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Obchody wybuchu II wojny światowej
Pierwszego września obchodziliśmy 81 rocznicę wybuchu II
wojny światowej, tradycyjnie jak co roku na boreckim Rynku pod
tablicami pamiątkowym przedstawiciele władz samorządowych
dla upamiętnienia ofiar II wojny światowej złożyli wiązankę
kwiatów, o godz. 10.00 została uruchomiona syrena alarmowa.
Ze względu na bezpieczeństwo obywateli w dobie panującej
pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 nie odbyły się
planowane uroczystości. Przypomnijmy pokrótce historię
wybuchu II wojny światowej.
II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 r. atakiem
Niemiec na Polskę, bez wypowiedzenia wojny. Motywem tych
działań było odrzucenie przez Polskę planów Hitlera, które
zakładały utworzenie korytarza lądowego łączącego Niemcy z
dawnymi Prusami Książęcymi. W ten sposób Hitler zamierzał
zbudować nowy porządek w Europie, którego dowódcą miała
być III Rzesza Niemiecka. O świcie 1 września nastąpiła agresja
na Polskę. Sojusznicy Polski Wielka Brytania i Francja zażądały
wycofania wojsk, co zostało zignorowane przez Hitletra.
Efektem było wypowiedzenie wojny Niemcom. Działań zbrojnych na wielką skalę jednak nie podjęto. Od 1 września 1939 r. Polska
prowadziła wojnę obronną. Mimo ogromnego patriotyzmu
wojska Polskie nie były w stanie obronić terytorium kraju.
17 września 1939 r. około godziny 4.00 rano wojska sowieckie
łamiąc pakt o nieagresji przekroczyły wschodnią granicę Polski –
doszło do agresji ZSRR. 28 września Trzecia Rzesza Niemiecka i
ZSRR dokonały „IV rozbioru Polski” Opór w Kampanii
Wrześniowej trwał do 5 października 1939 roku - bitwa pod
Kockiem. Kampania wrześniowa została przegrana, ale nie
wojna. Na licznych frontach II wojny światowej Polacy będą
dawali świadectwo swojego heroizmu w walce o odzyskanie
utraconej niepodległości.
17 września, w celu upamiętnienia tego dnia przedstawiciele
władz samorządowych złożyli wiązankę kwiatów pod tablicami
pamięci na boreckim Rynku. W celu oddania czci ofiarom II wojny
światowej o godzinie 12.00 rozbrzmiała syrena alarmowa.
Mieszkańcy Gminy, ze względu na panującą pandemię wywołana wirusem SARS-CoV 2, składali wiązanki kwiatów oraz
zapalali znicze indywidualnie.

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Na XX sesji odbytej w dniu 24 czerwca 2020 r. Rada
Miejska podjęła następujące uchwały:
1) zmian budżetu i w budżecie na rok 2020;
2) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z
budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie
stanowiących własności Gminy Borek Wlkp.;
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego;
4) określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych;
5) ustalenia regulaminów korzystania z siłowni zewnętrznej, street
workout, boisk sportowych oraz parków;
6) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Borek Wlkp.
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Borek Wlkp. oraz obrębów
Strumiany, Dąbrówka i Zalesie.
Na XXI sesji odbytej w dniu 20 sierpnia2020 r. Rada Miejska
podjęła następujące uchwały:
1) zmian budżetu i w budżecie na rok 2020;

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025;
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego;
4) przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie zimowego
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021;
5) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
6) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Borek Wlkp.;
7) wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków
komunikacyjnych na terenie gminy Borek Wielkopolski;
8) uchylenia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły filialnej w Zalesiu,
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku
Wlkp.;
9) chylenia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły filialnej im. Edmunda
Bojanowskiego w Wycisłowie, wchodzącej w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Borku Wlkp.;
10) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Borek Wlkp. w
roku szkolnym 2020/2021;
11) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska
miejskiego w Karolewie;
13) nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Borku Wlkp.
(WW)

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA SREBRNYCH MEDALI „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”
W piątek 4 września w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość
wręczenia srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju”
nadanych przez Ministra Obrony Narodowej. Odznaczenia otrzymali
Państwo Krystyna i Kazimierz Przybylscy z Borku Wielkopolskiego,
którzy wychowali trzech synów pełniących zasadniczą służbę
wojskową. Przekazania medali oraz listu gratulacyjnego z ramienia
WKU dokonał Szef Wydziału WKU w Lesznie mjr Przemysław
Madzia. Burmistrz Borku Wlkp. na ręce Państwa Przybylskich
również złożył gratulacje oraz kosz upominkowy, pogratulował także
ich synom wzorowego pełnienia służby wojskowej. Uroczystość
przebiegała w miłej atmosferze, w trakcie której dowiedzieliśmy się
więcej o rodzinie Państwa Przybylskich. Państwo Krystyna i
Kazimierz wychowali trzech synów, każdy z nim odbył zasadniczą
służbę wojskową. Najstarszy – Grzegorz niestety nie dotarł na
uroczystość – nadal jest zawodowym żołnierzem. Kolejny syn,
Tomasz – odbył zasadniczą służbę zasadniczą w Orkiestrze
Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w
Poznaniu. Najmłodszy – Piotr rozpoczął służbę w Szkole Kierowców
w Bydgoszczy, a następnie przekierowany został do służby w 6
Batalionie Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie.
Podczas rozmów dowiedzieliśmy się o wojskowej pasji Pani Moniki –
córki Państwa Przybylskich, która jest cywilnym pracownikiem

Wojska Polskiego – pracuje w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w
Poznaniu, dodatkowo mąż Pani Moniki jest emerytem wojskowym.

(MS)

101 URODZINY MIESZKANKI CELESTYNOWA
7 września 2020 r. swoje sto pierwsze urodziny obchodziła Pani Stanisława Pawlik, najstarsza mieszkanka Gminy Borek Wielkopolski. O tym
pięknym jubileuszu pamiętali nie tylko najbliżsi, ale również przedstawiciele władz samorządowych. Z tej okazji Jubilatkę odwiedziła Zastępca
Burmistrza Borku Wlkp. - Jolanta Chudzińska. W imieniu Burmistrza Borku Wlkp. –
Marka Rożka, całego społeczeństwa i swoim własnym złożyła najserdeczniejsze
gratulacje, życząc przy tym kolejnych, długich lat życia w tak dobrym zdrowiu oraz
wręczyła list gratulacyjny, kwiaty i upominek.
Przypomnijmy, że Pani Stanisława Pawlik urodziła się 7 września 1919 r. w
Celestynowie. Jest córką Stanisława i Stanisławy Wilczyńskich. W 1944 r. Pani
Stanisława wraz z rodziną zostali wywiezieni do Austrii, do miejscowości St.
Leonhard. Po oswobodzeniu Austrii trafili do Włoch. Do domu rodzinnego Pani
Stanisława wróciła 14 października 1946 r. W 1952 r. wyszła za mąż za Stefana
Pawlika. Doczekała się 4 dzieci: 3 synów, 1 córki, a także 2 wnucząt oraz 3
prawnucząt. W 1988 r. Stanisława Pawlik została wdową.
Zachęcamy do zapoznania się ze wspomnieniami Pani Stanisławy:
http://www.borekwlkp.pl/2112,jubileusz-100-lat-urodzin-pani-stanislawy-pawlikz-celestynowa.html
(JC)

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021

INFORMACJA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO
Gminne Biuro Spisowe w Borku Wielkopolskim informuje, że od dnia
1 września 2020r. na terenie całego kraju rozpoczął się obowiązkowy
Powszechny Spis Rolny.
Spis będzie trwał do 30 listopada 2020 r.
W Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., w celu umożliwienia użytkownikom gospodarstw rolnych nieposiadających materialnotechnicznych warunków umożliwiających przeprowadzenie
samopisu internetowego, od dnia 1 września 2020 r. na czas realizacji
Powszechnego Spisu Rolnego dostępne jest stanowisko komputerowe wyposażone w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem do przeprowadzenia samospisu internetowego.
Na wniosek użytkownika gospodarstwa rolnego, skierowanego do
Gminnego Komisarza Spisowego, zapewnia się na stanowisku
komputerowym niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej
aplikacji do samospisu.
Dodatkowych informacji udzielają członkowie Gminnego Biura
Spisowego pod nr telefonu - 65 5716120 wew. 26 lub 13.
Więcej informacji o spisie na stronie: https://spisrolny.gov.pl
(JC)

PARKOWYM WANDALOM MÓWIMY NIE
Parki miejskie, czyli nasze tereny zieleni powinny nam służyć jako
miejsca gdzie można spokojnie wypocząć spacerując samotnie lub z
bliskimi, wyprowadzając psa , czytając lub obserwując ptaki.
Można również podejmować aktywności fizyczne np. biegać lub
wykonywać inne ćwiczenia.
Jednak by park mógł spełniać swe zadania musi w nim panować ład i
porządek. Dlatego też po przejściu nawałnicy w 2017 r. Gmina zakupiła
nowe ławki i kosze do Parku Karolewskiego i Miejskiego im. Adama
Mickiewicza w Borku Wlkp.
Niestety na przestrzeni ostatnich miesięcy coraz częściej dochodzi do
aktów wandalizmu dokonywanych przez naszą młodzież. Łamane są
zarówno drewniane części ławek, jak również stelaże żeliwne, uszkodzony został również płot należący do sąsiadującej posesji, co najmniej
raz na dwa tygodnie niszczony jest kosz na odpady.
Pomimo usytuowanych koszy przy ławkach połowa odpadów znajduje
się obok ławek, przy koszach lub w innych częściach parku.
Niedawno w Parku Adama Mickiewicza zostały postawione dwa stoły z ławkami dla młodzieży w miejscu gdzie znosili ławki i najczęściej
przebywali. W krótkim czasie po jednym ze stołów pozostały tylko jego elementy.
Coraz częściej w porze wieczornej następują zgłoszenia na policję w związku z głośnym zachowywanie się młodzieży i używaniem słów
niecenzuralnych. Dlatego, mówimy głośno, dość tego typu zachowaniom, zarówno w parku, jak i w każdym innym miejscu.
Na łamiących przepisy prawa nakładane będą mandaty karne i kierowane wnioski o ukaranie do sądu Rejonowego w Gostyniu.
Nie może być tak, że miejsca służące mieszkańcom do wypoczynku zajmowane będą przez amatorów picia pod chmurką, chuligaństwa i
innych wybryków zabronionych prawem.
Serdecznie prosimy mieszkańców naszego miasta o interwencję, gdy widzicie jak inni dewastują nasze otoczenie.
(MT)

MIROSŁAW KANAFA (1957-2020)
W dniu 23 września 2020 r. zmarł Mirosław Kanafa. Był wieloletnim pracownikiem Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
Pracę rozpoczął 15 czerwca 1978 r. w Radzie Narodowej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. na stanowisku ds. wojskowych i
obrony cywilnej. Pełnił tę funkcję 11 lat. Od 2 października 1989 roku do 30 czerwca 2005 roku był kierownikiem referatu
organizacyjnego, równolegle zajmując stanowisko ds. kadr i spraw organizacyjnych. Od 1 lipca 2005 r., do końca swojej
pracy w Urzędzie Miejskim w Borku Wielkopolskim czyli do 13 sierpnia 2008 r., był inspektorem ds. organizacyjnych,
organizacji pozarządowych i funduszy strukturalnych. Urodził się 20 listopada 1957 r. w Zamysłowie, ale całe życie
związany był ze społecznością borecką, będąc jej częścią poprzez pełnienie 30-letniej misji pracy w Urzędzie Miejskim w
Borku Wielkopolskim.

INFORMACJA O REALIZACJI ŚWIADCZENIA „DOBRY START „
Wnioski o „Dobry Start” mieszkańcy składają w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej. Do dnia 2 września 2020r. wpłynęło 624
wniosków z tego 504 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.
Przyznanych świadczeń ( dzieci ) tj.730
Na powyższy cel wydatkowano kwotę -219.000,00 zł.

W miesiącu wrześniu zostaną rozpatrzone
pozostałe wnioski.
Zawracamy się z prośbą do osób, które jeszcze
nie złożyły wniosku aby to uczyniły.
(M-GOPS)

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE „POD DĘBEM” W KAROLEWIE.
Od 29 czerwca do 28 sierpnia w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie trwał dyżur wakacyjny. Wszystkie dzieci, zgłoszone przez rodziców, zostały przyjęte.
Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią, procedurami zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19, przedszkolaki miło i ciekawie
spędzały czas wakacyjny w przedszkolu, jak zawsze dobrze się bawiąc. Wykonywali eksperymenty, słuchali bajek, brali udział w zajęciach
z kodowania, języka angielskiego, rytmiki oraz zajęć gimnastycznych. Zorganizowane zabawy ruchowe na przedszkolnym placu zabaw
zagwarantowały odpoczynek oraz dobrą zabawę. Zajęcia i zabawy organizowane były z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli.
Obostrzenia związane z panującą nadal epidemią uniemożliwiły przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych do
przedszkola.
Dzień Przedszkolaka.
21 września wszystkie dzieci z naszej placówki świętowały Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka, który w tym roku szkolnym obchodziliśmy inaczej.
Ze względu na obostrzenia związane z epidemią, każda grupa świętowała
ten dzień w swojej sali lub na zewnątrz. Dzieci bawiły się świetnie biorąc
udział w przygotowanych konkurencjach. Przedszkolaki rzucały piłką do
celu, pokonywały tor przeszkód, rozwiązywały quizy zagadkowe a także
sadziły i zbierały ziemniaki. Brały udział w zabawach „Tadek niejadek” czyli kto szybciej zje spaghetti, zabawach z chustą animacyjną, zabawach
z kodowaniem, zabawach ruchowych przy muzyce Batii Strauss, oraz
zabawach sensorycznych. Najmłodsza grupa „Jeżyki” bawiła się na
dworze, ponieważ przygotowane zostały zabawy z sensoplastyki, czyli
mas plastycznych. Maluchy bawiły się świetnie, pogoda dopisała,
uśmiech na twarzach dzieci cały czas gościł.
W tym dniu nie zabrakło oczywiście świeżych soków oraz słodkości. Każdy
przedszkolak wracał do domu z medalem lub balonem.
(Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie)

Witaj Szkoło! - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
1 września 2020 roku, po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa i koniecznością wprowadzenia nauczania zdalnego, do murów
ZSP w Zimnowodzie, z wielkim entuzjazmem powrócili uczniowie, aby rozpocząć nowy rok szkolny 2020/2021. Dzień ten wyglądał nieco
inaczej niż zwykle. Nie było wspólnego, uroczystego apelu. Uczniowie spotkali się z wychowawcami w swoich klasach i zostali zapoznani z
procedurami obowiązującymi w szkole.
Życzymy wszystkim dużo zdrowia. Dbajmy o wspólne dobro i bezpieczeństwo.
Konkurs „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
Amelia Gorwa - uczennica kl. VIa po raz kolejny została laureatką etapu regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci
organizowanego przez KRUS. Była to już X edycja tego konkursu, tym razem pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta
znasz i szanujesz”. Zadaniem konkursowym było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w formacie A3 na temat zapobiegania
wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.
Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
W roku szkolnym 2019/20 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie brał udział w
Projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Projekt ten realizowany był przez ODN w
Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020. Jego celem głównym było podniesienie kompetencji IT nauczycieli i uczniów z
600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i
ponadpodstawowym. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie realizował podprojekt
„Uczniowskie Laboratoria Informatyczne”. Szkoła została wyposażona w nową sieć WI-FI,
laptopy oraz zestawy do nauki programowania: ScottieGo, LegoWeDo, BeCreo. W ramach
projektu uczniowie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności z zakresu programowania z
wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. Atrakcyjne zestawy do programowania pomagały w kreatywnym działaniu i poszukiwaniu ciekawych rozwiązań.
Narodowe Czytanie 2020
W piątek, 4 września 2020 r., w przeddzień ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie na lekcjach języka polskiego uczniowie oddali się
lekturze „Balladyny” J. Słowackiego. Każdy pod tematem, w zeszycie otrzymał pamiątkową pieczęć przysłaną z tej okazji przez Prezydenta
RP. Pani Jolanta Kasprzak - Jędrzejewska przybliżyła okoliczności powstania dzieła oraz jego tematykę. Uczniowie klasy ósmej mieli
możliwość powtórzenia lektury z klasy siódmej. Były pamiątkowe zdjęcia wykonane przez panią Magdalena Fabisiak. Jednak punktem
kulminacyjnym udziału naszej szkoły w Narodowym czytaniu są nagrania udostępnione na stronie internetowej Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Zimnowodzie. Po raz trzeci jako Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie przyjęliśmy zaproszenie Prezydenta RP
do udziału w Narodowym Czytaniu. Wspólne czytanie utworu odbyło się w sobotę 5 września 2020 roku.
– „Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury
jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych
największych pisarzy” – napisał Prezydent RP Andrzej Duda w liście zachęcającym do współtworzenia akcji.
– „Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie było realizowane w jak najbezpieczniejszej formie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zachęcam Państwa do zorganizowania lektury Balladyny według Państwa własnej inwencji
i pomysłowości, również z wykorzystaniem tradycyjnych, a zwłaszcza nowoczesnych narzędzi komunikacji” – dodał w liście Prezydent.
W tym roku spotkaliśmy się w przestrzeni wirtualnej. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły wzięli udział w czytaniu fragmentów
utworu przed kamerą. Zarejestrowane nagrania tworzą spójną całość - akt I tragedii „Balladyna” Juliusza Słowackiego . Upubliczniamy je na
stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zimnowodzie. Zapraszamy do lektury. http://szkola-zimnowoda.pl
Ponadto Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zimnowodzie znalazł się w gronie 42 szkół z woj. wielkopolskiego zaproszonych przez Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu do wirtualnej lektury „Balladyny”. Wraz z dyrektorami i nauczycielami z wielkopolskich szkół, doradcami metodycznymi, nauczycielami konsultantami z ODN w Poznaniu oraz przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego czytamy „Balladynę” Juliusza Słowackiego. W imieniu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zimnowodzie lektorką jest
nauczycielka języka polskiego p. Jolanta Kasprzak – Jędrzejewska, która czyta fragment Aktu II. Zapraszamy do wspólnej lektury wszystkich
pięciu aktów dramatu, które zostały zamieszczone w poszczególnych filmach na stronie ODN w Poznaniu.
https://odnpoznan.pl/sub,pl,narodowe-czytanie-odn-i-przyjaciele.html
(ZSP Zimnowoda)
ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BORKU WLKP.
Sukces Zuzanny Zaremby!
Uczennica Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku
Wielkopolskim Zuzanna Zaremba zdobyła srebrny medal
Mistrzostw Wielkopolski u16 w lekkoatletyce na dystansie 2km, które
odbyły się 6 września 2020r. na stadionie POSIR Golęcin w
Poznaniu. Sukces duży ponieważ Zuzia jeszcze nie należy do tej
kategorii, ale dzięki dobrym wynikom uzyskanym w mitingach mogła
startować w wyższej kategorii. Zuzanna ukończyła swój bieg z
czasem 7:21:31.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.
1 września 2020 roku rozpoczęty został nowy rok szkolny.
Rozpoczęcie było trochę inne, trochę nietypowe, bez uroczystego
apelu inaugurującego. Tego dnia powitani zostali uczniowie czterech
klas pierwszych oraz czterech klas czwartych. Uczniowie klas
programowo wyższych naukę rozpoczęli w dniu 2 września 2020
roku od spotkania z wychowawcami. W murach szkoły rozpoczęła

również naukę jedna klasa pierwsza branżowej szkoły I stopnia.
Sytuacja epidemiologiczna nakłada na nas wszystkich obowiązek
przestrzegania zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko
zarażenia się koronawirusem. Wychowawcy zapoznali uczniów z
procedurami, które mają zwiększyć bezpieczeństwo. Kilka elementów zostało również przećwiczonych praktycznie.
Informacje o Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku
Wielkopolskim.
W dniu 1 września 2020 roku naukę rozpoczęło 542 uczniów Szkoły
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim oraz
61 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Borku Wielkopolskim.
Wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 87 dzieci. Razem do
Zespołu uczęszcza 690 dzieci i młodzieży. Szkoła podstawowa
posiada 28 oddziałów, branżowa szkoła 4 oddziały, a przedszkola 4
grupy przedszkolne. Zajęcia w Zespole nie odbywają się w systemie
zmianowym. Zajęcia w szkole są prowadzone od godziny 8.00 do

godziny 16.05, przy czym świetlica funkcjonuje od godz. 6.30 do
godz. 16.10. Przedszkole w Borku Wielkopolskim pracuje od godz.
6.30 do godz. 15.30, w Wycisłowie od godz. 7.45 do godz. 13.00, a w
Zalesiu od godz. 7.00 do godz. 14.00. Uczniowie mają zapewnione
podręczniki. Zamówione w kwietniu więc pojawiły się braki dla
uczniów, którzy przybyli do szkoły w okresie wakacji lub uczniów,
którzy nie otrzymali promocji, jednak dotyczy to głównie ćwiczeń. W
okresie wakacji oraz zawieszenia zajęć przeprowadzono następujące prace: remont toalet przy dużej sali gimnastycznej (wszystkich),
remont toalet przy małej sali gimnastycznej (wszystkich), remont
posadzki (ułożenie płytek) na I piętrze segmentu I, likwidacja sklepiku
i utworzenie pomieszczenia na świetlicę, remont zaplecza sali nr 211
i adaptacja tego pomieszczenia na pomieszczenie do realizacji zajęć
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, remont
pomieszczenia nr 12 (obecnie izolatorium), remont sali nr 111 z
przeznaczeniem na gabinet pedagoga , gruntowny remont kuchni w

Przedmiot
Polski
Matematyka
Angielski
Niemiecki

Liczba uczniów
65
65
54
11

Średnia
51,39
36,38
43,63
31,82

Średnia
52,59
35,20
40,76
31,82

ramach moduł 3 wieloletniego rządowego programu “Posiłek w
szkole i w domu” oraz połączenie dwóch sal (nr 5 oraz 6) w
Przedszkolu Samorządowym w Zalesiu (już po rozpoczęciu roku
szkolnego). Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zostało
przyjętych 3 nowych nauczycieli: wychowanie przedszkolne -1 (za
osobę, która rozwiązała stosunek pracy), edukacja wczesnoszkolna1 (za osobę, która odeszła na emeryturę) oraz religia-1 ( za 2 osoby,
które rozwiązały stosunek pracy). Ruchy kadrowe w okresie wakacji
przedstawiają się następująco: 4 osoby –emerytura, 2 osobyrozwiązanie stosunku pracy, 1 osoba L4 oraz 1 osoba urlop dla
poratowania zdrowia.
Wyniki egzaminów ósmoklasisty.
Podajemy wyniki uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej im.
Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim z egzaminu po klasie
ósmej.

Średnia
56,63
41,58
44,57
38,76

Średnia
56,90
44,06
51,52
39,61

Średnia
56,40
43,34
51,86
41,64

Średnia
59
46
54
bd

Stanin
3
3
4
4

(ZSP w Borku Wlkp.)
STYPENDIA BURMISTRZA BORKU WLKP.
Skromna uroczystość wręczenia Stypendiów Burmistrza Borku Wlkp. za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020
odbyła się 11 września br. w ZSP w Borku Wlkp. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, w tym roku nie spotkaliśmy się wspólnie z
stypendystami i ich rodzicami na uroczystości, jak to było rokrocznie. Przypomnijmy, że stypendium Burmistrza Borku Wlkp. przyznawane
jest od 2011 roku. W tym roku do stypendium wpłynęły 24 wnioski, które spełniały choć jedno z kryterium kwalifikujące do otrzymania tego
zaszczytnego wyróżnienia. Łączna kwota przyznanych nagród za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia wyniosła 12 950,00 zł.
Maksymalna kwota indywidualnego stypendium to 1050,00 zł. otrzymał ją uczeń, który spełnił kilka kryteriów warunkujących otrzymanie
stypendium. Wysokość stypendium dla uczniów szkół podstawowych, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,75 wyniosła 500 zł .
Stypendyści otrzymali listy gratulacyjne i upominki.
Burmistrz pogratulował utalentowanym uczniom sukcesów, życzył jak najlepszych wyników w nowym roku szkolnym i dużo wytrwałości w
osiąganiu zamierzonych celów.
Stypendyści roku szkolnego 2019/2020:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zimnowodzie: Bartosz Pawlak, Jakub Lenartowicz.
Szkołą Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.: Marta Maćkowiak, Magdalena Marszałek, Iga Przybylak, Oliwia
Stanisławska, Weronika Godniak, Franciszek Dutkiewicz, Maria Lisiecka, Jakub Pachciarz, Daria Wajnert, Maria Wojtkowiak, Julia
Adamkiewicz, Martyna Roszak, Agata Gendera, Julia Gawrońska, Natan Madzia, Kacper Stężycki, Zuzanna Zaremba, Magdalena
Krzekotowska, Wiktoria Łopatka, Aleksandra Wojciechowska, Maria Świderska, Olga Szczęsna.
GRATULUJEMY!
(AŁ)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY BOREK WLKP.
III edycja projektu „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”
Już po raz trzeci Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp.
zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w kolejnej edycji
ogólnopolskiej kampanii Instytutu Książki - "Mała Książka - Wielki
Człowiek". Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi
bibliotekę, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:
książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem
formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem. W Wyprawce znajdą coś dla
siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna
przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz
podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji
dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa
(bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Szczegółowe informacje o akcji dostępne na stronie www.wielkiczlowiek.pl

Dotacja na nowości wydawnicze
Biblioteka Publiczna w Borku Wlkp. otrzymała dotację w kwocie 6
461 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych. Dzięki pozyskanym środkom książnica
wzbogaci swój księgozbiór o nowe tytuły książkowe, co przełoży się
na wzrost czytelnictwa w boreckim społeczeństwie. Celem projektu
jest wzmocnienie aktywności czytelniczej oraz budowanie nawyków
czytelniczych poprzez stały dopływ nowości w zbiorach biblioteki.
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa.

Konkurs fotograficzny „Lato z książką” rozstrzygnięty!
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. zaprosiła mieszkańców gminy Borek Wlkp. do udziału w konkursie fotograficznym pt.
„Lato z książką”. Konkurs trwał od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r., a
jego celem była popularyzacja czytelnictwa oraz zachęcenie do
fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji. Komisja,
której przewodniczyła Dyrektor boreckiego M-GOK - Justyna
Chojnacka dokonała wyboru laureatów:
I miejsce: Marcelina Pawlicka
II miejsce: Aleksandra Kulińska
III miejsce: Lena Adamkiewicz
Wyróżnienie: Maja Siekierkowska, Jakub Bujak
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Gratulujemy !
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć w holu Biblioteki oraz na
stronie internetowej instytucji.

Narodowe Czytanie '2020
Dziewiąta edycja Narodowego Czytania w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Borek Wlkp. ze względu na bezpieczeństwo w czasie
epidemii miała formę wirtualną. Lekturą tegorocznej akcji pod
Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej była „Balladyna”
Juliusza Słowackiego. Z fragmentów utworu odczytanych przez
czytelników powstał film, którego premiera odbyła się 4 września
2020 r. na stronie internetowej Biblioteki. Tego dnia każdy czytelnik
odwiedzający bibliotekę otrzymał pamiątkowy stempel, przygotowany na tę okoliczność przez Kancelarię Prezydenta RP. Celem
ogólnopolskiej akcji jest popularyzowanie czytelnictwa oraz
wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej poprzez kontakt z
największymi dziełami polskiej literatury. Dziękujemy czytelniczkom,
które aktywnie włączyły się w realizację przedsięwzięcia i podjęły się
interpretacji dramatu. Zapraszamy do obejrzenia filmu na stronie
www.biblioteka.borekwlkp.pl

(BP Borek Wlkp.)

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORKU WLKP.

Sport

Lato z LOK 2020
W ramach akcji Lato z LOK 29 i 30 lipca br. odbył się Ranking Strzelecki z
Karabinka Pneumatycznego dla dzieci i młodzieży oraz dodatkowe konkurencje: rzut lotką i rzut granatem zorganizowane przez Szkolne Koło LOK w
Borku Wlkp. i Koło LOK Borek Wlkp.
Zawodnicy strzelali z KPN do tarczy punktowej w pozycji stojąc i pozycji
leżąc .
W rankingu strzeleckim: I m Wiktoria Gendera 135/140 pkt.; II m Kasia
Konarkowska 133/140 pkt; III m Gracjan Tyrakowski 100/140 pkt; w grupie
młodszej: I m Marysia Gendera117/140 pkt.; II m Tomek Konarkowski 114/140
pkt.; III m Ryan Kordus 106/140pkt.
W rzutach lotką 29.07.br. - I m zajęła Marysia Gendera; II m Wiktoria
Gendera; III m Ryan Kordus. Drugiego dnia : I m również zajęła Marysia
Gendera ; II m Wiktoria Gendera; III miejsce natomiast Tomek Konarkowski.
Wyniki w rzutach granatem
29.07.br. na I miejscu Marysia Gendera , II m zajęli Marcelinka Wika, Ryan
Kordus i Filip Krystkowiak.
30.07.br. I m zajęła Marcelinka Wika, II m Rysiu Gendera, natomiast III m
Wiktoria Gendera.
Ostatniego dnia po podsumowaniu akcji nastąpiło wręczenie zwycięzcom
nagród rzeczowych i dyplomów oraz wszystkim drobnych upominków.
(Elżbieta Kordus)
WISŁA BOREK WLKP.
Żaki starsze zainaugurowały sezon w Borku Wlkp.
Turniejem żaków starszych w Borku Wlkp. zainaugurowano w niedzielę 13 września br.
sezon w tej kategorii wiekowej w ramach rozgrywek Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej. W turnieju wzięło udział aż dziewięć drużyn: Antonio Jarocin, Akademia
Piłkarska Reissa - Jarocin, Czarni Dobrzyca, Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp.,
GKS Jaraczewo, Grom Golina, JKS Jarota Jarocin, LZS Cielcza i gospodarze pierwszego turnieju: Wisła Borek Wielkopolski. Każdy zespół spędził ponad 90 minut na
boisku, a dzięki dużej ilości boisk turniej odbył szybko i sprawnie. Mnóstwo świetnych
akcji, parad bramkarskich i goli w wykonaniu żaków i znakomita pogoda, zaspokoiła
wszystkich kibiców. Kolejne zmagania turniejowe 27 września od godz. 9:30 w
Jaraczewie. Trzeci turniej rozegrany zostanie w Koźminie Wlkp. w sobotę 10 października od 9:30. Ostatni jesienny turniej zostanie rozegrany w Cielczy 24/25 października.
Żaki młodsze gotowe do gry.
Wiślackie żaki młodsze prowadzone przez Macieja Grzemskiego przystąpią do
rozgrywek 20 września br. Swój sezon zainaugurują turniejem w Chwaliszewie, gdzie
oprócz naszej drużyny wystąpią: Akademia Talentów Krotoszyn, Antonio Jarocin, APR
Jarocin, Astra Krotoszyn, GKS Jaraczewo, GOS Koźmin Wlkp. Zawodnicy z roczników
2013 i młodsi, tak jak ich nieco starsi koledzy zmierzą się jesienią w czterech turniejach.
Także jeden z nich zaplanowany jest w Borku Wlkp. O terminie będziemy informować na
Fanpage`u Wisły Borek Wlkp.
Cztery drużyny młodzieżowe w rozgrywkach ligowych.
Drużyna trampkarza, młodzika oraz orlika starszego i młodszego reprezentują szkółkę
naszego klubu w ligowych zmaganiach zorganizowanych przez WZPN. W kadrze
trampkarza występują zawodnicy z roczników 2006-2008, którzy rozegrają osiem
spotkań. Na boisku w Borku Wlkp. piłkarze prowadzeni przez Tomasz Marszałka zagrają
ze Spartą Miejska Górka, Młode Orły Korona Piaski (26.09 g. 11:30), Kanią II Gostyń
(11.10 g. 10:00) oraz 24 października o godz. 10:00 z Dąbroczanką Pępowo.
Grupa Młodzika to zawodnicy z roczników 2008 i 2009, których większość na co dzień
trenuje w klasie sportowej pod okiem trenera Szymona Palczewskiego. Zawodnicy
rywalizują w sześciozespołowej grupie i rozegrają jesienią dziesięć spotkań. Wiślacy
rozegrali już cztery spotkania, w Borku Wlkp. zagrają jeszcze z GAS Krobia (18.08 g.
18:00), z Sarnowianką Sarnowa (16.10 g. 18:00) i Lwem Pogorzela (31.10 g. 10:00).
Najtrudniejszą drogę mają orliki starsze, które trafiły do grupy z dziesięcioma innymi
zespołami. Zawodnicy z rocznika 2010 część spotkań mają już za sobą, ale poczynania
podopiecznych trenera Błażeja Grzemskiego można będzie zobaczyć na boreckim orliku
już w najbliższą niedzielę 20 września o godz. 10:00 w meczu z Młodymi Orłami Korona
Piaski. Następne mecze w Borku Wlkp. rozegrają z FA Leszno (4.10 g. 10:00) oraz AS
Czempiń (8.11 g.10:00).
Najmłodsi zawodnicy, którzy występują w rozgrywkach ligowych to dzieci z rocznika 2011,
którzy na co dzień trenują pod okiem dwóch trenerów: Tomasza Gawrońskiego oraz
Łukasza Stężyckiego. Orliki młodsze mają już ligowy debiut za sobą, a do końca rundy
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zagrają jeszcze pięć spotkań. Na boreckim orliku wiślacy
zagrają z Młodą Rawią Rawicz (19.09. g. 10:00), FA Leszno
(3.10. g. 10:00) oraz APR Leszno (17.10. g. 10:00).
Nowa strona Wisły Borek Wlkp.
Wraz z nowym sezonem piłkarskim pod adresem www.wislaborekwlkp.pl ruszyła nowa strona klubowa, na której znajdą
Państwo wiele informacji związanych z działalnością stowarzyszenia. Nowy wygląd strony pozwala za swobodne przeglądanie wiadomości nie tylko na komputerach, ale i w urządzeniach mobilnych. Zachęcamy do śledzenia działań Wisły
również za pośrednictwem www.
Skrzaty zadebiutowały w Racocie.
Najmłodsi zawodnicy Wisły zadebiutowali w turnieju Skrzatów w
Racocie. Na początku września zawodnicy z roczników 2014 i
2015 wzięli udział w turnieju zorganizowanym przez PKS Racot.
Świetna zabawa i mnóstwo bramek w wykonaniu zawodników
trenera Czarka Tomczaka i Macieja Grzemskiego sprawiła wiele
radości. Już wkrótce nasi zawodnicy zmierzą się w turniejach w
Koźminie Wlkp., gdzie po raz kolejny będą pokazać swoją
radość z gry.
Seniorzy na dwóch poziomach.
Borecki klub w nowym sezonie ponownie występuje w rozgrywkach ligowych na dwóch poziomach ligowych. W obu zespołach
seniorskich trenuje blisko 50 zawodników. Pierwsza drużyna
prowadzana przez Tomasza Gawrońskiego rywalizuje w grupie V
klasy okręgowej WZPN, gdzie rywalizuje 17 zespołów. W
porównaniu z ubiegłym sezonem wiślacy trafili do grupy, w której
rywalizują z zespołami z byłego okręgu leszczyńskiego,
kaliskiego i poznańskiego. Dla kibiców Wisły to dość dobre
rozwiązanie, gdyż wszystkie wyjazdy zespołu nie są dalekie, a to
umożliwia im oglądanie wiślaków w większej ilości spotkań. W
Borku Wlkp. pierwszy zespół zagra po raz pierwszy tej jesieni w
roli gospodarza 10 października, gdzie w roli gości zawita zespół
Piasta Nowy Belęcin. Spotkanie zostanie rozegrane o godz.
16:30. Następnie zagrają z MTS Pawłowice (24.10. g. 15:00),
Koroną Wilkowice (7.11. g. 14:00) oraz Kłosem Zaniemyśl
(14.11. g. 14:00).
Druga drużyna składająca się głównie z zawodników młodzieżowych rozgrywa mecze w Klasie „B”. W tym sezonie „młodzieżówka” ma przed sobą aż dwanaście spotkań, ale dzięki większej
ilości gry młodzi zawodnicy mają więcej czasu na doskonalenie
swoich umiejętności. Podopieczni trenera Tomasza Marszałka
swój pierwszy mecz zagrają w Borku Wlkp. już 19 września o
godz. 17:00 z rezerwami Piasta Kobylin. Kolejne mecze w roli
gospodarza wiślacy zagrają z MTS II Pawłowice (4.10. g. 12:00),
Koroną II Wilkowice (18.10. g. 12:00) oraz Gromem II Czacz
(08.11 g. 13:00).
Całe terminarze spotkań można znaleźć na stronie internetowej klubu. Zapraszamy na mecze obu drużyn.
Kolejny obóz za nami.
Zawodnicy SP Wisły Borek Wielkopolski zakończyli obóz sportowy, który odbywał się od 25 do 30 sierpnia w Licheniu Starym. Przez
blisko tydzień młodzi adepci trenowali 2-3 razy dziennie na obiektach w położonych przy hotelu ATUT oraz na boiskach trawiastych w
centrum miejscowości. Czas wolny wiślacy spędzali nad wodą czy na grach m.in. bilard, piłkarzyki, tenis stołowy. Końcowe dni obozu
spędziliśmy bardzo intensywnie. Oprócz codziennych treningów obozowicze rozegrali mecz sparingowy z drużyną Champion Otwock.
Na zakończenie odbyło się spotkanie z reprentantką Polski i kapitan MEDYKA Konin Anną Gawrońską, która opowiedziała naszym
zawodnikom o swojej ścieżce piłkarskiej, a także odpowiadała na pytania wiślaków. Jesteśmy przekonani, że ciężka praca na obozie
przyniesie wiele pozytywów w przyszłości.
Pożegnaliśmy członka honorowego Kazimierza Filipiaka
Pod koniec sierpnia dotarła do klubu smutna wiadomość o śmierci członka honorowego naszego klubu ŚP. Kazimierza Filipiaka. Pan
Kaziu – bo tak był znany w środowisku piłkarskim – znaczną część swojego życia spędził na boisku. Nie bał się żadnej funkcji, którą
przyszło mu dzierżyć, począwszy pod zawodnika, gospodarza, działacza czy trenera, poświęcał swój czas dla boreckiego sportu. W
2012 roku został honorowym członkiem naszego stowarzyszenia. Cześć Jego Pamięci!
Dołącz do WIŚLACKIEJ RODZINY
Nasze stowarzyszenie cały czas prowadzi nabór do sekcji piłki nożnej, piłki ręcznej, badmintona oraz lekkoatletyki. Zachęcamy do
udziału w zajęciach piłki nożnej dzieci i młodzież z roczników 2006-2016. Jeżeli twoje dziecko uczęszcza do klas II-V i chce uczyć się gry
w piłkę ręczną – dajemy taką możliwość. Prowadzimy również zajęcia w dyscyplinach indywidualnych: badminton dla roczników 20132006 oraz lekkoatletyka dla uczniów klas II-VIII. Więcej informacji i zapisy pod nr telefonu 504 504 660. Zapraszamy do Naszej zielonobiałej drużyny.
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