
Miejskiego w Borku Wlkp., w związku z czym urząd czynny
jest w następujących godzinach: w poniedziałek od 8:00 16:00; od wtorku do piątku od 7:00 -15:00
- Zajęcia strzeleckie na strzelnicy Szkoły Podstawowej im.
Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. w 2008 roku odbywają się
w środę w godz. 17.00-19.00. Zapraszamy sympatyków tego
sportu.

D

ZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W GMINIE.
Wskaźnik aktywności gospodarczej w gminie Borek
Wlkp. kształtuje się na średnim poziomie. Działalność
gospodarcza charakteryzuje się dużą dynamiką zmian. W
ubiegłym roku zanotowano dużą liczbę zarejestrowanych jak i
wyrejestrowanych firm, w szczególności w branży handlowej i
w budownictwie oraz znaczny wzrost liczby firm związanych z
usługami dla ludności. W minionym roku liczba podmiotów
gospodarczych wzrosła o 9 podmiotów.

C

IEKAWOSTIKI USC. Jak wynika z danych statystycznych Urzędu Stanu Cywilnego w minionym roku
liczba urodzeń wynosiła 97 i była wyższa porównując z rokiem
2006 o 9 urodzeń. Wyższa o 4 była także liczba zawartych
małżeństw i wynosiła 52. Dobrą informacją jest znacznie
mniejsza liczba zgonów, która w 2007 roku wynosiła 24 i była
niższa o 16 porównując do roku 2006.

H

umor

Teściowa przyjeżdża w odwiedziny do zięcia i córki. Drzwi
otwiera zięć
- O, mamusia! A mamusia na długo?
- Na tak długo synku, aż wam się znudzę.
- To mamusia nawet nie wejdzie?
Okulista do pacjenta:
- Mam dla pana dwie nowiny, dobrą i złą.
- Niech pan zacznie od dobrej, doktorze.
- Niedługo będzie mógł pan czytać bez okularów.
- To wspaniale, panie doktorze, cudownie! A zła?
- Ucz się pan Braille’a.
Dwóch malców siedzi w piaskownicy i dyskutuje:
- Mój tata jest najszybszy na świecie!
- A wcale że nie!
- A wcale że tak! Jest urzędnikiem. Pracuje codziennie do
piątej, a w domu jest piętnaście po czwartej.
- Szefie, musze dostać podwyżkę, ja z tej pensji nie mogę
wyżyć!
- Niech się Kowalski lepiej zastanowi, jak wyżyje bez tej
pensji...
Przychodzi facet do sklepu:
- Poproszę cukier w kostkach,
- Przykro mi nie ma,
- To po proszę jakąś inną tanią bombonierkę dla teściowej?
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Jasełka - Przedszkole Karolew

Konkurs “Na Szopkę i Stroik Bożonarodzeniowy”

Zimowisko w Wycisłowie

Bal kostiumowy - MGOK Borek Wlkp.

Jasełka - Przedszkole Karolew

Dzień Babci i Dziadka - Przedszkole Karolew
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