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Burmistrz Borku Wlkp.
(-) Marian Jańczak

dużo radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, wiosennego
optymizmu oraz sukcesów

życzą
Burmistrz Borku Wlkp.

(-) Marian Jańczak
wraz z pracownikami

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) RomanKręciołek
wraz z Radą Miejską
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8 marca
Dla wszystkich Pań mieszkanek z naszej gminy

najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Niech radość i uśmiech towarzyszy Paniom każdego dnia,
a uczucia przyjaźni i miłości

dają poczucie spełnienia i satysfakcji.
Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze

i byście zawsze czuły się doceniane.
Drogie Panie, dziękujmyWam,

że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym.

Burmistrz BorkuWlkp.
(-) Marian Jańczak

Przewodniczący Rady Miejski
(-) Roman Kręciołek

KONCERTKRYSTYNYGIŻOWSKIEJ

-
Lubianą i znaną piosenkarkę Krystynę Giżowską gościliśmy 9 marca w wypełnionej publicznością sali bankietowej Państwa

Mróz, gdzie odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem corocznych muzycznych spotkań jest Miejsko Gminny Ośrodek
KulturywBorkuWlkp. przywspółudziale UrzęduMiejskiego .
Wszystkich zgromadzonych powitał Burmistrz Borku Wlkp. p. Marian Jańczak, składając jednocześnie życzenia Paniom z okazji ich
święta, po czym zaprosił na występ artystki. Pani KrystynaGiżowska okazała się być bardzo ciepłą, serdeczną i naturalną osobą, już od
pierwszych chwil pojawienia się na scenie podbiła serca publiczności. Zarówno Panie jak i Panowie chętnie włączyli się do wspólnego
śpiewania popularnych i lubianych piosenek. Bo kto nie pamięta takich przebojów jak: „ Złote obrączki”, „Przeżyłam z tobą tyle lat” czy
„Nie było ciebie tyle lat”. Gwiazda wykonała również wiele innych przebojów z dawnych lat takich jak: ”W drodze do Fontainbleu”,
„Bądź blisko mnie” czy „Miłość ci wszystko wybaczy”. Podczas występu pojawił się też nowy przebój artystki: „Wierna tobie”. Były
oczywiście ogromnie brawa, utwory na bis oraz piękne kwiaty wręczone przez Burmistrza w podziękowaniu za wspaniały recital. Po
koncercie pani Krystyna rozdawała autografy, rozmawiała z fanami, bardzo chętnie pozowała do zdjęć. Spotkanie z nią z pewnością
pozostaniewpamięciuczestników imprezy nadługie lata .

Koncert K. Giżowskiej

Koncert K. Giżowskiej
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KOBIETAZ PASJĄ
Rozmowa Magazynu Samorządowego z Panią Heleną Lilianną Osicką, właścicielką pałacu w Zalesiu.

Zespół pałacowo - parkowy w Zalesiu kupiłam w bardzo złym stanie technicznym w 2003 r. od Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa. Dla stworzenia warunków użytkowania zakupionej nieruchomości w pierwszej kolejności w
latach 2004-2005 wykonałam generalny remont z wewnętrzną przebudową oficyny starszej od pałacu o 40 lat. Prace
budowlane były prowadzone na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej na moje zlecenie i akceptowanej
przez konserwatora zabytków. W drugim etapie od 2006 roku zleciłam opracowanie dokumentacji na remont i przebudowę pałacu.
Prace budowlane podjęto w listopadzie 2006 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę i akceptacji przez konserwatora zabytków
projektu budowlanego.

Od zawsze interesowały mnie zabytki historii polskiej. Oglądałam wiele różnych pałacy i dworków mniej lub więcej zrujnowanych.
Pałac w Zalesiu swoim położeniem pośród okazałego parku i stawu urzekł mnie i moich bliskich.

Z wykształcenia jestem inżynierem budowlanym i każda trudna inwestycja budowlana jest dla mnie życiowym wyzwaniem i kolejnym
zawodowym doświadczeniem.

Zewnętrzne odrestaurowanie pałacu a także wewnętrzne prace remontowe są prowadzone na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
technicznej oraz przy aprobacie konserwatora zabytków.
W ramach realizacji prac budowlanych wprowadzono w miarę możliwości
nowe technologie ale jednocześnie nadając swoisty charakter wnętrzom
pałacu. Podstawowym celem odbudowy Pałacu jest stworzenie rodzinnej
rezydencji.

Wszystkie dotychczas wykonane prace były zrealizowane bez udziału funduszy
unijnych.

Konserwator zabytków w 2008 roku przeprowadził kontrolę i zaakceptował
bez uwag określony i zrealizowany zakres prac budowlano-konserwatorskich.

Pierwotne wnętrze pałacu posiadało resztki sztukaterii w sali balowej i
wejściowym holu. Moja wizja piękna wprowadziła sztukaterię we wszystkich
pomieszczeniach parteru oraz centralnej klatki schodowej. W połączeniu z
subtelną kolorystyką ścian wnętrza Pałacu stworzyły charakter spokoju i
ciepła.

Już obecnie tak często jak to możliwe wraz z rodziną wypoczywamy w Zalesiu.

W Zalesiu odpowiada mi klimat, cisza i spokój oraz możliwość długich spacerów. Społeczność Zalesia jest spokojna i życzliwa. Do
pełnego szczęścia brakuje mi kilku zwierząt w tym koni ale w okolicach parku i pałacu nie ma do wykupienia wolnych gruntów
rolnych.

Pani Heleno od kiedy jest Pani właścicielką Pałacu w Zalesiu.

Jaki był motyw kupna pałacu i dlaczego wybrała Pani to miejsce.

Czy nie zniechęcił Panią stan pałacu i jego otoczenia.

Przepięknie wyremontowała Pani pałac na zewnątrz i wewnątrz oraz jego otoczenie czy ktoś Pani doradzał.

Czy korzystała Pani z funduszy unijnych na ten cel.

Wiemy, że tego typu remonty to nie błaha sprawa, a największą
przeszkodą są uzgodnienia z konserwatorem zabytków, jak uporała się
Pani z tym problemem.

Czy mogłaby Pani opowiedzieć o wnętrzu pałacu (jak zostały
zagospodarowane poszczególne kondygnacje, co uległo zmianie a co
zostało zachowane)

W ostatniej rozmowie z Panią dowiedzieliśmy się, że pałac jest
rezydencją rodzinną czy to oznacza, że kiedyś Pani zamieszka na stałe z
rodziną w Zalesiu.

Władze samorządowe i mieszkańcy bardzo pozytywnie postrzegają Pani
pracę nad pałacową rezydencją, gdzie krok po kroku przywróciła Pani
jej dawny wygląd, a nawet jak mówi przedwojenny zarządca - pałac jest
ładniejszy. Rezydencja zachwyca widokiem, czy jest Pani zadowolona -
skąd tyle cierpliwości siły i zapału!!!!

Pani Heleno bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę, życzymy Pani miłego pobytu w Zalesiu.
Kobieta z pasją,

.

tak mówią o Pani Helenie mieszkańcy Zalesia. Kocha przyrodę i zwierzęta.
Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa. Zabytki to jej hobby więc łączy pasję z pracą
zawodową i czymś osobistym. Na co dzień mieszka w Poznaniu, w pałacu na stałe zamieszka
po skończonym remoncie. W rozmowie z nami jest bardzo miłą, skromną i sympatyczną
kobietą. Odkrywamy w niej wielkie uzdolnienie artystyczne i pozytywne nastawienie do życia.
Z lekkością opowiada o tym czego dokonała, zupełnie jakby to był remont małego budynku.
Jak się okazuje nie zmęczyła ją ta inwestycja i wciąż ma nowe pomysły na aktywne życie.

H. Osicka

Pałac w Zalesiu po remoncie

Pałac w Zalesiu przed remontem
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Samorząd

BUDŻET 2012

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku.
Kanalizacja

Drogi

Świetlice

29 grudnia 2011 roku podczas obrad XV sesji, Rada Miejska Borku Wlkp. przyjęła budżet gminy na rok 2012.
To dobry i odpowiedzialny budżet. Jego atutem jest nie tylko zmniejszenie deficytu ale dalszy rozwój gminy - mówi
Burmistrz Marian Jańczak

- w tym dotacje w kwocie z budżetu Unii Europejskiej
i innych żródeł zagranicznych na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w ramach projektów unijnych,

w tym wydatki w kwocie na realizację planowanych zadań inwestycyjnych
realizowanych w ramach projektów unijnych z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.
- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów i pożyczek
- różnica między dochodami a wydatkami wynosi i o taką różnicę zaplanowane wydatki na rok 2012 przewyższają
planowane dochody (deficyt budżetu).

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borek Wlkp, Jeżewo, Skoków – w bieżacym roku nastąpi realizacja ostatniego
etapu w Skokowie i zakończenie inwestycji.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków – inwestycja dwuetapowa, rozpoczęcie nastapi wiosną 2012,
zakończenie będzie miało miejsce w czerwcu 2013.

1. Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 ( od. ul. Koźmińskiej ) do drogi powiatowej P4965 – do lipca
zrealizowany zostanie 3 etap zadania, na którym przedmiotowa inwestycja zostanie zakończona.
2. Dofinansowanie FOGR – w ramach możliwości, jakie daje dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych planujemy
realizację 3 inwestycji drogowych: w Wycisłowie, Siedmiorogowie Pierwszym oraz w Celestynowie. Podjęcie powyższych zadań
uzależnione jest od dostępności środków w budżecie Województwa Wielkopolskiego.

1. Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Studziannie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji będzie miało miejsce w
maju 2012, zakończenie nastapi latem 2013.
2. Remont świetlicy wiejskiej w Skokowie – podjęcie realizacji inwestycji uzależnione jest od uzyskania wsparcia finansowego w
ramach programu LEADER

Najważniejsze wielkości budżetowe w pigułce
dochody 24 898 341,00 zł 1 337 096,00 zł

- wydatki 25 810 839,00 zł 4 121 847,00 zł

: 2 745 381,00 zł
912 498,00 zł
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Samorząd

ZKALENDARZABURMISTRZA

16.01

17.01

19.01
25.01
31.01

03.02

07.02

09.02

13.02

17.02
23/24.02

styczeń

luty

22.02

udział w konferencji „Rozwój obszarów wiejskich” zorganizowanej przez Stowarzyszenie
„Gościnna Wielkopolska”. Głównym założeniem konferencji było przybliżenie tematyki odnowy wsi-
spotkanieodbyło sięwGostyniu.
- udziałwposiedzeniu Komisji RozwojuGospodarczego iBudżetu

spotkanie z przedstawicielami Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie, na którym omawiano
dotychczasowe działania w ramach zawartego porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia
Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem
systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu
Zagospodarowania OdpadówJarocinz siedzibą wWitaszyczkach zewentualnymipunktami przeładunkowymi”;
- udział w posiedzeniu wspólnym Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji
RozwojuGospodarczego iBudżetu

udziałw sesji RadyMiejskiejBorkuWlkp.
spotkaniew ANRwPoznaniu,w sprawieuzgodnieniaprzekazaniagruntów pod infrastrukturęgminną i placezabaw
udział w ZgromadzeniuWspólnikówBIOPALw sprawie uzgodnienia aktu notarialnego dotyczącego powołania członkówRady

Nadzorczej; podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz objęcia nowo utworzonych udziałów przez nowegowspólnika – Sp. z o.o.
prawawłoskiego „S.I.F.s.l.l.” z siedzibą wModenie.

podpisanie umowyz PBSwGostyniuO/BorekWlkp. naobsługębankowąGminyBorekWlkp. i jednostek organizacyjnych;
- udziałwuroczystości otwarcia świetlicywiejskiejwZalesiu

udział w posiedzeniu wspólnym Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz w
Komisji Rolnictwa iOchrony Środowiska

podpisanieaktunotarialnegowGostyniunaprzejęciedrogi gminnejwStudziannie;
udziałwposiedzeniuKomisjiOświaty, Zdrowia,Kultury,Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego;
udziałwsesjiRadyMiejskiejBorkuWlkp.

podpisanie wUrzędzie MarszałkowskimWojewództwaWielkopolskiegoaneksu do umowy na dofinansowanie wramachWRPO
budowyi przebudowydrogi gminnej od drogiwojewódzkiej nr 438

udziałwzakończeniuzimowiskawWycisłowie
udziałw dwudniowym zjeździe subregionalnymwójtów, burmistrzówwRokosowie. Zjazdmiał rolę edukacyjną, stwarzającą

możliwośćwymiany doświadczeńmiędzy politykami lokalnymi z danego terenu oraz stwarzający okazję do

–
–

strategicznego spojrzenia i
wypracowania wspólnego stanowiskawsprawachważnych dla samorządów.

spotkanie z przedstawicielami Fundacji Świętej Jadwigi Królowej Polski w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej, w których
również uczestniczą: kierownik ZAZ w Leonowie, dyrektor PUP w Gostyniu oraz członkowie Zarządu Starostwa Powiatowego w
Gostyniu.

ZPRACRADYMIEJSKIEJBORKUWLKP.
Wdniu 19 stycznia2012 roku odbyła sięXVI sesjaRadyMiejskiejBorkuWlkp., naktórej radni podjęli następująceuchwały:

1)wyrażeniazgodynanabycienieruchomości gruntowychpołożonychwBorkuWlkp.,
2) zmiany uchwały Nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy
informacji i deklaracjiwsprawiepodatkuodnieruchomości, rolnego i leśnego,
3) zmianwbudżecie na rok 2012.
Ponadto radni dyskutowali także nad zamiarem zmiany struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Szkoły Podstawowej
im.EdmundaBojanowskiegowWycisłowie.
NaXVII sesji RadyMiejskiej odbytejwdniu 09 lutego 2012 roku radni podjęli uchwaływsprawie:
1) zamiaru likwidacji LiceumProfilowanego przy ZespoleSzkół im. PowstańcówWielkopolskichwBorkuWlkp.
Na skutek niżu demograficznegomaleje liczba absolwentów gimnazjów.W Liceum Profilowanymw BorkuWlkp. zaprzestano naboru
lub zbraku kandydatównie otwieranonowych oddziałów od 1września 2008 r. Ponadtow związkuz reformąszkół ponadgimnazjalnych
rozpoczynającą sięod rokuszkolnego 2012/13wsystemieoświatyod1września2015 r. nie będzie liceów profilowanych.
2) zamiaru przekształcenianiektórychszkół ponadgimnazjalnychprowadzonych przezGminęBorekWielkopolski,
Zamierza się zdniem 1września 2012 r. przekształcićdotychczasową Zasadniczą Szkołę ZawodowąwBorkuWlkp.o okresie nauczania
krótszym niż 3 lata, wchodzącąw skład Zespołu Szkół im. PowstańcówWielkopolskich wBorkuWlkp. w trzyletnią Zasadniczą Szkołę
ZawodowąwBorkuWlkp., wchodzącąwskładZespołu Szkół im. PowstańcówWielkopolskichwBorkuWlkp.
Na mocy powyższej uchwały zamierza się także z dniem 1 września 2012 r. przekształcić szkołę ponadgimnazjalną o nazwie:
Uzupełniające LiceumOgólnokształcące wBorkuWlkp., wchodzącąw skład Zespołu Szkół im. PowstańcówWielkopolskich wBorku
Wlkp. na szkołę ponadgimnazjalną o nazwie: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Borku Wlkp., wchodzącą w skład Zespołu
Szkół im.PowstańcówWielkopolskichwBorkuWlkp.
W porządku XVII sesji był również projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych wWycisłowie i Zalesiu,
jednak radni nieprzyjęli żadnegorozwiązania, dotyczącego zmianystrukturyorganizacyjnej tych placówek.
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ZIMOWEUTRZYMANIE2011/2012
Kończy się kolejny sezon zimowego utrzymania dróg. Tegoroczna zima okazała się dla nas łaskawa, skutkiem czego, tylko

przez kilka dni trwała na drogach "akcja zima". Obfite opady śniegu, które pojawiły się 15 lutego, zostały sprawnie opanowane przez
Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który w tym sezonie zabezpieczał gotowość naszej Gminy do zimowego utrzymania dróg.
Łączny koszt odśnieżania wyniósł 27 382,20 z czego Powiat Gostyński zwróci naszej Gminie 5 427,00, w ramach Porozumienia o
współdziałaniuprzy realizacji zadańwzakresie zimowego utrzymania.Dodatkowo zakwotę3 229,00 zakupiono dlawszystkichsołectw
piaseknapotrzebyzwalczania śliskości zimowej.

marzec
02.03
06.03

07.03

Politykakadrowa

spotkaniezdyrektoremPUPwGostyniuwsprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej
spotkanie z członkami Zarządu Starostwa Powiatowego w Gostyniu, kierownikiem ZAZ w Leonowie w sprawie utworzenia

Spółdzielni Socjalnej
udziałwspotkaniusprawozdawczymZarząduKGWwBorkuWlkp.połączonymz obchodamiDnia Kobiet

W wyniku rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. oraz konkursu na stanowisko
kierowniczewMiejsko –GminnymOśrodkuKulturywBorkuWlkp . zostałyzatrudnione następująceosoby:
- Pani Marzena Maćkowiak - pracę w Urzędzie Miejskim rozpoczęła 16 marca br. na stanowisku biura obsługi klienta.
- Pani Justyna Chojnacka – pracę na stanowisku Dyrektora Miejsko -G minnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. rozpocznie z
dniem 1 kwietnia br.

ZMIANYW USTAWIE O OCHRONIE ZWIERZĄT
Od1 stycznia 2012r. obowiązuje znowelizowana ustawa o ochroniezwierząt.Wnosi ona kilka podstawowych zmian, o których

powinniśmywiedzieć. Najważniejszezmiany to:
- wprowadzenie zakazu utrzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Jednocześnie
wprowadzonowymóg, abydługośćuwięzi niebyłakrótsza niż3m.
Zabrania się również puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub
opiekunapsa.
- rozmnażaćbędziemożna tylkozwierzęta rasowe iw zarejestrowanych hodowlach.
Oznacza to zakaz rozmnażaniapsów i kotóww celach handlowych, zwyjątkiem hodowli zwierząt zarejestrowanych orazwprowadzania
do obrotu lub nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach jak również wprowadzania do obrotu psów i kotów
pozamiejscami ich chowulubhodowli.
- zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami do 2 lat pozbawienia wolności, a za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem do
3lat.Właścicielmoże również stracićprawo do posiadania zwierzęcia.
Wprzypadku skazania za uśmiercenie lub znęcanie się nad zwierzętami sąd może orzec nawiązkęw wysokości od 500 do 100 tys. zł na
cel związanyz ochroną zwierząt(do tej pory było 25-2500zł).
Nowelizacjaustawymana celu zwiększenieochrony prawnej zwierząt.
Nałożyłaona również dodatkoweobowiązki nagminyzwiązanezopiekąnadbezdomnymi zwierzętami.
Rada gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Projekt tego Programu jest obecnie w naszej gminie konsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
GostyńskimStowarzyszeniemPrzyjaciółZwierząt „NOE”orazzarządcami i dzierżawcami obwodów łowieckich.

OSZCZĘDNOŚCINAENERGIIELEKTRYCZNEJ
Ponad 217.000 zł przez okres 22 miesięcy zaoszczędzi Gmina Borek Wlkp.na zakupie energii elektrycznej. Taki jest efekt

nowoczesnego podejścia samorządu do zarządzania bieżącymi wydatkami. Do tej pory gmina płaciła ponad 580.000 zł rocznie za
energięelektrycznądostarczaną do urzędu i jednostekorazprądpotrzebny do oświetlenia ulic.
Aby zmniejszyć koszty Burmistrz Borku Wlkp. podpisał umowę o współpracy z firmą newPower Sp. z o. o. z Warszawy w sprawie
przygotowania postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej. Stołeczna firma specjalizuje się w profesjonalnym
doradztwie wzakresie rozwiązań, pozwalających naobniżenie kosztówzwiązanych zzakupem i dystrybucjąenergii elektrycznej. Przed
przystąpieniem do postępowania przetargowego firma newPower przeprowadziła analizę zużycia energii na podstawie faktur za okres
12 miesięcy. Na ich podstawie został przygotowany przetarg, wwyniku którego firma Centrozap S.A. z siedzibą wKatowicach będzie
dostarczać energię potrzebną do oświetlenia ulic miasta i gminy. Dostarczaniem prądu do obiektów Gminy Borek Wlkp. - Urzędu
Miejskiego, jednostek m.in. szkół, przedszkola, M-GOK, MGOPS, Zakładu Aktywności Zawodowej, świetlic wiejskich, remiz
strażackich, obiektów sportowych, strzelnicy LOK oraz do pozostałych obiektów będących własnością Gminy, a także do Boreckiego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i Zakładu Usług Komunlanych zajmie się firma KRI Marketing and Trading S.A z siedzibą w
Gdańsku.
Planuje się, że dzięki zmianie dostawcy energii elektrycznej gminazaoszczędziwedługszacunkówwarszawskiej firmy ponad 123.000 zł
wskali roku.

Samorząd
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PRZEJĘCIEDROGIWSTUDZIANNIE

OPŁATYZAWIECZYSTEUŻYTKOWANIEGRUNTÓW

Wdniu 9 lutego 2012 r, został podpisany akt notarialny naprzejęcie nawłasnośćGminyBorekWlkp.odcinkadrogi powiatowej
położonejwStudziannie.
Droga została przejęta nieodpłatnie od Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Wartość powyższej drogi ustalona przez rzeczoznawcę
majątkowegowynosiła 77.960,00zł, aobszar jejwynosi 1,3200ha.

Urząd Miejski w Borku Wlkp. przypomina wieczystym użytkownikom gruntów, że w miesiącu marcu przypada termin ustawowy
wnoszeniaopłat rocznychzawieczysteużytkowanie gruntów.Opłatynależywnieść w terminiedodnia31marca2012r. nakontoUrzędu
MiejskiegowBorkuWlkp.

OTWARCIEŚWIETLICYWZALESIU
Niecodzienna uroczystość otwarcia rozbudowanej i

zmodernizowanej świetlicy wiejskiej w Zalesiu, której
organizatorami była Rada Sołecka i odnowione Koło Gospodyń
Wiejskich w Zalesiu odbyła się 3 lutego br. Po powitaniu gości i
oficjalnym otwarciu uroczystości, sołtys Andrzej Kubiak
przedstawił krótko historię budowy budynku i kolejnych jego
remontów. Zapowiedział, że będzie to miejsce, w którym odnowią
się więzi społeczne. Wśród zaproszonych gości byli: Europoseł
Andrzej Grzyb, Członek ZarząduWojewództwaWielkopolskiego
Krzysztof Grabowski, wicestarosta gostyński Janusz Sikora,
Przewodniczący Rady Miejskiej BorkuWlkp. RomanKręciołek,
władze samorządowe i pracownicy Urzędu Miejskiego w Borku
Wlkp., przedstawiciele wykonawcy Przedsiębiorstwa
Budowlano-Usługowego „GOSBUD” Sp. z o.o. w Gostyniu,
sołtysi, przedstawicielOSPoraz pozostali goście.
Świetlica została poświęcona przez miejscowego księdza
Proboszcza Romana Cichonia, a do oficjalnego przecięcia wstęgi
zaproszono: Burmistrza M. Jańczaka, Przewodniczącego Rady
Miejskiej BorkuWlkp. R. Kręciołka, Członka ZarząduWojewództwaWielkopolskiegoK. Grabowskiego,Wicestarostę gostyńskiego J.
Sikorę, PrzewodniczącąKGWZalesieR.Dopierała, Księdza R.Cichonia i aołtysa A.Kubiaka.
Po części oficjalnej oraz złożeniu gratulacji i upominków przez zaproszonych gości, Burmistrz Borku Wlkp. Pan Marian Jańczak
przekazał Panu Sołtysowi symboliczny klucz do świetlicy, w której prężnie będzie działać odnowione Koło Gospodyń Wiejskich w
Zalesiu. Uroczystości uświetnił Zespół „Borkowiacy”.

Przypomnijmy, że koszt całkowity remontu wraz z rozbudową i przebudową
świetlicy wiejskiej w Zalesiu kosztował 835.500 zł., przy udziale pozyskanych
środkówwramachPROW–250.000 zł.
Budynek nie zmienił swojego przeznaczenia. Dobudowany został
ogólnodostępny węzeł sanitarny dla osób korzystających z świetlicy (w tym dla
osób niepełnosprawnych) i związanego z nią funkcjonalnie pomieszczenia
klubowego oraz sanitariaty dla obsługi, zaplecze kuchenne ze zmywalnią naczyń
stołowych oraz zaplecze socjalno-gospodarcze. Rozbudowa budynku
spowodowała także zmiany w układzie komunikacyjnym całego obiektu oraz
związane z tym przeróbki budowlane w strukturze ścian. Wyremontowano
wszystkie niezbędne elementy budynku, które uległy pełnej lub częściowej
dekapitalizacji, bądź są niezgodne zaktualnie obowiązującymi przepisami w tym
zakresie. Wprowadzono podjazd dla osób niepełnosprawnych, oraz dla
zapewnieniaprawidłowego funkcjonowania całegoobiektu.

Uroczyste przecięcie wstęgi

Samorząd
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31 stycznia 2012 roku był ostatnim dniem do którego należało uiścić opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojówalkoholowychw 2012roku.
Wszyscyprzedsiębiorcykorzystający zzezwoleń na sprzedaż napojówalkoholowychwywiązali się zobowiązkuwynikającego zustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dokonali należnych opłat w ustawowym terminie, po uprzednim
złożeniu pisemnego oświadczenia owartości sprzedaży poszczególnych rodzaj napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku
poprzednim.
Opłaty októrychwyżejmowaczterech przedsiębiorcówdokonało za cały2012rok.Pozostali dokonali opłaty I raty.
Opłata została wniesiona na rachunek gminy w wysokości 44.615,61 zł i zostanie przeznaczona na realizację zadań określonych w
minnym rogramie rofilaktyki i rozwiązywania roblemów lkoholowych.

przedsiębiorcy

WPŁYWYIRATYZAKORZYSTANIEZZEZWOLEŃNASPRZEDAŻNAPOJÓWALKOHOLOWYCH

Świetlica w Zalesiu
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Tegoroczna kwalifikacja wojskowa, na terenie powiatu gostyńskiego
zostanie przeprowadzona w terminie od 26 marca do 30 kwietnia 2012 r. Jej celem
jest określenie, w oparciu o badania przeprowadzone przez Powiatową Komisję
Lekarską, stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet
podlegających temu obowiązkowi.
Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest powinnością, określoną przez art. 32
ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
Kwalifikacja zostanie przeprowadzona na podstawie rozporządzeniemMinistra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku (Dz. U. z 2011 nr 245 poz.
1463) oraz Zarządzenia nr 4/12 WojewodyWielkopolskiego w sprawie powołania Wojewódzkiej i Powiatowych Komisji Lekarskich
do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r.
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej, kolejność zgłaszania się osób do kwalifikacji wojskowej z terenu gminy
Borek Wielkopolski przedstawia się następująco:
1/ od 5 kwietnia do 6 kwietnia 2012 r. – mężczyźni
2/ w dniu 27 kwietnia 2012 r. – kobiety (wykazane przez WKU Leszno)
Lokal Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gostyniu mieści się w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu przy ul.
Wrocławskiej 247 (wejście od ulicy Taczaka). Komisja będzie pracowała od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
Obowiązkiem stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej zostaną objęte w 2012 roku następujące osoby:
- mężczyźni urodzeni w 1993 roku,
- mężczyźni urodzeni w latach 1988 – 1992, jeżeli jeszcze nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
- osoby urodzone w latach 1991 – 1992, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia za
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria „B”), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem
tegorocznej kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej (kategoria „B”), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu tegorocznej kwalifikacji wojskowej, pod warunkiem
jednak, że złożyły, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji wojskowej,
- kobiety urodzone w latach 1988 – 1993 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym 2011/2012 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub
kierunków.
Ponadto, do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i zgłosili się ochotniczo do
pełnienia służby wojskowej.

Osoba, która z ważnych przyczyn (np. składanie egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w
określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym fakcie wójta, burmistrza (prezydenta miasta), właściwego
ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego. W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej
osoby do tego zobowiązanej, burmistrz nakłada na tę osobę grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić następujące dokumenty:
- dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
- jedną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
- zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo jej ukończenia,
- dokumentację medyczną (jeśli posiada) dotyczącą stanu zdrowia.

KWALIFIKACJAWOJSKOWAW2012 ROKU

Wminionym roku więcej osób się urodziło niż zmarło,
jednak porównując rok 2011 z rokiem 2010
zauważyć należy, że spadła liczba zawieranych małżeństw.

Marcelina – Jeżewo; Miłosz – Karolew; Wiktoria – Stawiszyn; Antoni -Cielmice; Kinga-Zalesie; Adam- Borek Wlkp.;
Bartosz- Borek Wlkp.; Jan -Wycisłowo; Paweł-Grodnica; Marcel-Borek Wlkp.; .Małgorzata – Karolew; Filip-Borek Wlkp.;
Maksymilian- Borek Wlkp.; Amelia- Karolew; Amelia-Wycisłowo; Maja – Borek Wlkp.; Lena – Borek Wlkp.;

Wminionym czasie odeszło 9 osób w wieku od 33 do 91 lat, zamieszkałych w Bolesławowie, Borku Wlkp.,
Jaworach, Zalesiu i Leonowie.

Urodzili się:

Odeszli:

STATYSTYKI USCW BORKUWLKP. rok

małżeństwa
zgodny

urodzenia
2010

50
43

94
2011

44
44

86

Samorząd
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Fundusze

INTERNETOWEKRONIKIWSI
Mieszkańcy wsi rzadziej niż mieszkańcy miast korzystają z Internetu, jako bogatego źródła

informacji, chociaż w każdej miejscowości mają do niego dostęp. Czas to zmienić, by przyszłość
należałado społeczeństwa informacyjnego,dlategoGmina złożyławniosekwramach

na przeszkolenie mieszkańców poszczególnych sołectw, w celu
powstania i prowadzenia stron internetowych sołectw Gminy Borek Wlkp. Strony internetowe
połączone będą strona główną e-kronik. Będą pełniły funkcję lokalnego środka przekazu tworząc
jednocześnie internetową kronikę danych sołectw dostępną dla każdego. Na stronach znajdą miejsce
zarówno aktualne informacje związane z życiem mieszkańców sołectw, zapowiedzi imprez,
ogłoszenia i obwieszczenia organizacji działających we wsiach, jak również promujące walory
turystyczne i rekreacyjne, przybliżającehistorię i tradycjęorazpromującemiejscowych artystów. Nasz
wniosek otrzymał maksymalną ilość punktów w pierwszej ocenie dokonanej przez Radę LGD
Stowarzyszenia „WielkopolskazWyobraźnią”, a obecnie czekanaocenęUrzęduMarszałkowskiego. Jeśli ta weryfikacjabędzie również
pozytywna, wówczas rozpoczniemyrealizacjęprojektu, którego finał planujemyna lipca 2012r.

Osi 4–Leader
PROW na lata 2007 – 2013,

Realizująckolejne etapyupiększania naszychwsi, gminazłożyła wniosekwramachPROW2007-2013,Oś 4 LEADER.Środki
unijne pomogą w remoncie świetlicy wiejskiej w Skokowie, co przyczyni się do rozwoju
infrastruktury związanej z jakością życia na obszarach wiejskich, a co z tym związane, możliwa
będzie jeszcze większa aktywność społeczności lokalnej. Nasz wniosek znalazł się na 1miejscu
listy projektów ocenionych przez Radę LGDStowarzyszenia „Wielkopolska zWyobraźnią”, za
pośrednictwemktóregowniosekzostał złożony.
Pozytywna ocena Rady LGD nie oznacza jeszcze zakończenia procedury związanej z naborem -
wniosekmusi przejść pozytywnąweryfikację UrzęduMarszałkowskiego. Jeżeli sprawy potoczą
się pomyślnie, to w 2013 roku wykonane zostaną prace polegającem.in. na wykonaniu pochylni
dla osób niepełnosprawnych, naprawie dachu, wymianie stolarki okiennej zewnętrznej oraz
wymianie drzwi wewnętrznych, naprawie posadzek z płytek ceramicznych oraz wykonaniu
pomieszczeńsanitarno-higienicznych.
Całkowity koszt projektu to 59 577,67 zł, z czego 38 749 złwyniesie dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej.

FUNDUSZEUNIJNEPOMAGAJĄROZWIJAĆLOKALNECENTRAWIEJSKIE

AKTYWNE DĄŻENIEMIEJSKO-GMINNEGOOŚRODKAKULTURYW BORKUWLKP. DO POZYSKIWANIA
ŚRODKÓWPOZABUDŻETOWYCHNADZIAŁALNOŚĆKULTURALNĄ
W pierwszych dniach 2012 roku M-GOK Borek Wlkp. po raz pierwszy podjął próbę pozyskania środków finansowych na

zaprojektowane działania kulturalne za pośrednictwem LGD- Stowarzyszenie „Wielkopolska zWyobraźnią” w ramach działania 413-
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.W ocenie Rady Stowarzyszenia projekt M-GOK pod hasłem „PYSZNIE
ROZTAŃCZONYBOREKWIELKOPOLSKI” zostałwybrany do finansowania uzyskującmaksymalną ilość punktów. Kolejna ocena
wniosku pozwalająca na realizacjędziałań znanabędziewmarcu.
Projekt „PYSZNIE ROZTAŃCZONY BOREK WIELKOPOLSKI” jest ciekawym przedsięwzięciem, które zakłada zorganizowanie
cyklu warsztatów tanecznych, spotkań kulinarnych oraz sesji edukacyjnych
dostępnych dlamieszkańców obszaru LGDzakończonychwspólnymwidowiskiem o
charakterze artystycznym. Do realizacji założeń zaproszone zostały mina, lokalne
organizacje, kluby i zespoły. Będzie to oryginalnewydarzeniekulturalno-rekreacyjne
promujące walory lokalne oraz zachęcające do współtworzenia i rozwoju
kulturalnegoMiasta iGminyBorekWlkp.
AktualnieM-GOKwBorkuWlkp. jest na etapie przygotowywania dwóch kolejnych
wniosków o pozyskanie dotacji na działalność kulturalną z Fundacji Bankowej im.
Leopolda Kronenberga. Podjęte już zostały kroki rejestrujące Ośrodek Kultury w
bazie systemu składania wniosków donatora-BankuCityHandlowy.Po zakończeniu
etapu weryfikacji danychmożliwe będzie podjęcie kolejnego kroku- szczegółowego
przedstawienia merytorycznych ram zaprojektowanych przedsięwzięć. Fundacja
Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i
rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielone może zostać dofinansowanie na
działania związane z twórczością dzieci i młodzieży. roponowane przez M-GOK projekty są skierowane do tej grupy i zawierają
pomysły aktywizujące, integrujące i wspierające młodych mieszkańców iasta i miny w podjęciu prób kreatywnej pracy twórczej i w
działaniach artystycznych.DecyzjaZarządu Fundacji znanabędziepodkoniecmaja.

: g

P
m g

Inwestycje



INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREKWLKP. ww.borekwlkp.plwstr. 10

Pomoc społeczna

ŚWIADCZENIARODZINNE
Informacja w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie

pielęgnacyjne wokresie od styczniadomarca2012r.RadaMinistrówwdniu 27grudnia2011r. przyjęła uchwałę
w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne w okresie od stycznia domarca 2012 r. oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowychwarunków
realizacji rządowego programuwspieranianiektórych osóbpobierającychświadczeniepielęgnacyjne .
Uchwała i rozporządzenie określają, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun
faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu
rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, otrzymują dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.
Pomoc jest przyznawananawniosekww.osób.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, jest uwarunkowane od przedstawienia przez osobę
ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
(przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują
możliwości zastąpienia ww.zaświadczeniaoświadczeniem).
Zapoznaj się z przepisami na stronie internetowej ośrodka:www.borek.ops.org.pl

CHCESZPOMÓCZADZWOŃ!
Jeżeli masz zbędną pralkę wirnikową to możesz ją ofiarować rodzinie potrzebującej. Proszę zadzwoń pod numer 65 5716 112

wgodzinach urzędowania OśrodkaPomocy Społecznej.

Jeśli doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji, jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz
pomóc ofiarom - wystarczy wybrać numer 801-12-00-02 by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto
chceuwolnić się od przemocy.Więcej informacji na stronie:

NIEBIESKALINIA”POMAGAOFIAROMPRZEMOCY.

www.niebieskalinia.info

ZESPÓŁINTERDYSCYPLINARNY JUŻFUNKCJONUJE
Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy powołano Zespół Interdyscyplinarny, którego celem jest objęcie kompleksowym

wsparciem i pomocą ofiar przemocy oraz członków ich rodzin.W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w BorkuWlkp., policji, oświaty, ochrony zdrowia,
organizacji pozarządowych, a także kuratorzy sądowi. siedziba zespołu mieści się wMiejskoGminnymOśrodku Pomocy Społecznej w
BorkuWlkp. Wszystkie osoby potrzebujące pomocy mogą zgłoszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w BorkuWlkp. w godzinach
pracy.

WZNOWIENIEDZIAŁALNOŚCIPUNKTUKONSULTACYJNEGO
Od nowego roku wznowił działalność punkt konsultacyjny, który udziela pomocy osobom uzależnionym, członkom rodzin z

problemem alkoholowym, a także inicjuje interwencje w przypadku diagnozy przemocy domowej. Udzielanie porad odbywa się
bezpłatnie wUrzędzieMiejskim,pokój nr 10w następujących dniach i godzinach:
Psycholog- drugi i czwartywtorekmiesiąca15.00-17.00
Terapeuta- ostatni piątekmiesiąca 16.00-19.00.

ZPRACGKRPA
Mija pierwszy kwartał prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której członkowie m.in.

przeprowadzali rozmowy interencyjno-motywujące, zajmowali się 2 nowymi wnioskami o leczenie odwykowe. Skierowano także 3
osoby na badanie do biegłychw celuwydaniaopiniiwprzedmiocieuzależnieniaodalkoholu.
W związku z feriami, wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie od różnych podmiotów, które zaoferowały zagospodarowanie naszym
dzieciom i młodzieży czasu podczas zimowego wypoczynku.Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, dzięki czemu , czas zimowego
szaleństwabył czasem spędzonym bezpiecznie, a przedewszystkim wywołującym uśmiechnasamojegowspomnienie.
Informujemy również, że członkowie komisji pełnią dyżury w w
UrzędzieMiejskimwBorkuWlkp., sala nr 7.
W tym czasie zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje w zakresie postępowania względem osób nadużywających alkohol, a
takżezłożyć stosownywniosek o leczenie.

pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca w godz. 15.00-16.00
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Oświata

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZYPTOP"SALAMANDRA"
14 stycznia odbył się w SP w Borku Wlkp. etap okręgowy konkursu przyrodniczego "Salamandra” pod hasłem "Kręgowce

Polski zagrożonewyginięciem".
W konkursie wzięło udział 35 uczniów z powiatów: gostyńskiego, jarocińskiego i krotoszyńskiego. Po sprawdzeniu testów komisja
wyłoniła7 laureatówkonkursu,wśród nich trzech uczniówze Szkoły PodstawowejwBorkuWlkp.: AdrianaWalkowiaka zVa,Mikołaja
Witczaka i Michała Otworowskiego zV c oraz dwóch uczniów z Zespołu Szkół w Zimnowodzie: Natalię Urną i Jędrzeja Jasińskiego.
Zwycięzcy zakwalifikowali się do etapuwojewódzkiego konkursu, który odbył sięw Poznaniu, gdziezaprezentowali siębardzo dobrze i
awansowalidoFinału Finałów. Jędrzej Jasiński dostał siędo ścisłegofinałuwPoznaniu, gdziezajął siódmemiejsce.
Wkwietniu br. Laureaci Jędrzej Jasiński i Natalia Urna z Zespołu Szkół w Zimnowodzie orazMikołajWitczak i Michał Otworowski ze
Szkoły Podstawowej wBorkuWlkp. będą reprezentowaćwojewództwowielkopolskie w czasie rywalizacji z województwem lubuskim
wŚwiebodzinie.

ZŻYCIAPRZEDSZKOLA „PODDĘBEM”
z

a
Rada Rodziców oraz Dyrektor Przedszkola wraz z pracownikami składa serdeczne podziękowania za udział w abawie

ndrzejkowej, która odbyła się26 listopada 2011 roku. „Dziękujemy zawsparcie rzeczowe i finansowe orazza pomocwzorganizowaniu
tej imprezy. Za uzyskany dochód zamówiliśmy urządzenia na place zabaw, które zostaną zamontowane na przełomie kwietnia i maja.
Wtedy teżnastąpi uroczysteotwarcieplacuzabaw dlanajmłodszych”.
NowyRok zaczął się dla społeczności przedszkolnej bardzo pracowicie. Dzieci dużo czasu poświęciły na próby z okazji występów na
Dnia Babci iDziadka, które odbyły się w dniach 19-25 styczeń br. Ten szczególny dzień przedszkolacy obchodzili, jak co roku, bardzo
uroczyście we wszystkich grupach wiekowych. Dla tak dostojnych gości dzieci przygotowały programy artystyczne, które nagrodzone
zostały gromkimi brawami. Podczas imprezy były konkursy, wspólne tańce oraz słodki poczęstunek. Przedszkolaki obdarowały babcie i
dziadkówwłasnoręcznie wykonanymi upominkami i laurkami. Całej uroczystości towarzyszyłamiła, rodzinnaatmosfera, a na twarzach
seniorów zagościładuma iszczęście znajukochańszych istot, którepamiętałyo swoichnajbliższych.
W styczniu przedszkole gościło Panie z biblioteki, które w ramach akcji „Akademia Młodego Czytelnika” przeczytały dzieciom
książeczki „Szczęśliwego Nowego Roku”, „Literkowo”, „Franklin i walentynki”. Były także konkursy, zagadki i rozmowy na temat
usłyszanych bajek.Zaproszono teżdoczytania gimnazjalistóworaz rodziców.
Tradycją w przedszkolu stały się koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne. W styczniu dzieci wysłuchały i obejrzały koncert pt.
„Karnawał brazylijski”, a w lutym „Dęte blaszane”. Milusińscy obejrzeli także przedstawienia teatralne: „Pogotowie Rysia Ryszarda”
oraz„Mówimy niewszystkiemuco złe”.
Wstyczniu rodzice dzieci uczęszczających na tańce, wzięli udziałw zajęciach otwartych. Dzieci zaprezentowały umiejętności taneczne,
którezdobywajądzięki swojej instruktorce. Odbyłosię także zajęcie pokazowedla rodzicóww grupieKrasnoludki.
Przedszkolacy bardzo lubią występować. Cały czas trwają próby w grupie „Leśne Ludki” do przedstawienia „Królewna Śnieżka i
siedmiukrasnoludków”, które będziemożna obejrzeć jużwmarcu. Wtedy to nasimilusińscy poczują się jakwprawdziwej bajce.
Bajkowobyło także3 lutego br. podczas „Balu przebierańców”.Wszystkie dzieci wrazz pracownikami uczestniczyliw imprezie.W tym
dniu zagościły królewny, wróżki, kowboje, piraci, motylki i inne postacie baśniowe oraz filmowe. Było pięknie i kolorowo. Podczas
balikuodbywały siękonkursy i prezentacje strojów.Nawszystkichczekałysłodycze i owoce.Tenmagiczny dzień na długo pozostanie w
pamięci przedszkolaków.
Cały czas trwa konkurs do 30.03.2012r. na logo przedszkola, do którego udziału zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami. Na
najlepsze propozycje czekają wspaniałe
nagrody i być może to właśnie Państwa logo na
stałe już zagości w placówce przedszkola. Z
regulaminem konkursu można zapoznać się na
tablicach informacyjnychw przedszkolu.
Zapraszamy także do włączenia się do akcji
1% dla Przedszkola Samorządowego „Pod
Dębem”. Za uzyskane pieniądze planujemy
zakupić krzesełka i stoliki dla dzieci. Numer
KRS i wszelkie informacje znajdą Państwo na
stronie internetowej

oraz na
przedszkolnych gazetkach informacyjnych.
Na początku lutego gościem przedszkola był
pan policjant, który przekazał milusińskim
ważne informacje na temat bezpieczeństwa
podczas ferii. Podczas pogadanki dzieci
dowiedziały się, jak bezpiecznie spędzić ten
wolny czas. Przedszkolaki zadawały dużo
py t ań, a le t e ż uważn i e s łuch a ły o
niebezpieczeństwach podczas zabaw zimowych
i nie tylko.

www.przedszkolekarolew.strefa.pl

Dzień babci i dziadka.

Kultura Sport
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ROKMARIISKŁODOWSKIEJ-CURIE

- -

Rok 2011 ogłoszony został przez Sejm naszego państwa RokiemMarii Skłodowskiej-Curie. W obchody, których celem było
przybliżenieuczniompostaciwybitnej polskiej uczonejwłączyła się SzkołaPodstawowawWycisłowie,
W październiku pani Aleksandra Kubiak wykonała gazetkę, w której przedstawiała najważniejsze informacje z życia rodzinnego oraz
osiągnięcia naukowenoblistki.Uczniowiemogli również obejrzeć fotografie uczonej i członków jej rodziny.
Przedstawiciele klas III-VI wzięli udział w konkursie wiedzy o życiu, działalności i osiągnięciach naukowych wybitnej Polki, który
został przeprowadzony 8 grudnia.Największa wiedza na ten temat wykazała sięMartyna Bartoszak kl. VI. Pozostałemiejsca na podium
przypadły Patrycji Lempach i Filipowi Szymańskiemu exaequoIImiejsce orazAleksandrzeSmektale wszyscy kl.V.
Pod koniec grudnia uczniowie klasy V przedstawili apel poświęcony Marii Skłodowskiej-Curie, połączony z obejrzeniem filmu z
cyklu: „Bylisobie wynalazcy.Maria Skłodowska-Curie.”

100-PROCENTOWYAWANSDOFINAŁUREJONOWEGO!!!
Powiatowy XVI Konkurs Wiedzy oWielkopolsce odbył się 24 stycznia w Szkole Podstawowej nr. 2 w Gostyniu. Uczestnicy

rozwiązywali testy odrębne dla poszczególnych klas, obejmujące zagadnienia omówione w zeszytach ćwiczeń

Szkołę Podstawową w Borku Wlkp. reprezentowało dziewięcioro uczniów, którzy zdobyli wymaganą regulaminem liczbę punktów
(min. 85 %) i zostali zakwalifikowani do etapu rejonowego. Tym samym Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku
Wielkopolskimwprowadziładokolejnych rozgrywek największą liczbęuczniówspośródszkółwpowiecie gostyńskim.
Gratulacje z okazji awansu do etapu rejonowego i życzenia kolejnych sukcesów składamy: ,

ż klas IV, , klas V oraz
ń , klasyVIa.

Wielkopolska – moja
mała ojczyzna.

Zofii Marciniszyn Michałowi Roszakowi
Sandrze Hy yk Jakubowi Marcinkowskiemu Adrianowi Walkowiakowi Julii Bartkowiak Karolinie
Szyma skiej ZuzannieŁopatce i Julii Biernat

GMINNE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJUWIEDZYPOŻARNICZEJ.

- - -

5 marca 2012r. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. przeprowadzone zostały Gminne Eliminacje
OgólnopolskiegoTurniejuWiedzyPożarniczej „Młodzieżzapobiegapożarom”.
W eliminacjach wzięło udział 13 uczniów ze szkół podstawowych z Borku Wlkp. 6, Wycisłowa 3 i Zalesia 4, troje uczniów z
Gimnzjum wBorkuWlkp. oraz pięcioro uczniów z LiceumOgólnokształcące wBorkuWlkp. Eliminacje gminne zostały poprzedzone
eliminacjami środowiskowymi. Zgodnie z zapisami regulaminu turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie
umiejętnościwzakresieochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochronyprzeciwpożarowej.
W wyniku rozgrywek finałowych komisja turnieju pod przewodnictwem Prezesa Zarządu OMG ZOSP RP w Borku Wlkp. wyłoniła
zwycięzców:

1 miejsce - Julia Biernat
2 miejsce Zuzanna Łopatka
3 miejsce Michał Roszak
4 miejsce Edyta Jańczak
5 miejsce Adrian Walkowiak

1 miejsce ZuzannaAntczak
2 miejsce Wojciech Ciszyński
3 miejsce Mateusz Biernat

1 miejsce - Małgorzata Marciniak
2 miejsce Natalia Błaszczyk
3 miejsce Hubert Bartkowiak
4 miejsce Albert Jańczak
5 miejsce Mirella Pieniężna

Zwycięzcy i osoby, które zajęły drugie miejsca reprezentować będą gminę Borek Wlkp. na eliminacjach powiatowych, które odbędą
się 19 marca 2012r. w KP PSP w Gostyniu.

g a

a

a

rup I uczniowie szkół podstawowych:

grup II uczniowie gimnazjum

grup III uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. zostało zakwalifikowane przez Starostwo
Powiatowe w Gostyniu do projektu” eSzkoła-Moja Wielkopolska”, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w
partnerstwiezUniwersytetemim.AdamaMickiewiczawPoznaniu iOgólnopolską FundacjąEdukacjiKomputerowej.
głównym celem projektu jest wdrożenie do 2014 roku w 105 szkołach programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu

"ESZKOŁA-MOJAWIELKOPOLSKA"

Zwycięzcy OTWP - grupa I

Oświata Kultura
Sport



INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREKWLKP. ww.borekwlkp.plw str. 13

metody projektów i nauczania problemowego, wspomaganych internetowąplatformąedukacyjną.
Rezultatem będzie przyłączenie objętych projektem szkół doWielkopolskiego Gridu Edukacyjnego stanowiącego sieć połączonych ze
sobąszkół, głównie poprzezwykorzystywanewnauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne.
Wprojekt zaangażowanych zostanie9450ucznióworaz 1307 przedstawicieli kadryoświatowej tychszkół.
Dzięki projektowi uczniowie zwiększą swoje zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi i matematyką. Doświadczenie
pracowników Uniwersytetu podpowiada, że swoboda w wyborze tematów, określanie celów i sposobów ich realizacji przez samych
uczniów to czynniki zdecydowaniewpływające na traktowanieuczenia się jako osobistegowyzwania, zwłaszcza życiowego.
Przedewszystkim jednak na skutek dozy swobody i samodzielności uczniowie, którzy dotądmieli niskie osiągnięcia, mogąwykazać się
nieodczytanymi dotąd zdolnościami i zainteresowaniami przyrodniczymi imatematycznymi.
Niewątpliwiedziałania zaplanowanewprojekciewpłyną także nawzrost popularności samych zajęć pozalekcyjnych.
W roku szkolnym 2011/12 opiekunami 3 grup projektowych w ZS Borek szkole są panie A. Majewska i I. Zielińska oraz pan
T. Szczepaniak.
Realizacja projektu, która obejmie corocznie trzy grupy uczniów (po około 10-14 uczniów), w każdej ze szkół uczestniczących w
projekcie, spowoduje upowszechnienie kształcenia przez rozwiązywanie problemów oraz metody projektów jako sposobu realizacji
zajęć pozalekcyjnych. W przyszłości może się to przyczynić do intensywniejszego wykorzystywania wspomnianych strategii na
lekcjach przedmiotowych.Wszelkie działania uczniów zaangażowanych w projekcie będą realizowane na platformie cyfrowej. Projekt
nie tylko przyniesie poprawę wyników w egzaminach zewnętrznych. Zapewni także zbiór materiałów cyfrowych związanych z
wielkopolską, wypracowanychprzez uczniów.Łączny koszt projektu to ok. 28000 000PLN,co oznacza, żeprzeciętnynakład na każdą z
105 szkół wyniesie ok. 260 000 złotych. Odbyły się już szkolenia nauczycieli opiekunów grup projektowych. ZS Borek już otrzymało
wsparcie sprzętowewkwocie71000 PLN(tablicamultimedialna, notebooki, tablety itp.).

WARSZTATYPLASTYCZNE
Nasze boreckie dzieci są bardzo kreatywn , mają artystyczne dusze i kochają przygodę ze sztuką. Oprócz cotygodniowych

spotkań z plastykąM GOKorganizuje specjalne, okazjonalne warsztaty dlauczniów tutejszej szkoły podstawowej. Tymrazem, okazją
dla spotkania na warsztatach plastycznych był Dzień Babci oraz Dzień Dziadka. Pierwszaki z klasy Pani Reginy Kot, pod czujnym
okiem Marty Hojak przygotowały podarunki dla seniorów. W pracowni plastycznej panowała iście twórcza atmosfera. Było wesoło
gwarno imiło Przy pomocy „zaczarowanych”nożyczek, wspaniałe, papierowe serca ozdobione kolorowymimotywami
kwiatowymi. Dzieci w sz czególny sposób potrafią bowiem wyrazić własne uczucia w formie plastycznej . Prezenty sprawiły wiele
radości obdarowanym seniorom,którzy nie szczędzili słówuznania i podziwu.

e
-

,
. dzieci tworzyły

te

SPOTKANIEAUTORSKIEZKALINĄJERZYKOWSKĄ
Wśrodę 8 lutego 2012 roku gościemBiblioteki Publicznej Miasta iGminyBorek

Wlkp. była Kalina Jerzykowska pisarka, teatrolog, dziennikarka oraz Kawaler Orderu
Uśmiechu.
Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli uczniowie klas drugich ze Szkoły
Podstawowej wBorkuWlkp.wrazz opiekunami (ok. 50 osób ).Podczas spotkaniaautorka
zaprezentowała swoją twórczość oraz zaprosiła chętne dzieci do udziału w konkursie
czytelniczym. Przeczytanie nie łatwych wierszy ortograficznych okazało się nie lada
wyzwaniem, jednak dzieci poradziły sobie wspaniale. Zwycięzcą okazała się Marianna
Szczepaniak, która otrzymała w nagrodę od Pani Kaliny książkę z dedykacją. Wizyta
pisarki byłamożliwa dziękiwspółpracy zPowiatowąBibliotekąwGostyniu.

Warsztaty plastyczne Warsztaty plastyczne

Spotkanie autorskie

Oświata
Kultura Sport
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JASEŁKABOŻONARODZENIOWE
15 stycznia 2012 r. po mszy św. w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Jeżewie uczniowie Szkoły

Podstawowej w Wycisłowie wystawili jasełka bożonarodzeniowe. Wszyscy zgromadzeni mięli okazję
obejrzeć występ w wykonaniu uczniów klas IV-VI. Po występie mali aktorzy otrzymali gromkie
oklaski od zgromadzonej publiczności.
Tydzień później z równie miłym przyjęciem spotkali się w kaplicy w Studziannie, gdzie ponownie
wystawione zostało przedstawienie jasełkowe. Po południu przedstawiali jasełka w świetlicy wiejskiej
w Koszkowie na imprezie z okazji Dnia Babci i Dziadka, zorganizowanej przez sołtysa wsi Koszkowo
pana Sławomira Troninę.

WYBRANONAJPIĘKNIEJSZE ZAKŁADKI DOKSIĄŻEK !
Wpiątek 2 marca 2012 roku w czytelni Biblioteki Publicznej w BorkuWlkp. odbyło się podsumowanie Konkursu

Plastycznego
. Celem konkursu było pobudzenie aktywności twórczej dzieci oraz wzbudzenie

zainteresowania tematyką czytelnictwa. Na konkurs wpłynęło 148 prac (w tym 10 niezgodnych z regulaminem). Komisja
Konkursowa w składzie: Lucyna Zawodna (Przewodnicząca), Alicja Łopatka oraz Barbara Mróz, wyłoniła zwycięzców w
poszczególnych kategoriach wiekowych:
Kategoria I ( przedszkole):
Imiejsce – (Przedszkole SamorządoweKarolew)
II miejsce (Przedszkole Samorządowe
Karolew)
III miejsce – (kl. 0”A” Szkoła Podstawowa
Borek Wlkp.)
Wyróżnienie – (kl. 0”A” Szkoła Podstawowa
Borek Wlkp.)
Kategoria II (KL. I-III szkoły podstawowej):
Imiejsce – (Zespół Szkół Zimnowoda)
II miejsce – (Szkoła Podstawowa Zalesie)
III miejsce - (Szkoła Podstawowa Zalesie)
Wyróżnienie – (Szkoła Podstawowa Borek
Wlkp.)
Kategoria III (KL. IV-VI szkoły podstawowej):
Imiejsce – (SzkołaPodstawowaBorekWlkp.)
II miejsce – (Szkoła Podstawowa Borek Wlkp.)
III miejsce – (Szkoła Podstawowa Wycisłowo)
Kategoria IV (nauczanie indywidualne):
Dyplomzaudział –
Dyplom za udział –
Dyplom za udział –
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Dodatkową niespodzianką dla każdego finalisty, była tabliczka
czekolady ufundowana przez Panią Lucynę Zawodną.

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

NicolaPrzybyła
– Nikola Dopierała

Aleksandra Szymczak

Oliwia Maślińska

MateuszMarciniak
Bartosz Wosik
PatrycjaWosik
Nikola Stachowiak

AleksandraKlaczyk
KlaudiaWyzuj
Artur Janowski

MilenaPolaszyk
Izabela Dopierała
Michał Dopierała

ROZTAŃCZONEOSTATKI
Grupa Par Tanecznych „Fit Kid” przetańczyła ostatnie dni karnawału. Zespół prowadzony przy M-GOK Borek Wlkp. przez

instruktorkę Justynę Chojnacką otrzymał możliwość zaprezentowania swoich umiejętności tanecznych podczas baliku karnawałowego
dla dzieci w Piaskach. Organizatorem zabawy w tamtejszym Ośrodku Kultury było Przedszkole Samorządowe z Oddziałami
Integracyjnymi w Piaskach. Był to pierwszy wyjazdowy pokaz dla „Fit Kid”. Tancerze szybko opanowali tremę. Świetnie czuli się na
parkiecie. Nie obyło się bez bisu- bez zadyszki cały program Grupa zatańczyła kolejny raz. Na zakończenie wspólnego przedpołudnia
Dyrektor PrzedszkolawPiaskachrozdałaTancerzomsłodkieczekolady aprzedszkolacypodziękowałybrawami.

DZIEŃBABCIIDZIADKA
Szkoła PodstawowawWycisłowiegościła 23 stycznia nazaproszenie uczniów babcie i dziadków.

Otwarcia uroczystości i powitania dokonała pani dyrektorAlinaSokół, witając wszystkich serdecznymi życzeniami zokazji dnia babci i
dziadka. Dzieci wyraziły swoje życzenia śpiewająco. Program artystyczny przygotowali uczniowie klas I-IV szkół. Nie zabrakło
wesołych piosenek, zabawnych wierszyków i scenek o dziadkach i dla dziadków. Każdy z przybyłych gości otrzymał mały upominek
przygotowanywłasnoręcznie przez dzieci.
Pozakończeniuwystępówartystycznych dzieci zaprosiłyswoich wyjątkowych gości na słodki poczęstunek.

Zwycięzcy konkursu

Jasełka
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DzieńBabci iDziadkawKlubie Seniora
Czwartek 19 stycznia był wyjątkowym dniem dla wszystkich Babć i Dziadków z
Klubu Seniora działającego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Borku
Wlkp. Tym razem naszych klubowiczów odwiedziły dzieci z kl. I b ze Szkoły
Podstawowej w BorkuWlkp. wraz z wychowawczynią p. Reginą Kot.W specjalnie
przygotowanym na tę okazję repertuarze znalazł się montaż słowno – muzyczny z
przedstawieniem oNadziei iMiłości oraz życzenia dla Babć i Dziadków . Były także
zabawy w których aktywnie uczestniczyli wszyscy członkowie klubu i rodzice
małych artystów. Senioromwielokrotnie zaśpiewano „sto lat” i wręczono upominki,
które zostały przygotowane przez milusińskich na Warsztatach Plastycznych w
Miejsko - Gminnym OśrodkuKultury. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek oraz
wspólne pamiątkowe zdjęcie.

FERIE,FERIE...
Tak długo na nie czekaliśmy... i niestety tak szybko minęły.

FERIE ZIMOWE! Możemy mieć tylko nadzieję, że dzieci i młodzież
spędziły je jak najlepiej. Na terenie naszej gminy nie zabrakło
zorganizowanych form wypoczynku, z których można było skorzystać
dzięki dofinansowaniu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
RozwiązywaniaProblemówAlkoholowych.
W ferie zimowe dzieci i młodzieży naszej gminy miały zapewnione różne
rozrywki i zajęcia.
W pierwszym tygodniu zimowych wakacji dzieci uczestniczyły w
zimowisku, które stało się już stałym elementem organizowanym przez
Szkołę Podstawową im. Edmunda BojanowskiegowWycisłowie. Szkoła
Podstawowa iGimnazjumwZimnowodzie, Szkoła PodstawowawBorku
Wlkp., M-GOK, Biblioteka Publiczna oraz Szkolne Koło Lok w Borku
Wlkp. i Sołectwo Wycisłowo także zorganizowały dla dzieci zajęcia,
któredzięki swojejatrakcyjności cieszyły siębardzodużą popularnością.
Łącznie wewszystkich zajęciach udział wzięło 440 uczestnikówwwieku
od 5do16 lat.
Dzieci imłodzieżmiałamożliwośćmiłegospędzenia czasu zksiążkąoraz
na wspólnej zabawie podczas warsztatów plastycznych, zabaw
integracyjnych, prezentacji multimedialnych, gier planszowych,
kalamburów, zagadek i kolorowanek.
Starsze dzieci uczestniczyły w wyjazdach na basen, do kina, palmiarni i
na lodowisko. Uczniowie odpoczywali od nauki również podczas zabaw
na śniegu, zjazdach saneczkowych i lepieniu bałwana. Część uczestników
była w muzeum i na kręgielni, a część swoją niespożytą energię
wykorzystała podczas otwartych warsztatów tanecznych podczas
rytmiczno-ruchowych zabaw i konkursów. Dla odważnych Fakir
Radames zaprezentował tresurę pytonów tygrysich i boa dusicieli,
urozmaiconą barwnymi opowieściami opochodzeniu, życiu i zwyczajach
węży.

“Ferie w podróży” - sołectwo Wycisłowo

FAKIR-SHOW - ferie w M-GOK

Ferie zimowe w Bibliotece Półkolonie ze szkolnym kołem LOK

Półkolonie szkolne - SP Borek

Oświata
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III RODZINNY TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
12 lutego w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. odbył się III Rodzinny Turniej Piłki Ręcznej,

którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy w Borku Wlkp. To już trzeci raz zmierzyli się ze sobą rodzice (mamy i
ojcowie), obecni zawodnicy i zawodniczki oraz byłe wychowanki UKS Borek . Ku radości organizatorów wśród uczestników
pojawiły się tez osoby niezwiązane rodzinnie z UKS, a które
chciały aktywnie spędzić niedzielne popołudnie (goście z
Poznania!). Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”,
a więc każda drużyna rozegrała po 4 mecze. W wyniku zaciętej
rywalizacji między drużynami, sędzia główny ogłosił, że
zwycięzcami są wszystkie drużyny biorące udział w turnieju. W
nagrodę za udział w zawodach, każdy zawodnik otrzymał „pakiet
sportowca” (napój izotoniczny - dla wyrównania straconych
minerałów i dietetyczną paczkę ;) oraz drobiazgi promujące naszą
gminę.

ZAJĘCIANAORLIKU
Od1marca naobiekcie„Moje boiskoORLIK2012” ruszyłyzajęciaprowadzoneprzez animatorów:HubertaMazura iTomasza

Gawrońskiego. Sport jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych ludzi, promuje zdrowy styl życia. Aktywny
wypoczynek nabiera współcześnie coraz większego znaczenia, nie tylko wśród młodzieży ale również wśród dorosłych. Wychowanie
przez sport jest skuteczną metodą walki z patologiami: chuligaństwem, narkomanią i alkoholizmem. Kierując się tymi przesłankami,
Gmina Borek Wlkp. złożyła do Zarządu Głównego SZS wniosek o dofinansowanie kosztów osobowych projektu „Animator – Moje
Boisko ORLIK 2012, prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wnioskowaliśmy o dwóch animatorów
zatrudnionychnaokres9miesięcy.Wniosek został rozpatrzonypozytywnie i otrzymaliśmydofinansowaniezadańwzakresie „Animator
-MojeBoiskoORLIK 2012” realizowanychw 2012 roku. W ramachdofinansowania wynikającegoz zawartej umowy zWojewódzkim
Szkolnym Związkiem Sportowym, każdy z animatorów został zobowiązany do zrealizowania 80 godzin zajęć w każdym miesiącu.
Animatorzy zatrudnieni są do inicjowania, organizowania i prowadzenia działalności na obiektach ORLIK w okresie od 1 marca do 30
listopada 2012r.Obiekt czynny jest od poniedziałku do piątkuw godz. 16.00-21.00 orazw soboty iniedzieleod godz. 12.00. Szczegółowy
harmonogramzajęćdostępny jest na l

PRZYGOTOWANIAWISŁYDORUNDYWIOSENNEJZAKOŃCZONE.

TERMINARZSPOTKAŃWISŁY.

Meczem kontrolnym zWKSWitaszyce, drużynaWisły BorekWielkopolski zakończyła przygotowania do rundywiosennej w
klasie okręgowej.Spotkaniezakończyłosię wysokąwygraną boreckiej drużyny(5:1).Wcześniejwiślacy zmierzyli się zbardzodobrymi
przeciwnikami, na tle których wypadali obiecująco. Dwukrotnie zremisowali 1:1: z IV-ligową Koroną Piaski oraz pretendentem do
awansu do okręgówki Kanią Gostyń. Tylko pierwszy sparing okazał się słaby co do wyniku. Trener Gawroński w spotkaniu z IV-
ligowym Płomykiem Koźminiec próbował wariantu bardzo ofensywnego i niestety przegrali 0:4. Jednak z gry i z nowych nabytków
można być zadowolonym.
Wprzerwie zimowej do zespołu dołączyło czterech nowych piłkarzy. Z drużynyGKS Jaraczewo przyszli Łukasz Łączny, który będzie
pełnił również funkcję asystenta trenera oraz młody pomocnik Robert Wojtysiak. Z drużyny Phythoparm Klęka do Wisły przeszedł
DawidCieślak.PierwszymwzmocnieniemWisełki był jednak JakubGabryszak, który bardzo szybko znalazł uznanie woczach trenera i
dołączył do kadry.
Obecna kadraWisły liczy 22 zawodników.TrenerTomaszGawroński ma do dyspozycji trzech bramkarzy: Mateusza Osiewicza, Jakuba
Łącznego oraz Piotra Janowskiego. Defensywa Wisły została wzmocniona przez Łukasza Łącznego i razem z Szymonem
Andrzejczakiem, Patrykiem Marciniszynem, Sebastianem Wawrzyniakiem, Karolem Andraszakiem, czy grającym trenerem będą
dzielnie bronić dostępu do własnej bramki. Bardzo dobrze prezentuje się na wiosnę linia środka pola. Defensywni pomocnicy Tobiasz
Pelczyk,Arkadiusz Piotrowski,MateuszAndrzejczak i Sławomir Łączniakwspieraniwofensywieprzez Rafała Kaźmierczaka, Łukasza
Hamrola czy nowo pozyskanego Dawida Cieślaka będą kluczem do sukcesów ligowych. Wspierani na skrzydłach przez Czarka
Tomczaka, Michała Kasprzak czy nowe twarze Roberta Wojtysiaka i Jakuba Gabryszaka przyczynią się do poprawy skuteczności
wiślaków. Dogrynaszpicy trener będziemiał do dyspozycjiMikołajaBonawenturczykaorazGerardaPaszka.

Znamy już terminarz spotkań wiosennych Wisły. Wszystkich, którzy uwielbiają piłkę nożna zapraszamy szczególnie na
StadionMiejskiw BorkuWlkp., gdzieborecka drużyna rozgrywa swojemecze. Na początekw tzw. „meczach u siebie”zagrają 18marca
ze Zjednoczonymi Pudliszki i 25 marca z JUNATRANS Oborzyska (oba godz. 15:00). Kolejne dwa spotkania na własnym boisku
zagrają 7.04 - z GKS Krzemieniewo i 15.04 - z Sokołem Kaszczor Na początku maja (6.) zmierzą się Awdańcem Pakosław. Po tym
meczu nastąpi pauza dlaWiślaków, a po niej zagrają ponownie w Borku z Orlą Jutrosin (20.05) i Rydzyniakiem Rydzyna (27.05). Ligę
zakończąmeczem9 czerwcazRawią Rawicz (godz. 15:00).
Opróczzmagań ligowychWisłauczestniczy jeszczewrozgrywkachpucharowych. Już 28marcao godz. 17:00zagrają zeSpartą
MiejskaGórkao awansdokolejnej rundyPucharuPolski (meczwBorkuWlkp.).

Turniej piłki ręcznej
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ZAJĘCIADLAMALUCHÓWZPIŁKINOŻNEJ

BYSPĘDZIĆAKTYWNIECZAS.

OBCHODY100-LECIAKLUBU

Uzniowie klas I-III oraz „0” biorą udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych z zakresu piłki nożnej zorganizowanych przez
Wisłę Borek Wlkp. Potrzeba organizacji takiej formy aktywności przerosła oczekiwania organizatorów. Na pierwszych zajęciach
prowadzonyprzezSzymonaPalczewskiego pojawiło sięponad40uczestników.
Wzwiązku zpowyższymzajęcia zostały podzielone nadwieczęści.Maluchyz „O”oraz klasy pierwsze stanowią jedna grupę, natomiast
II i III klasy drugą. Ćwiczenia prowadzone są co środę na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w BorkuWlkp. oraz na obiektach
sportowychORLIK2012.

Wiosna to czas wzmożonej aktywności fizycznej. Ludzie zaczynają biegać, jeździć rowerami czy szukać zajęć zachęcających
ich do wysiłku. Wisła Borek Wlkp. przygotowała dla społeczeństwa wiele atrakcji sportowo-rekreacyjnych. Amatorów piłki nożnej
można zobaczyć na obiektach Orlik 2012, gdzie już od 27 kwietnia wznowiona zostanie II edycja Boreckiej Ligi Orlika (więcej
informacji na blo.futbolowo.pl).Wmaju br. planowany jest turniej dla zakładów pracyz okazji święta pracy. Równieżgrupynieformalne
będą mogły zmierzyć się w rywalizacji turniejowej. Dla „nocnych Marków” po raz pierwszy zostanie przeprowadzony turniej nocny w
piłce nożnej.
Oferta klubu skierowana nie jest tylko dla piłkarzy. 13 maja po raz drugi mieszkańcy naszej gminy będą mieli okazje wziąć udział w
ogólnopolskim biegu „Polska Biega”, którego organizatorem jestWisła BorekWlkp. oraz Klub Biegaczy „MIŚ”.Wszystkich amatorów
biegania, chodziarzy, kijkarzy jużdziś serdeczniezachęcamy do udziałuwakcji. (więcej informacji borekbiega.borekwlkp.pl).
Podczas tegorocznych Dni Borku Wlkp. biegacze i kijakrze będą mogli spróbować swoich sił w biegu „Dycha Misia”, biegając wzdłuż
zalewuJeżewo idrogami naszegomiasteczka.
Także dla miłośników ulicznej koszykówki znajdzie się coś ciekawego. W czerwcu br. zostanie zorganizowany turniej koszykówki
ulicznej ”2+1”, gdzie będąmogliwspólnie rywalizować zarówno kobiety, jak imężczyźni.

W 2012 roku klubWisła BorekWielkopolski obchodzić będzie 100-lecie działalności towarzystwa sportowego.Aby chlubnie
uczcić tak doniosłą chwilę przygotowano wiele atrakcji. Już na przełomie kwietnia i maja uczniowie placówek oświatowych będąmogli
wziąć udziałw konkursie plastycznym pn. „Borecki sportwmoich oczach”. Dlamłodychadeptów piłki nożnej zorganizowany zostanie
turniej piłki nożnej szkół podstawowych. Dla wszystkich pamiętających historyczne chwile boreckiego sportu zostaną zorganizowane
otwarte zajęcia z dyscyplin, które kiedyś były prowadzone przez klub (m.in. szachy, warcaby, tenis stołowy) W czerwcu mieszkańcy
będą mogli wziąć udział w festynie artystyczno-sportowym, gdzie będą mogli spróbować sił w konkursach sportowych czy podziwiać
wielu znakomitych sportowców m.in. w meczu pokazowym. W kolejnym numerze przedstawiony zostanie szczegółowy program
obchodów. Więcej informacji można uzyskać na stronie wislaborek.futbolowo.pl. Do wszystkich mieszkańców, którzy dysponują
jakimikolwiek materiałami dotyczącymi działalności klubu (m.in. notatki z gazet, zdjęcia, filmy, dyplomy, puchary, statuetki, kroniki,
inne) zwracamy się z ogromną prośbą o ich udostępnienie na okres obchodów klubu. Państwa pamiątki pozwolą uświetnić wystawy
okolicznościowe czy stworzyć pamiątkowy album klubu. Kontakt: Tomasz Marszałek (UM Borek Wlkp. tel. 504 504 660,
lkswisla@borekwlkp.pl).

IIIGIMNAZJALNYTURNIEJPIŁKINOŻNEJHALOWEJ
W ostatni dzień zajęć szkolnych przed feriami zimowymi (17.02.2012 r.) w Zespole Szkół im. Jana Pawła II Szkoła

Podstawowa iGimnazjumwZimnowodzie rozegranyzostał „IIIGimnazjalny Turniej PiłkiNożnejHalowej”.Do rywalizacji zgłosiły się
reprezentacje gimnazjów z:BorkuWlkp. (dwiedrużyny),Pogorzeli, Szelejewa iZimnowody.Turniej rozgrywany był systemem „każdy
zkażdym”.

Im.–GimnazjumPogorzela
IIm.–GimnazjumZimnowoda
IIIm.–GimnazjumBorekWlkp. I
IVm.–GimnazjumBorekWlkp. II
Vm. –GimnazjumSzelejewo

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, trzem pierwszym wręczono statuetki. Dyplomy, statuetki, oraz napoje sponsorowała
RadaRodziców ZSwZimnowodzie.Sędzią głównym i organizatorem turnieju z ramienia szkołybył panRafał Szmyt.

Klasyfikacja końcowa turnieju:






IZIMOWYTURNIEJDLA„DZIKICH”DRUŻYN.
LudowyKlub Sportowy „WISŁA”BorekWlkp. przywsparciuHubertaMazura iAdamaChojnackiego zorganizował 26 lutego

na obiektach ORLIK 2012 I Zimowy turniej w piłce nożnej dla drużyn niezrzeszonych. W turnieju uczestniczyło 5 zespołów. Mecze
rozgrywano systemem każdy z każdym. Najlepszą drużyną zostałoOsiedle 600-lecia, wyprzedzając reprezentantówKarolewa, drużynę
Wespol (reprezentanci Gminy Piaski i Gminy Borek Wlkp.). Pozostałe miejsca zajęła drużyna Lisi Pogrom z Borku Wlkp. oraz
Kowalstwo Błaszczyk Zimnowoda. Dla trzech najlepszych drużyn ufundowano pucharu oraz nagrody, a dla pozostałych statuetki
okolicznościowe,którychfundatorembyłaGminnaKomisjaRozwiązywaniaProblemówAlkoholowych.
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Kultura Sport



Od 2012r. zmieniły się przepisy, które regulują nowe terminy składania wniosków i nowe wzory wniosków o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Druki wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej :
www.borekwlkp..pl orazw siedzibieUrzęduMiejskiegoBorkuWlkp. ul. Rynek 1, 63-810BorekWlkp. wbiurze obsługi klienta. Stawka
zwrotu podatkuakcyzowegona2012r. odoleju napędowegozużytego do produkcji rolnejwynosi 0,95zł od litra.
Wnioski należyskładaćw terminach:
- od 1 lutego do 29 lutego 2012 r.
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012r.
Pieniądzewypłacanebędąw terminach:
- od 2-30kwietnia2012 r.wprzypadkuzłożenia wnioskuwpierwszymterminie
- od1-31października2012 r.wprzypadkuzłożenia wnioskuw drugimterminie
Stanposiadaniagruntówniezbędnychdowyliczenia limitu zwrotu ustala się na1 lutegodanegoroku.

Terminypłatności dlapodatnikówpodatkurolnego,podatku leśnegoorazpodatkuodnieruchomości jak coroku przypadają
I ratadodnia15marca2012r.
II ratadodnia15maja 2012 r.
III ratadodnia17września2012r.
IV ratado dnia15 listopada2012r.
Należypamiętać, że jeśli rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części tow terminie14 dni od zaistnienia zmiany,należy zgłosić ten
budynek do opodatkowania. W tym celu należy złożyć korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Podobnie jest w
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Do podatnikanależy obowiązek zgłoszenia organowi podatkowemu powierzchni na
której prowadzona jest działalność.
Zmiany dokonuje się na druku informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN 1), dostępnym w biurze obsługi klienta w siedzibie
UrzęduMiejskiegoorazna stroniewww.borekwlkp.plwzakładcewnioski i druki.
Deklaracjenapodatekodśrodków transportowych podatnik jest zobowiązany składaćdodnia15 lutego 2012r.
Należypamiętać, żeprzyzakupienowegopojazdu lubsprzedaży podatnik powinienzłożyć korektędeklaracji.
Terminypłatności podatku od środków transportowych przypadają:
I ratadodnia15 lutego 2012r.
II ratadodnia17września2012r.
Druki deklaracji na podatek od środków transportowych ( DT-1 oraz DT1/A) dostępne są w biurze obsługi klienta w siedzibie Urzędu
Miejskiego oraz na stroniewww.borekwlkp.plwzakładcewnioski i druki.

ROLNIKUZŁÓŻWNIOSEK

PŁATNOŚCIPODATKÓWZA2012R.

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Z uwagi na powtarzające się przypadkami żądania od przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG (Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej) zaświadczeń o figurowaniu w CEIDG oraz odsyłania przedsiębiorców do urzędów gmin po
potwierdzenie takich zaświadczeń informujemy, że dane o przedsiębiorcach - osobach fizycznych są jawne i ogólnie dostępne na stronie
www.ceidg.gov.pl.
Jednocześnie informujemy, że CEIDGjest prowadzone przezMinistra Gospodarki. Urząd gmin nie jest organemwłaściwymw stosunku
do przedsiębiorców, którzy zostali zarejestrowani wCEIDG, w związku z czym niema podstaw do potwierdzania faktu rejestracji osób
fizycznychwCEIDG.
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 ze zm.)
zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, mają formę
dokumentu elektronicznego albowydrukuze strony internetowejCEIDG.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków
zaświadczeńowpisiewCEIDG.
Ustawa z2 lipca2004 r. o swobodzie działalnościgospodarczej(Dz.U. z 2010 r. Nr 220poz.1447zezm.)
Art. 38. 1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych
przezCEIDG.
2. Dane i informacje, o którychmowawart. 37ust. 1 i 2, sąudostępnianenastronie internetowejCEIDG.
3. (uchylony).
4. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których
mowawart. 25ust. 1,mają formędokumentuelektronicznegoalbowydruku ze strony internetowejCEIDG.
5. Organy administracji publicznej niemogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania downiosków
zaświadczeńowpisiewCEIDG.
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Otwarcie ZakładuAktywności Zawodowej

ZAPISZSIĘDOMŁODZIEŻOWEGOKLUBUMIŁOŚNIKÓWKSIĄŻEK!
LUBISZ CZYTAĆ? PRZYJDŹ DO BIBLIOTEKI I PODZIEL SIĘ Z INNYMI WRAŻENIAMI Z PRZECZYTANEJ
KSIĄŻKI!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. zaprasza młodzież w wieku gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym na
spotkanie organizacyjne Młodzieżowego Klubu Miłośników Książek, które odbędzie się w sobotę 31 marca 2012 r. o godz. 15.00 w
czytelni Biblioteki. Najważniejsza jest pasja czytania, ochota na rozmowę o tym co czytamy, a także chęć poznawania nowej literatury.
Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biblioteki. Prosimy o potwierdzenie
przybyciawBibliotece lub podnr telefonu655716150

Szczególnie serdecznie zapraszamyczytelnikówdokorzystaniaz nowych pozycji książkowychzakupionychw2012 r.
Godziny otwarcia biblioteki:poniedziałek: 10.00-18.00;wtorek: 11.00-18.00; środa i czwartek: 09.00-16.00; piątek: 11.00-18.00.

(www.biblioteka.borekwlkp.pl).

1. Nurowska M. – „Drzwi do piekła”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.
2. Ligocka R. – „Księżyc nad Taorminą”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
3. Kwiatkowska J. – „Pułapka Nowego Roku”, MG, Warszawa 2012.
4. Mingmei Y. – „Płatki z nieba”, Świat Ksiązki, Warszawa 2011.
5. Steel D. – „Happy Birthday”, Świat Książki, Warszawa 2012.
6.Czubaszek M. – „Każdy szczyt ma swój Czubaszek”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2011.
7. Scottoline L. – „Ocal mnie”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2012.
8. Glynn P. – „ Japonia na kolanach: prawdziwa historia Takashiego Nagaia, świadka i ofiary eksplozji jądrowej”,
Polwen, Radom 2011.
9. Green J. – „Obietnice, których trzeba dotrzymywać”, Sonia Draga, Katowice 2012.
10. Coben H. – „Bez pożegnania”, WydawnictwoAlbatros, Warszawa 2012.
11. Wiśniewski J. L. – „Na fejsie z moim synem: historia surrealistyczna”, WydawnictwoWielka Litera, Warszawa 2012.
12. Follet K. – „Świat bez końca”, Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2011.
13. Mańczyk A. – „Rupieciarnia na końcu świata”, Nasza Księgarnia, Warszawa 2012.
14. Braffet K. – „Wszelki ślad zaginął”, C&T, Toruń 2012.
15. Broszkowska I. – „Trudne lata: Żółtowscy z Godurowa 1939-1956”, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2011.

Stowarzyszenie DZECKO ogłosiło Konkurs Granatowy „Działaj Lokalnie VII”. Celem konkursu jest wsparcie projektów,
które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest zmyślą o organizacjach pozarządowych i
grupachnieformalnych, którepodejmująwspólnywysiłek, abyw ich społeczności żyłosię lepiej.
5 marca odbyło się w Urzędzie Miejskim w BorkuWlkp. szkolenie dotyczące planowania projektów i pisania wniosków o dotacje w
kontekściekonkursu „Działaj Lokalnie”.Termin składania wnioskówupływa2kwietnia2012r.
Szczegółowe informacjedostępne sąna stronie internetowejwww.dzialajlokalnie.gostyn.pl

MASZPOMYSŁ-ZŁÓŻWNIOSEK!
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Z okazji 100-leciaWisły Borek Wlkp. powstały pamiątkowe szaliki klubowe upamiętniające ten historyczny jubileusz. Szaliki w cenie
20 złotych można nabyć u Tomasza Marszałka osobiście (Karolew 31 lub UMBorek), lub zamówić mailowo: lkswisla@borekwlkp.pl
czy telefonicznie 504504660.

OFERTASZALIKÓWWYDANYCHZOKAZJI100-LECIAKLUBU.

Otwarcie ZakładuAktywności Zawodowej

Ciasto:
1 kostka margaryny
5 żółtek
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
35 dkg mąki
20 dkg cukru
1 czubata łyżka mąki ziemniaczanej

Margarynę, żółtka, cukier i proszek do pieczenia utrzeć do
białości. Dodać mąkę zagnieść ciasto. Rozwałkować na 2
blachy. Upiec ok. 20 minut na 180 stopni C.

Krem do mazurka
½ litra mleka
1 szklanka cukru
6 żółtek
3 czubate łyżki mąki

1 kostka margaryny
Olejek rumowy

Żółtka, cukier, mąkę włożyć do garnka i zalać zimnym
mlekiem. Wszystko wymieszać i pozostawić do zagotowania.
Margarynę rozetrzeć i dodawać ostudzoną masę i olejek
rumowy.
Na końcu polukrować biało-czernym lukrem.
















PRZEPIS NAMAZURKAWIELKANOCNEGO
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Elżbieta Pawlak
Alicja Łopatka, Jolanta Majchrzak, Dorota Dutkowiak, Elżbieta Borysiak, Marlena

Kowalska, Elżbieta Wojciechowska, Tomasz Marszałek, Ryszard Busz, Elżbieta Kordus,
Mirosław Janowski, Wiesława Wójcik,

1. Obchodzi Jubileusz 120-lecia.
2. Wielkopolski Strażak Roku 2005.
3. Zalew w Jeżewie, czyli...
4. Element hasła promocyjnego gminy.

Miejsce rekreacji sportowej w Borku Wlkp.
6.Miesiąc, w którym odbywają się Dni Borku
Wielkopolskiego.
7. Ciekawe zwierzę w Cielmicach.

Coroczna statuetka dla prymusa szkoły.
Cena Magazynu Samorządowego.
Największy zakład w Borku Wielkopolskim.
Pierwsza nazwaWisły-Borek.
Lilia heraldyczna w herbie Borku Wlkp.
Częstotliwość wydawania Magazynu Samorządowego.
Którą kadencję pełni burmistrz Marian Jańczak.
Nazwa naszego zespołu regionalnego.
Podaj nazwę miejscowości, w której znajduje się ZAZ.
Miesiąc oddania do użytku obwodnicy.
Pracownik, który obchodzi święto 21 listopada.
Nazwisko Redaktora prowadzącego gazetki.
Drugie imię Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Zabytek archeologiczny wGminie Borek Wlkp.
Najdłuższa nazwa sołectwa.
Miesiąc powołania pierwszego zespołu redakcyjnego

magazynu samorządowego.
Drzewo w nazwie przedszkola w Karolewie.
Zamontowana przy ratuszu.
Nazwa boreckiej maskotki.
Nazwisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Borku Wlkp.
Artysta, który po raz pierwszy wystąpił na Dzień Kobiet

w Borku Wlkp.
Przepływająca przez Borek Wlkp.
Coroczny konkurs fotograficzy z okazji Dnia Dziecka.
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Dyrektor prosi sekretarkę, by napisała ogłoszenie , że zebranie odbędzie się we wtorek.
Po jakimś czasie sekretarka pyta:
- Panie dyrektorze, jak się pisze wtorek? Czy na końcu jest K czy G ?
Dyrektor idzie do biblioteczki
- przeszukałem w słowniku hasła na F i nie znalazłem słowa wtorek.
Niech Pani napisze , że zebranie odbędzie się w środę .

Rozwiązaną krzyżówkę proszę dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. do dnia 30 kwietnia 2012 r.


