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Nowe targowisko tuż tuż!
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RATUSZ

DROGI GMINNE.

BUDOWA TARGOWISKA

MODERNIZUJEMY M-GOK!

Jak Państwo już wiecie od prawie 10 miesięcy trwają prace
związane z remontem Ratusza. Na dziś można powiedzieć, że
wyszliśmy już z podziemi i prace nabierają widocznego okiem
tempa. Wprowadzone zmiany w budynku zostały generalnie
dostosowane do lepszej i bardziej dostępnej obsługi klienta. Z
uwagi na charakter budynku i braku możliwości dalszej
rozbudowy wielkich zmian nie dało się wprowadzić ale
wystarczy aby lepiej pracować. Nowością jest winda dla osób
niepełnosprawnych i hala operacyjna, w której mieścić się
będzie obsługa klienta z wydłużonym czasem pracy oraz
stanowiska pracy urzędników, których specyfika pracy
wymaga stałego kontaktu z klientem. W samym budynku
powiększono salę posiedzeń a pozostałe pomieszczenia
biurowe zostały dostosowane do charakteru pracy poszcze-
gólnych stanowisk. Zmiany dotyczą również poddasza, który
po remoncie nabierze roboczego charakteru. Przebudowano i
dostosowano do potrzeb archiwum urzędowego piwnicę.
Ratusz jest obiektem zabytkowym otoczonym szczególną
opieką konserwatorską a zarazem jest wizytówką naszej
bytności. Głównym założeniem współczesnej konserwacji
obiektów zabytkowych jest zachowanie w jak największym
stopniu substancji zabytkowej. Przed wykonawcą, który
prowadzi remont takiego obiektu stawia się bardzo wysokie
wymagania. Prace w takich budynkach podlegają innym
przepisom niż w obiektach niebędących zabytkami. Tutaj nic
niemożnawykonaćw sposób prosty i nowoczesny. Bawimy się
po prostu w odtwarzanie i konserwację. Nie ma co ukrywać, że
począwszy od dachu pomury, piwnice, fundamenty i instalacje
napotkaliśmy na wiele niespodzianek technicznych, które
niewątpliwie nas zaskoczyły. Aby nie wstrzymywać prac
należało je szybko rozwiązać tak, aby żadne służby tego nie
zakwestionowały. Sporo czasu poświęcamy tej budowie
jesteśmy w codziennym i stałym kontakcie z wykonawcą,
budową i służbami nadzoru. Pierwsze efekty już są widoczne.
Wykonawca uspakaja nas, że to co najgorsze już za nami i
roboty będą nabierały tempa. Wkrótce ujrzycie Państwo na
ratuszu nowe okna elewację, która budzi zaciekawienie wielu
osób i odnowiony stary zegar. Już niewiele czasu zostało do
zakończenia zadania ale aby efekt nowego ratusza był
widoczny i zadawalający to należy jeszcze cośwykonać.Wtym
momenciemyślimyo ratuszu, który będziemalowany światłem
zewnątrz. Obecnie zajmujemy się tą sprawą. Pierwsza próba
oświetlenia zostanie wykonana po usunięciu rusztowań z
budynku po której to ocenimy jakiego typu i barw oświetlenia
nasz ratusz potrzebuje aby cieszył oko. Mamy nadzieję, że do
końca roku inwestycja się zakończy i będziemy mogli przed-
stawić Państwu szczegóły nowego ratusza.

Mieszkańcy Trzecianowa, Wygody i Głoginina doczekali się
nowych odcinków dróg gminnych.
WTrzecianowie położono dywanik bitumiczny na odcinku 530
mb a także wykonano rów odwadniający na odcinku 230 mb.
Koszt tego zadania wyniósł 169.400,42 zł. W Wygodzie
położono nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 300mb za
kwotę 84.434,89 zł, a w Głogininie wyremontowano nawierz-
chnię drogi dywanikiem asfaltowym na odcinku 960 mb za
kwotę 250.455,03 zł. Ogółem z tego tytułu Gmina wydat-
kowała kwotę 504.290,34 zł z czego dofinansowanie FOGR
wyniosło 120.000,00 zł.

Długo trwały przygotowania do budowy nowego targowiska
miejskiego. Przypomnijmy, że lokalizacja targowiska została
usytuowana na gruncie gminnym wzdłuż drogi naprzeciw
Przedszkola w Karolewie. Zadanie to powierzono do wyko-
nania nowo powstałej Spółce Gminnej - Zakładowi Usług
Komunalnych, której Rada Miejska przekazała grunt pod
budowę wraz z jej powołaniem w 2007r. W sierpniu tego roku
rozpoczęły się pierwsze prace budowlane. Zadanie to realiz-
owane jest w systemie gospo-darczym przy udziale drugiej
spółki gminnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Karolewie. Kosztorysowa wartość zadania wynosi 645.269,05
zł. a rzeczywista będzie znana po zakończeniu prac. Liczymy
na to, że system gospo-darczy znacznie obniży koszty budowy.
Projekt przewiduje wybudowanie 76 miejsc targowych,
budynek z sanitariatami oraz 94 miejsca parkingowe - w tym 5
dla osób niepełnosprawnych. Pierwszych efektów możemy
spodziewać się jużw listopadzie.

Bardzo ucieszyła naswiadomość, która znalazła się na stronach
internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
Wniosek naszej gminy złożony w ramach unijnego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich został zakwalifikowany do
współfinansowania. Dzięki temu poprawie ulegnie wygląd i
funkcjonalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Borku Wlkp.
Projekt pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa wraz z instala-

NOWY PARKING W BORKU WLKP.

OŚWIETLENIE ULICZNE

Zakończono ostatecznie prace związane z budową długo
oczekiwanych miejsc parkingowych wraz z oświetleniem w
Borku Wlkp. Nowo powstały parking o powierzchni ponad
1500 m2 przeznaczony jest dla samochodów osobowych o
masie do 3, 5 tony i przewiduje 74 miejsca parkingowe. Na ten
celgminawydałaz budżetuwłasnego197263,28 zł brutto.

Ostatnio sporo inwestujemy w oświetlenie uliczne. Choć
uporaliśmy się z modernizacją oświetlenia i pierwsze rezultaty
są już widoczne to temat ten jest ciągle żywy. Pojawił się
następny III etap, który przewiduje budowę linii oświetle-
niowej czyli dobudowę brakujących słupów i ma stanowić
jakby całkowite zaspokojenie potrzeb mieszkańców w tym
temacie. Etap końcowy jest najbardziej czasochłonny i potrwa
o wiele dłużej niż poprzednie dwa etapy. Powodem tego jest
zakres przewidzianych prac do realizacji związanych z
budową, który wymusza uzyskanie pozwolenia na budowę.
Cały proces począwszy od dokumentacji, zlecany i finansowa-
ny jest przez gminę. Realizacja odbywać się będzie etapami w
miarę posiadanych środków finansowych. Obecnie zakończy-
liśmy projekt i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę oświetlenia
dla wsi Zalesie i Trzecianów Osiedle. Za projekty gmina
zapłaciła 7.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w ramach
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
z tegorocznym terminem realizacji. Jeśli nic nie stanie na
przeszkodzie to nowe światło powinno zaświecić na gwiazdkę.
Zlecono już następne projekty techniczne tym razem dla
Osówca, Bruczkowa i Trzecianowa wsi. Projekt wykonuje
ENEOS z Poznania za cenę umowną 16.262,60 zł. Jeszcze w
tym roku chcemy zakończyć projekt i uzyskać pozwolenie na
budowę.



cjami budynku M-GOK w Borku Wlkp.” otrzymał maksy-
malną kwotę dofinansowania, czyli 500 000 zł. Finał sprawy
odbędzie się w dniu 18 września br. albowiem wtedy właśnie
zostanie podpisana umowa z Marszałkiem Województwa o
dofinansowanie zadania.

Choć pieniądze jeszcze nie wpłynęły na nasze konto to można
powiedzieć, że wzorowo wywiązaliśmy się z pierwszego etapu
,,Schetynówki’’. Wkrótce od Wojewody otrzymamy kwotę
175.800,00 zł za wykonanie kanalizacji deszczowej w ul.
Mickiewicza i Asnyka w Borku Wlkp w ramach projektu
budowy tej drogi. Kwota ta stanowi 50 % wartości inwestycji.
Komisja weryfikująca wysoko oceniła nasz projekt pod
względem spójności dróg objętych wnioskiem z siecią dróg na
obszarze województwa oraz partnerstwem w realizacji
projektu. Jak już wcześniej informowaliśmy zadanie to
realizowaliśmy wspólnie z Powiatem Gostyńskim, który
przekazał nam kwotę 50.000 zł. Warto też przypomnieć, że w
ramach tego samego ProgramuPowiatGostyński zrealizowałw
partnerstwie z Gminą Borek Wlkp. budowę ulicy M.
Konopnickiej w Borku Wlkp. a wkrótce przystąpi do budowy
dalszego odcinka drogi Borek – Strumiany - Dąbrówka,
rozpoczynając od Dąbrówki w kierunku Strumian. Długość
nowego odcinka drogi zależeć będzie od przyznanych środków
finansowych. Reasumując zapewne zapytacie Państwo co dalej
z ul. Mickiewicza iAsnyka w BorkuWlkp?
Już wyjaśniamy jakie działania podęliśmy aby dalej realizować
zadanie. Z uwagi na fatalny stan ul. Mickiewcza i ciągłe skargi
mieszkańców, postanowiliśmy wyłączyć pewien odcinek drogi
z dofinansowania w ramach ,,Schetynówki’’ i zrealizować go
jeszcze w bieżącym roku z własnych środków gminy.W dniu 4
września rozstrzygnięto przetarg nieograniczony nawykonanie
nawierzchni drogi z trylinki na odcinku 400mb- rozpoczynając
od ulicy Dworcowej. Z uwagi na brak środków finansowych w
tym etapie pominięto chodnik, który zostanie wykonany przy
realizacji następnegoodcinka drogi.Naprzetargwpłynęła tylko
jedna oferta Firmy Mada z Podrzecza za kwotę 543.000 zł
brutto. Umowa na wykonanie zadania zostanie podpisana w
obowiązującym terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu a termin wykonania zadania ustalono do połowy
października br. Do zakończenia całej budowy, pozostanie nam
jeszcze odcinek drogi ok. 450 mb., który chcemy realizować
ponownie w ramach Schetynówki w 2010 roku. We wrześniu
mija termin składania wniosków i choć obecne kryteria wyboru
wniosków zostały bardzo zaostrzone - oczywiście dla nas z
niekorzyścią, dołożymy wszelkich starań aby te środki do nas
wpłynęły.

Ponad trzydzieści cztery lata aurawmiarę spokojnie traktowała
gminę Borek Wielkopolski. 23 lipca 2009r. około godziny
19:40 nad naszym rejonem przeszła nawałnica, która poczyniła
wiele strat, głównie w budownictwie, drzewostanie i sieci
energetycznej. Służby ratownicze z Ochotniczych Straży
Pożarnych natychmiast przywracały przejezdność dróg,
usuwały powalone drzewa i zabezpieczały uszkodzone dachy
budynków przed opadami deszczu. Ostatni zastęp strażaków
zameldował sięwbazie pogodzinie trzeciej.
Szacunkowe straty w budownictwie, w którym zniszczeniom
lub większym uszkodzeniom uległo około 125 budynków,
wyceniono na kwotę 1.265.000 zł.Wichura powaliła około 500

drzew będących własnością gminy, przy czym bilans ten nie
obejmuje znacznie większej liczby drzew na obszarze lasów
państwowych. Największe zniszczenia objęły zachodnią część
gminy:Wycisłowo,Koszkowo, Jawory.
Trudna sytuacja wystąpiła w zasilaniu energią elektryczną.
Wielu mieszkańców ratowało się wywozem zamrażarek do
rodzin i znajomych, rolnicy kupnem agregatów prądotwór-
czych. Chociaż na terenie gminy działało pięć ekip energetyki,
wspieranych przez strażaków i sprzęt jednostek OSP prawie
cała gmina pozbawiona była prądu przez bardzo długi okres
czasu.
Wzwiązku z zaistniałą sytuacją SamorządGminyBorekWlkp.
umożliwił najbardziej poszkodowanym mieszkańcom
skorzystanie z pomocy socjalnej. Do gminy wpłynęło 90
wniosków, sprawą zajmuje się OPS i pierwsze zasiłki zostały
jużwypłacone.

Zakończył się remont budynku w Leonowie, który jest
przystosowywany do utworzenia Zakładu Aktywności
Zawodowej. Remont trwał od 14 listopada 2008r. do 15
sierpnia 2009r. W tym czasie został dobudowany szyb windy,
budynek kotłowni, położono nowe pokrycie dachowe,
wyremontowano wszystkie pomieszczenia wewnątrz obiektu
oraz wykonano nową elewację zewnętrzną. Generalnym
wykonawcą robót była firma „GOSBUD” Sp. z o.o. z Gostynia.
Wartość inwestycji wyniosła łącznie 2.146.846,17 zł. W
wyniku umowy zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Poznaniu do tej pory otrzymaliśmy 1.402.762,25
zł dofinansowania na ten cel. Kolejnym etapem inwestycji
będziewyposażenie obiektuwniezbędne urządzenia potrzebne
do funkcjonowania zakładu w tym meble, sprzęt rehabilita-
cyjny oraz pralnię. Jeszcze w tym roku utwardzona zostanie
droga dojazdowa do zakładu a także rozpocznie się budowa
budynku przeznaczonego na garaże i pomieszczenia gospo-
darcze. Planowany termin uruchomienia Zakładu Aktywności
ZawodowejwLeonowie - to druga połowa2010 roku.

Jak co roku, również w I półroczu br. do Burmistrza Borku
Wlkp. wpłynęływnioski o umorzenie zaległości podatkowych.
Złożonych zostało 25 wniosków, z czego pozytywnie rozpat-
rzono12wnioskówoumorzenie podatku na kwotę 1602 zł. i 10
wniosków o umorzenie odsetek na kwotę 1167 zł. Do końca
czerwca br. wystawiono 269 upomnień za zaległości podat-
kowe na kwotę 87 453,93 zł i 74 tytuły wykonawcze na kwotę
44 015,73 zł. Podjęto także czynności powodujące zabezpie-
czenia hipoteczne i dokonano 5 wpisów dotyczących podat-
nikówna kwotę 48 582,78 zł. Prosimypodatnikówo terminowe
regulowanie zobowiązańpodatkowychw terminachdo:
15 września – III rata podatku od nieruchomości, podatku

rolnego, leśnegooraz podatkówod środków transportowych
15 listopada – IV rata podatku od nieruchomości, podatku

rolnego i leśnego.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych
na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien
zbierać fakturyVAT.
Są dwa terminy składaniawniosków(marzec iwrzesień).
Pierwszy termin składania wniosków wyznaczony był od 2 do
31 marca 2009 r. W tym terminie należało złożyć odpowiedni

PIENIĄDZEW RAMACH „SCHETYNÓWKI”

NAWAŁNICANAD GMINĄ

REMONT ZAKOŃCZONY

PODATKI GMINNE

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
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wniosek do burmistrza, w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1
września2008 r. do28 lutego2009 r.
Drugi termin składania wniosków rozpoczął się 1września br. i
będzie trwał do 30 września 2009 r. W tym terminie należy
złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza w zależności od
miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub
ichkopiami) stanowiącymi dowód zakupuoleju napędowegow
okresie od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2009 r. wynosi 73,10 zł *
ilość ha użytkówrolnych. Pieniądzewypłacane sąw terminach:
od 4 maja - 1 czerwca 2009 r. w przypadku złożenia wniosku w
pierwszym terminie, od 2 - 30 listopada 2009 r. w przypadku
złożenia wniosku w drugim terminie, przelewem na rachunek
bankowy wnioskodawcy.
Wnioski można pobierać wUrzędzieMiejskimwBorkuWlkp.
w referacie finansowym lub ze strony internetowej gminy
www.borewlkp.pl.

W dniu 03 sierpnia br. Rada Miejska Borku Wlkp. odbyła
nadzwyczajną sesję w związku z nawałnicą, która przeszła w
dniu 23 lipca br. Głównym tematem sesji było przyjęcie
pomocy finansowej w kwocie 12 000 zł od Powiatu
Gostyńskiego na usuwanie skutków wichury oraz zabezpie-
czenie środkówwbudżecie gminynaw/wcel.
Ponadto podjęto uchwaływ sprawie:
a) zmianbudżetu iwbudżecie
b) udzieleniapomocydla PowiatuGostyńskiego
Na mocy tej uchwały Rada udzieliła pomocy finansowej dla
Powiatu Gostyńskiego w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem
na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa drogi powiatowej
Dąbrówka –Strumiany–BorekWlkp.”
c) ustalenia dodatkowego zadania realizowanego w 2009 roku z
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Rada ustaliła, że w 2009 roku z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej realizowane będzie
zadanie pn. „Budowa stanicy wędkarskiej i strażnicy rybackiej
nad zalewemwJeżewie”wkwocie 5.000 zł.

Jesteśmy już w trakcie realizacji Programu Profilaktyki Raka
Szyjki Macicy. Zgodnie z założeniami Programu w br. do
szczepień mogły przystąpić dziewczęta w wieku 14 lat,
których rodzice wyrazili zgodę na podanie szczepionki.
Przypomnijmy, że Program obejmuje okres 5 lat tj. 2009-2013
co oznacza, że każdego roku do szczepień mogą przystąpić
czternastolatki z terenu naszej gminy. Jeszcze przed uchwale-
niem Programu przez RadęMiejską – rozpoczęła się kampania
informacyjno – edukacyjna dla wszystkich zainteresowanych
tym tematem. Po zatwierdzeniu Programu przez Radę Miejską
przystąpiliśmy do dalszych czynności informacyjnych a także
zmierzającychdo zakupu szczepionki iwyłonieniawykonawcy
tego zadana. W wyznaczonym terminie ustalono ostateczną
listę dziewczynek i wybrano wykonawcę. W ostatnim dniu
sierpnia br. w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w
BorkuWlkp. odbyło się spotkanie rodziców i dzieci z lekarzem
pediatrą, celem przekazania ostatecznych i niezbędnych
informacji przygotowujących do podania pierwszej dawki

szczepionki. Ustalono dogodny dla wszystkich termin i
godzinę szczepienia. Dziewczęta zostały zaszczepione
szczepionką czterowalentną w dniu 4 września br w gabinecie
pielęgniarki szkolnej w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp.
Do szczepienia dziewczęta musiały stawić się z rodzicami i
książeczką zdrowia. Szczepionkę podawano w obecności
rodzica, poprzedzając wywiadem o stanie zdrowia i przeby-
tych chorobach dziecka. Ostateczną decyzję o podaniu
szczepionki podejmował lekarza pediatra, po przeprowa-
dzonym badaniu. Do szczepień stawiły się 32 dziewczynki.
Szczepionka w całości finansowana jest z budżetu gminy.
Koszt jednej dawki szczepionki wynosi 360,00 zł.
Przypomnijmy, że dziewczęta otrzymają trzy dawki a więc
koszt zaszczepienia jednej dziewczynki wynosi 1080 zł.
Szczepienie zostało przeprowadzone bezpłatnie przez
Przychodnię Specjalistyczną w Poznaniu z którą wcześniej
gmina podpisała porozumienie zawierające odpowiedzialność
oraz ustalenia dotyczące prowadzenia dokumentacji medycz-
nej.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu przyznało 103 miejsca na
kolonie letnie dla dzieci z powiatu gostyńskiego , z czego
Gmina BorekWlkp. otrzymała 21 miejsc. Dzieci mieszkały w
PensjonaciewSokolcu /KotlinaKłodzka /.
Wypoczynek letni przeznaczony był dla dzieci od 7 do 16 lat z
rodzin najuboższych. Wymagany dochód rodziny nie mógł
przekroczyćkwoty351,-zł. netto naosobęwrodzinie.
Turnusodbył sięwdniachod14 do 25 lipca2009 r.
Uczestników koloni wytypował OPS i zapewnił transport do
wyznaczonego miejsca zbiórki. Dzieci po udanych wakacjach
szczęśliwie powróciły dodomu.

Osoby zainteresowane mogą pobierać wnioski dot. świadczeń
rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, które należy złożyć w
terminie od 1 września do 30 listopada br. w Ośrodku Pomocy
SpołecznejwBorkuWlkp.
Termin złożenia wniosków na dodatek do zasiłku rodzinnego z
tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na rok szkolny 2009/2010
upływa31października2009r.
15 sierpnia 2009r. weszło w życie Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących
podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości
świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058). Przyjęto
następujące ustalenia:

wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do
świadczeń rodzinnych pozostaje na obecnym poziomie (czyli
504 zł na osobę oraz 583 zł w przypadku rodziny z niepeł-
nosprawnym dzieckiem),

podwyższa się od 1 listopada 2009 r. kwotę zasiłku
rodzinnegodowysokościmiesięcznie:

68 złna dzieckowwiekudoukończenia 5 lat,
91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do
ukończenia18 lat,
98 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24

lat.
podwyższa się od 1 listopada 2009 r. kwotę świadczenia
pielęgnacyjnegodowysokościmiesięcznie.

Z OSTATNICH PRAC RADY MIEJSKIEJ
BORKU WLKP.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO ZAKAŻENIOM
WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)

POMOC SPOŁECZNA
Letnie kolonie !

Świadczenia i zasiłki rodzinne
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na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do
zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dzieckaoraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Podobnie jak dotychczas, uczniowie z rodzin o niskich
dochodach (dochód w rodzinie nie może przekraczać 351 zł)
mogli składać do 15 września br. wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010. W wyzna-
czonym terminiewpłynęło 141wniosków.

Burmistrz Borku Wielkopolskiego zaprasza rodziców i
prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, pełnoletnich
uczniów niepełnosprawnych do składania wniosków na
dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „UCZEŃ
NAWSI” realizowanego ze środkówPFRONw roku szkolnym
2009/2010.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może
ubiegać się osoba niepełnosprawna, która posiada ważne
orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, pobiera naukę w szkole podstawowej,
gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem
szkoły policealnej), mieszka na terenie Gminy Borek
Wielkopolski, posiada średnie miesięczne dochody brutto nie
przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypa-
dającego na jednego członka rodziny pozostającego we
wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwota 1531,20 zł, nie
posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON. Wysokość
pomocy finansowej ze środkówPFRONniemoże przekroczyć:
w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum -
kwoty 2000 zł w roku szkolnym, w przypadku ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego –
kwoty 3000 zł w roku szkolnym, w przypadku ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za
naukę (czesnego)- kwoty4000 złw roku szkolnym.
Wnioski można pobierać wUrzędzieMiejskim w Borku Wlkp.
przy ul. Droga Lisia 1, pokój nr 7 oraz na stronie internetowej
www.borekwlkp.pl i należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie do dnia

Bardzo trafną inwestycją gminną jest kolejny plac zabaw, który
powstał wKarolewie. Z uśmiechu i zadowolenia najmłodszych
mieszkańców bardzo łatwo odczytać, że tego typu przedsięw-
zięcia są bardzo potrzebne. Ogródek jordanowski jest bez-
pieczny i atrakcyjny dla dzieci – oferuje urządzenia dostosowa-
ne do zróżnicowanego wieku użytkowników. Pozwala to na
rozwinięcie nie tylko sprawności fizycznej dziecka, ale także
umysłowej (w urządzenia została wmontowana np. zabawa
„kółko ikrzyżyk”).
Z inicjatywy Koła GospodyńWiejskich oraz OSP, zamontowa-
no także plac zabaw w Skokowie, a w najbliższym czasie
powstanie tam także boisko do gry w piłkę nożną. Projekt
realizowany jest przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia
„Dziecko” działającego w imieniu Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce w ramach Programu „Działaj Lokalnie
VI”. W realizację projektu bardzo zaangażowana jest nasza
gmina i sponsorzy, ale przede wszystkim mieszkańcy, którzy
poświęcają swój czas, użyczają sprzęt i wspierają działania
finansowo w ramach tego projektu.
Także w Wycisłowie zrodził się pomysł wybudowanie placu

zabaw, boiska do piłki plażowej i terenu rekreacyjnego z
paleniskiem i ławkami biesiadnymi. Wycisłowo jest jedną z
nielicznychwiosekwnaszej gminie, któranie posiada świetlicy
wiejskiej i remizy strażackiej ani innego miejsca wypoczynku.
Rada Sołecka, OSP Wycisłowo i XIV Drużyna Harcerska
złożyli wniosek do w/w programu. Otrzymali dofinansowanie
wwysokości 5990 zł, które w całości zostanie przeznaczone na
zakup wyposażenia placu zabaw, gdyż wszystkie prace
porządkowe terenu mieszkańcy zobowiązali się wykonać we
własnym zakresie, łącznie z zasianiem trawy zakupionej przez
Urząd Miejski w Borku Wlkp. i wymurowaniem kamiennego
palenisko-grilla oraz zamontowaniem ławek biesiadnych.
Powstające miejsce do zabawy ma służyć nie tylko dzieciom i
młodzieży zWycisłowa, ma to być równieżmiejsce integracji z
dziećmi imłodzieżą z okolicznychwiosek.
Zadowolenie dzieci, a także ich rodziców powoduje, że nie jest
to na pewno ostatnia tego typu inwestycja realizowana na
terenie gminy.
Nowym placem zabaw pochwalić może sie także Zespół Szkół
im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w
Zimnowodzie. Otwarcie placu zabaw połączone z Festynem
Antyalkoholowympt. „Spotkanie bajek” odbyło się 14 czerwca
br. Wyposażenie placu zostało sfinansowane w całości ze
środków pozabudżetowych m.in. przez Radę Rodziców,
sponsorów a także środków finansowych pozyskanych za
zbiórkę złomu. Ogólny koszt placu wyniósł 13,5 tys. zł. Plac
zabaw służy dzieciom uczęszczającym do szkoły w
Zimnowodzie.

Jednostki oświatowe, M-GOK i Biblioteka Publiczna w Borku
Wlkp. oraz Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp. przy współp-
racy Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. zorganizowały letni
wypoczynekdla dzieci imłodzieży.
34 uczestników wzięło udział w półkoloniach zorganizowa-
nychprzez Szkołę Podstawową imEdmunda Bojanowskiegow
Wycisłowie i UrządMiejski wBorku (GKRPA). Organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji. Niezapomnianych przeżyć
dostarczył dzieciom pobyt wCinema Park Orangew Poznaniu.
Poprzez zsynchronizowanie z obrazem i dźwiękiem efekty
specjalne, pojawiające się w kolejnych salach uczestnicy
półkolonii poznawali „ Królestwo Zwierząt” różnymi zmysła-
mi (sala ruchu, technologie trójwymiarowe w sali 3D, efekty
świetlne i dźwiękowewsalimuzyki, sala interaktywna - gra.)
Kolejnym miejscem, które odwiedzili półkoloniści był Park
Rekreacyjny – w Budowle Świata w Nenufar Club w
Kościanie. Przepiękna letnia pogoda sprzyjała odpoczynkowi i
zabawie podczas podróży dookoła świata. „Uprowadzenie”
przez piratów – ratowników, wyposażone w kamizelki
ratunkowe dzieci trafiły do wiosek Masajów, Indian, odwied-
ziły starożytną Atlantydę, przepłynęły przez jaskinie oraz
szukały skarbów.
W czasie trwania półkolonii uczestnicy przebywali również w
gospodarstwie agroturystycznym „Bajka” w Ludwinowie.
Największą atrakcją tego miejsca była jazda konna, gdzie
każdyuczestnikmiałmożliwość przejażdżkiw siodle.
Stałym punktem programu półkolonii organizowanych przez
SP Wycisłowo był pobyt na basenie. W tym roku w pływalni
„Na fali” w Gostyniu uczestnicy półkolonii chłodzili swoje
rozgrzane słońcemciała.

W dniach od 22 do 26 czerwca w Zespole Szkół w

STYPENDIA SZKOLNE 2009/2010

RUSZAPROGRAM “UCZEŃ NAWSI”

30września 2009 roku.

NOWE PLACE ZABAW DLA MALUCHÓW

PÓŁKOLONIE I WYPOCZYNEK LETNI

Wędrówka
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Zimnowodzie odbył się mini – obóz wędrowny, w którym
udział wzięło 38 uczniów. Zajęcia sprowadzały się do całodn-
iowych wycieczek autokarowych. Uczestnicy poznawali
piękno ziemi wielkopos-kiej, korzystali z dóbr kultury oraz
obiektówrekreacyjnych i różnych formzabawowych.
Pierwsza wycieczka odbyła się nad jezioro w Cichowie, gdzie
grupa zakwaterowała się w „Chacie Wodnika”. Dzieci odbyły
rejsy po jeziorze, rozegrały mecze piłki plażowej, śpiewały i
bawiły się przy ognisku. Miały tez okazję zobaczyć muzeum
kolejkiwąskotorowej, filmoweSoplicowooraz pałac i park.
Grupa odwiedziła tez Ziemię Jarocińską, gdzie w przepięk-
nych Witaszycach znajduje się ośrodek jazdy konnej „Bryll-
andia”, który ogromnie przypadła dzieciom do gustu.Młodzież
odwiedziła też Kinepolis w Poznaniu , pływalnie wGostyniu i
„Osadę indiańską” w Józefowie. Miejsce to wywarło ogromne
wrażenie na uczniach – przywitani zostali przez prawdziwego
szeryfa osady oraz zaprzyjaźnionych Indian. Potem przez kilka
godzin pod ich wodzą uczyli się traperskiego życia, zdobywali
różne umiejętności niezbędne na dzikim zachodzie, poznali
historię plemion indiańskich i ichwodzów.

Lekkoatletyczna kadra Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Zimnowodzie przebywała w
dniach 7-17 sierpnia br. na obozie kondycyjnym w
Międzyzdrojach. Bazą noclegowo-żywieniową grupymłodych
biegaczy pod opieką nauczycielki wychowania fizycznego
Doroty Warczak był ośrodek wypoczynkowy „Polino”.
Sportowe cele imprezy wypełniły zajęcia treningowe, prze-
prowadzane codziennie przed południem i w godzinach
popołudniowych. W ramach programu krajoznawczego
uczniowie odbyli rejs statkiem wycieczkowym do niemiec-
kiego Bansin i po Zalewie Szczecińskim, zwiedzili Świnoujś-
cie i okolicę Międzyzdrojów. Rekreacja łączyła się przede
wszystkim z plażowaniem i wieczornymi zabawami w
świetlicy ośrodka. Realizowano ponadto program z zakresu
profilaktyki zdrowotnej. Dofinansowanie kosztów uczest-
nictwa było między innymi udziałem Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borku Wlkp. i
boreckiego oddziału Powiatowego Banku Spółdzielczego w
Gostyniu.

W dniach od 6 do 10 lipca 2009 r. grupa dzieci i młodzieży
gościła w Ośrodku Szkoleniowo – Sportowym w Brzedni na
obozie, który dla 22 uczniów zorganizowało Szkolone Koło
Ligi Obrony Kraju w Borku Wlkp. przy dofinansowaniu
Starostwa Powiatowego w Gostyniu i Urzędu Miejskiego
Borku Wielkopolskiego oraz wsparciu finansowym
PrzewodniczącegoRadyMiejskiejBorkuWlkp.
Przeprowadzono treningi, zawody strzeleckie z karabinka
pneumatycznego oraz zawody w trójboju sportowym.
Obozowicze rzucali granatem w cel na odległość 10m i 15 m.,
odbywały się rzuty lotką w kat. wiekowych oraz gry i zabawy
rozwojowe.
Przeprowadzono prelekcje :
- z Prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Przyrodniczego
„BOREK” PanemHenrykiemOrdanikiem nt. „Otaczającej nas
przyrody iochrony zwierząt”;
- z aspirantem Sebastianem Myszkiewiczem z Komendy
Powiatowej Policji w Gostyniu na temat „Działań na rzecz
ograniczania patologii społecznej - narkomanii wśród niele-

tnich”;
- z Ryszardem Kapłonem – sędzią klasy I strzelectwa sporto-
wego, Kierownika Rejonu LOK w Rawiczu, trenera strzelania
do rzutek nt. „Strzelectwa sportowego” i wydano wszystkim
zaświadczenia.
Wiele atrakcji zafundował uczestnikom miejscowy ośrodek tj.
kąpiel w jeziorze i naukę pływania, biegi przełajowe z torem
przeszkód, przejażdżki samochodem wojskowym ził-131,
drezyną ręczną oraz drezyną spalinową z silnikiem fiata 126p.
Desant wodny był tylko dla odważnych i dobrze pływających
obozowiczów. Jedną z głównych atrakcji było pokonanie
bagien na odcinku ok. 100m.
Partnerami w realizacji projektu byli: Szkoła Podstawowa im.
Władysława Jagiełły w Borku Wlkp., Urząd Miejski Borku
Wlkp., Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu, Pan Ryszard
Kapłon orazPanHenrykOrdanik.
Funkcję Kierownika obozu i jednocześnie opiekuna pełnił
Michał Szczepaniak natomiast wychowawcami byli: Leszek
Stanisławski, Marek Kordus, Elżbieta Kordus i Jan
Michalewicz.
Opiekę na treningach i zawodach strzeleckich sprawowali:
LeszekStanisławski,MarekKordus i ElżbietaKordus.
Prezes Zarządu Powiatowego LOK w Gostyniu uhonorował
złotą odznaką sprawności obronnej Pana Leszka
Twardowskiego i Pana Tomasza Kowalczyka z Brzedni,
srebrną odznaką sprawności obronnej: Katarzynę Kordus,
Roberta Ratajczaka, Bartłomieja Gościniaka oraz Miłosza
Ratajczaka. Natomiast brązowe odznaki sprawności obronnej
otrzymali pozostali uczestnicy obozu. Bardzo ważnym i
jednym z głównych celów integracyjnego wyjazdu był nabór
nowych członków do Szkolnego Koła LOK – i to się udało.
Celem obozu była również nauka zaradności i samodzielności
młodego pokolenia, dzięki czemu wyłonionych zostało trzech
„LIDERÓW” Szkolnego Koła LOK w Borku Wlkp., zostali
nimi:KasiaKordus,BartekGościniak iRobertRatajczak.
Organizatorzy obozu dziękują instytucjom i osobom prywat-
nym za pomoc w organizacji i realizacji wypoczynku na rzecz
dzieci imłodzieży.

Wszystko co dobre szybko się kończy. Po dwumiesięcznym
okresie wakacji blisko 1100 uczniów rozpoczęło 1 września
2009r. naukę w boreckich placówkach oświatowych. W
szkołach podstawowych rozpoczęło naukę 586 uczniów, w
gimnazjum 300 uczniów, w szkołach ponadgimnazjalnych 122
uczniów, w Liceum Uzupełniającym dla Dorosłych – 38 osób
oraz 125 dzieci w przedszkolu. Uczniowie w klasach pierw-
szych rozpoczęli naukę według zreformowanej podstawy
programowej. Na ferie zimowe poczekać musimy do 18
stycznia 2010r., natomiast na kolejne wakacje do 25 czerwca
2010r. W czasie wakacji w naszych szkołach przeprowadzono
naprawy i remonty bieżące. W Zespole Szkół w Zimnowodzie
zaadoptowano pomieszczenie dla oddziału przedszkolnego 3-4
latków. Zakupiono dywanową wykładzinę podłogową, regały,
stoliki, krzesła oraz zestaw do ćwiczeń rehabilitacyjno-
motorycznych. Duże remonty zostały wykonane w
Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie.
Kuchnia została wyposażona w kolejne meble ze stali nier-
dzewnej i wyparzarko-zmywarkę. Kompleksowo została
wyremontowana sala Smerfówwdolnej kondygnacji, włącznie
z wymianamebli, wykładzin, okien i oświetlenia.Wymienione
zostały także okna w dolnych łazienkach, magazynach i

Obóz kondycyjny

AKCJA LATO Z LOK –
“WSZYSTKIE DZIECI SĄ NASZE”

WITAJ SZKOŁO!
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korytarzu. Ze środków pozabudżetowych zakupione zostały
pomoce dydaktyczne i zabawki przed rozpoczęciem nowego
roku szkolnego na sumę około 3000 zł. Zamontowane zostało
oświetlenie przy dojściu do przedszkola. które jest szczególnie
potrzebne w porze jesiennej i zimowej, kiedy panują poranne
ciemności.

Gmina Borek Wielkopolski złożyła wniosek o przyznanie
dotacji w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.
Celem programu jest stworzenie uczniom sześcio – i siedmio-
letnim rozpoczynającym spełnianie obowiązku szkolnego
warunków w zakresie nauczania, wychowania i opieki w szkole
porównywalnych ze standardami edukacji przedszkolnej,
wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły przez doposażenie
ogródkówszkolnychwsprzęt rekreacyjnyoraz klas szkolnych i
świetlicowych w pomoce dydaktyczne, stworzenie warunków
organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej
podstawy programowej, w tym w zakresie wychowania
fizycznego oraz stworzenie bezpiecznych warunków w
zakresie realizowania podstawy programowej kształcenia
ogólnego edukacji wczesnoszkolnej i organizowania zajęć
świetlicowych. Do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
wpłynęły trzy wnioski złożone przez Zespół Szkół w
Zimnowodzie (2) oraz Szkołę Podstawowa wWycisłowie (1).
Obie szkoły złożyły wnioski na utworzenie placów zabaw.
Placówka z Zimnowody złożyła również wniosek na zakup
pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.
3 sierpnia br. został złożony przez Gminę zbiorczy wniosek, w
wyniku którego obie szkoły będą mogły pozyskać dofinanso-
wanie na kwotę ponad 30.000 złotych. Wyniki zostaną
ogłoszonewdrugiej połowiewrześnia.

Od 14 września br. niektórzy uczniowie z boreckich szkół będą
mieli możliwość darmowej nauki pływania w ramach program
finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Zajęć
Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów, finansowanego przez
Ministerstwa Sportu i Turystyki. W programie uczestniczyć
będzie 105 uczniów uczęszczających do klas 4-6 szkół
podstawowych, gimnazjum i liceum profilowanego. Każdy
uczeń zostanie objęty 10-godzinną nauką pływania lub
doskonaleniem wybranego stylu pływackiego. Zajęcia
realizowane będą do 20 grudnia br. Uczeń przy realizacji tego
programu nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów - ma
zapewniony przewóz i opiekę podczas przejazdu ze szkoły do
pływalni „Na Fali” wGostyniu oraz wstęp na basen i bezpłatną
naukę przez instruktora. Program realizowany jest wspólnie ze
Stowarzyszeniem „Dziecko” z Gostynia.

W dniu 28 lipca 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Borku
Wlkp. przeprowadzone zostały egzaminy dla nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.
Do egzaminu przystąpiły dwie nauczycielki Szkoły
Podstawowej im.Władysława JagiełływBorkuWlkp. p. Iwona
Kwintkiewicz – nauczyciel matematyki oraz p. Katarzyna
Harendarz –nauczyciel języka angielskiego.
W wyniku przeprowadzonych egzaminów w obecności
Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Burmistrza Borku
Wlkp. w składzie: Tomasz Marszałek – przedstawiciel

Burmistrza Borku Wlkp., Leszek Szczepaniak – Dyrektor
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Lesznie, Przedstawiciel
WielkopolskiegoKuratoraOświaty,AlinaGlapka –wicedyrek-
tor szkoły, Ewa Ostrowska - ekspert w zakresie dydaktyki
języka angielskiego, matematyki, informatyki, zarządzania
oświatą, Maria Szczęsna – ekspert w zakresie matematyki i
informatyki; obie Panie uzyskały stopień nauczyciela miano-
wanego.
W tym samym dniu do egzaminu na stopień nauczyciela
dyplomowanego przystąpiły dwie nauczycielki z tej samej
szkoły p. Barbara Kasperkowiak i p. EwaSkrzypczak osiągając
pozytywny wynik egzaminu. Na początku sierpnia tytuł
nauczyciela dyplomowanego uzyskał nauczyciel Zespołu
Szkół w Borku Wlkp. Tomasz Gawroński. Egzaminy zostały
przeprowadzone w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego w
Lesznie. Serdecznie gratulujemy!

Tradycyjnie jak co roku, 1 lipca 2009 r. odbyła się kolejna, tym
razem VI Pielgrzymka Służb Mundurowych do Matki
Pocieszenia na Zdzieżu w Borku Wielkopolskim. Liczni
uczestnicy pielgrzymki zebrali się o godz. 18:15 przed
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury skąd wymaszerowali
na uroczyste nabożeństwo do lasku obok Sanktuarium, w
którymznajduje się ołtarz polowy.
Na boreckim rynku delegacje złożyły kwiaty przed Figurą
MatkiBoskiej i obrazem JanaPawła II a po przybyciu naZdzież
delegacja Bractwa Kurkowego z Borku Wlkp. złożyła kwiaty
przed Tablicami Pamiątkowymi w Sanktuarium. Strażacy z
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Karolewie uczcili
pamięć poległych Powstańców Wielkopolskich poprzez
zapalenie zniczy na ich grobach.
Uroczyste nabożeństwo prowadził kapelan strażaków
Archidiecezji Poznańskiej ks. Konrad Kaczmarek.
Wuroczystościachudziałwzięlim.in.:
Krajowy Kapelan Bractw Kurkowych – ks. Henryk
Marczewsk i ; przedstawicie le Zarządu Oddzia łu
Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Wielkopolskiego: Stanisław
Wodniczak, Grzegorz Marszałek, Edward Kozupa, Eugeniusz
Wojtczak, Roman Danielczyk; Komendanci Powiatowi PSP:
bryg. Krzysztof Łoniewski (Gostyń), bryg. Mariusz Przybył
(Krotoszyn), Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego w
Krotoszynie Jacek Wybierała; Wicestarosta Gostyński Janusz
Sikora, Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak,
Przewodniczący Rady Miejskiej Borku Wlkp. Roman
Kręciołek.
Młodzieżowy Parafialny Chór “Schola” z Borku Wlkp.
Kompania Pożarnicza Gminy Borek Wlkp., Orkiestra Dęta
przy OSP Książ Wlkp., Poczet Sztandarowy Oddziału
Wojewódzkiego ZOSPRPw Poznaniu im. StanisławaTaczaka,
Poczet Sztandarowy Oddziału Powiatowego ZOSP RP w
Krotoszynie, Poczty Sztandarowe KP PSP w Gostyniu i
Krotoszynie, Poczty Zarządów OddziałówMiejsko-Gminnych
i Gminnych: Krotoszyn, Zduny, Pępowo Poczty Sztandarowe z
OSP: Borek Wlkp., Bułaków, Głuchów, Pogorzela, Karolew,
Krobia, Pępowo, Pudliszki, Sułkowice, Szelejewo,
Wymysłowo, Zalesie, Zimnowoda, Jaraczewo, Nosków,
Wojciechowo, Góra, Cielcza, Golina, Borzęciczki, Gałązki,
Gościejew, Kaniew, Staniew, Kobylin, Brenno, Dobrzyca,
Chwałkowo Kościelne, Dols, Koźmin Wlkp., Śrem, Zduny,
Mieszków, Poniec, Jutrosin, Borzęcice, delegacja Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSPRPw Gostyniu, delegacje OSP:

„RADOSNASZKOŁA”W NASZEJ GMINIE

PRAWIE JAK RYBA

NAUCZYCIELEAWANSUJĄ

VI PIELGRZYMKA S U B MUNDUROWYCHŁ Ż
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Kunowo, Gola, Kosowo, Czachorowo, Strumiany,
Siedmiorogów Drugi, Jeżewo, Siedmiorogów Pierwszy,
Skoków,Wycisłowo, Studzianna, Bolesławów, Bruczków oraz
Sztandar StrażakówParafiiKobierno.
Bractwa Kurkowe: Jutrosin, Borek Wlkp., Krobia, Pogorzela;
Koła Łowieckie: Łoś 316 - Warszawa, Dzik – Koźmin Wlkp.,
Rudel – Rusko, Łowca –Krobia, Jeleń –Piaski, przedstawiciele
Związku Kombatantów RP i ByłychWięźniów Politycznych z
Borku Wlkp.

Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na rozegranie przez
wszystkie drużyny ćwiczeń bojowych podczas Miejsko-
Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się
31 maja 2009r. na Stadionie Miejskim w BorkuWlkp.
Do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn: sześć MDP, jedna
kobieca i 11wgrupieA(mężczyźni).
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze startowały zgodnie z
Regulamin opracowany na podstawie międzynarodowego
regulaminu Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
uchwalonego na posiedzeniu Kierownictwa CTIF w dniu 6
marca 2004 r. w Erpeldingen (Luksemburg) i zatwierdzonego
przez Radę Wykonawczą CTIF na posiedzeniu w dniu 23
kwietnia 2004 r. w Laibach, drużyna kobieca i mężczyźni wg
Regulaminu z roku 2006.
Ze względu na nawałnicę, która przeszkodziła w kontynuo-
waniu zawodów Przewodniczący Komisji Sędziowskiej –
mł.kpt. Jacek Sowiński – Kierownik Sekcji Wydziału
Operacyjnego KP PSP w Gostyniu zdecydował się na przer-
wanie zawodów i zaliczenie osiągniętych wyników bez
rozgrywania ćwiczeń bojowych przez drużynę kobiecą oraz
drużyny męskie w grupie A. Wyniki zawodów dostępne są na
stronie internetowej naszej gminy.

Gmina Borek Wielkopolski była gospodarzem rozgrywanych
po raz piąty Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych.
W dniu 6 września 2009 r. na Stadionie Miejski w Borku
Wlkp. stawiło się 18drużynwgrupieA(seniorzy) i 4 drużynyw
grupie C (drużyny kobiece). Zawody rozgrywano w dwóch
konkurencjach: w sztafecie i ćwiczeniach alarmowo-
bojowych. Organizatorami zawodów byli:

Komenda Powiatowa PSPw Gostyniu
ZarządOddziałuPowiatowegoZOSPRPwGostyniu
Zarząd Oddziału MG ZOSP RP w Borku Wlkp. wspierany
przez jednostki OSP Borek, Karolew, Jeżewo, Wycisłowo i
Bolesławów
UrządMiejskiwBorkuWlkp.
Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Zawody przebiegały w atmosferze sportowej rywalizacji.
Zwycięskie drużyny w poszczególnych grupach otrzymały
puchary oraz nagrody rzeczowe.
Wsród zwycięzców znalazła się drużyna z Ochotniczej Straży
Pożarnej w BorkuWlkp., która wywalczyła I miejsce w grupie
A. Drużyny naszej gminy minimalnie uległy zawodnikom
gostyńskichOSPzajmując drugiemiejscewklasyfikacji gmin.

W niedzielę dnia 16 sierpnia br. na placu przy Stadionie

Miejskim w Borku Wlkp. odbyły się Dożynki Gminno –
Parafialne, zorganizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury, Komitet Osiedlowy oraz Koło GospodyńWiejskich w
BorkuWlkp.
Święto plonów rozpoczęło się nabożeństwem polowym, które
poprzedził korowód dożynkowy złożony z zespołów ludow-
ych, starosty i starościny dożynek, delegacji sołectw z terenu
gminy (Karolew, Strumiany, Skoków, Trzecianów, Leonów
oraz Borek Wlkp.) oraz przedstawicieli samorządu lokalnego.
Mszę dziękczynną za plony z poświęceniem wieńców i chleba
celebrował ksiądz proboszcz Roman Grocholski. Część
obrzędową Dożynek rozpoczęło Koło Śpiewacze „Jutrzenka”,
a następnie Zespół „Borkowiacy” wykonał przyśpiewki
dożynkowe dla zaproszonych gości oraz pieśni obrzędowe.
Starostami Dożynek byli: p. Elżbieta Musielińska z
Bolesławowa i p. Andrzej Kubiak z Zalesia, którzy złożyli na
ręce Burmistrza Borku Wlkp. Mariana Jańczaka pachnący
bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna oraz piękny
wieniec dożynkowy. W części artystycznej zaprezentował się
Zespół „Studzianna” ze Studzianny, Młodzieżowy Zespół
Taneczny z Bułakawa oraz dziecięcy i młodzieżowy Zespół
Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy” z Nietążkowa, który
zachwycił wszystkich wiązanką tańców rzeszowsko – prze-
worskich i bukowieckich. Nieodłącznymelementemboreckich
dożynek jest Turniej Wsi o nagrodę Burmistrza Borku Wlkp.
Przedstawiciele z Karolewa, Jeżewa, Skokowa i Strumian
konkurowali w rzucie kapciem, przenoszeniu jajek, ubijaniu
piany przez panów oraz przyśpiewce o sołtysie. Najlepsi
okazali się zawodnicy z Karolewa, którzy oprócz pucharu
otrzymali również skrzynkę piwa. Pozostałe drużyny otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy. Zaciętą walkę stoczyli uczestnicy
turnieju w jedzeniu pączków na czas. Zwycięzca – Łukasz
Stróżyński, otrzymał nagrodę rzeczową, którą było krzesło
obrotowe. Dożynkowe konkurencje prowadziła p. Róża
Jędrosz przy pomocy p. Bernadety Koncewicz. Imprezie
towarzyszył konkurs rysunkowy dla dzieci na najładniejszy
portret Starosty i Starościny dożynek. Rozstrzygnięto również
konkurs fotograficzny ph. „Mój czworonożny przyjaciel”,
zorganizowany przez M – GOK w Borku Wlkp. oraz XIV
Drużynę Harcerską Wycisłowo. Oprócz wystawy zdjęć
uczestników konkursu można było podziwiać na żywo psy i
koty, które przybyły na uroczystość rozdania nagród wraz ze
swoimi właścicielami. Dodatkową atrakcją imprezy była
loteria fantowa oraz stanowiska rekreacyjne dla dzieci. Na
zakończenie wszyscy bawili się na zabawie dożynkowej przy
dźwiękach grupy muzycznej „Maxwell”, która trwała do
późnychgodzin nocnych.

1 września 1939 r. atakiem na Polskę, Niemcy rozpoczęły
działania wojenne, które zakończyły się po sześciu latach
terroru, ludzkiej krzywdy i niezliczonych zniszczeń. Dla
uczczenia bohaterskiej walki Polaków owolność swego kraju i
dla przypomnienia przebiegu tych dramatycznych wydarzeń w
Borku Wlkp. pamięć o poległych uczciliśmy inaczej niż w
latach ubiegłych.WSanktuarium pw. Pocieszenia Matki Bożej
naZdzieżuogodz. 18odbyła sięmsza św.w intencji poległych i
pomordowanych z Gminy Borek Wlkp. w czasie ostatniej
wojny i poprzednich zrywówwolnościowych, którą uświetniło
Koło Śpiewacze "Jutrzenka". Po mszy św. zebrani, delegacje z
kwiatami i poczty sztandarowe przemaszerowali na Rynek, aby
złożyć pod figurą Matki Bożej wiązanki kwiatów.

MIEJSKO – GMINNE ZAWODY SPORTOWO-
POŻARNICZE

V POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO -
POŻARNICZE

DOŻYNKI GMINNO – PARAFIALNE
BOREK WLKP.

70 ROCZNICAWYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
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Przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organiza-
cyjnych, zakładów pracy, służb mundurowych i organizacji
społecznych udali się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
gdzie Pan Franciszek Kordus - Prezes Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych wygłosił referat okolicz-
nościowy. Część artystyczną przedstawił Zespół "Borkowicy",
po czym nastąpił koncert pianistycznym w wykonaniu Paweła
Kasperkowiaka. Organizatorami uroczystości byli: M-GOK w
Borku Wlkp., ZKRPiBWP oraz Zarząd Oddziału Miejsko-
Gminnego w BorkuWlkp.

W czwartek 6 sierpnia 2009 r. w czytelni Biblioteki Publicznej
w Borku Wlkp. odbyło się dziesiąte spotkanie Klubu
Miłośników Książek. Głównym tematem spotkania była
współczesna literatura polska oraz nowości czytelnicze,
znajdujące się w naszej bibliotece. Dalsza część dyskusji
poświęcona była kulturze językowej naszego regionu, podczas
którejPaniewykazały się znajomością gwarywielkopolskiej.
Klubowiczem może zostać każdy, niezależnie od wieku, płci i
zainteresowań; najważniejsza jest pasja czytania. Spotkania
odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 11.00
w czytelni biblioteki. Serdecznie zapraszamy!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. zaprosiła
dzieci i młodzież, spędzającą lato w mieście, na cykl spotkań
pod hasłem „Wakacje w Bibliotece”. Zajęcia odbywały się w
każdy wtorek i piątek (od 23 czerwca do 31 lipca 2009 r.)
Uczestnicy zajęć miło spędzali czas, wypełniając go zabawą,
nauką i śmiechem. Dzieci uczyły się między innymi: jak
zachować się w każdej sytuacji ( savoir-vivre), przyrządzały
zdrowe potrawy (Małe co nie co dla zdrowia), poznawały nowe
techniki plastyczne, (Każde dziecko to potrafi), czytały książki,
(Cała Polska Czyta Dzieciom), odgadywały zagadki, kalam-
bury i rebusy (Kto zagadkę ładnie zgadnie - tego nuda nie
dopadnie) oraz przygotowywały inscenizację teatralną pt.
„Zdrowożyć” (Bawimy sięw teatr).
Podsumowaniem cyklu było ostatnie spotkanie, na którym
odbyła się dyskoteka pełna niespodzianek. Osoby, które
najaktywniej uczestniczyły w zajęciach otrzymały dyplomy
oraz nagrody,wszystkie dzieci słodycze.
Prace plastyczne wykonane przez uczestników zajęć, można
oglądać na wystawie w czytelni biblioteki. W sumie w zaję-
ciachuczestniczyło 168dzieci.

Podsumowaniem cyklu imprez wakacyjnych zorganizowanych
przez Bibliotekę Publiczną oraz Ośrodek Kultury w Borku
Wlkp. było ,,Zakończenie Lata 2009”, które odbyło się 27
sierpnia w sali M - GOK w Borku Wlkp.
Swoją obecnością imprezę zaszczycili: Burmistrz BorkuWlkp.
Marian Jańczak,Arkadiusz Jaraczewski i BolesławWolniewicz
z leszczyńskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy,
KatarzynaKamińska - przedstawicielka gostyńskiego oddziału
KRUSoraz JolantaMajchrzak – pracownikUrzęduMiejskiego
w BorkuWlkp.
Program imprezy oparty był na konkurencjach sportowych
przeplatanych tańcem oraz zabawami przy muzyce. Wiele
radości sprawiły dzieciom takie konkurencje jak: jedzenie
pizzy na czas, konkurs tańca na gazetach, turniej układania
puzzli, turniej piłkarzyków, podczas których milusińscy mieli

możliwość zdobycia nagród. Przedstawiciele Inspekcji Pracy
oraz KRUSu przygotowali dla dzieci konkurs plastyczny pt.
,,Krzewienie wiedzy BHP wśród młodzieży szkół wiejskich”,
dla autorównajładniejszychprac ufundowali nagrody.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizażystka, która
malowała dzieciom twarze oraz wykonywała balonikowe
zwierzątka. Dodatkową atrakcją imprezy była loteria fantowa.
Oczywiście nie mogło zabraknąć słodkich upominków dla
wszystkich uczestników.
W trakcie zabawy, odbyło się podsumowanie oraz wręczenie
nagród laureatom konkursu ph. ,,Lato na sportowo – bezpiecz-
nie i zdrowo”.KomisjaKonkursowawyłoniła zwycięzców.
Na zakończenie pogadankę, dotyczącą bezpiecznej drogi do
szkoły przeprowadził starszy sierżant Damian Florczyk.
Uwieńczeniem imprezy było wspólne zdjęcie wszystkich
uczestników.W tegorocznym ,,ZakończeniuLata 2009” udział
wzięło około 70osób.KonferansjerkęprowadziłaReginaKot.
Organizatorzydziękują sponsorom za wsparcie finansowe.

Tegoroczny Dzień Powiatu Gostyńskiego odbył się 29 sierpnia
na kartodromie pod Górą Zamkową w Gostyniu i przybrał
formębiesiady połączonej z prezentacją kulinarnych specjałów
przygotowanych przez KGW z siedmiu gmin . Ewenementem
było to, że panie miały do dyspozycji tylko kuchnie polowe.
Smak wszystkich specjałów oceniała komisja z Karolem
Okrasą na czele. Oprócz dań komisja oceniała także stoiska
wystawiennicze gmin oraz występy artystyczne. Panie z KGW
Borek Wlkp. zaserwowały szare kluski z boczkiem i kapustą ,
chleb ze smalcem, ogórki kiszone, placek drożdżowy, sernik
oraz kawę. Danie główne przygotowały panie: Teresa Szadel,
Janina Florczyk, Halina Otworowska, Hanna Szadel.
Wypiekami chlebów zajęły się panie - Teresa Majchrzak i.
Teresa Szadel, wypiekiem ciast pani Kazimiera Płuciniczak.
Kuchnię polową obsługiwał pan Stanisław Figielek z OSP
Karolew. Na stoisku wystawienniczym Gmina Borek Wlkp.
zaprezentowała obrazy w drewnie pana Dominika
Lekowskiego, hafty pań: Krystyny Szatkowskiej, Teresy
Majchrzak i Jolanty Nowakowskiej, rękodzieła pań: Marii
Matuszewskiej i Apolonii Pierzchałki, prace uczestników
Kółka Plastycznego prowadzonego w M- GOK w Borku Wlkp.
oraz zdjęcia z konkursu fotograficznego ph. „Krajobrazy
Gminy Borek Wlkp.” W czasie imprezy gospodynie rywalizo-
wały także w krojeniu cebuli, a wójtowie i burmistrzowie w
ubijaniu piany. Imprezę zakończył nocnypokaz laserów.

Zespół Regionalny „Borkowiacy” oraz Zespół Ludowy
„Studzianna” po raz kolejny reprezentowały Gminę Borek
Wlkp. na XI Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych, który
odbył się 20 czerwca nad jeziorem między Pakosławiem i
Sowami. Impreza co roku gromadzi kilkanaście zespołów
ludowych oraz wielu mieszkańców pakosławskiej gminy i
okolic. Jest to okazja do wspólnego oglądania i słuchania
występów folklorystycznych, biesiadowania oraz puszczania
wianków, które wcześniej zostają poddane ocenie.W tym roku
oceniono 38 wianków, ponownie doceniono zdolności pań z
„Borkowiaków” – I miejsce zajęła M. Zimlińska, IV –
J. Nowakowska. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie
Kwaterodawców Wiejskich, Zespół Folklorystyczny „Sło-
wianie”, Sekcja Powożenia i Jeździectwa, Urząd Miejski i
Starostwo Powiatowe w Bojanowie.

MIŁOŚNICYKSIĄŻEK

„WAKACJE W BIBLIOTECE”

,,ZAKOŃCZENIE LATA 2009 ”

DZIEŃ POWIATU

PRZEGLĄD ZESPOŁÓWFOLKLORYSTYCZNYCH
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ŚPIEWANO , TAŃCZONO I RYWALIZOWANO

„ŻYWY SKANSEN”

LETNI WYPOCZYNEK DLA DZIECI

PIŁKA RĘCZNA
Piłkarki ręczne UKS BorekWlkp.weWłoszech

Szklarska Poręba

PlanMistrzostwWielkopolskiwPiłceRęcznejDziewcząt
ligaJUNIOREK MŁODSZYCH
sezon 2009/2010 I runda

26.09 – UKS BOREK – MKS AROT ASTROMAL
LESZNO/halaKoźmin

10.10 – UKS BOREK – UKS GIMNASION JASTROWIE
/halaKoźmin

24.10 – UKS BOREK – MUKS JEŻYCE POZNAŃ /hala
Koźmin
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

PRZYGOTOWANIA “WISŁY” DO SEZONU

Tegoroczne VIII Prezentacje Zespołów Ludowych i Śpiewa-
czychWielkopolskiwBorkuWlkp. otworzyłoKoło Śpiewacze
„Jutrzenka” w dniu 18 lipca podczas sobotniej Mszy Św. w
intencji zaproszonych zespołów.
Kolejne zespoły zaprezentowały swój artystyczny dorobek w
niedzielę dnia następnego. Prezentacje tradycyjnie poprzedził
barwny korowód wykonawców oraz gości, który przemasze-
rował na Rynek, gdzie przedTablicą Pamiątkową Jana Pawła II
złożono kwiaty oraz odśpiewano „Barkę”. Oficjalnego
otwarcia imprezy dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
Borku Wlkp. Estradowe prezentacje prowadziła p. Maria
Zimlińska z Zespołu „Borkowiacy” . Wystąpiło 6 zespołów
ludowych, byli to :„Słowianie” z Pakosławia, „Tośtoki” z
Pęczkowa,Kapela „ZnadOrli” zKoźmina, „Dębioki” zDębna
Polskiego, „Studzianna” ze Studzianny, „Borkowiacy” oraz po
raz pierwszy zaprezentował się Chór „Continuo” z Pępowa. Za
udział w Prezentacjach każdy zespół otrzymał statuetkę,
dyplom i upominek.
W trakcie imprezy odbywał się Turniej Kół Gospodyń
Wiejskich, w którymwzięło udział 5 drużyn. Podczas Turnieju
przeprowadzono konkursy: ubijania piany, wyplatania wianka
oraz prezentacji „kosza rozmaitości – czym chata bogata”. W
Turnieju zwyciężyło KGW Sowy z Gminy Pakosław. Na
kolejnych miejscach uplasowały się Koła z Borku Wlkp.,
Bolesławowa – Leonowa, Dębna Polskiego, Bruczkowa.
Ostatnim punktem programu było rozstrzygnięcie drugiego –
wiosennego etapu Konkursu Fotograficznego„ Cztery pory
roku w Gminie Borek Wlkp.” W dalszej części wieczoru
miłośnicy tańca mogli uczestniczyć w zabawie tanecznej, do
którejprzygrywała grupamuzycznaSuperMax.
Organizatorem imprezy był Zespół „Borkowiacy”, Koło
Gospodyń Wiejskich, Miejsko – Gminy Ośrodek Kultury oraz
Urząd Miejski w BorkuWlkp. Impreza nie mogłaby się odbyć
bez pomocy sponsorów, którym organizatorzy serdecznie
dziękują.

W pierwszą niedzielę lipca już po raz 23 na terenie
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach
przedstawiono inscenizację z życia dawnej wsi. Impreza nosi
nazwę „Żywy skansen”.Na estradzie zaprezentował sięmiędzy
innymi Zespół „Borkowiacy”, który zebrał wspaniałe owacje.
Występom zespołów folklorystycznych towarzyszyły ekspo-
zycje tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła. Można było
podziwiać pieczenie chleba, tkanie na krosnach, lepienie
garnków, rzeźbę w drewnie, przędzenie na kołowrotkach,
przejechać się bryczką i spróbować pitnegomiodu.

W dniach od 27.07 do 07.08.2009 r. odbyły się półkolonie dla
dzieci i młodzieży z Gminy Borek Wlkp. Organizatorem
letniego wypoczynku był Urząd Miejski, Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Borku Wlkp. Z
półkolonii skorzystało w I i II turnusie po 37 dzieci wwieku od
7 – 15 lat. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w
godz. od 9.00 – 16.00, program obfitował w wiele atrakcji.
Półkoloniści uczestniczyli w zabawach sportowo – rekrea-
cyjnych oraz wycieczkach autokarowych.
W tym roku wiele radości sprawił dzieciom wyjazd do
Stawiszyna, kąpiele i plażowanie w Cichowie, zwiedzanie

Muzeum Arkadego Fiedlera oraz statku Santa Maria w
Puszczykowie, wizyta w Rogalinie, pobyt w „Bryllandii” w
Witaszycach, przejażdżki bryczkami , jazda konna oraz zajęcia
wWiosce IndiańskiejwJózefowie.
Nie zabrakło też rywalizacji w konkursach, zabawach indy-
widualnych i grupowych.

W dniach od 02 do 16 lipca piłkarki ręczne z Uczniowskiego
Klubu Sportowego w BorkuWlkp. uczestniczyły w między-
narodowym turnieju piłki ręcznej „37 INTERAMNIA
WORLD CUP–TERAMO2009” .Wturnieju brało udział 140
drużyn męskich i kobiecych z całego świata, w sumie uczest-
niczyło ponad 2 000 zawodniczek i zawodników. Dziewczęta z
BorkuWlkp. rozegrały 6 spotkań / między innymi z Portugalią,
Włochami, Danią... w wyniku czego zajęły 5 miejsce w
swojej grupie. Do osiągnięcia lepszej lokaty zabrakło trochę
doświadczenia jak również warunków fizycznych i lat
(niektóre zawodniczki były o 4-5 lat młodsze od swoich
przeciwniczek).
Oprócz aspektów sportowych, wyjazd ten dostarczył dziew-
czętom wiele wrażeń poznawczych - poznały uroki Wenecji i
Rzymu. W Rzymie uczestniczyły na Watykanie w Aniele
Pańskim na Placu Św. Piotra, zwiedzały podziemiaWatykanu,
każda z nich spędziła chwilę przy grobie Papieża Jana Pawła II.
Przemierzyły kilkanaście kilometrów po urokliwych uliczkach
Rzymu, pełnych wiekowych, nowo odkrywanych ruin, aby
stanąć przed ruinami potężnegoKoloseum.
Nagrodą za trudy sportowej walki była codzienna kąpiel w
morzu i czas spędzony na plaży oraz szaleństwo wAquaparku
w Tortoreto. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do tego, że ten wyjazd doszedł do skutku dostarczając
dziewczętom nowych doświadczeń na boisku, jak również
wielu niezapomnianych wrażeń poza boiskiem – Elżbieta
Wojciechowska.

Wdniach od 19 do 28 sierpnia dziewczęta UKS uczestniczyły
w obozie przygotowawczym do rozgrywek o Mistrzostwo
Wielkopolski w sezonie 2009/2010. W ciągu 10 dni pobytu w
Szklarskiej Porębie pracowały nad poprawieniem swojej
kondycji a przy okazji poznawały uroki Karkonoszy. Po takim
przygotowaniu liczymy na bardzo dobre wyniki sportowe.

12.09 – UKS KLESZCZEWO – UKS BOREK

3.10 -KKSPOLONIAKĘPNO-UKSBOREK

17.10–UKSDĄBRÓWKAGNIEZNO–UKSBOREK

Od20 lipca “Wisła”BorekWlkp. rozpoczęła przygotowania do
nowego sezonu piłkarskiego. Wnadchodzącymsezonie zespół
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nadal prowadzić będzie Tomasz Gawroński. W okresie
przygotowawczym zawodnicy rozegrali cztery spotkania
sparingowe: Sparta Miejska Górka – 0-4, ARDI Krobianka
Krobia –2:2,KłosGarzyn–3:1 orazOrla Jutrosin 2:5.
W kadrze zespołu doszło do kilku zmian. Ze "starej" kadry
pozostali: Tomasz Gawroński, trójka byłych UKS-iaków:
Michał Kasprzak, Piotr Szczepaniak i Szymon Wawrzyniak;
bramkarz Jakub Gawroński, Andrzejczak Mateusz, Jacek
Tarzecki, Sławomir Łączniak, Mariusz Konieczny, Krzysztof
Grzybowski, Łukasz Łączny, Wojciech Schmitchen oraz
Dawid Czabański i Artur Tomczak. Do zespołu dołączył
również stary Wiślak bramkarz Piotr Janowski oraz Szymon
Andrzejczak, który dwa lata temu grał w naszym klubie.
Również naszą kadrę zasili kolejny były Wiślak Rafał
Kaźmierczak oraz Maciej Figielek, który grywał w boreckim
UKS. Do składu dołączy Tobiasz Pelczyk - zawodnik Pogoni
Książ Wlkp., a wcześniej grający w naszej ekipie juniorskiej.
Kolejnym nowym zawodnikiem jest Filip Twardowski,
grywający w lidze halowej. Ostatnim zawodnikiem w kadrze
jest Patryk Marciniszyn, który przybył z boreckiego UKS. Z
zespołem pożegnali się: Maciej Klinkosz, Karol Andraszak,
Jakub Łączny, Piotr Andrzejczak, Gerard Paszek, Artur
Sworowski. Z zespołu ubył również PatrykWawrzyniak, który
będzie grał w lidze koszalińskiej w klubie START-ISKRA
Mokre. W swoim pierwszym spotkaniu w klasie "A" Wisła
Borek Wlkp. wygrała z Rolgosem Sowiny 2:1. Bramki dla
Wisły zdobyli Tomasz Gawroński i Sławomir Łączniak. W
spotkaniu II kolejki Wisła Borek Wlkp. rozgromiła Kłos
Rokosowo 6:0. Bramki dla Wisły strzelali: Michał Kasprzak -
dwie, Rafał Kaźmierczak, Artur Tomczak, Mateusz
Andrzejczak - karny i Patryk Marciniszyn. Tym samym Nasz
zespół został liderem rozgrywek mając na koncie komplet
punktów i wyprzedzając lepszą różnicą bramek Awdaniec
Pakosław. Terminarz spotkań klasy „A” OZPN Leszno
rozgrywanych przez LKS WISŁA Borek Wlkp. w roli gos-
podarza jesień 2009, StadionMiejskiwBorkuWlkp.
Termin II 30.08.2009 r. g. 15.00 (n)Wisła BorekWlkp. – Kłos
Rokosowo
Termin IV 13.09.2009 r. g. 15.00 (n)Wisła Borek Wlkp. –
Tarnowianka Sarnowa
Termin VI 27.09.2009 r. g. 15.00 (n)Wisła Borek Wlkp. –
SzewaGostyń
Termin X 25.10.2009 r. g. 15.00 (n)Wisła Borek Wlkp. –
AwdaniecPakosław
Termin XII 08.11.2009 r. g. 15.00 (n)Wisła BorekWlkp. – Lew
Pogorzela

W każdym gospodarstwie domowymznajdują się przetermino-
wane lekarstwa. Warto więc zrobić przegląd domowych
apteczek i odłożyć na bok leki, z których nie będziemy już
korzystać, a szczegolnie leki z przeterminowanym terminem
ważności, gdyż są to odpady niebezpieczne, które mogą
stanowić zagrożenie dla zdrowia. Wyrzucone do „domowych
śmieci” stanowią poważne zagrożenie dla środowiska, dlatego
też niepotrzebne lub przeterminowane leki z domowych
apteczek należy oddać do jednej z aptek uczestniczących w
zbiórce.GminaBorekWlkp. 27maja 2009 r. podpisała umowę
na obsługę konfiskatorów. W aptekach znajdujących się na
terenie Borku Wlkp. wystawione zostały od 17 lipca specjalne
pojemniki, do których można wrzucać lekarstwa. Jest to
gwarancją, że zostaną one unieszkodliwione w bezpieczny

sposób. Za usługę zapłaci gmina. Apteki nie będą ponosić
żadnych kosztów. Pojemniki opróżniane będą raz na kwartał, a
jeśli zaistnieje taka potrzeba, to częściej. Do pojemników
można wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek,
maści, proszków, syropów, oraz krople i roztwory zamknięte w
szczelnych opakowaniach. Do pojemników nie należywrzucać
aerozoli, używanych igieł i strzykawek oraz termometrów,
gdyż nie zabezpieczone stanowią zagrożenie dla osób zajmu-
jących się transportemodpadów.

Wiele niebezpiecznych dla środowiska baterii kończy swój
żywot na śmietniku, ponieważ tylko niektórzy z nas segregują
odpady w swoich gospodarstwach domowych. Fakt ten często
wynika z niewiedzy na temat prawidłowego postępowania z
różnymi odpadami komunalnymi oraz braku świadomości o
szkodliwości baterii dla środowiska naturalnego. Traktując
wszystkie baterie i akumulatory jako odpady niebezpieczne
uchronimy siebie i środowisko naturalne od ich szkodliwego
wpływu. Gmina Borek Wlkp. umieściła w 10 punktach
pojemniki na zużyte baterie, które będą sukcesywnie opróż-
niane. Pojemniki znajdują się w szkołach, w bankach, w
markecie SEZAM, na stacji paliw oraz wUrzędzieMiejskimw
Borku Wlkp. Bateria to zmagazynowana energia chemiczna
zamie-niana w energię elektryczną. Zużyte baterie zawierają
metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, lit. Wymienione
metale ciężkie są niebezpieczne dla środowiska, dlatego też
należy je oddzielać od zwykłych śmieci poprzez segregację „u
źródła”, czyli bezpośredniowdomu.
Baterie są wszędzie tam, gdzie możesz usłyszeć dźwięk lub
zobaczyć światło, a więc w zabawce, kartce pocztowej,
budziku, latarce, aparacie fotograficznym, itp. Czasami baterii
tych nie można ani wymienić na nowe ani usunąć. Dlatego w
procesie utylizacji cały produkt traktowany jest jako odpad
niebezpieczny. Pamiętajmy o tych przedmiotach i nie wyrzu-
cajmy ichdopojemnika na śmieciwraz z innymi odpadami.

W związku z tym, że niektórzy Czytelnicy nie przestrzegają
regulaminowych terminów zwrotu wypożyczanych książek,
pozbawiając innych dostępu do wielu atrakcyjnych tytułów, a
podejmowane przez Bibliotekę działania nie przynoszą
efektów, dlatego też kierujemy apel do naszych Czytelników o
bezzwłoczne uregulowanie swoich należności wobec
Biblioteki!

Przedsiębiorcy, którzy posiadają zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej wydane przed 1 stycznia
2008 roku na podstawie określenia przedmiotu działalności
gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności
Gospodarczej z 2004 roku oraz zaświadczenie bez określenia
PKD zobowiązani są do dostosowania zaświadczeń według
nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej z 2007
roku w terminie do 31 grudnia 2009 roku. Wpisy i zmiany
wpisównie podlegają opłacie.

Osobom, którym los drugiego człowieka nie jest obojętny,
serdecznie dziękujemyza ofiarowaną odzież itp . Jednocześnie
Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca osoby zainteresowane
do skorzystania z oferowanejodzieży, za pośrednictwemOPS.

„STARE LEKI DO APTEKI”

„SELEKTYWNA ZBIÓRKA BATERII”

APEL DO CZYTELNIKÓW !

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!!!

DARMOWAODZIEŻ
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F O T O G A L E R I A

PLAC ZABAW W KAROLEWIE

PIŁKARKI RĘCZNE UKS
WEWŁOSZECH

V ZAWODY
SPORTOWO - POŻARNICZE

NAWAŁNICA 70 ROCZNICA WYBUCH
DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

ZAKOŃCZENIE LATA 2009

TURNIEJ WSI

PÓŁKOLONIE

OBÓZ SZKOLENIOWO
SPORTOWY W BRZEDNI


