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Szanowni Państwo!
Zbliżający się koniec roku to czas podsumowań , planów i życzeń na Nowy Rok. Każdy
z nas ma swoje marzenia, ale obok nich są jeszcze inne wartości takie jak: zdrowie,
pomyślność, bezpieczeństwomaterialne, pogoda ducha i perspektywa lepszego jutra.
Jest to równieżczas rozliczeń, coudało nam siędokonać aczego nie.
Dla naszego samorządu był to rok sukcesu i planów na przyszłość. W tym miejscu
chciałbym Państwu serdecznie podziękować, że obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem
i będęburmistrzował przez następną kadencję.To dlamnie ogromny zaszczyt i motywacja
do podejmowania dalszych działań polepszających życie naszych mieszkańców
i poprawiającychwizerunek naszej gminy.

Serdecznie pozdrawiam
Burmistrz Borku Wlkp.

/-/ Marian Jańczak
Wszystkim mieszkańcom z okazji

zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia życzę

wiele zdrowia i pomyślności, aby te
święta były czasem radości i

odpoczynku a nadchodzący Nowy
Rok spełnił Państwa marzenia.

Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ Marian Jańczak

Przewodniczący Rady Miejskiej
Borku Wlkp. Roman Kręciołek

Koncert “Tercetu Egzotycznego”
z okazji Dnia Kobiet.

Nowo wybrane władze samorządowe 2010-2014

Dnia: 04.03.2011 r. (Piątek) godz. 18.00
Sala Bankietowa Mróz S.A. Bilety w cenie 38 zł
do nabycia w siedzibie M–GOK w Borku Wlkp.

ul. Droga Lisia 1 od dnia 03.01.2011 r.
Rezerwacja biletów pod nr tel. 65 5716534

Serdecznie zapraszamy !
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Burmistrz Marian Jańczak, Przewodniczący Rady Roman Kręciołek, Tomasz
Szczepaniak, Tadeusz Ratajczak, Przemysław Madzia, Romuald Gawroński, Róża
Jędrosz, Barbara Wawrzyniak, Anna Marcinkowska, Zbigniew Maturski,

Marek Rożek, Andrzej Kubiak, Leszek Dajewski, Mieczysław Dębowiak,
Mieczysław Kowalski.

Edward
Sikorski,



INAUGURACYJNA SESJA
NOWEJ RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

NOWOZAPRZYSIĘŻONYBURMISTRZ

NARODOWYSPIS POWSZECHNYLUDNOŚCI
I MIESZKAŃ 2011

W WIGILIJNYM NASTROJU

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

2 grudnia 2010 r. odbyła się I sesja VI kadencji Rady Miejskiej
Borku Wlkp. Nowo wybrani radni otrzymali od przewodni-
czącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o
wyborze radego oraz złożyli ślubowanie godnego i uczciwego
wypełniania obowiązków. Dokonanowyboru Prezydium Rady
w składzie: PrzewodniczącyRadyMiejskiejRomanKręciołek,
dwóch w-ce przewodniczących Tomasz Szczepaniak iAndrzej
Kubiak. Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady sesję
prowadził najstarszy wiekiem radny Pan Mieczysław
Kowalski.
Następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 grudnia 2010 r.
o godz. 16.30wsali konferencyjnej ratusza, gdzie ukonstytuują
sięposzczególne komisje RadyMiejskiej .

II sesja Rady Miejskiej odbyła się również w dniu 2 grudnia
2010 r., na której Burmistrz Marian Jańczak złożył ślubowanie
o następującej treści ,,Obejmując urząd Burmistrza Borku
Wlkp. uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla doba
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy’’ ,,Ślubuję’’
,,Tak mi dopomóż Bóg’’ Tak brzmi rota ślubowania, którą
wypowiedziałBurmistrzMarian Jańczakw obecności radnych.
Po tych słowach formalnie rozpoczął IV kadencję swoich
rządówwBorkuWlkp.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku zostanie
przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań. To pierwszy spis ludności i mieszkań realizowany
od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Spis w
zbliżonym terminie i w zakresie tematycznym będzie prze-
prowadzony obowiązkowo we wszystkich krajach członkow-
skich Unii Europejskiej. Spis powszechny dostarcza najbar-
dziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej teryto-
rialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej
i zawodowej, a także o społeczno – ekonomicznej charaktery-
styce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i
warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach
podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i
lokalnym. Spisem objęte będą osoby stale zamieszkałe i
czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i
pomieszczeniach niebędącychmieszkaniami, osoby niemające

miejsca zamieszkania, mieszkania, budynki, obiekty zbio-
rowego zakwaterowania i inne zamieszane pomieszczenia
niebędące mieszkaniami. Dane zbierane będą w następujący
sposób –przed rozpoczęciem spisu formularzezostanązasilone
danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych systemów
informacyjnych, samospis internetowy (od 1 kwietnia do 16
maja 2011 r.), wywiad telefoniczny realizowany przez ankie-
terów statystycznych w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca
2011 r., wywiad bezpośredni realizowany przez rachmistrza
spisowego w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. We
wszystkich metodach zbierania danych wykorzystywany
będzie formularz elektroniczny. Wszystkie zbierane podczas
spisu dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie, będą
wykorzystywanewyłącznie do analiz i opracowań zbiorczych.
Na terenie gminy za przeprowadzenie spisu odpowiada
Gminne Biuro Spisowe tel. 65 5716120 oraz rachmistrze
spisowi. Zgodnie z wytycznymi GUS spośród wszystkich
kandydatów, którzy złożyliwnioski o zatrudnienie na rachmist-
rza spisowego, wybranych zostanie tylko 3 kandydatów.
GłównyUrząd Statystyczny podpisze umowy z tymi kandyda-
tami, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu i przystąpią do
egzaminu końcowegozakończonegowynikiem pozytywnym.

Wśród wszystkich dni w roku ,,wigilia’’ to dzień szczególny i
niepowtarzalny. Dzień, w którym zapomina się o złych
chwilach. Jest to dzień wybaczenia i pamięci o innych, a
szczególnie chorych i samotnych.
Więc pozwólcie Państwo, że tradycyjnie jak co roku zaprosimy
doNas wszystkie osoby samotne nawspólną wigilię i kolędow-
anie z władzami samorządowymi i bliskimi nam osobami.
MiejskoGminnyOśrodek Pomocy Społecznej zadbał o to, aby
nie zabrakło miejsca dla nikogo przy wspólnej wieczerzy
wigilijnej. Będziemy dzielić się opłatkiem, kolędować,
spożywać świąteczne posiłki a także cieszyć się wzajemną
obecnością Zapraszamy wszystkie zaproszone osoby samotne
na wspólną wigilię do restauracji ,,IMPRESJA’’– 20 grudnia o
godz. 12.00.

W dniu 9 listopada została podpisana umowa z Boreckim
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w
Karolewie na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i
gminy Borek Wlkp. Wykonawca został wyłoniony w drodze
postępowania przetargowego. Zakład zobowiązany jest do
odśnieżania i zwalczania śliskości nawierzchni dróg oraz do
utrzymania w gotowości sprzętu potrzebnego do realizacji
zadania.
Zimowe utrzymanie dróg koordynowane będzie przez Urząd
Miejski w Borku Wlkp., tel. 65 5716120 – w godzinach pracy
Urzędu. Po godzinach pracy wyznaczoną osobą do kontaktów
jestMirosławTwardowski – tel. 697800 716.

w razie konieczności mieszkańcy danej miejsco-
wości zgłaszają utrudnienia na drogach sołtysowi wsi, a ten
następnie do pracownikaUrzędu.
Standardyodśnieżania i zwalczania śliskości nadrogach:
- Miasto Borek Wlkp. droga gminna przez miasto biegnąca w
stronę obwodnicy - jezdnia odśnieżona na całej szerokości, w
razie wystąpienia obfitych opadów śniegu zostaną wykonane
mijanki umożliwiające ruch pojazdów w dwóch kierunkach.
Śnieg luźny może występować maksymalnie do 4 godzin od
ustaniaopadów, jezdniaposypanana całej szerokości.

UWAGA:

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP. ww.borekwlkp.plwstr. 2

Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.



- Pozostałe drogi gminne - jezdnia odśnieżona na całej sze-
rokości, śnieg zajeżdżony może występować, śnieg luźny
maksymalnie do 8 godzin od ustania opadów, jezdnia posypana
w miejscach szczególnie niebezpiecznych.
Dopuszczalneodstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk:
- zaspy maksymalnie do 6godzin,
- gołoledźmaksymalniedo6 godzin.
Za utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy odpowiada
Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyniu, a za utrzymanie dróg
wojewódzkich Zarząd DrógWojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
Kontakt z tymi zarządcami poprzez Urząd Miejski w Borku
Wlkp.

- Okres realizacji projektu: 2010-2012
-Wartość projektu: 3 524 958

- Okres realizacji projektu: 2011-2015
-Wartość projektu: 2 039 765

- Okres realizacji projektu: 2010-2012
-Wartość projektu: 5 103000

- Okres realizacji projektu: 2011
-Wartość projektu: 2 701 071

- Okres realizacji projektu: 2011- 2017
-Wartość projektu: 13 422589

- Okres realizacji projektu: 2010-2011
-Wartość projektu: 1 908 844

- Okres realizacji projektu: 2009-2015
-Wartość projektu: 1 037 324

- Okres realizacji projektu: 2011-2013
-Wartość projektu: 963595

- Okres realizacji projektu: 2011-2013
-Wartość projektu: 2237 836

- Okres realizacji projektu: 2010-2011
-Wartość projektu: 463664

- Okres realizacji 2011
-Warotśc projektu180000

- Okres realizacji 2011
-Wartośćprojektu 180000

Od 28 czerwca 2010, realizujemy inwestycję pn: “Przebudowa
i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-
GOKw BorkuWlkp”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest
przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. Całość prac, których zakończenie
zaplanowane jest na koniec czerwca 2011, podzielona została
na 4 etapy. Do tej pory zrealizowaliśmy dwa z nich. Objęły one
swoimzakresemnastępujące prace:
Roboty: rozbiórkowe i przygotowawcze, ziemne, remontowo –
murowe, izolacyjne (osuszenie ścian), betonowe i zbrojarskie,
dekarskie i blacharskie, częściowe przygotowanie posadzek,
stolarka okienna, termowentylacja przegród zewnętrznych,
demontaż instalacji c.o., kanalizacji, wentylacji oraz część
instalacji elektrycznej.
Łączna wartość brutto wykonanych prac wyniosła
623.920,77zł.
Wydatki planowanew związku z tą inwestycjąw 2011wyniosą
1.230.596,58zł.

W roku 2010 kontynuowany był program usuwania wyrobów
zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu
powiatu gostyńskiego, w tym z terenu gminy Borek Wlkp.
Wnioski o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających
azbest mogły składać osoby fizyczne – właściciele nieru-
chomości mieszkający na terenie gminy Borek Wlkp. Dofin-
ansowanie objęło 100% kosztów demontażu, transportu i
unieszkodliwienia wyrobów azbestowych. Źródła finan-
sowaniaprzedsięwzięcia to:
- Gminy należące do Powiatu Gostyńskiego (łącznie
84,231,00zł) – w tym Gmina Borek Wlkp (7831,00 – co
stanowi 1,00zł w przeliczeniu na mieszkańca)
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu (96250, 00zł)
- Powiat Gostyński (50000,00zł)
Pieniądze uzyskane na ten cel nie pokrywają zakupu i montażu
nowych pokryć dachowych. Firma, która zajęła się usuwaniem
azbestu toMazowieckie PrzedsiębiorstwoEkologiczneDanuta
Abramczyk. Została ona wybrana w przetargu przez Starostwo
Powiatowe. Aby uzyskać dofinansowanie, właściciel nieru-

PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2011
I NASTĘPNE LATA

1. Budowakanalizacji sanitarnejwmiejscowościach:Borek
Wlkp., Jeżewo,Skoków

2. Budowakanalizacji sanitarnej wmiejscowościBruczków

3. Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewód-
zkiej nr438(odul. Koźmińskiej) do drogi powiatowejP4965

4. Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku
Wlkp.odul.Kilińskiego do obwodnicyprzy ul.Głosiny

5. Budowa środowiskowej hali widowiskowo- sportowej z
zapleczem i zagospodarowaniemterenu przyul. Dworcowej
w Borku Wlkp.

6. Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętr-
znymi budynku M-GOK w Borku Wlkp.

7. Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w
Studziannie

8. Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w
Zalesiu

1. Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
osiedluPowstańcówWlkp.wBorkuWlkp.

2. RozbudowaszkoływZimnowodzie

3. Budowadrogi gminnej Jawory-Liż

4. Budowadrogi Jeżewo -Wycisłowo

JUŻWKRÓTCEW NOWYMOŚRODKU KULTURY

KONTYNUACJA REALIZACJI POWIATOWEGO
PROGRAMU LIKWIDACJI WYROBÓW

AZBESTOWYCH.

INWESTYCJEWSPÓŁFINANSOWANE ZE
ŚRODKÓWUE

INWESTYCJEFINANSOWANEZBUDŻETUGMINY
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chomości posiadającej elementy azbestowe, musiał złożyć
wniosek o odebranie i unieszkodliwienie odpadów zawierają-
cych azbest. Takie wnioski złożyło 20-stu właścicieli nieru-
chomości z terenu Gminy Borek Wlkp. Do 30 listopada eternit
został zdemontowany na terenie 17 posesji. Odbiór z posesji i
ważenie odbywało się przy udziale przedstawiciela Gminy i
Powiatu. Z pozostałych 3 posesji azbest będzie odebrany w
grudniu br.

W związku z występującymi opadami śniegu i ogólnie nieko-
rzystnymi warunkami atmosferycznymi, zwracam uwagę na
wynikające z art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn.
zm.) obowiązki związane z utrzymywaniem obiektów,
spoczywające na właścicielach i zarządcach obiektów budow-
lanych, a w szczególności dotyczące konieczności usuwania z
dachów obiektów nadmiaru śniegu i lodu. Właściciel lub
zarządca obiektu budowlanego zobowiązany jest zapewnić,
dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie
obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddzia-
ływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub
sił natury takich jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry,
intensywne opadyatmosferyczne.
Nie przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów
w/w prawa spowoduje konsekwencje karne wynikające z art.
91a ustawyPrawo budowlane.
Ponadto przypominam o obowiązku utrzymania czystości i
porządku poprzez usuwanie śniegu, błota i innych zanieczysz-
czeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
Obowiązek tenwynika zustawy z dnia 13września1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996
roku Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) oraz z
przepisów § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminyBorekWlkp. (Uchwała NRXLII/294/2006 Rady
Miejskiej BorkuWlkp. z dnia 29czerwca 2006 roku), zgodnie z
jego treścią:
§ 5.2 Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu
winien być zrealizowany poprzezodgarnięcie śnieguwmiejsce
nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów (przy
krawędzi jezdni) i podjęciedziałańmających na celu likwidację
śliskości chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z
chodnikaniezwłoczniepoustaniu przyczyn jegozastosowania.
§ 5.3 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania
sopli i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla
przechodniów.
Uwaga: niedopuszczalne jest usuwanie śniegu z terenu posesji
na jezdnię.

Nowa kadencja Burmistrza Mariana Jańczaka przypie-
czętowana została pomyślną decyzją grantową Wojewody
Wielkopolskiego. Tylko 1.334.900 zł otrzymamy na przeb-
udowę drogi Kilińskiego - Głosiny. Znaleźliśmy się na 5
pozycji listy rankigowej Wojewody. Tak wysoka pozycja
zagwaran-towała nam pewne pieniądze już w pierwszym
rozdaniu bez jakichkolwiek obaw, że może ich dla nas zabra-
knąć. Mamy więc sporo czasu aby solidne przygotować
dokumentacjęprzetargową i ogłosićprzetargnawykonawstwo.
Prace remontowe rozpoczną się wiosnę 2011 roku a zakończą
jesienią.

Konto Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowychw 2010roku zasiliłakwota99.939,37 zł, którawpłynęła
od przedsiębiorców uiszczających opłaty za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach
detalicznych i gastronomicznych.
Kwota ta została przeznaczonana realizację takich zadań jak:
- budowa placów zabaw
- imprezysportowe dladzieci imłodzieży
- festyny
- półkolonie i kolonie (letnie i zimowe)
- obozy sportowe
- konkursy rysunkowe
- gry i zabawyedukacyjne
- świetliceopiekuńczowychowawcze
- i inne zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi-
ązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Pro-
gramyPrzeciwdziałania Narkomani na rok2010.

Urząd Miejski w BorkuWlkp. informuje, że większość terenu
Gminy Borek Wlkp. położona jest na terenie obszarów
szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł
rolniczych należy ograniczyć. Dotyczy to zlewni rzeki Pogona i
rzeki Dąbrówka. Program działańmających na celu ogranicze-
nie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie
narażonego zlewni rzek Pogona i Dąbrówka określony zostałw
drodze rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2008 r. i
ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielko-
polskiego Nr 57 poz. 1128. Na obszarze zlewni rzek Pogona i
Dąbrówka jakość wód powierzchniowych nie odpowiada
wymaganym standardom. Celem programu jest zapobieganie
pogorszeniu stanu czystości wód oraz poprawa naruszonych
standardów jakości środowiska. W czasie realizacji programu,
działania będą ukierunkowane na eliminowanie błędów
występujących podczas przechowywania i stosowania
nawozów, poprzez wdrożenie określonych środków zarad-
czych do obowiązkowego stosowania przez wszystkich
prowadzących działalność rolniczą na obszarze szczególnie
narażonym.
Określone w programie środki zaradcze wynikają z następu-
jącychprzepisówprawa:
1) Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.
U. z 2007r. nr 147poz. 1033 ),
2) RozporządzenieMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1
czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania
nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania
(Dz. U. Z 2001r. Nr 60. Poz. 616),
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia
2002r. w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny
odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz.
44).
Wmyśl powyższych rozporządzeń rolnicy są zobowiązani do
przestrzeganianiżejwymienionych przepisów:
- nawozy stosuje się w sposób, który nie zagraża zdrowiu ludzi,
zwierząt lubśrodowiska
- zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie
może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym skład-
niku na 1haużytkówrolnych
- zakazy stosowanewnawożeniu

KOMUNIKAT BURMISTRZA BORKU WLKP.

Z DUSZĄ PO FUNDUSZE

OPŁATY ZAZEZWOLENIAALKOHOLOWE

ROLNIKU CHROŃ ŚRODOWISKO
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1/ na glebach zalanych, pokrytych śniegiem, zamarzniętych do
głębokości 30cmorazpodczasopadówdeszczu
2/ naturalnych
a) w postaci płynnej oraz azotowych – na glebach bez okrywy
roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż
10 %
b) w postaci płynnej – podczas wegetacji roślin przezna-
czonych dobezpośredniegospożyciaprzez ludzi;
- nawozy naturalne oraz organiczne w postaci stałej oraz
płynnej powinny być stosowane w okresie od dnia 1 marca do
dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na
uprawy pod osłonami(szklarnie, inspekty, namioty foliowe).

17 listopada 2010 r. w sali Urzędu Miejskiego w BorkuWlkp.
miałamiejsce podniosłauroczystość.DecyzjąMinistra Obrony
Narodowej nr 1463/Kadr z dnia 28 października 2010r. rodzice,
którzy wychowali trzech synów na wzorowych i ofiarnych
żołnierzy zostali odznaczeni Srebrnymi Medalami „Za zasługi
dla obronności kraju”. Okazując uznanie rodzicom, nadane
przez Ministra Obrony Narodowej medale wręczył Wojskowy
Komendant Uzupełnień w Lesznie ppłk Andrzej Stenka.
Zaszczytne odznaczenia otrzymali: Pani Anna Brenska z
Wycisłowa, Pan Marian Ratajczak z Bruczkowa, Państwo
Janina i Jan Banaszak z Wycisłowa oraz Państwo Maria i
Marian Jankowscy zWycisłowa.W imieniuwładz samorządo-
wych słowa uznania i podziękowania za wzorowewychowanie
synów wyrazili Burmistrz Borku Wielkopolskiego Marian
JańczakorazSekretarz Gminy ElżbietaPawlak.

Dzień pracownika socjalnego jest okazją do podsumowań i
refleksji nad pracą socjalną . Ustawodawca ustawił ten dzień na
21 listopada. W związku z tym, co roku w tym dniu odbywają
się spotkania władz samorządowych gminnych i powiatowych
z pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innymi
instytucjami udzielającymi wsparcia osobom oraz ich
rodzinom. Tegoroczną uroczystość powiatową przygotował
Urząd Miejski w Gostyniu we współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Gostyniu oraz Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie i Stowarzyszeniem Dziecko. Impreza odbyła się w
sali widowiskowej w kinie „Pod Kopułą”, na którą zaproszono
włodarzy gmin i powiatu wraz z przedstawicielami wszyst-
kich instytucji działających w tym kierunku. Święto pra-
cownika socjalnego jest okazją aby wyróżnić i nagrodzić

pracowników, którzy swoją postawą i pracą szczególnie na to
zasłużyli. W programie uroczystości oprócz oficjalnego
otwarcia i powitania gości, części artystycznej, przedstawionej
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu, przewi-
dziano również wystąpienia zaproszonych gości oraz wrę-
czenie wyróżnień i nagród pracownikom pomocy społecznej,
pracy socjalnej i wolontariuszom. Każda gmina miała okazję
zaprezentować wyróżnionych pracowników socjalnych i
podziękować im za dobrą prace na forum wśród gości. Pra-
cownicy usłyszeli pod swoim adresem wiele miłych słów i
gratulacji. Wyróżnionym pracownikom Ośrodka Pomocy
Społecznej z naszej gminy serdeczneżyczenia, kwiaty i drobne
upominki w imieniu Burmistrza M. Jańczaka i Przewodni-
czącego Rady Miejskiej R. Kręciołka wręczyła Sekretarz
Gminy E. Pawlak. Podsumowując pracę naszych pracow-
ników, doceniła ich trudną często niezauważalną pracę i
przekazałamottoJana Pawła II o treści ,,Niezatwardzajmy serc
gdysłyszymy krzykbiednych, Starajmy się usłyszeć towołanie
. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej
Ojczyźnie nie brakło dachu na głową i chleba na stole, by nikt
nie czuł się samotny pozostawiony bez opieki ...’’, które ma
byćmotywacją dodalszejowocnej pracy zpodopiecznymi.

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937
roku, jednak w latach 1939 do 1989 obchodzenie tego święta
było zakazane. Po tym okresie nabrało szczególnego znaczenia
i dzień 11 listopada jest dniemwolnym od pracy.Wcałym kraju
w tym dniu organizowane są patriotycznewiece i pochody, a w
kościołach odprawianemsze św.w intencjiOjczyzny.
W Borku Wlkp. Święto Niepodległości rozpoczęło się
uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny w boreckim Sanktua-
rium NMP, którą uświetnił występ choru „Jutrzenka”. Mszę
rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych i kompanii
honorowej OSP.
Po mszy św. młodzi adepci strażaccy z MDP złożyli wiązanki
kwiatów oraz znicze pod tablicą pamiątkową Powstańców
Wielkopolskichw Sanktuarium, a uczniowie ZespołuSzkół im.
Powstańców Wielkopolskich złożyli kwiaty na mogiłach
PowstańcówWielkopolskich.
Następnie zebrani w asyście orkiestry przemaszerwali na
Rynek, gdzie odbył się uroczysty Apel Poległych, który
poprowadził porucznik Przemysław Madzia - obecny radny
Rady Miejskiej Borku Wlkp. Przegląd pododdziału przepro-
wadził Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak. Okolicz-
nościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp. Roman Kręciołek. Pamięć wszystkich
bohaterów narodowych salwą armatnią uczciło Kurkowe
Bractwo Strzeleckie w Borku Wlkp. Uroczystość prowadził i
czuwał nadsprawnymjej przebiegiemGrzegorzMarszałek.
Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości odbywały
się również w szkołach. Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp.
zorganizowała uroczystą akademią, natomiast uczniowie
Szkoła Podstawowej w Wycisłowie przygotowali z tej okazji
apel, który poprzedzony był spotkaniem z porucznikiem
PrzemysławemMadzią.
Na strzelnicy w BorkuWlkp. z okazji dnia 11 listopada został
zorganizowany „Drużynowy Turniej Strzelecki”, którego
organizatorembyłLOK.

WYRÓŻNIENIADLARODZICÓWŻOŁNIERZY
SŁUŻBY ZASADNICZEJ.

DZIEŃ PRACOWNIKASOCJALNEGO

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

75 LATOCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
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W KAROLEWIE

GMINNE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

NOWE DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ

RADOSNASZKOŁA

75 rocznicę powstania świętowała 13 listopada 2010 r.
Ochotnicza Straż Pożarna Karolew. Podczas uroczystości –
przed remizą w Karolewie została odsłonięta i poświęcona
figura św. Floriana, ufundowana przez Radę Sołecką Sołectwa
Karolew i mieszkańców gminy Borek Wlkp. Następnie w
Sanktuarium NMP na Zdzieżu odprawiona została konceleb-
rowana msza Św., po której uczestnicy przemaszerowali na
Rynek, gdzie delegacja strażaków złożyła wiązankę kwiatów
pod Tablicami Pamiątkowymi. Dalsze uroczystości odbyły się
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Władysława
Jagiełły w Borku Wlkp. Obchody 75-lecia OSP w Karolewie
zgromadziły wielu dostojnych gości na czele z władzami
wojewódzkimi Związku OSP RP, powiatowej, miejskiej i
gminnej straży pożarnej, policji, samorządu powiatowego i
gminnego, członków wspierających jednostkę, mieszkańców
wsi Karolew i gminy Borek Wlkp., MDP Karolew oraz poczty
sztandarowe i przedstawicieli prasy. Uroczystość uświetnił
występ Dziecięco - Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ponieca
orazmiejscowyZespół Śpiewaczy „Jutrzenka”. Jednostka OSP
Karolew w dowód uznania za działalność na rzecz ochrony
przeciwpożarowej na terenie gminy Borek Wlkp. i powiatu
gostyńskiego, została odznaczona przez Prezydium Zarządu
Głównego ZOSPRPwWarszawie ZłotymMedalem za Zasługi
dla Pożarnictwa.
Za działalność na rzecz Jednostki wyróżniono następujących
członkówOSP:
- Jana Łagódkę i Mirosława Dopierałę - Złotym Medalem za
Zasługi dla Pożarnictwa:
- Marcina Cieślika - Srebrnym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa:
- Bogumiłę Marszałek - BrązowymMedalem za Zasługi dla
Pożarnictwa.

Jak co roku, 14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji
Narodowej. Tym razem uroczystość, w której udział wzięli
dyrektorzy i nauczyciele gminnych placówek oświatowych
oraz władze samorządowe, odbyła się w Sali Konferencyjnej
boreckiego Ratusza. Na początku Burmistrz Borku Wlkp.
Marian Jańczak złożył na ręce dyrektorów podziękowania dla
pracowników szkół i przedszkola za pełnienie tak trudnej roli,
jaką jest zawódnauczyciela.
Następnie wręczono akty nadania stopnia awansu nauczyciela

mianowanego nauczycielom, którzy w połowie sierpnia br.
stanęli przed komisją egzaminacyjną powołaną przez burmist-
rza. Ślubowanie złożyło czterech nauczycieli Szkoły Podsta-
wowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.: Marcelina
Kuczyńska, Magdalena Lisiecka, Michał Szczepaniak, Arleta
Tyrakowska; oraz nauczyciel zespołu Szkół im. Powstańców
Wielkopolskich w Borku Wlkp. Marcin Roszak. Jedna z
nauczycielek – Renata Wyrwińska - złożyła ślubowanie w
późniejszymterminie.
W kolejnej części Przewodniczący Rady Miejskiej Roman
Kręciołek wraz z Burmistrzem złożyli listy gratulacyjne dla
nauczycieli nagrodzonych przez Ministra Edukacji Naro-
dowej, KuratoraOświaty orazBurmistrzaBorkuWlkp.
Oto lista nagrodzonych:

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej –Barbara Wawrzyniak,
Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Barbara
Krzekotowska, Dorota Warczak i CezaryWarczak,
Nagrody Burmistrza Borku Wlkp.: Teresa Baska, Ewa Gross,
Władysław Hałas, Jolanta Kasprzak-Jedrzejewska, Regina
Kot, Krystyna Kret, Edmund Neudeker, Alina Sokół, Elżbieta
Wojciechowska.
Uroczystość podsumowano wspólnym pamiątkowym
zdjęciemi poczęstunkiem.
Wysokimiwyróżnieniami odznaczono takżedwienauczycielki
Szkoły Podstawowej w BorkuWlkp. Medal Komisji Edukacji
Narodowej otrzymała Lucyna Krzyżosiak, a Złoty Medal za
DługoletniąSłużbę RóżaMichalewicz.

Od roku szkolnego 2010/2011 dyrektor szkoły ma możliwość
wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydak-
tycznych. Dyrektorzy szkół na terenie gminy Borek Wlkp. w
większości wybrali te same dni wolne, są to dni poświąteczne
oraz dni egzaminów szkolnych.
Oto harmonogram dni wolnych większości szkół: 2 listopada,
12 listopada, 7 stycznia 2011, 5, 12, 13 i 14 kwietnia 2011.

Szkoły Podstawowe w Borku Wlkp., Wycisłowie i Zalesiu
wystartowały w programie pomocowym dla szkół pn. „Rados-
na Szkoła”. Nasze placówki oświatowe starają się o wsparcie
finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw
w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organi-
zacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami
rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością
fizyczną.Wzależności od liczbyuczniówszkołamożeuzyskać
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dofinansowanie w kwocie 12000 zł (SP Borek) lub 6000 zł (SP
Wycisłowo i SP Zalesie). Końcowy efekt tych działań będz-
iemy mogli obejrzeć już w nowym roku szkolnym. Przypom-
nijmy, że we wcześniejszej edycji udział wziął Zespół Szkół w
Zimnowodzie, gdzie dzięki uzyskanym środkom zakupiono
pomocedydaktycznenakwotęblisko6000złotych.

79 uczniów szkół z terenu gminy Borek Wlkp. skorzystało z
Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna”. Uczniowie klas
I-III szkół podstawowych i II gimnazjalnych oraz posiadają-
cych orzeczenie o niepełnosprawności otrzymało dofinanso-
wanie na zakup podręczników szkolnych. Każde dofinanso-
wanie musiało zostać udokumentowane dowodem księgowym
potwierdzającym dokonanie celowego zakupu. Z programu
mogli skorzystaćprzedewszystkim uczniowie, których dochód
w rodzinie na osobę nie przekraczał kwoty 351 złotych. Na ten
cel wydatkowano ponad 15000 złotych, z czego 20% środków
stanowiłowkładwłasnygminy.

W listopadziebr. ruszyła kolejnaedycja programupn. „Wielko-
polski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdol-
nionych”, Poddziałanie 9.1.3. Programu OperacyjnegoKapitał
Ludzki. Warunkiem ubiegania się o stypendium było złożenie
przez ucznia wniosku o przyznanie stypendium wraz z
załącznikami określonymi w Regulaminie stypendialnym w
sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w
terminie dodnia19 listopada 2010 r. włącznie.
Z możliwości uzyskania środków finansowych, będących
jednocześnie nagrodą za bardzo dobre wyniki w nauce
skorzystali uczniowie naszych szkół gimnazjalnych oraz ci,
którzy na co dzień zamieszkują na terenie naszej gminy, a uczą
się w szkołach ponadgimnazjalnych. Każdy uczeń, który
rozpoczynał lub kontynuował naukęw szkołach gimnazjalnych
lub ponadgimnazjalnych oraz legitymował się średnią powyżej
4,75 oraz uzyskał przynajmniej dwie oceny celujące z przed-
miotów kierunkowych (informatyka, biologia, chemia, fizyka,
matematyka, geografia)mógł starać sięo stypendiumwkwocie
3000 złotych.
Laureatów Programu poznamy już na początku nowego roku.
Zapewneniezabraknie tamtakże reprezentantównaszej gminy.

Do końca listopada wpłynęło do tutejszego Urzędu ponad 40
wniosków o refundację kosztów kształcenia młodocianych
pracowników. Pracodawca, który kształcił ucznia w zawodzie
może ubiegać się o zwrot kosztów kształcenia po zdaniu
egzaminu zawodowego. Aby uzyskać takie dofinansowanie,
zakład pracyw terminie 3miesięcy od dnia zdania przez ucznia
egzaminu winien złożyć wniosek do Urzędu, odpowiednio do
miejsca zamieszkania ucznia. Pozostało już niewiele czasu,
dlatego warto skorzystać z takiej możliwości i dokonać jak
najszybciej tych formalności.

Z końcem października br. Burmistrz Marian Jańczak - jako
organ wykonawczy – zobowiązany był do złożenia na ręce
organu stanowiącego – Rady Miejskiej Borku Wlkp. - infor-
macji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku
szkolnym 2009/2010. Przedstawiona informacja zawiera dane

o stanie organizacyjnym i bazie lokalowej placówek, kadrze i
systemie doskonalenia, poziomie nauczania i osiąganych
sukcesach oraz wynikach, szczególnie egzaminówkońcowych,
formach pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej i
bezpieczeństwie, a także zadaniach gminy na rzecz uczniów
(dowożenie, pomocmaterialna, obowiązek szkolny, refundacja
kosztów kształcenia). Podsumowano także działania legis-
lacyjne mające wpływ na funkcjonowanie systemu oświaty w
gminie. Ze szczegółową informacją można zapoznać się na
stronie internetowej naszegourzędu.

Przez cały rok przedszkole prowadzi akcję pt. „Grosik dla Igi”.
Dzieci przynoszą drobne pieniążki, które przeznaczone są na
rehabilitację małej Igi. Przedszkole współpracuje także z
Przedszkolem „Pod Wierzbami” w Bogatyni organizując
zbiórkę odzieży i zabawek dla poszkodowanych w powodzi
dzieci i ich rodzin. Akcja taka ma na celu uwrażliwienie dzieci
na krzywdę i nieszczęście innych, uczy empatii, miłości i
zrozumienia. Całoroczna jest także akcja pt. „Zbieramy, więc
mamy”. Dzieci przynoszą zużyte baterie, nakrętki plastikowe,
stare telefony komórkowe, kolorowe gazety, potrafią także
segregować śmieci .Uczą się w ten sposób poszanowania
przyrody i otaczającego nas środowiska. Przezcały październik
przedszkolacy zbierali kasztany, jako karmę dla leśnych
zwierząt na zimę – współpracując w tym celu z Kołem Łowie-
ckim. W październiku nauczycielki zorganizowały „Dzień
Marchewki”, jako sposób na promowanie zdrowego odży-
wiania. Były ciekawe konkurencje sportowe, programy
artystyczne zaprezentowane przez poszczególne grupy oraz
„chrupanie marchewek”, jako źródła naturalnych witamin. Z
okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci z grup zerówkowych
„Smerfy”, ”Leśne Ludki” zaprezentowały program artys-
tyczny. Na uroczystość zaproszony został personel przed-
szkolny, burmistrz oraz przedstawiciele Rady Rodziców.
Bardzo ważnym wydarzeniem dla milusińskich była uroczys-
tość „Pasowanie na przedszkolaka”, które odbyło się w grupie
„Krasnoludki” i „Muminki”. Po złożeniu przysięgi i pasowaniu
„dużym ołówkiem” przez Panią Dyrektor dzieci wraz z
rodzicami biesiadowały przy miłej muzyce i słodkościach.
Przedszkolaków odwiedzili także mili goście tj. policjant,
listonosz, pielęgniarka.W przystępny sposób opowiedzieli oni
dzieciom o swojej pracy przybliżając dane zawody. Dzieci z
grup starszych były na wycieczce na poczcie i tam miały
możliwość przyjrzenia się z bliska pracy pocztowców.
Przedszkolacy mają możliwość obcowania z kulturą,
ponieważ w każdym miesiącu odbywają się spektakle teatralne
i koncerty, które uwrażliwiają na piękno muzyki i sztuki. Z
okazji Dnia Niepodległości w każdej grupie zorganizowano
„Dzień Patriotyczny” przybliżając wartości patriotyczne, a
starsze dzieci odwiedziły grób Powstańców Wielkopolskich i
zapiły na nim znicze. Przedszkolacy biorą także udział w
różnych konkursach i zdobywają nagrody oraz wyróżnienia.W
gminnym konkursie pt.„Barwy Jesieni” z naszego przedszkola
uczestniczyłydzieci z grupy„Smerfy”i „LeśneLudki”.
I miejsce –Hubert Zbroniec „ Smerfy”,
III miejsce –Nikola Stachowiak „Smerfy”, Marcelina Pawlicka
„LeśneLudki”,
Wyróżniona została Natalia Rogacka„Smerfy”.
Z otrzymanych dyplomówi nagród, dzieci były bardzo dumne.
Konkurs pt.”Odżywiamy się zdrowo” był konkursem
wewnątrzprzedszkolnym, mobilizującym do udziału rodziców

WYPRAWKA SZKOLNA

WIELKOPOLSKI PROGRAM STYPENDIALNY DLA
UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

MŁODOCIANI PRACOWNICYZDAJĄ EGZAMINY

REALIZACJAZADAŃ OŚWIATOWYCHGMINY

PRZEDSZKOLAKI W AKCJI
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i dzieci. Celem konkursu było wzbogacenie wiadomości na
temat zdrowego odżywiana i promowania zdrowego trybu
życia. Jurywyłoniłonastępujących laureatów:
Imiejsce –MariaPrzybylak ,NikolaSikora„Leśne Ludki”,
II miejsce –Martyna Stamierowska „Smerfy”,
III miejsce –Julia Andrzejczak.
Wyróżniona zostałaAleksandra Janicka iNikolaStachowiak.
Przedszkolacy wzięli również udział w konkursie pt. „Mój
przyjaciel Miś” -organizowanym przez Bibliotekę Publicznąw
Borku. Niezwykłą niespodzianką była wizyta w przedszkolu
Pana „Kuleczki”- aktora z teatru poznańskiego, który w
przebraniu clowna czytał bajkę oraz ciekawymi zabawami
rozśmieszał i aktywizował dzieci do myślenia. W listopadzie
Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie
odwiedziła firma VISION – POLSKA z Małopolski, która
promuje kampanię edukacyjnąpod tytułem”Bezpieczny dom”.
Celem tej kampanii jest promowanie wśród dzieci i młodzieży
bezpiecznych zachowań w kontaktach z osobami niezna-
jomymi.

17 listopada br. Szkoła Podstawowa wWycisłowie obchodziła
„DZIEŃ PATRONA”. Cyklicznie już od pięciu lat uroczyście
świętowali nadanie imienia swojej placówce - im. Edmunda
Bojanowskiego, które rozpoczęli o godz. 9.00 prezentacją
multimedialną o patronie, zaprezentowaną przez uczniów
klasyVI pt. „Przez okularywiary” przygotowaną pod czujnym
okiem p. Alicji Janowskiej.
Ten dzień podwójnie przeżywały pierwszaki, które zostały
pasowane przez Panią DyrektorAlinę Sokół na uczniów szkoły
podstawowej. Uczniowie wraz ze swoimi rodzicami złożyli
uroczystą przysięgę. Po pasowaniu klasa I otrzymała drobne
upominki od rodziców, Inspektora ds. Oświaty Tomasza
Marszałka oraz Wicestarosty Janusza Sikory.
Tradycyjnie odbyły się także konkursy związane z obchodami
„Dnia Patrona” :
- konkurs plastyczny - nt. Forma przestrzenna związana z
patronem szkoły, Imiejscezajęła DariaHliwa,
- konkurs Wiedzy o Chopinie ( I miejsce : Zuzanna Antczak, II
miejsce Marta Nowacka, III Karolina Janowska )
- podsumowanie konkursu wiedzowego, który odbył się 8
listopada między reprezentacjami klas IV-VI: I miejsce zajęła
klasa VI.

W uroczystości uczestniczyli: Inspektor ds. Oświaty Pan
Tomasz Marszałek, Wicestarosta Janusz Sikora, przewod-
niczącaRadyRodzicówIzabellaSkrzypczak.

Wdniu 26 października 2010 r., w godz. 12.00-15.00 odbył się
VI Bieg im. Edmunda Bojanowskiegow Wycisłowie,
Organizatorem imprezy byłaSzkołaPodstawowa im.Edmunda
BojanowskiegowWycisłowie.
Koszty organizacji biegu sfinansowała Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borku Wlkp.,
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w
Wycisłowie, Sklep Sportowy Olimpic w Gostyniu i Zakład
MięsnyKONARCZAKwPogorzeli
Impreza miała na celu propagowanie wśród dzieci zdrowego
stylu życia, wskazywanie na różnorodne formy organizacji
wypoczynkunaco dzień.

W zawodach uczestniczyło około 500 uczniów, reprezen-
tujących 10 szkół podstawowych, w tym5 placówek noszących
imię E. Bojanowskiego (SPKunowo, SPGórkaDuchowna, SP
Szelejewo, SP Bojanowo oraz gospodarze SP Wycisłowo).
Gościły również drużyny ze szkół:, SP Zimnowoda, SP Stara
Krobia, SPPogorzela, SPZalesie i SPBorekWlkp.
Każdy uczestnik, który zajął I - III miejsce w klasyfikacji w
danej kategorii (14 kategorii) otrzymał medal, dyplom oraz

DZIEŃ PATRONA

VI BIEG IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
WWYCISŁOWIE
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nagrodę rzeczową, natomiast miejsca IV - VI uhonorowane
były dyplomem i nagrodą rzeczową.
Reprezentacja każdej szkoły biorącej udział w biegach
otrzymała pamiątkowy dyplom i statuetkę. Nagrody wręczali:
Pan Marian Jańczak.- burmistrz Borku Wlkp., Pan Janusz
Sikora-v-ce starosta gostyński, orazPaniAlina Sokół - dyrektor
Szkoły PodstawowejwWycisłowie.
Podczas imprezy sportowej wśród uczestników rozlosowano
nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów, oraz
częstowanogrochówką.

Dnia 3 października 2010 r. Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Borek Wlkp. zorganizowała dla swoich czytelników
wyjazd do poznańskiego Teatru Muzycznego na komedie pt.
,,Dziwna para”. Spektakl, wktórym główne role zagrali Cezary
Żak oraz Jacek Braciak (w pozostałych rolach Katarzyna Żak,
Violetta Arlak, Wojciech Wysocki, Piotr Skarga, Witold
Wieliński ) dostarczyłwidzomwieluwspaniałych przeżyć oraz
dużej dawki dobrego humoru. W wyjeździe wzięło udział 18
osób.

WŚwiatowy Dzień Pluszowego Misia - 25 listopada 2010 r. w
Bibliotece Publicznej w Borku Wlkp. odbyło się podsumo-
wanie konkursu plastycznego ph. „Mój przyjaciel miś”.
Konkurs został zorganizowany dla dzieci z Gminy Borek
Wlkp., a jego celem było rozwijanie umiejętności plastycznych
dzieci oraz promowanie obchodów Międzynarodowego Dnia
Pluszowego Misia.
Na konkurs wpłynęły 192 prace (w tym 4 niezgodne z regulam-
inem).
Jury w składzie: Marta Frąckowiak (przewodnicząca), Renata
Tuszyńska oraz Barbara Mróz wyłoniło zwycięzców w
poszczególnychkategoriachwiekowych:
Kategoria I (dzieci do6 lat):
I miejsce - Przybylak Maria (Przedszkole Samorządowe w
Karolewie)
II miejsce - Pepliński Hubert (Przedszkole Samorządowe w
Karolewie)
III miejsce - Świdurska Maria (Przedszkole Samorządowe w
Karolewie)
Wyróżnienie – Pawlicka Marcelina (Przedszkole Samorzą-
dowe w Karolewie)
Ponadto Komisja Konkursowa postanowiła przyznać
dodatkowe wyróżnienie dzieciom z grupy ,,Krasnoludki” z
Przedszkola Samorządowego ,,PodDębem”wKarolewie.
Kategoria II ( klasy I-III szkoły podstawowej):
Imiejsce -MarciniakMateusz (Zespół Szkół Zimnowoda)
IImiejsce -GrobelnaMarianna (Zespół Szkół Zimnowoda)
III miejsce - Nawrocka Antonina (Szkoła Podstawowa Borek
Wlkp.)
Wyróżnienie–Błaszczyk Zuzanna (Zespół Szkół Zimnowoda)
Kategoria III ( klasy IV-VI szkoły podstawowej):
I miejsce - Antczak Zuzanna (Szkoła Podstawowa wWycisło-
wie)
II miejsce - Janowska Karolina (Szkoła Podstawowa w
Wycisłowie)
IIImiejsce -Waszak Julita (Szkoła PodstawowawWycisłowie)
Wyróżnienie - Koncewicz Monika (Szkoła Podstawowa Borek
Wlkp.)
Kategoria IV ( nauczanie indywidualne):

Wyróżnienie - Polaszyk Milena (Szkoła Podstawowa w
Wycisłowie). Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody. Nie zabrakło również słodkich
ciasteczek, oczywiściew kształciemisia.

W dniach 22-26 listopada w Bibliotece Publicznej w Borku
Wlkp. miała miejsce II edycja wystawy okolicznościowej z
okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. Spośród wszyst-
kich przyniesionych pluszowych przyjaciół, czytelnicy w
tajnym głosowaniu wybrali najpiękniejszego misia. Szczęś-
liwym zwycięzcą okazała się Wiktoria Łopatka. Pozostali
uczestnicy zabawy otrzymali nagrody pocieszenia. Przysmak
Kubusia Puchatka (słoik miodu) otrzymał Maksymilian
Wojciechowski, który wziął udział w głosowaniu. Dziękujemy
wszystkim, którzy wzbogacili tegoroczną wystawę, zostaw-
iającwboreckiej książnicy swoje pluszaki!

Czytelnicy boreckiej książnicymieli przyjemność spotkać się 9
września z Haliną Radoła – na co dzień instruktoremBPMiGw
Gostyniu, a z zamiłowania esperantystką i podróżniczką.
Prelegentkapoprzez prezentację slajdóworazbarwne opowieś-
ci, umożliwiła słuchaczom „wyprawę” na tę magiczną wyspę.
Z zainteresowaniemwykładuwysłuchało 18 osób.

Widowisko promujące zasady dobrego wychowania, miało
okazję obejrzeć 50 dzieci ze Szkoły Podstawowej im. E.
Bojanowskiego w Wycisłowie. Spektakl pt.”Skrzaty” przeds-
tawił 30 listopada 2010 roku, zaproszony przez Bibliotekę
PublicznąwBorkuWlkp. Profilaktyczno-EdukacyjnyTeatr dla
Dzieci i Młodzieży „Moralitet” z Krakowa. Przygodywesołych
skrzatów i wróżek pobudziły wyobraźnię młodej widowni,
która aktywnie uczestniczyła w przedstawieniu. Dzieci
świetnie poradziły sobie z zadaniami przygotowanymi przez
aktorów.
Pełna ciepła imagii bajeczka wprowadziła wszystkich w dobry
humor oraz przypomniała, iż w życiu warto używać 3 czaro-
dziejskichsłów : PROSZĘ, PRZEPRASZAM,DZIĘKUJĘ!

Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie
odwiedziła dyrektor Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp.

W TEATRZE

PODSUMOWANIE KONKURSU
NAJPIĘKNIEJSZYMIŚ PRZYJACIEL!

WRAŻENIAZ KUBY

,,SKRZATY” WWYCISŁOWIE

WARSZTATY LITERACKIE Z KULECZKĄ
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Marlena Kowalska wraz z tajemniczym gościem. Okazał się
nim PAN KULECZKA– bohater serii popularnych książek dla
najmłodszych dzieci; w tę rolę wcielił się wspaniały poznański
aktor Piotr Witoń. Milusińscy chętnie wysłuchali przygód
sympatycznego Pana Kuleczki oraz jego przyjaciół: psa
Pypcia, kaczki Katastrofy oraz muchy Bzyk-Bzyk. Dzieci
wzięły czynny udział w zabawach i konkursach, wykazując się
niezwykłą wyobraźnią oraz talentem aktorskim. Gość podbił
serca dzieci z grup „Smerfy” oraz „ Leśne Ludki”, a także pań
przedszkolanek.
Wobu spotkaniach28październikawzięło udział 50 osób.

W ramach obchodów Roku Chopinowskiego Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp., zaprosiła Izabellę
Klebańską, która przeprowadziła w dniu 19 listopada 2010
roku, dwa spotkania muzyczne pt. „NutyChopina”.
Pierwsze spotkanie odbyło się w Szkole PodstawowejwBorku
Wlkp. (wzięło w nim udział 65 dzieci wraz z opiekunami),
natomiast drugie miało miejsce w Zespole Szkół w Zimnow-
odzie (90dzieci z opiekunami).
Podróż do świata muzyki uczestnicy spotkań rozpoczęli od
poznania biografii i ciekawostek z życia Fryderyka Chopina.
Następnie publiczność mogła usłyszeć jego najsłynniejsze
kompozycje; zarówno na płycie CD jak również zagranych
profesjonalniena skrzypcach przezzaproszonego gościa.
W prezentowanych utworach dzieci rozpoznawały tańce
polskie tj. polonez, mazur, kujawiak i oberek. Niektórzy mieli
równieżprzyjemność zatańczeniazPanią Izabellą.
Nie zabrakło także popularyzowania literatury. Autorka
podczas spotkań żywiołowo recytowała swoje wiersze,
wprowadzając słuchaczy w tajniki muzyczne w sposób
niezwykle przystępny i zabawny.
Były to wyjątkowe spotkania, które pozwoliły wzbogacić
wiedzę muzyczną wszystkich jego uczestników. Po każdym z
nich można było nabyć książkę oraz to co najcenniejsze dla
każdego czytelnikaczyli pamiątkowy autograf.

We wtorek 9 listopada 2010 roku Biblioteka gościla 25
osobową grupę przedszkolaków z Zespołu Szkół im. Jana
Pawła IIwZimnowodziewraz zopiekunami.
Dzieci zwiedziły bibliotekę, poznały zasady korzystania z
księgozbioru oraz z zainteresowaniem obejrzały prezentację

multimedialną o pluszowych misiach. Największą atrakcją
okazała się możliwość obejrzenia ciekawych książek. Na ich
kartach milusińscy rozpoznali swoich ulubionych bohaterów,
byli więc: Bob Budowniczy, Kubuś Puchatek, Franklin, Miś
Uszatek, Koziołek Matołek itd. Uwieńczeniem spotkania był
słodki poczęstunek.Cieszymy się, iż kolejne pokolenie
młodych czytelników, rozpoczęło swoją przyjaźń z książką
oraz nasząBIBLIOTEKĄ!

Członkowie Boreckiego Koła Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów 19 października obchodzili „Dzień Seniora”. Uroczys-
tośćodbyła się wsali bankietowejZPM„Mróz”.
W spotkaniu wzięło udział 73 członków Koła oraz 9 zapros-
zonych gości m.in. Wicestarosta Gostyński p. Janusz Sikora,
Burmistrz Borku Wlkp. p. Marian Jańczak, Przewodniczący
Zarządu Rejonowego PZERiI p. Andrzej Starosta, Dyrektor M
– GOK p. Elżbieta Borysiak. Wszystkich przybyłych na
uroczystość powitała Przewodnicząca Koła p. HelenaMikołaj-
czak, która złożyła również sprawozdanie z rocznej działal-
ności ZarząduKoła. Dyplomwraz z życzeniami oraz skromny
upominek z okazji ukończenia 80 lat otrzymała Kol. Józefa
Śpitalniak. Do życzeń dołączył się takżeWicestarostap. Janusz
Sikora. W części artystycznej wystąpiły Grupy Taneczne
działające przy M – GOK w Borku Wlkp. Członkowie Koła:
Krystyna Antczak, Janina Florczyk, Helena Mikołajczak oraz
Jerzy Majchrzak przygotowali okolicznościowe wiersze,
monologi i piosenki. Po wspólnej kolacji, lampką wina
wzniesiono toast za zdrowie wszystkich osób obecnych na sali,
a takżewspólnie zaśpiewano.

Wrazz jesieniąnadeszłapora grzybobrania.Dla wielu znas jest
to jeden ze sposobów przyjemnego spędzania wolnego czasu i
wielka satysfakcja z udanych zbiorów tych smacznych darów
natury.
W sobotni poranek 9 października już po raz drugi na terenie
Leśnictwa Stawiszyn odbył się Turniej Zbierania Grzybów.
Organizatorami imprezy byli : Leśnictwo Stawiszyn, Klub
Seniora oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku
Wlkp.
W tym roku grzyby obrodziły, dopisali również uczestnicy
konkursu. Po dotarciu do Leśniczówki, zawodnicy zapoznali
się z regulaminem Turnieju, po czy około trzydziestu grzy-

“NUTY CHOPINA”

Z ZIMONOWODY DO BORKU

DZIEŃ SENIORA

GRZYBOWE ZMAGANIA
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biarzy udało się na trzy godziny do lasu w poszukiwaniu
najdorodniejszych okazów grzybów. Ocenie podlegały tylko
podgrzybki brunatne. Po upływie wyznaczonego czasu
zawodnicy wrócili ze swoimi zbiorami przynosząc łącznie 12
kilogramów grzybów. Trud ten został nagrodzony gorącą kawą
i herbatą. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwali
członkowie komisji : p. Tomasz Miler, p. Franciszek Matysiak
oraz p. Franciszek Zaremba. Po zważeniu grzybów każdego z
uczestników, jury wyłoniło następujących zwycięzców
Turnieju :
I miejsce - MarianPodgórski
II miejsce –StefanWawrzyniak
III miejsce –LeszekBorysiak
Wyróżnienie-Helena Bąk
Wyróżnienie-Tomasz Przybylak
Wyróżnienie-MariaMatuszewska
Wyróżnienie- StanisławaBindrowska
Wyróżnienie-KrystynaAntczak
Króla grzybobrania uhonorowano Pucharem Nadleśniczego
Nadleśnictwa Piaski. Zwycięzcom wręczono dyplomy i cenne
nagrody: odkurzacz, żelazko, pięknie wydana książka oraz
atlasy i kalendarze. Po udanym grzybobraniu wszyscy zostali
zaproszeni na ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. Zadowo-
leni uczestnicy grzybobrania czekają już na kolejny turniej za
rok.

Z przyjemnością prezentujemy sylwetki Tancerek oraz
Tancerzy należących do Grup Tanecznych działających przy
Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. oraz
informujemy o dotychczasowych tanecznych sukcesach i
działaniach Zespołów.
Grupy taneczne działają od stycznia 2010 roku prowadzone są
przez instruktorkę Justynę Chojnacką. Chęci, zapału i pomy-
słów na działania rozpowszechniające taniec jako aktywność
dającą radość, budzącą emocje, kształtującą kompetencje
motoryczne i psychologiczne jej nie brakuje, przez co taneczna
ścieżkaw działalności M- GOK jest w ciągłym i dynamicznym
rozwoju.
Zainteresowanie aktywnością taneczną jest duże, a i okazji do
przedstawienia form tanecznych przed publiczności nie
brakuje. Umiejętności taneczne wielokrotnie prezentowane
były na pokazach, uroczystościach organizowanych przez M-
GOK oraz współorganizowanych z Urzędem Miejskim,

licznych imprezach plenerowych w Borku Wlkp. oraz w
Dolsku. Za każdym razem pojawienie się Tancerek i Tancerzy
wzbudzało aplauz i entuzjazm, a Im samym dawało sporą
satysfakcję.
Sezon taneczny 2010/2011 rozkręcił się na dobre! M-GOK w
BorkuWlkp. od tego roku trenuje już nie w trzech a w czterech
grupach. Udało się bowiem utworzyć grupę złożoną z najmłod-
szych adeptów tańca (dzieci klas I i II SP). Sekcję tanecznąprzy
M-GOK tworzą:
- „Fit Star” (14dziewcząt)
- „Fit Sun” (5 dziewcząt i 3 chłopców)
- „FitKid I” (18 dziewcząt i 1 chłopiec)
- „FitKid II”- gr. najmłodsza (5 dziewcząt i 6 chłopców)
Dozobaczenia na tanecznych pokazach!

Listopadowy czas sprzyjamagii i przepowiadaniu przyszłości.
Ciekawi jej byli tancerze i tancerki grup działających przy M-
GOK, stąd ich instruktorka Justyna Chojnacka zorganizowała
dzieciom andrzejkowe popołudnie przepełnione wróżbami,
tańcem i śpiewem- wspaniałą radosną zabawą w magicznej
atmosferze.

Grupy taneczne są bardzo zgrane. Uczestnicy zajęć lubią
spędzać ze sobą czas, taniec imuzykę oraz jak się okazało także
wróżby, więc wspólne Andrzejki okazały się świetnym
pomysłem. Miejscem czarów była sala taneczna, która z sali
treningowej dzięki dekoracji, blaskowi świec i zapachowi
cynamonowych kadzidełek przemieniła się w czarodziejskie
miejsce. Ogromną ciekawość wzbudziły wśród uczestników i
ich gości przygotowane wróżby, konkursy, zabawy, tańce i
piosenki.
W wigilię św. Andrzeja (29.11.) wróżyła najmłodsza grupa
taneczna wraz z zaproszonymi gośćmi (pomocne były starsze
koleżanki - wróżki z grupy tanecznej „Fit Sun”) a już 30.11.
przyszłość poznawała grupa „Fit Kid I”. Lał się wosk przez
klucz, odczytywano imiona przyszłych miłości, drogę kariery,
przeznaczenie ze skarbów wydobytych spod wylosowanych
kubeczków, a przez całą salę aż za drzwi wędrowały układane
przez dzieci buty.
Kiedy już przyszłość nie miała tajemnic, czas przyszedł na
taniec, bez którego nie można się już obejść i czarodziejskie
piosenki. Wszyscy wspaniale bawili się kreując szalone kroki
disco, odśpiewując andrzejkowy hymn „Czary mary” przy

TANECZNA ŚCIEŻKA

ANDRZEJKOWE ŚWIĘTOWRÓŻB I ZABAW
Z GRUPĄ „FIT KID”
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akompaniamencie marakasów. Był też czas na regenerację sił
słodką przekąską. Dla każdego uczestnika andrzejkowego
popołudnia przygotowane były takżeupominki- niespodzianki,
a dla rodziców tancerzy i tancerek czekało ciasteczko z dobrą
wróżbą.
Rzeczywiściemagiczne to byłopopołudnie.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. zorga-
nizował kolejne Warsztaty Plastyczne dla dzieci, które chcą
rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania plastyczne. Tym
razem na zajęciach w dniu 28 października gościli uczniowie
kl. I, II, i III ze Szkoły Podstawowej w Wycisłowie wraz z
wychowawcami. Warsztaty poświęcone były wykonaniu
ozdobnych pojemniczków. Do dekoracji słoiczków dzieci
wykorzystały kolorowy papier, bibułę, rafię, wstążki, tasiemki,
suszone liście i kwiaty oraz inne dary natury. Naklejając w
dowolny sposób na pojemniki gotowe lub własnoręcznie
wykonane elementy, uczestnicy spotkania stworzyli prze-
strzenne i bogate w ozdoby kompozycje. Słoiczki mogą
stanowić efektowną dekorację do kuchni lub możnawsypać do
nich różne skarby. Mali artyści zabrali swoje prace do domu,
bowiem to niepowtarzalne dzieła sztuki, które dają wiele
radości i zadowolenia . Na zakończenie zajęć dzieci obejrzały
wystawępokonkursową ph. „Owocowo–warzywnecudaki”.

W każdą środę o godz. 15.00 w obecnej siedzibie Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. odbywają się
zajęcia Kółka Plastycznego.
Plastyczne spotkania adresowane są do dzieci w wieku od 6 –
12 lat. Zajęcia te poprzez eksperymentowanie z różnymi
materiałami i technikami plastycznymi umożliwiają wszech-
stronny rozwój zainteresowań dzieci, sprzyjają twórczemu
myśleniu, rozbudzają wyobraźnię, pomagają w wyrabianiu
wrażliwości i samodzielności. Obcowanie z plastyką daje
małym artystom dużo satysfakcji i zadowolenia. Specjalny
system punktacji umożliwia zdobycie atrakcyjnych nagród.
Wszystkie prace wywieszone są na tablicy tak, aby koledzy i
rodzice mogli je podziwiać. Serdecznie zapraszamy wszystkie
chętnedzieci nazajęcia.

Dnia 17 listopada odbyło się uroczyste spotkanie laureatów
konkursu plastycznego ph. „Barwy Jesieni” zorganizowanego
przezMiejsko–GminnyOśrodekKulturywBorkuWlkp.
Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z przedszkoli
oraz szkół z GminyBorek Wlkp. Celem przedsięwzięcia było:
przedstawienie piękna i bogactwa jesiennej przyrody, rozwi-
janie kreatywności uczestników konkursu oraz poszerzanie
wiedzyzzakresu różnych technik plastycznych.
Komisja w składzie: Elżbieta Sierszulska (Przewodnicząca
Komisji), Marlena Kowalska, Justyna Majerowicz oraz Marta
Wasik dokonała oceny 149 prac wykonanych przez 147 osób
Wyłoniono zwycięzców w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
I KATEGORIA 5-6LAT
I MIEJSCE– Hubert Zbroniec , lat 6Przedszkole Karolew
IIMIEJSCE –MariaSmektała , lat 5 ,SPWycisłowo
III MIEJCSE - Marcelina Pawlicka , lat 6 , Przedszkole
Karolew
III MIEJSCE- Nikola Stachowiak , lat 6 , Przedszkole Karolew
WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Dworniczak , lat 5 , ZS
Zimnowoda

WARSZTATY PLASTYCZNE

W KRAINIE PLASTYKI

KONKURS PLASTYCZNY „BARWY JESIENI„
„Idzie przez ogród, łąki i sady
I tak jak malarz zostawia ślady.
Maluje drzewa w ognia kolorze.
Ale i tak jest chłodniej na dworze.
Gdzie się pokaże – nie ma zieleni.
Czego nie dotknie - kolory zmieni...”
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WYRÓŻNIENIE – Natalia Rogacka , lat 6 , Przedszkole
Karolew
II KATEGORIA 7-10 LAT
I MIEJSCE –Marcin Marciniak, kl. III, ZS Zimnowoda
IIMIEJSCE–MariaSnela , kl. III, SPWycisłowo
III MIEJSCE –Julia Ostojak , kl.III , ZS Zimnowoda
WYRÓŻNIENIE–SandraHyżyk ,kl. III , SPBorekWlkp.
WYRÓŻNIENIE–AdamJankowski , kl. IVSPWycisłowo
WYRÓŻNIENIE–KarolinaSzwałek , kl. II, SPZimnowoda
III KATEGORIA– 11 -14 LAT
IMIEJSCE–Daria Hliwa , kl. Kl.VI , SPWycisłowo
II MIEJSCE –Monika Koncewicz, kl. V, SPBorekWlkp.
IIIMIEJSCE –KlaudiaKryś , kl.VI ,ZSZimnowoda
WYRÓŻNIENIE–MonikaSkrzypczak , kl.VI , SPWycisłowo
WYRÓŻNIENIE–MartaNowacka , kl.VI ,SPWycisłowo
WYRÓŻNIENIE–AdrianJanowski , kl.V , SPWycisłowo
NAUCZANIE INDYWIDUALNE
Wyróżnienie–MICHAŁDOPIERAŁA
Wyróżnienie– IZABELADOPIERAŁA
Wyróżnienie–MILENAPOLASZYK
Wyróżnienie–KAMILAMARSZAŁEK
Wyróżnienie–NORBERT KRZYŻANIAK
Dodatkowewyróżnienie otrzymały autorki dwóch prac: Marię
Ratajczak , kl. II , SP Zalesie, (Fundator nagrody - p. Leszek
Ciemniak) oraz Zuzannę Antczak, kl. VI . SP Wycisłowo
(Fundator nagrody -KlubHodowcówGołębiRasowych)
Wszyscy laureaci i wyróżnieniw konkursie otrzymali dyplomy
oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Prace można obejrzeć w
OśrodkuKultury.

W sierpniu dzieci z rocznika 2000 i młodsze rozpoczęły
treningi piłki ręcznejpod opieką E.Wojciechowskiej i
N. Szydłowskiej. W zajęciach bierze udział 30 młodych
adeptów szczypiorniaka. Treningi odbywają się dwa razy w
tygodniu na Sali boreckiej SP i w Jaraczewie. Już w paździer-
niku w Poznaniu zmierzyli się z drużynami z Poznania i Buku
na pierwszym z 4 turniejów o Mistrzostwo Wielkopolski w
kategorii dzieci młodsze. Turnieje te, to przede wszystkim
zabawa, która uczy dyscypliny, odpowiedzialności i rywalizac-
ji. „Maluchy” mając wsparcie kibiców, gdyż rodzice bardzo
wspierali swoje pociechy, dzielnie walczyły, jednak prze-
ciwnicy byli zbyt silni i nie udało im się wygrać żadnego
spotkania.

Szkolne Koło LOKw BorkuWlkp. otrzymało dofinansowanie
projektu:
„Przystań Strzelecka” w wyniku konkursu grantowego
„Działaj LokalnieVII”.
Wokresie 01.09.2010-28.02.2011r. realizowany jest projekt
tj. przebudowa i modernizacja strzelnicypneumatycznej
zakończona uroczystym otwarciem oraz festynemz zawodami
strzeleckimi dla społeczności lokalnej.
Zarząd SKLOKwBorkuWlkp. zwraca się zprośbą
do firm i instytucji, przyjaciół, sympatyków strzelectwa
sportowego, o pomoc finansową, rzeczową i społeczne
zaangażowanie się w realizację projektu.
Zachęcamydowspółpracy!
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Szkole
Podstawowej w BorkuWlkp.
u p. Elżbiety Kordus i p. Michała Szczepaniaka lub telefo-

nicznie: ElżbietaKordus 65 5716633 697073 240
Michał Szczepaniak698 995 805
Leszek Stanisławski 513 184241
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dot. projektu:
http://borekwlkp.pl/zalacznik/przystan.ppt

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz
obronności państwa oraz promowanie służby w Narodowych
Siłach Rezerwowych 5 listopada 2010r. w siedzibie Urzędu w
Ratuszu odbyło się spotkanie Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień w Lesznie z władzami gminy Borek Wlkp., w wyniku
którego zostało podpisane porozumienie o współpracy i
promowaniu służby wojskowej w Narodowych Siłach
Rezerwowych. W działaniach promocyjno - informacyjnych
WojskowaKomendaUzupełnieńw Lesznie zobowiązała się do
przekazywania materiałów promocyjnych dla potrzeb naszej
gminy a także udzielana pomocy informacyjnej na temat
możliwości udziału wojska w uroczystościach patriotycznych
na terenie gminy oraz zorganizowania dla młodzieży
wycieczek do jednostek wojskowych lub udziału w dniach
otwartych koszar. Władze gminy zobowiązały się propagować
ochotnicze formy służby wojskowej poprzez zamieszczanie
materiałów informacyjnych dostarczonych przez WKU w
Lesznie na tablicach informacyjnych, a także na stronie
internetowej gminy www.borekwlkp.pl

MŁODZI SZCZYPIORNIŚCI

„PRZYSTAŃ STRZELECKA”

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
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Narodowe Siły Rezerwowe – nowa ochotnicza służba wojskowa

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) są to żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo wyrażają chęć
pełnienia służby wojskowej. Są oni w dyspozycji do realizacji zadań w przypadku realnych zagrożeń
militarnych i niemilitarnych zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Zajmują stanowiska służbowe
w jednostkach wojskowych zgodnie z nadanym przydziałem kryzysowym.

Proces przyjęcia żołnierza rezerwy (ochotnika) do NSR zaczyna się w Wojsko -
wej Komendzie Uzupełnień (WKU) od złożenia wniosku na zawarcie kontraktu na wy-
konywanie obowiązków w ramach NSR.WWKU zostaną przedstawione uwarunkowa-
nia dotyczące służby wojskowej w ramach NSR oraz zostaną przedstawione możliwe
do obsadzenia stanowiska służbowe w różnych jednostkach wojskowych (JW.) na tere -
nie całego kraju.

Pracownik WKU stwierdzi również, czy nie ma przeciwwskazań do obsadzenia
wybranego stanowiska. Jeśli nie ma formalnych przeszkód to ochotnik zostaje skierowany do wybra-
nej przez siebie JW. na tzw. kwalifikację. Kwalifikację przeprowadza komisja powołana przez dowód -
cę JW. i obejmuje: sprawdzian z wychowania fizycznego, weryfikację przygotowania zawodowego
oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Po pozytywnym zakończeniu tej procedury i zaakceptowaniu kandydata, żołnierz rezerwy
podpisuje z dowódcą jednostki wojskowej kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR na
określonym stanowisku służbowym w tej jednostce wojskowej. Kontrakt stanowi podstawę do nadania

przydziału kryzysowego. Z chwilą jego nadania żołnierz staje się żołnierzem Na-
rodowych Sił Rezerwowych.

Osoby zainteresowane tą służbą często pytają się o korzyści.
A więc żołnierzowi NSR przysługuje możliwość dofinansowania kosz-

tów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalno-
ściach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji zawodowych.
Zapewnia to jednocześnie zdobycie cennych umiejętności przydatnych także na

Żołnierze NSR będą również mieli pierwszeństwo przy ubieganiu się o zatrudnienie w urzę-
dach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju.

A ponadto w trakcie służby każdy żołnierz będzie miał możliwość ciągłego podwyższania
kwalifikacji oraz awansu na kolejne stopnie wojskowe. Pełnienie służby wojskowej w ramach NSR
daje możliwość udziału w misjach wojskowych poza granicami kraju, a także wstąpienia do zawodo-
wej służby wojskowej.

Oprócz wyżej wymienionych korzyści żołnierzom NSR przysługują świadczenia za czas służ-
by. Są to:

cywilnym rynku pracy.
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1. uposażenie za każdy dzień służby wojskowej;
2. zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby;
3. prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbo-

wych,
4. bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
5. bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe;
6. bezpłatne wyżywienie.

Dodatkowo służba w ramach NSR gwarantuje żołnierzom:
1. opiekę medyczną;
2. opiekę stomatologiczną;
3. stabilność zawodową (urlop w zakładzie pracy na czas służby i szkolenia wNSR przy zacho-

waniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej itp.)

Ponadto żołnierzom NSR z niepełną emeryturą wojskową czas czynnej służby
wojskowej w NSR wliczony zostanie do wysługi emerytalnej.

Natomiast do obowiązków służbowych żołnierzy NSR w czasie pokoju należy
odbywanie ćwiczeń wojskowych rotacyjnych oraz pełnienie okresowej służby wojskowej.
Ćwiczenia wojskowe rotacyjne to czynna służba wojskowa pełniona w wymiarze do 30
dni w danym roku kalendarzowym realizowana w czasie ćwiczeń jednodniowych i krót-

kotrwałych. Terminarz ćwiczeń planowany na dany rok wynika z rocznego programu szkolenia jed -
nostki wojskowej.

Przepisy dotyczące służby w ramach NSR gwarantują żołnierzowi rezerwy, który posiada
nadany przydział kryzysowy, trwałość zatrudnienia. Oznacza to, że stosunek pracy z tym żołnierzem,
będącym jednocześnie pracownikiem, nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwią-
zany. Dotyczy to zarówno pobytu w jednostce wojskowej i wykonywania w tym czasie zadań w ra-
mach ćwiczeń wojskowych, jak i w całym okresie obowiązywania nadanego przydziału kryzysowego.
Nie dotyczy to jedynie umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wyko-
nania określonej pracy, a także wtedy, gdy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowie -
dzenia z winy pracownika (urzędnika). Może to także wystąpić w przypadku ogłoszenia upadłości lub
likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach zwolnień grupo -
wych.

Powstaje więc pytanie - kto może ubiegać się o służbę w NSR? O służbę w NSR może ubie-
gać się każdy żołnierz rezerwy posiadający wyszkolenie wojskowe, tj. żołnierz, który odbył zasadni-
czą służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe studentów
i absolwentów wyższych uczelni cywilnych, służbę przygotowawczą lub pełnił zawodową służbę woj-
skową a także odbywał służbę kandydacką. Warunkiem formalnym natomiast jest spełnienie ogólnych
wymagań dotyczących powołania do czynnej służby wojskowej, tj. posiadanie obywatelstwa polskie-
go, odpowiedniego wieku oraz zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia tej służby.

Osoby zainteresowane, więcej informacji mogą uzyskać w punk-
cie informacyjnym Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lesznie – tel. 65
5257222, -24 (centrala 65 5257209, 5205088) oraz na stronach interneto-
wych:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie -

Ministerstwo Obrony Narodowej
Sztab Generalny Wojska Polskiego
Porta

www.leszno.wku.wp.mil.pl
www.mon.gov.pl

www.sgwp.wp.mil.pl
www.wojsko-polskie.pl
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Z ogromnym alem przyj li my wiadomo o mierci Marii Matuszewskiej
wieloletniego pracownika samorz dowego Urz du Miejskiego w Borku Wlkp.

Rodzinie, przyjacio om i bliskim Marii
wyrazy wspó czucia i alu sk ada

ż ę ś ść ś
ą ę

ł
ł ż ł Burmistrz Borku Wlkp.

Marian Ja czak
wraz z pracownikami.

ń

Dołącz do grona 640 użytkowników którzy już korzystają z naszego informatora!
Je li chcesz otrzymywa bezp atnie sms-y z bie cymi informacjami
z naszej gminy
ś ć ł żą

– ZAREJESTRUJ SI !!!Ę

CIAŁOW RUCH: SPALAJ KALORIEW POGONI ZAKARPIEM
1. Świąteczne zakupy? Podczas bieganiny po sklepach możesz spalić nawet 300 kalorii na
godzinę.
2. W pogoni za karpiem trzymaj reżim i nie korzystaj z wind ani ruchomych schodów.
Wchodzenie po schodach może przynieść same korzyści, dbasz nie tylko o układ krążenia, ale
także o mięśnie nóg i pośladków. Wchodząc, naciskaj stopami na stopnie, aby poczuć mocne
naprężenie mięśni. W wolnej chwili napinaj i rozluźniaj pośladki. Spalone kalorie - 120 na
godzinę.
3. Mycie okien wcale nie jest takie bezsensowne - spalisz 240 kcal w godzinę. Godzinne
prasowanie, pranie, odkurzanieczyzmywanie naczyń - 150 kcal.
4. Spacer z psem może być odpoczynkiem od świątecznego szaleństwa, spalisz 150-200 kcal, tymczasem dekorując
pierniki czy robiąc na drutach, spalisz jedynie25.
5. Jeśli lubisz tańczyć, to już połowa sukcesu, bo godzina intensywnego tańca, np. w sylwestra, pozwala stracić aż 500 kcal,
a jeśli dołożyszdotego śpiewanie, np. kolęd, to pozbędziesz się kolejnych 100.Dodzieła!
6. Jeśli nie masz ochoty na sprzątanie, poczekaj zmyciem okien doWielkanocy (i tak się jeszcze zabrudzą), zagoń męża do
odkurzacza, a sama idź na długi, intensywny spacer (pamiętaj: 150-200 kcal na godzinę). Może po drodze zobaczysz na
niebiepierwszągwiazdkę albosanie ŚwiętegoMikołaja?
Pięknych świąt!


