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Szanowni Państwo!

Minęło już 10 lat od kiedy jestem z Państwem i zarządzam
naszą gminą.
To dużo a zarazem mało czasu, aby spełnić wszystkie Państwa
oczekiwania a także nasze wspólne zamierzenia.
Na pewno już nie jeden raz próbowaliście Państwo
w Waszych domach podsumować Moją działalność
z gorszym lub lepszym rezultatem.
Ponieważ pamięć jest ,,ulotna’’ - dużym ułatwieniem
w przypomnieniu wydarzeń z ostatniego okresu jest obecny
Magazyn Samorządowy. Przygotowany został ze specjalną
jubileuszową dedykacją dla naszych mieszkańców.
Serdecznie pozdrawiam

Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ Marian Jańczak
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Rozmowa Zespołu Redakcyjnego z Burmistrzem
Marianem Jańczakiem
Panie Burmistrzu co zdecydowało o tym , że został Pan
Burmistrzem?
Cofam się pamięcią do jesieni 1998 roku, kiedy to po wyborach
Rady Miejskiej Borku Wlkp., 30 października odbyła się
Sesja Inauguracyjna, na której wybrano wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Borku Wlkp. : Panów Marka Rożka i
Mariana Łuczaka. Na tej sesji zwykle wybierano także
Przewodniczącego Rady Miejskiej i burmistrza, gdyż nie było
wówczas wyborów bezpośrednich. Tym razem było inaczej, nie
wybrano przewodniczącego i burmistrza, w związku z tym
zaplanowano drugą część sesji inauguracyjnej na dzień 3
listopada 1998 r. Na początku sesji wybrano Przewodniczącego
Rady Miejskiej Borku Wlkp. Pana Tadeusza Jańczaka, a
później przystąpiono do głosowania nad wyborem burmistrza.
Wśród kandydatów byłem Ja i Pan Eugeniusz Bindrowski –
poprzedni burmistrz, który był poważnym kontrkandydatem.
Rada Miejska składała się wówczas z 20 radnych, co
spowodowało , że nie można było dojść do porozumienia, gdyż
dziesięciu głosowało za mną i pozostałych dziesięciu za Panem
Bindrowskim. Po przerwie odbyło się kolejne głosowanie i
wówczas to Ja zostałem wybrany 11 głosami Burmistrzem
Borku Wlkp.
Czy decyzję o objęciu funkcji burmistrza podjął Pan bez
wahania.?
To była trudna decyzja. Nazajutrz po wyborze zadzwoniłem do
Przewodniczącego Rady Miejskiej i poinformowałem go, że
chciałem złożyć rezygnację. Głównym powodem była
działalność gospodarcza, którą wtedy prowadziłem.
Nakłoniono mnie jednak do pozostania .
Na początku były to rodzinne rządy?
Nie często się zdarza, że jeden z braci jest Przewodniczącym
Rady, a drugi burmistrzem. W naszym przypadku jeśli chodzi
o pracę nie miało to większego znaczenia. Nasze zdania były
raczej odmienne jeśli chodzi o kierowanie gminą. Rzadko się
zdarzało, że zgodnie podejmowaliśmy decyzje.
Od czego Pan zaczął swe urzędowanie?
Od podję c ia w spól ni e w yprac owa ne j dec yz j i z
Przewodniczącym Rady oraz Związkiem Kombatantów i
Byłych Więźniów Politycznych w Borku Wlkp., że dzień 11
listopada będzie dniem modlitwy za Ojczyznę. Do dziś
uroczyście obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości
Polski nie tylko w kościele, ale także na rynku w Borku Wlkp.
Jakie niespodzianki spotkały Pana w nowej pracy?
Na początku nie było większych niespodzianek. Potrafiłem
przewidzieć pewne sytuacje.
Jedynym zaskoczeniem była w 2005 r nagła śmierć Skarbnika
Gminy Pani Krystyny Walczak.
Panie Burmistrzu, początki rządów są zawsze trudne. Czy
może Nam Pan powiedzieć jakie sprawy przysparzały
wtedy najwięcej problemów?
W początkowej fazie, musiałem przekonać radnych co do
słuszności podejmowanych przeze mnie decyzji inwestycyjnych.
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Jak ocenia Pan swoją pracę po 10 latach zarządzania?
Jak każdą inna pracę na rzecz społeczeństwa.
Dziękujemy za rozmowę i życzmy dalszych sukcesów w pracy.
Zespół Redakcyjny
WYKAZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
Kadencja 1998 - 2002
1. Jańczak Tadeusz - Przewodniczący Rady
2. Celka Sylwester
3. Dajewski Leszek
4. Dębowiak Mieczysław
5. Dolatowski Henryk
6. Gnacy Jan
7. Janowski Edward
8. Janowski Stanisław
9. Jańczak Marian
10. Banaś Kazimierz
11. KubiakAndrzej
12. Kubiak Ireneusz
13. Kowalski Mieczysław
Tadeusz Jańczak
14. Kręciołek Roman
Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.
15. Łuczak Marian
kadencji 1998-2002
16. Matuszewski Zbigniew
17. Rożek Marek
18. Prałat Jerzy
19. Szczepaniak Mariusz
20. Marszałek Grzegorz
Kadencja 2002 - 2006
1. Kręciołek Roman - Przewodniczący Rady
2. Łuczak Marian
3. Dębowiak Mieczysław
4. Dopierała Michał
5. Kot Regina
6. KubiakAndrzej
7. Jędrosz Róża
8. Klonowski Zygmunt
9. Banaś Kazimierz
10. Pawlak Tomasz
11. Prałat Jerzy
12. Rożek Marek
13. Rozwora Irena
Roman Kręciołek
14. Szczepaniak Mariusz
Przewodniczący Rady
15. Szczepaniak Tomasz
Miejskiej Borku Wlkp.
od 2002 r.

Kadencja 2006 - 2010
1. Kręciołek Roman - Przewodniczący Rady
2. Łuczak Marian
3. Dębowiak Mieczysław
4. Tomczak Tadeusz
5. Kowalski Mieczysław
6. KubiakAndrzej
7. Jędrosz Róża
8. Dajewski Leszek
9. Wachowski Jan
10. Szymczak Józef
11. Jańczak Tadeusz
12. Rożek Marek
13. Rozwora Irena
14. Gruszka Marek
15. Szczepaniak Tomasz
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WYKAZ SOŁTYSÓW
Kadencji 1999 - 2003
1. Janowski Edward
2. Pusledzka Krystyna
3. Lindner Karol
4. Celka Sylwester
5. Dębowiak Mieczysław
6. Antczak Roman
7. Kycia Lech
Kadencja 2003 - 2007
8. Kobierski Marian
1.Janowski Edward
9. Marciniak Piotr
2.Parysek Ryszard
10. Furmaniak Irena
3.Lindner Karol
11. Wawrzyniak Zbigniew
4.Celka Sylwester
12. Trawiński Stanisław
5.Dębowiak Mieczysław
13. Łuczak Marian
6.Antczak Roman
14. Augustyniak Zbigniew
7.Mróz Marek
15. Szymczak Władysław
8.Kobierski Marian
16. Antkowiak Marian
9.Gawroński Romuald
17. Dopierała Waldemar
10.Furmaniak Irena
18. Andrzejczak Eugeniusz
11.Wawrzyniak Zbigniew
19. Tomczak Tadeusz
12.Trawiński Stanisław
20. Jankowski Marian
13.Łuczak Marian
21. KubiakAndrzej
14.Andrzejak Marian
22. Banaś Kazimierz
15.Szymczak Władysław
23. Figielek Bogdan
16.Antkowiak Marian
17.Dopierała Waldemar
Kadencja 2007 - 20011
18.Roszak Marian
1. Janowski Edward
19.Tomczak Tadeusz
2. Parysek Ryszard
20.Jankowski Marian
3. Lindner Karol
21.Kubiak Andrzej
4. Celka Sylwester
22.Banaś Kazimierz
5. Dębowiak Mieczysław
23.Krzyżasiak Mieczysław
6. Antczak Roman
7. Mróz Marek
8. Kobierski Marian
9. Gawroński Romuald
10. Tronina Sławomir
11. Wawrzyniak Zbigniew
12. Trawiński Stanisław
13. Łuczak Marian
14. Andrzejak Marian
15. Szymczak Władysław
16. Antkowiak Marian
17. Dopierała Waldemar
18. Roszak Marian / Snela Jacek
19. Tomczak Tadeusz
20. Jankowski Marian
21. KubiakAndrzej
22. Banaś Kazimierz
23. Krzyżasiak Mieczysław
STANOWISKA URZĘDNICZE!!!
Marian Jańczak obejmując urząd burmistrza zastał dwudziestu
urzędników. Mimo, że z roku na rok przybywa nowych zadań
w samorządzie na dzień dzisiejszy w naszym urzędzie pracuje
niewiele więcej urzędników. Jest to efekt dobrej pracy, organizacji i reorganizacji zasobów kadrowych . W ostatnim okresie
urząd ,,odmłodził się ‘’. Na stanowiskach urzędniczych pracuje
wiele nowych i młodych twarzy. To efekt odejścia kilku
urzędników na emeryturę i rentę. Nie każdy z odchodzących
urzędników mógł przekazać ,,swoją pałeczkę’’ następcy.
Niektóre stanowiska zostały zlikwidowane, a pojedyncze

zadana przydzielono innym wcześniej przygotowanym
urzędnikom. Pan Burmistrz dba o to, aby urząd nie przerastał w
etatowych urzędników, ale wspiera ich pracę stażystami. Tym
samym daje szansę młodym ludziom na przygotowanie do
pierwszej pracy.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
Liczba jednostek organizacyjnych zmieniała się z różnych
powodów. Były to zarówno wymogi ustawowe jak
i potrzeby naszego samorządu. Dla przykładu przypomnijmy,
że oprócz szkół podstawowych, które już wcześniej funkcjonowały od 1999 roku nastąpił ustawowy obowiązek utworzenia
gimnazjum. Początkowo na terenie gminy powstało jedno
gimnazjum i mieściło się w Szkole Podstawowej w Borku
Wlkp. W 2001 roku nastąpił przełom i powstał Zespół Szkół, w
skład którego wchodzą : gimnazjum, liceum ogólnokształcące,
liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa i uzupełniające liceum ogólnokształcące. Od września 2002 roku
Zespół Szkół przeniósł się do nowej siedziby przy ul.
Dworcowej. W 2002 roku utworzono drugie gimnazjum w
Zimnowodzie i tym samym powstał Zespół Szkół Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie. Nie tylko tworzono jednostki ale również je likwidowano np. zlikwidowano
przedszkole w Jeżewie i Studziannie. W tym samym czasie
utworzono dodatkowo dwie jednostki organizacyjne :
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół do
obsługi szkół;
- Zakład Gospodarczy w celu realizacji zadań gminnych z
zakresu ochrony środowiska, bieżących remontów i napraw.
W trakcie reorganizacji obydwie jednostki zostały zlikwidowane. Obowiązki GZEAS przejęli dyrektorzy szkół oraz Urząd
Miejski. Zadania Zakładu Gospodarczego realizowane są przez
spółki gminne.
Obecnie funkcjonuje dziewięć jednostek organizacyjnych w
tym: pięć szkół oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Bibliotek Publiczna i Miejsko Gminny Ośrodek
Kultury.

jednostek

jednostek

SPÓŁKI GMINNE I UDZIAŁY W SPÓŁKACH:
Na terenie gminy działają dwie spółki gminne ze 100 %
udziałem gminy.
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 10 936 udziałów po
1000 zł
 Zakład Usług Komunalnych – 1327 udziałów po 100 zł
Udziały gminy w pozostałych spółkach:
 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych – 30
udziałów po 1000 zł
 Spółka ,,BIOPAL’’– 36 udziałów po 1000 zł.
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STOWARZYSZENIA Z UDZIAŁEM GMINY:
Przynależność gminy do stowarzyszeń nie jest przymusem, ale
część zadań możemy realizować tyko poprzez stowarzyszenia,
wiec czynimy to dla dobra i z korzyścią dla naszych naszych
mieszkańców
W poszczególnych latach różnie się to kształtowało.
Decydującą miarą przynależności to Stowarzyszenia jest
korzyść , jaką gmina z tego tytułu osiąga . Mając to na uwadze
myślimy nie tylko o korzyściach finansowych ale również
edukacyjnych i promocyjnych . Obecnie gmina należy do
trzech stowarzyszeń, a mianowicie:
⚫ Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich
w dziedzinie
ochrony środowiska
⚫ Wi elkopolski Ośrodek Ksz tał cenia i Studi ów
Samorządowych – w zakresie szkoleń i edukacji
⚫ Lokalna Grupa Działania ,,Wielkopolska z Wyobraźnią ‘’ –
pozyskiwanie środków finansowych na obszary wiejskie
PODATKI:
Rolny
Podatki w naszej gminie różnie się kształtowały. Porównując
ostatnie dziesięciolecie można powiedzieć, że nie było
radykalnego wzrostu stawek podatkowych. Najniższa stawka
podatku rolnego obowiązywała w 2000 roku i wynosiła 22,00 zł
i została obniżona o 11,00 zł w stosunku do stawki z roku 1999,
która wówczas wynosiła 33,00 zł . W 2001 i 2002 roku utrzymano stawkę z 2000 roku. Od 2003 roku minimalnie stawki
wzrastały i kształtowały się następująco: 33.45 zł (2003r),
34,57 (2004r), 37,67 zł ( 2005r), 27,88 zł ( 2006r),
35,52 zł (2007r), 45,00 zł ( 2008r) i obecnie obowiązująca
stawka podatkowa to 51,00 zł.
Od nieruchomości
Podatek od nieruchomości przedstawiał się następująco:
0,28 zł (1999r.); 0,31 zł ( 2000r.); 0,33 zł (2001 i 2002 r); 0,37 zł
( 2003 i 2004 r); 0,38 zł ( 2005, 2006 i 2007r);
0,42 zł (2008r); 0,43 zł (2009r)
Podatek od budynków pod działalność gospodarczą przedstawiał się następująco:
9,00 zł (1999); 12,00 zł (2000r); 12,50 zł (2001 i 2002r) ; 13,00
zł (2003r); 13,50 zł ( 2004, 2005, 2006,2007r);
14,00 zł (2008r); 14,42 zł ( 2009r) .
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
Porównując liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w okresie pomiędzy rokiem 1998, a 2008 można powiedzieć , że był to czas wielu zmian (wpisów i wypisów) spowodowanych sytuacją rynkową. Liczba zarejestrowanych
podmiotów w 1998 r wynosiła 342, a w 2008 roku 395.
Z wpisów do ewidencji działalności gospodarczej wynika, że w
ciągu ostatnich 10 lat dokonano aż 535 nowych wpisów,
wykreślono z ewidencji 442 przedsiębiorców oraz dokonano
zmian w 485 przypadkach.
Obecnie wzrasta zainteresowanie tzw. ,,małą przedsiębiorczością” , czyli handlem i usługami.
Aby przedsiębiorcy chcieli inwestować na terenie naszej
gminy, należało stworzyć odpowiednie warunki. Pracowaliśmy
nad tym kilka lat, ale efekty są widoczne. Priorytetem była
infrastruktura towarzysząca i dostępność terenu (wodociągi,
gaz, kanalizacja sanitarna, oczyszczalnia ścieków, obwodnica,
utwardzone drogi i prąd).

str. 4

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI W OKRESIE
1998-2008

INWESTUJEMY Z PRZYSZŁOŚCIĄ!
Ostatnie dzisięciolecie można nazwać okresem rozkwitu i
dużego ,,inwestowania’’naszej gminy.
Kolejność wykonywanych zadań podyktowana była największymi potrzebami naszych mieszkańców.
Nieodpłatnie pozyskano i uporządkowano wiele gruntów
agencyjnych z przeznaczeniem na cele publiczne.
Zadbano o gospodarkę wodną i ściekową ( wymieniono sieci
wodociągowe, pobudowano kanalizację sanitarną i oczyszczalnię ścieków, pobudowano zbiornik retencyjny.itd).
Uporządkowano gospodarkę śmieciową, stosując system
segregacji i odbioru wobec wszystkich mieszkańców. Zadbano
o edukację i naukę w szkołach budując i remontując budynki
szkolne. Wyremontowano i pobudowano wiele kilometrów
dróg i chodników nie tylko gminnych, ale również powiatowych, wojewódzkich i krajowych we współpracy z powiatem i
województwem. Zadbano o kościoły, parkingi , strażnice i
świetlice wiejskie, oraz boiska sportowe i place zabaw.
Wywalczno przy pomocy powiatu, bo tak to należy nazwać
karetkę pogotowia , która stacjonuje w Borku Wlkp . w celu
sprawniejszej obsługi medycznej naszych mieszkańców.
Wymieniono i zmodernizowano oświetlenie drogowe. Obecne
inwestycje mają służyć dobrej i przystępnej obsłudze mieszkańców. Zadbaliśmy o niepełnosprawnych – budujemy Zakład
Aktywności Zawodowej, remontujemy ratusz nie tylko ze
względu na jego wygląd zewnętrzny, ale przede wszystkim
chcemy dostosować miejsca pracy do sprawnej obsługi
naszych klientów. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy budowę
drogi odciążającej z kierunku Koźmina.
Opracowując miejscowe plany dajemy szansę na rozwój
budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycyjnego.
Stawiamy też na promocję naszej gminy , w bieżącym roku
powstaną dwa kolejne witacze oznakowujące naszą gminę od
strony Koźmina i Studzianny.
Przygotowani jesteśmy do prowadzenia dalszych dużych
inwestycji, których realizację rozpoczniemy od 2010 roku a
mianowicie: remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
budowa hali widowiskowo- sportowej, remonty świetlic
wiejskich w Studzinannie i Zalesiu. Jeszcze w br zostanie
wykonany chodnik prowadzący do cmentarza w Borku Wlkp.
Najlepszym tego dowodem jest rzeczywisty obraz w terenie,
ale dla przypomnienia poniżej zamieściliśmy wykaz tych
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inwestycji. Zadania realizowane były ze wszystkich możliwych źródeł finansowania często bardzo trudnych do pozyskania. Obecnie doszliśmy do etapu Unii Europejskiej i
jedynym większym źródłem dofinansowania inwestycji są
programy unijjne. Warunki jakie należy spełnić często są nie do
pokonania dla takich małych gmin jak nasza. Często zdarza się i
tak , że poświęcony czas i praca urzędników ,,idzie do kosza”
bo nie wystarczyło środków finansowych. Nie poddajemy się
jednak i jeżeli nie ma możliwości zrealizowania zadania z
własnych środków to szukamy innych źródeł finansowania.
Drogowe
budowa, przebudowa i remont dróg gminnych:
 Maksymilianów - 630 775,99 zł
 Grodnica - Osówiec - 505 293,48 zł
 ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp. - 602 489,00 zł
 drogi gminnej i budowa chodnika w Bruczkowie na odcinku
350 m 318 949,28 zł
 drogi gminnej w Bolesławowie na odcinku - 238 515,00 zł
 drogi gminnej w Głogininie na odcinku 590 m. - 87 347,00 zł
 drogi gminnej w Studziannie - 156 623,09 zł
 drogi gminnej Ustronie - Zalesie I etap - 197 074,31 zł
 drogi do przedszkola w Karolewie - 6 000,00 zł
 drogi krajowej nr 12 w m. Borek Wlkp. - 199 586,63 zł
 drogi gminnej Trzecianów Osiedle - 291 062,73 zł
 gminnej Leonów - Bolesławów - 230 483,40 zł
 nawierzchni Os. 600 - lecia - 43 280,55 zł
 Ustronie - Zalesie etap II - odcinek o długości 604 m
- 80 520,00 zł
 w Jeżewie - 16461,73 zł
 w Skokówku - 74 030,63 zł
 w Skokowie - 109 545,66 zł
 w Zalesiu - 65 200,00 zł
 w Celestynowie - 168 951,80 zł
 w Trzecianowie - 101 992,40 zł
 Zimnowoda - Bolesławów - 134 470,11 zł
 w Wycisłowie - 76 500,72 zł
 w Ustroniu - 33 184,98 zł
 w Trzecianowie - 27 753,66 zł
 w Wycisłowie - 30 840,08 zł
 w Bruczkowie -34 558,33 zł
 w Jeżewie - 6 461,73 zł
 ul. Granicznej w Borku Wlkp. - 14 000,00 zł
 ul. Wąskiej w Borku Wlkp. - 11 989,00 zł
 ul. Farnej w Borku Wlkp. - 17 753,66 zł
 ul. Rynkowej w Borku Wlkp. - 17 753,66 zł
pozostałe prace drogowe:
 modernizacja dróg gminnych: Siedmiorogów II - Celestynów
oraz Celestynów - Głoginin 363 024,57 zł
 poszerzenie drogi gminnej w Zimnowodzie - 23 599,90 zł
 remonty cząstkowe nawierzchni - 97 968,02 zł
 budowa zatoki postojowej w Zalesiu - 30 000,00 zł
 budowa zatoki autobusowej w Bruczkowie - 3 852,39 zł
 budowa chodnika w Zimnowodzie - 6 000,00 zł
 ułożenie chodnika w Skokowie -30 000,00 zł

 ułożenie chodnika w Zimnowodzie (przy drodze wojewódzkiej) – 18 000,00 zł

 budowa chodnika w Karolewie - 49 149,52 zł
 układanie chodników w m. Borek Wlkp., Zalesie i Jeżewo
- 73 574,14 zł

 ułożenie chodnika ul. Droga Lisia – 14 499.44 zł
 ułożenie krawężnika przy drodze gminnej w Zimnowodzie
- 4 700,00 zł

 zakup i montaż oznakowania na drogach gminnych
- 9 110,15 zł
Razem: 5 250 804 zł
Ochrona środowiska
 budowa przemysłowo - komunalnej oczyszczalni ścieków
Borek Wlkp.-Karolew - 7 213 381,61 zł
 budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Jeżewie
- Jaworach – 552 886,79 zł
 budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziannie
- 128 330 ,00 zł
 budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Zalesiu
- Wygoda - 60 429,60 zł
 budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Jawory
- 67 668,89 zł
 budowa sieci wodociągowej w Bruczkowie - 126 460,99 zł
 budowa sieci wodociągowej w Studziannie - 80 000,00 zł
 budowa sieci wodociągowej Głoginin – Zimnowoda
- 39 804,42 zł
 wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w Cielmicach
- 30 681,66 zł
 wymiana sieci wodociągowej oraz odbudowa chodnika w
Zimnowodzie - 85 000,00 zł
 wykonanie drenażu i zasypanie stawu w Borku Wlkp. (przy
stadionie) - 24 400,00 zł
 odbudowa zbiornika małej retencji w Jeżewie i rekultywacja
terenu - 134 827,00 zł
 budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borku Wlkp.
- 2 716 243,76 zł
 budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wlkp.
- 466 173,00 zł
 rekult ywacja wysypiska odpadów komunal nych
- 210 604,85 zł
 odbudowa zbiornika wody w Bruczkowie – 46 500,00 zł
Razem: 11 983 392 zł
Pozostałe
 budowa Szkoły w Zimnowodzie wraz z oczyszczalnią
ścieków - 2 400 000,00 zł
 termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Borku
Wlkp - 2.500.000 zł
 remont i adaptacja budynku na Gimnazjum i Zespół Szkół w
Borku Wlkp 2.114.620 zł
 przebudowa C.O. z dobudową kotłowni olejowej w SP w
Wycisłowie – 202 000,00 zł
 modernizacja oświetlenia ulicznego na boreckim rynku
- 109 385.54 zł
 I i II etap modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie
gminy - 940 000,00 zł
 wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości
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Maksymilianów - 16 330,00 zł
 wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców Wlkp.
w Borku Wlkp. - 34 240,00 zł
 remont świetlicy wiejskiej w Siedmierogowie I - 6 000,00 zł
 remont świetlicy wiejskiej w Jeżewie – 9 021,50 zł
 remont świetlicy wiejskiej w Siedmierogowie I
- 14 759,57 zł
 remont remizy OSP w Borku Wlkp. - 9 083,23 zł
 wykonanie parkingu i dojazdu do Domu Strażaka w Borku
Wlkp. - 29 157,50 zł
 renowacja figury NMP – 19 500,00 zł
 modernizacja C.O. w Ratuszu -18 280,63 zł
 budowa scateparku w Borku Wlkp. - 44 526,00 zł
 przebudowa budynku szkoły na Zakład Aktywności
Zawodowej w Leonowie - 1 259 020,36 zł, z czego środki
własne - 359 020,6 zł
Razem: 10 084 944 zł
GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
Przez ostatnie lata dużo pracowaliśmy inwestując w ochronę
środowiska, co też zaowocowało szczególnym wyróżnieniem,
kiedy to Gmina Borek Wlkp. 18 stycznia 2005 roku na Gali
Laureatów i Wyróżnionych VI Edycji Narodowego Konkursu
„Przyjaźni Środowisku” pod Patronatem Honorowym
Prezydenta RP otrzymała Certyfikat „Przyjaźni Środowisku”.
Jury konkursu doceniło starania naszej gminy i poczynione
inwestycje na rzecz ochrony środowiska, przyznając tytuł
„Gmina Przyjazna Środowisku”.
Stawiając na ochronę środowiska wybudowaliśmy przemysłowo-komunalna oczyszczalnie w Karolewie, kanalizację
sanitarną w miejscowościach Borek Wlkp., Karolew, JeżewoJawory i oczyszczalnie roślinno-stawową dla Szkoły
Podstawowej w Wycisłowie.
W celu ochrony powietrza zainwestowano w zmianę systemu
ogrzewania z węglowego na olej opalowy w Szkole
Podstawowej w Wycisłowie, termomodernizację oraz zmianę
systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Zespole Szkół i
Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. W pozostałych obiektach
użyteczności publicznej zmiany systemów ogrzewania
dokonano w latach 1998-2000.
Prężnie działa od 2002 roku selektywna zbiórka odpadów
opakowaniowych w mieście i wszystkich miejscowościach
sołeckich, poprzez rozstawione bezpłatnie pojemniki na
odpady segregowane. Władze gminy podjęły działania na rzecz
ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych, przeciwdziałaniu
erozji gleb oraz zwiększaniu zasobów biologicznych krajobrazu rolni-czego w Gminie Borek Wlkp. W tym celu nawiązana
została współpraca z Zakładem Badań Środowiska Rolniczego
i Leśnego Polskiej Akademii Nauk. Opracowany został projekt
sieci zadrzewień śródpolnych dla terenu całej gminy, który
zrealizowany został etapami w latach 2002-2005. Są to pasy
zadrzewień 6-9 m szerokości usytuowane wzdłuż dróg, cieków
wodnych oraz rozgraniczające pola o łącznej powierzchni 36
ha. Celem zadrzewień śródpolnych jest przeciwdziałanie erozji
wietrznej, wodnej oraz poprawę walorów estetycznokrajobrazowych. Daje to zwiększone możliwości zachowania
dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt, w tym licznych
gatunków pożytecznych dla rolnictwa, wzrost atrakcyjności
rekreacyjnej i łowieckiej terenu, co daje sprzyjające warunki do
rozwoju gospodarstw agroturystycznych.
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MIEJSCOWE PLANY W LATACH 1998-2009
Wszelkie inwestycje związane z rozwojem naszej gminy
opierały się na Planie Ogólnym Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Borek Wlkp. Jednak z dniem
31 grudnia 2003 roku stracił on ważność.
W tym samym roku, w którym stracił ważność Plan Ogólny,
zostało zatwierdzone Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borek Wlkp. Jest
ono ważne do dnia dzisiejszego. Od 2007 roku prowadzone są
zmiany w studium mające na celu przeznaczenie obszarów pod
boiska sportowe, place zabaw, miejsca postojowe i tereny pod
zabudowę.
Na przełomie 2006 i 2007 r. przystąpiono do opracowania 8
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do
marca 2009 r. weszły w życie następujące plany:
1.„Jeżewska” - obejmuje obszar o powierzchni około 15,7 ha,
przeznaczony pod lokalizację obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych.
2. „Jeżewo – tereny sportowe” - obejmuje obszar o powierzchni
około 2,5 ha przeznaczony pod lokalizację terenów sportu i
rekreacji oraz parkingu.
3.„Jeżewo – teren rekreacyjne” - obejmuje obszar o
powierzchni około 14,4 ha przeznaczony pod tereny sportu i
rekreacji wraz z drogą publiczną.
4. „Boisko” obejmuje obszar o powierzchni około 6 ha w planie
przeznaczony pod lokalizację sportu (kompleks boisk sportowych)
5. Osiedle „Powstańców Wlkp.” - obejmuje obszar o
powierzchni około 26,4 ha, przeznaczony pod lokalizację
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo z funkcją
usługową oraz usługi z zielenią urządzoną ogólnodostępną
oraz komunikacją i infrastrukturą techniczną.
6. „Frasunek”obejmuje obszar o powierzchni około 7,5 ha
przeznaczony pod lokalizację obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów.
Aktualnie prowadzone są prace nad sporządzaniem 2 miejscowych planów:
1. „Borek – Trzecianów” obejmuje obszar o powierzchni około
50 ha, na którym planuje się lokalizacje obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren obsługi produkcji w
gospodarstwach rolnych,
2. Osiedle „Jaraczewska” obejmuje obszar o powierzchni około
6,9 ha, na którym planuje się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Na terenie gminy od 1998 funkcjonuje 13 jednostek OSP:
Bolesławów, Borek Wlkp., Bruczków, Jeżewo, Karolew,
Siemiorogów II, Siemiorogów I, Skoków, Strumiany,
Studzianna, Wycisłowo, Zalesie i Zimnowoda. Obecnie
funkcjonują również młodzieżowe drużyny pożarnicze jest ich
12 plus 1 kobieca. Dwie jednostki OSP Borek i Karolew
włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Stan wyposażenia jednostek samochodowych ( 1998- 2008)
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Jak wynika z powyższego wyposażenie jednostek OSP uległo
znacznemu “odmłodzeniu” i wzbogaceniu. W 1998 r. nieodpłatnie pozyskany został nowy samochód Lublin II, przy dużym
udziale samorządu gminnego, powiatowego, firm i osób
prywatnych zakupiono w roku 2004 średni samochód ratowniczo - gaśniczy Star-Man dla OSP Karolew, a w roku 2007
lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford, na przekazanie
którego przybył do Zalesia Prezes Zarządu Głównego ZOSP
RP, Wicepremier Waldemar Pawlak.
Ze środków budżetowych i uzyskanej dotacji zakupiono wiele
drobniejszego wyposażenia i umundurowania, m.in. aparaty
powietrzne, piły do cięcia metalu i drewna, agregaty prądotwórcze, motopompy Niagara, hełmy bojowe, ubrania ochronne
i buty bojowe.
Wiele uwagi i środków poświęcono na modernizację i remonty
remiz strażackich:
- Borek Wlkp.(2001r.) – remont dachu, wykonanie pomieszczeń socjalnych i posadzek, zainstalowanie centalnego
ogrzewanie, wymiana okien i drzwi,
- Karolew – wykonanie pomieszczeń socjalnych, zainstalowanie centralnego ogrzewania, wymiana okien i drzwi oraz bram
wjazdowych,
- Głoginin (2001 i 2007r.) – modernizacja remizy i świetlicy,
- Jeżewo (2006r.) – modernizacja budynku kotłowni na remizę
strażacką,
- Zalesie (2002r.) – modernizacja remizy,
- Siedmiorogów Pierwszy (2005r.) – modernizacja remizy i
świetlicy,
- w 2007r. rozpoczęto modernizację remizy w Leonowie przy
OSP Bolesławów.
W roku 1998 przejęto w użytkowanie remizy po byłym
Kombinacie PGR w Karolewie: Bruczków, Karolew i Zalesie.
W 2001r. wszystkie jednostki OSP działające na terenie gminy
Borek Wlkp. zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
Od piętnastu lat działalnością bojową jednostek OSP kieruje
Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Borku Wlkp.
Grzegorz Marszałek.
W okresie minionego 10-lecia strażacy osiągnęli znaczące
wyróżnienia i zostali uhonorowani najwyższymi odznaczeniami resortowymi:
Złoty Znak Związku – najwyższe odznaczenie strażackie –
nadano:
– Śp. Władysławowi Szczęsnemu (OSP Zalesie) (1998)
– Janowi Kulińskiemu (OSP Borek Wlkp.)
– Grzegorzowi Marszałkowi (OSP Karolew)
– Janowi Sneli (OSP Zalesie)
W 2006 roku naczelnik OSP Borek Wlkp. Piotr Kuliński został
wybrany na Stra ża ka Roku 2005 Woje wódz tw a
Wielkopolskiego. Kierowana przez niego sekcja OSP w roku
2001 wywalczyła IV miejsce w Wojewódzkich Zawodach
Sportowo – Pożarniczych w Lądku.
Gmina Borek Wielkopolski szeroko współpracuję z Zarządem
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Borku Wlkp.,
którego prezesem od roku 2006 jest Mieczysław Dębowiak.
Wynikiem tej współpracy są osiągnięte wyniki w działalności
kulturalnej i wychowawczej młodzieży:
– w roku 2006 Szymon Kuklewski zostaje zwycięzcą na
szczeblu krajowym w konkursie plastycznym „Zapobiegajmy
pożarom”,
– uczniowie biorą udział w wojewódzkich eliminacjach
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Gmina Borek Wlkp. jest prekursorem na terenie powiatu
obozów i halowych turniejów Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, współuczestniczy w organizacji Rajdów MDP
województwa wielkopolskiego, a założona w 2007 roku
Kompania Honorowa bierze udział w uroczystościach na
szczeblu wojewódzkim.
OŚRODEK KULTURY
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. jest
instytucją upowszechniającą kulturę, sport i rekreację,
działającą na rzecz środowiska miasta i gminy Borek Wlkp.
Jednostka, której kierownikiem jest Pani Elżbieta Borysiak
zajmuje się organizacją imprez ogólnodostępnych, mających
na celu atrakcyjne i pożyteczne zagospodarowanie czasu
wolnego mieszkańców. Naczelnym kryterium decydującym o
kształcie oferty programowej jest akceptacja lokalnego
środowiska, mierzona jego uczestnictwem w różnego rodzaju
przedsięwzięciach proponowanych przez Ośrodek Kultury.
Od wielu lat organizuje koncerty zespołów zawodowych oraz
zespołów amatorskich, spotkania z piosenką biesiadną,
prezentacje zespołów ludowych i śpiewaczych, dyskoteki dla
młodzieży szkolnej, zabawy i wieczorki taneczne, dożynki
gminne, festyny, turnieje szachowe i warcabowe, turnieje
aerobiku (wspólnie z UKS), imprezy okolicznościowe,
wystawy, spektakle dla dzieci, gminne oraz powiatowe
konkursy plastyczne i fotograficzne. Popołudniami cotygodniowo odbywają się zajęcia Kółka Plastycznego, skierowane
do dzieci w wieku 6-11 lat, które mają ochotę rozwijać swoje
zdolności plastyczne.
Wraz z Biblioteką Publiczną organizowane są Konkursy
Rysunkowe na Rynku z okazji Dnia Dziecka oraz zajęcia,
imprezy i wyjazdy w ferie i podczas wakacji letnich.
W życie kulturalne włączają się także stowarzyszenia, zespoły i
kluby działające przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury:
Koło LOK, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło Borek Wlkp., Ognisko TKKF „KOSMOS”, Szkolne Koło
LOK w Borku Wlkp., Polski Związek Wędkarski Koło Borek
Wlkp., Związek Kombatantów Rzeczpospolitej i Koło
Gospodyń Wiejskich.
KOŁO ŚPIEWACZE JUTRZENKA
Od wielu lat Prezesem chóru jest Pani Helena Szymczak ,a
dyrygentem – Pan Bronisław Szymczak. Koło Śpiewacze
bierze udział w licznych przeglądach i konkursach organizowanych na terenie Wielkopolski. Do największych osiągnięć
możemy zaliczyć :
 Złota Odznaka z okazji 110 - lecia przyznana przez Polski
Zarząd PZCHiO w Warszawie
 Tytuł i Odznaka „Zasłużony dla Miasta i Gminy Borek
Wlkp.” – 2005 r.
 Wyróżnienie „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego– 2006 r.
 Odznaka Honorowa za zasługi dla województwa wielkopolskiego nadana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego
– 2007 r.
 Tytuł „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” – dyrygent Chóru
Pan Bronisław Szymczak – 2006 r.
ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY BORKOWIACY
Kierownikiem Zespołu od początku istnienia Zespołu jest Pani
Teresa Majchrzak, a instruktorem – Apolonia Pierzchałka.
Próby Zespołu odbywają się dwa razy w tygodniu. Zespół
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tańczy i śpiewa, prezentuje obrzędowe widowiska teatralne,
bierze udział w przeglądach , prezentacjach, koncertach i
spotkaniach. Jest współorganizatorem wielu imprez organizowanych wspólnie z M – GOK. Największymi osiągnięć
Zespołu jest:
- udział w I Wojewódzkim Przeglądzie „Hejnały i Herby Miast
Wielkopolski” – Rogoźno 2000 r.
 udz i a ł w V Mi ę dz yna r odow yc h S pot ka ni a c h
Folklorystycznych - Poznań 2000 r.
 uczestnictwo w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich
Zespołów Teatralnych – Leszno – Bukowiec Górny
- 2000 r., 2001 r., 2006 r.
 wyróżnienie w V Ogólnopolskim Festiwalu Obrzędów
Weselnych „Biesiada Weselna”- Węgrów 2001 r.
 udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów
Folklorystycznych – Złotów 2002 r., 2004 r. (Międzynarodowe Targi Agroturystyczne w Złotowie )
 udział w XXIII Międzynarodowych Pyrzyckich
Spotkaniach z Folklorem 2002 r.
 srebrny medal w II Prezentacjach Kultury Południowo –
Zachodniej Wielkopolski - Gostyń 2002 r.
 złoty medal w III Prezentacjach Kultury Południowo –
Zachodniej Wielkopolski – Jarocin 2003 r.
 obchody 30 lecie Zespołu „Borkowiacy” – 2003 r.
 występ na Wojewódzko Archidiecezjalnych Dożynkach
Wielkopolskich – Gostyń 2003 r.
 w y r ó ż n i e n i e w Wo j e w ó d z k i m P r z e g l ą d z i e
Folklorystycznym – Nowy Tomyśl – 2003 r.
 wyróżnienie w II Wojewódzkich Spotkaniach Grup
Kolędniczych i Jasełkowych - Międzychód 2005 r.
 Jubileusz 35 lecia Zespołu „Borkowiacy”
 Wyróżnienie dla Zespołu „Borkowiacy” – „Zasłużony dla
Powiatu Gostyńskiego” – 2008 r.
 Odznaczenie Kierownika Zespołu - Pani Teresy Majchrzak
„Za zasługi dla województwa Wielkopolskiego” – 2004 r.
 otrzymanie odznaki i tytułu „Zasłużony dla gminy Borek
Wlkp.” Pani Teresa Majchrzak – 2006 r.
ZESPÓŁ LUDOWY STUDZIANNA
Zespół liczy 6 osób , kierownikiem i założycielką Zespołu jest
Pani Teresa Snela, a kierownikiem Kapeli – Pan Tadeusz
Jankowski. Zespół utrwala elementy kultury ludowej naszego
regionu, aktywnie uczestniczy w przeglądach, prezentacjach
gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Zespół otrzymał
wiele wyróżnień, podziękowań oraz nagród, a na specjalne
zaproszenie koncertował w Holandii. W listopadzie tego roku
Zespół “Studzianna” będzie obchodził Jubileusz 25 – lecia
powstania.
KLUB SENIORA
W spotkaniach, które odbywają się w co drugą środę w M-GOK
uczestniczą seniorzy z terenu gminy. W czasie spotkań dla
seniorów organizowane są występy zespołów tanecznych,
teatralnych, dzieci ze szkół z terenu gminy, pokazy, wycieczki
autokarowe, pikniki w Stawiszynie. Każdego roku klubowicze
biorą udział w Spotkaniu Andrzejkowym, Wigilijnym oraz z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Klub działa od 7 lat i liczy 7
członków. Przewodnicząca klubu w 1998 roku była Pani
Katarzyna Wachowska, a obecnie Przewodniczącą jest Pani
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Maria Matuszewka.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
BOREK WLKP.
Do zadań jednostki należy gromadzenie, opracowywanie,
przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, a
także prowadzenie działalność kulturalno-oświatowej i
informacyjnej. Do 2008 roku Dyrektorem biblioteki była Pani
Urszula Janowska, a od maja 2008 roku funkcje tą pełni Pani
Marlena Kowalska.
Od dziesięciu lat w Bibliotece Publicznej w Borku Wlkp. na
bieżąco redagowana jest Kronika Miasta i Gminy Borek Wlkp.
Dzięki nagrodzie otrzymanej za zajęcie II miejsca w konkursie
„Wielkopolski Burmistrz, Wójt Roku 2004”, gdzie nasza
Gmina otrzymała 50.000 złotych z przeznaczeniem na
bibliotekę, zakupiono 3 nowoczesne komputery oraz dokonano modernizacji schodów wejściowych.
W 2006 roku została uruchomiona czytelnia internetowa
„IKONKA”, w ramach programu Ministerstwa Nauki i
Informatyzacji . W skład czytelni wchodzą 3 stanowiska
komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Biblioteka Publiczna w Borku Wlkp. od 2006 roku bierze
udz ia ł w Program ie Ope rac yj nym " PROMOCJA
CZYTELNICTWA: Priorytet 1 – Rozwój Księgozbiorów i
Bibliotek” organizowanym przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu udało się pozyskać
środki finansowe na wzbogacenie księgozbioru biblioteki w
kwocie 21. 527 złotych.
W 2006 roku został zakupiony Program „SOWA” i rozpoczął
się pierwszy etap komputeryzacji biblioteki, polegający na
wprowadzeniu księgozbioru do formy elektronicznej.
Biblioteka ściśle współpracuje z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Borku Wlkp., z którym organizuje
cykliczne imprezy dla dzieci i młodzieży z gminy Borek Wlkp.
np. Bal Kostiumowy, wakacyjne wycieczki autokarowe,
Zakończenie Lata, Półkolonie ( od 2004 roku ), zajęcia zimowe,
Dzień Dziecka na Rynku, konkursy plastyczne i fotograficzne.
Biblioteka jako instytucja pełniąca rolę wychowawczoedukacyjną, współpracuje ze szkołami i przedszkolem z gminy
Borek Wlkp. Uczniowie biorą udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi (pisarzami ilustratorami, dziennikarzami,
podróżnikami), w zajęciach z elementami biblioterapii, w
lekcjach bibliotecznych, przedstawieniach teatralnych.
Wspierając rozwój kulturalny gminy Borek Wlkp. biblioteka
organizuje konkursy plastyczne, spotkania połączone z
głośnym czytaniem, wystawy i warsztaty.
W czerwcu i lipcu 2008 roku po raz pierwszy ruszyła akcja
„Wakacje w Bibliotece”.
Od końca 2008 roku Biblioteka posiada swoją stronę internetową, również w 2008 roku powstał w czytelni dla najmłodszych czytelników („Kącik Kubusia Puchatka” ).
W listopadzie 2008 roku po raz pierwszy wraz z czytelnikami
obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia, w ramach
akcji „ CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”. Zaproszenie do
akcji przyjęli Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak,
Sekretarz Gminy Elżbieta Pawlak, Kierownik M-GOPS w
Borku Wlkp. Dorota Dutkowiak, oraz Jolanta Majchrzak –
pracownik Urzędu Miejskiego. )
W listopadzie 2008 roku rozpoczął swoją działalność Klub
Miłośników Książek, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród czytelników.
W ostatnich latach obserwuje się wzrost czytelnictwa, zwła-
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szcza wśród najmłodszych czytelników.
M I EJ SK O - G M I NN E G O O Ś RO D K A P O M O C Y
SPOŁECZNEJ W BORKU WLKP.
Kierownikiem ośrodka jest Pani Dorota Dutkowiak. OPS jako
jednostka od początku swojego istnienia zajmowała się
organizacją i wykonywaniem zadań pomocy społecznej. Od
2005r. ośrodek oprócz zadań z pomocy społecznej prowadzi
realizacje zadań z świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej (ustawa ta nie obowiązuje od września 2008r.), dodatków mieszkaniowych , pomocy osobom uprawnionym do
alimentów(ustawa ta obowiązuje od października 2008r.).
W roku 1998 ośrodek zatrudniał 4 pracowników w skład
którego wchodziły stanowiska pracy tj. kierownik, 3 pracowników ds. pomocy społecznej.
Obecnie ośrodek zatrudnia 7 pracowników w skład wchodzą
stanowiska pracy tj. kierownik, główny księgowy ,3 pracowników ds. pomocy społecznej, 1 pracownik ds. świadczeń
rodzinnych, 1 pracownik realizujący zadania dodatków
mieszkaniowych, w ¼ świadczenia rodzinne, w ¼ pomoc
społeczną.
Realizujemy akty prawne z zakresu realizacji programu
pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków
suszy. Środki na realizacje tego programu otrzymywane są z
budżetu państwa co dodatkowo obciąża pracę pracowników
socjalnych.
Ustawa o postępowaniu wobec dłużników i zaliczce alimentacyjnej obliguje do ścisłej współpracy z komornikami
sądowymi co wiąże się między innymi z przeprowadzaniem
wywiadów środowiskowych u dłużników alimentacyjnych .
Poprzez wprowadzenie ustawy o ustanowieniu programu
wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania„
obejmujemy pomocą znaczną ilość osób potrzebujących a w
szczególności dzieci od 0 do 7 lat, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgminazjalnych, samotne osoby
dorosłe.
W największym zakresie udzielamy pomocy w formie
niepieniężnej tj. w postaci jednego gorącego posiłku.
Realizacja dokonywana jest w dwóch stołówkach szkolnych i
w przedszkolu na terenie gminy, ale również poza nią (np.
Ośrodki Szkolno - Wychowawcze). Z tego programu udzielana
jest również pomoc finansowa. Środki w roku 2008 wynosiły
178 602,70 zł.
Pomocą obejmujemy osoby starsze samotne w zakresie usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Osoby
objęte pomocą za świadczone usługi płacą tylko częściową
odpłatność która uzależniona jest od posiadanego dochodu.
Wydatki na ten cel stanowią kwotę 50.377,50 zł.
Ośrodek przez okres tych lat realizował zadania pomocy
społecznej a w szczególności pracą socjalną, w wyniku której
wiele rodzin usamodzielniło się zgodnie z zasadą subsydiarności .Podczas kilkuletniej pracy ośrodek nawiązywał współpracę z organizacjami pozarządowymi takimi jak Polski
Komitet Pomocy Społecznej w Śremie, Stowarzyszenie
„Dziecko”, w wyniku czego poszerzeniu uległa oferta świadczonych usług poprzez otrzymywanie żywności unijnej i
paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin.
Ośrodek aktywnie współpracuje z Parafialnym Zespołem
Caritas w Borku Wlkp. którego członkiem jest kierownik
ośrodka. Poprzez to można dodatkowo pomóc osobom czy
rodzinom najbardziej potrzebującym. W okresach zimowych
nawiązuje ośrodek współpracę z Rejonem Dróg, który

nieodpłatnie przekazuje drewno z wyrębu dla naszych klientów.
Ośrodek prowadzi ścisłą współpracę z przedstawicielami wsi,
którzy na bieżąco informują nas o aktualnych problemach
mieszkańców.
Współpracuje również z Policją a w sytuacjach kryzysowych
celem koordynacji działań pracownicy socjalni wraz z
policjantami udają się do środowisk wymagających pomocy,
dzięki temu szybciej i skuteczniej można pomóc.
W sytuacjach problemowych, współpracujemy z kuratorami
sądowymi, pedagogami szkolnymi, pracownikami służby
zdrowia, Powiatowym Urzędem Pracy.
Z PUP współpraca polega przede wszystkim na aktywizowaniu
osób bezrobotnych poprzez udział w kilkudniowych szkoleniach.
W zależności od potrzeb powadzone są szkolenia przez lidera
klubu pracy. Efektem tych szkoleń jest to, że kilka osób
bezrobotnych uzyskało zatrudnienie i prowadzi własną
działalność gospodarczą. Część osób bezrobotnych a w
szczególności dłużnicy alimentacyjni uzyskali zatrudnienie
na prace społeczno - użyteczne lub interwencyjne.
Ośrodek prowadzi zbiórkę odzieży używanej , ponadto użycza
bezpłatnie na okres potrzeby klientom sprzęt rehabilitacyjny.
Staramy się poprzez apele dla mieszkańców uwrażliwiać i
zachęcać do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. O
wizerunku naszego ośrodka świadczy fakt, iż członkowie
społeczności lokalnej z własnej inicjatywy oferują różnego
rodzaju sprzęty, meble, odzież itp.
Raz w roku ośrodek typuje i sporządza dokumentację w
związku z otrzymaniem bezpłatnych miejsc na kolonie dla
dzieci z terenów wiejskich z rodzin o niskim dochodzie w tym:
popegeerowskich . Dowóz i odbiór dzieci organizuje ośrodek.
Tutejszy ośrodek przygotował projekt pt.”UŚPIONY
POTENCJAŁ”, który został złożony w WUP w Poznaniu.
Dnia 25 lutego 2008 r. zostało zawarte porozumienie o
współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Ja też pomagam”
reprezentowanym przez Grażynę Skorzybót (prezesem) a
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. reprezentowanym przez Kierownika Dorotą Dutkowiak.
Dzięki porozumieniu tutejszy ośrodek otrzymał 6 miejsc do
teatru muzycznego w Poznaniu dnia 13 czerwca 2008r. na
spektakl „Hrabina Marika”. Koszt uczestników to tyko
transport własny do Gostynia. Uczestnikiem mógł być tylko
emeryt lub rencista w wieku starszym.
Do tradycji naszego ośrodka należy organizowanie wigilii dla
osób samotnych i samotnie mieszkających . Środki na ten cel
pozyskujemy od sponsorów i środków gminy . Stworzona
atmosfera i wzruszenie malujące się na twarzach uczestników
sprawiają, że spotkania wigilijne z roku na rok cieszą się coraz
większą popularnością.
Pomimo trudnej pracy jaką wykonujemy, to jednak mamy
osobistą satysfakcję z niesienia pomocy innym a także
świadomość ,że dzięki naszej pracy ludziom żyje się łatwiej.
Na koniec mamy dla Państwa miłą wiadomość, że ośrodek
pomocy Społecznej obsługuje swych klientów również w
języku migowym.
UKS BOREK WLKP. - PIŁKARĘCZNADZIEWCZĄT.
Zabawa z piłką ręczną w UKS Borek Wlkp. rozpoczęła się w
2003 roku. Początkowo była to grupa rekreacyjna dla potrzeb
szkolnych skupiająca przede wszystkim młodzież z gimnazjum. Z upływem czasu na zajęciach pojawiały się również
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dziewczęta ze szkoły podstawowej. Zorganizowany rok
później obóz sportowy był pierwszym przygotowującym
zawodniczki do rozgrywek o Mistrzostwo Wielkopolski.
Zawodniczki z upływem czasu odnosiły sukcesy w turniejach
regionalnych ,a także ogólnopolskich. Dziewczyny często
kontynuują grę w szkołach ponadgimnaz-jalnych zdobywając
wysokie osiągnięcia sportowe. Szczególne wyróżnienie
spotkało zawodniczki UKS Borek Wlk., kiedy niektóre z nich
zostały powołana do Reprezentacji Polski Juniorek, Kadry
Wielkopolski Juniorek, Kadry Wojewódzkiej Młodziczek, a
także szkolenia centralne w Kadrze Polski.
WISŁA BOREK WLKP.
Klub WISŁA Borek Wlkp. istnieje od 19 czerwca 1919 roku. W
latach 90-tych działał przy Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp, a
od 2002 roku został zarejestrowany jako stowarzyszenie
kultury fizycznej. W 1998 roku prezesem był Romuald
Gawroński. Obecnie od 2006 roku funkcję te pełni Paweł
Andrzejewski.
W klubie działa sekcja piłki nożnej seniorów. W 1998 roku
utworzono również sekcję juniorów, która po bardzo krótkim
okresie rozpadła się, a młodzi adepci piłki nożnej stali się
podporą pierwszej drużyny. Znaczącym posunięciem, które
korzystnie wpłynęło na działalność i sukcesy Wisły było
przejęcie sekcji piłki nożnej przez ZPM MRÓZ Borek. W
Klubie powstały dwie sekcje piłki nożnej, w której I drużyna
grała w klasie "A", a II w klasie "B". W roku 2000 pierwsza
drużyna przyjęła nazwę LKS WISŁA MRÓZ Borek Wlkp., a
druga drużyna stała się ich zapleczem, przyjmując nazwę LKS
Wisła II Borek Wlkp.
Od tego momentu Wiślacy zdążyli awansować o dwie klasy
wyżej (sezon 1997-1998 - awans do "A" klasy"; sezon 1999/2000 - awans do klasy okręgowej). W sezonie 2002/2003 jako
lider klasy okręgowej klub zrobił kolejny krok w historii i
awansował do IV ligi. Sezon 2003/2004 drużyna rozpoczęła i
zakończyła w IV lidze, a rezerwy w klasie "A" okręgu leszczyńskiego. Po rozpadzie pozostała tylko jedna drużyna, która
od 2004 roku regularnie grywa w rozgrywkach klasy okręgowej OZPN Leszno.
Do sukcesów klubowych należy również zaliczyć zdobycie
Pucharu Polski Okręgu Leszczyńskiego. Największym
osiągnięciem obecnej drużyny była czwarta lokata w sezonie
2006/07 i nagroda Puchar Fair Play.
SZKOLNE KOŁO LOK
Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp. powstało w lutym 2005
roku w wyniku przekształcenia Sekcji Strzelectwa Sportowego
w Borku Wlkp., wówczas prezesem został Leszek
Stanisławski, a od 2006 r. prezesem jest Elżbieta Kordus.
Posiadamy strzelnicę w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp.
Obecnie koło skupia 23 członków.
Działalność Zarządu oparta jest na Rocznym Planie Pracy i
zadaniach statutowych LOK-u.
Celem działalności jest popularyzacja strzelectwa sportowego i
doskonalenie umiejętności w tym zakresie oraz integracja
dzieci i młodzieży.
Od 2007 roku koło pozyskuje fundusze zewnętrzne ze
Starostwa Powiatowego oraz Wojewody Wielkopolskiego na
organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i
młodzieży z terenu gminy i powiatu.
Od 2000 roku corocznie jest współorganizatorem Powiatowej
Spartakiady Sportów Obronnych Szkół Podstawowych,
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Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych oraz Młodzieży
Niepełnosprawnej.
Wiele działań w zakresie strzelectwa sportowego nie odbyłoby
się , gdyby nie współpraca z instytucjami państwowymi takimi
jak: Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku
Wlkp., Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Urząd Miejski Borek
Wlkp., Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego w
Lesznie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu,
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Borku Wlkp., Rewir Dzielnicowy w Borku
Wlkp. oraz gdyby nie współpraca ze sponsorami.
W Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego LOK w
Pleszewie – 3 maja 2005r. członek koła młodzik – Mariusz
Stanisławski zajął II miejsce w KP i III miejsce w KS oraz III
miejsce w dwuboju strzeleckim.
W 2007 roku również Mariusz Stanisławski w eliminacjach do
Mistrzostw Europy w Białymstoku uplasował się na XVI
miejscu, a także zakwalifikował się do Mistrzostw Polski w
strzelaniu z KPN, które odbyły się 5-26.09.2008r. w Krakowie.
Zakwalifikował się również do Finału Pucharu Polski – zawody
odbyły się we wrześniu 2008r. w Zielonej Górze.
Członkowie Szkolnego Koła LOK biorą czynny udział w
podnoszeniu kwalifikacji strzeleckich zdobywając uprawnienia sędziowskie oraz uprawnienia instruktorów strzeleckich.
OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZALESIU.
Szkoła w Zalesiu jest małą szkołą wiejską, dlatego osiągnięcia
szkoły tez są mniejsze. Dyrektorem szkoły do 1999 roku była
Pani Longina Kaczmarek, później do grudnia 2006 roku
stanowisko to zajmował Pan Władysław Hałas, a po nim do dziś
szkołą kieruje Pani Elżbieta Wojtkowiak. Poziom nauczania w
szkole jest wyrównany, a największym sukcesem było
zdobycie w 2000 roku przez uczennice Malwinę Jędrzejewską
1 miejsca w konkursie biologicznym na etapie wojewódzkim.
Szkoła od 7 lat jest organizatorem Gminnego Konkursu
Recytatorskiego „Mały Recytator”,a od 3 lat Gminnego
Przeglądu Jasełek Szkolnych pod hasłem „Cala Ziemia Wita
Swego Zbawiciela”. Uczniowie biorą udział w organizowanych na terenie gminy konkursach wiedzowych i sportowych.
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDMUNDA
BOJANOWSKIEGO W WYCISŁOWIE.
Obecnie Dyrektorem szkoły jest Pani Alina Sokół, a w 1998 był
Pan Janusz Sikora. Od dnia 16 czerwca 2005 roku Szkoła
Pods ta wow a w Wyc is łowi e nosi im ię E dm unda
Bojanowskiego. W szkole na przełomie ostatnich dziesięciu lat
przeprowadzony został remont kapitalny budynku, łącznie z
wybudowaniem ekologicznej oczyszczalni ścieków, boiska do
plażowej piłki siatkowej, zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego wokół szkoły i uzupełnieniem ogrodzenia boiska
szkolnego, a także wybudowaniem chodnika wzdłuż drogi do
szkoły. Szkoła została wyposażona w nową pracownię
internetową. Uczniowie odnoszą sukcesy w ramach konkursów: polonistycznych, matematycznych, sportowych. Szkoła
ma swoje tradycje: “Bieg Bojanowskiego”, “Dzień ziemniaka”.
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA
JAGIEŁŁY W BORKU WLKP.
Obecnie do szkoły uczęszcza 362 uczniów i 18 dzieci oddziału
przedszkolnego. Kadra pedagogiczna to 34 osoby, natomiast
administracja i obsługa liczy 20 osób. Dyrektorem szkoły
obecnie jest Pan Władysław Hałas, a wcześniej byli: do
31.08.1999 r. Pan Krzysztof Baska, a od 01.09.1999r. – do
31.12.2006r. Pani Bożena Przybylak. Od roku 2001 szkoła
uczestniczy w programie Sokrates-Comenius. W ramach
projektu edukacyjnego uczniowie realizują zadania dydaktyczno-wychowawcze, nawiązują współpracę z kolegami ze
szkół partnerskich z Schildow (Niemcy), Neustift(Austria),
Budapeszt (Węgry), Edynburg (Szkocja) oraz Gorzowa Wlkp.
W ramach wymiany szkołę odwiedzili uczniowie Prywatnej
Szkoły Artystycznej z Gorzowa Wlkp. oraz grupa dzieci z
Schildow. Boreccy uczniowie gościli u przyjaciół z Niemiec
trzykrotnie –w roku 2002, 2004 i 2007.
W maju 2006 r. w ramach szkolnego Projektu Comeniusa z
okazji Międzynarodowego Dnia Europy 20 uczniów, 5 n-li i
dyrektor szkoły przebywali z wizytą w Europaschule Am Fließ
w Schildow w Niemczech.
Szkoła posiada tytuł „Szkoły z Klasą”- zdobyty w wyniku
ogólnopolskiej akcji „Gazety Wyborczej”.
Współpracując z gminą pozyskano środki na budowę podjazdu
dla niepełnosprawnych.
W XII/2005 otrzymała z EFS w Warszawie nową pracownię
komputerową, a w 2006 kompletną pracownię multimedialną
do biblioteki.
W latach 2001 - 2006 szkoła pozyskiwała środki zewnętrzne w
Projekcie Sokrates Comenius, natomiast w latach 2007-2008 w
ramach Projektu „Śpiewająca Polska”.
W 2007 roku w ramach zadań prewencyjnych pozyskano
środki na monitoring w szkole.
Do największych sukcesów osiągniętych przez uczniów należy
zaliczyć:
2000, 2001r. - nagroda główna w Ogólnopolskim Konkursie
Wyd. Kartograficznego w Warszawie (2 komputery);
2006/2007 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy
Pożarom” Szymon Kuklewski – laureat I miejsca w kategorii
malarstwa
2007 Konkurs „Maskotka Gminy”I miejsce –Zuzanna Łopatka
kl.1a
44 Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny
Kołobrzeg 2006 – Marek Kwaśniewski V b – Dyplom w randze
medalu dużego srebrnego za eksponat pt. „Podbój Kosmosu”
Finał Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego- 2007:
Maria Ciszyńska kl.6c –tytuł laureata , Natasza Glapka kl.6b –
tytuł laureata
Etap wojewódzki Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce - 2007
Małgorzata Marciniak kl.5b –tytuł laureata
Wojewódzki konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i
Szkół Podstawowych pt.,,Tatrzański Park Narodowy” pod
patronatem Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody
Salamandra z Poznania- etap okręgowy 2007.- Im w szkole (5m
w okręgu )-Natasza Glapka - Iim Paweł Kasperkowiak - IIIm
Maria Ciszyńska ,Albert Jańczak
2007 Biegi przełajowe w Racocie 800m I miejsce - Krzysztof
Polaszyk 1200m miejsce III- Bartosz Walkowiak
01/2008 II Kolędowy Przegląd Chórów Szkolnych Programu
„Śpiewająca Polska” w Rawiczu. Srebrne pasmo: Chór Szkoły
Podst awowej im. Władysława Jagie łły w Borku
Wielkopolskim.

Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł I M . P O W S TA Ń C Ó W
WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.
Dyrektorem szkoły od początku istnienia jest Pan Krzysztof
Baska, a od 2001 roku powierzono stanowisko wicedyrektora
Pani Elżbiecie Figielek. We wrześniu 2002 roku Zespół
przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Dworcowej.
Przełomową datą w dziejach szkoły był 21 września 2004 roku,
kiedy to społeczność szkolna wybrała swojego patrona –
Powstańców Wielkopolskich honorując ten fakt sztandarem.
Od 2005 roku Zespół Szkół podpisał umowę z Zarządem
Głównym Polskiego Towarzystwa Informatycznego i uzyskał
uprawnienia Ośrodka Egzaminowania ECDL. W roku
szkolnym 2005/2006 w ramach akcji „Bezpieczna Szkoła”
zainstalowano monitoring wizyjny sfinansowany ze środków
społecznych. W 2006 roku szkołę wyposażono w 21komputerową pracownię o wartości 70.000 zł.
1 czerwca 2006 roku szkoła zorganizowała po raz X jubileuszowe Lekkoatletyczne Mistrzostwa Szkół Gminy Borek Wlkp.
Uczestniczyło w nich ok. 900 uczniów.
Dzięki staraniom władz miejskich i szkoły we wrześniu 2006
roku utworzono Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla
absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Pierwszy nabór
cieszy się ogromnym powodzeniem i do nauki przystąpiło
ponad 60 słuchaczy.
W ostatnich pięciu latach uczniowie Zespołu Szkół uzyskiwali
stypendia Premiera Rzeczypospolitej Polskiej:
 w roku 2004 Krzysztof Łączniak,
 w roku 2005 Milena Sajewicz,
 w roku 2006 i 2007 Grzegorz Siekierkowski,
 w roku 2008 Jakub Kręciołek.
Wyniki egzaminów maturalnych w Liceum Profilowanym od
momentu powstania świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu
pedagogicznym uczniów. W 2005 roku do matury podeszło 12 z
15 uczniów, z czego 10 zdało egzamin dojrzałości. Rok 2006 to
coraz lepsza zdawalność, gdzie spośród 17 uczniów (na 20
uczęszczających) aż 16 zdało maturę. W 2007 roku 100%
uczniów podeszło do egzaminu dojrzałości i wszyscy go zdali.
Rok 2008 to kolejne wysokie wyniki zdawalności gdzie na16
zdających (spośród 18 uczniów) 15 otrzymało świadectwa
maturalne.
W Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym słuchacze po
raz pierwszy podchodzili do matury w 2008 roku i przystąpiła
jedna osoba kończąc wynikiem pozytywnym.
Uczniowie Zespołu szkół biorą udział w konkursach i turniejach lokalnych, powiatowych i wojewódzkich. Największe
osiągnięcia to I miejsce w finale wojewódzkim Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce Katarzyny Janiszewskiej i Darii
Wachowskiej, Tytuł finalisty w Ogólnopolskim Konkursie
Języka Niemieckiego dla Weroniki Łakomy.
Najważniejsze osiągnięcia sportowe to: I miejsce w Górskich
Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Szosowym Krzysztofa
Łączniaka i III miejsce w Mistrzostwach Polski w Jeździe
Parami osiągnięte przez Matusza Polaszyka.
Powołanie do Kadry Wielkopolski juniorek w piłce ręcznej
czterech uczennic: Weroniki Łakomy, Weroniki Maślińskiej,
Sylwii Roszak, Agnieszki Wasielewskiej oraz udział w turnieju
Nadziei Olimpijskich w Krakowie. Reprezentacja Szkoły
zajęła IV miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski ligi młodziczek sekcji piłki ręcznej.
Spore sukcesy osiągała również Reprezentacja Szkoły
chłopców w piłce nożnej. Wspomnieć warto tu chociażby o
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Mistrzostwie Okręgu Leszczyńskiego w Halowej Piłce Nożnej
czy II miejsce w rozgrywkach ligowych juniorów OZPN
Leszno. Największe osiągnięcie to II miejsce w
Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej REMES CUP w
kategorii U-15 oraz udział ucznia Jakuba Paździerskiego w
konsultacjach do Kadry Wielkopolski.
W Szkole od 1999 roku rozpoczęła działalność gazeta szkolna
„Amator” jej pierwszym redaktorem naczelnym była uczennica
gimnazjum Marzena Suchodolska. Założycielem a jednocześnie opiekunem redakcji od początku jest polonistka,
obecnie wicedyrektor Zespołu Szkół w Borku Wlkp. Pani
Elżbieta Figielek. Pierwszy rok działalności to wydanie 6
numerów czasopisma w nakładzie po 150 sztuk. W czerwcu
2001 roku redakcja odebrała nagrodę za zdobycie I miejsca w I
Powiatowym Przeglądzie Gazetek Szkolnych „Młode Pióra” w
kategorii gimnazjalnej. Redakcja Amatora przyłączyła się do
promowania osiągnięć Burmistrza w festynie „Wielkopolski
Burmistrz/ Wójt Roku” wydając specjalny numer czasopisma.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZIMNOWODZIE
5 czerwca 2006 roku odbyła się uroczystość nadania imienia
Zespołowi Szkół. Od tego dnia pełna nazwa szkoły brzmi:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i
Gimnazjum w Zimnowodzie.
Funkcję Dyrektora szkoły od roku 1986 do 2006 r. pełnił Pan
Jan Wachowski, a obecnie Dyrektorem Szkoły jest Pani
Barbara Krzekotowska.
W szkole działają dwa zespoły flażoletowe. Zespół ma na
swym koncie kilkadziesiąt występów podczas szkolnych,
parafialnych, gminnych i powiatowych uroczystości. W
październiku 2005 roku miał także możliwość zaprezentowania
swoich umiejętności grupie niemieckiej młodzieży z Lubeki,
która gościła w zimmnowodziej parafii. Dwa lata temu
członkowie zespołu uczestniczyli w XI Spotkaniu
Flażolecistów w Poznańskiej Bazylice Archikatedralnej.
Gazetka „Zimnowodek” ukazuje się od czerwca 1995 roku. Do
stycznia 2009 wydano 74 numery. Celem redagowania szkolnej
gazetki „Zimnowodek” jest systematyczne odnotowywanie
ważnych wydarzeń z życia szkoły i uczniowskich sukcesów w
zawodach i konkursach; przede wszystkim jednak członkowie
redakcji uczą się współpracy w grupie, zdobywania i gromadzenia informacji, a także rozwijają umiejętności redagowania
różnych tekstów. „Zimnowodek” jest też doskonałą formą
kontaktu dyrekcji szkoły, szkolnego pedagoga z rodzicami.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ukazywały się również:
 semestralnik „Fotokronika Zimnowodka”
 dwumiesięcznik „Gniazdo”,
 miesięcznik „Argusowym Wzrokiem”
Nagrody dla Zimnowody w konkursach gazetek i czasopism
szkolnych:
Konkurs na Najlepsze Czasopismo Szkolne Szkół
Województwa Leszczyńskiego (1997r.)
 nagroda dla redakcji „Gniazda” za pomysł i formę ukazywania najbliższych okolic;
 nagroda za stworzenie w szkole „koncernu prasowego”
(„Zimnowodek”, „Gniazdo”, „Fotokronika Zimnowodka”,
„Argusowym Wzrokiem”).
 V Ogólnopolski Konkurs Czasopism Szkolnych „o
Pałuckie Pióro” (1998 r.):
 II nagroda dla „Zimnowodka” w kategorii gazetek starszych
klas szkoły podstawowej.
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 VI Ogólnopolski Konkurs Czasopism Szkolnych „o
Pałuckie Pióro” (1999 r.):

 nagroda specjalna dla „Gniazda” za walory historycznopatriotyczne.

 VIII Ogólnopolski Konkurs Czasopism Szkolnych „o
Pałuckie Pióro” (2001 r.):

 nagroda specjalna dla „Zimnowodka” za propagowanie
tematyki ekologicznej.

 I miejsce w I Powiatowym Konkursie Czasopism
Szkolnych

 Wyróżnienie w II Powiatowym Konkursie Czasopism
Szkolnych (2003 r.)
Poziom nauczania
W Zespole Szkół badano poziom nauczania wykorzystując
metodę EWD (Edukacyjna Wartość Dodana). Badanie w 2007
r. i 2008 r. przeprowadził specjalista w tej dziedzinie p. M.
Radoła z Centrum Doskonalenia Nauczania w Lesznie.
Analizowano wszystkie wyniki uczniów uzyskane z egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów z poprzednich lat.
Metoda EWD to wskaźnik oceny jakości pracy szkoły,
pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności ucznia. Jest to na dzień
dzisiejszy jedyna obiektywna metoda. Na uwagę zasługuje fakt,
iż EWD jest na poziomie wysokim lub bardzo wysokim. W
2005 r. uczniowie naszej szkoły otrzymali najlepszy wynik w
części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, a w 2007 r.
najwyższy wynik w części matematyczno – przyrodniczej
egzaminu gimnazjalnego.
Uczniowie tej szkoły znajdują się na listach laureatów
konkursów o tematyce regionalnej:
 Konkurs Wojewódzki „Moja najbliższa ojczyzna”
 Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce
 Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego
 Wojewódzki konkurs przyrodniczy dla uczniów gimnazjów i
szkół podstawowych - „Salamandra”
 Konkursy polonistyczne
 Zawody sportowe
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
Przedszkole Samorządowe „pod Dębem” w Karolewie, jest
jedynym przedszkolem na terenie naszej gminy. Dyrektorem
przedszkola od 1998 roku jest Pani Barbara Wawrzyniak.
Obecnie do przedszkola uczęszcza 125 dzieci. Ważnym dniem
w życiu przedszkolaków był 2 czerwca 2006 roku, kiedy to na
wniosek dyrektora przedszkola, uchwałą Rady Miejskiej Borku
Wlkp. przedszkole otrzymało imię „Pod Dębem”. Na przestrzeni dziesięciu lat przedszkole zmieniło się diametralnie,
wykonano generalne remonty poszczególnych sal i pomieszczeń nie tylko ze środków budżetowych, ale także pozabudżetowych oraz zakupiono niezbędny sprzęt potrzebny dla
rozwoju naszych milusińskich.
Wciągu ostatnich dziesięciu lat przedszkole na stałe wprowadziło do projektu organizacyjnego zajęcia z rytmiki, języka
angielskiego, logopedii i terapii pedagogiczną. Stale współpracujeme z Nadleśnictwem Piaski, bierze corocznie udział w
konkursie “Czysty Las”, przeprowadza wiele akcji ekologicznych i integracyjnych.
Przedszkole wydaje gazetki okolicznościowe związane z
konkretnym wydarzeniem lub gazetki informacyjne dla
rodziców przygotowane przez wychowawczynie grup. Taka
gazetka okolicznościowa pt. „Co słychać Pod Dębem” była
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wydana z okazji nadania imienia przedszkolu.
W przedszkolu na stałe odbywają się uroczystości przedszkolne przygotowywane przez nauczycielki z udziałem
rodziców i dzieci:
 Dzień Edukacji,
 Pasowanie na Przedszkolaka,
 Święto Pieczonego Ziemniaka,
 Ranek Patriotyczny z okazji Święta Niepodległości,
 Spotkanie Jasełkowe dla Samotnych i Emerytów,
 Koncert Kolęd i Pastorałek z Kiermaszem Światecznym,
 Bal Przebierańców,
 Dzień Babci i Dziadka,
 Konkursy Ekologiczne,
 Konkurs Piosenki Przedszkolnej (lokalny i powiatowy),
 Konkursy Literackie,
 Dzień Leśnika i Drzewiarza (Swięto Patrona),
 Dzień Ziemi,
 Olimpiada Sportowa,
 Dzień Matki,
 Festyn z okazji Dnia Dziecka,
 Zakończenie roku szkolnego,
 Udział w dodatkowych imprezach okolicznościowych: Góra
Grosza, różne imprezy lokalne przygotowywane przez
samorząd, Wielkopolski Wójt, Burmistrz Roku, Dni Borku,
wycieczki do zakładów pracy i turystyczno – krajoznawcze,
 Prowadzenie strony internetowej przez nauczycielki
przedszkola
NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA PROMOCYJNE
Do największych osiągnięć promocyjnych naszej gminy
możemy zaliczyć :
 Udział w konkursie Wielkopolski Burmistrz Wójt Roku
 Uzyskanie Certyfikatu Gmina Przyjazna Środowisku
 Uzyskanie Certyfikatu ISO 9001:2001
 Utworzenie Lokalnej Grupy Działania ,,Wielkopolska z
Wyobraźnią’’.
 Wydanie Magazynu Samorządowego Gminy Borek Wlkp.
 Organizacja wyścigu kolarskiego “Korona miast”
 Wydanie folderu i broszury Gminy Borek.
 Ciągła aktualizacja strony internetowej
WIELKOPOLSKI BURMISTRZ, WÓJT ROKU
Pierwsze zmagania w rywalizacji o duże pieniądze dla gminy w
konkursie „Wielkopolski Burmistrz, Wójt Roku” Maria
Jańczak podjął w 2000 roku. Rywalizował z włodarzami
Gizałek, Słupcy, Czarnkowa, Bralina i Ostrorogu. Mimo
zajęcia szóstego miejsca nie zniechęcił się i wystartował w roku
następny. Tak zaczęły się kolejne zmagania sprawnościowe i
odpowiadanie na pytania z zakresu zarządzania gminą z
włodarzami Opalenicy, Wolsztyna, Pobiedzisk i Slupcy. Na
finale finałów w Czarnkowie zaleliśmy wówczas III miejsce.
15 czerwca 2002 roku po raz trzeci gościliśmy w Borku Wlkp.
Kapitułę Konkursową „Wielkopolski Burmistrz, Wójt Roku”.
Wielki finał odbył sie tym razem w Opalenicy - gminie
ubiegłorocznego zwycięzcy. Nie był to łatwy finał, a sporo
kłopotów sprawiały finalistom pytania merytoryczne.
Burmistrz Borku Wlkp. Pan Marian Jańczak uplasował się na

IV miejscu, dzięki czemu oprócz prestiżu i certyfikatu nagrodzony został wycieczką zagraniczną.
Mówi się, że do trzech razy sztuka, jednak burmistrz Marian
Jańczak nie poddawał się! Postanowił po raz czwarty wystartować we wspaniałej zabawie, dzięki której można było sporo
zyskać dla swojej gminy. Tym razem nad jeżewskim zalewem
odbył się pierwszy z czterech finałów konkursu o tytuł „Wielkopolski Burmistrz, Wójt Roku 2004”. Aura sobotniego
popołudnia 15 maja nie była wymarzoną przez organizatorów,
gdyż nie pozwoliła na przeprowadzenie rywalizacji sprawnościowych. Bez przeszkód odbyły się konkursy wiedzy o
samorządzie, z których zwycięsko wyszedł Marian Jańczak.
Kapituła Konkursowa bardzo wysoko oceniła program
artystyczny festynu przyznając 73 punkty na 75 możliwych. W
strugach deszczu, ale w dobrych humorach zwycięsko przeszliśmy ten etap rywalizacji, a było o co walczyć, gdyż Zarząd
Województwa Wielkopolskiego ufundował dla zwycięskiej
drużyny 300 000 zł na drogi gminne, druga nagroda to 50 000
zł, a trzecia – 25 000 zł. Drużyna z Borku Wlkp. dla swojej
gminy zdobyła II nagrodę, czyli 50 000 zł z przeznaczeniem na
bibliotekę gminna.
Mimo czterech prób burmistrzowi Jańczakowi nie udało się
zostać finalistą tego konkursu. Była to jednak wspaniała okazja
do promocji naszej gminy w Wielkopolsce i nie tylko, a także
dobra zabawa dla społeczeństwa i uczestników konkursu.
„Tego konkursu nie można było wygrać w pojedynkę.
Zaangażować swoje siły musiała cała społeczność lokalna, bo
to ona jest obok mnie w kierowaniu gminą, za co bardzo
dziękuję” - powiedział Marian Jańczak. „ Udział w konkursie
był dla mnie samorządową przygodą, z której skorzystała
przede wszystkim gmina i jej mieszkańcy” - wspomina
Burmistrz Borku Wlkp.
CERTYFIKOWANY URZĄD
(od 27 sierpnia 2008 roku)
Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:
2001– było dla nas wspaniałą dziesięciomiesięczna urzędniczą
przygodą, która zakończyła się sukcesem w dniu 27 sierpnia
2008 roku.
Jesteśmy dumni, że przy tak małej obsadzie kadrowej wykonaliśmy to zadanie. Tej pracy przyświecał nam jeden cel :
PROFESJONALNA I RZYJAZNA OBSŁGA KLIENTA.
Dziś z niedowierzaniem patrzymy na siebie innym wzrokiem.
Osiągnięty cel jest realizowany już nie ze strachem i zgrzytem
ale z uśmiechem na twarzy.
Polubiliśmy nasze ciągłe szkolenia i doskonalenie pracy
urzędniczej.
Nasze działania rozpoczęliśmy od zinwentaryzowania
zasobów urzędu , określenia potrzeb oraz słabych i mocnych
stron urzędu.
W efekcie powołano Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania
Jakością , przeszkolono pracowników, określono cele operacyjne, określono obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność
pracowników, opracowano i wdrożono procedury i instrukcje
System Zarządzania Jakością, powołano zespół autorów
wewnętrznych oraz przeprowadzono audity wewnętrzne.
Najważniejsze dokumenty jakie opracowano i wdrożono to
Polityka Jakości i Księga Jakości , która jest naszym ciągłym
przewodnikiem.
Wszystko to bardzo szybko się działo , bo nie zwalnialiśmy
tempa pracy. Końcowy Audit CERTYFIKUJĄCY naszego
Urzędu odbył się w okresie wakacyjnym w dniach 9, 17 i 18
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lipca 2008 r.
Musieliśmy swoją wiedzą i doświadczeniem przekonać
auditora CERTYFIKUJĄCEGO , że spełniamy wszystkie
wymogi. Normy ISO 9001: 2001. Praca z Panem auditorem
przebiegała sprawnie profesjonalnie i bardzo pouczająco.
Wręczenie Certyfikatu Burmistrzowi Borku Wlkp. Marianowi
Jańczakowi odbyło się w dniu 27 sierpnia 2008 roku, podczas
odbywających się w Borku Wlkp. II Igrzysk Europejskich w
towarzystwie zaprzyjaźnionych gmin oraz gości z Francji i
Łotwy. Wręczenia Certyfikatu dokonał auditor Certyfikujący
Wojciech Kozak przedstawiciel TUV NORD POLSKA –
składając serdeczne gratulacje P. Burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.
Zdajemy sobie dziś sprawę , że wręczenie certyfikatu nie
oznacza dla nas zakończenia pracy- wręcz przeciwnie nakłada
na nas obowiązek nieustannego wysiłku nad doskonaleniem
systemu.
Myślimy jednak, że dzięki już zdobytemu doświadczeniu oraz
dalszemu zaangażowaniu utrzymamy standardy normy ISO
9001:2001.
W tym miejscu należą się serdeczne podziękowania wszystkim
pracownikom Urzędu Miejskiego za bardzo dobrą pracę,
współpracę, a także za zrozumienie idei urzędniczej , która jest
dla nas najważniejszą misją do spełnienia.
Serdeczne podziękowania należą się również Panu
Burmistrzowi, że uwierzył w swoich urzędników i pozwolił im
przejść przez na tak potężny egzamin, który nie koniecznie
musiał zakończyć się pozytywnym wynikiem.
BORECKIE KOLARSTWO
I Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Borku Wlkp., które
odbyło sie we wrześniu 2006 roku zapoczątkowało kolejny
cykl wyścigów kolarskich na terenie naszej gminy. Celem
corocznie organizowanych wyścigów jest popularyzacja
kolarstwa i kultury rowerowej na terenie naszej gminy.
Organizacją wyścigów zajmuje się Pan Dariusz Wojciechowski
i Uczniowski Klub Sportowy w Borku Wlkp. przy udziale
Urzędu Miejskiego i sponsorów. Wyścigi swoją obecnością
zaszczycają gwiazdy kolarstwa takie jak Ryszard Szurkowski i
Lech Piasecki, a także wielu innych.
Po wyścigu VIP-ów odbywa sie wyścig zawodników znanych
grup kolarskich.
INSYGNIA GMINY
Herb Gminy Borek Wlkp. zatwierdzony
został
Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 maja
1939 roku. W 2006 roku Rada Miejska Borku Wlkp. ustanowiła sztandar Gminy Borek Wlkp. Płatem sztandaru jest
tkanina standardowa w kształcie kwadratu. Na awersie po
środku znajduje się herb Gminy Borek Wlkp., w lewym górnym
narożniku godło Polski, a w prawym herb Województwa
Wielkopolskiego. Pod godłem Gminy Borek Wlkp. umieszczono napis „BOREK WIELKOPOLSKI”. Rewers w kolorze
niebieskim przedstawia po środku obraz Marki Bożej
Pocieszenia, która w 2005 roku uchwałą Rady Miejskiej
Borku Wlkp. ustanowiona została Patronką Miasta Borek
Wlkp. Nad obrazem umieszczono napis :”GLORIA GENTIS
DECUS MAIORIS POLONIAE”. W prawym górnym
narożniku znajduje się berło i jabłko, a w lewym złota róża –
dary borec-kiego społeczeństwa dla Matki Bożej Pocieszenia.
Pod obrazem wymieniono lata: 1392, 1931 i 2006.
W opracowaniu jest również flaga Gminy Borek Wlkp., która
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w niedługim czasie zostanie przyjęta uchwałą Rady Miejskiej
Borku Wlkp.
Nasza gmina posiada także maskotę i logo. W 2006 roku
Burmistrz Borku Wlkp. ogłosił konkurs na wykonanie projektu
maskotki Gminy Borek Wlkp. Wpłynęło 19 prac konkursowych, z czego powołana przez Burmistrza Komisja Konkursowa
dokonała oceny i wyłoniono zwycięską pracę. I miejsce
zdobyła jednogłośnie propozycja, która przestawiała uśmiechnięte drzewo o nazwie „Borek-Humorek”. Autorką pracy jest
uczennicą Szkoły Podstawowej w Bork Wlkp., która w opisie
uzasadniła swój pomysł na pluszową maskotkę Gminy tym, że
nazwa miejscowości Borek Wlkp. pochodzi od borów – lasów.
Rada Miejska Borku Wlkp. w dniu 15 czerwca 2008 roku
ustanowiła „Borka-Humorka” maskotką Gminy Borek
Wlkp.
Maskotka służyć ma celom promocyjnym naszej Gminy
kreujących dobry wizerunek. Może być wykonana tylko na
zlecenie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. i jednostek
organizacyjnych Gminy Borek Wlkp., jak również przez inne
podmioty ale tylko za zgodą Burmistrza Borku Wlkp.
Również ogłoszony został konkurs na logo gminy, którego
celem było wyłonienie najlepszego projekty graficznego
LOGO symbolizującego naszą Gminę. W ubiegłym roku Rada
Miejska Borku Wlkp. uchwałą zatwierdziła wyłoniony w
konkursie projekt logo Gminy Borek Wlkp., którego autorem
jest Władysław Hałas.
ZASŁUŻONY DLA GMINYBOREK WLKP.
Rada Miejska Borku Wlkp. w 2004 roku uchwałą z dnia 22
kwietnia ustanowiła tytuł i odznakę „Zasłużony dla Gminy
Borek Wlkp.” Opracowany został regulamin określający
warunki nadawania tytułu i odznaki. Powołano komisję do
rozpatrywania wniosków o nadanie tego odznaczenia, które
jest najwyższym i szczególnym wyrazem uznania nadawanym
przez Radę Miejską Borku Wlkp. Wręczenie odznaki odbywa
się zawsze w sposób bardzo uroczysty na sesji z okazji obchodów Dni Borku Wlkp. lub okazji obchodów Święta
Niepodległości.
Dotychczas odznaczono tytułem i odznaką „Zasłużony dla
Gminy Borek Wlkp.” następujące osoby, zespoły i organizacje:
Pan Jerzy Stanikowski, Koło Śpiewacze „Jutrzenka”, Zespół
Folklorystyczny „Borkowiacy”, Pani Barbara Latosińska, Pan
Gabriel Szczepaniak, OSP Borek Wlkp., Pan Bronisław
Szymczak, Pani Teresa Majchrzak, Pan Ryszard Janicki, Pan
Stefan Wawrzyniak i OSP Głoginin.
WYDARZENIA O KTÓRYCH BOREK NIGDY NIE
ZAPOMNI !
2 kwietnia 2006 roku w I rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana
Pawła II o godz. 2000 na boreckim rynku rozpoczęła się
uroczysta msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Papieża Jana
Pawła II, na którą tłumnie przybyli mieszkańcy naszej gminy. O
2137 zawyła syrena alarmowa, ludzie stali w milczeniu, a w
oczach pojawiły sie łzy wzruszenia. Po chwili zebrani usłyszeli
„Ciszę” zagraną na trąbce, która dopełnia powagi chwili.
Najważniejszym momentem uroczystości było odsłonięcie
tablicy pamiątkowej, będącej hołdem i wyrazem wdzięczności
od Mieszkańców Ziemi Boreckiej za Wielki Pontyfikat Jana
Pawła II. Odsłonięcia tablicy dokonał Burmistrz Marian
Jańczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kręciołek,
przedstawiciel Komitetu 75-lecia Maria Mróz oraz ks.
Proboszcz Roman Grocholski, który dokonał poświęcenia. Na
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zakończenie uroczystości wszyscy zebrani złożyli znicze, które
utworzyły piękne czerwone serce rozświetlając niedzielny
mrok.
2 lipca 2006 obchodziliśmy Jubileusz 75-lecia Koronacji
Obrazu Matki Bożej Pocieszenia. W tym dniu msze św.
koncelebrowaną odprawił J.E. ks. Arcybiskup.
Ks. M. Niemir przypomniał historię Sanktuarium i cudownego
obrazu oraz przytoczył relację ze święta Koronacji, które
odbyło się 2 lipca 1931 roku. Po homilii wygłoszonej przez ks.
Arcybiskupa, na ołtarzu złożono dary: srebrną pozłacaną różę,
będącą wotum od czcicieli Matki Boskiej Boreckiej, która
została pobłogosławiona przez Papieża Benedykta XVI,
podczas Jego pielgrzymki do Polski; korony, kwiaty, chleb
powszedni, chleb i wino.
Na zakończenie liturgii Eucharystycznej, ks. Arcybiskup
odczytał dekret w sprawie ustanowienia Matki Bożej
Pocieszenia Patronką Borku Wlkp., natomiast ks. Proboszcz
dokonał aktu zawieszenia.
Po nabożeństwie odbyła się ceremonia poświęcenia sztandaru
gminy Borek Wlkp. Poświęcony przez Arcybiskupa sztandar,
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Kręciołek wręczył
Burmistrzowi, który przekazał go pocztowi sztandarowemu,
mówiąc: „PRZEKAZUJĘ WAM SZTANDAR GMINY
BOREK WLKP. - NOŚCIE GO Z HONOREM”.
Podsumowując okres dziesięcioletniej działalności Burmistrza
trzeba przyznać, że dużym wsparciem w jego działaniach była i
jest Rada Miejska. Współpraca pomiędzy Burmistrzem, a Radą
układa się bardzo dobrze, są i byli dla siebie partnerami w wielu
przypadkach. Rada Miejska służy nam wsparciem i pomocą,
czego efekty są dziś bardzo widoczne.
Samorząd dziś a 10 lat temu to zupełnie inny samorząd. Praca
samorządowców polega przede wszystkim na szerokiej
współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi
oraz instytucjami, które administrują i zarządzają na terenie
naszej gminy.
Gmina Borek Wlkp. jest przykładem efektywnego, konstruktywnego i przewidywalnego zarządzania, dlatego też postrzegana jest jako samorząd przedsiębiorczy i aktywny.
Składamy wszystkim serdeczne podziękowania za dobrą pracę i
współpracę na rzecz Gminy Borek Wlkp.
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Dni Borku Wlkp.

FOTOGALERIA

Dożynki

Sztandar Zespołu Szkół im.Powstańców Wlkp.
Dożynki
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