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Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie... 
- No, weszły! 
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi: 
- Ale mam buciki odwrotnie... 
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, 
ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły! 
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi: 
- Ale to nie moje buciki.... 
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Zeszły! 
Na to dziecko : 
-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je nosić. 
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i znowu pomaga dziecku 
wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!. 
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki? 
- W bucikach. 

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora:
- Ech, ta 7B! nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to nie oni!
- Niech się pan tak nie denerwuje - uspokaja dyrektor - może to rzeczywiście ktoś z innej klasy. 

Nauczyciel opowiada klasie o małpach. Dostrzega, że mała  Marysia nie słucha.
Zwraca więc jej uwagę:
- Marysiu! Słuchaj uważnie i patrz na mnie, bo nie będziesz wiedziała jak wygląda małpa.

Warto rodzicom i dzieciom przypomnieć, że już od trzech lat Nasz Samorząd wyróżnia najlepszych uczniów w 
szkołach. Tym wyróżnieniem jest „Złota Sowa”. To nie przypadek ponieważ sowa jest symbolem mądrości, a 
złota dlatego bo otrzymują ją „Prymusi”. Jest to nagroda Burmistrza wręczana najlepszym uczniom danej 
szkoły, a więc tym którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen w nauce. Uroczyste wręczenie „Złotej Sowy” 
odbywa się podczas zakończenia roku szkolnego. 
Przedstawiamy  Państwu „Prymusów” naszych szkół w roku szkolnym 2007/2008 - było ich aż 9:
SP w Borku Wlkp.: Marciniak Małgorzata – średnia ocen 5.82, 
SP w Zimnowodzie: Urna Natalia – 5.48,
SP w Wycisłowie: Naskręt Magdalena – 5.91,
SP w Zalesiu: Jędrzejewska Adrianna – 5.30
Gimnazjum w Borku Wlkp.: Paszkowiak Natalia, Tomiak Filip – 5.87,
Gimnazjum w Zimnowodzie: Sumińska Paula – 5.71,
Szkoła Zawodowa w Borku Wlkp.: Juskowiak Michał 4.94,
Liceum Profilowane w Borku Wlkp.: Siekierkowski Grzegorz 5.40
W tym miejscu chcielibyśmy pogratulować uczniom, ich wychowawcą i rodzicom. Miło jest nam wręczać 
nagrody i doceniać uczniów, ale myślimy również o wyróżnieniach dla ich wychowawców.  Co będzie 
nagrodą? – niech to będzie niespodzianką do zakończenia roku szkolnego 2008/2009.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009 nie przyniosło wielkich zmian w oświacie. Jak co roku placówki 
szkolne zostały odpowiednio przygotowane do zajęć dydaktycznych tak, aby nasi uczniowie czuli się w nich 
dobrze i bezpiecznie. W okresie wakacyjnym przeprowadzono drobne naprawy i remonty. Kompleksowo 
wyremontowano salę „Muminków” w Przedszkolu. Wymieniono także oświetlenie wraz z położeniem nowego 
dywanu oraz zakupiono nowe meble. W sali „Krasnoludków” odnowiono parkiet oraz zakupiono i położono 
nowy dywan. Do przechowywania pomocy dydaktycznych zakupiono również  szafę.
Nowy rok szkolny rozpoczął się w każdej szkole uroczystą inauguracją z udziałem uczniów, dyrektorów szkół, 
grona pedagogicznego oraz przedstawicieli samorządu. W bierzącym roku szkolnym w naszych szkołach 
rozpoczęło naukę ogółem 1287 dzieci. 

Już po raz trzeci rozpoczął się rok szkolny w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Borku Wlkp. 29 
słuchaczy uczęszczać będzie w br. do klasy pierwszej. Warunkiem uzyskania indeksu słuchacza jest ukoń-
czenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Cykl kształcenia w placówce trwa 2 lata i podzielony jest na 4 semestry, 
podczas których każdy ze słuchaczy ma obowiązek napisać pracę zaliczeniową i zdać egzamin z wykładanych 
przedmiotów. Od samego początku szkoła cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Klasę drugą rozpoczęło w 
ubiegłym roku szkolnym 39 słuchaczy, z czego 24 będzie kontynuować naukę w klasie drugiej. 
Liceum może poszczycić się też sukcesami pierwszych absolwentów, którzy 25 kwietnia 2008r. zakończyli 
naukę.  Z 64 osób, które rozpoczęły kształcenie w roku szkolnym 2006/2007, ukończyło ją 31 uczniów. 
Najlepszy ze słuchaczy uzyskał średnią ocen 4,50. Ponadto aż 10 osób uzyskało średnią ocen równą lub wyższą 
od 4,0. Jedna słuchaczka przystąpiła do Egzaminu Maturalnego, którego ostateczne wyniki pozna z początkiem 
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września. Miejmy nadzieję, że będą satysfakcjonujące. 

Dnia 9 czerwca bibliotekę odwiedziła grupa przedszkolaków ( „Smerfów”) z Przedszkola Samorządowego               
w Karolewie. Panie bibliotekarki zapoznały dzieci z księgozbiorem biblioteki, oraz sposobem korzystania z 
nich bez pomocy dorosłych. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak komputery. Głównym celem 
wizyty dzieci w bibliotece było zachęcenie ich do czytania książek, a także pójścia do szkoły. Na koniec pobytu 
przedszkolaki wysłuchały książki A. Lindgren pt. „ Ja też chcę chodzić do szkoły”.  Wzorem przedszkolaków 
następną grupą, która odwiedziła bibliotekę była  klasa 3c ze SP w B orku Wlkp.
Dzieci obejrzały wystawę w czytelni pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań” oraz wzięły udział w skoja-
rzeniach i kalamburach przygotowanych przez bibliotekarki. Każde dziecko opuszczało bibliotekę z wypo-
życzoną książką w ręku. 

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością ISO  9001: 2001– było dla nas  wspaniałą dziesięciomiesięczna 
urzędniczą przygodą, która zakończyła się sukcesem w dniu 27 sierpnia 2008 roku. 
Jesteśmy dumni, że przy tak małej obsadzie kadrowej wykonaliśmy to zadanie. Tej pracy przyświecał nam 
jeden cel : PROFESJONALNA I RZYJAZNA OBSŁGA KLIENTA.
Dziś z niedowierzaniem patrzymy na siebie innym wzrokiem. Osiągnięty cel jest realizowany już nie ze 
strachem i zgrzytem  ale z uśmiechem na twarzy. Polubiliśmy nasze ciągłe szkolenia i doskonalenie pracy 
urzędniczej. Nasze działania rozpoczęliśmy od zinwentaryzowania zasobów urzędu , określenia potrzeb oraz 
słabych i mocnych stron urzędu. W efekcie powołano Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością , 
przeszkolono pracowników, określono cele operacyjne, określono obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność 
pracowników,  opracowano i wdrożono procedury i instrukcje System Zarządzania Jakością, powołano zespół 
auditorów wewnętrznych oraz przeprowadzono audity wewnętrzne. Najważniejsze dokumenty jakie oprac-
owano i wdrożono to Polityka Jakości i Księga Jakości , która jest naszym ciągłym przewodnikiem.Wszystko to 
bardzo szybko się działo , bo nie zwalnialiśmy tempa pracy. Końcowy Audit CERTYFIKUJĄCY  naszego 
Urzędu odbył się w okresie wakacyjnym  w dniach 9, 17 i 18 lipca br. Musieliśmy swoją wiedzą i doświad-
czeniem  przekonać auditora CERTYFIKUJĄCEGO , że spełniamy wszystkie wymagania Normy ISO 9001: 
2001. Praca z Panem auditorem przebiegała sprawnie profesjonalnie i bardzo pouczająco. Uroczyste wręczenie 
Certyfikatu odbyło się w dniu 27 sierpnia 2008 roku, podczas odbywających się w Borku Wlkp . II Igrzysk 
Europejskich w towarzystwie zaprzyjaźnionych  gmin oraz gości z Francji i Łotwy. Wręczenia Certyfikatu 
dokonał auditor Certyfikujący Wojciech Kozak przedstawiciel  TUV NORD POLSKA – składając serdeczne 
gratulacje P. Burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego. Zdajemy sobie dziś sprawę , że wręczenie 
certyfikatu nie oznacza  dla nas zakończenia pracy- wręcz przeciwnie nakłada na nas obowiązek nieustannego 
wysiłku nad doskonaleniem systemu. Myślimy jednak, że dzięki już zdobytemu doświadczeniu oraz dalszemu 
zaangażowaniu utrzymamy standardy normy ISO 9001:2001. W tym miejscu należą się serdeczne podzięko-
wania wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego za bardzo dobrą pracę , współpracę a także za zrozumienie  
idei urzędniczej , która jest dla nas najważniejszą misją do spełnienia. Serdeczne podziękowania należą się 
również Panu Burmistrzowi, że uwierzył w swoich urzędników i pozwolił nam na tak potężny  egzamin , który 
nie koniecznie musiał zakończyć się pozytywnym wynikiem . Chcielibyśmy Państwa zapoznać z dokumen-
tami, które obecnie obowiązują w naszym Urzędzie w związku z wprowadzeniem Systemu Zarządzania 
Jakością.  Podstawowym dokumentem jest POLITYKA JAKOŚCI którą prezentujemy Państwu niżej. Do 
zapoznania z  pozostałymi równie ważnymi dokumentami zapraszamy na stronę internatową naszej gminy do 
linku ISO. Informujemy również Państwa, że praca pracowników tut. Urzędu jest oceniana.  Jedną z form oceny 
jest ankieta. Ankietę można wypełnić na stanowisku pracy pracownika , który Państwa obsługuje i wrzucić do 
skrzynki klienta znajdującej się na korytarzu Urzędu. Ankieta zastała również zamieszczona na stronie 
internatowej gminy.
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Nadrzędnym celem Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. jest zapewnienie profesjonalnej i przyjaznej obsługi 
klientów w zakresie realizowanych usług  zadań administracji samorządowej oraz opracowanie Strategii  
Rozwoju Miasta i Gminy, która w zakreślonym horyzoncie czasowym poprawi jakość życia mieszkańców 
uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania.
Z tego powodu postanowiono wdrożyć System Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania normy PN-EN 
ISO 9001:2001 aby jakość naszych usług i realizowanych przedsięwzięć wynikała z ciągłego doskonalenia 
pracy w naszym Urzędzie.
Politykę Jakości w naszym Urzędzie będziemy realizować poprzez spełnienie następujących celów strate-
gicznych:

Doskonalenie organizacji pracy w celu stałej poprawy jej skuteczności i efektywności. Rzetelne, profesjo-
nalne, przyjazne i terminowe świadczenie usług

Systematyczny wzrost zaangażowania wszystkich pracowników w Zarządzaniu Jakością
Ciągłe szkolenie pracowników
Podnoszenie świadomości o służebnej roli Urzędu wobec klientów
Realizacja zatwierdzonej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Ciągły monitoring realizowanych procesów SZJ, identyfikowanie obszarów do poprawy.

W imieniu całej załogi i własnym deklaruję realizację celów POLITYKI JAKOŚCI oraz ciągłe doskonale-
nie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 i przepisami 
prawa. 

Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak.

W ostatnim numerze naszego Magazynu zapraszaliśmy Państwa do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie 
,,LOGO GMINY BOREK WLKP’’. Celem konkursu było uzyskanie najlepszego projektu znaku graficznego- 
LOGO symbolizującego naszą Gminę. Z uwagi na okres wakacyjny podsumowanie konkursu i wręczenie 
nagród odbyło  się w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. w dniu 5 września br. Ku naszemu zaskoczeniu na 
konkurs wpłynęło 5 ofert . Prace oceniała Komisja Konkursowa w składzie cztero osobowym , powołana przez 
Burmistrza Borku Wlkp. Wszystkie prace zostały bardzo ciekawie wykonane ale należało dokonać wyboru 
jednej. Najlepiej została oceniona praca, której autorem jest Pan Władysław Hałas z Zalesia. Wykonane LOGO 
dobrze się wpisało w symbolikę naszej gminy bo zawiera elementy charakteryzujące  zabytki, rolnictwo, 
przyjaźń i miłość.  Zwycięzca otrzymał główną nagrodę , którą był odkurzacz. Ponadto wszyscy uczestnicy 
otrzymali  podziękowania i drobne upominki.  Nagrody wręczył osobiście Burmistrz – Marian Jańczak, 
dziękując wszystkim za udział i zainteresowanie. Wszystkie prace konkursowe można obejrzeć na stronie 
internatowej a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. Znak ten będzie stosowany przez Urząd Miejski 
w Borku Wlkp. na wszelkich materiałach reklamowych, promocyjnych , drukach, pismach...itd.). Zwycięskie 
LOGO zamieściliśmy na ostatniej stronie Magazynu. 

Powstanie  Zakładu Aktywności Zawodowej otwiera szansę osobą niepełnosprawnym pozyskania pracy i 
rehabilitacji na swoim terenie i to w bardzo dobrych warunkach.Już w poprzednich numerach naszego 
Magazynu Samorządowego pisaliśmy o podejmowanych działaniach przez samorząd w tej sprawie. Trudno 
było wszystkim uwierzyć , że cokolwiek robimy  skoro tak długo trwały procedury. Pierwsze starania  o 
utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej podjęliśmy w 2006 roku, kiedy to złożyliśmy wniosek do 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wsparcie finansowe. Powstanie tego zakładu uzależnione było od 
tego czy Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansuje nam to zadanie, bo sami nie bylibyśmy w stanie 
udźwignąć takiego obciążenia finansowego. Okazało się , że warto było czekać i walczyć argumentami 
samorządowców nie tylko gminnych i powiatowych ale także wojewódzkich i krajowych, które w końcu 
przekonały Samorząd Województwa o słuszności swojego wyboru. Tą pozytywną wiadomością zaskoczył nas 
Marszałek Województwa na początku sierpnia  br. Pozytywnie oceniono nasz wniosek oraz dokonano 
komisyjnej weryfikacji starego budynku w Leonowie, pod względem jego przydatności adaptacyjnej na 
funkcjonowanie ZAZ. Ta bardzo miła niespodzianka i ostateczna pozytywna weryfikacja sprawiła, że  
dobiegają już końca prace nad aktualizacją wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy z  
Zarządem Województwa Wielkopolskiego i ogłoszeniem przetargu na adaptacje i remont budynku w 
Leonowie. Otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie planuje się od  września 2009 roku. 
Zostanie w nim zatrudnionych 35 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnos-
prawności, a także przewiduje się obsadę administracyjną w ilości 12,5 etatów. Osoby niepełnosprawne  będą 
dowożone do pracy , specjalnie do tego celu zakupionymi samochodami. Osoby te znajdą zatrudnienie przy 
usługach pralniczych, przygotowaniu drewna na opał do kominków oraz przy prowadzeniu różnych usług 
kooperacyjnych np. pakowaniu, składaniu czy montażu elementów. Praca osób niepełnosprawnych będzie 
powiązana z codzienną rehabilitacją w specjalnie wyposażonych do tego celu gabinetach. Na utworzenie 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie  Zarząd Województwa Wielkopolskiego  przekazał nam kwotę 
900 tys. zł. do wykorzystania jeszcze w tym roku,  z czego gmina musiała zabezpieczyć środki finansowe w 
wysokości  300 tys. zł Ogółem rzecz biorąc w br. na remont i adaptację budynku została przeznaczona  łączna 
kwota w wysokości 1.200 tys. zł . Już wkrótce na  wykonanie tego zadania  zostanie ogłoszony przetarg. Prace 
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remontowe i adaptacyjne dotyczyć będą nie tylko budynku ale i terenu wokół łącznie z zapleczem i infrastru-
kturą . Aktualne koszty utworzenia Zakładu (a więc koszty adaptacji i remontu budynku , łącznie z  kosztami 
wyposażenia ,zakupem sprzętu i urządzeń oraz kosztami wynagrodzeń pracowników) szacuje się na kwotę ok.
 3 ml zł . Przedstawiliśmy Państwu informacje bardzo ogólne bo nie chcemy zbyt dużo obiecać ani też wyprze-
dzać faktów . Zatem jakie będą dalsze losy naszego Zakładu Aktywności Zawodowej? O tym będziemy 
informować na stronie internatowej naszego Urzędu a także w kolejnych Magazynach. Jeżeli  są jeszcze osoby 
niepełnosprawne chętne do podjęcia pracy w Zakładzie to proszę zgłosić się do Sekretarza Gminy (tel 697800-
822) z orzeczeniem o niepełnosprawności. Udzielimy Państwu wszelkich informacji w  tej sprawie. Wkrótce 
planujemy spotkanie z osobami niepełnosprawnymi, aby wyjaśnić wszelkie niejasności, które Państwa nurtują. 
O spotkaniu zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym pismem.

Trwają procedury odwoławcze i nadal nie znany jest dokładny termin zmiany siedziby Urzędu Miejskiego.
Pracownicy Urzędu Miejskiego są już częściowo spakowani i przygotowani do zmiany miejsca pracy, ale 
muszą jeszcze  trochę poczekać,bo plany to jedno a  życie to drugie i czasami ,,lubi płatać nam figle’’ !!!!!! 
Gdyby nie to , że pierwszy przetarg na remont ratusza został unieważniony i gdyby nie to, że w drugim prze-
targu wniesiono protest , to  prace remontowe byłyby już w toku. Z uwagi na wiedzę i doświadczenie w tych 
sprawach, przewidzieliśmy, żę może dojść do takiej sytuacji , która nie pozwoli nam zakończyć procedury 
administracyjnej w ustalonych terminach i dlatego też wcześniej nie informowaliśmy Państwa od kiedy nasz 
Urząd rozpocznie pracę w siedzibie zamiennej przy ul. Droga Lisia 1. W momencie wydawania Magazynu 
Samorządowego dowiedzieliśmy się o następnym odwołaniu  do Prezesa Zamówień Publicznych. Teraz 
musimy poczekać na jego rozstrzygnięcie. 
O naszych zamierzeniach dotyczących remontu ratusza informowaliśmy już dużo wcześniej . Jednak praca 
niewidoczna na zewnątrz powodowała, że często  ze strony Państwa padały pytania – kiedy to w końcu nastąpi 
??????. Dziś spokojnie możemy odpowiedzieć – niebawem !!!!!! Dobrnęliśmy już do pewnego etapu , który 
spełni Państwa oczekiwania i  uwidoczni nasze obietnice . Dziś chcemy  Państwu przypomnieć co musieliśmy 
wykonać aby dobrnąć do obecnego etapu prac. To trudna inwestycja bo Ratusz jest zabytkiem i wszystkie 
działania musieliśmy wykonywać pod okiem Konserwatora Zabytków, a jeszcze gorzej dostosowywać się do 
wszystkich warunków, ustaleń i zleceń Konserwatora. Wielokrotnie komplikowało to sprawę i wydłużało  
procedury uzgodnieniowe.  Aby osiągnąć ten cel , potrzeba było dużo czasu, cierpliwości i wysiłku urzędni-
ków. Pierwsze działania rozpoczęliśmy  od zebrania historycznych informacji o ratuszu i rynku , zinwentary-
zowania budynku  , infrastruktury i terenu wokół budynku czyli rynku. Określono stan istniejący oraz  potrzeby 
lokalowe i kadrowe tut. Urzędu. Przygotowano dokumenty Konkursowe, powołano Sąd Konkursowy 
składający się z architektów i urzędników. Następnie ogłoszono Ogólnopolski Konkurs na wykonanie projektu 
technicznego remontu ratusza i zagospodarowania rynku. Konkurs przeprowadzono w dwóch etapach .W 
pierwszym etapie zainteresowani oferenci zgłaszali chęć przystąpienia do Konkursu na ustalonych warunkach, 
a po ich spełnieniu Sąd  Konkursowy kwalifikował złożone oferty do udziału w drugim etapie Konkursu. Chęć 
udziału w konkursie  zgłosiło 8 firm i wszyscy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu . Oferty jednak 
złożyły tylko 3 firmy .W drugim etapie  Konkursu odbyła się szczegółowa ocena merytoryczna ofert oraz 
analiza architektoniczna, przestrzenna i ekonomiczna złożonych koncepcji projektów na planszach . Prace 
Komisji Konkursowej zakończyły się owocnie – wyłoniono zwycięzcę Konkursu z którym podpisano umowę 
na wykonanie kompleksowej dokumentacji na rozbudowę i remont ratusza oraz zagospodarowanie rynku.
Prac projektowe trwały przez 16 miesięcy. Z uwagi na zły stan budynku przed rozpoczęciem prac projektowych 
,wykonano kilka ekspertyz w celu ustalenia rzeczywistego stanu zagrożenia i uwzględnienia zmian w projek-
cie. Po skończonych pracach projektowych wystąpiliśmy o pozwolenie konserwatorskie
na prowadzenie robót  i pozwolenie na budowę . Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń , opracowano dokum-
enty przetargowe i ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie tych prac . Do rozstrzygnięcia przetargu 
powołano Komisję przetargową. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20 czerwca 2008 r i zakończył się 
negatywnym wynikiem. Na przetarg wpłynęły dwie oferty i każda z nich przekroczyła możliwości finansowe 
gminy. Ogłoszono  drugi przetarg nieograniczony, którego rozstrzygnięcie odbyło się w dniu 29 sierpnia 2008r. 
Do przetargu przystąpili ci sami oferenci. Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlano-
Usługowe,,GOSBUD’’ Sp. z.o.o ul. Graniczna 1 63-800 Gostyń, która zaoferowała wykonanie przedmiotu 
zamówienia za kwotę 3.372.468,43 PLN . Drugi oferent - Firma Architektoniczno – Budowlana Restauracji 
Zabytków ,ARCHITEKTON’’ z Głogowa zaoferowała wykonanie tego zadania za kwotę 3.995.995,63 PLN. 
Okazało się, że mieliśmy ,,pecha’’. Kiedy już ustalano termin podpisania umowy z formą ,,GOSBUD’’ do 
Urzędu wpłynął Protest drugiego oferenta . No i znów procedura podpisania umowy została wstrzymana bo 
należało  rozstrzygnąć protest i dotrzymać wszelkich terminów administracyjnych. Choć wszystko się 
opóźnia, to cierpliwie czekamy, bo to wszystko co prawem na wprost pisane musi być przez urzędników 
przestrzegane. Jesteśmy dobrej nadziei, ze jeszcze w tym roku plac na rynku zapełni się sprzętem i pracowni-
kami, którzy będą u nas gościć do następnego roku. Urzędnicy tymczasem już na pewno będą musieli opuścić 
Ratusz i przenieść się do nowej siedziby. Choć termin rozstrzygnięcia przetargu się wydłuża to jednak nie 
wydłużyliśmy terminu wykonania tych prac, który nadal pozostaje taki sama jak wcześniej ustalono tj. 31 
październik 2009 rok. 

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.  www.borekwlkp.plstr. 6 

Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.

Ratusz



Prace rozpoczna sie od dobudowy sali operacyjnej i biura obslugi klienta , dalej planowana jest wymiana dachu. 
Z uwagi na obecna sytuacje zakres prac zostanie dostosowany do panujacej aury, bo dzis jeszcze nie wiemy 
kiedy one sie rozpoczna. 

Wlasnie tego nie wiemy. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nasza gmina 
zlozyla wniosek o dofinansowanie z zakresu drogownictwa (dzialanie 2.2 Poprawa dostepnosci do regionalne-
go i ponadregionalnego ukladu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i 
gminne). Wniosek dotyczacy zadania pod nazwa „Budowa z przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódz-
kiej nr 438 (od ulicy Kozminskiej) do drogi powiatowej P4965” przeszedl pozytywnie ocene formalna i 
strategiczna wniosku preselekcyjnego. O pozytywnym wyniku oceny zadecydowala relatywnie wysoka liczba 
punktów przyznawana za poszczególne kryteria przez Komisje Oceny Projektów. W uzasadnieniu asesorzy 
zwrócili szczególna uwage na to, ze projekt spelnia zalozenia Szczególowego Opisu Priorytetów 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Planowane rozwiazania tech-
niczne wplywaja stosunkowo pozytywnie na poprawe bezpieczenstwa ruchu, poprawe warunków ekonomi-
cznych i turystycznych. Niestety ograniczona liczba srodków przeznaczonych na finansowanie w/w dzialan 
spowodowala, ze po wstepnym wyborze wniosków preselekcyjnych, nasz projekt znalazl sie na liscie rezer-
wowej (35 miejsce na liscie rankingowej na 177 zlozonych wniosków). Zadajemy sobie dzis pytanie co trzeba 
tak naprawde zrobic aby otrzymac te srodki - skoro nie pomaga dobrze i na czas sporzadzony  wniosek.

Od 8 wrzesnia 2008r. obowiazuja trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 
•„Jezewska” - zlokalizowany na terenie miasta Borek Wlkp. (15,7ha) przeznaczony pod lokalizacje obiektów 
produkcyjnych, skladów i magazynów oraz teren obslugi produkcji w gospodarstwach rolnych; 
•„Jezewo – tereny rekreacyjne” - rejon miejscowosci Jezewo (14,5 ha) przeznaczony pod tereny sportu i 
rekreacji; 
•„Jezewo – tereny sportowe” - równiez rejon miejscowosci Jezewo (2,5 ha) przeznaczony pod tereny sportu. 
Kazdy ma prawo wgladu do wyzej wymienionych miejscowych planów oraz otrzymania z nich wypisów i 
wyrysów, za które pobiera sie oplate administracyjna w wysokosci odpowiadajacej poniesionym kosztom ich 
przygotowania:
•od wypisu:
30zl – do 5 stron
50zl – powyzej 5 stron 
•od wyrysu: 
20 zl za kazda wchodzaca w sklad wyrysu pelna lub rozpoczeta czesc odpowiadajaca stronie stronie formatu A4 
(nie wiecej niz 200zl). 
Termin wydania wypisu i wyrysu to maksymalnie 30 dni od dnia zlozenia wniosku. Nie sa równiez wymagane 
mapy zasadnicze z zakreslonym terenem inwestycyjnym oraz nie dokonuje sie uzgodnien z odpowiednimi 
instytucjami. Dla porównania termin wydania decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu 
publicznego to 30 dni i zalezy od uzyskania uzgodnien wymaganych ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, a inwestycje skomplikowane moga powodowac wydluzenie czasu postepowania administ-
racyjnego.

Mimo, ze w budzecie Gminy z roku na rok przeznacza sie na budowe dróg wiecej srodków finansowych, to 
inwestycje drogowe niestety stanowia nadal najwieksza nasza bolaczke. Kosztorysy inwestorskie na podstawie 
których wprowadzamy zadanie do budzetu, bardzo szybko sie dezaktualizacja. Ceny robót wzrastaja w 
blyskawicznym tempie a nasz budzet niestety nie. Nie pozostaje nam nic innego jak dolozyc pieniedzy i 
umniejszyc zakres inwestycji. W sierpniu br. w Bruczkowie odcinek nowej nawierzchni drogi o dlugosci 350 
metrów wraz z chodnikiem kosztowal nas tylko - 327 525,35 zl. Wykonawca robót byla firma DROGBUD z 
Gostynia. 

Zakonczono kolejny etap modernizacji oswietlenia na terenie calej gminy. W wyniku tego zadania dolozono 
brakujacych linek i nowych lamp oswietleniowych. Choc zadanie wykonane to nadal ta sprawa budzi kontro-
wersje wsród mieszkanców, szczególnie w tych miejscowosciach gdzie brakuje slupów energetycznych. Aby 
uspokoic Panstwa informujemy, ze przystapilismy juz do trzeciego etapu prac projektowych na dobudowe 
slupów energetycznych na terenie naszej gminy. Prace te wykonywane sa sukcesywnie wedlug ustalonego 
harmonogramu prac. Beda trwaly troche dluzej niz poprzednie z uwagi na koniecznosc wykonania pelnej 
dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowe. Poczatek realizacji tej inwestycji przewidujemy 
wiosna 2009 roku.

Nowy plac zabaw na ul. Sportowej w Borku Wlkp. to dobry pomysl. Przylegajace do niego boiska sportowe 
oraz SKATE PARK fantastycznie wpisuja sie w calosc kompleksu sportowego. Rodzice troche odetchneli w 
tegoroczne wakacje bo zarówno dzieci jak i mlodziez milo spedzala tam czas. Jest to teren jeszcze nie do konca 
zagospodarowany ale bezpieczny. W przyszlosci planuje sie tam jeszcze inne atrakcje, moze lepiej nie 
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wyprzedzajmy faktów, o tym napiszemy w odpowiednim czasie. Za urządzenia placu zabaw zapłaciliśmy 
kwotę 28 694 zł brutto. Dobrze spisała się firma FORESTO ze Środy Wlkp. która nie tylko montowała te 
urządzenia ale również doradzała w ich wyborze. Urządzenia są bezpieczne i atestowane ale korzystanie z nich 
powinno odbywać się zgodnie z regulaminem. Bardzo prosimy osoby dorosłe, które przychodzą na plac zabaw 
ze swymi dziećmi, aby przeczytały ten regulamin, który jest zamieszczony na placu w widocznym miejscu. 
Szczególnie zwracamy uwagę aby dzieci na placu nie pozostawały same bez opieki. Choć urządzenia są 
bezpieczne nie trudno jednak o  wypadek. Szczególną prośbę kierujemy dla wszystkich którzy tam przebywają, 
aby nie niszczyli urządzeń i ławek bo ta dewastacja drogo nas kosztuje i zniechęca do dalszego inwestowania. 
Dbajmy o wygląd naszych terenów. Plac zabaw cieszy się ogromnym zainteresowaniem a więc jest to zachęta 
do dalszych działań. Z pewnością będą powstawały kolejne place zabaw i to już stanie się niebawem w 
Bolesławowie. A jest to zasługa Koła Gospodyń Wiejskich, OSP i Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. Ta 
nieformalna grupa przystąpiła do lokalnego konkursu grantowego w ramach programu „Działaj lokalnie VI” 
Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program ten jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropi 
w Polsce oraz lokalnej organizacji grantowej – 
„Stowarzyszenie Dzieci”. Program „Działaj 
lokalnie” umożliwia realizację projektów, które 
aktywizują mieszkańców na rzecz dobra wspólneg-
o. Do konkursu mogły przystąpić stowarzyszenia a 
także organizacje nieformalne. KGW złożyło 
wniosek na budowę placu zabaw Bolesławów – 
Leonów i uzyskało 5 942 zł. dotacji.  Plac zabaw 
powstanie do końca października tego roku. Jego 
lokalizację ustalono w pobliżu nowo budowane 
świetlice w Leonowie. Należy podkreślić, że 
planowane przedsięwzięcie oprócz doskonałego 
miejsca dziecięcej zabawy ma szansę stać się 
miejscem spotkań szerszej społeczności. 
Realizacja tego projektu jest dowodem na to, że 
połączone siły daję lepsze efekty. Dlatego też 
liczymy na współpracę i pomoc mieszkańców, a 
nagrodą za to będą uśmiechnięte buzie dzieci.

W sierpniu br. Gmina sprzedała dwa lokale mieszkalne usytuowane w budynku byłej szkoły w Koszkowie. 
Mieszkania zostały sprzedane ich najemcom w drodze bezprzetargowej. W budynku została wydzielona 
świetlica z przeznaczeniem dla mieszkańców Koszkowa. Dokonano również podziału i sprzedaży gruntów 
przylegających do budynku dotychczas użytkowanych przez tych mieszkańców lecz w drodze przetargu. W 
wyniku podziału gruntu powstały cztery działki rolne. Dwie równe działki o powierzchni 0,0332 ha, sprzedano 
za kwotę 3 540 zł za każdą z nich. Natomiast działkę o powierzchni 0,1853 ha sprzedano za kwotę 26 200 zł, a 
działkę o powierzchni 0.0722 ha sprzedano za kwotę 14 000 zł. Nabywcami tych działek zostali tamtejsi 
mieszkańcy. Pozostawiono tylko część gruntu od strony świetlicy z przeznaczeniem na działalność wioskową. 
Tym sposobem zagospodarowano budynek i przyległy teren. W drodze przetargu sprzedano również grunty 
rolne w Głogininie o powierzchni 1.97 ha za cenę 130 000, oraz w Jeżewie grunt o powierzchni 9.3182 zbyto za 
cenę 211 100. Nabywcami tych gruntów zostali również mieszkańcy naszej Gminy.

W celu bezpiecznego użytkowania dróg gminnych w okresie zimowym zawarliśmy umowy na wykonanie 
usługi odśnieżania i zwalczania śliskości oraz gołoledzi na tych drogach. Podzielono zadania i zawarto umowy 
z firmą Dalux oraz Spółdzielnią Kółek Rolniczych. W pobliżu miejsce szczególnie niebezpiecznych zostanie 
składowany piasek w celu umożliwienia posypania nawierzchni w trudnej sytuacji. O dokładnych punktach 
składowania piasku zostaną powiadomieni sołtysi wsi w terminie do końca września br. Osobę odpowiedzialną 
za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy  jest Pan Twardowski Mirosław  tel. 697800716.

Jak już wielu  z Państwa wie ,  od 2000 roku obowiązuje w Polsce 30-letni ,,Program usuwania azbestu  i 
wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski’’ Jest to Program priorytetowy w dziedzinie 
ochrony zdrowia i środowiska. Badania dowiodły, że  dobrze zabezpieczony azbest nie stanowi niebezpie-
czeństwa , ale za to  uszkodzony może stać się przyczyną wielu śmiertelnych chorób  m. in. raka płuc, o którym 
tak często słyszymy.  Idąc temu zagrożeniu naprzeciw w naszej gminie opracowany został   ,,PROGRAM 
USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST’’. Z treścią tego Programu możecie 
Państwo  zapoznać się na stronie internetowej  naszej gminy lub w Referacie Ochrony Środowiska  Urzędu 
Miejskiego. Program jest wieloletni , obejmuje lata 2008-2032. a realizując go konsekwentnie i wspólnymi 
siłami,  pozbędziemy się azbestu bez problemu.  Zdajemy sobie sprawę , że nic nie dzieje się za darmo !!!!! Jak 
więc pomóc naszym mieszkańcom !!!???? Podjęliśmy już pierwsze działania , które jak się spodziewamy 
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przyniosą rezultaty a mianowicie pomoc finansowa. W tej kwestii  podjęliśmy współpracę ze Starostwem 
Powiatowym w Gostyniu o wspólnym finansowaniu tych zadań tych zadań.  Koszty będziemy dzielić pomię-
dzy zainteresowanego, gminę i powiat czyli będzie partycypacja w kosztach.
O wszystkie szczegóły w tej sprawie i jak będzie wyglądała realizacja w praktyce  możecie Państwo pytać w 
Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp ., w Referacie Ochrony Środowiska  ( bezpośredni tel kontaktowy 697 800 
716 ) Seredcznie Zapraszamy!!!!

Co roku uczniowie naszych szkół pod opieką nauczycieli uczestniczą w akcji sprzątania świata. W bieżącym 
roku młodzież pracowała pod hasłem „Posprzątajmy polskie lasy”. Akcję przeprowadzono w dniach 19 i 21 
września, a motywem przewodnim było znajdowanie i likwidowanie dzikich wysypisk w lasach. Szczegółowe 
sprawozdanie z tej akcji zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Gmina Borek Wlkp., jako obszar szczególnie narażony, została objęta programem działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Obecnie trwają prace mające na celu identyfikację i rejest-
rację gospodarstw, które stanowią potencjalnie największe źródło emisji związków azotu. 
W związku z powyższym pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego przeprowadzą ankietyzację gospodar-
stw, której końcowym efektem będzie stworzenie rejestru. Gospodarstwa wpisane do rejestru, w czasie 
obowiązywania programu podlegać będą monitoringowi stanu rolnictwa (m.in. pogłowie zwierząt, struktura 
gospodarstw i użytkowanie gruntów, przeciętna wielkość nawożenia mineralnego i organicznego, wyposaże-
nie gospodarstw w infrastrukturę do magazynowania nawozów naturalnych).

Pod tym hasłem przeprowadzono kompleksową akcję odszczurzania na terenie Gminy Borek Wlkp. Od 15 do 
24 września br mieszkańcy naszej gminy zostali zobowiązani do wyłożenia trutki na  gryzonie na swoich 
posesjach. Urząd Miejski w Borku Wlkp. odpowiednio wcześniej poinformował mieszkańców co należy do ich 
obowiązków w tym okresie. Czy działania te przyniosły rezultaty? Odpowiedź na to pytanie będziemy mogli 
udzielić w terminie późniejszym po dokonaniu podsumowaniu. Przeczytacie o tym Państwo na stronie 
internetowej naszego Urzędu.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, za którego uważa się osobę fizyczną, osobę 
prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa 
rolnego. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku 
przysługuje temu współposiadaczowi,   w stosunku do którego pozostali wyrażą pisemną zgodę. Pisemna 
zgoda nie dotyczy współmałżonków.
Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego.
Producent rolny chcąc odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej 
musi złożyć wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia 
gruntów, będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu. 
Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego w 2008 r. należy dołączyć:
- faktury VAT za zakupiony olej napędowy wystawione w okresie od 1 marca 2008 do 31 sierpnia 2008 r. 
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
Określenie kwoty podatku do zwrotu oraz sposób ustalenia limitu 
Producent rolny otrzyma zwrot podatku akcyzowego w zależności od ilości zakupionego oleju napędowego 
przeznaczonego do produkcji rolnej, jednak nie więcej niż 86 litrów na      1 ha użytków rolnych. Kwotę zwrotu 
podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego wynikającej z faktur VAT (jednak nie 
więcej niż 86 l) oraz stawki zwrotu podatku do 1 litra oleju napędowego, (w 2008r. – 0,85 zł/litr) i powierzchni 
użytków rolnych określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 kwietnia 2008r. Przy 
ustaleniu limitu nie uwzględnia się:
- gruntów rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,
- gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza
Maksymalny zwrot środków w 2008r. wynosić będzie 73,10 zł na 1 ha.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w terminie:
- od 1 do 30 września wraz z fakturami VAT za zakupiony olej napędowy wystawionymi  w okresie od 1 marca 
do 31 sierpnia 2008r.
Wydawanie decyzji ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego nastąpi od 1 do 31 października 2008 
natomiast jego wypłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego w terminie od 3 do 30 
listopada 2008r.  
* do 31 sierpnia 2008 r. rozpatrzono:
- 5 wniosków o odroczenie podatków w tym 4 wnioski rozpatrzono pozytywnie
a 1 odmownie 
- 15 wniosków o umorzenie w tym 5 wniosków o umorzenie odsetek, 1  wniosek rozpatrzono odmownie a 
pozostałe 9 rozpatrzono pozytywnie 
 do 31 sierpnia 2008 r. udzielono: 
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 9 zwolnień z tytułu kupna gruntów

 4 ulgi inwestycyjne z tytułu modernizacji lub budowy budynków inwentarskich 

Każdego roku w okresie prac żniwnych wzrasta zagrożenie pożarowe. Rolnicy, a szczególnie strażacy 
niespokojnie nasłuchują, czy dźwięk syreny nie przerwie spokojnej pracy.  Zagrożenie pożarowe w tym okresie 
spowodowane jest składowaniem dużej ilości płodów rolnych w stertach, stodołach oraz innych budynkach 
gospodarczych. Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów są wysokie temperatury powietrza, wady 
maszyn i urządzeń rolniczych, a także nieostrożność rolników. Zdarzają się również tzw. celowe podpalenia. 
Tegoroczne żniwa były spokojniejsze niż zwykle ale jednak pożary miały miejsce:

 26 lipca 2008 roku miał miejsce pożar na Głosinach w Borku Wielkopolskim – paliła się słoma na obszarze 
ok. 1,0 ha,  a pożar niebezpiecznie zbliżył się do zabudowań,

 26 lipca 2008r. – palił się rów w Dąbrówce,

 31 lipca 2008r. – w Zimnowodzie, z ogólnej powierzchni pola wynoszącej 120 ha, spaliło się 0,5 ha słomy,  

 1 sierpnia 2008r. – w Trzecianowie spaleniu uległo około 1,0 ha zboża na pniu oraz słomy po kombajnie. 
W akcji ratowniczej wzięły udział jednostki OSP  z terenu Gminy Borek Wlkp.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się seminaria na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które 
odbyły się 24 sierpnia br. w Internetowych Centrach Edukacyjno - Oświatowych w Jeżewie i Głogininie. 
Podczas zajęć omówione zostały następujące zagadnienia: wprowadzenie do tematu ratownictwa medyczne-
go, nagłe zatrzymanie krążenia – przyczyny, objawy i postępowanie ratownicze, resuscytacja krążeniowo-
oddechowa osoby dorosłej, resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka i niemowlęcia, postępowanie w 
zadławieniach u dorosłych, dzieci i niemowląt, postępowanie ratownicze w omdleniach i drgawkach, demon-
strowanie różnych pozycji złożeniowych, zachowanie się w przypadku wypadku (ogniwa łańcucha przeżycia: 
- organizacja miejsca zdarzenia, - łączność alarmowania, - pomoc przedlekarska niesiona przez świadków 
zdarzenia, - wczesna defibrylacja, - pomoc specjalistycznych służb ratunkowych), aspekty psychologiczne i 
cywilno-prawne udzielania pomocy. Ogółem przeszkolonych zostało pięćdziesięciu pięciu uczestników, w 
tym młodzież i dzieci z terenów wiejskich naszej gminy.   Seminarium prowadziła Pani Ewa Wasielewska - 
absolwentka Podyplomowego Studium Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego II Akademii 
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dzięki pomocy Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gostyniu wszyscy mieli okazję odbycia ćwiczeń praktycznych na manekinach osoby 
dorosłej i dziecka.

Miło nam wszystkich poinformować, że uczennica II klasy Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Zimnowodzie – Joanna Strzelczyk,  zdobyła wyróżnienie w konkursie literackim ( opowiadanie z elementa-
mi fantastycznymi inspirowane motywami baśniowymi). Organizatorem konkursu była Wojewódzka biblio-
teka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 17 czerwca 
208 r. w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy uczennicy, opiekunom i rodzicom.

W ramach  porozumienia  o współpracy  zawartego dnia 25 lutego  2008r pomiędzy  Stowarzyszeniem „Ja też 
pomagam„ z Gostynia  a Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w ramach projektu tutejszy ośrodek otrzymał 6 
miejsc do Teatru Muzycznego w Poznaniu  na spektakl pt. „Hrabina Marica”.
Wyjazd  do teatru zorganizowano dnia 13.06.2008r.
Koszt  uczestników  naszej gminy to ubezpieczenie i dojazd  do miejsca zbiórki tj. Gostyń. Pozostałe koszty 
ponosiło Stowarzyszenie.
Projekt skierowany  był do osób starszych.
Podajemy do wiadomości, że  osoby zainteresowane mogą zgłosić się do tutejszego ośrodka
 i w przypadku otrzymania  miejsc  na podobne wyjazdy  osoby te będą wytypowane. 

Pragniemy  poinformować, iż ośrodek  uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą „Dostępny  publiczny 
środek komunikacji  elektronicznej służy  do przekazywania  informacji  w formie elektronicznej  do pod-
miotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie  dostępnej sieci teleinformatycznej”. W celu  złożenia  
dokumentu  elektronicznego  należy  wypełnić dostępny formularz  na stronie internetowej MGOPS Borek 
Wlkp. pod adresem,   na którym widnieje zakładka  elektroniczna skrzynka podawcza  opatrzyć go  bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym  wygenerowanym w oparciu o certyfikat  kwalifikowany  wydany przez 
dowolnego polskiego wydawcę. Po złożeniu  elektronicznego  dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe 
Poświadczenie Odbioru.

Osoby zainteresowane  mogą skorzystać z darmowej odzieży. Darmowa odzież dostępna w godzinach 
urzędowania w wyznaczonym pomieszczeniu ośrodka. Wszystkim tym , którzy  ofiarują odzież serdecznie 
dziękujemy.
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Uprzejmie informujemy, ze tutejszy osrodek bedzie realizowal nowa ustawe z dnia 07 wrzesnia 2007 r. o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Osoby,  które korzystaly z  zaliczki alimentacyjnej  do dnia 30 
wrzesnia br.,  beda musialy ubiegac sie o swiadczenia z  nowej ustawy.

Podajemy do wiadomosci, ze od nowego okresu zasilkowego  wyplata swiadczen rodzinnych,  zasilków 
pielegnacyjnych, swiadczen opiekunczych w formie gotówkowej i na konta osobiste  bedzie  wyplacana  20-go 
kazdego miesiaca.

Tutejszy osrodek  wspóluczestniczyl w utworzeniu grupy kobiet  do pracy w Osiecznej k/Leszna. Dzieki temu  
okolo 35 osób uzyskalo  zatrudnienie.  Komfortem  jest to, ze firma  zorganizowala autobus, który  zabiera  i 
odwozi  osoby do pracy. Wszystkim Paniom, które zdecydowaly sie podjac zatrudnienie zyczymy wytrwalosci 
i zadowolenia.

Dzieki  nowozencom z  naszej gminy ,którzy zasponsorowali  przybory  szkolne   udalo  sie wesprzec ta forma 
pomocy  dzieci z  czternastu  najbardziej potrzebujacych rodzin

Dnia  26  sierpnia 2008r Rada Ministrów  ustanowila program  pomocy  dla rodzin rolniczych, w których 
gospodarstwach rolnych powstaly szkody spowodowane przez  susze i huragan w 2008 r. Udzielanie pomocy  
spolecznej  rodzinom rolniczym  prowadzacym gospodarstwa rolne, bedzie na podstawie  ustawy  o pomocy 
spolecznej  w formie jednorazowego  zasilku celowego .Zasilki beda udzielane przez  tutejszy  osrodek 
pomocy spolecznej.  Szczególowe zasady i tryb udzielania pomocy spolecznej rodzinom rolniczym , w których  
gospodarstwach  rolnych   powstaly  szkody spowodowane przez susze lub huragan  w 2008 r.  zostana 
uregulowane w rozporzadzeniu. Blizszych  informacji  udzielimy poprzez kurendy .

W okresie od czerwca do listopada  br. w ramach "AKCJI  ROWY" zatrudniono 7 pracowników bezrobotnych 
oraz 5 pracowników w ramach robót publicznych. W tym okresie zatrudniono równiez 10 osób w ramach prac 
spoleczno uzytecznych. Pracownicy  wykonuja prace porzadkowe i pielegnacyjne na terenie gminy.

Rada Miejska Borku Wlkp. w dniu 28 sierpnia 2008 roku podczas obrad XXII sesji podjela nastepujace 
uchwaly w sprawie:
•Utworzenia Zakladu Aktywnosci Zawodowej w Leonowie
•Wsparcia finansowego projektu „Renowacja Bazyliki na Swietej Górze w Gostyniu i renowacja otoczenia 
zespolu zabytkowego (Gmina Borek Wlkp. na to zadanie deklaruje wole wsparcia finansowego w latach 2010-
2013 do kwoty 20 tys rocznie. Dofinansowania gmina udzieli tylko w przypadku otrzymania przez Bazylike 
srodków unijnych).
•Powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjo-
nowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami sciekowymi dla gmin objetych porozumieniem wraz z 
budowa zakladu zagospodarowania odpadów Jarocin z siedziba w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami 
przeladunkowymi” oraz zawarcie porozumienia (W zwiazku z planowanym wypelnieniem skladowiska 
odpadów komunalnych w Karolewie do  2012 roku oraz brakiem mozliwosci pobudowania dalszych kwater 
Gmina Borek Wlkp. przystepuje zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami do planowanego 
Zakladu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie z siedziba w Witaszyczkach. Szczególowe warunki 
przystapienia do zadania zwiazanego z budowa ZZO w Jarocinie okresla porozumienie.
•Ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2008 z Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i 
Gospodarki Wodnej (Zgodnie z ta uchwala w 2008 roku z Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska reali-
zowane bedzie zadanie polegajace na zorganizowaniu gospodarki odpadami i osadami sciekowymi o którym 
mowa w powyzszej uchwale)
•Zmieniajaca uchwale w sprawie przyjecia Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Borek Wlkp. na lata 2007 
-2013 (aktualizacja cenowa i merytoryczna WPI) 
•Zmian budzetu i  w budzecie (zmiany dotycza zwiekszenia dochodów z tytulu dotacji na swiadczenia 
rodzinne, zaliczke alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecz-
nego
•Zaciagniecia zobowiazan o wartosci przekraczajacej granice ustalona w uchwale budzetowej (dotyczy 
rozbudowy i remontu ratusza)
•Zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr. 4087P na terenie gminy Borek Wlkp. do kategori dróg gminnych (ul. 
Pogorzelska odcinek od skrzyzowania na ul. Zdzieskiej do przepustu w miejscowosci Karolew)
•Zmiany w regulaminie przyznawania nagród dla nauczycieli szkól i przedszkoli prowadzonych przez Gmine 
Borek Wlkp. (Zmiany dotycza zapisów dotyczacych zmiany miejsca skladania wniosków o nagrode 
Burmistrza Borku Wlkp. w zwiazku z likwidacja ZEAS)
•Zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych na 
terenie Gminy Borek Wlkp. (Zmiany w uchwale sa rezutatem likwidacji ZEAS i przejecia zadan z zakresu 
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oświaty przez Urząd Miejski w Borku Wlkp. oraz likwidacją obsługi kasowej w szkołach i Urzędzie.

Dnia 13 lipca Zespół Folklorystyczny „Borkowiacy” świętował 35-lecie swojej działalności. Rocznicową 
uroczystość połączono z VII Prezentacjami Zespołów Ludowych Południowo – Zachodniej Wielkopolski.
Tradycyjnie już Prezentacje poprzedził korowód wykonawców oraz zaproszonych gości, który przemaszero-
wał na Rynek, gdzie przed Tablicą Pamiątkową Jana Pawła II złożono kwiaty i zapalono znicze oraz odśpiewa-
no „Barkę”. Na estradzie wystąpiło 6 ludowych zespołów: „Borkowiacy”, „Biskupianie” z Domachowa, 
„Tośtoki” z Pęczkowa, „Studzianna” ze Studzianny, „Słowianie” z Pakosławia oraz Kapela „Znad Orli” z 
Koźmina Wlkp. Wszystkie zespoły otrzymały upominki oraz dyplomy. Po oficjalnym zamknięciu Prezentacji  
zespoły oraz wszyscy zaproszeni goście udali się do 
sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury aby 
świętować wraz  z Jubilatami ich 35 urodziny. 
Jubileuszową uroczystość otworzył występ 
„Borkowiaków”. Kierowniczka Zespołu Pani 
Teresa Majchrzak,  ze wzruszeniem przypomniała 
o wieloletniej aktywności Zespołu na arenie kultury 
oraz zdobytych wyróżnieniach i odznaczeniach. 
Ciepłymi słowami wyraziła swoją wdzięczność dla 
członków Zespołu za ich ogromne zaangażowanie; 
podziękowała wszystkim osobom i instytucjom 
wspierającym Zespół przez minione lata. Minutą 
ciszy uczczono pamięć zmarłych „Borkowiaków”.
Jubi leuszowe gratulacje  zapoczątkował  
Przewodniczący Rady Miejskiej Borku Wlkp. Pan 
Roman Kręciołek i Sekretarz Gminy Pani Elżbieta 
Pawlak. Następnie życzenia jubilatom złożyli: przedstawiciele władz powiatowych z Wicestarostą Panem 
Januszem Sikorą na czele, sponsorzy, chór „Jutrzenka”, Koło Gospodyń z Borku Wlkp. i Michałowa oraz 
zaprzyjaźnione zespoły ludowe. Również Jubilaci skierowali wyrazy podziękowania i wdzięczności dla swojej 
wieloletniej kierowniczki Pani Teresy Majchrzak  oraz instruktorki tańca pani Apolonii Pierzchałka i osób 
związanych z organizacją jubileuszowej uroczystości. Członkowie Zespołu otrzymali listy gratulacyjne oraz 
upominki. Lampką szampana wzniesiono toast i odśpiewano „sto lat”. Po podaniu  kolacji gości do wspólnej 
zabawy zaprosił Zespół „Jaraczewioki” z Jaraczewa . Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. 

Dzieci i młodzież nie nudziły się w czasie wakacji. Organizacją zajęć wakacyjnych zajęły się szkoły,  Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, dwie  organizacje LOK i inne organizacje  społeczne.
Pierwszy turnus rozpoczął się już 23 czerwca w Wycisłowie  a ostatni zakończył się 8 sierpnia w Miejsko 
Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. Ogółem z letniego wypoczynku skorzystało 400 dzieci. Każdy z 
turnusów wyróżniał się czymś szczególnym, aby zachęcić dzieci do udziału w półkoloniach. Program był 
bardzo urozmaicony i dostosowany do przedziału wiekowego uczestników. Były ”wakacje na wesoło i 
sportowo”, były obozy wędrowne, poznawcze. Oczywiście nie obyło się bez wyjazdów do kina i na basen oraz 
do kręgielni. Obozowicze zwiedzali ciekawe zakątki gminy, powiatu i województwa. Przeprowadzono 
mnóstwo zajęć i  zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Odbyły się również spotkania  z przedstawicielami 
policji, straży i koła łowieckiego Widawa z Wrocławia. Uczestnicy półkolonii próbowali wcielać się w różne 
profesje, był  dzień Kowbojski w 
Skokowie, Wodnika w Cichowie, Pirata 
w Kościanie, Żołnierza w Poznaniu oraz 
Kaskadera i Trapera. Szkolne koło LOK 
pokusiło się o zorganizowanie wypoc-
zynku z udziałem osób niepełnosp-
rawnych ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Gostyniu. Atrakcją 
były treningi strzeleckie, konkursy 
sportowe i plastyczne. Rozgrywano 
mecze oraz rzucano granatem. Z 
ciekawością uczestnicy zwiedzali 
Jednostkę Wojskową w Lesznie, 
największym zainteresowaniem 
cieszyła się izba żołnierska. Wszystkie 
turnusy finansowane były ze środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Niektóre z 
nich otrzymały dofinansowanie ze 
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Starostwa Powiatowego oraz Wojewody Wielkopolskiego. Oczywiście wkład finansowy wnieśli też rodzice i 
nie obyło się bez pomocy sponsorów. Bezpośrednią opiekę nad turnusami sprawowali nauczyciele i  peda-
godzy z naszych szkół  oraz pracownicy i osoby które zaoferowały swoją pomoc. Za to im wszystkim serdecz-
nie dziękujemy. Dziękujemy też dzieciom za udział w naszych gminnych turnusach.

Już od wielu lat Dożynki są tradycyjnym świętem, podczas którego rolnicy dziękują za zebrane plony. Są też 
okazją do wypoczynku i dobrej zabawy po pełnej wysiłku pracy  na roli. W tym roku święto plonów odbyło się 
w naszej gminie 10 sierpnia.
Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godzinie piętnastej mszą dziękczynną za plony, odprawioną przy 
ołtarzu polowym przez boreckiego proboszcza Romana Grocholskiego, który wygłosił okolicznościową 
homilię. Koncelebrował ksiądz Eugeniusz Kiszka, proboszcz parafii w Zimnowodzie. Podczas mszy śpiewał 
chór „Jutrzenka”. Obrzęd dożynek przeprowadził Zespół Regionalny „Borkowiacy”, natomiast w części 
artystycznej zaprezentował się Zespół Ludowy „Studzianna „ ze Studzianny oraz Kapela „Znad Orli” z 
Koźmina Wlkp. Kulminacyjnym punktem  było złożenie na ręce Burmistrza Borku Wlkp. pana Mariana 
Jańczaka tradycyjnego bochenka chleba oraz wieńca dożynkowego. Oficjalnego przekazania dokonali 
Starosta Dożynek pan Zbigniew Biskup oraz Starościna pani Mirosława Porzucek. 
Kolejnym miłym akcentem  było obdarowanie chlebem zaproszonych gości. Gośćmi honorowymi obchodów 
dożynkowych byli przedstawiciele lokalnego samorządu ,boreckiego urzędu, sołtysi i księża.
W czasie trwania dożynek  mogliśmy podziwiać wystawy rękodzieła KGW z Borku Wlkp., KGW z 
Michałowa, KERiI z Szelejewa oraz DPS z Zimnowody. Szczególne zainteresowanie wzbudziła wystawa 
motorów Wielkopolskiego Bractwa Motocyklowego z Borku Wlkp. a także wystawa gołębi pocztowych i 
drobiu ozdobnego z Poznania. W programie święta plonów znalazły się różne konkursy np.: zabawy  dla dzieci, 
konkurs jedzenia pączków na czas,  a sołectwa rywalizowały  o nagrodę Burmistrza Borku Wlkp. Po trudnych 
zmaganiach sprawnościowych nagrodę zdobyło sołectwo Karolew. Imprezie towarzyszyła loteria fantowa , 
dodatkową atrakcją były stanowiska rekreacyjne dla dzieci. Uroczystości dożynkowe odbywające się na 
Stadionie Miejskim w Borku Wlkp. zakończyły się wieczorną zabawą do której przygrywał Zespół Super Max. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, którzy zaangażowały sie w organizację dożynek.

W zimne sobotnie popołudnie 13 września odbył się na naszym  Rynku ostatni w sezonie wyścig z cyklu 
Korona Miast. Po wcześniejszym wyścigu dzieci, na trasę  o długości 66 km wystartowali kolarze z grup CCC 
Polsat Polkowice, Mróz Action Uniqua, DHL-Author i Pacyfic Toruń.    
Wyścig dzieci odbywał się w dwóch grupach wiekowych, roczniki 2000-2001 i 1999-1998. 
Spośród 29 małych kolarzy najszybciej do mety dojechali: Rzepka Natalia, Przybylak Karolina, Gruchała 
Hubert i Jatczak Artur – zajmując pierwsze miejsca w swojej kategorii wiekowej.
W wyścigu ELITY wystartowało 22 kolarzy, z czego ukończyło 8. Pierwszy na mecie wyścigu  był Robert 
Radosz z średnią prędkością ponad 44km/h, drugi Tomasz Lisowicz, a za nim kolejno Wojciech Pawlak, Artur 
Detko, Piotr Osiński i Marcin Osiński. III Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Borku Wlkp. było wyści-
giem podsumowującym serię wyścigów z cyklu Korona Miast. W końcowej klasyfikacji Korony Miast 
triumfował Błażej Janiaczyk z grupy Mróz Action Uniga, wyprzedzając Łukasza Bodnara z DHL AUTHOR i 
Krzysztofa Jeżowskiego z CCC Polsat Polkowice. Tradycyjnie nie zabrakło również wyścigu VIP-ów. 
Pierwszy na metę wjechał Dariusz Wojciechowski inicjator tego wyścigu przed  Pawłem Rychlickim.  Udział 
dzieci w tym wyścigu był trafnym pomysłem bo wystartowala ich bardzo prężna grupa w tym chłopcy i 
dziewczęta. Trwała ostra rywalizacja, oczywiście nie obyło się bez płaczu i upadków. Dzieci znakomicie 
prezentowały się w strojach kolarskich. Niektórzy z nich zaprezentowali wysoką klasę, a więc jest szansa że 
kolarstwo w Borku nie upadnie. Niżej podajemy najlepszych kolarzy w kategoriach dziecięcych. Uczestnicy 
wyścigu otrzymali puchary, dyplomy i upominki. Wyścig dzieci rocznik 2000-2001
chłopcy
1.Gruchała Hubert
2.Szakiel Mikołaj
3.Rożek Kacper
dziewczęta
1.Rzepka Natalia
2.Wojtkowiak Katarzyna
3.Hyżyk Sandra
Wyścig dzieci rocznik 1999 - 1998
chłopcy
1.Jatczak Artur
2.Kaminiarz Cezary
3.Zakrzewski Marcin
dziewczęta
1.Przybylak Karolina
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Dnia 31 sierpnia 2008 roku na placu  w Karolewie odbyło się 
„Zakończenie Lata ‘2008”. Imprezę połączono  z Dożynkami 
Wiejskimi z Karolewie.  Po uroczystej Mszy Św. rozpoczęły się  
obrzędy dożynkowe.
Dzieci miały okazje poznać Clowna Stanisława, z którym miło 
spędziły popołudnie . W trakcie imprezy odbyło się podsumowanie 
wakacyjnego konkursu ph. „ Nie przegap młodości – żyj w trzeź-
wości”. Wyłoniono (spośród 30 prac) zwycięzców w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych: I kategoria (dzieci w wieku 7-10 lat): 
I miejsce: Hyżyk Sandra ( Borek Wlkp.), II miejsce: Mróz Karolina ( 
Borek Wlkp.), III miejsce: Koncewicz Monika ( Borek Wlkp.). II 
kategoria ( dzieci od 11 do 13 lat): I miejsce: Janowska Magdalena ( 
Jawory), II miejsce: Marciniak Małgorzata (Karolew), III miejsce: 
Bartkowiak Ewa ( Borek Wlkp.).III kategoria (od 14 lat): I miejsce: 
Kończak Justyna ( Borek Wlkp.). W nauczaniu indywidualnym 
wyróżniona została praca Polaszyk Mileny z Wycisłowa. Nagrody 
zostały zakupione ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Odbyło się również podsumowanie i 
wręczenie nagród konkursu plastycznego ph. „ Portret starosty i 
starościny dożynek gminnych 2008 r.” ( w Borku Wlkp.):
I miejsce: Małgorzata Marciniak ( portret starościny)
II miejsce Milena Harendarz ( portret starosty)
Wyróżnienie otrzymali: Kacper Filipiak i Aleksandra Szczepaniak  
Dalej odbywały się pokazy i konkurencje sportowe, a końcowym uwieńczeniem imprezy była zabawa 
taneczna.

Biblioteka Publiczna w Borku Wlkp. uprzejmie prosi wszystkich czytelników, którzy nie mogli z różnych 
względów zwrócić wypożyczonych książek o dostarczenie ich do biblioteki. Informujemy, że do końca 
października książki można zwrócić bez ponoszenia konsekwencji finansowych !

Biblioteka  Publiczna Miasta I Gminy Borek Wlkp.  zaprasza dzieci do 10 lat  do udziału w konkursie na prace 
plastyczne z plasteliny (modeliny) ph. ,,najciekawsza postać  z bajki” technika wykonywania prac : przedsta-
wienie postaci z bajki w formie przestrzennej z plasteliny ( modeliny) Termin składania prac: 10.10.2008 r. w 
Bibliotece Publicznej w Borku Wlkp.
Prace należy złożyć w bibliotece.

 Piłka  nożna
Młodzi   adepci  piłki  nożnej   rozpoczęli   zajęcia  przygotowujące do  rozgrywek  młodzików  Okręgu 
Leszczyńskiego  od  18  sierpnia  i  trenowali  ciężko  na  miejskim stadionie do  31  sierpnia 2008 ,  pod  
czujnym  okiem  trenera  Tomka  Gawrońskiego. Zajęcia  odbywały  się w  godzinach  10 – 12,00  a  
uczęszczało w  nich  25 młodzików  z  klas  piątych  i  szóstych.

Piłka  ręczna
Okres  wakacji   to  czas  przygotowań do  
zbliżających  się rozgrywek  o  Mistrzostwo  
Wielkopolski Juniorek  Młodszych  w  Piłce  
Ręcznej. W  tym  roku   młode   
szczypiornistki  (  14  zawodniczek) okres  
przygotowań rozpoczęły  od  11  sierpnia , 
spotykając  się codziennie  na  boreckim  
stadionie, gdzie  doskonaliły  sprawność 
ogólną pod  okiem  E. Wojciechowskiej  .
17  sierpnia  rozpoczęły  kolejny  etap  
przygotowań,  na  zgrupowaniu  w  
Szczecinku, gdzie  zajęcia  miały  przede  
wszystkim  charakter   techniczno – taktyczny 
. Dziewczęta  trenowały  dwa  razy  dziennie  
na  hali  sportowej i  dodatkowo  jeden  
trening  w…..plenerze , czyli  zabawy  bieżne  
na  piasku  i  wycieczki  kajakowe lub  na  
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rowerach  wodnych.   Wszystkie  zawodniczki dzielnie  zniosły  trudy  przygotowań i  już teraz  zapraszają  do  
Koźmina na  zbliżające  się mecze  UKS  Borek Wlkp., niestety ze  względów  oczywistych, mecze  nie  mogą 
odbywać się w  Borku ( 25.10 i  22.11. 2008 )

Strzelanie
Członek Szkolnego Koła LOK w Borku Wlkp. i Klubu LESNA w Lesznie – Mariusz Stanisławski z Borku 
Wlkp.  zakwalifikował się do Mistrzostw Polski w strzelaniu z KPN . Zawody odbędą się 25-26.09.2008r. w 
Krakowie. Zakwalifikował się również do Finału Pucharu Polski – zawody odbędą się 27-30.09.2008r. w 
Zielonej Górze. 
„Jesteśmy dumni, że nasz wychowanek osiąga tak wysokie wyniki w strzelectwie sportowym. Mariusz - 
życzymy Ci powodzenia !” powiedział Prezes Szkolnego Koła LOK w Borku Wlkp.
Od 24 września 2008r. godz. 17,00 w każdą środę - wznawiamy zajęcia strzeleckie . Zapraszamy chętnych na 
strzelnicę w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. 

Piłka plażowa.
 W dniu 23 sierpnia br. odbył się w 
Borku Wlkp.  turniej piłki 
p l a ż o w e j .  W  z a w o d a c h  
u c z e s t n i c z y ł o  9  d r u ż y n  
podzielonych na 2 grupy, w których 
rywalizowano każdy z każdym.
W spotkaniu finałowym wystąpiły 
pary: Bąk Piotr/Wira Mariusz – 
Figielek Krzysztof/Kędzia Bartosz 
13:15/15:13/15:9/2;1
Wyniki:
1.Bąk Piotr/Wira Mariusz
2 . K ę d z i a  B a r t o s z / F i g i e l e k  
Krzysztof
3.Roszak Piotr/Walczak Mateusz
4.Dopierała
 Magdalena/Kasperkowiak Piotr
5.Janowski Piotr/Roszak Tobiasz
Zwycięzcy otrzymali puchary a 5 pierwszych par nagrody rzeczowe. Organizatorem zawodów było: Ognisko 
TKKF „Kosmos” w Borku Wlkp. oraz Grupa „Unirol” z Borku Wlkp., która była zarazem głównym sponsorem 
zawodów.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2008 roku ulegają zmianie godziny pracy Urzędu. 
W poniedziałki od 8.00 do 16.00; od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. W tych godzina urząd będzie pracował 
do dnia 27 lutego 2009 r.  

Możesz zawiesić swoją działalność!
Od 20 września br. można zawiesić oraz wznowić działalność gospodarczą. Możliwość taką daje ustawa z dnia 
10 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ( art. 14a) oraz niektórych innych 
ustaw. 
Działalność gospodarczą można zawiesić na okres od 1 do 24 miesięcy i może to zrobić tylko ten 
przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników.
Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej są zwolnione z opłat.

Z żalem i smutkiem informujemy, że zmarł pogrążony w chorobie Marian Roszak sołtys wsi Studzianna. 
Pożegnaliśmy go na cmentarzu w Dolsku dnia 13.09.2008 r. Rodzinie i bliskim składamy serdeczne 
kondolencje.

Burmistrz Borku Wlkp.
Marian Jańczak

wraz z pracownikami
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