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Idą Święta! Idą Święta! “
Najserdeczniejsze życzenia,
Cudownych Świąt Bożego Narodzenia
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości, mnóstwo prezentów i miłości
oraz nadzieję na Nowy Rok żeby był jeszcze lepszy niż ten co właśnie mija.
Życzy:
Samorząd Gminy Borek Wlkp.
wraz z Zespołem Redakcyjnym
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RATUSZ MALOWANY ŚWIATŁEM!!!!
Rok temu świąteczny rynek wokół ratusza przedstawiał jeden
plac budowy. Widok obnażonego budynku z mnóstwem
narzędzi i ogrodzonym placem, nie tworzył przyjemnego
widoku dla oka. Za to, tegoroczne święta wynagrodzą Nam to i
z przyjemnością będziemy mogli się cieszyć nowym jego
wyglądem. Zewnętrzne efekty remontu już są widoczne, a
wnętrze poznacie Państwo z początkiem Nowego Roku.
Pozostaje nam jeszcze przygotowanie stanowisk pracy do
nowych warunków siedziby. Zanim jednak dokonamy
oficjalnego otwarcia ratusza, zaskoczymy Państwa czymś
jeszcze! Pytanie co to będzie? No właśnie - będzie to ratusz
malowany światłem! To niespodzianka dla wszystkich, nad
którą się zastanawialiśmy, a o jej wprowadzeniu zadecydowało
poparcie wśród uczestników próby pokazowej, której dokonaliśmy jednego pięknego wieczoru na rynku. Ratusz będzie
pomalowany kolorowym światłem ledowym. Są to małe koszty
energii, a piękny efekt. Zadanie zostało już zlecone ale jego
wykonanie trochę potrwa. Jeżeli uda Nam się to być może
świąteczny czas zaskoczy nas malowniczym widokiem jednej
ściany budynku. Pełen efekt oświetlenia ujrzycie Państwo z
końcem stycznia przyszłego roku.

udzielenie wywiadu do EURPEJSKIEJ FIRMY tak napisał:
,,Wyróżnienie Borku Wielkopolskiego jako miasta przyjaznego biznesowi to dla naszego samorządu ogromny zaszczyt.
Atutem naszej gminy jest Przedsiębiorczość, Natura i Gościnność, a impulsem i zachętą do działania są zawsze Ludzie i
Czas. Tworzymy małe i przyjazne środowisko, otwarte na
zmiany i chętne do współpracy. Umiemy dzielić się pomysłami
i pracą z każdym wiarygodnym partnerem. Przyjazne
kontakty, trafione pomysły i chęć wspólnego rozwoju to
właśnie to, co nas najbardziej cieszy, łączy i przyciąga
inwestorów. Borek Wielkopolski położony jest przy drodze
krajowej 12 na trasie Gostyń – Jarocin. To miasto z wyobraźnią
i dobrym klimatem inwestycyjnym .
Odpowiednia lokalizacja terenów inwestycyjnych z obwodnicą miasta, bocznicą PKP oraz pełną infrastrukturą i bazą
podstawowych usług, a także czyste środowisko, pozwala na
racjonalne i wiarygodne inwestowanie na naszych terenach.
Fachowy i uprzejmy proces obsługi naszych klientów przez
urzędników, a także łatwy kontakt z władzami czyni proces
załatwiana spraw bardzo prostym i szybkim. Współpraca z
przedsiębiorcami oraz środki unijne przyśpieszyły tempo
inwestowania. W ostatnim czasie wykonaliśmy wiele wspólnych inwestycji takich jak: budowa oczyszczalni ścieków
komunalno – przemysłowej, budowa zbiornika retencyjnego,
budowa i remont oświetlenia ulicznego, budowa i remonty dróg
i chodników, budowa obwodnicy dla miasta Borek Wlkp.,
budowa Zakładu Aktywizacji Zawodowej, remont i budowa
szkół, budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta i wiosek,
kapitalny remont ratusza, modernizacja stadionu miejskiego z
zapleczem, budowa placów zabaw, scate parku, parkingu,
targowiska gminnego, boisk sportowych itd.
Obecnie przyznane środki unijne pozwolą dalej rozwijać

GEPARDY BIZNESU!!!!!
Miłą wiadomością zaskoczyła nas europejska firma przesyłając
informuję do nas, że miasto Borek Wlkp. zostało wyróżnione za
sprzyjanie biznesowi w województwie wielkopolskim. Na 55
wyróżnionych miast Borek Wlkp. znalazł się na II miejscu.
O wyróżnieniu zadecydowała ilość dynamicznie rozwijających
się firm na 10 tys. mieszkańców. Zostaliśmy przyjęci do grona
GEPARDÓW BIZNESU.
Burmistrz Borku Wlkp.- Marian Jańczak, poproszony o
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miasto i gminę. Wkrótce doczekamy się nowej hali widowiskowo-sportowej, dwóch boisk sportowych, ośrodka kultury z
biblioteką , świetlic wiejskich, a także kanalizacji sanitarnej na
wioskach, odnowionego rynku boreckiego, a także nowej
drogi odciążającej miasto Borek Wlkp. Cieszymy się, że bardzo
często z zewnątrz jesteśmy rozpoznawani po prężnie
działających prywatnych firmach znanych na rynkach krajowych i światowych tj. Zakłady Mięsne - Mróz S.A. w Borku
Wlkp., Firma Biopal czy Unirol itd., które podnoszą nam
ranking i decydują, że jesteśmy znani i lubiani przez inwestorów.
Serdecznie zapraszamy wszystkich inwestorów aby zainteresowali się Borkiem Wlkp. bo mamy jeszcze duże zasoby i
ogromne potrzeby.
Lista rankingowa miast dostępna na stronie internetowej:
http://www.gepardybiznesu.pl/content/view/1719/366/
TARGOWISKO
Plac jest gotowy do handlu, gorzej z budynkiem w którym
mieszczą się biuro i zaplecze socjalne. Z różnych przyczyn
przedłuża się również budowa parkingu powstającego tuż przy
targowisku. Wciąż wypatrujemy jego końca Powodem
wolnego postępu prac jest to, że wykorzystujemy własne siły i
zasoby. Tym samym dajemy ludziom pracę. Budujemy i
liczymy koszty na bieżąco. Powoli jednak zbliżamy się do
końca. Mamy nadzieję, że z Nowym Rokiem wszyscy nasi
klienci będą cieszyć się nowo powstałym Targowiskiem
Miejskim.
OŚWIETLENIE ULICZNE
W dniu 25 listopada przekazano plac budowy dla inwestycji pn.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zalesie i
Trzecianów. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowe VAT Marian Rzepecki z Garzyna. Przewiduje się, że do
Świąt Bożego Narodzenia nowe oświetlenie drogowe będzie
już świecić. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie ponad
140 tysięcy złotych.
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Temat wciąż aktualny i bardzo pracowity. Jeszcze trochę muszą
poczekać nasi niepełnosprawni zanim zaczną pracować.
Czekają na nich przyjemne pomieszczenia i dobrze wyposażony warsztat pracy. Aby rozpocząć jednak funkcjonowanie
niezbędne jest przygotowanie odpowiedniego zaplecza.
Harmonogram postępu naszych prac musi być ściśle dostosowany do wytycznych Marszałka Województwa i nie możemy
tego przekroczyć. Staramy się na bieżąco zagospodarowywać
wszystkie przekazane środki finansowe przez Województwo i
dokładać do tych zadań naszych środków tak aby osiągać
kolejno zamierzone cele. Wysokość otrzymywanych dotacji
jest uzależniona od wysokości posiadanych własnych środków.
W bieżącym roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 580.000
zł i do końca listopada br. musieliśmy się z tego rozliczyć.
Traktując poziom dofinansowania w proporcji 65% - Województwo, 35 % - Gmina. Środki te przeznaczono na: dokończenie remontu budynku, zakup mebli biurowych oraz
częściowe wyposażenie stanowisk pracy.
Jeszcze w bieżącym roku Marszałek Województwa przekaże
Nam kwotę w wysokości ok. 300.000 zł. Środki te zostaną
przeznaczone na zakup urządzeń pralniczych oraz dwóch
samochodów 9-osobowych przeznaczonych do przewozu osób
niepełnosprawnych.

Nie wszystkie zadania jednak mogą otrzymać dofinansowanie.
Są zadania, które gmina realizuje równolegle z innymi pracami
ale bez dotacji czyli z własnych środków np. ogrodzenie
zakładu, utwardzenie placu, budowa drogi dojazdowej do
zakładu, budowa budynku gospodarczego .
Jak sami widzicie Państwo tych zadań jest mnóstwo, a nasz
samorząd prowadzi inwestycje tak aby maksymalnie wykorzystywać środki Marszałka Województwa, o które walczymy,
a nie są one łatwe do zdobycia.
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
Fajne są uroki zimy kiedy sypie śnieg , można ulepić bałwana,
pojeździć na sankach czy bawić się w śnieżki. To wielka frajda
dla naszych dzieci, które z utęsknieniem czekają na ten dzień.
Gorzej jest z kierowcami, którzy przez zaśnieżone i śliskie
drogi nie mogą dojechać na czas do pracy, szkoły... i wtedy tracą
humor. Zazwyczaj obarcza się winą drogowców – mówiąc , że
znów ,,zaspali’’. Wszystko to prawda ale pod jednym warunkiem, że do tej zimy przygotujemy się razem.
Pamiętaj wiec kierowco!
1. Wymień opony letnie na zimowe
2. Wyjedź z domu 15 minut wcześniej niż zwykle.
3. Dostosuj prędkość pojazdu do panujących warunków
4. Zapoznaj się ze standardami zimowego utrzymania dróg
5. Nastaw się pozytywnie do aury zimowej
Jeśli spełnisz te warunki to z pewnością łatwiej będzie
przetrwać zimę.
Jak co roku zimowe utrzymanie dróg będzie koordynowane
przez Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Telefon Kontaktowy 65 57 16 120 w godzinach pracy Urzędu.
Osobami całodobowo odpowiedzialnymi za kontakt i kierowanie sprzętu na drogi z ramienia Urzędu będą:
Łukasz Musieliński, tel. 697 800 398
Mirosław Twardowski, tel. 697 800 716.
UWAGA: Na wioskach Sołtysi są odpowiedzialni za bezpośredni kontakt z pracownikami urzędu . Sołtys wsi decyduje jaki
sprzęt jest niezbędny i informuje o tym pracowników urzędu.
A oto standardy zimowego utrzymania dróg na terenie naszej
gminy:
1. Miasto Borek Wlkp. - droga gminna nr 744080P (stara
droga krajowa nr 12) – II standard utrzymania
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na
całej szerokości. Dopuszczalne odstępstwa od standardu po
ustaniu zjawisk: Błoto pośniegowe maksymalnie do 6 godzin.
Gołoledź maksymalnie do 3 godzin. Lodowica maksymalnie
do 4 godzin.
2. Pozostałe drogi gminne na terenie miasta oraz wiosek - III
standard utrzymania
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Śnieg zajeżdżony może
występować. Śnieg luźny maksymalnie do 8 godzin. Jezdnia
posypana w miejscach szczególnie niebezpiecznych – skrzyżowaniach, zakrętach, przejazdach kolejowych, wzniesieniach.
Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk:
Zaspy maksymalnie do 6 godzin. Gołoledź maksymalnie do 6
godzin. Lodowica maksymalnie do 6 godzin.
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować wszystkich
mieszkańców miasta i gminy o obowiązku utrzymania
czystości i porządku poprzez usuwanie śniegu, błota i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)
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NOWY ODCINEK ULICY MICKIEWICZA
Mieszkańcy ul. Mickiewicza doczekali się wreszcie nowej
drogi. W dniu 23 listopada dokonano odbioru ponad 400
metrowego odcinka drogi. Nawierzchnia została wykonana z
trylinki. Na początku tego roku wykonaliśmy kanalizację
deszczową na całym odcinku ul. Mickiewicza i Asnyka
natomiast we wrześniu przystąpiliśmy do budowy nawierzchni
drogi za łączną kwotę 542 081,99 zł brutto. Wykonawcą robót
była firma MADA z Podrzecza. Dokończenie całości zadania
tzn. wybudowanie chodnika na całej długości ul. Mickiewicza i
ciągu pieszo jezdnego w ul. Asnyka nastąpi w roku 2010.
UNIJNE PROJEKTY
Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli samorządowej to w
następny roku będziemy realizować aż trzy projekty unijne. W
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpimy
do remontu budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w
Borku Wlkp. Na dofinansowanie tego zadania Burmistrz Borku
Wlkp. podpisał już umowę z Samorządem Województwa
Wielkopolskiego. Wysokość dotacji wyniesie 500 tys zł. Prace
rozpoczniemy od następnego roku i potrwają do jesieni 2011 r.
Znane są też już wyniki naboru wniosków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. I znowu się udało! Wniosek złożony
przez naszą gminę został pozytywnie zweryfikowany i wpisany
na listę operacji przyjętych do realizacji. Dzięki dotacji unijnej
w wysokości 3 309 889 zł, będziemy mogli wybudować
kanalizację sanitarną w miejscowościach Skoków i Jeżewo, a
także dokończyć kanalizowanie Borku Wlkp.
Nadal nie zakończono sprawy wniosku o dofinansowanie
„Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej
nr 438 (od ulicy Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965” w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ciągle borykamy się z problemem
dotyczącym odwołania złożonego przez jednego z właścicieli
gruntów, przez które ma przebiegać projektowana droga.
Mamy jednak nadzieję, że postępowanie zakończy się pomyślnie bowiem podjęliśmy inne czynności, które pozwolą nam
zakończyć sprawę i przystąpić do realizacji tego zadania.
Kwota dofinansowania tej inwestycji wyniesie 2 700 000 zł.
NA WSIACH TEŻ WARTO!
Zakończyła się realizacja projektów w ramach programu
„Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii. W ramach Programu można było ubiegać się o
dotacje na takie przedsięwzięcia, które - niezależnie od tego,
jakiej dotyczą dziedziny życia społecznego - służą rozwiązywaniu problemów lokalnych i sprzyjają rozwojowi lokalnemu. Z terenu naszej gminy dotację Lokalnej Organizacji
Grantowej – Stowarzyszenia „DZIECKO”- otrzymały 3
projekty, dzięki którym miejscowości na których były one
realizowane zyskały na atrakcyjności i poprawie uległ styl
życia ich mieszkańców. W Bruczkowie wyremontowana
została świetlica wiejska, natomiast Skoków i Wycisłowo
wzbogaciły się o place zabaw i boiska sportowe. Dzięki
aktywnej społeczności lokalnej stworzono bazy sportoworekreacyjne oraz kulturalne, na których koncentrować się
będzie życie społeczne mieszkańców tych miejscowości.
Należy podkreślić, że bez ich zaangażo-wania, nie udałoby się
osiągnąć tak wspaniałych rezultatów. To oni, poświęcili swój
wolny czas pracując fizycznie aby realizacja projektu przebie-
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gała bez zakłóceń i zakończyła się w wyznaczonym terminie.
USUWANIE AZBESTU
Gmina Borek Wlkp., realizując politykę ekologiczną państwa
zleciła w 2007r. Zakładowi Ochrony Środowiska „NATURA”
opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Borek Wlkp. na lata 20082032”.
Celem programu jest likwidacja oddziaływania azbestu na
środowisko i zdrowie mieszkańców gminy. Osiągnięcie
zakładanego celu możliwe jest poprzez bezpieczne usunięcie z
terenu gminy oraz całkowite wyeliminowanie z użycia
wyrobów azbestowych. Zgodnie z założeniami „Programu
usuwania azbestu z terytorium Polski” oraz wytycznymi Unii
Europejskiej cel ten zostanie osiągnięty do końca 2032 r.
W 2008 r. przystąpiliśmy do udziału w „Powiatowym programie likwidacji wyrobów zawierających azbest”. W zadaniu tym
uczestniczą wszystkie gminy powiatu Gostyńskiego. W
bieżącym roku kontynuując realizację tego przedsięwzięcia w
budżecie powiatu przeznaczono 50 tys. zł, WFOŚiGW - 40 tys.
zł oraz każda gmina wpłaciła po złotówce za każdego mieszkańca .
Zebrane w ten sposób środki zostały przeznaczone na dofinansowanie części kosztów (80%), wynikających z demontażu,
transportu i unieszkodliwiania - składowania wyrobów
zawierających azbest /pokryć dachowych/.
W ramach tego programu z terenu naszej gminy w 2009 r.
zostało usunięte 19,5 ton płyt eternitowych.
Jednak po przejściu nawałnicy w dniu 23 lipca br. Gmina
zmuszona była podjąć dalsze działania spowodowane wichurą
w celu eliminacji jej skutków. Dlatego też w dniu 04 września
br., podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej
„GRONEKO” z siedzibą w Mikorzynie na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na
terenie nieruchomości mieszkańców gminy Borek Wlkp.,
dotkniętych klęską na wartość 11.000 zł.
Cena brutto za załadunek, transport i utylizację jednego kg
azbestu wynosiła 0,48 zł. Zgodnie z umową firma zebrała około
24,7 ton odpadów. Do tej akcji włączyło się również Starostwo
Powiatowe w Gostyniu usuwając dodatkowo 7,1 ton eternitu.
Za odbiór eternitu uszkodzonego w wyniku nawałnicy
właściciele posesji nie ponosili żadnych kosztów. Wszystkie
złożone wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.
Podsumowując wszystkie źródła finansowania z terenu naszej
gminy w 2009 r. usunięto łącznie 51,3 ton wyrobów azbestowych. „Powiatowy program likwidacji wyrobów zawierających azbest” będzie kontynuowany również w kolejnych
latach, a wnioski należy składać na początku stycznia każdego
roku w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.
WYBUDUJEMY „ORLIKA”?
Już niedługo bo w I kwartale 2010 r. dowiemy się, czy nasza
gmina zakwalifikowała się do Programu „Orlik 2012”, w
ramach którego mają zostać wybudowane dwa boiska sportowe: boisko do piłki nożnej z nawierzchnią sztucznej trawy
oraz boisko wielofunkcyjne umożliwiające grę w piłkę ręczną,
siatkówkę, koszykówkę i tenis ziemny z nawierzchni poliuretanowej. W ramach tego zadnia wyremontowane zostanie
zaplecze socjalne. Boiska powstaną obok dużego stadionu w
miejscu obecnego małego boiska treningowego. To doskonałe
miejsce aby dokończyć kompleks sportowy w efekcie którego
powstaną 3 boiska w tym dwa do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, do piłki plażowej, skate park, plac zabaw, parking
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oraz zaplecze socjalne. Planujemy również powstanie bieżni
tartanowej na dużym boisku sportowym. Zadanie zostanie
sfinansowane ze środków gminy, Urzędu Marszałkowskiego i
budżetu państwa. To długo oczekiwana inwestycja przez dzieci
i młodzież z terenu naszej gminy. Dzięki temu zwolennicy
rekreacji sportowej będą mogli mile spędzać czas.
Z DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ
Na XXXVI sesji Rady Miejskiej uchwalono stawki podatku na
rok 2010.
stawki podatku od nieruchomości
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków 0,60 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 4,00 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2 powierzchni;
d) określonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi
(dr) – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,00 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych – 4,00 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 4,00 zł; od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości.
zwolnienia podatku od nieruchomości
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele
kulturalne, ochrony przeciwpożarowej, sportowe z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane przez
świetlice wiejskie zajmowane na cele kulturalno – oświatowe, z
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele
związane z wypożyczaniem książek i czytelnictwem, z
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
4. Nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele
związane ze świadczeniem pomocy społecznej oraz pomocy
ludziom starszym, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
5. Strychy powyżej 1,40 m wysokości za wyjątkiem pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń, w których prowadzona
jest działalność gospodarcza.
6. Budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie szewstwa, kowalstwa i
zegarmistrzostwa.
stawki podatku od środków transportowych oraz zwolnień od
podatku
Rada Miejska Borku Wlkp. ustaliła następujące podatki na rok

2009:
Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy
Borek Wlkp.
wynoszą:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu
stawki podatku określa się w następującej wysokości:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,00
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 820,00
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 900,00
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,00
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 750,00
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 950,00
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12
ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatników podatku rolnego 260,00
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc 870,00
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.500,00
Ponadto informujemy, że Rada Miejska Borku Wlkp. w 2009
roku odbyła 10 sesji, na których podjęto 74 uchwały.
W dniu 29 grudnia br. radni będą rozpatrywali projekt budżetu
na rok 2010.
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Święto Odzyskania Niepodległości – najważniejsze polskie
święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku
niepodległości po 123 latach zaborów. Dzień 11 listopada
ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w
1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej
oraz w okresie od 1945-1989 roku, obchodzenie Święta
Niepodległości było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą
Sejmu, przywrócono obchody tego święta. Od tego roku Święto
Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym, a
dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Święto
obchodzone jest w całym kraju, a najważniejsze obchody
odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego pod
Grobem Nieznanego Żołnierza.
Od 1998 w naszej gminie również odbywają się zaszczytne
uroczystości w kościele i na rynku. Taką decyzję podjęły nowo
wybrane władze samorządowe Burmistrz Borku Wlkp. Marian
Jańczak i Przewodniczący Rady Miejskiej Borku Wlkp. Roman
Kręciołek w uzgodnieniu ze Związkiem Kombatantów i
Byłych Więźniów Politycznych w Borku Wlkp. Ustalono, że
dzień 11 listopada będzie dniem modlitwy za Ojczyznę w
naszej gminie. I tak się dzieje do dziś. Aby włączyć w te
uroczystości młodzież M-GOK co roku 10 listopada przygotowuje Wieczornicę poświęconą wydarzeniom tamtych lat. W
tym roku Wieczornica odbyła się o godzinie 18.00. Referat
okolicznościowy odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej
Borku Wlkp., a część artystyczną przygotował Zespół Szkół w
Zimnowodzie. Uroczystości towarzyszyły pieśni patrio-tyczne
wykonane przez młodzież i borkowiaków. Oficjalną część
prowadził druh Grzegorz Marszałek.
Uroczysta msza św. odbyła się 11 listopada o godzinie 10.00 w
Sanktuarium na Zdzieżu, którą śpiewem uświetniło Koło
Śpiewacze JUTRZENKA. Po mszy św. poczty sztandarowe,
delegacje z wiązankami kwiatów oraz pozostali uczestnicy
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przemaszerowali na rynek, gdzie po części oficjalnej złożono
kwiaty i znicze pod tablicami pamiątkowymi. Tegorocznej
uroczystości wyjątkowo towarzyszyła bardzo duża ilość
delegacji zakładów pracy, szkół i organizacji za co im bardzo
serdecznie dziękujemy.
MEDALE DLA RODZICÓW ŻOŁNIERZY
Państwo Maria i Edmund Kubiakowie – mieszkańcy Strumian
otrzymali srebrne medale „Za zasługi dla Obronności Kraju”.
Uroczystość wręczenia medali odbyła się 18 listopada br. w
tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.
Przypomnijmy, że takie odznaczenia otrzymują rodzice, którzy
„oddali na służbę wojskową” trzech lub więcej synów. Medal
odznaczonym wręczył w obecności Burmistrza Borku Wlkp.
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lesznie ppłk. dypl.
Andrzej Stenka, okazując wysokie uznanie rodzicom za
wychowanie czterech synów na wzorowych i ofiarnych
żołnierzy. Aż czterech synów Państwa Marii i Edmunda
Kubiaków taki zaszczytny obowiązek spełniło. Przy wspólnej
kawie w czasie rozmowy rodzice wrócili myślą do czasów
sprzed kilku lat i wspominali okres służby wojskowej swoich
synów. Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – to
polskie odznaczenie wojskowe, nadawane przez Ministra
Obrony Narodowej. Ustawa stanowi, iż przyznaje się je w
dowód uznania dla osób, które swoją pracą lub działalnością
przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.
Medal ten przyznawany jest również w celu okazania uznania
rodzicom, którzy wychowali troje lub więcej dzieci na wzorowych żołnierzy. Wraz z odznaką wyróżnienia wręczana jest
legitymacja. Rodzice, których troje lub więcej dzieci pełni lub
pełniło nienagannie służbę wojskową mogą składać
oświadczenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Borku
Wlkp, do 15 maja każdego roku, w celu otrzymania odznaczenia. Szcze-gółowych informacji udziela inspektor ds..
wojskowych Pan Ryszard Busz.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ.
W dniu 14 października br. w restauracji IMPRESJA w Borku
Wlkp. odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.
W imprezie udział wzięło ponad 90 osób związanych z borecką
edukacją. Na samym początku Burmistrz Borku Wlkp. złożył
na ręce dyrektorów listy gratulacyjne, dziękując wszystkim
nauczycielom i pracownikom obsługi za wkład włożony w
działania edukacyjne.
Podczas tegorocznej imprezy zostały wręczone dwa akty
mianowania dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Borku
Wlkp.: P. Katarzynie Harendarz oraz P. Iwonie Kwintkiewicz.
Kulminacyjnym punktem obchodów było wręczenie nagród
Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku
nagrody otrzymali: Krzysztof Baska (ZS Borek Wlkp.), Alina
Blandzi-Marcisz (SP Zalesie), Alina Glapka (SP Borek Wlkp.),
Grażyna Gogulska (SP Wycisłowo), Barbara Krzekotowska
(ZS Zimnowoda), Jacek Przybylak (ZS Borek Wlkp.), Barbara
Wawrzyniak (PS Karolew). Na zakończenie imprezę uświetniły wspaniałym występem artystycznym dzieci z Przedszkola
Samorządowego w Karolewie.
PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
Rokrocznie uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych
przystępują do pasowania na uczniów. W tym roku do pasowania w gminnych jednostkach oświatowych przystąpiło 86
uczniów. Uczniowie ślubują być dobrymi uczniami, pilnie się
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uczyć, być dobrymi kolegami, godnie reprezentować szkolę.
W środę 14 października podczas uroczystej akademii, 53
uczniów klas pierwszych zostało przyjętych do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Władysława
Jagiełły w Borku Wlkp. W uroczystości tej uczestniczyli
zaproszeni goście, rodzice pierwszoklasistów, nauczyciele oraz
wszyscy uczniowie naszej szkoły. Pasowanie prowadziła
uczennica klasy VB Kinga Wojciechowska. Pasowania na
uczniów symbolicznym ołówkiem dokonał dyrektor szkoły
Władysław Hałas, dyrektor Alina Glapka wręczyła pierwszakom pamiątkowe „Akty Pasowania”. W dalszej części
uroczystości uczniowie klas piątych przedstawili wszystkim
zebranym program artystyczny przygotowany z okazji Święta
Edukacji Narodowej. Po zakończeniu akademii, wykonaniu
pamiątkowych zdjęć, pierwszaki spotkały się ze swoimi
rodzicami na wspólnej kawie w klasach .Otrzymali upominki
przyniesione dla nich przez gości, oraz przygotowane przez
rodziców. Dzień ten pełen wrażeń pozostanie na długo w
pamięci pierwszoklasistów.
Szkoła Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie uroczystość pasowania pierwszoklasistów połączyła z
obchodami „Dnia Patrona”. W dniu 16 listopada br. o godz.
11.00 apelem w wykonaniu uczniów klasy VI pt. „Przez
okulary wiary” przygotowanym pod kierunkiem p. Heleny
Szkudlarek rozpoczęto świętowanie. Następnie odbyło się
pasowanie uczniów kl. I, poprzedzone krótkim programem
artystycznym zaprezentowanym przez uczniów kl. I. Pierwszoklasistów pasowała dyrektor szkoły p. Alina Sokół. Po
pasowaniu klasa I otrzymała drobne upominki od rodziców,
Burmistrza Borku Wlkp. oraz Wicestrosty Gostyńskiego.
Tego dnia odbyły się także konkursy związane z obchodami
„Dnia Patrona”. takie jak:
- konkurs recytatorski,
- konkurs plastyczny (układanie rysunku z puzzli),
- podsumowanie konkursu wiedzowego.
Po podsumowaniu konkursów Dyrektor Szkoły wręczyła
uczestnikom konkursu, nagrody ufundowane przez Samorząd
Uczniowski. Kolejnym punktem obchodów „Dnia Patrona”
było wręczenie nauczycielom i pracownikom obsługi administracji nagród dyrektora szkoły. Również bardzo uroczyście
obchodzono Dzień Patrona połączony z uroczystościami
pasowania uczniów w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w
Zimnowodzie. Po mszy św. złożono kwiaty pod tablicą Jana
Pawła II, po czym rozpoczęła się oficjalna akademia pod
hasłem „Totus-Tuus” w sali gimnastycznej szkoły. Po uroczystej akademii nadszedł czas pasowania i ślubowania pierwszoklasistów oraz wystąpienie gości. Po części oficjalnej ogłoszono wyniki i wręczone zostały nagrody laureatom rozegranych
finałów gminnych konkursów recytatorskiego i wiedzy pod
hasłem: „Jan Paweł II -Totus Tuus”.
II SZKOLNY PIKNIK W ZALESIU
W niedzielne popołudnie 20 września br. na boisku szkolnym w
Zalesiu odbył się piknik na pożegnanie lata. Organizatorami
imprezy byłi: p. Damian Majewski, Rada Rodziców i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Zalesiu, którzy przygotowali dla
uczestników wiele atrakcji. W programie znalazły się m. in.
przejażdżki motorami i bryczkami, a także konkursy sportowe
dla dzieci i rodziców. Wszyscy mogli się również delektować
pysznymi ciastami, które przygotowały mamy uczniów.
Wieczorem rozpalono ognisko, przy którym wszyscy wspólnie
smażyli kiełbaski.
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Na zakończenie imprezy p. Donata Matecka wręczyła inicjatorowi pikniku p. Damianowi Majewskiemu dyplom z podziękowaniem.
OSIĄGNIĘCIA ZIMNOWODY
Reprezentacja chłopców ze Szkoły Podstawowej w Zimnowodzie wraz z nauczycielem wychowania fizycznego panem
Rafałem Szmytem, w październiku br. brała udział w rozgrywkach w ramach Wielkopolskiej Ligii Unihokeja. Rozgrywki składały się z dwóch turniejów, w których rywalizowały
cztery reprezentacje chłopców (SP Biadki, SP Nr 1Koźmin
Wlkp., NSP Łuszczaków, SP Zimnowodna), oraz cztery
reprezentacje dziewczynek (SP Biadki, SP Nr 1 Koźmin Wlkp.,
NSP Łuszczaków, SP Żytowiecko). Drugi turniej został
zorganizowany i rozegrany w Zespole Szkół w Zimnowodzie
dnia 29.10.2009 r.
Uczniowie z Zimnowody w ogólnej klasyfikacji zajęli III
miejsce ustępując gorszym bilansem bramkowym reprezentacji SP w Biadkach. Do dalszych rozgrywek Wielkopolskiej
Ligii Unihokeja awansowała reprezentacja SP nr 1 w Koźminie
Wlkp. Warto podkreślić bardzo dobry występ reprezentacji
chłopców SP w Zimnowodzie na własnym terenie gdzie byli
najlepszy zespołem, ponadto Dawid Gołąbek zajął II miejsce w
końcowej punktacji kanadyjskiej (sumowana jest ilość
zdobytych bramek i asyst).
W dniu 29 października odbyło się ogłoszenie 3 edycji
konkursu – „Wakacyjne spotkania z przyrodą” Wielkopolskiego Stowarzyszenia Przyrodniczego „Borek”, w którym
udział wzięło 4 uczniów Zespołu Szkół w Zimnowodzie. W
kategorii Gimnazjum I miejsce zajął Wojtek Serek, a uczennice
Dominika Marcinkowska i Karolina Talaga otrzymały
wyróżnienia. W kategorii szkół podstawowych wyróżnienie
otrzymała Kornelia Jańczak.
6 listopada 2009 roku odbył się etap szkolny Konkursu
Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjum i Szkół Podstawowych pt. „Gatunki zwierząt chronionych w ramach sieci Natura
2000 (z wyjątkiem ptaków)”. Z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Zimnowodzie w konkursie w kategorii Gimnazjum udział
wzięły 3 osoby i zakwalifikowały się do etapu okręgowego
(Malwina Marciniak, Dominika Marcinkowska, Dominik
Kozłowski).
W kategorii szkół podstawowych udział wzięło 6 osób, z
których do etapu okręgowego zakwalifikowali się Jędrzej
Jasiński, Zuzanna
Lorenz, Kornelia Jańczak, Mateusz
Nawrocki, Roksana Szczepaniak. Gratulujemy i życzymy
dalszych wygranych!
Z PAMIĘTNIKA PRZEDSZKOLACZKA
Dzień 30 września był wspaniałym dniem dla płci męskiej w
Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie. Z
okazji Dnia Chłopca mali panowie otrzymali upominki i
słodkości. Konkursy i wspaniała zabawa przy muzyce na
pewno długo pozostanie w pamięci dzieci.
W październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej w przedszkolu odbyła się uroczystość, na której obecni byli pracownicy
przedszkola, oraz zaproszeni goście. Dzieci z grupy „Puchatki”
i „Muminki” zaprezentowały program artystyczny. Były
życzenia, podziękowania i kwiaty. Program ten także umilił
uroczystość zorganizowaną dla pracowników oświaty naszej
gminy w restauracji „Impresja”.
Pasowanie na przedszkolaka jest tradycją dla dzieci, które po

raz pierwszy przekraczają próg przedszkolny. Uroczystość ta
odbyła się w grupie „Krasnoludki” i „Puchatki”. Dzieci
zaprezentowały program artystyczny. Wspólnie z rodzicami
bawiły się i wykonały pracę plastyczną. Kulminacyjnym
punktem programu było zaprzysiężenie dzieci „magicznym
ołówkiem” przez dyrektor przedszkola. Dzień minął na
zabawie i wspólnym biesiadowaniu.
Ranek Patriotyczny to już tradycja Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie. Program artystyczny
przygotowany przez grupę „Smerfy” był wspaniałym
odzwierciedleniem wiadomości na temat patriotyzmu. W
przystępny sposób wzbogacił wiadomości związane z naszą
ojczyzną. Honorowym gościem był Franciszek Kordus
kombatant RP i Marian Jańczak Burmistrz Borku Wlkp.
W dniu 25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci Przedszkolne zostały zaproszone do
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. na
wystawę pluszaków. Miały również możliwość wysłuchania
bajek czytanych przez osoby reprezentujące władze samorządowe naszej gminy. Obejrzały także slajdy o tej tematyce,
rozwiązywały zagadki i degustowały ciasteczka o kształcie
misiaczka.
W tym roku szkolnym milusińscy byli na wielu wycieczkach.
Dzieci poznały pracę ludzi w takich zawodach jak piekarz,
architekt, policjant, listonosz, lekarz, pielęgniarka.
Z okazji Świąt Zmarłych przedszkolacy zapalili znicze w
miejscach pamięci narodowej, odwiedziły cmentarz, podkreślając w ten sposób szacunek i pamięć dla tych, którzy odeszli.
Magiczny i tajemniczy dzień to dla przedszkolaków Andrzejki.
Wróżby i wspaniała zabawa dominowały we wszystkich
grupach wiekowych z tej okazji.
W grudniu br. odbędzie się spotkanie opłatkowe w każdej
grupie wiekowej. Dzieci zaprezentują rodzicom program
artystyczny o tematyce świątecznej, odbiorą paczki, które
wręczy Mikołaj i przełamią się opłatkiem.
WIECZÓR PAPIESKI
W niedzielę 15 listopada 2009 r. w M-GOK-u odbył się już po
raz siódmy Wieczór Papieski. Uroczystość pod hasłem "Jan
Paweł II - Ojcze Święty Pamiętamy"zorganizował Zespół
Opiekuńczy ze Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. Program
składał się z dwóch części. W pierwszej wystąpili uczniowie
Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. w montażu słowno muzycznym oraz zespół grający na fletach. W drugiej części ks.
proboszcz wręczył nagrody i dyplomy w konkursie pt. "Czarodziejskie Paciorki''. W przerwie czynna była kawiarenka, w
której sprzedawano napoje oraz ciasto upieczone przez mamy
uczniów z klas 0- III. W holu M.-GOK można było obejrzeć
wystawę o Janie Pawle II. Uczniowie klasy piątej sprzedawali
bożonarodzeniowe kartki świąteczne, a uczennice klasy szóstej
świeczki. Dochód z kawiarenki oraz ze sprzedaży kartek i
świeczek zostanie przeznaczony na zakup słodyczy do paczek
świątecznych dla najuboższych uczniów naszej szkoły.
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Pracownicy socjalni powiatu gostyńskiego w tym roku swoje
święto obchodzili w Sali Domu Strażaka w Piaskach w dniu 20
listopada 2009 roku. Patronat nad tą uroczystością przejęli
Starosta Gostyński i Wójt Gminy Piaski. Spotkanie rozpoczęło
się prezentacją 10-lecia Pomocy Społecznej Powiatu Gostyńskiego oraz prezentacją gminy Piaski. Wręczono nagrody i
wyróżnienia pracownikom pomocy społecznej gmin i powiatu
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gostyDskiego. Nastp nie rozstrzygni to XIX Powiatowy
Konkurs Plastyczny Jeste[my w[ród Was . Na koniec czas
umiliBkoncert zespoBumandolinistów AVISTA Gminnego
O[rodka Kultury w Piaskach.
AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH
W dniach od 25-26 listopada 2009 roku w M-GOK w Borku
Wlkp. odbyBosi szkolenie dla osób bezrobotnych z naszego
terenu w ramach wspóBpracyz Powiatowym Urzdem Pracy
w Gostyniu a Miejsko
Gminnym O[rodkiem Pomocy
SpoBecznej wBorku Wlkp . Celem szkolenia byBywarsztaty
przygotowujce w/w osoby do wej[cia na rynek pracy .
POMAGAJ LUB KORZYSTAJ!
Je[li chcesz pomóc innej osobie, która potrzebuje pomocy
rzeczowej i odwrotnie je[li takiej pomocy oczekujesz skontaktuj si z O[rodkiem Pomocy SpoBecznejw Borku Wlkp.
PODZIKOW ANIE
O[rodek Pomocy SpoBecznej w Borku Wlkp. serdecznie
dzikuje firmie TRANSPETROL-BIS w Borku Wlkp. za
darmowe przekazanie mebli pokojowych, kuchennych itp.
Nasza instytucja przy wspóBpracyz w/w firm wytypowaBa
rodziny, a zainteresowani skorzystali z oferowanej pomocy.

|ycia do ukoDczenia18 lat, - 98 zBna dziecko powy|ej 18 roku
|ycia do ukoDczenia24 lat,
l podwy|sza si od 01 listopada 2009 r. kwot [wiadczenia
pielgnacyjnego do wysoko[ci miesicznie 520 zB,
l na obecnym poziomie pozostaje wysoko[ dodatków do
zasiBkurodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytuBuurodzenia
si dziecka oraz zasiBkupielgnacyjnego.
POMOC DLA POSZKODOWANYCH
W skutek lipcowej nawaBnicy, która dotknBa nasz gmin
wiele rodzin poniosBostraty materialne w zwizku z tym
O[rodek Pomocy SpoBecznejw Borku Wlkp. wypBacaB
zasiBki
dla osób i rodzin, w oparciu wydane zarzdzenie Burmistrza
Borku Wlkp. Objto 70 rodzin wsparciem finansowym.
Kwota wypBaconych[wiadczeDwyniosBa 40.869,55 zBw tym:
[rodki z powiatu stanowiBy kwot 5.200,00 zB a [rodki gminy
kwot 35.669,55 zB.

ZMIANA ZASAD PRZYZNAWANIA ZAPOMOGI
Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu si o jednorazow
zapomog z tytuBuurodzenia dziecka, jak równie| o dodatek do
zasiBku rodzinnego z tytuBu urodzenia dziecka, wymagane
b dzie przedBo| enie za[wiadczenia lekarskiego potwierdzajcego, |e matka dziecka pozostawaBa pod opiek lekarsk
co najmniej od 10 tygodnia ci|y do porodu. Minister wBa[ciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem wBa[ciwym do spraw zabezpieczenia spoBecznego,okre[liB,w drodze
rozporzdzenia, form opieki medycznej oraz wzór wymaganego za[wiadczenia. Powy|s zy warunek nie dotyczy
opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystpiBy do sdu o
przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy tak|e osób,
które zBo| wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej
zapomogi z tytuBuurodzenia si dziecka lub dodatku do zasiBku
rodzinnego z tytuBuurodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.
Opisane zmiany wynikaj z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia
2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz.
1654).

APEL DO MIESZKACCÓW!
Gminny O[rodek Pomocy SpoBecznejw Borku Wlkp. informuje, |e w zwizku z nadchodzc zim i mo|liwo[ci
wystpienia ekstremalnych warunków pogodowych, które
szczególnie dotykaj osoby bezdomne, niepeBnosprawne,
samotne i bdce w zBej sytuacji materialnej o[rodek nasz
bdzie podejmowaBkompleksowe dziaBania,celem zapobiegania dramatycznym skutkom tego trudnego okresu. W zwizku z
powy|szym planujemy:- dla osób i rodzin, które znajduj si w
trudnej sytuacji materialnej i |yciowej, nie mogcych zaspokoi swoich podstawowych potrzeb wykorzystujc wBasne
[rodki i mo|liwo[ci bdzie udzielana pomoc, w szczególno[ci
na zakup odzie|y i opaBu,- dla osób starszych, niepeBnosprawnych oraz samotnych wymagajcych pomocy osób drugich,
niezdolnych do samoobsBugibd [wiadczone usBugiopiekuDcze wdomu, -w lokalu o[rodka pomocy spoBecznejosobom
bezdomnym i innym osobom zainteresowanym bdziemy
udziela informacji na temat bazy danych placówek [wiadczcych pomoc takim osobom, - w razie konieczno[ci osoby
bezdomne, które znajd si na naszym terenie bd mogBy
skorzysta z pomocy w formie ciepBegoposiBkui otrzyma
odzie|. Jednocze[nie apelujemy do naszej spoBecz-no[ci
lokalnej o wra|liwo[ na trudn sytuacj |yciow innych ludzi i
w razie zaistnienia niepokojcych sytuacji zgBoszenie ich do
tutejszego o[rodka osobi[cie lub telefonicznie. Powy|sza
pomoc uwarunkowana jest przepisami ustawy o pomocy
spoBecznej.Kontakt telefoniczny do MGOPS: (65) 57-16-112

ZMIANA WYSOKOZI ZWIADCZEC W SPRAWIE
WERYFIKACJI KWOT KRYTERIÓW DOCHODOWYCH I WYSOKOZCI ZWIADCZEC RODZINNYCH
Kwoty kryteriów dochodowych oraz poszczególnych [wiadczeD rodzinnych podlegaj weryfikacji co trzy lata. Weryfikacja nastpiBa 01 listopada 2009 roku. Zakres tej weryfikacji
zostaBokre[lony w rozporzdzeniu Rady Ministrów z dnia 11
sierpnia 2009 r. w sprawie wysoko[ci dochodu rodziny albo
dochodu osoby uczcej si stanowic ych podstaw do ubiegania si o zasiBekrodzinny oraz wysoko[ci [wiadczeD rodzinnych (Dz.U. Nr 129, poz. 1058). Przyjto nastpujce kryteria:
l Wysoko[ kryteriów dochodowych uprawniajcych do
[wiadczeDrodzinnych pozostaje na obecnym poziomie,
l podwy|sza si od 01 listopada 2009 r. kwot zasiBkurodzinnego do wysoko[ci miesicznie: - 68 zBna dziecko w wieku do
ukoDczenia 5 lat, - 91 zBna dziecko w wieku powy|ej 5 roku

WIGILIA Z NAMI
Póki opBatekdzielony, Bz ciepB oko nam szkli, [wiat jeszcze
nie jest stracony, [wiat nie do koDca jest zBy. W[ród wszystkich dni w roku, jest jeden szczególny, niepowtarzalny. DzieD,
w którym zapomina si o zBychchwilach. DzieD wybaczania.
To wigilijny dzieD. DzieD nietypowy, bo trwa wiele dni. Nie
sposób bowiem w ten jeden dzieD spotka si z tymi, dla
których serce bije mocniej. Oby takich dni byBo wcaBym roku
jak najwicej. Tradycj ju| staBy si spotkania wigilijne
organizowane przez Miejsko Gminny O[rodek Pomocy
SpoBecznejw Borku Wlkp. W tym roku wigilia odbdzie si
18 grudnia o godz. 12- tej w restauracji Impr esja .
Piknym zwyczajem jest pozostawienie wolnego i nakrytego
miejsca przy stole. Sens wolnego miejsca przy stole najpeBniej
wyra|a si wtedy, gdy zostanie ono zapeBnione.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
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OPŁATEK ZE STRAŻAKAMI
* Spotkanie opłatkowe Strażaków Ochotników z Gminy Borek
Wlkp. planowane jest na 18 grudnia br. o godz. 19.00 w
M-GOK w Borku Wlkp.
* Zapraszamy mieszkańców naszej gminy na mszę św. dla
strażaków i ich rodzin w podziękowaniu za szczęśliwy rok,
która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2009 r. o godz. 19:00 w
kościele w Zalesiu.
TERAPIA BAJKI I KĄCIK NASZEJ BIBLIOTEKI
,,POSTAĆ Z BAJKI”
15 października 2009 r. do Biblioteki Publicznej w Borku
Wlkp. przybyli laureaci II edycji konkursu na prace plastyczne
z plasteliny / modeliny ph. ,,Najciekawsza postać z bajki”.
Tegoroczna edycja, podobnie jak pierwsza cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem. Na konkurs adresowany do
dzieci z gminy Borek Wlkp. wpłynęło 111 prac. Celem
organizowanego przez bibliotekę konkursu, było pobudzenie
aktywności twórczej dzieci oraz propagowanie bajek. Komisji
Konkursowej przewodniczyła Alicja Łopatka, a składu
dopełniły Katarzyna Wachowska, Marta Wasik oraz Barbara
Mróz. Jury zwróciło szczególną uwagę na pomysłowość oraz
samodzielność wykonania prac. Lista zwycięzców przedstawia
się następująco: w kategorii I (dzieci w wieku 3-6 lat) pierwsze
miejsce zajęła Natalia Rogacka z Przedszkola Samorządowego
w Karolewie, drugie Joanna Kulińska z Zespołu Szkół w
Zimnowodzie, trzecie Weronika Matuszewska z Oddziału
Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Wycisłowie. W tej
kategorii przyznano również 5 wyróżnień, otrzymali je: Kinga
Kryś (ZS Zimnowoda), Marta Gruszka (ZS Zimnowoda),
Marcin Biernat (Przedszkole Karolew), Maria Przybylak
(Przedszkole Karolew), Gustaw Jakubiak (ZS Zimnowoda).
W kategorii II (dzieci w wieku 7-10 lat) pierwsze miejsce
Komisja przyznała Mariannie Grobelnej z Zespołu Szkół w
Zimnowodzie, drugie Dorocie Kordus ze Szkoły Podstawowej
w Zalesiu, trzecie Szymonowi Jakubiakowi ze Szkoły
Podstawowej w Zalesiu. W drugiej kategorii także przyznano
wyróżnienia, które otrzymali: Witold Drukarczyk (ZS
Zimnowoda), Mateusz Marciniak (ZS Zimnowoda), Karol
Dopierała (ZS Zimnowoda), Szymon Krakowiak (SP Borek
Wlkp.), Adrian Walkowiak (SP Borek Wlkp.), Bartosz Wosik
(SP Zalesie), Dominika Ciemniak (SP Zalesie), Dominik
Smektała (SP Wycisłowo). W kategorii Nauczanie
Indywidualne wyróżnienie otrzymała Milena Polaszyk (SP
Wycisłowo). Laureaci otrzymali nagrody oraz pamiątkowe
dyplomy. Uwieńczeniem spotkania było wspólne zdjęcie
wszystkich zwycięzców konkursu.
BAJKOWA TERAPIA
Warsztaty z elementami biblioterapii odbyły się 17 września
2009 r. w czytelni Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp. Zajęcia
w oparciu o bajkę relaksacyjną pt. ,,Mysia Monisia”, przeprowadziła jej autorka Halina Radoła. Uczniowie klasy Ia ze
Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. którzy wraz z wychowawczynią Barbarą Kasperkowiak przybyli na spotkanie, z
zainteresowaniem wysłuchali bajki. Po rozmowie na temat
książki, dzieci wykazały się zdolnościami plastycznymi oraz
wyobraźnią, wykonując piękne ilustracje. W zajęciach wzięło
udział 27 dzieci.

W ŚWIECIE BAJEK
W piątek 30 października 2009 roku w Bibliotece Publicznej w
Borku Wlkp. gościła klasa IIa ze Szkoły Podstawowej w Borku
Wlkp., wraz z wychowawczynią Reginą Kot.
Dzieci obejrzały wystawę pokonkursową ph. ,,Najciekawsza
postać z bajki”, na której rozpoznawały swoich ulubionych
bajkowych przyjaciół. Nie zabrakło również piosenek i
wierszyków w wykonaniu gości. W spotkaniu wzięło udział 17
osób, z czego 4 uczniów wstąpiło do grona czytelników
biblioteki.
MAGIA TEATRU
W środowy poranek 4 listopada, czytelnia Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Borek Wlkp. zamieniła się w teatr. Stało się tak
za sprawą aktorów Dobrego Teatru z Poznania, którzy wykonali przedstawienie pt. „O Księżniczce i bardzo grzecznym
Rycerzu”. Zaproszenie do obejrzenia spektaklu przyjęły dzieci
z grup: „ Leśne Ludki” oraz „Smerfy” z Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie (50 dzieci wraz z opiekunami). Artyści pokazali fantastyczne umiejętności nie tylko
aktorskie, ale także w nawiązywaniu kontaktu z młodym
widzem. Historia pyszałkowatej Księżniczki oraz uprzejmego
Rycerza urzekła widownię , która żywo reagowała na poszczególne sceny bajki. Dzieci bawiły się doskonale, biorąc
udział w zabawach inspirowanych przez aktorów. Spektakl
uczył, iż zarozumialstwo w życiu nie popłaca, a używanie
„zaczarowanych słów”: PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ – niesie same korzyści!
Na pamiątkę spotkania każde dziecko otrzymało „uśmiechniętą
pieczątkę”na rękę oraz balonik.
NIEZAPOMNIANA LEKCJA HISTORII.
5 listopada 2009 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Borek Wlkp. odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem
Łukaszem Wierzbickim. Gość opowiedział zebranym o swojej
najnowszej książce pt. „Dziadek i niedźwiadek”, która
przedstawia historię niedźwiedzia Wojtka - autentycznego
„żołnierza Armii generała Andersa”. Słuchacze z
zainteresowaniem wysłuchali opowieści o „czworonożnym
przyjacielu” żołnierzy, ilustrowanej archiwalnymi zdjęciami
oraz fragmentami filmu. Pan Łukasz szczerze odpowiadał na
pytania, dotyczące jego pracy twórczej oraz podróży.
Przekonywał również młodzież, iż zwierzęta potrafią być
wspaniałymi przyjaciółmi ludzi. Na zakończenie,
zgromadzona w czytelni młodzież ustawiła się w długiej
kolejce po autograf z dedykacją od wspaniałego gościa. W
spotkaniu, które było doskonałą lekcją historii, wzięły udział
trzy klasy piąte ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w
Borku Wlkp. wraz z opiekunami. (57 osób).
PIERWSZE URODZINY
Klub Miłośników Książek 12 listopada 2009 r. obchodził
pierwszą rocznicę swojej działalności. Przy urodzinowym
torcie, Panie wspominały miniony rok oraz obejrzały prezentację multimedialną, przedstawiającą historię Klubu. Dyrektor
biblioteki Marlena Kowalska podziękowała wszystkim za
wytrwały udział w spotkaniach oraz rozdała uczestniczkom,
legitymacje członkowskie. Nie mogło zabraknąć oczywiście
dyskusji o przeczytanych ostatnio książkach.
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ŚWIĘTO PLUSZOWYCH MISIÓW.
„ Czy to jutro, czy to dziś wszystkim jest potrzebny MIŚ!”
Halina Bechlerowa
Przez cały tydzień (23-27 listopada 2009 r.) w Bibliotece
Publicznej w Borku Wlkp. trwały obchody Międzynarodowego
Dnia Pluszowego Misia, przypadającego w dniu 25 listopada.
Pluszowy miś – to zupełnie wyjątkowy przyjaciel z dzieciństwa. Wiedzą o tym doskonale dzieci, które właśnie w tych
dniach przybyły do biblioteki wraz ze swoimi przytulankami.
Odwiedziły nas przedszkolaki z grup „Smerfy”, „Leśne
Ludki”, „Muminki”, „ Puchatki” i „Krasnoludki” z Przedszkola
Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie oraz klasa IIa ze
Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. Bajki o misiach, w ramach
akcji „Cała Polska czyta dzieciom” czytali Burmistrz Borku
Wlkp. Marian Jańczak oraz Sekretarz Gminy Elżbieta Pawlak.
Wśród tegorocznych atrakcji znalazła się prezentacja multimedialna przedstawiająca historię powstania pierwszego
pluszowego misia i znanych misiów, a także wiadomości o
niedźwiedziach brunatnych. Nie zabrakło misiowych zabaw
oraz „małego co nie co” -ciasteczek w kształcie misiów.
Dopełnieniem tych niezwykłych urodzin, była okolicznościowa wystawa, na którą złożyły się misie, wypożyczone
zarówno od małych jak i dużych czytelników oraz książki o
znanych misiach tj. Kubuś Puchatek, miś Paddington, miś
Uszatek, miś Kolargol czy troskliwe misie.
W sumie w imprezie uczestniczyło 138 dzieci wraz z opiekunami. Dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok!
ANDRZEJKOWE WRÓŻBY I ZABAWY
27 listopada 2009 roku uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. spędzili przepełnione magią Andrzejkowe popołudnie wróżąc i bawiąc się w M-GOK w Borku
Wlkp.
Ogromną ciekawość wzbudziły wspaniałe Wróżki, które
czarowały i przepowiadały tajemnice przyszłości małych
pociech:
• "Nalejcie wosku na wodę; Ujrzycie swoją przygodę"
Przelany przez klucz rozgrzany wosk schłodzony w misce
pełnej zimnej wody formował się w przedziwne kształty, które
odczytywane były z cienia rzucanego na biały ekran.
• "Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego"
Na tych, którzy chcieli dowiedzieć się jak na imię będzie miała
ich sympatia czekały serca z imionami do wylosowania ... "Kto
się lubi ten się czubi"
• "Zawód swój wybieramy- przyszłości drzwi otwieramy"
Przy stoliku czekały plansze z nazwami zawodów.. i już po
chwili sala wypełniła się przyszłymi lekarzami, modelkami,
piekarzami, prawnikami, piłkarzami, piosenkarzami, fryzjerami, dziennikarzami ...
• "Co pod kubkiem to jest znak- życie będzie płynąć tak"wszyscy właściwe kubki podnosili i szczęście sobie wywróżyli...
Kiedy już przyszłość nie miała tajemnic, czas przyszedł na
radosną zabawę przy muzyce.
Wszyscy wspaniale bawili się kreując szalone kroki taneczne.
Był też czas na regenerację sił słodką przekąską, wykonywanie
ciekawych zadań z "magicznego pudełka", układanie butów,
które doprowadziły do prezentacji przygotowanych przez klasy
haseł na okoliczność Andrzejek. Przez cały czas można było
podziwiać przyniesione przez uczniów klucze, które otworzyły
dzień wróżb i na zakończenie symbolicznie go zamknęły.
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Przydadzą się w przyszłym roku.
Pomysłodawcą Andrzejkowych wróżb i zabaw była Pani
Justyna Chojnacka, której wizja i działania coraz bardziej
trafiają do naszej młodzieży. Serdecznie jej za to dziękujemy.
SENIORZY TEŻ SIĘ BAWIĄ
Dnia 2 grudnia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w
Borku Wlkp. odbyło się spotkanie andrzejkowe członków
Klubu Seniora. Ponad trzydziestoosobową grupę seniorów
powitała przewodnicząca Klubu p. Maria Matuszewska, która
zaprosiła wszystkich do wspólnego poczęstunku, składającego
się z kawy, ciasta i pysznej kolacji. W ten magiczny wieczór
przypomniano klubowiczom zwyczaje i tradycje andrzejkowe,
nie zabrakło wróżb przeprowadzanych przez wróżkę, było
wiele śmiechu i zabawy. Spotkanie uświetnił pokaz papieroplastyki przygotowany przez p. Małgorzatę Sobczak z Michałowa, podczas którego zainteresowani mogli sami spróbować
swoich sił by wyczarować papierowe cuda.
Informacja : M - GOK Borek Wlkp.
ZESPÓŁ "STUDZIANNA" MA JUŻ 25 LAT
Dnia 28 listopada Zespół Ludowy "Studzianna" obchodził
Jubileusz 25 - lecia swojej działalności. Uroczystość odbyła się
w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.
Wszystkich zebranych bardzo serdecznie powitali prowadzący
jubileuszowe spotkanie: Agnieszka Snela Miernik i Grzegorz
Fiebig. Jubileusz był świetną okazją do przytoczenia historii
zespołu i przedstawienia jego dorobku artystycznego, co
uczyniła kierownik "Studzianny" Teresa Snela.
Zespół powstał w 1984 r. z inicjatywy pani Teresy oraz
grającego na akordeonie Pawła Skrzypczaka, jego skład
obecnie liczy 9 osób : Teresa Snela ( śpiew), Tadeusz Jankowski
(bandonia, bęben deptany), Tomasz Muszyński (skrzypce),
Zygmunt Cupiał (klarnet), Krzysztof Kaniewski (trąbka) ,
Agnieszka Snela Miernik (skrzypce), Renata Dopierała
(śpiew), Józef Jankowski (bandonia), Andrzej Toporowicz
(saksofon, skrzypce i akordeon). Zespół podczas swojej 25 letniej działalności zagrał ponad 400 koncertów, aktywnie
uczestniczył w gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich
przeglądach, czego efektem są liczne dyplomy, wyróżnienia
oraz nagrody, koncertował również w Holandii. W tym roku
Zespół "Studzianna" otrzymał tytuł i odznakę "Zasłużony dla
gminy Borek Wlkp."
Minutą ciszy uczczono pamięć po zmarłych muzykach z
zespołu. Były również specjalne podziękowania dla wszystkich
osób wspierających działalność "Studzianny" oraz dla
członków zespołu za ich zaangażowanie, wytrwałość i
wzajemne zrozumienie. Wieczór uświetnił występ jubilatów
oraz zaprzyjaźnionych zespołów folklorystycznych : "Słowian" z Pakosławia, "Dębioków" z Dębna Polskiego, "Chojnioków" z Chojna, "Biskupian" z Domachowa, "Wiatraków" z
Rydzyny, "Wisieloków" z Szymanowa, Kapeli "Znad Orli" z
Koźmina Wlkp. oraz "Borkowiaków", którzy otrzymali
jubileuszowe upominki. Gorący aplauz widowni wzbudził
również estradowy występ członkiń boreckiego Klubu Seniora:
Krystyny Antczak oraz Janiny Florczyk. Dopełnieniem
uroczystości były gratulacje, życzenia i serdeczne podziękowania za piękną artystyczną i społeczną działalność składane
przez przedstawicieli władz samorządowych, zespoły ludowe,
delegacje oraz przyjaciół zespołu. Lampką szampana wzniesiono toast i odśpiewano sto lat. Jak na jubileusz przystało nie
zabrakło wspaniałego tortu, którym szczodrze dzielono
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wszystkich gości. Po podaniu ciepłej kolacji wszystkich do
wspólnej zabawy zaprosił Zespół "Klimat", Wieczór upłynął w
uroczystej, miłej i ciepłej niemalże rodzinnej atmosferze.
Zespół "Studzianna" dziękuje wszystkim sponsorom Jubileuszu.
SETNE URODZINY MIESZKANKI ZALESIA
Dwieście lat odśpiewali goście Pani Helenie Chudzińskiej z
Zalesia w dniu jej setnych urodzin, które Jubilatka obchodziła
19 listopada br. Nie każdemu jest dane przeżyć 100 lat, ale życie
nie poskąpiło tego Pani Helenie. Wśród gości nie zabrakło
przedstawicieli władz samorządowych, rady sołeckiej,
sąsiadów, Księdza Proboszcza zaleskiej parafii, przyjaciół i
rodziny.
UKS BOREK WLKP.
PIŁKA RĘCZNA
* 12 września drużyna piłkarek ręcznych UKS Borek Wlkp.
rozpoczęła zmagania o Mistrzostwo Wielkopolski Juniorek
Młodszych. Do rozgrywek przystąpiło 8 zespołów z całej
Wielkopolski. Po rozegraniu 7 spotkań w I rundzie dziewczęta z
UKS BOREK zajmują drugie miejsce w lidze, ustępując tylko
drużynie z Gniezna.
Pierwsze spotkanie II rundy dopiero 13 lutego 2010, które
rozegrane będzie z UKS GOKiS Kleszczewo w hali sportowej
w Koźminie - serdecznie zapraszamy!
* W dniach 13 - 15 listopada piłkarki ręczne brały udział w II
Ogólnopolskim Turniej Piłki Ręcznej w Gnieźnie. W wyniku
trzydniowej rywalizacji siedmiu drużyn, zajęły 5 miejsce.
Z UKS Borek nagrodę specjalną dla najlepszej zawodniczki
drużyny dostała Romana Fornalik.
* Romana Fornalik na dobre wpisała się w skład Kadry
Narodowej Juniorek Młodszych. W dniach 2 – 6.12.2009
kolejny raz weźmie udział w konsultacji szkoleniowej kadry
Polski, a następnie weźmie udział w Międzynarodowym
Turnieju Piłki Ręcznej w Kępnie.
* Zawodniczka UKS Borek Wlkp. Weronika Maślińska w
sezonie 2009/2010 wspiera drużynę MKS Arot – Astromal
Leszno. Rozegrała trzy spotkania w II lidze seniorek i stanowi
bardzo mocny punkt tej drużyny. Drużyna z Leszna zajmuje 4
miejsce w lidze.
ZAWODY STRZELECKIE W PLENERZE
24 października 2009 r. dzieci i młodzież borecka wyjechała do
Ośrodka Szkoleniowo-Sportowego w Brzedni, by tam w
warunkach polowych wziąć udział m.in. w zawodach strzeleckich z karabinka pneumatycznego.
Do ciekawych atrakcji należał również przejazd Ziłem po lesie
oraz pływanie motorówką.
Profilaktyczną pogadankę nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz problemów młodzieży wynikających ze stosowania
różnego typu używek np. narkotyków bardzo ciekawie
przeprowadził aspirant Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp.
pan Damian Florczyk. Na zakończenie każdy uczestnik
otrzymał ulotkę „Idź tak, abyś doszedł”.
Wszyscy świetnie bawili się na łonie przyrody grając w dwa
ognie, w domino, szachy i warcaby. Ognisko i kiełbaski były
przypieczętowaniem tego udanego dnia.
Wyjazd zorganizowało Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp.
przy współudziale GKRPA w Borku Wlkp. Wszyscy uczestnicy
otrzymali drobne upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe
oraz dyplomy.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ ZAKŁADÓW PRACY
W dniu 6 grudnia br. rozegrany został piłkarski turniej zakładów pracy. Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn reprezentujących następujące przedsiębiorstwa: ED-POL, Kowalstwo –
Błaszczyk, MRÓZ S.A., Pizzeria Apetita, SEZAM, UNIROL i
Zakład Ślusarski Jarosław Andrzejczak. Zwycięzcą turnieju
została drużyna EDPOL, która w finale pokonała Zakład
Ślusarski Andrzejczak w rzutach karnych 3:2. Trzecie miejsce
zajęła drużyna Kowalstwo Błaszczyk pokonując w finale
pocieszenia SEZAM również w rzutach karnych. W meczu o 5
miejsce lepsza okazała się reprezentacja Pizzerii Apetita
wygrywając z UNIROL 3:1. Najlepszym strzelcem turnieju
został Wojciech Schmitchen (Kowalstwo Błaszczyk). Zawody
odbyły się w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp.
DOBRA PRACA MŁODZIKÓW UKS
Dobrze zaprezentowała się w minionej rundzie drużyna
młodzików UKS Borek Wlkp. Piłkarze wygrali 4 spotkania,
jedno zremisowali i w 3 ponieśli porażki i zajęli dobre 5
miejsce. Młodzi adepci piłki nożnej wspaniale prezentowali się
na boisku w roli gospodarza, gdzie potrafili sprawić spora
sensację pokonując m.in. utytułowaną ekipę Polonii Leszno.
Warty odnotowania jest również wynik z Promieniem Krzywiń,
gdzie piłkarze strzelili aż 16 bramek. Drużynę prowadzi
Tomasz Gawroński.
8 MARCA Z HALINĄ FRĄCKOWIAK!
Zapraszamy wszystkich miłośników gwiazdy na koncert z
okazji dnia kobiet, który odbędzie się 5 marca 2010 r. w sali
bankietowej Mróz S.A. Bilety w cenie 35 zł do nabycia w
Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. od dnia 15 stycznia 2010 r.
NA RATUNEK PRZEMOCY!
Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć nie!!!
Przemoc nie skończy się sama z siebie.
Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie
milczenia. Nie masz powodu, by się wstydzić! Jeśli masz
problem zadzwoń: OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
(0-22) 668-70-00. PUNKT WSPARCIA DLA OFIAR I
SPRAWCÓW PRZEMOCY ul. Willowa 3 63-800 Gostyń
tel. (0-65)572-00-73 pon. 15.30-19.30, wt. 15-19. a jeśli i to
zawiedzie to przyjdź i porozmawiaj porozmawiaj do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
Z OSTATNIEJ CHWILI
WOLONTARIUSZ ROKU 2009
Druh Grzegorz Marszałek na co dzień pełniący funkcję
Komendanta M-G ZOSP RP w Borku Wlkp. i Prezesa Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu został laureatem konkursu
"Wolontariusz Roku 2009 Powiatu Gostyńskiego". Kapituła
konkursowa wybrała go spośród siedmiu kandydatów.
Doceniono jego długoletnią działalność dla innych, gotowość
niesienia pomocy oraz inicjatywy, które podejmował. Druh
Grzegorz Marszałek działalność związkową zapoczątkował w
1993 roku. Lista inicjatyw podejmowanych przez niego jest
bardzo długa. Obejmuje ona działania a rzecz OSP, dzieci i
młodzieży oraz harcerzy (m.in. rajdy, obozy, turnieje halowe,
wycieczki, festyny). Z jego inicjatywy w Jeżewie i Głogininie
funkcjonują Internetowe Centra Edukacyjno – Oświatowe.
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F O T O G A L E R I A

WOLONTARIUSZ ROKU 2009

MAGIA TEATRU W BIBLIOTECE

ŚWIATOWY DZIEŃ
PLUSZOWEGO MISIA 2009

ZIMNOWODA
5-LATKI RECYTACJA WIERSZYKA

Z PAMIĘTNIKA
PRZEDZSKOLACZKA

PLAC ZABAW W WYCIZŁOWIE

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

JUBILEUSZ 25 LECIA
ZESPOŁU STUDZIANNA

ANDRZEJKOWE ŚWIĘTO
WRÓŻB I ZABAW
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