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godz. ok. 21:00 – występ zespołu SUMPTUASTIC

24 czerwca 2009r. - środa
godzina 13.00 Borek Wlkp. - otwarcie Mistrzostw Polski – 
(Parking przy stadionie).
godzina  13.30 Wyścig indywidualny na czas w 3 kategoriach – dekoracja 
zwycięzców ok. 19.00

25 czerwca 2009r. - czwartek
godz. 16.00 Śrem (Rynek)
godz. 16.30 wyścig indywidualny na czas Elita – dekoracja zwycięzców ok. 
19.00

26 czerwca 2009r. piątek
godz. 16.00 Dolsk (Rynek)
godz. 16.15 wyścig ze startu wspólnego niewidomi – dekoracja zwycięzców 
19.00

27 czerwiec 2009r. - sobota
Borek Wlkp. - Dolsk
godz. 10.00 wyścig ze startu wspólnego (Start – Borek, Sanktuarium na 
Zdzieżu)
dekoracja zwycięzców ok. 19.00

28 czerwiec 2009r. niedziela
Borek Wlkp. - Dolsk
godz. 11.00 wyścig ze startu wspólnego Elita (Start – Borek, Sanktuarium 
na Zdzieżu)
dekoracja zwycięzców ok. 18.00

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie 
Szosowym 24 -28.06.2009r. Plan minutowy



GRANTY DLA NASZYCH WSI Budowa chodnika i kładki dla pieszych w ciągu drogi 
28 maja br. Lokalna Organizacja Grantowa - Stowarzyszenie wojewódzkiej nr 438 w Borku Wlkp.
„Dziecko”, ogłosiła wyniki II konkursu grantowego w ramach Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
programu „Działaj Lokalnie”, który swoim zasięgiem objął powiadomił tutejszy Urząd, iż przedmiotowa inwestycja jest 
cały powiat gostyński. ujęta w planie do realizacji na 2009 rok. Jednak tylko „znaczą-
Rozstrzygnięcie konkursu miało bardzo uroczysty charakter - ca” pomoc ze strony Gminy spowoduje, iż ta inwestycja 
przybyli na nie przedstawiciele lokalnych samorządów, a swoje zostanie przeprowadzona w jednym etapie. Dofinansowanie ze 
możliwości prezentowali młodzi artyści z Państwowej Szkoły strony Gminy Borek Wlkp. wyniesie 300 000  tyś. zł. 
Muzycznej w Gostyniu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 1 200 000 zł brutto. 
Na konkurs wpłynęły 44 wnioski organizacji pozarządowych i Jak poinformował nas Zarząd Dróg Wojewódzkich faktyczne 
grup nieformalnych, których celem jest inicjowanie rozpoczęcie robót uwarunkowane jest od uzyskania od Agencji 
współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Granty Nieruchomości Rolnych prawa do dysponowania gruntami pod 
otrzymała „szczęśliwa trzynastka”. przedmiotową inwestycję (w obecnej chwili grunty te należą do 
Na pochwałę należy fakt, że z terenu naszej gminy dotacjami ANR) Zarząd Dróg Wojewódzkich już od dawna ubiega się o 
nagrodzono aż trzy projekty : zdobycie prawa do dysponowania powyższymi gruntami lecz 
1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bruczkowie wraz z jak na razie bez większych rezultatów. Miejmy nadzieję, że w 
wyposażeniem- celem projektu jest remont świetlicy (w tym najbliższym czasie się to zmieni.
malowanie, zakładanie paneli, zamontowanie nowego okna i 
urządzeń kuchennych). Podsumowaniem prowadzonych Budowa miejsc parkingowych w Borku Wlkp.
działań będzie festyn integracyjny dla mieszkańców wsi- W maju rozpoczęto prace związane z budową miejsc parkin-
Święto Pieczonego Ziemniaka (dofinansowanie 6 000 zł). gowych przy scateparku. Jest to II etap inwestycji pn. Budowa 
2. Bezpieczna rekreacja. Plac zabaw w Skokowie miejscem miejsc parkingowych oraz scateparku. Wykonawcą robót jest 
integracji środowiskowej – celem projektu jest wybudowanie firma  DROG TRANZ z Góry, wyłoniona w wyniku 
placu zabaw, boiska do gry w piłkę nożną z możliwością postępowania przetargowego. Ze względu na ograniczone 
rozbudowy do piłki koszykowej i siatkowej oraz festyn środki w budżecie (150 000 zł) przetarg ogłoszono na wykon-
integracyjny dla mieszkańców wsi (dofinansowanie 5 990 zł). anie połowy zakładanych miejsc parkingowych, jednak z 
3. Plac zabaw z miejscem rekreacyjno sportowym dla uwagi na fakt, iż oferta wyłonionego wykonawcy na  wykon-
dzieci, młodzieży i dorosłych w Wycisłowie – projekt ma na anie robót była niższa niż kosztorys inwestorski inwestycja ta 
celu stworzenie placu zabaw oraz placu rekreacyjnego. Na będzie reali-zowana w szerszym zakresie, aż do wykorzystania 
zakończenie przewidziano festyn integracyjny dla wszystkich środków finansowych przewidzianych na ten cel w 
mieszkańców wsi (dofinansowanie 6000 zł). budżecie. Prace planuje się zakończyć w terminie do 15 
Należy także zaznaczyć, że z gminy Borek Wlkp., oprócz czerwca br.
nagrodzonych, na konkurs wpłynęły jeszcze 3 projekty, które 
zdaniem organizatorów konkursu także zasłużyły na Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Borku Wlkp.
wyróżnienie. Jednak ograniczone możliwości finansowe nie Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu rozpoczął prace związane 
pozwoliły na udzielenie dotacji wszystkim podmiotom, które z długo oczekiwaną przebudową ul. Konopnickiej. Gmina 
wykazały się niezwykła pomysłowością i zaktywizowały Borek Wlkp. przekaże na ten cel dotację w kwocie 115000,00 zł 
społeczność lokalną. brutto. Również na koszt Gminy dokonano wymiany przejść 
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy! kanalizacji deszczowej od posesji indywidualnych mieszczą-

cych się przy powyższej ulicy do głównego kolektora. Koszt 
PRACE DROGOWE tych robót wyniósł 16239,89 zł brutto. Całość realizowanej 

inwestycji Powiatowy Zarząd Dróg oszacował na kwotę 
Oznakowanie gminy. 950000 tyś. zł. a termin jej zakończenia ustalił do końca lipca br.
Zakończono kolejny etap wymiany oznakowania drogowego 
na terenie Gminy. W tym roku na nowe oznakowanie wydano Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódz-
9904,63 zł brutto. Bardzo istotną zmianą wynikającą kiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965
z wymiany znaków jest wprowadzenie na ul. Wąskiej w Borku Złożony przez nas wniosek preselekcyjny został pozytywnie 
Wlkp. zakazu zatrzymywania się obowiązującego od wjazdu oceniony i wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania w 
przy ul. Kilińskiego do przejścia z ulicy Wąskiej na Rynek. ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Propozycja ustawienia powyższego zakazu została pozytywnie Operacyjnego działanie 2.2. Gwarancją otrzymania środków 
zaopiniowana przez Powiatową Komisję ds. Bezpieczeństwa finansowych jest podpisanie umowy z Instytucją Zarządzającą. 
Ruchu Drogowego. W naszym przypadku problem pojawił się w momencie 
Zniesiono natomiast zakaz zatrzymywania się i postoju na złożenia odwołania przez osobę posiadającą grunty w pasie 
Rynku (wjazd od ul. Kilińskiego) projektowanej drogi. Obecnie sprawa rozpatrywana jest przez 
Postawione zostały również przy wjazdach do naszej gminy w Wojewodę Wielkopolskiego i liczymy na jej pozytywne 
miejscowości Maksymilianów i Studzianna znaki witajace tzw. zakończenie, co pozwoli na złożenie pełnej dokumentacji w 
witacze. Witacze wykonane są z konstrukcji stalowej, zabez- Urzędzie Marszałkowskim oraz podpisanie umowy o dofi-
pieczonej antykorozyjnie środkami do tego dedykowanymi, nansowanie.
poszycia z blachy ocynkowanej pokrytymi grafiką z folii 
odblaskowej. Inwestycja ta kosztował gminę Borek Wlkp. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W 
19910 zł. LEONOWIE

Dobiegają końca prace remontowe w budynku byłej szkoły w 
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Leonowie przystosowywanej do utworzenia pierwszego w 
powiecie gostyńskim Zakładu Aktywności Zawodowej. W TRADYCJA MAJOWEGO GRANIA PATRONCE 
ostatnim czasie zamontowano windę oraz wykonano elewacje NASZEGO MIASTA
zewnętrzną. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe 
wewnątrz budynku. Na początku czerwca zostały zburzone „Już się zbliżył miesiąc maj,
stare budynki nadające się do rozbiórki oraz wykarczowano Już rozkwita ziemski kraj.
krzewy i uporządkowano plac. Termin zakończenia prac Dziś swej Matce i swej Pani,
budowlanych planowany jest na 15 lipca 2009r. W związku ze każdy cześć i chwałę daj…”
szczególnym charakterem powstającego obiektu został 
opracowany projekt nowego budynku gospodarczego, który ma Od 1maja 2009 r. codziennie o godz. 6.00 rano z kościelnej 
powstać na terenie Zakładu Aktywności Zawodowej oraz plan wieży rozlegały się dźwięki trąbki. Maj jest miesiącem Matki 
zagospodarowania terenu działki umożliwiający m.in. Boskiej i to dla Niej poświecone były pieśni, które każdego 
poruszanie się po nim osób niepełnosprawnych. ranka rozlegały się z wieży kościoła farnego pw. św. Stanisława 

Biskupa. Tradycja, którą zapoczątkował Ignacy Maciejewski, 
PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY organista miejscowego kościoła  trwa już od półwiecza. 
Rada Miejska Borku Wlkp. uchwałą zatwierdziła „Program Wszystko zaczęło się pod koniec II wojny światowej, kiedy to 
profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2009-2013”. Wcześniej nieżyjący już Ignacy Maciejewski cudem uniknął śmierci. 
odbyła sie pogadanka skierowana do dyrektorów szkół, Postanowił wówczas, że co rok, codziennie w maju grać będzie 
radnych i zainteresowanych osób. Po zatwierdzeniu programu, na trąbce z kościelnej wieży pieśni maryjne i tak też uczynił
który przedstawia problem zakażenia wirusem brodawczaka, Majowe granie w tym roku rozpoczęli : trąbka - Adam 
ludzkiego HPV – human-papiloma-wirus, diagnostykę i Szczurny, Tomek Przybylski, Artur Pieniężny , klarnet - 
leczenie, a także profilaktykę, ogłoszono otwarty konkurs ofert Michalina Szczurna, śpiew -   Stefan Sikorski i Marlena 
na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2009r. w Szczurna.
zakresie w/w programu. Zgodnie z programem szczepieniem 
zostały objęte dziewczynki z rocznika1995, które są zamel- ORGANIZACJE POZARZĄDOWE CORAZ 
dowane na pobyt stały oraz czasowy na terenie gminy Borek BARDZIEJ AKTYWNE 
Wlkp. Pozostałe zainteresowane osoby będą mogły wziąć W tym roku, wzorem lat ubiegłych, nasza gmina ogłosiła 
udział w programie przy częściowej odpłatności. Jesteśmy konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury 
trochę zasmuceni bo już dziś wiadomo, ze do przetargu nie fizycznej i sportu oraz działalności wspomagającej rozwój 
zgłosiła się żadna firma. W związku z tym będziemy szukać społeczny. Realizacja zadań ma przede wszystkim na celu 
innego rozwiązania aby zainteresowane osoby mogły dokonać zagospodarowanie czasu wolnego, doskonalenie umiejętności 
szczepień. O sposobie rozwiązania będziemy informować na taktycznych oraz promocję zdrowego stylu życia wśród 
bieżąco. mieszkańców. Wspierane są również projekty, które wynikają z 

konkretnych potrzeb danej społeczności oraz inicjują współ-
GRUNTY AGENCYJNE NA WŁASNOŚĆ GMINY pracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

4 073 ha gruntów na terenie Gminy Borek Wlkp. należy do Dotacja przyznana została podmiotom, które spełniły wymag-
Agencji Nieruchomości Rolnych. Większość tych gruntów jest ania formalne i pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną, 
dzierżawiona, a największym dzierżawcą gruntów ANR jest uzyskując największą liczbę punktów:
Gospodarstwo Rolne Karolew oraz Spółki „BIORAJ” i • Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Borek Wlkp.-  „Prowa-
„PORAJ”. Część gruntów dzierżawiona jest także przez osoby dzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej dla mieszkań-
fizyczne. Tereny na obszarach zabudowanych w pewnej części ców gminy Borek Wlkp.” – 50.000 zł.
są administrowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową Karolew, • Uczniowski Klub Sportowy w Borku Wlkp. – „Prowadzenie 
a w części przez Gospodarstwa Rolne Skarbu Państwa w szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki 
Starym Bojanowie. Gmina nie ponosi kosztów utrzymania nożnej, piłki ręcznej i aerobiku (zagospodarowanie czasu 
gruntów agencyjnych. W najbliższym czasie władze wolnego)dla mieszkańców gminy Borek Wlkp.” –   25.000 zł.
gminy planują przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnych • Uczniowski Klub Jeździecki „DŻAMAJKA” – „Prowadzenie 
grunty w miejscowości Zalesie z przeznaczeniem pod budowę szkolenia w zakresie jeździectwa oraz rekreacja konna na 
boiska sportowego oraz placu ćwiczeń dla ochotniczej straży terenie gminy Borek Wlkp.” – 3.000 zł.
pożarnej. Przejęte grunty ANR w Grodnicy i  Koszkowie • Stowarzyszenie „DZIECKO” - „Działalność wspomagająca 
przeznaczone zostaną pod plac zabaw dla dzieci, a w Karolewie rozwój społeczny – wsparcie działań na rzecz budowania 
pod budowę drogi na poszerzenie ulicy  i budowę boiska aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o 
sportowego. Przy cmentarzu w Jeżewie planuje sie przejąc charakterze dobra wspólnego” – 4.000 zł.
grunty agencji celem budowy miejsc postojowych dla samo-
chodów. W Bruczkowie grunty przeznaczone będą pod boisko MOŻLIWOŚCI  OTRZYMANIA DOTACJI NA TZW. 
sportowe oraz plac ćwiczeń dla ochotniczej straży pożarnej. S O L A RY,  K O L E K TO RY S Ł O N E C Z N E  D L A 
Zimnowoda wzbogaci się o grunt zabudowany budynkiem INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH
byłego przedszkola z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nie może bezpoś-
wraz z gruntem , który zostanie przeznaczony pod plac zabaw rednio dofinansować zakupu tzw. solarów i kolektorów dla 
dla dzieci. Grunty o łącznej powierzchni 2,64 ha ANR przekaże indywidualnych gospodarstw domowych. Na inwestycje tego 
naszej gminie nieodpłatnie, jednak poniesiemy koszty zmiany typu istnieje możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego z 
studium zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji Banku Ochrony Środowiska, wówczas Wojewódzki Fundusz 
geodezyjnej, wyceny nieruchomości oraz koszty notarialne. Ochrony Środowiska dopłaca do odsetek od kredytu prefer-
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encyjnego w BOŚ. Handlowo Produkcyjne „AGROEFEKT”, które  złożyło ofertę 
Zasady udzielania kredytu na tego typu inwestycje należy zakupu  tej działki. Aby umożliwić kupno konieczne było  
uzgodnić bezpośrednio z Bankiem Ochrony Środowiska, tel. ogłoszenie przetargu. Nieruchomość ta zostanie przeznaczona 
Oddział BOŚ w Ostrowie Wlkp. tel. 062 735 1892, 773 18 53; pod magazyn do środków obsługi rolnictwa. Po ogłoszeniu 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - Poznań 061 845 przetargu w prasie lokalnej i na stronie internetowej jedna firma 
6231 wpłaciła wadium jednak nie wystartował do przetargu.

f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych 
WPŁYWY Z OPŁAT ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW położonych w Borku Wlkp. przy ul. Adama Mickiewicza

ALKOHOLOWYCH Nieruchomości gruntowe zostaną przeznaczone na poszerzenie 
31 maja br. upłynął termin uiszczania opłat II raty za korzys- ulicy.
tanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 Nabycie nastąpi za cenę ustaloną na podstawie wyceny przez 
roku. Wszyscy przedsiębiorcy dokonali wpłat w ustawowym rzeczoznawcę majątkowego w wysokości:
terminie, na łączną kwotę 25.075,06 zł, która jak co roku zasila 1) działka o powierzchni 0,0030 ha -562 zł 
konto Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 2) oraz działka o powierzchni 0,0117 ha -  2.190 zł.
Alkoholowych. Środki te przeznaczone zostaną wyłącznie na g) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Karolewie
realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
problemów alkoholowych. gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę o powierzchni 

4,0618ha. Grunt ten usytuowany jest obok wysypiska śmieci, 
Z OSTATNICH PRAC RADY MIEJSKIEJ wcześniej był przejęty od Agencji Nieruchomości Rolnych pod 

BORKU WLKP. rozbudowę wysypiska. Aktualnie Gmina przystąpiła do 
W miesiącu kwietniu  br. Rada Miejska Borku Wlkp. odbyła realizacji planu w związku z budową wysypiska odpadów 
dwie sesje. komunalnych w miejscowości Witaszyczki k/Jarocina. W 
Na XXX sesji odbytej w dniu 16 kwietnia 2009 roku po związku z powyższym grunt jest przeznaczony do sprzedaży w 
zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy drodze przetargowej pod działalność rolniczą. 
Borek Wlkp. za 2008 rok Rada udzieliła Burmistrzowi h) wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
absolutorium. nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za 
Natomiast w dniu 23 kwietnia na XXXI sesji radni podjęli warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
następujące uchwały w sprawie: wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
a) zmian budżetu i w budżecie doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagro-
W związku z wprowadzoną nadwyżką budżetową w wysokości dzenia
747.326 zł dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków i) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
oraz przychodów i rozchodów. Po dokonanych zmianach zbiorowe odprowadzanie ścieków
zmniejszono planowane zaciągnięcie pożyczek z 4.800.000 zł, Zatwierdzono następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
na 4.400.000 zł. w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (ceny netto):
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 1) za 1 m3 dostarczonej wody ze zbiorowych urządzeń wodo-
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. ciągowych:
Zatwierdzono roczne sprawozdanie za rok 2008 wskazując a) gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze
sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego na terenie gminy  2,23 zł
w wysokości 61.184,38 zł. Ponadto w roku 2008 Biblioteka b) gospodarstwa domowe i podmioty gospodarcze
Miasta i Gminy Borek Wlkp. uzyskała wynik finansowy netto poza terenem gminy  2,33 zł
(zysk) 26.652,65 zł. 2) za 1m3 wprowadzonych ścieków do zbiorowych urządzeń 
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko kanalizacyjnych:
-  Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. a) ścieki komunalne  3,34 zł
Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe za rok 2008 b) ścieki przemysłowe  8,35 zł
wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku c) opłata abonamentowa  1,58 zł
obrotowego w wysokości 16.984,25 zł. Ponadto w roku 2008 Taryfy mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków 
MGOK uzyskał wynik finansowy netto (strata) 72,52 zł. dokonanych w okresie od dnia 01.06.2009 r. do dnia 
d) zbycia lokali mieszkalnych i współwłasności w nierucho- 31.12.2009 r.
mości gruntowej położonej w Borku Wlkp. przy ul. j) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Kilińskiego 13 Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i 
Wartość nieruchomości ustalona na podstawie wyceny zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada przyjęła powyższy 
dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego: regulamin.
-  dla lokalu mieszkalnego 13/1 – 36.600 zł k) przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na  lata 
-  dla lokalu mieszkalnego 13/2 – 31.400 zł 2009 – 2013”
Na podstawie podjętej uchwały Rada wyraziła zgodę na Program bezpłatnych szczepień przeciwko rakowi szyjki 
udzielenie bonifikaty w wysokości 80% wartości lokalu macicy będzie obejmował kolejne roczniki: 
mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych oraz wartości 1995 od  2009 roku
współudziału do gruntu. 1996 od  2010 roku 
e) zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Borku Wlkp. 1997 od  2011 roku
przy ul. Jeżewskiej 1998 od  2012 roku
Nieruchomość gruntowa niezabudowana powierzchni 0,7697 1999 od  2013 roku
ha. Zainteresowanie ta działką wykazało Przedsiębiorstwo 
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Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.



�c�z�a�s�i�e� �w�a�k�a�c�j�i� �l�e�t�n�i�c�h� �5�-�d�n�i�o�w�y� �O�b�ó�z� �S�z�k�o�l�e�n�i�o�w�o�  �� 
�M�A�J�O�W�Y� �T�U�R�N�I�E�J� �S�T�R�Z�E�L�E�C�K�I �S�p�o�r�t�o�w�y� �w� �B�r�z�e�d�n�i� �d�l�a� �m�B�o�d�z�i�e�|�y� �w�s�p�ó�B�f�i�n�a�n�s�o�w�a�n�y� 

�S�e�k�c�j�a� �S�t�r�z�e�l�e�c�t�w�a� �S�p�o�r�t�o�w�e�g�o� �p�r�z�y� �K�o�l�e� �L�O�K� �w� �B�o�r�k�u� �W�l�k�p�.� �p�r�z�e�z� �S�t�a�r�o�s�t�w�o� �P�o�w�i�a�t�o�w�e� �w� �G�o�s�t�y�n�i�u�.
�z�o�r�g�a�n�i�z�o�w�a�B�a� �1�-�m�a�j�o�w�y� �D�r�u�|�y�n�o�w�y� �T�u�r�n�i�e�j� �S�t�r�z�e�l�e�c�k�i� �z� 
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�Z�w�y�c�i�� �z�c�y� �o�t�r�z�y�m�a�l�i� �p�u�c�h�a�r�y� �o�r�a�z� �a�t�r�a�k�c�y�j�n�e� �n�a�g�r�o�d�y� �t �a �c �j �a � �g �m�i �n�y� �K�o�z�m�i �n�. � �R�e�p�r �e �z �e �n�t �a �c �j �e � �g �m�i �n� �t �w�o�r �z �y�B�y� 
�r�z�e�c�z�o�w�e�.� �P�u�c�h�a�r�y� �d�l�a� �z�a�w�o�d�n�i�k�ó�w� �z�a� �z�a�j���c�i�e� �I�,� �I�I�,� �i� �I�I�I� �m�i�e�j�s�c�a� �M�B�o�d�z�i�e�|�o�w�e� �D�r�u�|�y�n�y� �P�o�|�a�r�n�i�c�z�e� �-� �s�e�k�c�j�e� �|�e�D�s�k�i�e� �i� �m���s�k�i�e� 
�w� � �k�a�|�d�e�j� �k�a�t�e�g�o�r�i�i� �w�i�e�k�o�w�e�j� �u�f�u�n�d�o�w�a�B� �p�a�n� �F�r�a�n�c�i�s�z�e�k� �C�e�l�k�a�.� �(�B���c�z�n�i�e� �1�6� �s�e�k�c�j�i�)�.�G�o�s�p�o�d�a�r�z�e�m� �i�m�p�r�e�z�y� �b�y�B�a� �g�m�i�n�a� �B�o�r�e�k� 
�P�u�c�h�a�r� �d�l�a� �n�a�j�l�e�p�s�z�e�g�o� �z�a�w�o�d�n�i�k�a� � �z� �G�m�i�n�y� �B�o�r�e�k� �W�l�k�p�.� �W�i�e�l�k�o�p�o�l�s�k�i� �u�d�o�s�t���p�n�i�a�j���c� �m�B�o�d�y�m� �s�t�r�a�|�a�k�o�m� �s�a�l�e� �s�p�o�r�t�o�w�e� 
�z�a�k�u�p�i�B� �B�u�r�m�i�s�t�r�z� �B�o�r�k�u� �W�l�k�p�.� � �p�.� �M�a�r�i�a�n� �J�a�D�c�z�a�k� �(� �t�r�o�f�e�u�m� �w� �S �z �k �o �l �e � �P �o �d �s �t �a �w�o�w�e �j � �i � �Z�e �s �p �o �l �e � �S �z �k �ó �B� �w� �B�o�r �k �u � 
�o�t�r�z�y�m�a�B� �p�a�n� �S�t�a�n�i�s�B�a�w� �G�l�u�r�a� �)� �a� � �d�l�a� �n�a�j�l�e�p�s�z�e�j� �z�a�w�o�d�n�i�c�z�k�i� �W�i�e�l�k�o�p�o�l�s�k�i�m�.
�T�u�r�n�i�e�j�u�  �� �S�e�k�r�e�t�a�r�z� �G�m�i�n�y� �B�o�r�e�k� �W�l�k�p�.� �p�.� �E�l�|�b�i�e�t�a� �P�a�w�l�a�k� �W� �s�p�o�r�t�o�w�y�c�h� �z�m�a�g�a�n�i�a�c�h� �(�r�z�u�t� �p�i�B�k��� �d�o� �k�o�s�z�a�,� �r�z�u�t� �p�i�B�k��� �d�o� 
�(�p�u�c�h�a�r� �z�d�o�b�y�B�a� �M�a�g�d�a�l�e�n�a� �P�a�w�B�o�w�s�k�a� �)� �.�W�s�z�y�s�t�k�i�m� �u�c�z�e�s�t�- �r�u�c�h�o�m�e�j� �t�a�r�c�z�y�,� �w�y�[�c�i�g� �w� �w�o�r�k�a�c�h�,� �p�r�z�e�c�i���g�a�n�i�e� �l�i�n�y�,� 
�n�i�k�o�m� �i�m�p�r�e�z�y� �z�a�p�e�w�n�i�o�n�o� �s�B�o�d�k�i� �p�o�c�z���s�t�u�n�e�k�. �s�t�r�a�|�a�c�k�i� �t�o�r� �p�r�z�e�s�z�k�ó�d�)� �o�r�a�z� �t�e�s�t�a�c�h� �t�e�o�r�e�t�y�c�z�n�o�  �� �p�r�a�k�t�y�c�z�-

�n�y�c�h� �(�z� �e�k�o�l�o�g�i�i� �i� �l�e�[�n�i�c�t�w�a�,� �z�a�s�a�d� �r�u�c�h�u� �d�r�o�g�o�w�e�g�o�,� �z�n�a�j�o�-
�W�O�J�E�W�Ó�D�Z�K�I�E� �Z�A�W�O�D�Y� �S�T�R�Z�E�L�E�C�K�I�E �m�o�[�c�i� �h�y�m�n�u� �s�t�r�a�|�a�c�k�i�e�g�o� �o�r�a�z� �z�a�s�a�d� �u�d�z�i�e�l�a�n�i�a� �p�i�e�r�w�s�z�e�j� 

�Z�a�w�o�d�n�i�c�z�k�a� �S�z�k�o�l�n�e�g�o� �K�o�B�a� �L�O�K� �w� �B�o�r�k�u� �W�l�k�p�.� �K�a�t�a�r�z�y�n�a� �p�o�m�o�c�y� �p�r�z�e�d�m�e�d�y�c�z�n�e�j�)� �w�z�i���B�y� �u�d�z�i�a�B� �n�a�s�t���p�u�j���c�e� �m���s�k�i�e� �i� 
�K�o�r �d�u�s� �z�o�s�t �a�B�a� �p�o�w�o�B�a�n�a� �d�o� �K�a�d�r �y� �P�o�w�i �a�t �o�w�e�j � �n�a� �|�e�D�s�k�i�e� �s�e�k�c�j�e� �M�D�P�:
�W�o�j�e�w�ó�d�z�k�i�e� �Z�a�w�o�d�y� �S�t�r�z�e�l�e�c�k�i�e� �M�B�o�d�z�i�k�ó�w� �i� �J�u�n�i�o�r�ó�w� � �B�a�b�k�o�w�i�c�e� �(�M�)� �i� �P���p�o�w�o� �(�D�z�)�,
�M�B�o�d�s�z�y�c�h� �W�i�e�l�k�o�p�o�l�s�k�i�e�j� �L�i�g�i� �O�b�r�o�n�y� �K�r�a�j�u�,� �k�t�ó�r�e� �o�d�b�y�B�y� �s�i��� � �G�o�l�a� �(�M�)� �i� �G�o�s�t�y�D� �S�t�a�r�y�,
�1�6� �m�a�j�a� �2�0�0�9�r�.� �w� �P�l�e�s�z�e�w�i�e�.

� �B�o�r�z���c�i�c�z�k�i� �(�m���s�k�a� �i� �|�e�D�s�k�a�)�,�W� �k�l�a�s�y�f�i�k�a�c�j�i� �d�r�u�|�y�n�o�w�e�j� �z�a�w�o�d�n�i�c�y� �r�e�p�r�e�z�e�n�t�u�j���c�y� �p�o�w�i�a�t� 
� �P�o�g�o�r�z�e�l�a� �(�M�)� �i� �G�B�u�c�h�ó�w� �(�D�z�)�,�g�o�s�t�y�D�s�k�i� �w� �s�k�B�a�d�z�i�e�:� �P�i�o�t�r� �G�ó�r�n�y�,� �P�a�t�r�y�c�j�a� �N�o�w�a�k�,� �M�i�k�o�B�a�j� 

�B�i�d�e�r�m�a�n� �o�r�a�z� �K�a�t�a�r�z�y�n�a� �K�o�r�d�u�s� � � �z�a�j���l�i� �I�I�I� �m�i�e�j�s�c�e� �. � �P�o�n�i�e�c� �(�m���s�k�a� �i� �|�e�D�s�k�a�)�,
�W� �k�l�a�s�y�f�i�k�a�c�j�i� �i�n�d�y�w�i�d�u�a�l�n�e�j� �w� �k�a�t�e�g�o�r�i�i� �j�u�n�i�o�r�k�a� �m�B�o�d�s�z�a� � �K�a�r�o�l�e�w� �(�M�)� �i� �B�o�r�e�k� �W�l�k�p�.� �(�D�z�)�,
�K�a�t�a�r�z�y�n�a� �K�o�r�d�u�s� �z�a�j���B�a� �: � �S�z�e�l�e�j�e�w�o� �(�M�)� �i� �S�m�o�g�o�r�z�e�w�o� �(�D�z�)�,
�I�I�I� �m�i�e�j�s�c�e� �w� �k�o�n�k�u�r�e�n�c�j�i� �k�a�r�a�b�i�n� �p�n�e�u�m�a�t�y�c�z�n�y� � �2�0� 

� �S�u�B�k�o�w�i�c�e� �(�M�)� �i� �P�u�d�l�i�s�z�k�i� �(�D�z�)�.�V�I� �m�i�e�j�s�c�e� �w� �k�o�n�k�u�r�e�n�c�j�i� �k�a�r�a�b�i�n� �s�p�o�r�t�o�w�y� � �4�0� � �.
�T�r �y �u �m�f �a �t �o �r �e �m� �T�u�r �n �i �e �j �u � �o �k �a �z �a �B�a � �s �i �� � �g �m�i �n �a � �K�o�z �m�i �n � �Z�a�k�w�a�l�i�f�i�k�o�w�a�l�i� �s�i��� �d�o� �M�i�s�t�r�z�o�s�t�w� �P�o�l�s�k�i� �w� �K�r�a�k�o�w�i�e�.
�W�i�e�l�k�o�p�o�l�s�k�i� �w�y�g�r�y�w�a�j�� �c�  ��m�a �B�y�m�i� �p�u�n�k�t�a�m�i � � �z� �g�m�i�n��� �T�r�e�n�e�r�e�m� �i� �j�e�d�n�o�c�z�e�[�n�i�e� �o�p�i�e�k�u�n�e�m� �d�r�u�|�y�n�y� �j�e�s�t� �p�a�n� �L�e�s�z�e�k� 
�G�o�s�t�y�D�,� �t�r�z�e�c�i�e� �m�i�e�j�s�c�e� �z�a�j���B�a� �g�m�i�n�a� �P���p�o�w�o� �a� �k�o�l�e�j�n�e�:� �P�i�a�s�k�i�.� �S�t�a�n�i�s�B�a�w�s�k�i�.� �U�d�z�i�a�B� �w� �z�a�w�o�d�a�c�h� �i� �t�r�a�n�s�p�o�r�t� �s�f�i�n�a�n�s�o�w�a�B� 
�K�r�o�b�i�a�,� �B�o�r�e�k� �W�i�e�l�k�o�p�o�l�s�k�i�,� �P�o�g�o�r�z�e�l�a� �i� �P�o�n�i�e�c�.�Z�a�r�z���d� �P�o�w�i�a�t�o�w�y� �L�O�K� �w� �G�o�s�t�y�n�i�u�.
�W� �r�y�w�a�l�i�z�a�c�j�i� �s�e�k�c�j�i� �m���s�k�i�c�h� �z�w�y�c�i���|�y�B�a� �M�D�P� �z� �B�a�b�k�o�w�i�c� �Z�a�r�z���d� �S�z�k�o�l�n�e�g�o� �K�o�B�a� �L�O�K� �w� �B�o�r�k�u� �W�l�k�p�.� �o�r�g�a�n�i�z�u�j�e� �w� 
�p�r�z�e�d� �M�D�P� �z� �G�o�l�i� �i � �B�o�r�z�� �c�i�c�z�e�k�,� �w�[ �r�ó�d� �d�z�i�e�w�c�z�� �t � 
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Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.



Smogorzewo przed Pudliszkami i Borzęciczkami. systemowego  w ramach  Działania 7.1.1. Rozwój  i  upo-
Hymn Związkowy najlepiej zaśpiewała reprezentacja gminy wszechnianie  aktywnej  integracji  przez ośrodki  pomocy 
Pępowo (Babkowice i Pępowo) przed gminą Borek Wlkp. społecznej. Projekt  adresowany jest do kobiet w wieku  
(Borek Wlkp. i Karolew), reprezentujące gminę Krobia sekcje z aktywności  zawodowej.  Głównym  jego celem   jest umożl-
Sułkowic i Pudliszek wygrały rywalizację na najlepszego iwienie kobietom  uzyskanie kwalifikacji  zawodowych w 
ratownika. zakresie opieki nad osobami  zależnymi, a poprzez to zwiększe-
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary ufundowane przez: nie aktywności tych kobiet na rynku pracy.  
Starostwo Powiatowe w Gostyniu (klasyfikacja gmin), 
Nadleśnictwa Piaski dla najlepszej reprezentacji powiatu Prace  Społecznie  Użyteczne
gostyńskiego w klasyfikacji gmin, Gminę Borek Wlkp. (grupa W  dniu 16 04.09r. zostało   zawarto  porozumienie  pomiędzy  
żeńska i męska). PUP Gostyń a  UM Borek Wlkp.  w sprawie  organizacji prac 

społecznie  użytecznych . Prace  rozpoczęto  w  kwietniu br., 
POMOC SPOŁECZNA natomiast zakończenie planowane jest  na  m-c   października 

Zmiana  zasad wypłacania  ''Becikowego'' br. W pracach społecznie użytecznych bierze udział 8  osób 
Od listopada zmienią się zasady przyznawania tzw. ''beciko- bezrobotnych z terenu  Miasta oraz Gminy Borek Wlkp. Osoby  
wego'' i dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Zgodnie z nowymi te   pracują w poniedziałki  i   czwartki , maksymalnie 10 
wytycznymi jego udzielenie będzie uzależnione od tego, czy godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. Osoby wykonują  
matka w czasie ciąży była pod opieką lekarską. Zmiany zaczną prace gospodarczo – porządkowe na terenie  miasta i gminy.
obowiązywać od 1 listopada 2009r. Dziś, aby otrzymać 
''becikowe'' wystarczy akt urodzenia dziecka i dowód osobisty. Pomagajmy rozsądnie!
Od listopada potrzebne będzie także zaświadczenie lekarskie Przechodzień mijając anonimowego żebraka podejmuje 
potwierdzające, że matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia decyzję: czy wesprzeć go swoim datkiem, czy raczej przejść 
ciąży do porodu, pozostawała pod opieką lekarską . Formę obojętnie? Co robić? Jak się zachować? Dać parę groszy czy 
opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia nie.  Te i szereg podobnych pytań tkwi w naszych głowach.
określać będzie rozporządzenie ministra zdrowia i ministra Większość ludzi akceptuje taki stan rzeczy, przechodzi 
pracy i polityki społecznej. Z chwilą wejścia w życie, rozporzą- obojętnie... Inni wspierają biednych, współczują. W 
dzenie ministrów, może stać się dla niektórych rodziców powszechnym odbiorze żebractwo stanowi szczególnie 
ograniczeniem. Może to być ograniczenie np. dla tych, którzy dotkliwy wyraz egzystencjalnej i społecznej degradacji 
przebywają za granicą i przyjeżdżali do Polski urodzić dziecko i jednostki, jednak niejednokrotnie to świadomy wybór, sposób 
pobrać przysługujące im z tego tytułu świadczenia. Rodzice, na łatwy zarobek, a nawet - styl życia. Coraz częściej słychać 
którzy wniosek o wypłatę „becikowego” i dodatku z tytułu głosy, że na ulicach pojawiają się naciągacze, oszuści 
urodzenia dziecka złożą do końca października tego roku, wykorzystujący dobre serce osób chcących pomagać. 
otrzymają świadczenia na starych zasadach. Zmiany w Z tego też powodu należy zdawać sobie sprawę, że ofiarowana 
przepisach nie będą dotyczyć opiekunów prawnych dziecka i jałmużna niekoniecznie zostanie spożytkowana na zaspokoje-
osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. nie podstawowych potrzeb bytowych, lecz może na przykład 

przyczynić się do trwania w nałogu czy wzbogacenia w sposób 
Nowość: warsztaty rozwojowe dla rodziców niegodziwy. Pamiętać też trzeba, że sposobów wyłudzania 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu jako jeden z datków jest wiele. To nie tylko wyciąganie ręki, proszenie, 
partnerów Stowarzyszenia ''Dziecko'' - organizatora ''Warsz- epatowanie nieszczęściem czy „pseudopożyczanie”.
tatów grupowych dla rodziców: wzmacnianie kompetencji Podsumowując zachęcamy, aby każdy z nas na problem 
rodzicielskich'' zwróciło się z prośbą o wskazanie rodzin, bądź żebractwa spojrzał z pewnym dystansem. Należy się zasta-
osób samotnie wychowujących dzieci do wzięcia udziału w nowić czy osoby żebrzące rzeczywiście tego potrzebują. Jeśli 
projekcie. Program zajęć będzie obejmował między innymi czujemy potrzebę udzielenia pomocy i pragniemy, by była ona 
rozwój kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, konstruk- trafną i faktyczną pomocą, zamiast pieniędzy ofiarowujmy 
tywne sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby radzenia jedzenie, ubranie czy inne niezbędne artykuły. Trzeba mieć 
sobie w trudnych sytuacjach, rozwijanie i wzmacnianie świadomość, że dając pieniądze nie pomagamy, ale wręcz 
umiejętności społecznych, motywowanie do rozwoju czy pogłębiamy istniejący problem osoby czy rodziny.
zmiany funkcjonowania. Zajęcia będą obejmowały 50 godzin Warto wiedzieć, co ma na ten temat do powiedzenia kodeks 
lekcyjnych (w tym: część wykładowa, warsztatowa i zajęcia wykroczeń: Art. 58. § 1. Kto, mając środki egzystencji lub 
praktyczne). Realizacja projektu jest planowana  do listopada będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym,
br. Zajęcia są bezpłatne, a w razie zebrania wymaganej liczby podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 
osób – jest możliwe odbywanie ich na terenie Borku bez złotych albo karze nagany.
konieczności dojazdu do Gostynia. W zajęciach mogą ucze- § 2. Kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy 
stniczyć oboje rodziców. Tutejszy ośrodek  zgłosił grupę lub oszukańczy, podlega karze aresztu albo ograniczenia 
chętnych rodziców ,którzy będą brali udział w zajęciach. wolności.
Wiedzy i umiejętności nigdy za wiele, zwłaszcza, że jest to 
inwestycja w życie własnej rodziny  i dlatego  gratulujemy DZIEŃ STRAŻAKA
decyzji  osobom , które  wyraziły  gotowość uczestnictwa . Tradycyjnie jak co roku w dzień Świętego Floriana strażacy 

parafii boreckiej uczestniczyli w obchodach swojego święta, 
Program  Operacyjny  Kapitał Ludzki które rozpoczęły się Mszą Św. w Sanktuarium na Zdzieżu. We 
W obecnym roku ośrodek  złożył wniosek  do Wielkopolskiego Mszy Św. udział wzięli również mieszkańcy i sympatycy ruchu 
Urzędu Pracy w Poznaniu  o dofinansowanie realizacji projektu strażackiego, rodziny strażaków, Chór Jutrzenka oraz władze 
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samorządowe na czele z Burmistrzem Borku Wlkp. Marianem przedłużone do 31 października 2009 r. Zgodnie z art. 2 ww. 
Jańczakiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Borku ustawy, decyzja o przedłużeniu okresu, na jaki przyznaje się 
Wlkp. Romanem Kręciołkiem. świadczenia, powinna zostać wydana z urzędu, nie są wymaga-
Święty Florian to postać znana w okresie krwawych prześlado- ne: zgoda strony ani złożenie przez stronę wniosku w tej 
wań chrześcijan. Co prawda nie był strażakiem, ale legendy sprawie;  w nowych decyzjach prawo do świadczeń ustala się 
wokół jego osoby spowodowały, że stał się patronem osób, na okres do 31 października 2009r.
które wykonują niebezpieczne zawody, związane z ogniem, Prawo do dodatków związanych z nauką dziecka ustalane jest 
Pochodził z Austrii i był mężnym żołnierzem, który za swoją odpowiednio do obowiązujących dotychczas zasad poświad-
chrześcijańską wiarę i pomoc współwyznawcom, zginął czenia nauki dziecka, uwzględniając zarówno bieżący rok 
śmiercią męczeńską, skatowany i wrzucony do rzeki Enns. szkolny 2008/2009, jak i dwa miesiące (wrzesień, październik 
Około tysiąca lat po tym, do Krakowa przybyły szczątki Św. 2009) przyszłego roku szkolnego.
Floriana. Między innymi uważa się, że jego relikwie ocaliły Osoby  uprawnione do świadczeń rodzinnych na obecny okres 
krakowski kościół na Kleparzu przed spaleniem podczas zasiłkowy powinny złożyć wniosek  o ustalenie prawa do 
wielkiego pożaru miasta. dodatku z tytułu rozpoczęcia  roku szkolnego od dnia 

01.09.09r. do dnia 31.10.09r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
„Gdy trzeba – czuwamy po nocach: Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., pokój nr 4.
Czy łuna na niebie nie wschodzi W bieżącym okresie zasiłkowym, wyjątkowo obejmującym 
W ulewach i rwących potokach – rozpoczęcie dwóch lat szkolnych (1 września 2008 r. rozpoczął 
Walczymy z żywiołem powodzi” się rok szkolny 2008/2009, a 1 września 2009 r. rozpocznie się 
(fragment Hymnu  ZOSP RP, „Rycerze Floriana”). kolejny rok szkolny 2009/2010), dodatek z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego będzie mógł być wypłacony dwa razy – 
Po uroczystościach kościelnych uczestnicy przemaszerowali pierwszy raz za rok szkolny 2008/2009 (większość 
na Strzelnicę Sportoweą LOK w Borku Wlkp.i od słów hymnu świadczeniobiorców otrzymała już to świadczenie wraz z 
strażackiego kontynuowali uroczystość, której punktem zasiłkiem rodzinnym przyznanym za wrzesień 2008 r. lub w 
kulminacyjnym było Ślubowanie i Pasowanie na członków późniejszych miesiącach) oraz drugi raz - w okresie wrzesień – 
żeńskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Borku Wlkp. październik 2009 r. za rok szkolny 2009/2010. 
Zaszczyt ten stał się udziałem druhen: Wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzje zmieniające w 
Patrycji Andrzejewskiej, Jagody Beska, Klaudii Buchner, zakresie przedłużenia okresu zasiłkowego, których dzieci 
Adrianny Ciszyńskiej, Romany Fornalik, Weroniki Kulińskiej, ukończyły szesnasty rok życia, żeby otrzymać w miesiącu 
Al i c j i  L ibe rack ie j ,  K laud i i  Pawlak ,  Domin ik i  wrześniu lub październiku dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 
Szewczykowskiej i Joanny Wajnert. szkolnego 2009/2010 powinni do tutejszego ośrodka 
Obchody Dnia Strażaka były też okazją do wręczenia odznak za dostarczyć do 10 września 2009 r. zaświadczenie o 
wzorowe wypełnianie. W bieżącym roku uhonorowano uczęszczaniu dziecka do szkoły, aby świadczenie to zostało 
członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Karolewie: wypłacone do końca września 2009 r. 
Złotą Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – Mateusza W kolejnych okresach zasiłkowych, które trwać będą od 1 
Małeckiego, listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, 
Brązowymi Odznakami Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługiwał 
Mariusza Juszczaka, Jakuba Kempę, Pawła Maciejewskiego, będzie tylko raz i wypłacany będzie nie na początku, ale pod 
Macieja Nowaka, Pawła Polaszek, Szymona Polaszyka, koniec okresu zasiłkowego. 
Huberta Ptaszyka, Kamila Ptaszyka, Patryka Ptaszyka. 

X WIELKOPOLSKI RAJD MŁODZIEŻOWYCH 
ODZNACZENIA STRAŻACKIE DRUŻYN POŻARNICZYCH ZIMNOWODA – 

Prezes OSP Jeżewo Daniel Mazur został wybrany najlepszym BORZĘCICZKI – 16 MAJA 2009R.
strażakiem powiatu gostyńskiego i nominowany  na Strażaka Największa w historii rajdu liczba 47 drużyn rywalizowała w X 
Roku 2008 Województwa Wielkopolskiego. Wojewódzkim Rajdzie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
Druh Brunon Śpitaniak – współzałożyciel OSP w Skokowie który odbył się w 16 maja 2009r. na terenie gmin: Borek 
został odznaczony Złotym Znakiem Związku. Wielkopolski, Pogorzela i Koźmin.
Druh Edward Walczak – były naczelnik OSP w Skokowie Od wczesnych godzin rannych do pięknie utrzymanych 
został odznaczony medalem Honorowym Imieniem Bolesława obiektów Domu Pomocy Społecznej zjeżdżała młodzież wraz z 
Chomicza. opiekunami z odległych krańców Wielkopolski. 
Odznaczenia wręczono na powiatowych obchodach Dnia Imprezę zaszczyciło wielu dostojnych gości m.in. 
Strażaka w Gostyniu . - Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Województwa 

Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu Władysław 
PRZEDŁUŻONY OKRES ZASIŁKOWY Wesołowski, przedstawiciele Zarządu Oddziału Województwa 

Ustawą z dnia z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o Wielkopolskiego ZOSP RP, zarządów powiatowych i miej-
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, skich ZOSP RP, władze administracyjne powiatów gos-
poz. 1456), okres zasiłkowy ustalony został na okres od 1 tyńskiego i krotoszyńskiego oraz gmin Borek Wlkp., Pogorzela 
listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. i Koźmin, przedstawiciele KP PSP i Nadleśnictwa Piaski oraz 
W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się gospodarze Rajdu: Grażyna Wira - Dyrektor Domu Pomocy 
1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października Społecznej w Zimnowodzie i Barbara Zakrzewska Dyrektor 
2009r., oznacza to, że:  decyzje o prawie do świadczeń rodzin- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 
nych wydane z terminem do 31 sierpnia 2009 r., winny być Borzęciczkach
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Głównymi organizatorami rajdu byli: Zarząd Oddziału oraz finały konkursów: ekologicznego, hymn związkowy, 
Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu, piosenka rajdowa, mały ratownik przedmedyczny.
Nadleśnictwo Piaski, Zarządy Oddziałów Powiatowych w 14.00 Pokaz motopompy- angielskiej w wykonaniu OSP 
Gostyniu i Krotoszynie, Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Borzęciczki.
Urząd Miejski w Borku Wlkp., Zarządy Oddziałów Gminnych 14.15 Wspólna grochówka przygotowana przez strażaków OSP 
w  Borku Wlkp., Pogorzeli i Koźminie Wlkp. oraz Dom Karolew
Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i Specjalny Ośrodek 14.30 Podsumowanie rajdu, złożenie wiązanki przed pomnik-
Szkolno – Wychowawczy w Borzęciczkach oraz jednostki iem Janusza Korczaka, wręczenie pucharów i nagród.
OSP: Jeżewo, Karolew, Borek Wlkp., Bruczków, Zalesie, 15.00 zakończenie rajdu ( Starosta Krotoszyński, Burmistrz 
Strumiany, Borzęciczki, Koźmin Wlkp. i Gościejew. Koźmina Wlkp.)
Pracami w/w organizacji kierował Grzegorz Marszałek – W wyniku rozegranych konkurencji wyłoniono zwycięzców 
Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP X Rajdu MDP:
RP w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Klasyfikacja ogólna X Rajdu:
RP w Gostyniu, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w 1. Tłokinia Wielka (53 pkt)
Borku Wlkp. a sędzią głównym rajdu – Artur Paździerski – 2. Borzęciczki (50 pkt)
Uczniowski Klub Sportowy w Borku Wlkp. 3. Wycisłowo 14 DH (49 pkt)
Gminę Borek Wielkopolski reprezentowało siedem drużyn: 4. Borek Wlkp. (47 pkt)
- MDP Bruczków 1, MDP Bruczków 2, MDP Jeżewo 1, MDP 5. Zieliniec (44 pkt)
Jeżewo 2, MDP Karolew, MDP Skoków i 14 Drużyna W tym konkurencje sprawnościowe:
Harcerska z Wycisłowa. 1. Tłokinia Wielka 35 pkt
Scenariusz rajdu obejmował: 2. Borzęciczki 34 pkt
Gmina Borek Wielkopolski 3. Pępowo (chłopcy) 33 pkt
8.30-9.20 Przyjazd drużyn – zgłaszanie drużyn w sekretariacie 4. Wycisłowo (14 DH) 32 pkt
rajdu, wydanie materiałów, drożdżówek 5. Zieliniec 31 pkt
9.20-9.30 Przygotowanie do oficjalnego otwarcia (zbiórka W ramach radu rozegrano konkurs „Ekologiczny” i konkur-
przed DPS Zimnowoda) encję „Wbijanie gwoździ” oceniane w odrębnej klasyfikacji 
9.30 Otwarcie Rajdu - Przedstawiciel Prezydium Zarządu OW przez Nadleśnictwo Piaski:
w Poznaniu oraz Starosta Gostyński Uroczystość podsumowania X Rajdu oraz wręczenie pucharów 
9.45 Prelekcja nt. Małej Ojczyzny Gminy Borek i Zimnowody i nagród odbyła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
– (I część „Konkursu turystycznego”) - uczennica ZSiG w Wychowawczym w Borzęciczkach.
Zimnowodnie, Burmistrz Borku Wielkopolskiego, Dyrektor 
DPS - punkt kontrolny „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM” I „MŁODZIEŻ 
10.00 Wyjście na trasę rajdu w lewo w kierunku ZAPOBIEGA POŻA-ROM”
Siedmiodrogowa przez Celestynów do Międzyborza W ramach działalności kulturalnych Zarząd Oddziału Miejsko 
Gmina Pogorzela – Gminnego ZOSP RP w Borku Wlkp. oraz Urząd Miejski w 
11.00 Międzyborze wigwam „Grandel” - przybycie uczest- Borku Wlkp. przeprowadzili eliminacje konkursu plastycznego 
ników, odpoczynek i  posiłek, rozegranie konkursów : „Zapobiegajmy pożarom” i turnieju wiedzy pożarniczej 
1. Kto sprytniejszy: „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkursy odbywają się 
a) „Wieszanie prania” (startują 4 osoby) – decyduje czas corocznie i rozgrywane są na szczeblu gminnym, powiatowym, 
b) „Wrzucanie piłek do bębna” (startują 4 osoby) – decyduje wojewódzkim i ogólnokrajowym.
czas KONKURS PLASTYCZNY
c) „Uni-hokej – kto prędzej” (startują 4 osoby) – decyduje czas Wyniki eliminacji powiatowych konkursu plastycznego:
d) „Rzut gumowcem na odległość” (startują 3 osoby) – Grupa I (przedszkola) :
decyduje odległość 1 miejsce Marta Kurzawa Borek Wlkp.
e) „Wbijanie gwoździ” (startują 3 osoby) – decyduje czas Grupa II (szkoła podstawowa - klasy 1-3) :
(Nadleśnictwo Piaski) 1 miejsce Kamila Matuszak Szkoła Podstawowa w Wycisłowie 
2. Konkurs „Znamy i śpiewamy Hymn Strażacki”. 2 miejsce Monika Roszak Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
3. Konkurs „Piosenka rajdowa”. w Zimnowodzie
4. Konkurs „Mały ratownik przedmedyczny”. Grupa III (szkoła podstawowa - klasy 4-6) :
5. Konkurs „Ekologiczny” (Nadleśnictwo Piaski). 1 miejsce Zuzanna AntczakSzkoła Podstawowa w Wycisłowie
12.15 Wyjście na trasę rajdu i przejście do pomników przyrody- Grupa IV (gimnazjum) :
punkt kontrolny 1 miejsce Małgorzata Marciniak Gimnazjum w Borku Wlkp. 
12.30 Przejazd autokarami z punktu kontrolnego „Pomniki 2 miejsce Katarzyna Chudzińska Gimnazjum w Borku Wlkp.
Przyrody” do Borzęciczek na parking przy Rzeźni Mróz i Grupa VI (dorośli) :
dalszy etap rajdu pieszego do Ośrodka Szkolno- 1 miejsce Szymon Kuklewski Borek Wlkp.
Wychowawczego w Borzęciczkach (trasa na mapce). TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ:
Gmina Koźmin Wielkopolski Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu gościła 18 kwietnia 2009 
12.40 Spotkanie przy ognisku i prezentacja multimedialna na roku uczestników etapu wojewódzkiego XXXII OTWP 
temat gminy Koźmin Wlkp. i miejscowości Borzęciczki dla „Młodzież zapobiega pożarom”. Powiat gostyński repre-
wszystkich grup jednocześnie – II część „Konkursu turys- zentował uczeń boreckiej podstawówki Witold Matuszewski z 
tycznego”. VI b. Tak jak w etapie powiatowym najpierw był test pisemy, a 
13.00 Po prezentacji rozegrany zostanie konkurs turystyczny później część ustna. W grupie I startowało 31 uczestników z 
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wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego. Tylko 5 Sprawozdanie do Nadleśnictwa Piaski zostanie  złożone do 
najlepszych kwalifikowało się do części ustnej. Witkowi dnia 30 – go czerwca.
zabrakło 1 punktu ( i to po dogrywce) by znaleźć się w ścisłym PRZEDSZKOLNE WYCIECZKI 
finale, co uplasowało go na  VI miejsce. Gratulujemy i Przedszkolacy odwiedzili  kino w Jarocinie i obejrzeli film pt. 
życzymy sukcesów w przyszłym roku.  „Po rozumek do mrówek”, który dostarczył milusińskim wielu 
Startujący w drugiej grupie wiekowej Paweł Kasperkowiak wrażeń i doznań. Dzieci z grupy „Muminki” pojechały na 
(Gimnazjum w Borku Wlkp) zajął 10 miejsce . wycieczkę do Nadleśnictwa Piaski, gdzie zwiedziły przepiękną 

„Izbę Leśną” i wysłuchały ciekawej lekcji przyrody. Dzieci 
CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU ? przedszkolne z najstarszych grup „Smerfy” i „Leśne Ludki” 
W Przedszkolu Samorządowym „ Pod Dębem” w Karolewie na pojechały na wycieczkę do „Nenufor” w Kościanie. Było to 
nudę nie ma czasu. Przedszkolacy poprzez wspaniałą zabawę wspaniałe przeżycie, które dostarczyło dzieciom niezapom-
uczą się i zdobywają wiele cennych umiejętności i doświad- nianych wrażeń i wiele radości.
czeń.
Miesiąc kwiecień obfitował w wiele ciekawych imprez tj. II „TATA, MAMA, JA I PRZEDSZKOLE”
Gminny Konkurs Recytatorski ( 16.04 br.) pt. „ W świetle W słoneczny poranek  6 czerwca br. na placu „Pod Dębem” 
przyrody”. W konkursie udział wzięło 24 dzieci w tym 12 odbył się festyn dziecięcy pt. „Tata, mama, ja i przedszkole”. 
uczestników w kategorii kl. „0” i 12 uczestników w kategorii kl. Przedszkolacy zaprezentowali fantastyczny program artys-
I. Zwycięzcy za udział w konkursie otrzymali nagrody i tyczny przebierając się za Murzynów, Eskimosów, 
dyplomy, a pozostałe dzieci nagrody pocieszenia. Chińczyków, Indian i Polaków. W scenerii danej kultury mali 
Przedstawienie teatralne pt. „ Leśna narada” przygotowane aktorzy zatańczyli tańce charakterystyczne dla danej nacji. 
zostało przez najstarsze dzieci z grupy „ Leśne Ludki”  i Swoimi popisami artystycznymi wzbudzili zachwyt  i podziw 
„Smerfy” z okazji Dnia Ziemi. Celem tego przedstawienia było zgromadzonej publiczności. Dzieci obejrzały także przedsta-
propagowanie działalności ekologicznej wśród  przeds- wienie teatralne pt. „Przepowiednia staruszki” przygotowane 
zkolaków, ukazanie piękna przyrody oraz sposoby zapobiega- przez aktorów ze Starego Sącza. Podano także wyniki wcześ-
nia degradacji środowiska. Po występie małych aktorów niej ogłoszonego konkursu fotograficznego „Czysty Las”. 
zostały podane wyniki wcześniej ogłoszonego konkursu Podczas trwania festynu czynna była kawiarenka,  w której 
plastycznego pod tytułem „ Czysty las”. Z programem artys- można było zakupić kiełbasę z grilla, aromatyczną kawę, 
tycznym pt. „ Leśna narada” przedszkolacy wystąpili także w herbatę i degustować się pysznym ciastem domowego wypie-
Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. ku. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali strażacy.
podczas uroczystości „ Serce dla Ziemi”. Za swój popis 
artystyczny dzieci nagrodzone zostały gromkimi brawami, CIEKAWOSTKI Z ZIMNOWODY
słodyczami i pamiątkowym zdjęciem. Uczniowie Zespołu Szkół w Zimnowodzie wzięli udział w  
Również w kwietniu rozśpiewane przedszkolaki zaprezen- Konkursie Recytatorskim pod hasłem „W świecie przyrody”, 
towały na scenie z mikrofonem wybraną przez siebie piosenkę który odbył się 16 kwietnia 2009 roku w Przedszkolu w 
na VI Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, który odbył się w sali Karolewie. W kategorii klas I drugie miejsce zajęła Julia 
M-GOK  Profesjonalne jury w składzie : Lidia Wytykowska  Ostojak , a w kategorii dzieci sześcioletnich pierwsze miejsce 
(nauczycielka muzyki), Barbara Wawrzyniak (dyrektor zajął Kamil Polaszyk.
przedszkola), Eugeniusz Zajdler (nauczyciel rytmiki) wyłoniło Z okazji Dnia Ziemi uczniowie i nauczyciele  ZS w 
zwycięzców, którzy pojadą na kolejne festiwale muzyczne: I Zimnowodzie posadzili 24 drzewka Jarzębu Kanadyjskiego na 
miejsce Amelia Hyżyk, II miejsce Julia Dajewska, III Filip boisku szkolnym. Drzewka zakupił i zasponsorował leśniczy 
Klebaniec.Wyróżniona została Marysia Przybylak i Zosia Pan Krzysztof Serek, a paliki  Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Wyrwińska. W czasie obrad Jury dzieci obejrzały układy 25 kwietnia uczniowie pod opieką nauczycieli  przeprowadzili 
taneczne zaprezentowane przez grupę „ Leśne Ludki” i grupę „ zbiórkę złomu w okolicznych miejscowościach. Zebrano 
Puchatki” oraz aerobic w wykonaniu młodzieży ze Szkoły 8285kg złomu stalowego i 221,5kg złomu aluminiowego za 
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku. kwotę 494,70zł . Pieniądze zostaną przekazane na wyposażenie 
W miesiącu maju  także było bardzo interesująco, gdyż z  placu zabaw dla dzieci Zespołu Szkół im Jana Pawła II w 
okazji Dnia Strażaka dzieci miały możliwość bliższego Zimnowodzie. 
zapoznania się z pracą strażaków. Do przedszkola przyjechali 
strażacy z OSP w Borku Wlkp. i zaprezentowali sprzęt gaśniczy PRZEDSZKOLNA OLIMPIADA SPORTOWA
i ratunkowy. Dzieci miały możliwość dokładnego obejrzenia Dnia 28 maja br. w Przedszkolu Samorządowym w Karolewie 
wozu strażackiego i mundury niezbędnego w akacji gaśniczej. odbyła się V Przedszkolna Olimpiada Sportowa zorganizowana 
Opowiedzieli także o odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Borku 
strażaków. Wlkp. Dzieci rywalizowały w następujących konkurencjach z 
Maj to również dzień bibliotek, dlatego wszyscy przedszkolacy podziałem na wiek i płeć :
odwiedzili Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Borek Wlkp. i Rocznik 2002
wzięli udział w „Tygodniu Biblioteki” pt. „Biblioteka to plus”. chłopcy dziewczynki
Na najmłodszych czytelników czekały panie bibliotekarki, 1. Norbert Zbroniec  1. Zuzanna Gawrońska
które przeprowadziły zajęcia poświęcone książce i ulubionym 2. Stanisław Ludwiczak 2. Julia Roszak
bohaterom literackim. 3. Dawid Szwałek 3. Natalia Jakubiak
Placówka bierze udział w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rocznik 2003
„Czysty Las” pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Lasu. chłopcy dziewczynki
Jesteśmy w trakcie realizowania konkursowych zadań. 1. Jakub Maćkowiak 1. Katarzyna Woźniak 

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.  www.borekwlkp.pl str. 9 

Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.



2. Marcin Płucienniczak 2. Zuzanna Biegała Maciejewskiego uczniowie Szkoły Podstawowej  w Zalesiu 
3. Łukasz Zieliński 3. Katarzyna Pawlicka wzięli udział w akcji sadzenia drzewek. Nowe rośliny pojawiły 
Rocznik 2004 się przy szkole , przy boisku szkolnym, na terenia  wsi i przy 
chłopcy  dziewczynki budynku straży. Sadzonki   dostarczył p. Maciejewski, który 
1. Gracjan Świerkowski 1. Wiktoria Gendera kierował cała  akcją, instruował uczniów  i pomagał sadzić 
2. Kacper Nawrocki 2. Sandra Janicka młode drzewka. 
3. Marcin Biernat 3. Roksana Kowalska
Rocznik 2005 i 2006 EKO-DNI
chłopcy dziewczynki W dniach 23 i 27 kwietnia odbywały się w Szkole Podstawowej 
1. Hubert Kasprzak 1. Aleksandra Pawlak w Borku Wklkp.  po raz szósty EKO – DNI. W pierwszym dniu 
2. Kacper Pawlicki z Wojciechowski 3. Anna Szymczak przeprowadzono konkurs wiedzowy pt. „Serce dla Ziemi”., w 
Poszczególnym konkurencjom przyglądali się zaproszeni którym  udział wzięło 16 par uczniów z klas IV – VI. 
goście  i rodzice, a nad prawidłowym przebiegiem zawodów Uczestnicy konkursu rozwiązywali test wyboru oraz rozpoz-
czuwali jak co roku nauczyciele wychowania fizycznego z nawali rośliny i zwierzęta występujące w Polsce. Wyniki 
boreckiego gimnazjum i szkoły podstawowej (A. Paździerski, przedstawiają się następująco: 
E. Wojciechowska, E. Skrzypczak, T. Gawroński). Zwycięzcy I miejsce Ewa Bartkowiak i Klaudia Buchner kl. VI b 
otrzymali medale, dyplomy i nagrody i tak jak prawdziwi II miejsce Katarzyna Roszak i Anna Porzucek kl. V b  
sportowcy stanęli na podium. Pozostałe dzieci otrzymały III miejsce Bartosz Przybylski i Hubert Chlebowski kl. V b 
nagrody pocieszenia. Nie zabrakło też dla dzieci słodyczy. Laureaci otrzymali książki przyrodnicze i dyplomy. 
Przedszkolna Olimpiada Sportowa przygotowana jest przez W drugim dniu EKO – DNI odbyła się uroczysta akademia pod 
nauczycieli : R. Matelską, K. Leopold, A. Szafraniak, a hasłem: „Serce dla Ziemi”, podczas której zaprezentowano: 
fundusze pozyskiwane są od sponsorów. przedstawienie ekologiczne w wykonaniu uczniów kl. IV b i V 
Powiatowa Spartakiada klas „0” b oraz piosenki śpiewane przez chór szkolny. Gościnnie 
Dnia 1 czerwca br. przedszkolacy z Przedszkola wystąpiły „zerówki” z Przedszkola Samorządowego „Pod 
Samorządowego w Karolewie wzieli udział w Powiatowej Dębem” w Karolewie prezentując bardzo ciekawy program 
Spartakiadzie klas „0” w Gostyniu, a organizowanej przez: proekologiczny.
Minis ters two Spor tu  i  Turys tk i  RP,  Wojewodę 
Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Gminę WIOSENNY TURNIEJ HALOWY 
Gostyń, Gminę Krobia, Przedszkole Miejskie nr 1 w Gostyniu, W hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Stowarzyszenie „SZEWA”. Zawodowych w Krobi spotkało się ok. 100 osób niepełnosp-
Ogółem startowało osiem drużyn z Powiatu Gostyńskiego – rawnych z powiatu gostyńskiego wraz z opiekunami i rodzic-
Przedszkole Samorządowe w Karolewie zajęło III miejsce w ami. 18 kwietnia br. odbył się tam „Wiosenny Turniej Halowy”, 
rozgrywkach drużynowych. Odbył się także Turniej Piłki będący pierwszą częścią programu Olimpiad Specjalnych 
Nożnej. Dzieci w wolnym czasie mogły korzystać z zamku „Aktywni przez cały rok - ROGOWO 2009” . Zorganizowały 
dmuchanego i trampoliny oraz częstować się słodyczami, go Fundacja „Sąsiedzi sąsiadom” i Sekcja Olimpiad 
kiełbaskami oraz soczkami. Specjalnych działająca przy Domu Pomocy Społecznej w 

Rogowie.  Ceremoniał otwarcia przebiegał zgodnie z ceremo-
PÓŁKOLONIE niałem olimpijskim. Po wprowadzeniu zawodników została 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka wniesiona flaga Olimpiad Specjalnych, następnie przysięgę w 
Publiczna w Borku Wlkp. imieniu wszystkich sportowców złożyła Marzena Lucerek i 
organizują odegrano hymn olimpijski. Formułę otwierającą turniej 
Półkolonie: wygłosił Wicestrosta Gostyński, który życzył zawodnikom 
 I Turnus: od dnia 27.07 do dnia 31 .07.2009r. wielu sukcesów i podziękował organizatorom za przygotowa-
(godz. 900- 1600) nie tak ważnej dla środowiska niepełnosprawnych imprezy. 
II Turnus: od dnia 03.08 do dnia 07.08.2009r. Zmagania sportowe objęły siedem konkurencji: marszobieg, 
(godz.900 - 1600) bieg sprinterski, skok w dal z miejsca, rzut piłeczką tenisową, 
dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat piłkę nożną, koszykówkę i hokej. Zmagania były bardzo 
pod hasłem: “Zwiedzamy Wielkopolskę” zacięte i pełne emocji. W Olimpiadzie brał udział uczeń Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Jagiełły Michał Dopierała (oraz 
MAŁY RECYTATOR absolwentka tej szkoły Izabela Dopierała). Swoich sił próbował 

21 kwietnia  2009 r. odbył się w szkole podstawowej w Zalesiu  w marszobiegu na wózku i w rzucie piłeczką tenisową. W obu 
VII  Gminny Konkurs Recytatorski „Mały Recytator”. Wzięli konkurencjach zdobył drugie miejsca i tym samym został 
w nim udział  przedstawiciele klas  II i III z poszczególnych udekorowany dwoma srebrnymi medalami. Wszyscy zawod-
szkół naszej gminy. Rywalizacja  przebiegała w kategorii  klas nicy otrzymali pamiątkowe koszulki oraz paczki ze słodycz-
II  i w kategorii  klas III. ami.
Nagrody w postaci ołówków , długopisów  i albumów  do zdjęć  
otrzymali laureaci i pozostali uczestnicy konkursu. Każdy „SALAMANDRA” 
dostał także  pamiątkowy  dyplom. W sobotę 10 stycznia 2009 odbył się w  Szkole Podstawowej w 
Słodki poczęstunek  zapewniała Rada Rodziców. Borku Wlkp. etap okręgowy Wojewódzkiego konkursu PTOP 

„Salamandra” pod hasłem „Rośliny chronione w Polsce”. 
ZASADŹ DRZEWKO! W konkursie uczestniczyło 48 uczniów szkół gimnazjalnych i 

22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi, z inicjatywy pana Damiana podstawowych.

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.  www.borekwlkp.plstr. 10 

Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.



Borecką podstawówke reprezentowało 4 uczniów: Ewa 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz I 
Bartkowiak i Kamil Borowczyk z VI b oraz Anna Porzucek i gimnazjum.
Katarzyna Sekulak z V b. Wszyscy uczestnicy rozwiązywali ten Program skierowany jest do: I. uczniów pochodzących z rodzin 
sam test wyboru składający się z 24 pytań. Po sprawdzeniu spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 
testów okazało się, że najlepiej test napisała Ewa Bartkowiak, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
zdobywając 19 punktów, drugie miejsce zajęła Anna Porzucek (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), tj. 351 zł. II. uczniów 
z 17 punktami. Na 4 miejscu uplasował się Kamil, a na 6 Kasia. pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodo-
Ewa i Ania wystąpią 7 marca w Poznaniu w etapie wojewódzki- wego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 
m. Życzymy im dalszych sukcesów. marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, 
W sobotę 7 marca 2009 odbył się w Poznaniu etap wojewódzki bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
konkursu PTOP „Salamandra”. Do Poznania przyjechało około przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-
stu uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych naszego wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
województwa. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test wyboru wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia 
składający się z 24 pytań. Dziesięciu najlepszych kwalifikow- losowego i sytuacji kryzysowej)na podstawie decyzji dyrektora 
ało się do półfinału. Ewa Bartkowiak, zdobywając 19 punktów szkoły, do której uczęszcza uczeń. 
znalazła się w najlepszej dziesiątce. W półfinale uczniowie Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych 
odpowiadali na 7 pytań i znów Ewie poszło bardzo dobrze. opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, 
Zdobywając trzecie miejsce znalazła się w ścisłym finale. Finał pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawi-
konkursu był bardzo wyrównany i emocjonujący. Ewa ciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Burmistrz 
pokazała swoją klasę i zajęła 2 miejsce, przegrywając jedynie z Borku Wielkopolskiego informuje o możliwości dofinanso-
uczniem z Sierakowa.  wania zakupu podręczników dla uczniów klas  I-III szkoły 
W sobotę 9 maja 2009 roku odbył się w Poznaniu etap pona- podstawowej oraz I gimnazjum na rok szkolny 2009/2010. 
dwojewódzki konkursu przyrodniczego „Salamandra” pod Wnioski należy składać w sekretariatach szkół do dnia 10 
hasłem „Rośliny chronione w Polsce”. lipca 2009 r. (wnioski należy pobrać w szkole, do której 
W konkursie wzięło udział 38 gimnazjalistów i uczniów szkół uczęszcza dziecko lub ze strony internetowej 
podstawowych województw: lubuskiego i wielkopolskiego. www.borekwlkp.pl). 
Uczennica  Ewa Bartkowiak wzięła w nim udział jako laureatka Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty: 
II miejsca w etapie wojewódzkim i ostatecznie zajęła III I. W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pienięż-
miejsce. Gratulujemy Ewie wspaniałych występów w „Sala- nych z pomocy społecznej - jedynie zaświadczenie z Miejsko 
mandrze” i życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp o 
 korzystaniu ze świadczeń. 

„KANGUR” II. W przypadku rodziny niekorzystającej ze świadczeń 
19 marca w  Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. odbył się pieniężnych z pomocy społecznej następujące dokumenty:
Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”. 1) Zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający 
Udział w „Kangurze” ma charakter zabawy z matematyką i jest termin złożenia wniosku. 
treningiem logicznego myślenia. Konkurs ten jest jedną z form 2) Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świad-
popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej. czeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzając-
W konkursie uczestniczyło 19 uczniów klas III - VI. Konkurs ego miesiąc złożenia wniosku. 
przeprowadzony był w dwóch kategoriach: 3) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzają-
a) „Maluch” – dla klas III i IV ce, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do 
b) „Beniamin” – dla klas V i VI zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobot-
Test z kategorii „Maluch” zawierał 24 zadania o różnym nych za miesiąc poprzedzający złożenie. 
stopniu trudności. Natomiast test „Beniamin” składał się z 30 - 4) Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (kseroko-
stu zadań. Uczniowie przez 75 minut rozwiązywali zadania pod pia). 
opieką p. Iwony Górnej i p. Mirosławy Wagner. Wyniki zostaną 5) Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego i okresowego z 
przesłane do szkół w najbliższym czasie. MGOPS (kserokopia). 
FINAŁ WOJEWÓDZKI  XIII KONKURSU WIEDZY O 6) Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do 
WIELKOPOLSCE zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnego (kserokopia).
Wojciech Ciszyński uczeń kl. IVa Szkoły Podstawowej im. 7)Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub 
Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. z powodzeniem startował kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywa-
w kolejnych etapach XIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. nych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wnios-
Potwierdzeniem jego wiedzy i umiejętności jest zdobycie ku. 
tytułu laureata finału wojewódzkiego, który odbył się 5 maja br. 8) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzys-
w SP NR 2 w Gostyniu. kanych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

9) Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego 
WYPRAWKA SZKOLNA 2009 gospodarstwa rolnego. 

Rządowy Program Pomocy Uczniom „Wyprawka Szkolna 10) Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy doryw-
2009” to program, którego celem  jest rozszerzenie podstaw- czej. 
owej oferty pomocy materialnej udzielanej uczniom oraz III. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można 
wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o 
edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręcz- wysokości dochodów. 
ników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym Planowana wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i 
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kształtuje się następująco: składzie : Elżbieta Sierszulska ( Przewodnicząca ) -  
dzieci i uczniowie uprawnieni, którzy w roku szkolnym Dziennikarka Gazety „ABC” , Alicja Łopatka –Promotor 
2009/2010 rozpoczynają naukę w klasach I i II  szkół podsta- Gminy Borek Wlkp., Tomasz Marszałek – Inspektor ds. 
wowych do kwoty 150 zł Oświaty , Marta Wasik – pracownik M – GOK  w Borku Wlkp. , 
w klasach III szkół podstawowych do kwoty 170 zł miało bardzo trudne zadanie. Oceniano przede wszystkim 
w klasach I gimnazjum do kwoty 280 zł pomysłowość  i inwencję twórczą najmłodszych. Pogoda nie 
Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest pozwoliła na przeprowadzenie całości imprezy, dlatego Jury  
przedłożenie w szkole imiennych rachunków lub faktur oraz wszyscy milusińscy udali się na salę widowiskową 
VAT za zakupione podręczniki. Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury . W oczekiwaniu na 
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do szkół, do wyniki , dzieci miały okazję wspólnie się pobawić  i potańczyć 
których uczęszczają dzieci lub do inspektora ds. Oświaty w w rytmie muzyki dyskotekowej oraz najpopularniejszych 
Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., tel. (0-65) 5716-120. przebojów dla najmłodszych. 

Po długiej naradzie Jury w sposób szczególny nagrodziło 
BORECKA  MAJÓWKA następujące grupy oraz osoby :

W pierwszy majowy weekend 2 maja na Stadionie Miejskim w PRZEDSZKOLAKI , KLASY „0”
Borku Wlkp. odbyła się Majówka z Grupą Muzyczną I MIEJSCE -  Kl. „0” SP Zalesie
WEHIKUŁ. Organizatorem imprezy był Miejsko – Gminny II MIEJSCE - Kl. „0” SP Zimnowoda
Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. przy udziale Urzędu III MIEJSCE – „PUCHATKI” – Przedszkole Samorządowe 
Miejskiego, XIV Drużyny Harcerskiej Wycisłowo oraz OSP Karolew
Jeżewo. IV MIEJSCE - Kl. „0” SP Wycisłowo
Organizatorzy zaproponowali ciekawy program i wiele KLASY I – III 
atrakcji. Imprezę prowadziła p. Regina Kot. Majówkę rozpo- I MIEJSCE -  Kl. III SP Wycisłowo
czął pokaz aerobiku w wykonaniu najmłodszych dziewcząt z II MIEJSCE – KL. I SP. Zalesie
UKS Borek Wlkp. Następnie najmłodsi mogli spędzić nieza- III MIEJSCE – KL III b SP Borek Wlkp.
pomniane chwile na zabawach przygotowanych przez Grupę NAUCZANIE INDYWIDUALNE
Muzyczną WEHIKUŁ. Dużym zainteresowaniem cieszyły się WYRÓŻNIENIE –Izabela Dopierała
także gry, zabawy zręcznościowe i konkursy plastyczne WYRÓŻNIENIE –Michał Dopierała
przygotowane przez p.. Reginę Kot  oraz p. Różę Jędrosz wraz z WYRÓŻNIENIE – Milena Polaszek
harcerkami z XIV Drużyny Harcerskiej Wycisłowo oraz Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali 
konkurencje strażackie przeprowadzone przez OSP Jeżewo. Za pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. W 
udział w każdej zabawie dzieci otrzymały drobne upominki. konkursie wzięło udział 365 dzieci. Impreza nie mogłaby się 
Była też loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami rzeczo- odbyć bez pomocy sponsorów, którym serdecznie dziękujemy . 
wymi, stoiska gastronomiczne oraz ciasta przygotowane przez Należą do nich: 
panie z KGW Borek Wlkp. Powodzeniem cieszyło się ogląda- - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
nie panoramy Borku Wlkp.  z podnośnika  SH – 18. Słoneczna - Spółdzielnia Mleczarska S.A. Gostyń
pogoda oraz duża ilość atrakcji sprawiły, że dzieci przez kilka - „Unirol” A. Wira, R. Janicki, K. Szymczak Sp.j.
godzin świetnie się bawiły. Po festynie odbyła się zabawa - Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu
taneczna przy Zespole Muzycznym WEHIKUŁ, która trwała - „Sezam – Borek „ Sp. z o.o.
do późnych godzin nocnych. - Prezes Gospodarstwa Rolnego Karolew – p. Henryk Ordanik

- Państwo Genowefa i Hieronim Tacka
„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY  - Pan Wiesław Kania

ŚWIAT”
JANUSZ KORCZAK BORKOWIACY WCIĄŻ AKTYWNI!

BAŚNIOWO I KOLOROWO Zespół Folklorystyczny „Borkowiacy” oraz Koło Gospodyń 
W ramach obchodów Dnia Dziecka 3 czerwca 2009r. odbył się Wiejskich  z  Borku Wlkp. już po raz dziesiąty wzięli udział w 
Konkurs Rysunkowy - malowanie kredą na ulicy ph. „Moje Przeglądzie Widowisk Wielkanocnych i Plastyki Obrzędowej 
ulubione postacie baśniowe” zorganizowany przez Miejsko – „Wielkanoc w Tradycji”, który odbył się w dniu 5 kwietnia w  
Gminny Ośrodek Kultury  oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Lipnie. W programie znalazły się prezentacje widowisk 
Gminy Borek Wlkp. okołowielkanocnych, wystawy rękodzielnictwa ludowego, 
Imprezę prowadziła pani Regina Kot, która na samym początku pokazy  i degustacje wielkanocnych ciast i potraw.  Podczas 
złożyła dzieciom gorące życzenia z okazji ich święta w imieniu całej imprezy trwał konkurs na najlepszy wypiek. - tym razem 
swoim oraz organizatorów. oceniano serniki. Organizatorem Przeglądu był Gminny 
Podczas konkursu zdolnościami plastycznymi mogły się Ośrodek Kultury w Lipnie a współorganizatorami Centrum 
pochwalić zarówno przedszkolaki jaki i uczniowie z klas I – III Kultury i Sztuki w Lesznie, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
ze Szkół Podstawowych z terenu gminy Borek Wlkp. Na Lesznie oraz Starostwo Powiatowe w Lesznie. 
wydzielonych odcinkach drogi pod okiem wychowawców i Podziękowania
opiekunów dzieci tworzyły wielkie obrazy , na których  Zespól „Borkowiacy” serdecznie dziękuje pani Marii Mróz za 
królowała kreda we wszystkich kolorach. Konkursowi przygotowanie wielkanocnego koszyka ze święconką, panu 
towarzyszyła wspaniała atmosfera, przygrywała muzyka, Tadeuszowi Ratajczakowi za tradycyjne ciasta wielkanocne 
rozdawano słodycze, były wspólne zdjęcia. Na twarzach dzieci oraz pani Małgorzacie Sobczak za udostępnienie dekoracji  i 
cały czas gościł uśmiech. Poziom konkursu był bardzo wysoki, pomoc w przygotowaniu wystawy.
wszystkie uliczne rysunki zasługiwały na uznanie. Jury w Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny na 
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„Serwetkę Wielkanocną”, zorganizowany przez Miejsko – ALEJĄ JABŁONI”
Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. Celem konkursu było II MIEJSCE – Marian Kasprzyk – „STAWISZYN”
szerzenie tradycji i obrzędowości wielkanocnych. Na konkurs III MIEJSCE – Kamila Olińska – „PTASIA STOŁÓWKA”
wpłynęło 51 prac . Jury  w składzie : Elżbieta Pawlak WYRÓŻNIENIE – Leszek Borysiak - „ŚNIEŻNA WYDRA”
(Przewodnicząca Komisji), Danuta Banaś, Marta Wasik WYRÓŻNIENIE – Piotr Matyszczak - „BOLESNY 
,Urszula  Pieprzyk ,wyłoniło następujących zwycięzców : UPADEK”
I KATEGORIA – 6 – 10 LAT WYRÓŻNIENIE – Apolonia Gorzelańczyk –„KRYJÓWKA”
I MIEJSCE – EDYTA  JAŃCZAK NAUCZANIE  INDYWIDUALNE
II MIEJSCE – JULIA   ROGACKA WYRÓŻNIENIE – Izabela Dopierała – „SOSNA 
III MIEJCSE - ROKSANA  SZCZEPANIAK SYBERYJSKA”
II KATEGORIA – 11 – 13 LAT WYRÓŻNIENIE – Michał Dopierała – „BELU NA 
I MIEJSCE – DARIA  DORSZ ZIMOWYM SPACERZE”
II MIEJSCE – EWA  BARTKOWIAK Zwycięzcom serdecznie gratulujemy , zapraszamy wszyst-
III MIEJSCE –  ANGELIKA  BARTKOWIAK kich fotografujących z Gminy Borek Wlkp. do udziału w 
WYRÓŻNIENIE - ZUZANNA  ANTCZAK kolejnych etapach konkursu :
WYRÓŻNIENIE - MATEUSZ  DORSZ Etap II: „Wiosna” trwa od 21.03.2009 r. do 23.06.2009 r.
III KATEGORIA – 14 – 18 LAT Etap III: „Lato”   trwa od 24.06.2009 r.  do 23.09.2009 r.
WYRÓŻNIENIE – MAŁGORZATA  MARCINIAK Etap IV: „Jesień” trwa  od 23.09.2009 r.  do 22.12.2009 r.
WYRÓŻNIENIE – ANNA  MATYSZCZAK Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej 
IV KATEGORIA – POWYŻEJ 18 LAT www.borekwlkp.pl
WYRÓŻNIENIE -  ELŻBIETA  BOROWCZYK
WYRÓŻNIENIE -  TERESA  MAJCHRZAK SPOTKANIE Z PISARKĄ KRYSTYNĄ ŚMIGIELSKĄ
NAUCZANIE INDYWIDUALNE W piątek 22 maja 2009 roku w czytelni Biblioteki Publicznej w 
Wyróżnienie – MILENA  POLASZYK Borku Wlkp. odbyło się spotkanie z pisarką Krystyną Śmigie-
Wyróżnienie – KAMILA  MARSZAŁEK lską. Autorka z wielką pasją opowiedziała o swoim dorobku 
Wyróżnienie – MICHAŁ  DOPIERAŁA artystycznym, na który składają się powieści komediowo-
Wyróżnienie – IZABELA  DOPIERAŁA kryminalne dla dzieci i młodzieży „Węszący Renifer, czyli 
PIĘCIOLATKI tydzień z ciocią Julią” i „Skarb z leśnego grobowca”, bajka dla 
WYRÓŻNIENIE -  MARTA KURZAWA najmłodszych „Tekla” oraz powieści dla dorosłych „Ty to 
Ogłoszenie wyników oraz spotkanie laureatów odbyło się w głupia jesteś” i „Berżeretka bez przepisu”. Powieści Krystyny 
dniu 20 kwietnia. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz atrakc- Śmigielskiej zawierają wartości dydaktyczne oraz gwarantują 
yjne nagrody rzeczowe. niezawodną zabawę. Pisarka starała się przekonać dzieci, że 

każde z nich posiada jakiś talent oraz że warto realizować swoje 
MROŹNE  CUDA W NASZEJ GMINIE marzenia, nawet jeśli wydają nam się nierealne. Niektóre dzieci 

3 kwietnia odbyło się w M-GOK w Borku Wlkp.  spotkanie zainspirowane przez pisarkę zaprezentowały swój talent 
laureatów I etapu  Konkursu Fotograficznego „Cztery pory wokalny, aktorski, plastyczny i recytatorski.
roku  w Gminie Borek Wlkp.”. Organizatorem konkursu był  Po spotkaniu chętni mogli kupić książki z dedykacją, każdy zaś 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  w Borku Wlkp. oraz XIV uczestnik otrzymał zakładkę z autografem.
Drużyna Harcerska Wycisłowo. Celem konkursu byla popu- W spotkaniu uczestniczyło 50 dzieci z klas piątych wraz z 
laryzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz zwrócenie uwagi opiekunami, ze Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. 
na uroki naszego miasta i gminy. Zimowa aura  zachęciła  wielu Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego ph. „ Bohaterowie 
amatorów robienia zdjęć do udziału w konkursie, na który wierszy Jana Brzechwy”.
wpłynęło 98 prac. Komisja  w składzie: Elżbieta Sierszulska – Dnia 29 maja 2009 roku w czytelni biblioteki odbyło się 
redaktor ABC, Cezary Warczak – redaktor Życia Gostynia oraz podsumowanie Konkursu Plastycznego ph.
Rafał Zawodny – fotograf ,wyłoniła zwycięzców w poszcze- „Bohaterowie wierszy Jana Brzechwy”. Celem konkursu 
gólnych kategoriach wiekowych : organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Borku Wlkp. 
I KATEGORIA – DZIECI było przybliżenie twórczości Jana Brzechwy oraz pobudzenie 
I MIEJSCE – Krzysztof Klaczyk – „ NA DWORCU PKP” aktywności twórczej dzieci z gminy Borek Wlkp. Na konkurs 
II MIEJSCE – Monika Koncewicz – „UROCZY ZAKĄTEK wpłynęło 98 prac ( 3 prace nie spełniały warunków regula-
NA SZKOLNEJ” minu); wykonane różnymi technikami ( farby, kredki, wydzie-
III MIEJSCE – Aleksandra Klaczyk – „ZDZIEŻ” ranki, kolaż). Komisja w składzie: Alicja Łopatka, Barbara 
WYRÓŻNIENIE – Patrycja Lempach – „PTASZEK” Mróz oraz Dorota Kaźmierczak przyznała następujące nagrody 
II KATEGORIA – MŁODZIEŻ i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych: 
I MIEJSCE – Dominik Kuliński – „SŁONECZNE SOPLE” Kategoria I (dzieci w wieku przedszkolnym ):
II MIEJSCE – Klaudia Dębowiak – „FRAGMENT OGRODU I miejsce – Ratajczak Maria ( SP Zalesie)
ZIMĄ” II miejsce – Matuszewska Weronika ( SP Wycisłowo )
III MIEJSCE – Anna Jędrosz – „ZBLIŻENIE” III miejsce – Drukarczyk Witold ( SP Zimnowoda )
WYRÓŻNIENIE – Anna Matyszczak – „JESTEM SOBIE Wyróżnienie – Maćkowiak Tobiasz ( Przedszkole 
SIKORECZKA” Samorządowe w Karolewie)
WYRÓŻNIENIE – Maria Ciszyńska – „ZIMOWE SŁOŃCE” Wyróżnienie – Florkowska Zofia ( SP Zimnowoda )
III KATEGORIA – DOROŚLI Kategoria II ( kl. I – III szkoły podstawowej ):
I MIEJSCE – Agnieszka Celka „MROŹNE CHMURY NAD I miejsce – Kaczmarek Zuzanna ( SP Zalesie )
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II miejsce – Florkowska Michalina ( SP Zimnowoda ) stałym znakiem graficznym Biblioteki Publicznej w Borku 
III miejsce – Janowski Adrian ( SP Wycisłowo ) Wlkp. Dyrektor Biblioteki Marlena Kowalska uhonorowała 
Wyróżnienie: Ostojak Julia ( SP Zimnowoda ) zwyciężczynię Listem Gratulacyjnym oraz upominkiem za 
Kategoria III ( nauczanie indywidualne ): pomysłowość i kreatywność. 
Wyróżnienie: Milena Polaszyk ( SP Wycisłowo ) 
Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dokonała dyrektor 
Biblioteki Marlena Kowalska oraz Przewodnicząca Komisji Pamiętacie Państwo II Igrzyska Europejskie, które odbyły się w 
Oświaty Róża Jędrosz, która pogratulowała wszystkim sierpniu 2008 roku w Borku Wlkp? Igrzyska te zostały 
laureatom pomysłowości i zachęcała do uczestnictwa w innych zorganizowane w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem 
konkursach organizowanych przez Bibliotekę. Gostyńskim ,,Dom Europejski’’ a uczestnikami byli Francuzi, 

Łotysze, Anglicy , Niemcy i Polacy. Była to impreza plenerowa 
„ OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…” CZYLI po części sportowa a jej celem była przyjaźń, integracja 

SPOTKANIE Z KIRĄ GAŁCZYŃSKĄ międzynarodowa, poznanie wspólnych tradycji, kultury i 
2 czerwca 2009 roku w czytelni Biblioteki Publicznej w Borku integracja społeczeństwa. Stowarzyszenie odwzajemniając się 
Wlkp. odbyło się spotkanie z Kirą Gałczyńską, córką wybit- zaprosiło naszą gminę do udziału w obchodach uroczystości 30 
nego polskiego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. – lecia zaprzyjaźnionego z nimi stowarzyszenia francuskiego
Dziennikarka, pisarka, autorka takich książek jak „Srebrna ,,EUROPA INTER- ECHANGES’’ (Europa ponad podziałami) 
Natalia” ( poświęcona matce ) czy „Mój anioł ma skrzydło Uroczystości odbywały się we Francji w dniach od 29 maja do 2 
zielone” ( opowieść o poszukiwaniu własnego świata ), zabrała czerwca 2009 roku. Naszą gminę reprezentowała  Sekretarz 
słuchaczy w sentymentalną podróż w lata swojego dzieciństwa, Elżbieta Pawlak.  Program wizyty był bardzo bogaty i obfitu-
barwnie opowiadając o rodzinie Gałczyńskich oraz o dorobku jący w szereg wydarzeń związanych z działalnością 
twórczym swojego sławnego ojca. Stowarzyszenia, funkcjonujących tam samorządów oraz 
Pani Kira nawiązała dialog z uczestnikami, chętnie odpowi- organizacji pozarządowych. Byliśmy goszczeni  w 14 gminach 
adając na pytania. Czytelnicy mieli okazję dowiedzieć się iż,  rejonu NORAMANDI. Wizyta pozwoliła nawiązać pierwsze  
dzięki ojcu jej dzieciństwo było pełne niesamowitych opowie- kontakty i zapromować naszą gminę. W miesiącu sierpniu 
ści o miejscach tajemniczych oraz że najbardziej bliski jej sercu zostaną wznowione  rozmowy z przewodniczącym 
jest wiersz ojca pt. „ Spotkanie z matką” , który zacytowała: Stowarzyszenia ,,Europa ponad podziałami’’ w sprawie 
„Ona mi pierwsza pokazała księżyci pierwszy śnieg na współpracy międzynarodowej  gminy Borek Wlkp.
świerkach,i pierwszy deszcz”
W spotkaniu zorganizowanym przy współpracy z Biblioteką 
Powiatową z Gostynia wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Szanowni Mieszkańcy!
im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.( kl. II a W dniu 24 czerwca br. na terenie naszej gminy odbędą się 
gimnazjum oraz kl. II liceum wraz z opiekunami) oraz panie z Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym 2009. 
Klubu Miłośników Książek; łącznie 65 osób. Rozpoczęcie wyścigu o godz. 13.30 – start z parkingu przy 

Stadionie Miejskimi a zakończy się około godz. 18:00-19.00. 
WYBRANO LOGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Wyścig odbywać będzie się w trzech kategoriach: kobiety, 

W piątek 24 kwietnia 2009 roku w czytelni biblioteki odbyło się orlicy i niewidomi. Trasa wyścigu przebiegać będzie: ul. 
podsumowanie konkursu na „Logo Biblioteki Publicznej Powstańców Wlkp., ul. Rynek ( strona zachodnia), ul. 
Miasta i Gminy Borek Wlkp.” Celem konkursu było wyty- Dworcowa, ul. Jeżewska, Jeżewo, Jawory, Wycisłowo, 
powanie najlepszego znaku graficznego, najtrafniej określa- Koszkowo i powrót Koszkowo, Wycisłowo,  Jawory,  Jeżewo, 
jącego charakter biblioteki. Na konkurs wpłynęły 32 prace. ul. Jeżewska, ul. Dworcowa, ul. Zielona, ul. Powstańców Wlkp. 
Jury w składzie: Dorota Kaźmierczak (przewodnicząca), W trakcie trwania wyścigu ruch na trasie będzie zamknięty, w 
Renata Talarska oraz Marta Wasik wyłoniło zwycięzców w związku z czym proszę o zaplanowanie czasu i zajęć tak, aby 
poszczególnych kategoriach wiekowych: wyścig nie był dla Państwa zbyt wielkim utrudnieniem w 
Kategoria I ( kl. IV-VI szkół podstawowych): komunikacji drogowej. Przejazd na  trasie wyścigu będzie  
I miejsce: Karolina Janowska ( Wycisłowo ) możliwy około godzin: 14:30-14:50, 16:20-16:40. Zabrania sie 
II miejsce: Marcin Kasprzak ( Borek Wlkp.) na trasie wyścigu parkowania pojazdów na chodnikach i 
III miejsce: Monika Augustyniak ( Borek Wlkp. ) poboczach. Za utrudnienia w ruchu drogowym serdecznie 
Wyróżnienie: Magdalena Janowska ( Wycisłowo ) przepraszamy i liczymy na Państwa zrozumienie.
Kategoria II ( młodzież gimnazjum i szkół średnich do lat 
18):
I miejsce: Kinga Gross ( Borek Wlkp.) 7 czerwca odbyły się Wybory Posłów do Parlamentu 
Wyróżnienie: Małgorzata Marciniak ( Borek Wlkp.) Europejskiego. Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych 
Wyróżnienie: Katarzyna Chudzińska ( Borek Wlkp.) były w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp., w Zespole Szkół 
Wyróżnienie: Aleksandra Śpitalniak ( Borek Wlkp.) w Zimnowodzie i świetlicy wiejskiej w Koszkowie. Ogółem w 
Kategoria III (nauczanie indywidualne): naszej gminie liczba wyborców uprawnionych do głosowania 
Wyróżnienie: Michał Dopierała ( Borek Wlkp.) to 6030 osób.  Udział w wyborach wzięło 882 osoby, co stanowi 
Zaproszona na uroczystość Przewodnicząca Komisji Oświaty 14,63 %. Wśród kandydatów na posła był Pan Andrzej Kubiak  
Pani Róża Jędrosz wręczyła laureatom nagrody książkowe oraz - Radny i Sołtys wsi Zalesie, który uzyskał 297 głosów, co 
dyplomy. Punktem kulminacyjnym spotkania była wiadomość, stanowi 33,67 % ogólnej liczby głosujących. Pan Kubiak 
iż projekt autorstwa startował do wyborów z 7 miejsca listy nr 2 – KW Polskie 
Kingi Gross otrzymał największą liczbę głosów Jury i stał się Stronnictwo Ludowe. Serdecznie Panu gratujemy.

,,EUROPA PONAD PODZIAŁAMI ,,

OGRANICZENIA W RUCHU - 24 CZERWIEC !!!

WYBORY PARLAMENTARNE
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UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ 
BORKU WLKP. 

27 CZERWIEC 2009 R. (GODZINA 15.30 M..-GOK)

podstawa do spokojnego wykonania utworów.
2. Jesteś młodym utalentowanym artystą Nie bałeś się, że 
zawiedziesz sam siebie i nauczyciela ?

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Pewne obawy zawsze się pojawiają, jednak jeśli czuję, że 2. Ustalenie porządku obrad.
jestem dobrze przygotowany to raczej zachowuję spokój. 3. Referat okolicznościowy Przewodniczącego Rady.
Trema może przeszkadzać, ale w miarę zdobywanego 4. Uroczyste wręczenie medali z okazji 50 – lecia 
doświadczenia przyzwyczajam się do niej i nie wpływa pożycia małżeńskiego.
negatywnie na wykonanie utworów.

5. Uroczyste wręczenie medali „Zasłużony dla Gminy 3. Od ilu lat zajmujesz się muzyką?
Borek Wlkp.”. 
6. Wręczenie wyróżnień Burmistrza. Piąty rok uczę się w Państwowej Szkole Muzycznej w Gostyniu 
7. Część artystyczna w wykonaniu Zespołu Ludowego w klasie fortepianu Pani Wioletty Drab, wcześniej przez kilka 

miesięcy lekcji udzielał mi Pan Ryszard Przybył w Borku “Studzianna”
Wlkp.8. Zakończenie. 
4. Ile czasu poświęcasz na naukę gry na pianinie i czy trudno 
pogodzić to z nauką ?

Jak co roku, Burmistrz Borku Wlkp. „Prymusom Szkoły”, 
Na grę na pianinie poświęcam około 1-2 godziny dziennie, czyli uczniom z najwyższą średnią ocen za osiągnięcia w 
przygotowując się do konkursów trochę więcej, a że w tym roku nauce wręczał statuetki „Złota Sowa”. Do grona prymusów w 
brałem udział w 3 konkursach, 3 przesłuchaniach i kilku roku szkolnym 2008/2009 należą:
koncertach to trochę czasu zeszło. Z nauką w gimnazjum raczej - Anna Porzucek  SP Borek Wlkp.
udaje się to pogodzić, trochę gorzej wygląda frekwencja.- Adrianna Jędrzejewska SP Zalesie
5.  Czy to talent , pasja  czy może coś więcej ?- Martyna Kaczmarek SP Wycisłowo

- Jańczak Kornelia SP Zimnowoda
Bardzo lubię grać na pianinie jednak prawdziwa radość sprawia - Urna Natalia SP Zimnowoda
mi wykonywanie utworów    na fortepianie, na scenie przed - Serek Klaudia Gimnazjum Zimnowoda
publicznością. Dużo też słucham muzyki w większości - Chojnacka Angelika Gimnazjum Zimnowoda
klasycznej. Myślę, że muzyka jest moją pasją. A czy to talent?- Jakub Kręciołek  Liceum Profilowane 
6.  A co z przyjaciółmi, znajdujesz  chwile by np. pograć z - Maria Ciszyńska   gimnazjum ZS Borek Wlkp.
nimi w piłkę?- Natasza Glapka  Gimnazjum ZS Borek Wlkp.

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim uczniom 
Zajęcia w Szkole Muzycznej mam trzy razy w tygodniu, tak oraz gronu pedagogicznemu życzymy udanych i wspaniałych 
więc trzy popołudnia i wieczory mam zajęte, ale w pozostałe wakacji. 
dni mogę spotykać się z kolegami, grać w piłkę, w ping-ponga, 
jeździć na rowerze, na rolkach.
7.  Mam nadzieję, że to dopiero początek Twoich osiągnięć, Paweł Kasperkowiak – uczeń Szkoły Podstawowej im. 
co zamierzasz dalej ?Władysława Jagiełły w Borku Wlkp i Państwowej Szkoły 

Muzycznej I stopnia im. Józefa Zeidlera w Gostyniu 
Moim celem jest kontynuacja nauki w tak zwanej Poznańskiej uczestniczył w marcu br. w XIII Międzynarodowym Konkursie 
Szkole Talentów czyli Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Pianistycznym im. Miłosza Magina w Paryżu. Rywalizując z 43 
st. im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Aby dostać się do tej innymi pianistami ze Stanów Zjednoczonych, Francji, 
szkoły, oprócz ukończenia szkoły I stopnia  i zdania Luksemburga, Australii, Japonii, Taiwanu, Włoch, Mongolii i  
egzaminów trzeba wykazać się odpowiednim dorobkiem Polski zdobył III miejsce. Nie jest to jedyny sukces Pawła, gdyż 
koncertowym i konkursowym.kilka dni wcześniej młody artysta uczestniczył w 
8. Jakie są Twoje marzenia?makroregionalnych Przesłuchaniach Centrum Edukacji 

Artystycznej Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I 
Mam wiele marzeń, o tym największym na razie nie powiem, a stopnia, gdzie znalazł się w gronie 10 laureatów i 
te troszeczkę mniejsze to: nauka w szkole o której zakwalifikował do etapu ogólnopolskiego.
wspomniałem wcześniej, oczywiście wakacje, a po wakacjach 1. Wyjazd do Paryża to na pewno cudowne chwile twojego 
może nowe pianino?życia, ale co z emocjami? Jak czułeś się przed prezentacją 
9. Wiem, że nie tylko jesteś utalentowany jako pianista , ale swoich utworów przed tak dostojnym jury, w prestiżowym 
również masz inne zdolności.konkursie?

Nie odkryłem w sobie jakichś specjalnych talentów, po prostu Przed każdym występem publicznym mam tremę, tym większą 
staram się dobrze robić to, co akurat robię.jeśli jest to prezentacja konkursowa i oprócz jurorów także 

słuchaczami na widowni są profesjonalni muzycy oraz 
10. Życzymy Ci powodzenia w rozwijaniu twoich uczniowie szkół muzycznych – ta publiczność zauważy każdy 
umiejętności.nawet drobny błąd, ale też potrafi docenić poziom techniczny i 
Dziękuję za życzenia i za zainteresowanie moją przygodą z muzyczny wykonania. Co do emocji podczas występu w 
muzyką.Paryżu, były oczywiście, ale pozytywne, nie czułem presji, że 

Z Pawłem rozmawiała Elżbieta Kordus.coś muszę osiągnąć, byłem dobrze przygotowany , a to 

PRYMUS SZKOŁY

ZWYCIĘSTWO BORECKIEGO PIANISTY!!!
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