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UROCZYSTE OTWARCIE RATUSZA
POŁĄCZONE Z OBCHODAMI
POWIATOWEGO DNIA SAMORZĄDOWCA
W niedzielę 30 maja odbyło sie uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku ratusza, które połączone zostało z Powiatowymi Obchodami Dnia Samorządowca.
Oficjalna uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Sanktuarium
Matki Bożej Pocieszenia na Zdzieżu w Borku Wlkp., po której
urzędnicy, zaproszenia goście oraz mieszkańcy przemaszerowali wraz z orkiestrą dętą z Ponieca na Rynek. Po złożeniu
kwiatów pod tablicą pamiątkową na Rynku, nastąpiło uroczyste
poświęcenie Ratusza przez księdza Jana Schellr a następnie
przecięcie wstęgi przez Burmistrza Borku Wlkp. Mariana
Jańczaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Romana Kręciołka i przedstawiciela mieszkańców Władysława Szymczaka. Po części oficjalnej już w strojach sportowych samorządowcy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy udali
się na Stadiom Miejski Borku Wlkp. Po uroczystym otwarciu
„Powiatowego Dnia Samorządowca” przez Starostę Gostyńskiego Andrzeja Pospieszyńskiego rozpoczął się piknik.
Atrakcji nie brakowało, każdy mógł wziąć udział w organizowanych konkursach, quizach i pozostałych zabawach.
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 PIŁKA RĘCZNA

Szczególnie wykazać musieli się samorządowcy w czasie
konkurencji sportowych tj. rzut landryną, toczenie opony, jazda
na rowerze, tor przeszkód oraz wiele innych zabawnych
konkurencji, a także w czasie rozgrywek samorządowego
meczu piłki nożnej.
Dużym zainteresowaniem publiczności cieszyła się konkurencja przeciągania liny wśród poszczególnych gmin, w
którym najsilniejsza okazała się borecka drużyna. Nie zabrakło
również emocji w czasie rozgrywek meczu piłki nożnej
samorządowców z przedstawicielami mediów. Nasz samorząd
reprezentowali: Burmistrz Marian Jańczak, Przedwodniczący
Rady Roman Kręciołek, Sekretarz Elżbieta Pawlak, Tomasz
Marszałek. Kapitanem drużyny mediów była Elżbieta CurykSierszulska z redakcji „ABC”, która przyjęła wyzwanie
Starosty Janusza Sikory.
W czasie pikniku blok artystyczny prowadziły panie Regina
Kot i Justyna Chojnacka. Imprezę swoimi występami uświetniły grupy taneczne FIT STAR, FIT SUN i FIT KID działające
przy M-GOK w Borku Wlkp. Zakupić można było album
“Borek Wielkopolski wczoraj i dziś”, publikację wydaną z
okazji dwudziestolecia działalnosci samorządów.
Popularnością cieszyło się malowanie twarzy przez wizażystki

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.

www.borekwlkp.pl

Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.
Martę Wasik i Paulinę Mikołajczak. Imprezie towarzyszyła
również loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodam,
Obchody Powiatowego Dnia Samorządowca i uroczystego
otwarcia boreckiego ratusza zakończyła wspólna zabawa
taneczna, której przygrywał Zespół VENUS.
OBCHODY DNI BORKU WIELKOPOLSKIEGO 2010
Corocznie w okresie czerwca obchodzimy uroczystości
związane z obchodami dni naszego miasta. W tym roku imprezy
te przypadły na 12-13 czerwca. W sobotę o godz. 11 na boisku
sportowym rozegrany został mecz piłki nożnej młodzików
UKS Borek Wlkp. - Sparta Miejska Górka. Po meczu Turniej
Piłkarski rozpoczęły zakłady pracy: ED-POL Roman Pawlak,
PW Unirol, UNIROL, Mróz S.A., Hast Sp. zo.o., SEZAM,
Kowalstwo Błaszczyk, PBS Gostyń. Zwycięski Puchar
Burmistrza Borku Wlkp. zdobyła drużyna Mróz S.A. Kolejne
miejsca i puchary wywalczyło PW UNIROL, Kowalstwo
Błaszczyk i ED-POL Roman Pawlak, a pozostałe drużyny
otrzymały puchary za udział. Najlepszym strzelcem został
Sławomir Nowakowski ( ED-POL), a najlepszym bramkarzem
Tomasz Pawlak (Mróz S.A.).
W tym samym czasie na Strzelnicy LOK w Borku Wlkp. trwał
Drużynowy Turniej Strzelecki o Puchar Przechodni Burmistrza
Borku Wlkp., którego organizatorem był LOK Borek Wlkp. W
zawodach uczestniczyło 21 drużyn z gminy Borek Wlkp. i gmin
ościennych. Zwycięzcą został LOK Borek Wlkp.
O godz. 16.30 rozpoczął się blok imprez artystycznych,
konkursów i zabaw. Zaprezentowały się zespoły FIT STAR FIT
KID, FIT SUN działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Borku Wlkp. oraz dziecięca i młodzieżowa Grupa
Aerobiku UKS Borek Wlkp. Na zakończenie bloku artystycznego tancerze ze Szkoły Tańca DESPERADO w Gostyniu
wykonali pokaz tańca. Dodatkowymi atrakcjami było malowanie twarzy przez wizażystki, loteria fantowa i stanowiska
rekreacyjne dla dzieci.
W strugach deszczu w godzinach wieczornych zebrani
oczekiwali na koncert plenerowy „MANDARYNY” Marty
Wiśniewskiej z zespołem. Po godzinie dwudziestej na scenie
pojawił sie zespół i Marta. Po udanym koncercie nastąpił
moment rozdawania autografów przez gwiazdę oraz sprzedaży
płyt. Borecka publiczność dopisała mimo deszczu, co bardzo
miło zaskoczyło naszą gwiazdę.
Zabawa taneczna z Zespołem „TRIO” trwała aż do godzin
nocnych.
UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ
BORKU WLKP.
Kolejnym dniem obchodów Dni Borku Wlkp. była niedziela 13
czerwca. Szkolne Koło LOK Borek Wlkp. zorganizowało o
godz. 13.00 Indywidualne Zawody Strzeleckie o Puchar
Burmistrza Borku Wlkp. z KPPN dla młodzieży i dla mieszkańców, KBKS – strzelanie do zapadek oraz strzelanie do tarczy
punktowej.
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp. z okazji Obchodów Dni Borku Wlkp., rozpoczęła sie o godz. 15.30 w sali
M-GOK w Borku Wlkp. Była to ostatnia sesja w starym
budynku M-GOK. Na sesji wręczono trzy odznaczenia
„Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”: Ochotniczej Straży
Pożarnej w Karolewie, Pani Kazimierze Helenie Szymczak i
Panu Janowi Kulińskiemu za szczególne zasługi dla Gminy
Borek Wlkp.
Wręczono także medale i legitymacje z okazji 50-lecia Pożycia

Małżeńskiego Państwu: Bronisławie i Zygmuntowi Wojciechowskim z Borku Wlkp., Reginie i Feliksowi Spruta z Głoginina, Marii i Stefanowi Schmitchen z Zimnowody, Józefie i
Teodorowi Kaźmierczak z Jawor oraz Helenie i Zenonowi
Głochowiak z Karolewa.
Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak wręczył również
gratulacje i upominki uczniom za szczególne osiągnięcia:
Romanie Fornalik uczennicy Zespołu Szkół im. Powstańców
Wielkopolskich w Borku Wlkp., reprezentantki kraju Kadry
Polskiej, uczestnika wielu turniejów międzynarodowych,
najlepszej strzelczyni w turnieju międzynarodowym w
Szwajcarii i Austrii oraz Patrykowi Skorupka uczniowi Szkoły
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.,Mistrza
Polski TAEKWON-DO za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu.
Jednym z punktów uroczystej był pokaz multimedialny
zaprezentowany przez Burmistrza Mariana Jańczaka, przedstawiający osiągnięcia naszego samorządu na przełomie
minionych dwudziestu lat.
Miłą niespodziankę dla zebranych przygotowali uczniowie
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie, którzy na
zakończenie przedstawili pokaz “20 lat wspólnie”, który
pozwolił przypomnieć wspaniałe minione wspólnie chwile. Po
części oficjalnej zaproszono wszystkich gości na wspólny tort.
PIĘKNIEJSZA WIEŚ –
Z POMOCĄ FUNDUSZY UNIJNYCH
Ruszył kolejny nabór wniosków w ramach PROW 2007-2013.
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”, który obejmuje gruntowne
wyremontowanie świetlic wiejskich w Zalesiu i Studziannie.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 1 990 000 zł, z
czego 500 000 stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. Celem
realizacji projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych i
kulturalnych mieszkańców. Operacja będzie realizowana w
dwóch etapach. I obejmie prace związane ze świetlicą w
Zalesiu, a jego zakończenie planowane jest na marzec 2012r. W
etapie drugim swój wygląd i funkcjonalność poprawiać będzie
świetlica w Studziannie, która powinna zostać oddana do
użytku w grudniu 2013 r.
Należy jednak podkreślić, że zarówno terminy jak i ostateczny
koszt realizacji inwestycji zależeć będzie od wielu różnych
czynników – nie wiemy, kiedy Urząd Marszałkowski rozpatrzy
złożone wnioski, a przede wszystkim, czy znajdziemy się na
liście tych rozpatrzonych pozytywnie i zakwalifikowanych do
dofinansowania. Natomiast ostateczny koszt realizacji
przedsięwzięcia poznamy po zakończeniu procedury przetargowej.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W dniu 16 czerwca rozpoczęły się prace nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borek Wlkp., Jeżewo oraz
Skoków. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. I etap
obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Borek Wlkp. i Jeżewo. W Borku Wlkp. kanalizacja sanitarna
obejmuje sieć kanalizacyjną z przyłączami grawitacyjnymi
umożliwiającą odprowadzenie ścieków sanitarnych do
przepompowni oraz kierowanie ich poprzez rurociąg tłoczny
do istniejącej kanalizacji miejskiej. W Jeżewie zostaną
pobudowane kanały główne grawitacyjne, rurociąg tłoczny,
przykanaliki oraz dwie przepompownie ścieków. Etap ten
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zostanie zrealizowany do 30 września 2010r.
Etap II to budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Skoków. Obejmuje pobudowanie kanałów głównych grawitacyjnych, budowę rurociągu tłocznego, budowę przykanalików
oraz budowę trzech przepompowni. Termin wykonania prac
upływa 30 września 2012r.
Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta
Plus” Sp. z o.o. z Leszna, które zobowiązało się wykonać
zadanie za kwotę 3.418.945,43.
BUDOWA DROGI KOŹMIŃSKIEJ
W dniu 9 czerwca został ogłoszony przetarg na budowę z
przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od
ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 – Etap I. Planowane przedsięwzięcie obejmuje: przebudowę jezdni szerokości
7,00 m (nawierzchnia z betonu asfaltowego), budowę ścieżki
pieszo-rowerowej szerokości 3,00 m (nawierzchnia
z betonowej kostki brukowej), rozbudowę kanału deszczowego
z rur PVC na odcinku od ul. Koźmińskiej do ul. Pogorzelskiej.
Na przetarg wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejsza ofertę
złożyła firma Zakład Usług „MARZYŃSKI” Marek Marzyński z siedzibą w Wilkowyji i opiewała na kwotę: 989.364,36 zł
brutto. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w najbliższych dniach. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do
dnia 30 września 2010r.
PRZEBUDOWA BUDYNKU M-GOK
W BORKU WLKP.
Rozpoczęły się już prace remontowe budynku M-GOK w
Borku Wlkp. Wykonawcą robót jest firma Usługowo Budowlana Piotr Giera z Dzięczyny. Wartość zadania wynosi
1 816 087,35 zł. Zakres robót obejmuje kompleksową przebudowę budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi. Roboty
budow-lane potrwają do końca czerwca przyszłego roku.
Inwestycja ta współfinansowana będzie w wysokości 500 000
zł ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na czas remontu siedziba Ośrodka Kultury
mieściła będzie się w budynku przy ul. Droga Lisia 1
w Borku Wlkp.
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
Na początku maja zakończona została budowa budynku
gospodarczego z garażami oraz wiatą na drewno w Leonowie
dla Zakładu Aktywności Zawodowej . Wykonawcą robót była
firma Usługowo – Handlowo - Produkcyjna Włodzimierz
Kowalski z Kobylina, która została wyłoniona w wyniku
przetargu nieograniczonego. Wartość robót wyniosła
178 682,44 zł. brutto. Planuje się otwarcie tego zakładu jeszcze
w tym roku w miesiącu grudniu. W chwili obecnej trwają prace
związane z pozyskiwaniem potencjalnych klientów, którzy
zdecydują się na współpracę z zakładem głównie działem
pralniczym oraz pierwsze przymiarki do zatrudnienia osób
niepełnosprawnych oraz kadry.
Niepełnosprawni znajdą zatrudnienie w dziale pralniczym,
przygotowania drewna kominkowego oraz drobnych pracach
ręcznych. W zakładzie zostanie zatrudnionych 35 osób
niepełnosprawnych oraz 15 osób administracji.
ORLIK 2012
W dniu 17 czerwca 2010 roku podpisano umowę z firmą
PANPRO Sport z Warszawy na budowę boisk sportowych w
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ramach programu Orlik 2012. Do końca października tego roku
przy ul. Sportowej w Borku Wlkp. powstaną dwa boiska
sportowe - do piłki nożnej z nawierzchnią trawy syntetycznej,
drugie wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (do piłki
ręcznej, koszykówki, siatkówki) wraz z oświetleniem i
adaptacją istniejącego budynku na szatnie i pomieszczenie dla
sędziów.
Wartość zadania wyniesie ponad 828 000 zł., z czego 33%
finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, 33% stanowić będą
środki finansowe Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, a
Gmina Borek Wlkp. sfinansuje 34 % wartości zadania, co daje
kwotę 281 520 zł.
ULICA MICKIEWICZA I ASNYKA
Od 5 maja trwają prace związane z realizacją przedmiotowej
inwestycji. W chwili obecnej zakończono roboty ziemne
polegające na wykorytowaniu jezdni i położeniu podbudowy z
betonu. Termin realizacji zadania upływa z końcem czerwca.
Całkowita wartość zadania wyniesie 463 008,26 zł brutto.
Wykonawcą robót jest firma P.H.U. Chod – dróg Andrzejewski
Przemysław z Krobi.
ULICA SKOKOWSKA
Zakończono remont ulicy Skokowskiej. Polegał on na odtworzeniu istniejącego chodnika poprzez wykorytowanie drogi,
położeniu podbudowy z tłucznia kamiennego i dywanika
asfaltowego o grubości 5 cm. Łącznie za kwotę brutto 38
055,34 zł wykonano odcinek jezdni o długości 63 metrów i
szerokości 4,10 metra. Po obu stronach jezdni zastosowano
krawężniki oraz na odcinku 60 metrów odtworzono chodnik.
Wykonawcą powyższych robót była firma brukarska WITBUD z Gostynia.
REMONT DRÓG
W okresie od 7 do 30 kwietnia dokonano remontu cząstkowego dróg gminnych w Borku Wlkp. Remont obejmował
następujące ulice:Powstańców Wlkp., Głosiny, Droga Lisia,
Pogorzelska, Rynek, Sportowa.Wykonawcą prac remontowych
była firma WIT BUD Witold Niedziela z Gostynia. Łączna
wartość remontu wyniosła 10 000 zł brutto. Za tą kwotę
wyremontowano łącznie 160 m2 dróg.
Oznakowanie dróg gminnych.
Już od 3 lat sukcesywnie zajmujemy się wymianą oznakowania
naszych dróg gminnych. W tym roku dokonano wymiany
znaków za łączna wartość 8 408,95 zł. Na dzień dzisiejszy
wymieniono jest 80% oznakowania dróg gminnych, w związku
z czym w przyszłym roku planujemy zakończyć realizacje tego
zadania. W przyszłym roku planujemy zakończyć realizację
tego zadania.
Dofinansowanie przebudowy dróg gminnych z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
Również w tym roku Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. W tym roku kwota dofinansowania
wyniesie tylko 33 000 zł. Jeszcze w czerwcu zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę dróg w Bruczkowie i Skokowie.
W Bruczkowie będzie to odcinek drogi o długości 950 m i
szerokości 3m, a w Skokowie o długości 650 m..szerokości 4m.
W obu przypadkach roboty będą polegać na wykonaniu nowej
nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm. Realizację tych zadań
przewidujemy w miesiącu lipcu.
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SELEKTYWNA ZBIÓRKA SUROWCÓW
WTÓRNYCH
Gmina Borek Wlkp. wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom mieszkańców proponuje nowy model segregacji
odpadów, realizując tym samym ustawę o utrzymaniu czystości
i porządku, przepisy Unii Europejskiej, a także regulamin
trzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.
Nowy sposób selektywnej zbiorki surowców wtórnych
będziemy realizować w porozumieniu z Zakładem Gospodarki
Odpadami Sp. zo.o. w Jarocinie.
Dotychczasowy system zbiórki w pojemnikach typu „dzwon”
oraz „siatka” nie do końca spełnił swoje założenia segregacyjne, ponieważ w pojemnikach znajdowały się odpady, które nie
powinny tam trafić, w związku z tym proponujemy mieszkańcom nową formę segregacji, bardziej skuteczną.
W domach jednorodzinnych mieszkańcy będą segregować
odpady w czterech workach:
 worki białe – szkło białe opakowaniowe
 worki zielone – szkło kolorowe opakowaniowe
 worki żółte – tworzywa sztuczne (butelki typu PET i opakowania po chemii gospodarczej)
 worki niebieskie – makulatura
Pierwszy odbiór worków z wysegregowanej frakcji odbędzie
się w lipcu br., bezpośrednio z domu mieszkańca. Do mieszkańców domów jednorodzinnych przedstawiciele firmy ZGO
Sp. zo.o. w Jarocinie dostarczą worki wraz z harmonogramem
ich odbioru i umową na BEZPŁATNY odbiór surowców
wtórnych. Podpisanie umowy NIE POWODUJE żadnych
dodatkowych skutków finansowych. W zabudowie wielorodzinnej (bloki) odpady będą nadal segregowane w pojemnikach
typu „dzwon” i „siatka”.
OGRANICZMY DOPŁYW AZOTU DO WÓD
GRUNTOWYCH!
Informujemy, że większość terenu Gminy Borek Wlkp.
położona jest na terenie obszarów szczególnie narażonych z
których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć.
Dotyczy to zlewni rzeki Pogona i rzeki Dąbrówka. Program
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego zlewni rzek
Pogona i Dąbrówka określony został w drodze rozporządzenia
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2008 r. i został ogłoszony w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 57
poz. 1128. Na obszarze zlewni rzek Pogona i Dąbrówka jakość
wód powierzchniowych nie odpowiada wymaganym standardom. Celem programu jest zapobieganie pogorszeniu stanu
czystości wód oraz poprawa naruszonych standardów jakości
środowiska. W czasie realizacji programu , działania będą
ukierunkowane na eliminowanie błędów występujących
podczas przechowywania i stosowania nawozów , poprzez
wdrożenie określonych środków zaradczych do obowiązkowego stosowania przez wszystkich prowadzących działalność rolniczą na obszarze szczególnie narażonym.
Określone w programie środki zaradcze wynikają z następujących przepisów prawa:
1) Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.
U. z 2007 r. nr 147 poz. 1033 ),
2) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1
czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania

nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania
(Dz. U. Z 2001 r. Nr 60. Poz. 616),
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia
2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz.
44).
ELEKTRONICZNY URZĄD
Już z końcem września br. nasi urzędnicy rozpoczną pracę w
systemie elektronicznego obiegu dokumentów. Taki obowiązek
wymusza na nas ustawa o informatyzacji i działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, która obowiązuje
od 2005 roku. Wdrożona aplikacja usprawni system zarządzania dokumentami i sprawami w urzędzie.
Codziennie do Nas trafia ogromna ilość spraw, wymagających
reakcji ze strony Urzędu. Dzięki wdrożeniu tego systemu
wszystkie dokumenty są gromadzone w centralnej bazie
danych. Każde wpływające pismo papierowe będzie skanowane i wprowadzane do systemu. Sprawy zarówno te z
wniosków papierowych jak i te przekazywane drogą elektroniczną ,po uporządkowaniu przekazywane będą elektronicznie
właściwym pracownikom. System bardzo ułatwi zachowanie
porządku obiegu dokumentów w Urzędzie, albowiem cały
proces sprawy od przyjęcia do zakończenia będzie kontrolowany i co najważniejsze - widoczny również dla klienta. Praca w
tym systemie usprawni obsługę mieszkańców- Biuro Obsługi
Klienta stworzone z wykorzystaniem systemu pozwala na
profesjonalną obsługę. W każdej chwili pracownik będzie mógł
udzielić wyczerpującej informacji na jakim etapie i w jakiej
komórce jest w danym momencie załatwiana sprawa. System
będzie również współpracował z Biuletynem Informacji
Publicznej gdzie oficjalne dokumenty Urzędu takie jak
zarządzenia i uchwały władz gminy, komunikaty, ogłoszenia
np. o przetargach...itd. czyli wszystkie dokumenty które
powinny być udostępniane na stronne BIP, automatycznie będą
tam przekazywane. Taka forma przyśpieszy ich upublicznienie w internecie. Dzięki temu syste-mowi nasi klienci będą
mogli kierować do nas sprawy drogą elektroniczną i w tej samej
formie otrzymają odpowiedź. Dużym usprawnieniem w
przekazywaniu tego rodzaju korespondencji będzie stosowanie
podpisu elektronicznego.
POWSZECHNY SPIS ROLNY
W związku z przeprowadzanym na terenie całego kraju
Powszechnego Spisu Rolnego obowiązkiem Burmistrza Borku
Wielkopolskiego było powołał Gminne Biuro Spisow. W skład
biura wchodzą 3 osoby: zastępca gminnego komisarza
spisowego, lider gminny, pracownik merytoryczny. Zakończył
się już nabór na rachmistrzów spisowych. Powołano zgodnie z
wytycznymi GUS trzech rachmistrzów. Zostaną oni przeszkoleni i przygotowani do pracy w terenie. Szkolenie zostanie
zakończone egzaminem.
W dniach od 9 do 23 sierpnia 2010 r. przeprowadzony zostanie
obchód przedspisowy polegający na weryfikacji gospodarstw
rolnych. Spis rolny podczas, którego rachmistrzowie przeprowadzać będą ankiety w gospodarstwach rolnych będzie trwał
od 8 września do 31 października 2010 r.
DZIAŁAJ LOKALNIE
Ruszyła VII edycja „Działaj Lokalnie” wspierająca projekty,
które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra
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wspólnego. W związku z tym Stowarzyszenie „DZIECKO”
zorganizowało 18 maja br. w Urzędzie Miejskim w Borku
Wlkp. spotkanie informacyjno-szkoleniowe, dotyczące
programu „Działaj Lokalnie VII” dla przedstawicieli stowarzyszeń, grup nieformalnych, lokalnych liderów, sołtysów, kół
gospodyń wiejskich itd.
Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują
wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
O dotację ubiegać mogą się:
 organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną
(fundacje lub stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub
uczniowskie kluby sportowe zarejestrowane w ewidencji
Starosty Powiatowego);
 grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży
organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji
publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom
kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej,
urząd gminy. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną
lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu,
któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań.
Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 6 000 zł., a
organizacja ma zaplanowany wkład własny w wysokości min.
25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5 % to wkład
finansowy, a pozostałe 20 % w postaci wkładu usługowego,
rzeczowego lub pracy wolontariuszy.
Do konkursu nie mogą składać wniosków fundacje skarbu
państwa i ich oddziały oraz stowarzyszenia samorządów
lokalnych.
Wnioski należy złożyć w terminie do 19 lipca 2010 r. w
siedzibie LOKALNEJ ORGANIZACJI GRANTOWEJ –
Stowarzyszenie „Dziecko” ul. Bojanowskiego 14a w Gostyniu.
Szczegółowych informacji udziela Stowarzyszenie „Dziecko”
tel. 511009335- Ewa Misiaczyk, 601071487 - Mirosław
Sobkowiak, 509209718-Andrzej Konieczny lub Urząd Miejski
w Borku Wlkp. tel. 65 5716120 -Alicja Łopatka.
POMOC POWODZIANOM
W powiecie gostyńskim odbyła się akcja pomocy powodzianom z gminy Krapkowice w województwie opolskim.
Organizowali ją Stowarzyszenie „Powiat Gostyń 24”, Stowarzyszenie „Dziecko” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Gostyniu. Do akcji zbiórki przyłączył się Ośrodek Pomocy
Społecznej w Borku Wlkp., który był jednocześnie miejscem
zbiórki dla mieszkańców. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom gminy Borek Wlkp. za pomoc rzeczową dla powodzian, która została przekazana do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gostyniu dnia 31.05.2010r.
Dziękujemy również mieszkańcom za ofiarowane meble
pokojowe, które zostały przekazane rodzinom potrzebującym.
POTRZEBUJESZ MOŻESZ SKORZYSTAĆ A JEŚLI
CHCESZ MOŻESZ POMÓC
Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z darmowej odzieży. W godzinach urzędowania miejscowego Ośrodka
Pomocy Społecznej w biurze nr 3 można pobrać lub pozostawić odzież.
Dziękujemy życzliwym mieszkańcom za ofiarność.
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KOLONIE LETNIE DLA DZIECI!
Kuratorium Oświaty w Poznaniu przyznało 43 miejsca na
kolonie letnie dla dzieci z powiatu gostyńskiego, z czego
Gmina Borek Wlkp. otrzymała 8 miejsc. Dzieci będą mieszkać
w Ośrodku Wczasowo- Kolonijnym Baltic Tourist w Dąbkach.
Wypoczynek letni przeznaczony jest dla dzieci od 7 do 16
roku życia z rodzin najuboższych. Pierwszeństwo mają dzieci
będące sierotami, z rodzin wielodzietnych, z zaburzeniami
somatycznymi potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
Wymagany dochód rodziny nie może przekroczyć kwoty
351,-zł. netto na osobę w rodzinie.
Turnus odbędzie się w dniach od 17 do 30 sierpnia 2010r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku
Wlkp. wytypuje listę uczestników, współpracując z
rodzicami dopełni wszelkich formalności,ponad to
zorganizuje transport do wyznaczonego miejsca zbiórki
wyjazdu.
WARSZTATY ROZWOJOWE DLA RODZICÓW
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu jako jeden z
partnerów Stowarzyszenia ''Dziecko'' - organizatora ''Warsztatów grupowych dla rodziców: wzmacnianie kompetencji
rodzicielskich'' zwróciło się z prośbą o wskazanie rodzin, bądź
osób samotnie wychowujących dzieci do wzięcia udziału w
projekcie. Program zajęć obejmuje między innymi rozwijanie
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, konstruktywne
sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby radzenia sobie w
trudnych sytuacjach, rozwijanie i wzmacnianie umiejętności
społecznych, motywowanie do rozwoju czy zmiany funkcjonowania. Zajęcia obejmują 50 godzin lekcyjnych (w tym:
część wykładowa, warsztatowa i zajęcia praktyczne). Realizacja projektu trwała od maja do czerwca br. Zajęcia były
bezpłatne i odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej w
Borku Wlkp.
Tutejszy ośrodek zgłosił grupę chętnych
rodziców, którzy uczestniczyli w zajęciach. Zadowoleni
uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia warsztatów.
Wiedzy i umiejętności nigdy za wiele, zwłaszcza, że jest to
inwestycja w życie własnej rodziny i dlatego gratulujemy
decyzji osobom, które wyraziły gotowość uczestnictwa.
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
W gminie Borek Wlkp. jest realizowany program prac
społecznie użytecznych przy współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy w Gostyniu. Są to prace wykonywane przez
bezrobotnych na rzecz naszej gminy i społeczności lokalnej
osób.
Prace rozpoczęły się 20 kwietnia i trwać będą do 29 października. W pracach społecznie użytecznych bierze udział 10 osób,
którzy pracują w wymiarze 10 godzin tygodniowo w miejscu
zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że
wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy
2010/2011 będą przyjmowane od dnia 1 września do 30
listopada 2010 r., natomiast wnioski o świadczenia z funduszu
alimentacyjnego od dnia 1 sierpnia do 31 października 2010r.
WPŁYWY Z OPŁAT ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
Konto Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zasiliła kwota 26.770,84 zł, która wpłynęła od
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przedsiębiorców uiszczających II ratę za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach
detalicznych i gastronomicznych. Środki finansowe GKRPA
przeznaczane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

pogadanki i zajęcia profilaktyczne pt. Unikania zagrożeń
związanych z uzależnieniami. W zajęciach ogólnie udział
weźnie około 260 dzieci. Organizowany wypoczynek letni
współfinansowany jest ze środków na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych oraz Narkomanii.

BORECKA TRADYCJA
Maj jest miesiącem Matki Boskiej i to dla Niej poświecone są
dźwięki muzyki i pieśni, które każdego majowego ranka
rozlegały się z wieży kościoła farnego pw. św. Stanisława
Biskupa w Borku Wlkp. Na wspólnym graniu i śpiewaniu co
roku spotykają się : Adam Szczurny, Tomasz Przybylski
(trąbka), Michalina Szczurna ( klarnet) , Stefan Sikorski , Maria
Zimlińska i Marlena Szczurna (śpiew) oraz Maria Matuszewska, Bartosz Przybylski,Artur Pieniężny i Piotr Przybylski.
Trębacze i śpiewacy pieśni maryjnych aby dostać się na wieżę
musieli pokonać codziennie 29 stopni schodów drewnianych i
69 szczebli kilkupoziomowych metalowych drabin, co
wymagało dobrej kondycji, a także dużo wysiłku i odwagi.
Tradycja, którą zapoczątkował od kilkudziesięciu lat nieżyjący
Ignacy Maciejewski - były organista, dyrygent orkiestry dętej i
Koła Śpiewaczego „Jutrzenka”, przetrwała do dziś.

WYJAZD DO AUSTRII
W dniach od 2 do 9 maja 2010r. delegacja 21 uczniów z gminy
Borek Wlkp. wraz z trzema opiekunami, gościła w Neustift w
Austrii. Gminę reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Borku, Zimnowody i Wycisłowa. Opiekunami
wycieczki byli dyrektor Władysław Hałas oraz nauczycielki
Gabriela Neudeker i Marcelina Kuczyńska.
Wizyta w Austrii odbyła się na zaproszenie tamtejszej szkoły
partnerskiej, która od wielu lat współpracuje z borecką
placówką. Celem wycieczki było wspólne zaangażowanie się
uczniów i nauczycieli ze szkół z Niemiec, Austrii, Czech,
Węgier i Polski w międzynarodowy projekt współpracy
międzyszkolnej, polegający na przygotowaniu prawdziwego
występu cyrkowego. Efektem działań w ramach tego projektu
jest poszerzenie przez dzieci i młodzież wiedzy o państwach
europejskich, poznanie mentalności ludzi tam mieszkających,
integracja, tolerancja wobec innych kultur i narodowości oraz
polepszenie swoich kompetencji językowych.
Głównym punktem wyjazdu był udział w warsztatach cyrkowych, w trakcie których wszyscy uczniowie pilnie przygotowywali się do finałowego występu, pod czujnym okiem
profesjonalnych artystów oraz opiekunów trenowali swoje
popisowe numery. Po tygodniu wytężonych ćwiczeń, odbył się
prawdziwy występ cyrkowy, w którym nasi podopieczni
zaprezentowali swoje umiejętności na arenie, między innymi
żonglowanie talerzami i chustami, akrobatyka, skoki na
trampolinie i pokazy z ogniem.
Wyjazd polskiej delegacji do Austrii był możliwy dzięki
sponsorom z terenu powiatu gostyńskiego, hojności oraz
uprzejmości pozostałych szkół partnerskich, którzy opłacili
pobyt uczniów w Austrii, zapewniając im nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie, ale również wiele innych atrakcji, m.in.
pobyt na pływalni, czy wjazd na lodowiec. Czas wolny
uczniowie spędzili na wspólnych zabawach integracyjnych z
rówieśnikami z zagranicy, wędrówkach po alpejskich szlakach,
jak również wycieczce do Innsbrucku, gdzie można było
zakupić wiele wspaniałych pamiątek. Dużą atrakcją była
dyskoteka zorganizowana dla wszystkich uczestników.
Wycieczka do Austrii była dla wszystkich wspaniałym
przeżyciem, dała możliwość poznania rówieśników z innych
szkół europejskich oraz lepszego zrozumienia ich kultur i
języków.

ŻEGNAJ SZKOŁO-WITAJCIE WAKACJE
Pierwsi w tym roku - bo już 30 kwietnia - świadectwa ukończenia szkoły odebrali uczniowie III klasy Liceum Profilowanego w Borku Wlkp. Tydzień przed zakończeniem roku
szkolnego edukację zakończyli absolwenci Zasadniczej Szkoły
Zawo-dowej w Borku Wlkp., a 25 czerwca pozostali uczniowie
naszych placówek oświatowych.
W każdej szkole odbyły się uroczyste ceremonie zakończenia
roku szkolnego, w czasie których nie zabrakło wyróżnień,
nagród, kwiatów i miłych wspomnień zarówno dla uczniów jak
i grona pedagogicznego. Jak każdego roku Burmistrz Borku
Wlkp., wyróżnił tych najlepszych przedstawicieli społeczności
uczniowskiej danej szkoły wręczając statuetkę „Złota Sowa”.
W tym roku wyróżnienie przypadło następującym uczniom:
Szkoła Podstawowa im. Władyława Jagiełły - Julia Biernat,
Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie - Patryk Juskowiak i Martyna Kaczmarek, Szkoła Podstawowa w Zalesiu- Łukasz Frąckowiak, Zespół Szkół im.
Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.: Gimnazjum Natasza Glapka, Liceum Profilwane- Lilianna Mośkowiak,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Kamila Gotszlik, Zespół Szkół
im. Jana Pawła II w Zimnowodzie: Szkoła Podstawowa Kornelia Jańczak i Natalia Urna, Gimnazjum - Dominika
Marcinkowska i Malwina Marciniak.
Wszystkim wyróżnionym należą się ogromne gratulacje i
słowa uznania. Na zakończenie nie pozostaje nic innego, jak
życzyć udanych, pogodnych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
LATO, LATO CZEKA!
W czasie wakacji co roku organizowane są dla dzieci i młodzieży półkolonie letnie. W tym roku oferta letniego wypoczynku jest bardzo bogata i urozmaicona. Szkoły, M-GOK w
Borku Wlkp. oraz sołectwo Wycisłowo wraz z XIV Drużyną
Har-cerską z Wycisłowa zorganizowali półkolonie, w czasie
których dzieci wyjadą nad jezioro, na basen, do kina, a także w
wiele ciekawych miejsc, gdzie zapewnioną będą miały świetną
zabawę i posiłek. Podczas zajęć przeprowadzone zostaną

XIV KONKURSIE WIEDZY O WIELKOPOLSCE
Corocznie uczniowie szkół z terenu naszej gminy biorą udział
w konkursie wiedzy o Wielkopolsce , wykazując sie wiedzą na
temat legend Wielkopolski, najstarszych (romańskich i
przedromańskich) zabytków naszego regionu oraz znajomością miejscowości na Szlaku Piastowskim, a także sylwetką
wybitnych Wielkopolan.
Uczennice klasy III gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II w Zimnowodzie – Malwina Marciniak i Dominika Marcinkowska, a także uczennica klasy IVa Szkoły Podstawowej im.
Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. - Julia Biernat potwierdziły wysoki poziom przygotowań do XIV Konkursu Wiedzy o
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Wielkopolsce.
Dziewczyny pomyślnie przebrnęły przez kolejne etapy
rozgrywek i 10 maja br. w Gimnazjum Dwujęzycznym w
Śremie uczennice przystąpiły do pisania testu ostatniego etapu
konkursu i jak w minionych latach znalazły się w gronie
laureatek finału wojewódzkiego XIV konkursu Wiedzy o
Wielkopolsce.
Tytułem laureata finału wojewódzkiego zakończył się udział
Julii Biernat, uczennicy klasy IV a Szkoły Podstawowej im.
Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim, w XIV edycji
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Uroczyste podsumowanie
konkursu i wręczenie nagród laureatom odbyło się 16 czerwca
br. w Gołańczy.
GMINNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie była organizatorem Gminnego Konkursu Języka Niemieckiego, który odbył się 27 maja br. W konkursie brała udział
trzydziestoosobowa grupa reprezentantów wszystkich
podstawówek z terenu boreckiej gminy. Laureatów konkursowego testu z osobnym zakresem zadań dla uczniów klasy
czwartej, piątej i szóstej, uhonorowano dyplomami i nagrodami
książkowymi, które wręczyła dyrektor szkoły Alina Sokół.
Organizatorem imprezy z ramienia gospodarzy była nauczycielka języka niemieckiego Alicja Glapka, autorka testów i
przewodnicząca komisji konkursowej z udziałem zamiejscowych opiekunów dydaktycznych: Katarzyny Roszczak –
Głuch (SP Borek Wlkp.) i Cezary Warczak (SP Zimnowoda).
Słodki poczęstunek i nagrody ufundowała Rada Rodziców
wycisłowskiej placówki.
Laureaci Konkursu:
Kl. IV:
1. Martyna Bartoszak (SPWycisłowo),
2. Milena Jastrzębska (SP Borek Wlkp.),
3.Adrian Janowski (SPWycisłowo).
Kl. V:
1. Zuzanna Antczak (SPWycisłowo),
2. Zuzanna Lorenz (SP Zimnowoda),
3. Karolina Janowska (SPWycisłowo).
Kl. VI:
1. Martyna Kaczmarek (SPWycisłowo),
2. Ilona Golińska (SPWycisłowo),
3. Joanna Janiszewska (SP Zimnowoda).
V GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
O JANIE PAWLE II
Konkurs o Papieżu Janie Pawle II pod hasłem: „Jan Paweł IIPapież Wolności) adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Borek Wlkp. Główny cel przedsięwzięcia to integracja uczniów i nauczycieli wokół przesłania
płynącego z nauki Papieża Jana Pawła II, rozbudzanie postawy
twórczej i poszukującej prawdziwych wartości, rozwijanie
zainteresowań plastycznych uczniów inspirowanych życiem i
działalnością Papieża Jana Pawła II oraz promowanie młodych
talentów. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I – VI szkół
podstawowych z terenu gminy Borek Wlkp. Wpłynęły 84 prace
plastyczne, w tym 4 uczniów realizujących nauczanie specjalne
tokiem indywidualnym.
Prace zostały wykonane w formatach A4 i A3. Uczniowie
wykorzystali różne techniki: rysunek, malarstwo, wydzierankę,
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collage. Po wnikliwym obejrzeniu prac komisja w składzie:
Zdzisława Adamczak, Jolanta Kasprzak – Jędrzejewska,
Małgorzata Serek, Bogumiła Zaremba – Serek postanowiła
nagrodzić 24 najciekawsze, które trafnie zrealizowały temat
konkursu oraz zostały wykonane ciekawymi technikami.
Nagrody przyznano w kategoriach klas I – III, klas IV – VI, a
także uczniom niepełnosprawnym nauczanym tokiem indywidualnym. Wyróżnionym uczniom ufundowano dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
W ZIMNOWODZIE
Dnia 31 maja 2010 roku o godzinie 10.00 reprezentacje szkół
podstawowych:
Borku Wlkp., Wycisłowa, Zalesia i Zimnowody przystąpiły do
udziału w konkursie ortograficznym. W I części uczniowie
pisali dyktando, a część II stanowiły rozgrywki drużynowe o
tytuł „Mistrzów Ortografii”.
Prace indywidualne oraz zmagania drużyn oceniała komisja w
składzie ( Jolanta Kasprzak – Jędrzejewska, Aleksandra
Kubiak, Bogumiła Matuszak, Elwira Szymoniak, Arleta
Tyrakowska).
Wyniki konkursu:
w kategorii klas czwartych
I miejsce – Julia Biernat SP Borek Wlkp.
II miejsce – Karolina Szymańska SP Borek Wlkp.
III miejsce – Ewelina Szwałek SP Zimnowoda
IV miejsce – Martyna Bartoszak SPWycisłowo
w kategorii klas piątych
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Wiktoria Dąbrowska SPBorek Wlkp.
III miejsce –Agata Bartela SP Borek Wlkp.
IV miejsce – Kornelia Jańczak SP Zimnowoda
w kategorii klas szóstych
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Joanna Janiszewska SP Zimnowoda
III miejsce – Weronika Gruszka SP Borek Wlkp.
IV miejsce – Małgorzata Grzemska SP Borek Wlkp.
FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ
W dniach 22 i 23 maja 2010 roku siedmioro uczniów Szkoły
Podstawowej z Borku Wlkp. : Milena Harendarz z klasy II c,
Natalia Kostka z klasy II c, Mikołaj Sobkowiak z klasy III a,
Piotr Biskup z klasy III c, Katarzyna Roszak z klasy VI b,
Karolina Mróz z klasy VI c, Jagoda Szczepaniak z klasy Vic,
oraz reprezentant Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem”
w Karolewie - Jakub Lisiecki - uczestniczyło w XIV Festiwal
Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II w Świętnie.
Pierwszego dnia odbywały się przesłuchania uczestników
konkursu, do którego przystąpiły 254 osoby w różnych
kategoriach wiekowych. Występy oceniała komisja konkursowa w składzie: Bogumiła Tarasiewicz, Tadeusz Żmijewski,
Tomasz Furtka i Bartłomiej Stankowiak. W drugim dniu
zostały ogłoszone wyniki festiwalu, rozdane upominki i
nagrody oraz koncert Laureatów.
Poziom wokalny wszystkich uczestników był bardzo wysoki,
dlatego też wszyscy zostali nagrodzeni pamiątkowymi
dyplomami i nagrodami rzeczowymi, najlepszym wręczono
statuetki „Złote Karolki.” Spośród dwudziestu rozdanych dwie
trafiły do dzieci z Borku Wlkp.: Karolina Mróz i Katarzyna

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.

www.borekwlkp.pl

Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.
Roszak w duecie za piosenkę: „Schowaj mnie” oraz Jakuba
Lisieckiego za piosenkę „Na drugi brzeg”. Uczniów do
konkursu przygotowywała katechetka Magdalena Lisiecka.
Ponadto dzieci uczestniczyły w KONCERCIE KSIĘDZA
BISKUPA ANTONIEGO DŁUGOSZA, którego znamy z
programu „Ziarno.”
„POD DĘBEM”- NA ZIELONO
W kwietniu Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w
Karolewie obchodziło Dzień Patrona, Leśnika i Drzewiarza.
Wśród zaproszonych gości znajdowali się leśnicy, dyrektorzy
szkół, wicestarosta, sekretarz gminy oraz przedstawiciele Rady
Rodziców. Dzieci ze starszych grup „Leśne Ludki” i „Smerfy”
wystąpiły w programie artystycznym pt. „Wiosna w lesie”,
które wywołało burzę oklasków wśród zgromadzonych. W tym
uroczystym dla placówki dniu milusińscy i nauczycielki ubrani
byli w kolorze zielonym – podkreślając tym samym wagę tej
uroczystości.
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
W eliminacjach gminnych, które odbyły się 11 marca 2010 roku
w Domu Strażaka w Borku Wlkp., pierwszych 5 miejsc zajęli
uczniowie SP w Borek Wlkp. Zwyciężyła Jagoda Szczepaniak
z VI c przed Mileną Mazur z klasy VI b, kwalifikując się do
etapu powiatowego w Gostyniu. Eliminacje powiatowe
przeprowadzono 25 marca w Komendzie PSP w Gostyniu.
Jagoda i Milena znów spisały się znakomicie, zajmując
odpowiednio I i II miejsce. Finał etapu wojewódzkiego, do
którego zakwalifikowała sie Jagoda Szczepaniak odbył się 21
kwietnia w Żerkowie koło Jarocina. Po rozwiązaniu testu i
wygranej dogrywce Jagoda znalazła się w ścisłym finale,
zdobywając w nim V miejsce.
WOJEWÓDZKI KONKURS PTOP „SALAMANDRA”
W roku szkolnym 2009/2010 uczestnicy konkursu PTOP
„Salamandra” musieli wykazać się wiedzą dotyczącą gatunków
zwierząt chronionych w ramach sieci Natura 2000. W etapie
okręgowym, który odbył się w Gostyniu uczennica kl. VI b
Anna Porzucek zajęła II miejsce i zakwalifikowała się do etapu
wojewódzkiego. Etap wojewódzki odbył w 20 marca w
Poznaniu. Uczestniczyło w nim 78 uczniów gimnazjów i szkół
podstawowych. Ania po napisaniu testu brała udział w
dogrywce i znalazła się wśród 10 finalistów. W finale zajęła
wysokie VI miejsce, kwalifikując się do etapu ponadwojewódzkiego. Etap ten odbył się 15 maja w Świebodzinie.
Wzięło w nim udział 46 uczniów z województwa lubuskiego i
wielkopolskiego. I tym razem Ani udało się wejść do finałowej
dziesiątki, zajmując VII miejsce.
„W HARMONII Z PRZYRODĄ”
VII Rejonowy Konkurs Przyrodniczy „W harmonii z przyrodą”
odbył się 29 maja 2010 roku w Lesznie w SP nr 7. W konkursie
wzięły udział 22 szkoły z powiatów: leszczyńskiego, kościańskiego, rawickiego i gostyńskiego. Szkołę Podstawową w
Borku Wlkp. reprezentowali uczniowie VI b Anna Porzucek i
Bartosz Przybylski. Po rozwiązaniu testu i wykonaniu zadań
praktycznych przedstawiono klasyfikację szkół, w której SP
Borek Wlkp. zajęła II miejsce, przegrywając jedynie ze SP nr 2
w Lesznie. Indywidualnie Bartosz Przybylski zajął IV miejsce
wśród 44 startujących uczniów.

„MÓJ LAS”
Konkurs „Mój Las” organizowany jest przez Zarząd Okręgu
LOP w Lesznie. W tym roku uczniowie SP w Borku Wlkp.
zdobyli dwa wyróżnienia. Sandra Wajnert i Kamil Jastrzembski
z klasy III c za pracę „Cztery pory roku w lesie” oraz Zuzanna i
Adrianna Andrzejak z VI b za pracę, „ Co wiem o pracy
leśnika”.
WOP „BOREK”
Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyrodnicze „Borek”
organizuje corocznie 2 konkursy:
fotograficzny pt. „Wakacyjne spotkanie z przyrodą” i wiedzowy „ Poznaj swoje środowisko”.
W tym roku w konkursie wiedzowym pod hasłem „Gatunki
chronione zwierząt w ramach Sieci Natura 2000 występujące w
Wielkopolsce” I miejsce zdobyła Anna Porzucek z kl.VIb
Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.
KONKURSY I FESTIWALE PRZEDSZKOLNE
W dniu 22 kwietnia 2010 roku w karolewskim przedszkolu
odbył się gminny Konkurs Recytatorski, w którym wzięły
udział dzieci z ościennych placówek szkolnych i oddziałów
przedszkolnych. Jury wyłoniło następujących laureatów:
- w kategorii wiekowej kl. „0”
I miejsce – Katarzyna Pawlicka – Karolew
II miejsce – Joanna Kulińska – Zimnowoda
III miejsce – Marianna Droszcz – Karolew
- w kategorii wiekowej kl. I
I miejsce – Maria Ratajczak - Szkoła Podstawowa Zalesie
II miejsce – Zuzanna Gawrońska – Szkoła Podstawowa Borek
Wlkp.
III miejsce – Oskar Pawlicki – Szkoła Podstawowa Wycisłowo
Rownież w kwietniu odbył się kolejny Festiwal Piosenki
Przedszkolnej. Na scenie gminnego Ośrodka Kultury w Borku
Wlkp. wystąpiły rozśpiewane przedszkolaki. Przedstawiciele
wszystkich grup zaśpiewali bardzo profesjonalnie, dlatego Jury
miało trudny wybór w wyłonieniu laureatów. W przerwie obrad
komisji wystąpiły „Puchatki”, które swoim programem
artystycznym pt. „Bajeczka wielkanocna” umiliły czas
oczekiwania na werdykt Jury.
Najpiękniej zaśpiewali:
I miejsce – Roksana Kowalska, piosenka „Kot Kacper”
II miejsce – Zosia Wyrwińska, piosenka „Pies”
III miejsce – Weronika Banaszak, piosenka „Przyloty ptaków”
Wyróżnienia otrzymali:
- Jakub Lisiecki, piosenka „Karnawał”
- Marysia Przybylak, piosenka „Zuzia- lalka nieduża”
Laureaci Festiwalu Piosenki Przedszkolnej wystąpili 16 maja
w Krobi na VII Powiatowym Konkursie Piosenki Przedszkolnej, gdzie Zosia Wyrwińska zajęła drugie miejsce.
PRZEDSZKOLNY FESTYN
Dnia 29 maja odbył się XII Festyn z okazji Dnia Dziecka pod
hasłem „Cztery Pory Roku w Przedszkolu”. Dzieci zaprezentowały piękny program artystyczny, a stroje i scenografia
sceny dodały artyzmu temu występowi. Po części artystycznej
odbył się pokaz pary tanecznej ze sportowego klubu „Finezja”
w Poznaniu. Na festynie można było delektować się pysznym
ciastem, aromatyczną kawą lub smaczną kiełbaską z grilla.
Loteria fantowa oraz przejażdżka wozem strażackim lub
konikami dodała uroku tej imprezie.
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WIZYTA STRAŻAKÓW W PRZEDSZKOLU
W maju przedszkolaków odwiedzili strażacy. Z okazji ich
święta milusińscy złożyli życzenia i podarowali laurki.
Strażacy z OSP w Borku pokazali dzieciom sprzęt gaśniczy i
ratunkowy, wóz strażacki, mundur oraz w przystępny sposób
opowiedzieli o pracy ludzi w tym zawodzie.
FESTYN MAJOWY
W niedzielę 2 maja Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w
Borku Wlkp. zaprosił mieszkańców Gminy Borek Wlkp. i
okolic na Festyn Majowy.
Impreza rozpoczęła się o godz. 16.00 . Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji zarówno dla najmłodszych jak i starszych
uczestników festynu. Majowe spotkanie prowadziła p. Regina
Kot. Jako pierwsze na scenie zaprezentowały się dziewczęta z
Zespołu Tanecznego „Fit Star” działającego przy M – GOK.
Następnie dzieci mogły wziąć udział w różnych zabawach i
konkursach przygotowanych przez organizatorów oraz Zespół
Muzyczny „Wehikuł”. Nie zabrakło licznych konkurencji
sportowych oraz zabaw z hula – hop, przeciągania liny,
powieszania prania, żonglerki, wyścigu w gumofilcach,
skoków na dużych piłkach, chodzenia na szczudłach oraz
konkursów plastyczny ph. „Majowe bukiety”. Wszyscy
uczestnicy konkursów otrzymali nagrody. Nastrój zabawy
podtrzymywała muzyka oraz kolejne pokazy tańca w wykonaniu dziewczynek z Zespołu „Fit Kid” oraz Dziecięcej Grupy
Aerobiku UKS Borek Wlkp., które odbywały się pomiędzy
konkursami. Ze swoim repertuarem artystycznym wystąpiły
również dzieci z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Wycisłowie
oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy,
do którego przez cały czas trwania festynu stała długa kolejka
dziewczynek i chłopców. Dla chętnych była też loteria fantowa,
na posiadaczy szczęśliwych losów czekały atrakcyjne nagrody
rzeczowe. Ponadto dzieci mogły skorzystać ze zjeżdżalni,
trampoliny, pojeździć kładami, skosztować popcornu i waty
cukrowej. Nie zabrakło stoisk gastronomicznych. Festyn był
bardzo udany , dobra pogoda i mnóstwo atrakcji przyciągnęło
sporą publiczność. Imprezę zakończyła zabawa taneczna przy
Zespole Muzycznym „Wehikuł”, która trwała do późnych
godzin nocnych.
WIZYTA FRANCUZÓW
W dniach od 6 do 12 lipca w Borku Wlkp. będziemy gościli
Zespół Folklorystyczny z Francji. Zespół przyjeżdża na nasze
zaproszenie celem nawiązania kontaktów folklorystycznych z
zespołem ,,Borkowiacy”. Ich wizyta połączona została z
przyjazdem francuskiego Stowarzyszenia ,, EUROPA INTER
ECHANGES ‘’do Stowarzyszenia ,,Dom Europejski’’ w
Gostyniu. Dla całej grupy opracowano wspólny program
obejmujący pobyt w rodzinach oraz udział w częściach
zorganizowanych przez Gostyń i Borek Wlkp.
Pierwsze rozmowy dotyczące naszej współpracy odbyły się
podczas wzajemnych wizyt stron polskiej i francuskiej w 2008
i 2009 roku. Dwunastoosobową grupę folklorystyczną
opiekować się będą ,,Borkowiacy’’. Już 10 lipca br. o godz.
16.00 w Borku Wlkp. na placu pod ,,Dębem’’ podczas Przeglądu Zespołów Folklorystycznych z Wielkopolski będziecie
Państwo mogli obejrzeć i wysłuchać między innymi prezentacji tego zespołu. Serdecznie zapraszamy. Podczas kilkudniowego pobytu, zespoły folklorystyczne mają się wzajemnie
poznawać, a w szczególności nawiązywać do swoich tradycji i
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kultury. ,,Borkowiacy’’ wraz z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem
Kultury będą zapoznawać gości ze swoim regionem, gminą i
zwyczajami. Będą spotkania, pogadanki i folklor. Już dziś
wiemy , że w następnym roku czyli 2011 w drodze rewanżu i
nawiązanej współpracy, nastąpi wyjazd naszych ,,Borkowiaków’’do Francji .
Ponadto w programie przewiduje się wizytę całej grupy
francuskiej wraz z polskimi rodzinami w Borku Wlkp. w dniach
od 9 do 11 lipca br. 9 lipca o godz. 10.00 będziemy witać
naszych gości w Urzędzie Miejskim , a popołudniowy czas
spędzą w Wigwamie w Brzeziu. W sobotę 10 lipca o godz.
10.00 na strzelnicy w Borku Wlkp., Bractwo Kurkowe
zorganizuje wspólne strzelanie dla grupy polskiej i francuskiej.
11 lipca 2010r. nastąpi podsumowanie pobytu , wymiana
doświadczeń i przygotowanie do wyjazdu. W poniedziałek 12
lipca br. o godz. 21.00 - pożegnamy naszych gości.
,,CZARODZIEJSKI ŚWIAT BAŚNI ANDERSENA”
Z okazji przypadającej 2 kwietnia tego roku 205 rocznicy
urodzin H. Ch. Andersena Biblioteka Publiczna w Borku Wlkp.
zorganizowała dla swoich najmłodszych czytelników konkurs
plastyczny ph. ,,Czarodziejski świat baśni Andersena”. Celem
konkursu było przybliżenie twórczości H. Ch. Andersena oraz
pobudzenie aktywności twórczej dzieci. Ogłoszenie wyników i
spotkanie laureatów odbyło się 30 marca 2010r. w czytelni
biblioteki. Na konkurs wpłynęły 124 prace. Komisja Konkursowa w składzie: Barbara Wawrzyniak (Przewodnicząca
Komisji), Jolanta Majchrzak oraz Barbara Mróz wyłoniła
zwycięzców w 4 kategoriach. Ponadto Komisja biorąc pod
uwagę wysoki poziom artystyczny oraz dużą ilość prac, które
wpłynęły na konkurs przyznała 7 wyróżnień.
I miejsce – Hubert Pepliński – Przedszkole Samorządowe
Karolew
II miejsce – Weronika Matuszewska – SPWycisłowo
III miejsce –Aleksandra Walkowiak – SPWycisłowo
I miejsce-Artur Janowski - SPWycisłowo
II miejsce – Jan Leopold – SP Borek Wlkp.
III miejsce – Julita Peplińska – SP Borek Wlkp.
Wyróżnienie – Milena Harendarz – SP Borek Wlkp.
Wyróżnienie –AdamAndrzejewski – SP Borek Wlkp.
I miejsce- Monika Augustyniak – SP Borek Wlkp.
II miejsce –Adrian Janowski – SP Wycisłowo
III miejsce – Martyna Kaczmarek – SPWycisłowo
Wyróżnienie –Dominika Kuflińska – SPWycisłowo
Wyróżnienie – Milena Polaszyk – SPWycisłowo
Wyróżnienie – Szymon Polaszek – SP Borek Wlkp.
Wyróżnienie – Hubert Helik – SPBorek Wlkp.
Wyróżnienie - Natalia Kmiecik – SP Borek Wlkp.
Zwycięzcom wręczono nagrody książkowe oraz dyplomy
Wspólne zdjęcie oraz słodki poczęstunek zakończyły spotkanie
laureatów
,,NOC Z ANDERSENEM” W BIBLIOTECE
Trzydziestoosobowa grupa młodych czytelników spędziła noc
ze środy na czwartek (31marca/1 kwietnia 2010 r.) w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp., biorąc udział w
imprezie pod hasłem „Noc zAndersenem”.
Uczestnicząc w tym światowym przedsięwzięciu, borecka
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książnica włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia
Książki Dziecięcej oraz urodzin Hansa Christiana Andersena.
Tego wieczora na uczestników spotkania czekało wiele
niespodzianek. Pierwszą z nich było pojawienie się aktorów z
Dobrego Teatru z przedstawieniem pt. „Wielkanocne niespodzianki z kolorowej pisanki”. Niezwykłe przygody kurczaka,
baranka i zajączka wprawiły dzieci w świąteczny nastrój i
dostarczyły wiele radości.
W krainę baśni przeniósł milusińskich kolejny gość – wicestarosta gostyński Janusz Sikora, który przeczytał przepiękną i
pouczającą baśń pt. „Słowik”. Następnie obdarował wszystkich
uczestników upominkami.
Niewątpliwie największą atrakcją wieczoru, była wyprawa do
piwnicy biblioteki. Dzieci zaopatrzone w latarki, ruszyły na
poszukiwania tajemniczego gościa. Okazał się nim – sam PAN
ANDERSEN.
Znajomością twórczości tego wspaniałego duńskiego pisarza,
dzieci miały okazję wykazać się, biorąc udział w kalamburach
oraz rozwiązując krzyżówkę. Podczas nocy nie mogło zabraknąć sekretarz Gminy Borek Wlkp. Elżbiety Pawlak, która przy
każdej okazji wspiera akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Mimo późnej pory ok. godz. 23 dzieci z uwagą wysłuchały
„Brzydkiego Kaczątka”, by następnie odpowiedzieć na pytania
zadane przez miłego gościa.
Po wielu grach i zabawach, przyszedł czas na sen. Między
regałami pełnymi opasłych książek, pojawiły się kolorowe
śpiwory, a w nich dzieci z głowami pełnymi wrażeń. Najwytrwalsi zasnęli dopiero o trzeciej nad ranem…
Zwieńczeniem nocy, było wręczenie wszystkim uczestnikom
pamiątkowych dyplomów. Mamy nadzieję, iż udało nam się
rozbudzić w dzieciach pasję do czytania oraz ukazać, że
biblioteka może być atrakcyjnym miejscem, w którym
przyjaźnie i wesoło można spędzić czas.
Organizatorzy oraz uczestnicy „Nocy z Andersenem” dziękują
Paniom Róży Jędrosz oraz Małgorzacie Mróz za pomoc w
organizacji i całonocną opiekę nad dziećmi, a także sponsorom:
- Państwu Iwonie i Piotrowi Kędzia za pyszną pizze na kolację
- Państwu Monice i Bolesławowi Łakomy za chrupiące
bułeczki na śniadanie
- Panom Tomaszowi Jańczakowi, Ryszardowi Bujakowi oraz
Jerzemu Roszakowi za słodycze.
MIŁOŚNICY KSIĄŻEK W TEATRZE MUZYCZNYM
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. zorganizowała dla członków Klubu Miłośników Książek oraz
czytelniczek wyjazd na spektakl pt. ,,Klimakterium… i już” do
Teatru Muzycznego w Poznaniu. W wyjeździe, który odbył się
w niedzielne popołudnie 28 marca 2010 r. udział wzięło 18
osób. Przedstawienie, w którym główne role odegrały znakomite polskie aktorki, został bardzo pozytywnie odebrany.
Mimo późnego powrotu uczestniczkom wyjazdu humor
dopisywał.
PODSUMOWANIE TYGODNIA BIBLIOTEK
Tegoroczny Tydzień Bibliotek (8 – 15 maja 2010 r.) przebiegał
pod hasłem: „Biblioteka – słowa , dźwięki, obrazy”. Obchody
tego ogólnopolskiego święta, Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Borek Wlkp. zainaugurowała już 6 maja, podczas
uroczystości „Dnia Bibliotekarza”. Każdego roku z „bukietem
życzeń” przybywają do biblioteki władze samorządowe Borku
Wlkp. z Burmistrzem Marianem Jańczakiem na czele. Nie
zabrakło również kwiatów od czytelników, co jest szczególnie

cennym wyrazem uznania dla każdego bibliotekarza.
Od poniedziałku do piątku (10-14 maja ) w bibliotece odbywały
się lekcje edukacyjne dla dzieci. Bibliotekarzy odwiedziły
dzieci z Przedszkola Samorządowego w Karolewie (grupy:
Muminki, Krasnoludki, Leśne Ludki, Puchatki i Smerfy) oraz
klasa IIa ze Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. wraz z
opiekunami.
Milusińscy, biorący udział w zajęciach poznali drogę, jaką musi
przebyć książka zanim trafi do biblioteki. Dowiedzieli się
również czym zajmuje się biblioteka, jak należy dbać o książki
oraz jakie warunki należy spełnić, by zostać CZYTELNIKIEM. Dzieci chętnie słuchały bajek oraz z zapałem uczestniczyły w zadaniach przygotowanych przez panie bibliotekarki. Uwieńczeniem każdego spotkania był słodki upominek. W
sumie bibliotekę odwiedziło 130 dzieci. Wszystkie prace
wykonane przez uczestników zajęć zostały wyeksponowane na
wystawie w czytelni. Akcji towarzyszyła wystawa książek ph.
„KSIĄŻKI DAWNIEJ i DZIŚ”. Pani Dyrektor wraz z pracownikami Biblioteki Publicznej dziekuje wszystkim za udział i
zaprasza za rok!
PORANEK Z KSIĄŻKĄ
W środę 28 kwietnia 2010 roku Bibliotekę Publiczną w Borku
Wlkp. odwiedziła grupa zerówkowiczów z Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Zimnowodzie wraz z nauczycielkami. Dzieci
zapoznały się z pracą biblioteki oraz poznały drogę książki: od
pisarza do czytelnika. W skupieniu wysłuchały bajki pt.
„Franklin i książka z biblioteki”, by następnie wykazać się
zdolnościami plastycznymi, kolorując oraz wykonując projekt
latawca. Z wykonanych prac powstała piękna wystawa.. Duże
zainteresowanie wśród dzieci wzbudził księgozbiór znajdujący
się w czytelni, zwłaszcza książki dla najmłodszych czytelników. Chłopcom podobały się książki o dinozaurach i samochodach, natomiast dziewczynki najchętniej oglądały książki o
wróżkach. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.
WIESŁAW DRABIK W BIBLIOTECE
W środę 24 marca br. Biblioteka Publiczna w Borku Wlkp.
gościła autora książek dla dzieci Wiesława Drabika. Zaproszenie do udziału w spotkaniu autorskim przyjęły dzieci z klasy
2c ze Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. oraz uczniowie klas
I-III ze Szkoły Podstawowej w Wycisłowie z wychowawczyniami. Autor czytał fragmenty swoich książek oraz
pokazywał dzieciom jak wygląda przygotowanie książek do
druku. Pisarz zadawał dzieciom wesołe zagadki; za dobre
odpowiedzi nagradzał naklejkami. Osoba, która udzieliła
najwięcej poprawnych odpowiedzi otrzymała od autora
książkę. Na zakończenie uczestnicy mieli możliwość zakupu
książek Wiesława Drabika oraz otrzymania pamiątkowego
wpisu z autografem. Spotkanie upłynęło na dobrej zabawie,
dzieci zadawały wiele zabawnych pytań. Impreza w której
uczestniczyło 60 osób, została zorganizowana przy współpracy
z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu.
SPOTKANIE AUTORSKIE Z ARKADIUSZEM
NIEMIRSKIM.
Biblioteka Publiczna Borku Wlkp. gościła w piątek 23 kwietnia
z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich Arkadiusza Niemirskiego. Autor książek dla młodzieży i dorosłych,
za pomocą prezentacji multimedialnej, przybliżył czytelnikom
informacje na temat swojej osoby, twórczości literackiej,
ulubionej muzyki, a także najsłynniejszych detektywów w
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historii literatury i kina. Pisarz zachęcał słuchaczy do czytania
książek oraz do rozwijania własnych zainteresowań i pasji.
Nawiązując do działalności kabaretowej, pisarz przedstawił
krótki program satyryczny, który wprowadził wszystkich
zebranych we wspaniały humor.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy VI ze Szkoły
Podstawowej w Borku Wlkp. oraz klasa I gimnazjum z Zespołu
Szkół w Borku Wlkp. wraz z opiekunami. ( 50 osób ).
RADOŚĆ TWORZENIA
W ramach działań edukacyjnych Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Borku Wlkp. prowadzi dla zainteresowanych dzieci
w wieku od 6 do 11 lat zajęcia plastyczne. Odbywają się one w
każdą środę, o godzinie 15:00. Kółko plastyczne prowadzi
Marta Wasik, która świetnie potrafi wykorzystać różne źródła
inspiracji a praca z dziećmi stanowi dla niej prawdziwą
przyjemność. Dzieci są bardzo kreatywne i wykazują wspaniałe zdolności twórcze. Twórczość plastyczna jest ważną formą
ich działalności bez względu na wiek. Chętnie bawią się
różnymi technikami, wykorzystując przy okazji różnorodne
materiały. Rysują, malują, lepią z plasteliny, modeliny, tworzą
swoje niepowtarzalne, małe dzieła sztuki. W ten sposób
opowiadają o własnych uczuciach, wyrażają myśli i uczą się
bacznie obserwować świat. M - GOK stwarza dzieciom bardzo
dobre warunki ku temu, by mogły rozwijać swoją twórczą
aktywność, uzdolnienia, talenty, pomysłowość i fantazję.
SPOTKANIE Z BIAŁĄ DAMĄ
W dniu 29 maja 2010r. członkowie Klubu Seniora w Borku
Wlkp. oraz dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej w
Wycisłowie spędziły mile czas biorąc udział w tegorocznych
XVII Kórnickich Spotkaniach z Białą Damą. Program obchodów opracowany został tak by każdy znalazł w nim coś dla
siebie. Wycieczkowicze obejrzeli prezentacje umiejętności i
sprzętu tych, którzy życie swe spędzają ponad ziemią. Odbyły
się pokazy sprzętu lotniczego i spadochronowego. Można było
zobaczyć kombinezon pilota, zapoznać się ze sprzętem
lotniczych służb naziemnych. Obejrzano pokaz desantu
spadochronowego. Były również inne atrakcje, podziwiano
piękno i paradę zabytkowych samochodów i motocykli. Dla
najmłodszych specjalnie przygotowany został z okazji Dnia
Dziecka spektakl oraz blok zabaw i konkursów. Ponadto dzieci
wzięły udział w warsztatach malarskich artysty plastyka pani
Grażyny Dziedzic. Wycieczkowicze obejrzeli też występy
artystów ziemi Kórnickiej – po raz pierwszy w nowo uszytych
strojach Kórnickich wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Kórnickiej, a Wiktoria Zięta wraz z Przemysławem Biernatem
zaprezentowali swe mistrzowskie umiejętności w tańcu
towarzyskim. Gośćmi specjalnymi był 35- osobowy zespół
młodych górali z Brzegu koło Zakopanego, a także Kórnik
gościł chór z Ukrainy.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili arboretum kórnickie, gdzie
podziwiano wspaniałe okazy drzew, krzewów i wszelkiej innej
roślinności.
WIOSENNIE I "MOTYLKOWO"...
Niecodzienny nastrój zagościł 19 maja w M - GOK dzięki
uczniom kl. IIa ze Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp., którzy
brali udział w warsztatach plastycznych. Mnóstwo różnobarwnych motyli, z połyskującymi w wiosennych promieniach
słońca skrzydełkami, rozweseliło wnętrza domu kultury.
"Motylem jestem..." - radośnie nuciły dzieci , pracując pod
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troskliwym okiem pań : Marty Wasik i Reginy Kot. Przez
otwarte okno wkradał się do sali zapach kwiatów, słychać było
wesoły świergot ptaków, panowała prawdziwie wiosenna
atmosfera. Zręczne, dziecięce paluszki sprawnie przyklejały
srebrzysto - błękitne cekiny na skrzydła swoich motyli i
mocowały kolejne, dekoracyjne elementy. Widok tylu,
pięknych motyli - wprost zapiera dech w piersiach!
RADOSNE ŚWIĘTO NIEZAPOMINAJKI W KLUBIE
SENIORA
„Rozgościła się wiosna,
Świat jest piękny - jak z bajki.
Dzisiaj swój dzień obchodzą
Niezapominajki …”
Zofia Rusek
Dnia 13 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Wycisłowie
zaprezentowali wspaniały program artystyczny dla członków
Klubu Seniora działającego przy M – GOK w Borku Wlkp. z
okazji Święta Polskiej Niezapominajki. Do tego święta dzieci
przygotowywały się z wielką ochotą i zaangażowaniem pod
kierunkiem nauczycielek: Róży Jędrosz, Małgorzaty Mróz oraz
Grażyny Gogulskiej. Impreza odbyła się w Gospodarstwie
Agroturystycznym „Dżamajka” w Skokowie. Uroczyste
spotkanie przebiegało przy dźwiękach wesołej muzyki, dzieci
recytowały wiersze, tańczyły i śpiewały. Wszystkie występy
były nagrodzone gromkimi brawami. Miłym akcentem
obchodzonego święta była doniczka niezapominajek, którą
otrzymał każdy z klubowiczów. Po części artystycznej
nadszedł czas podziękowań oraz spontanicznych rozmów
seniorów z małymi artystami. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku i kiełbasek. Dzieci biegały, skakały na skakance, grały w
piłkę, było mnóstwo śmiechu i radości. Mamy nadzieję, ze
wspólne spotkanie na długo pozostanie w pamięci wszystkich
uczestników imprezy.
Organizatorem spotkania był : M – GOK w Borku Wlkp.
,Zarząd Klubu Seniora oraz Państwo Mariola i Włodzimierz
Baszyńscy.
WSPANIAŁY DZIEŃ DZIECKA
Dzień Dziecka obchodzony 1 czerwca jest wyjątkowym
świętem dla milusińskich. W tym dniu dzieci na całym świecie
powinny być radosne i uśmiechnięte.
Co roku o uśmiech i radość naszych dzieci dbają M-GOK i
Biblioteka Publiczna, organizując wspaniałą zabawę dla
naszych pociech. W tym roku w czerwcowe przedpołudnie sala
M - GOK wypełniła się roześmianym tłumem najmłodszych.
Dzieci tańczyły, śpiewały a przede wszystkim wspólnie
wykonały wspaniałe prace plastyczne, które wzięły udział w
konkursie ph. „Zwierzęta wokół Nas”. I tak na olbrzymich
kartach papieru Dzieci czarowały przeróżne zwierzątka - znane
z bajek, lasów, zoo, gospodarstw, łąk,… Nie brakowało im
zapału ani wyobraźni. Powstały barwne dzieła sztuki. Komisja
w składzie: Tomasz Marszałek, Marta Wasik oraz Barbara
Mróz miała ciężki orzech do zgryzienia. Organizatorzy Dnia
Dziecka składają podziękowania następującym sponsorom
imprezy : Firmie „UNIROL” z Borku Wlkp., Prezesowi
Gospodarstwa Rolnego Karolew - p. Henrykowi Ordanikowi,
p. Wiesławowi Kania oraz p. Krystynie Jędryczka.
Wyniki konkursu przedstawiamy poniżej.

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.

www.borekwlkp.pl

Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.
KLASY „0”
WYRÓŻNIENIE – SPWycisłowo
WYRÓŻNIENIE – SP Zalesie
KLASY I
I MIEJSCE – kl. Ia SP Borek Wlkp.
II MIEJSCE - kl. I SPWycisłowo
III MIEJSCE – kl. I SP Zalesie
KLASY II
I MIEJSCE – kl. II SPWycisłowo
II MIEJSCE – kl. II a SP Borek Wlkp.
III MIEJSCE – Kl. II SP Zalesie
KLASY III
I MIEJSCE – kl. III SPZalesie
II MIEJSCE - kl. III c SP Borek Wlkp.
III MIEJSCE – kl. III SPWycisłowo
NAUCZANIE INDYWIDUALNE
WYRÓŻNIENIE – Izabela Dopierała
WYRÓŻNIENIE – Michał Dopierała
WYRÓŻNIENIE – Milena Polaszyk
Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki z Zimnowody bawiły się
na festynie w indiańskiej wiosce Raven Territory w Józefowie
w okolicach Chocza. Każdy z uczestników wycieczki dzielnie
pokonał Indiański Tor Przygody i wziął udział w poszukiwaniu
złota.
Dzieci zachwyciły imponującej wielkości tipi, w których
można było odpocząć po wyczerpujących rzutach tomahawkiem.
DZIEŃ MATKI
„Matka” to jedno słowo, a ile kryje w sobie treści? To symbol
miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia , przyjaźni,
wierności , przywiązania i wiary, to wszystko, co piękne i
szlachetne. Z nim związane są zawsze najwspanialsze wspomnienia z dzieciństwa, pierwsze radości ,troski, marzenia i
tęsknoty.
Kierując się tymi słowami i szacunkiem do matek ks. proboszcz
z Jeżewa w dniu 24 maja zaprosił wszystkie mamy ze swojej
parafii na uroczystą mszę św. Kościół wypełniony był po
brzegi. O zdrowie dla swoich mam w malutkim i przytulnym
jeżewskim kościółku modliły się wszystkie dzieci. Najmłodsi
parafianie recytowali wiersze, a Zespół „Borkowiacy”
przygotował i przedstawił wspaniały koncert pieśni o Matce.
Koncert zakończył się wiązanką pieśni ludowych, gdyż 24 maj
to Święto Ludowe.
Z okazji tego wyjątkowego święta - Dnia Matki, Biblioteka
Publiczna w Borku Wlkp. zorganizowała dla dzieci zajęcia
plastyczne ph. „Niespodzianka dla mamy”. Uczestnicy zajęć
wykonali dla swoich ukochanych mam piękne naszyjniki i
bransoletki z kolorowego makaronu oraz koralików. W
spotkaniu, które odbyło się 24 maja 2010 roku w czytelni
wzięło udział 10 dzieci.
I PONADPOWIATOWA SPARTAKIADA SPORTÓW
OBRONNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ
MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Na strzelnicy LOK w Borku Wlkp. odbyła się 10 czerwca br.
spartakiada sportów obronnych, w tym roku po raz pierwszy na
szczeblu ponadpowiatowym. Uczestnikami imprezy były 4
osobowe drużyny szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjlanych oraz młodzież niepełnosprawna..
Drużyny musiały wykazać się sprawnością w zakresie sportów

obronnych: strzelaniem z karabinka pneumatycznego,
strzelaniem z kbks, strzelaniem do zapadek, rzutem granatu do
celu czy rzutem lotką, a w przypadku młodzieży niepełnosprawnej rzutach woreczkiem do celu, rzutach piłką, slalomie
sprawnościowym oraz rzucie lotką.
Oprócz klasyfikacji drużynowej, konkurowano o tytuły
najwszechstronniejszego zawodnika i najwszechstronniejszej
zawodniczki. Dzięki dobrej organizacji i zaangażowaniu
członków Zarządu Powiatowego LOK w Gostyniu i Szkolnego Koła LOK w Borku Wlkp. przy współudziale Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu i KSS LOK VIS
Gostyń zawody przebiegły sprawnie oraz bezpiecznie. W
zawodach wzięło udział 56 strzelców w 14-tu czteroosobowych
zespołach. Dodatkowo szerokim zainteresowaniem cieszył się
pokaz ratownictwa przedmedycznego, który został zaprezentowany przez druha Pawła Kulińskiego.
Organizatorzy kierują podziękowanie za ofiarność i pomoc w
organizacji dla: Starostwa Powiatowego w Gostyniu, Urzędu
Miejskiego w Borku Wlkp., Okręgowego Związku Strzelectwa
Sportowego w Lesznie, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gostyniu, Powiatowego Banku Spółdzielczego w
Gostyniu , Gospodarstwa Rolnego Sp z o.o. w Karolewie ,
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp., KSS
LOK VIS w Gostyniu , Restauracji RIDA w Borku Wlkp.,
Państwa Renaty i Feliksa Ratajczaków, Państwa Krystyny i
Mariana Jędryczków, Państwa Justyny i Romana Jędryczków,Piekarni „Hast” w Borku Wlkp., OSP w Borku Wlkp. ,Szkoły
Podstawowej w Borku Wlkp., Środowiskowego Domu
Samopomocy w Gostyniu , Pana Wiesława Chilińskiego, Firmy
BIURIMEX w Lesznie, Państwa Zofii i Bogdana Gaworskich
Klasyfikacja drużynowa: Szkoły podstawowe
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp.: W.Ciszyński,
M.Biedrzycki, M.Grzemska, K.Błaszczyk
II miejsce: Szkoła Podstawowa Krobia: J.Nele, M.Duda,
Sz.Mendel, M.Mendyka
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp.:J.Teplik,
Sz.Hamrol, P.Kucharska, C.Kowalski
Kategoria Gimnazjum
I miejsce: Gimnazjum Nr 1 Piaski:J.Szymczak, A.Olejniczak,
P.Janicka, A.Turbańska
II miejsce: Gimnazjum Borek Wlkp.:B.Wójcik, N.Błaszczyk,
P. Andrzejewska, M.Walczak
III miejsce: Gimnazjum Borek Wlkp.:K.Polaszyk, M.Rzepka,
M.Polaszek, J.Banaszak
Kategoria Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Gostyń: P.Nowak,
M.Plackowski, Sz.Karolewicz, B.Gościniak
II miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących Gostyń: P.Żak,
K.Nowak, M.Juskowiak, M.Budych
III miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Koźmin:
K.Kordus, W.Szewczykowska, M.Kaczmarek, DTeodorczyk .
Kategoria młodzież niepełnosprawna
I miejsce: Stowarzyszenie „Nie Sami” Gostyń :
T.Wieczny, M.Migdalski, J.Gmerek, Izabela Kotus z wynikiem
523 punktów.
II miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy Gostyń: Rafał
Mietliński, Patryk Karolewicz, Justyna Janowicz, Paulina
Poznańska
III miejsce: Szkoła Podstawowa Borek Wlkp.:I.Dopierała,
M.Dopierała, K.Marszałek
Najwszechstronniejsza zawodniczka – Małgorzata
Grzemska – 67 pkt.
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Najwszechstronniejszy zawodnik – Wojciech
Ciszyński – 116 pkt.
Najwszechstronniejsza zawodniczka – Anna
Turbańska – 87 pkt.
Najwszechstronniejszy zawodnik – Maciej Walczak – 109 pkt.
Najwszechstronniejsza zawodniczka – Patrycja
Nowak – 128 pkt.
Najwszechstronniejszy zawodnik – Bartłomiej
Gościniak – 149 pkt.
XIV LEKKOATLETYCZNA SPARTAKIADA
W dniu 15 czerwca 2010 roku, na Stadionie Miejskim w Borku
Wielkopolskim odbyła się XIV Lekkoatletyczna Spartakiada
Szkół Gminy Borek Wielkopolski. Organizatorem imprezy, jak
co roku był Zespół Szkół w Borku Wielkopolskim oraz ZPM
„Mróz” SA, który nieprzerwanie od 14 lat jest głównym
sponsorem całej imprezy.
Po odsłuchaniu hymnu państwowego, odczytaniu apelu
olimpijskiego i oficjalnym otwarciu, którego dokonała p. Maria
Mróz, rozpoczęły się zmagania młodych sportowców. Rywalizacja sportowa obejmowała: skok w dal, rzut piłeczką
palantową oraz biegi na dystansach: 60, 100, 200, 400, 600,
800, 1000 metrów z podziałem na kategorie, zarówno pod
względem wieku jak i płci, oraz bieg sztafetowy szkół 6 x 400
metrów.
Łącznie przeprowadzono 56 konkurencji, w których udział
wzięło 492 zawodników. Zmagania sportowe swoich kolegów i
koleżanek obserwowało ponad 300 uczniów. W każdej
konkurencji wyłanianych było 3 najlepszych zawodników,
którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz tabliczkę czekolady ufundowane przez Rady Rodziców Szkół. Zawody
sportowe zakończyły sztafety szkół na dystansie 6 x 400
metrów. Trzy najlepsze sztafety, zarówno w kategorii szkół
podstawowych jak i gimnazjów, otrzymały pamiątkowe
puchary ufundowane przez UKS-Borek Wielkopolski a dla
swoich szkół zdobyły nagrody o łącznej wartości 3.000,00
złotych, które przekazał główny sponsor, czyli ZPM „Mróz”
SA. Ponadto Firma „Mróz” przygotowała poczęstunek
(kiełbasa z grilla, bułka i napój) dla wszystkich biorących
udział w imprezie, zarówno zawodników jak i kibiców.
W trakcie trwania zawodów dzieci i młodzież częstowane były
słodkościami ufundowanymi przez ZPM „Mróz” S.A.. Nad
sprawnym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska w składzie:
- sekretariat zawodów: A.Gawrońska, M.Sworowska, D.Kaniewska i M.Kowalski
- konkurencje biegowe: E.Skrzypczak, R.Szmyt, T.Gawroński,
M.Roszak i G.Szczepaniak
- rzut piłeczką palantową: M.Winnowicz i T.Szczepaniak
- skok w dal: M.Paździerska, D.Warczak i M.Jankowiak
- sędzia główny: A.Paździerski
Zawody nie mogłyby się odbyć bez odpowiedniego przygotowania stadionu, w czym duża zasługa pracowników Boreckiego Zakładu Komunalnego na czele z p. K.Walczewskim.
Spartakiadę zakończyło podsumowanie wyników połączone z
podziękowaniem dla sponsora za pomoc i wsparcie w organizacji tak dużej imprezy.
INDYWIDUALNE ZAWODY STRZELECKIE
- DNI BORKU WLKP. 2010
W czasie obchodów Dni Borku Wlkp. 13 czerwca br. na
strzelnicy LOK w Borku Wlkp. odbyły się Indywidualne
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Zawody Strzeleckie organizowane przez Szkolne Koło LOK
przy współorganizacji M-GOK w Borku Wlkp. i TKKF
KOSMOS Borek Wlkp. Dla dzieci szkoły podstawowej
odbyły się strzelania z:
Karabinka pneumatycznego o puchar Burmistrza Borku Wlkp.
(50 uczestników);
I miejsce – Wojciech Ciszyński 50/60 pkt.
I I miejsce – Justyn Teplik 45/60 pkt.
I I I miejsce – Patryk Gościniak 40/60 pkt.
Karabinka pneumatyczny o Puchar Burmistrza dla społeczeństwa (30 uczestników);
I miejsce – Mateusz Kordus 57/60 pkt.
I I miejsce – Katarzyna Kordus 55/60 pkt.
I I I miejsce – Mariusz Kołacki 54/60 pkt.
Karabin sportowy o Puchar Burmistrza - pozycja stojąc (24
uczestników);
I miejsce – Zdzisław Schreiber 35/50 pkt.
I I miejsce – Leszek Gościniak 32/50 pkt.
I I I miejsce – Feliks Ratajczak 30/50 pkt.
Strzelanie do zapadek -w wyniku rozstrzeliwania się (42
uczestników)
I miejsce – Leszek Gościniak
I I miejsce – Mateusz Kordus
I I I miejsce – Zdzisław Schreiber
Karabinek pneumatyczny (26 uczestników)- najlepszy w tej
konkurencji – Leszek Gościniak
PIŁKA RĘCZNA
Dziewczęta z sekcji piłki recznej w UKS Borek Wlkp.
zakończyły w kwietniu rozgrywki o Mistrzostwo Wielkopolski w sezonie 2009/2010 . Po dramatycznym , ale ze
szczęśliwym zakończeniem meczu pomiędzy UKS Borek a
MUKS Koźmin
uplasowały się na drugim miejscu
zdobywając Wicemistrzostwo Wielkopolski.
Dzięki temu drużyna z Borku po raz pierwszy w historii
swojej działalności awansowała do rozgrywek na szczeblu
centralnym o Mistrzostwo Polski. Ćwierćfinały odbywały
się 23 – 25 kwietnia w Szczecinie. Nasze szczypiornistki w
grupie spotkały się ze Szczecinem, Warszawą i Gliwicami.
Dziewczęta walczyły bardzo ofiarnie, jednak nie udało się
awansować do dalszej rundy rozgrywek.
Skład drużyny: R.Fornalik, A.Kubala, A.Liberacka, P.Pawlak,
K. Buchner, A.Ciszyńska, J.Wajnert, A. Hejduk, A. Drukarczyk, K.Dworczak, M. Mruk, S.Klonowska, A.Orzechowska,
S.Kula, N.Bartkowiak Trener: E. Wojciechowska, N. Szydłowska
Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy wspierają nas w
naszej działalności, w szczególności Firmie BHK, FH
„M.Mróz”, Urzędowi Miejskiemu, F.” Łakomy”
Dnia 5 czerwca dziewczęta z UKS brały udział w
“Towarzyskim Turnieju Międzypokoleniowym” w Jaraczewie , na który zostały zaproszone przez tamtejszy
Ośrodek Kultury. Rozegrały dwa mecze, z męską reprezentacją Gimnazjum w Jaraczewie oraz z Gwiazdami Jaraczewskiej Piłki z lat 80 – tych - również drużyna męska.
Pierwszy mecz wygrały, natomiast w drugim musiały uznać
wyższość bardziej doświadczonej i znacznie przewyższającej warunkami fizycznymi drużyny „ gwiazd”
Udział tym turnieju był doskonałą zabawą , ale również
dostarczył dziewczętom kolejnych doświadczeń na parkiecie.
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DNI BORKU WLKP.

“UROCZYSTA SESJA
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP”

DZIEŃ BIBLIOTEK

FESTYN Z OKAZJI 2 MAJA

GRZEGORZ MARSZAŁEK
“WIELKOPOLSKI DZIAŁACZ ROKU 2009”

DZIEŃ PATRONA PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO POD DĘBEM
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