ISSN 1897-6743

MAGAZYN

SAMORZĄDOWY

GMINY BOREK WLKP.
Borek Wlkp.

15 grudnia

Nr 4/2011

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Przewodniczący Rady Miejskiej
Borku Wlkp.
/-/ Roman Kręciołek

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.

Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ Marian Jańczak

www.borekwlkp.pl

Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA BOREK
WLKP.- AULNOYE-AYMERIES (FRANCJA)
W dniach od 17 do 21 listopada 2011 roku Burmistrz Borku
Wlkp. Marian Jańczak wraz z Zespołem Studzianna oraz 11
osobową delegacją naszego samorządu przebywał we francuskim mieście Aulnoye-Aymeries. Miasto Aulnoye-Aymeries
leży w północnej Francji liczy 9.000 mieszkańców, a cała
gmina 14.000 mieszkańców. Wśród delegacji byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, organizacji
społecznych i biznesu. Wyjazd nastąpił na zaproszenie władz
samorządowych francuskiej gminy Aulnoye-Aymeries. Okazją
do zaproszenia strony polskiej w tym przypadku gminy Borek
Wlkp. przez gminę francuską , były uroczyste obchody 50 –
lecia partnerstwa miast Aulnoye-Aymeries we Francji i
Quedlinburgu w Niemczech. Zaproszenie było wynikiem
wcześniejszego dialogu prowadzonego pomiędzy naszymi
gminami. Przedstawiciele strony francuskiej – aż trzykrotnie
odwiedzili naszą gminę starając się przekonać Burmistrza do
nawiązania współpracy. O wyjeździe tak naprawdę zadecydowały korzystne warunki wyjazdu . Koszty podróży,
wyżywienia i noclegu pokrywała strona francuska . Celem
wyjazdu było nawiązanie współpracy i przyjaźni miedzy
gminami, a także mieszkańcami. W związku z obchodami
jubileuszowymi dwóch miast Aulnoye-Aymeries i Quedlinburg, w trasie do Francji byliśmy zobowiązani uczestniczyć
w uroczystościach odbywających również w Quedlinburgu.
Było miło i sympatycznie, zwiedziliśmy miasto, siedzibę
Urzędu i przepiękną zabytkową salę sesyjną. Na uroczym
rynku wznieśliśmy wspólny toast winem beaujolois (bożole).
W godzinach wieczornych uczestniczyliśmy w niemieckofrancusko - polskim bankiecie, którego głównym celem było
przedstawienie strony polskiej i prezentacja naszego dorobku
folklorystycznego. Zespół Studzianna zachwycił wszystkich
grą i śpiewem, poderwał wszystkich do wspólnego międzynarodowego tańca i śpiewu. Główna część uroczystości
odbyła się we Francji w mieście Aulnoye-Aymeries. W
uroczystościach wzięło udział ok. 200 osób z Niemiec, Francji i
Polski. Część oficjalna składała się z przemówień władz
poszczególnych gmin ,wzajemnego poznania, wręczania
upominków promujących nasze miasta i kraje a także części
artystycznej. Dalsza część uroczystości przebiegała przy
kolacji, z udziałem władz samorządowych, organizacji i
Komitetu ds. Współpracy i Partnerstwa Międzynarodowego.
Mimo bariery językowej porozumiewanie nie sprawiało
problemu - pomagali Nam w tym tłumacze. Tłumaczono na
język polski, niemiecki i francuski. Czuliśmy się swobodnie bo
naszym tłumaczem była bardzo sympatyczna Polka. Każdy
dzień pobytu był inny.
Uczestniczyliśmy we wszelkiego rodzaju warsztatach międzynarodowych, poznawaliśmy zwyczaje, i tradycje zarówno
francuskie jak i niemieckie. Braliśmy udział w koncertach,
grach sportowych, zajęciach integracyjnych, sprawdzaliśmy
też swoją wiedzę o Unii Europejskiej. Kibicowaliśmy
międzynarodowym meczom piłki koszykowej. Poznaliśmy
kuchnię francuską i ich produkty regionalne. Prowadziliśmy
rozmowy partnerskie o zacieśnieniu współpracy z samorządem
i różnymi organizacjami sportowymi, kulturalnymi a także
społecznymi. Wzięliśmy udział w forum dyskusyjnym
dotyczącym partnerstwa i współpracy. Prezentacje medialną
naszej gminy przedstawiał Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Roman, z telewizją regionalną rozmawiała sekretarz
Gminy Elżbieta Pawlak. Było duże zainteresowanie stroną
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polską. Zwiedzaliśmy miasto, siedzibę władz samorządowych,
zabytki, Centra Integracyjne i Socjalne. Zaproszono Nas do
zwiedzania ruin zamku poprzedzonego filmem 3D, dzięki temu
odtworzyliśmy zamek sprzed 200 lat. Uczestniczyliśmy we
mszy świętej i koncercie Chóru Kościelnego. Dzieliliśmy się
obowiązkami tak, aby uczestniczyć w zaplanowanym programie naszych partnerów. Zapoznano Nas z planami inwestycyjnymi miasta, gdzie szczególna pozycję zajmuje budowa
osiedla mieszkaniowego. W wyniku tej inwestycji powstanie
300 mieszkań o różnym standardzie i dla różnych grup
społecznych. Podziwialiśmy też nowopowstającą mediatekę,
która zachwyciła nas pomysłowością rozwiązań. Wieczorne
spotkania przynosiły Nam wiele niespodzianek. Były przemowy, wspólne regionalne tańce i rozmowy. Na jednym z nich
przeprowadzono obrzęd przyjęcia burmistrzów na członków
Towarzystwa (Bożole). Jest to piękna i bogata tradycja, do
której francuzi przywiązują bardzo duża wagę. Obrzęd
przeprowadzało kilku winiarzy ubranych w ceremonialne
stroje. Kandydaci na członków mieli wiele zadań do wykonania. Końcowym i decydującym, była przysięga wierności
Bractwa i wina Beaujolais (bożole). Aby otrzymać tytuł
szlachecki należało wypić jednym duszkiem 1 l wina (bożole).
A więc był śmiech, parada i doping bo wino trzeba było wypić z
dużej misy. Ekipa polska mocno kibicowała a efektem było
przyjęcie Burmistrza Mariana Jańczaka do grona Bractwa
Winiarzy. Nowo przyjęci członkowie otrzymali symbole
braterstwa i dyplom.
Opiekę nad Nami sprawowała strona francuska, która była mile
zaskoczona naszym przygotowaniem do wizyty u Nich.
Zostaliśmy bardzo pozytywnie spostrzeżeni zarówno przez
stronę francuską jak i niemiecką oraz zaproszeni do dalszej
współpracy. Nawiązaliśmy wiele sympatycznych kontaktów i
chcielibyśmy to wykorzystać w dalszej współpracy. Podsumowując - poprzez współpracę międzynarodową na szczeblu
samorządowym rozumie się współpracę z regionami innych
państw (często podobnych pod względem struktury organizacyjnej i funkcyjnej), jak również z organizacjami międzynarodowymi zrzeszającymi miasta lub regiony. Współpraca zagraniczna nie ogranicza się jedynie do szczebla samorządowego.
Gmina, jej jednostki organizacyjne, organizacje kulturalnosportowe, jak i grupy społeczne mogą nawiązywać kontakty ze
stowarzyszeniami, organizacjami, szkołami oraz klubami na
podstawie umów o współpracy, listów intencyjnych bądź
deklaracji przyjaźni zawartych z innymi miastami bądź
regionami. Efektem współpracy partnerskiej jest bardzo często
wspólna realizacja projektów dofinansowywanych z Unii
Europejskiej oraz przedsięwzięć międzynarodowych . Należy
podkreślić, iż współpraca międzynarodowa jest procesem
długofalowym i jej efektów nie można oczekiwać natychmiast.
Nasz samorząd podjął się kolejnej próby nawiązania kontaktów - poprzednia dotyczyła Zespołu Ludowego ,,Borkowiacy’’ z pozytywnym efektem, tym razem chcielibyśmy aby
współpraca dotyczyła wszystkich mieszkańców naszej gminy.
W tym kierunku będziemy też prowadzić nasze samorządowe
działania. Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak składa
serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom wyjazdu za
godne reprezentowanie naszej gminy, zaangażowanie oraz
zdyscyplinowanie, co bardzo ułatwiło pobyt i podróż.
Szczególne wyrazy podziękowania należą się Zespołowi
Ludowemu ,,Studzianna’’, który codziennie reprezentował
nasz polski folklor, integrował wszystkich grą i śpiewem oraz
cieszył się dużym zainteresowaniem.

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.

www.borekwlkp.pl

Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE W MIJAJĄCYM
ROKU PRZEZ GMINĘ BOREK WLKP.
Przebudowa i rozbudowa wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku M-GOK w Borku Wlkp przy wsparciu z
PROW w wysokości 500 000,00 zł (całkowity koszt
1 986 000,00 zł)
Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie. - 383 500,00 zł
Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej z
Zalesiu przy udziale 250 000,00 pozyskanych w ramach
PROW (całkowity koszt 835 500,00 zł)
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skoków –
etap 1 łącznie na realizację tego zadania otrzymamy w
ramach PROW około1 017 130,00 zł (całkowity koszt I i II
etapu 1 677 034,00 zł)
Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (ul. Koźmińska) do skrzyżowania z droga
powiatową P 4965 etap 2 (całkowity koszt trzech etapów
4 511 000,00 zł dofinansowanie 2 184 331,00 zł)
Przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Borku
Wlkp. od ul. Kilińskiego do obwodnicy przy ul. Głosiny 2 186 000,00 zł dofinansowanie 951 700,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w Wycisłowie- dofinansowanie
z FOGR w wysokości 33 125,00 (całkowity koszt
170 912,63 zł)
Przebudowa drogi gminnej w Jaworach- dofinansowanie z
FOGR w wysokości 33 125,00 (całkowity koszt
157 900,00 zł)

Ponadto zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:
1. Kolejny etap wymiany i uzupełnienia oznakowania w
gminie Borek Wlkp – 18 247,12 zł.
2. Przygotowanie LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI dla miasta Borek Wlkp na lata 2011 – 2020 koszt
11 700,00 zł
Inwestycje planowane w nadchodzącym 2012 r.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej Skoków etap 2 końcowy z
dofinansowaniem PROW
2. Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od ul. Koźmińskiej) do drogi powiatowej
P4965 etap 3 (końcowy) z dofinansowaniem WRPO
3. Budowa środowiskowej hali widowiskowo – sportowej z
zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp. ze środków programu JESSICA
4. Przebudowa dróg w Wycisłowie, Siedmiorogowie Drugim
i w Siedmiorogowie Pierwszym (przy wsparciu środków z
FOGR)
5. Odtworzenie drogi dojazdowej do ORLIKA
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków z
dofinansowaniem PROW
7. Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w
Studziannie – dofinansowanie w ramach PROW
8. Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na
osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.
9. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Droga Lisia
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE
MIASTA I GMINY BOREK WIELKOPOLSKI
2011/2012
Obowiązki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych
i powiatowych na terenie Gminy Borek Wlkp w sezonie

2011/2012 zostały zlecone Boreckiemu Zakładowi Wodociągów i Kalizacjizacji Sp. z o.o.
Informacje na temat problemów związanych z przejezdnością
można zgłaszać pod następującymi nr telefonów: 65 57 15 998
(24h), 663 999 305(24h), 661 91 95 22, a w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego pod nr tel. 65 57 16 120. Mieszkańcy
wiosek problemy z przejezdnością powinni zgłaszać Sołtysom.
Mapa dróg objętych zimowym utrzymaniem znajduje się na
stronie www.borekwlkp.pl
Wartość środków zabezpieczonych na zimowe utrzymanie w
całym sezonie 2011/2012 wynosi: do 75 000 brutto na drogi
gminne i do 80 000 brutto na drogi powiatowe. Środki na drogi
powiatowe przekazane zostaną Gminie Bore Wlkp w miarę
realizacji potrzeb, w ramach porozumienia w sprawie współdziałania przy realizacji zadań związanych z zimowym
utrzymaniem podpisanego 7.09.2011 pomiędzy Powiatem
Gostyńskim a Gminą Borek Wlkp.
Standardy zimowego utrzymaniu dróg oraz kolejność odśnieżania i zwalczania śliskości na terenie gminy Borek Wlkp.
Na drogach gminnych wprowadzone zostały zróżnicowane
standardy zimowego utrzymania:
Standard IV – drogi na terenie miasta
Standard V – drogi na terenie gminy (sołectwa)
Standard VI – pozostałe odcinki dróg
Standard IV
Opis stanu utrzymania dróg:
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. posypana na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu
Po ustaniu opadów i od stwierdzenia występowania
śliskości zimowej:
- śnieg luźny – może zalegać do 8 godz.
- śnieg zajeżdżony – może występować
- języki śnieżne – mogą występować
- zaspy – mogą występować do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
W miejscach wyznaczonych
- gołoledź – 8 godz.
- śliskość pośniegowa – 10 godz.
- lodowica – 8 godz.
Standard V
Opis stanu utrzymania dróg:
Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej
jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na
odcinkach decydujących o możliwości ruchu – ustalonych
przez zarząd drogi
Po ustaniu opadów i od stwierdzenia występowania
śliskości zimowej:
- śnieg luźny – może zalegać do 16 godz.
- śnieg zajeżdżony – może występować
- języki śnieżne – mogą występować
- zaspy – mogą występować do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
W miejscach wyznaczonych
- gołoledź – 8 godz.
- śliskość pośniegowa może występować
Standard VI
Opis stanu utrzymania dróg:
Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w
zależności od potrzeb. Jezdnia posypana w miejscach
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wyznaczonych przez zarząd drogi.
Po ustaniu opadów i od stwierdzenia występowania
śliskości zimowej:
- śnieg luźny – może zalegać
- śnieg zajeżdżony – może występować
- języki śnieżne – mogą występować
- zaspy – mogą występować do 48 godz.
Uwzględniając znaczenie komunikacyjne poszczególnych
dróg oraz wartość natężenia ruchu
drogi na terenie gminy zostały zróżnicowane ze względu na
kolejność odśnieżania. W pierwszej kolejności odsnieżane
będą główne ciągi komunikacyjne, umożliwiające dotarcie do
szkół, instytucji i zakładów pracy.
Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom 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.)
WYŻSZE STAWKI PODATKU W 2012 ROKU
Uchwalono wyższe stawki podatków od nieruchomości oraz
podatku rolnego na rok 2012.
19 października 2011 roku Prezes GUS ogłosił średnią cenę
skupu żyta w kwocie 74,18 zł za 1 dt, gdzie stawka podatku
wynosiłaby 185,45 zł za 1 ha przeliczeniowy gruntu. W
związku z tym Rada Miejska Borku Wielkopolskiego 10
listopada 2011 roku podjęła uchwałę o obniżeniu średniej ceny
skupu żyta na kwotę 65,00 zł za 1 dt, wobec czego stawka
podatku rolnego na terenie Naszej Gminy wyniesie 162,50 za
1 ha przeliczeniowy gruntu.
Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości w nowym
roku
od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków 0,66 zł od 1 m2 powierzchni;
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych 4,33 zł za 1 ha
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego 0,17 zł od 1 m2 powierzchni;
- grunty określone w ewidencji gruntów i budynków jako drogi
0,22 zł od 1 m2 powierzchni;
od budynków lub ich części:
- mieszkalnych 0,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,50 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,90 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń 4,40 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
- pozostałych (garaże, budynki gospodarcze itp.), w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
4,40 zł; od 1 m2 powierzchni użytkowej;
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– od budowli - 2% ich wartości
TERMINY PŁACENIA PODATKÓW
Osoby prawne, fizyczne oraz rolnicy zobowiązani są zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa do płacenia podatków. W
zależności od tego, czego jesteśmy właścicielami obowiązują
nas rożne terminy płacenia podatków. Podatek od nieruchomości osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nie
posiadające osobowości prawnej wpłacają w 12 proporcjonalnych ratach pierwsza rata płatna do 31 stycznia, kolejne raty od
lutego do grudnia płatne do 15 dnia każdego miesiąca na
podstawie składanych do 31 stycznia deklaracji DN-1. Podatek
rolny i podatek leśny osoby prawne, jednostki organizacyjne,
spółki nie posiadające osobowości prawnej wpłacają na
podstawie deklaracji DR-1 i DL-1 składanych do 15 stycznia w
4 proporcjonalnych ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i
15 listopada. Osoby fizyczne podatek od nieruchomości,
podatek rolny oraz podatek leśny wpłacają na podstawie
wystawionych przez organ podatkowy decyzji wymiarowych
dostarczonych do 29 lutego 2012 r. w czterech proporcjonalnych ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15
listopada.
Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego podatnika jest zgłosić do
organu podatkowego zmianę (kupno, sprzedaż gruntów lub
budynków) w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
Zarówno osoby prawne jak i fizyczne posiadające środki
transportowe składają deklaracje na podatek od środków
transportowych do 15 lutego oraz wpłacają podatek w 2
proporcjonalnych ratach do 15 lutego i 15 września.
Wszystkie powyższe podatki należy wpłacać w terminie, gdyż
nieterminowe płacenie skutkuje dodatkowymi kosztami
odsetek podatkowych i kosztów upomnienia.
NOWA „USTAWA ŚMIECIOWA”
01 stycznia 2012 roku wchodzi w życie znowelizowana ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, popularnie
zwana „ustawą śmieciową”, która w znacznym stopniu zmieni
zasady gospodarowania odpadami w gminach.
Na dostosowanie się do nowego prawa wszystkie gminy w
Polsce będą miały półtora roku czyli do dnia 30.06.2013r. Jest
to okres, w którym rady gminy muszą podjąć szereg uchwał by
nowy system mógł funkcjonować.
Główna istota zmian polega przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli
nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to w praktyce, że nie zawsze się z niego
wywiązywali. Niektórzy w ogóle nie zawierali umów na odbiór
i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą. Inni w obawie
przed zbyt dużym obciążeniem finansowym – co prawda
zawierali stosowne umowy, ale ich do końca nie realizowali np.
nie wykupywali odpowiedniej ilości worków określonych w
regulaminie utrzymania czystości i porządku. Efektem takiego
stanu rzeczy są śmieci porzucone w lasach lub innych niedozwolonych miejscach, za sprzątanie których koszty ponoszą
wszyscy mieszkańcy.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE W NASZEJ GMINIE
Ilość wydanych w 2011r. decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu w porównaniu do roku ubiegłego jest
na podobnym poziomie. Około 50% wniosków dotyczyło
zabudowy mieszkaniowej, a pozostałe takich inwestycji jak
budowa budynków gospodarczych, inwentarskich, garaży, płyt
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obornikowych, magazynów i budynków handlowych.
Natomiast decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego aktualnie zostało wydanych o 53% mniej w
porównaniu do 2010r. Dotyczyły one takich inwestycji jak:
budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami (ul.
Szosa Jaraczewska w Borku Wlkp), budowa oświetlenia
ulicznego (ul. Głosiny w Borku Wlkp.), budowa kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami (ul. Droga Lisia), budowa drogi
(Jeżewo), budowa szamba, boiska sportowego i placu ćwiczeń
dla OSP (Zalesie), budowa wiaty na sprzęt ratowniczy, teren
szkoleniowy i postoju samochodów oraz ścieżki pieszorowerowej z oświetleniem (Zalew Jeżewo).
Centrum naszego miasta charakteryzuje się zwartą i gęstą
zabudową, dlatego brakuje miejsca dla nowych budynków a
tym samym dogodnych warunków dla potencjalnych inwestorów. Dla terenu położonego najbliżej centrum, gdzie można
wybudować „nowy dom” został opracowany miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Powstańców
Wielkopolskich” - planuje się tam budowę około 80 domów.
Natomiast pod dużą działalność przemysłową został opracowany miejscowy plan „Borek-Trzecianów” obejmujący 50
ha. Teren ten nie jest uzbrojony, gdyż zapotrzebowanie w media
uzależnione jest od rodzaju inwestycji przemysłowej.
Należy przyznać, że naszym miastem coraz częściej interesują
się zewnętrzni inwestorzy szukający miejsca np dla budynków
handlowych. Dla jednego z nich zostały już wydane warunki
zabudowy. Terenami rolnymi na terenie gminy bardzo
poważnie zainteresowane są firmy budujące elektrownie
wiatrowe. Takie miejscowości jak: Grodnica, Osówiec,
Koszkowo, Wycisłowo, Studzianna, Jawory, Skokówko, część
Jeżewa i Dąbrówki objęte są Krzywińsko-Osieckim Obszarem
Chronionego Krajobrazu, który zakazuje budowę elektrowni
wiatrowych. Pozostała część gminy stanowi dogodne warunki
do ich usytuowania. Wiatraki powinny być zlokalizowane w
odległości co najmniej 500 m od zabudowań, negocjacje z
właścicielami gruntów prowadzą firmy zainteresowane
farmami wiatrowymi.
GRUNTY GMINNE
W zakresie obrotu nieruchomościami Gmina Borek Wlkp. w
mijającym roku wykupiła grunty na łączną kwotę 675.701 zł., z
czego kwotę 644.436 zł. przeznaczono na wykup gruntów w
Borku Wlkp. przy ul. Sportowej i na Osiedlu Powstańców.
Grunty te przeznaczono na działki budowlane, ulice i tereny
zieleni urządzonej. Wykupiono również od mieszkańców
grunty pod drogę we wsi Wycisłowo za kwotę 26.990 zł. oraz
grunty na osiedlu Powstańców Wlkp. za kwotę 4.275 zł. z
przeznaczeniem pod drogę osiedlową.
Budżet gminy zwiększył się o kwotę 179.912,90 zł dzięki
sprzedaży 5 działek w Zalesiu na uzupełnienie działek sąsiadujących oraz działki budowlanej przy ul. Sportowej w Borku
Wlkp. Dokonano również sprzedaży prawa użytkowego
wieczystego na prawo własności działek w Borku Wlkp. przy
ul. Jeżewskiej oraz w Koszkowie. Skomunalizowano grunty w
Zimnowodzie o wartości 26 000,00 zł oraz drogę w obrębie
Jeżewa o wartości 90 000,00 zł
Do końca 2011 zostaną przejęte grunty od Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu położone w Grodnicy z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci oraz w Koszkowie przeznaczone również pod plac zabaw dla dzieci i boisko sportowe. Do
budżet gminy wpłynęła kwota 152.400,00 zł. z tytułu sprzedaży działki rolne w miejscowości Karolew.

21 LISTOPADA DZIEŃ PRACOWNIKA
SOCJALNEGO
“Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te
czyny jest zarazem w jakiś sposób 'twórcą siebie samego'." - Jan
Paweł II (Karol Wojtyła).
Dzień Pracownika Socjalnego ustalono ustawowo na 21
października, jednak w tym roku powiatowa uroczystość z tej
okazji odbyła się 18 października w auli Domu Pomocy
Społecznej w Chumiętkach. Patronat nad tą uroczystością
przejął Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński. Spotkanie
rozpoczęło się częścią artystyczną, po czym swój głos zabrali
zaproszeni goście. Wicestarosta Janusz Sikora w swoim
wystąpieniu powiedział między innymi – “Chciałem serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim pracownikom
socjalnym, którzy stwarzają każdemu potrzebującemu
człowiekowi możliwość normalnego życia”.
Z kolei Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak w liście
gratulacyjnym, którego można odczytać na stronie internetowej urzędu złożył życzenia o treści: “Życzę, by źródłem
Waszej radości i satysfakcji z pracy były sukcesy ludzi, którym
pomagacie przezwyciężyć życiowe trudności, a praca jaką
Państwo wykonujecie, wydawała dobre owoce, by skutecznie
pomagała ludziom zagrożonym społecznie w odnalezieniu
życiowej stabilizacji oraz by zawsze budziła szacunek i uznanie
ze strony tych, którzy doświadczają jej dobrych i oczekiwanych
skutków”.
Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak w liście gratulacyjnym, którego można odczytać na stronie internetowej
urzędu złożył życzenia o treści: życzę, by źródłem Waszej
radości i satysfakcji z pracy były sukcesy ludzi, którym
pomagacie przezwyciężyć życiowe trudności.
A praca jaką Państwo wykonujecie, wydawała dobre owoce, by
skutecznie pomagała ludziom zagrożonym społecznie w
odnalezieniu życiowej stabilizacji oraz by zawsze budziła
szacunek i uznanie ze strony tych, którzy doświadczają jej
dobrych i oczekiwanych skutków.
Wręczono wyróżnienia pracownikom pomocy społecznej gmin
i powiatu gostyńskiego. Po części oficjalnej rozstrzygnięto XI
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesteśmy wśród Was” oraz
zwiedzano wystawę prac mieszkańców Domów Pomocy
Społecznej, która na zebranych zrobiła duże wrażenie.
PODZIĘKOWANIE ZA POMOC
Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje. - Jan Paweł
II. Takim mottem kierują się ludzie, którzy niosą pomoc
potrzebującym. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. bardzo dziękuje wszystkim
osobom, które niosą pomocy potrzebującym.
Przez cały rok 2011 mieszkańcy naszej gminy z własnej
inicjatywy oferowali różnego rodzaju sprzęty, meble, wózki
dziecięce, odzież itp. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Borku Wlkp. typował rodziny, które skorzystały
z oferowanej pomocy. Szczególne podziękowanie należą się
osobom z miejscowości Borek Wlkp., Głoginin, Koszkowo,
Skoków i Karolew. Dziękujemy również tym, którzy indywidualnie pomagają potrzebującym.
USTAWA O WSPIERANIU RODZIN I SYSTEMIE
PIECZY ZASTĘPCZEJ
Do poparcia tej ustawy zachęcała minister pracy i polityki
społecznej Jolanta Fedak. Mówiąc, że "Tylko rodzina jest
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właściwym miejscem do wychowywania dzieci. Zawsze
pieniędzy może być więcej lub mniej, ale tylko w rodzinie jest
więcej miłości, dobrego przykładu i właściwego życia."
Nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 149,poz.
887 obowiązuje od stycznia 2012r. kładzie nacisk na rozwiązywanie problemów w rodzinie, tak by unikać odbierania
dziecka tym, które mają kłopoty np. wychowawcze. Wsparcia
wychowawczego ma udzielać rodzicom asystent. Na każde 20
rodzin objętych opieką przez gminę będzie trzeba zatrudnić
dodatkowego urzędnika - asystent rodzinny.
Ustawa wprowadza funkcję asystenta rodziny, który ma pomóc
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w
prowadzeniu domu i innych codziennych czynnościach. Jeśli
konieczne będzie odebranie dzieci z rodziny biologicznej,
powinny one trafiać do "rodzinnej pieczy zastępczej" (rodzina
zastępcza lub rodzinny dom dziecka).
Ustawa wprowadza tzw. rodziny pomocowe, które mają
pomagać rodzicom zastępczym (dzięki temu będą mogli np.
pójść na urlop). Wprowadza także funkcję koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej, który sprawować ma opiekę nad
rodzinami zastępczymi: m.in. pomagać w pracy z rodziną
biologiczną, ułatwiać poszukiwanie specjalistycznego
wsparcia, zgłaszać do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, pomagać usamodzielniającym się
wychowankom.
Ustawa przewiduje, że do instytucjonalnych placówek
opiekuńczych trafiać mają tylko dzieci powyżej 10 roku życia,
wymagające szczególnej opieki lub mające trudności z
przystosowaniem się do życia w rodzinie. Młodsze dzieci będą
mogły być umieszczane w tych placówkach tylko w wyjątkowych przypadkach, np. ze względu na stan zdrowia lub
gdy przebywać by tam miały z rodzeństwem. W placówce nie
będzie mogło przebywać więcej niż 14 wychowanków.
W myśl ustawy umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej
możliwe będzie po wyczerpaniu wszystkich sposobów
wsparcia rodziny, chyba że wymaga tego bezpieczeństwo.
Ustawa skraca procedury dotyczące adopcji, aby dzieci jak
najkrócej czekały na nową rodzinę. Jednak po wejściu w życie
ustawy żadna adopcja nie będzie mogła się odbyć bez udziału
ośrodka adopcyjnego. Dotyczyć to będzie także adopcji ze
wskazaniem - sąd orzeknie czy rodzina, którą wskazali rodzice,
może adoptować dziecko.
WIECZERZA WIGILIJNA DLA SAMOTNYCH
Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy i najbardziej
rodzinny okres roku. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej organizuje w dniu 19 grudnia br. o godz.12 - tej w
restauracji „Impresja” Wieczerzę Wigilijną dla zaproszonych
osób samotnych.
PRZEMOC – WARTO WIEDZIEĆ !
Na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. funkcjonuje od lipca
br. Zespół Interdyscyplinarny powołany zarządzeniem
Burmistrza Borku Wlkp. Osoby mogą zgłaszać się do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., przy którym działa Zespół
Interdyscyplinarny. Celem zespołu jest bezzwłoczne objecie
pomocą ofiary i członków rodziny kompleksowym wsparciem i
pomocą.Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy z dnia
29 lipca 2005 r. ( Dz..U. z dnia 20 września 2005 r. Nr 180
poz.1493 z póź.zm) w skład zespołu wchodzą przedstawiciele;
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
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- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Borku Wlkp.
- Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, Posterunek w
Borku Wlkp.
- Oświaty z terenu gminy Borek Wlkp.,
- Ochrony zdrowia- pielęgniarka środowiskowa,
- Sądu- kuratorzy sądowi
Zadaniem zespołu jest: integrowanie i koordynowanie działań
podmiotów zajmujących się zjawiskiem przemocy, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy
Borek Wlkp., podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku
dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania
pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w
stosunku do osób stosujących przemoc. Osoby, które podjęła
informacje o podejrzeniu występowania przemocy w rodzinie
wnioskuje do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który zwołuje zespół lub grupę roboczą, w skład
której wchodzą przedstawiciele wyżej wspomnianych
instytucji w zależności od potrzeby. W czasie spotkania zespołu
przeprowadzona jest rozmowa z ofiarą i sprawcą przemocy.
Członkowie zespołu lub grupy roboczej diagnozują problemy
w danej rodzinie dotkniętej przemocą oraz opracowują plan
działania pomocowego zawierającego podział zadań na
poszczególnych członków grupy. Następnie realizowany jest
opracowany plan, który podlega weryfikacji w zależności od
zachodzących zmian oraz monitoring sytuacji rodziny przez
poszczególnych członków grupy. Jeżeli osoba stosująca
przemoc nadużywa alkoholu członkowie zespołu kierują
sprawę do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Jeśli członkowie zespołu powezmą podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z
użyciem przemocy w rodzinie zgodnie z art. 12 Ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy zawiadamiają Policję lub Prokuraturę. Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r., które
określa procedury Niebieska Karta oraz wzory formularzy
Niebieska Karta. Jeżeli chcesz się zapoznać z treścią rozporządzenia skorzystaj z naszej strony internetowej:
www.borek.ops.org.pl
Z PRAC RADY MIEJSKIEJ
Rada Miejska Borku Wlkp. w mijającym roku odbyła 11 sesji,
na których podjęto 69 uchwały.
Głównymi tematami posiedzeń było:
•
•
•
•
•
•

•
•

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Borek Wlkp. na lata 2011-2021.
Uchwalenia budżetu Gminy na bieżący rok.
Zarządzenia wyborów sołtysów oraz organów osiedla.
Przyjęcia Statutów sołectw.
Wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.
Określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy na dofinansowanie instalacji przydomowych
oczyszczalni dla budynków mieszkalnych na terenie
gminy Borek Wlkp.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za 2010 rok
oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
Zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza
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Borku Wlkp. za osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach
artystycznych.
• Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Borek Wlkp.
• Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków.
• Uchwalenie stawek podatkowych na 2012 rok.
• Przystąpienia Gminy Borek Wlkp. do stowarzyszenia o
nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej
Polskiej z siedzibą w Poznaniu.
Na dzień 29 grudnia br. jest zaplanowana ostatnia sesja Rady
Miejskiej w mijającym roku. Najważniejszym tematem obrad
będzie podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Borek
Wlkp. na rok 2012, uchwalenie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2012 – 2022, przyjęcie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, oraz
ustalenie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Jeżeli prowadzicie Państwo zarobkową działalność wytwórczą,
budowlaną, handlową, usługową, poszukujecie, rozpoznajecie
i wydobywacie kopaliny ze złóż, prowadzicie działalność
zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, to
oznacza, że prowadzicie działalność gospodarczą, którą można
prowadzić w następującej formie organizacyjno – prawnej:
przedsiębiorstwo jednoosobowe (osoba fizyczna – jednoosobowy właściciel firmy), spółka (cywilna, jawna, partnerska,
komandytowo – akcyjna, ograniczoną odpowiedzialnością
oraz spółka akcyjna), przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, stowarzyszenia lub fundacje.
Jeżeli w/w podmioty gospodarcze prowadzą działalność
gospodarczą we własnym imieniu nazywamy je przedsiębiorcami. Działalność gospodarcza osoby fizycznej opiera się
głównie o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej cywilnego. Zalety prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna:
prosta forma organizacyjno – prawna, dowolna forma opodatkowania (w zależności od rodzaju i rozmiarów działalności
gospodarczej), krótki czas rejestracji, łatwość założenia i
likwidacji działalności gospodarczej w porównaniu z innymi
formami organizacyjno – prawnymi.
Wady prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba
fizyczna:
odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania (związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej) całym sowim
majątkiem, ograniczone możliwości rozwoju, ze względu na
trudności w pozyskaniu kapitału (głównie w pierwszych latach
działalności).
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ INTERNET
Do tej pory każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność
gospodarczą mógł zarejestrować firmę w urzędzie gminy
według miejsca zamieszkania.
Obecnie zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie
działalności gospodarczej od 1 lipca 2011 roku rozpoczęła
funkcjonowanie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Usprawnia ona proces rejestracji
działalności gospodarczej oraz umożliwi uzyskanie podstawowej informacji o przedsiębiorcach przez internet poprzez
Punkt Informacyjny Centralnej Ewidencji o Działalności

Gospodarczej. W celu przekazania całej bazy funkcjonujących
przedsiębiorców do CEIDG tutejszy urząd dokonuje aktualizacji wpisów do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji
Działalności Gospo-darczej (PKD 2007) tych przedsiębiorców,
którzy tego obowiązku nie dokonali w terminie do końca 2009
roku. Jest to konieczne, gdyż w przypadku nie aktualnych
wpisów system CEIDG zwróci wpis do organu ze wskazaniem
nieprawidłowości. Po przekazaniu całej bazy danych o
przedsiębiorcach z tym dniem już nie Burmistrz Miasta, lecz
Minister Transportu będzie prowadzić rejestr przedsiębiorców.
Od następnego dnia po przekazaniu, każdy przedsiębiorca
rozpoczynający działalność będzie mógł zarejestrować firmę, a
następnie zgłosić zmiany, zawieszenie, wznowienie i zakończenie działalności przez internet za pośrednictwem formularza
elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w
BIP Ministra Gospodarki: ceidg.gov.pl oraz za pośrednictwem
elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o ile
będzie posiadał kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil
zaufany w systemie ePUAP. System teleinformatyczny prześle
wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku. W przypadku
braku podpisu elektronicznego wniosek można będzie
wypełnić za pośrednictwem formularza elektronicznego i
następnie opatrzony kodem wydrukować lub wypełnić
formularz odręcznie i złożyć nadal w urzędzie jednak z tą
różnicą, że w dowolnie w wybranym urzędzie gminy. Wniosek
składany osobiście powinien być podpisany w obecności
pracownika urzędu, a w przypadku przesłania pocztą własnoręczność podpisu musi być potwierdzona przez notariusza.
Organ gminy po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy
wystawia potwierdzenie przyjęcia wniosku i najpóźniej
następnego dnia roboczego przekształca wniosek papierowy w
formę dokumentu elektronicznego i przesyła go (za przedsiębiorcę) do CEIDG. Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeżeli
wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest on
poprawny. Weryfikacja wniosku dokonywana jest za pośrednictwem systemu CEIDG. Jeżeli wniosek nie jest wypełniony
poprawnie, to system zwróci go składającemu lub organowi
gminy ze wskazaniem wszystkich nieprawidłowości. Gdy
wniosek złożony w formie papierowej jest niepoprawny
Burmistrz Miasta wzywa wnioskodawcę do skorygowania
wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Organ gminy w tej sytuacji nie wydaje żadnej decyzji z
możliwością złożenia odwołania. W przypadku wniosków
składanych elektronicznie, to wówczas na przedsiębiorcy ciąży
obowiązek kontrolowania czy wniosek został zweryfikowany
poprawnie. Istotną zmianą jest fakt, iż zaświadczenia o wpisie
w CEIDG nie będą miały formy pisemnej, do jakiej wszyscy
jesteśmy przyzwyczajeni, ale tylko formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG. Aby
zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
•Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line
i złożenie go elektronicznie;
•Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line;
•Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line,
wydrukowanie i dostarczenie do urzędu gminy;
•Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie, który
gmina przekształca na wniosek elektroniczny;
•Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy.
Podpis musi być notarialnie potwierdzony. Przy pierwszym
logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu
potwierdzenia mailowego.
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WZROST PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
W GMINIE BOREK WLKP.
W gminie Borek Wlkp. działa około 396 podmiotów gospodarczych, przez osoby fizyczne.
Najliczniej reprezentowany jest handel w którym działa około
35 % podmiotów gospodarczych, w dalszej kolejności to:
budownictwo, produkcja oraz pozostałe usługi. Sfera usług
działających na rzecz rolnictwa jest dobrze rozwinięta.
Wskaźnik aktywności gospodarczej w gminie Borek Wlkp.
kształtuje się na poziomie średnim. Działalność gospodarcza w
gminie Borek Wlkp. charakteryzuje się dużą dynamiką zmian
(duża liczba rejestracji i wyrejestrowanych firm) w szczególności w branży handlowej i budownictwie oraz znaczny wzrost
liczby firm związanych z usługami dla ludności. Głównymi
pracodawcami dla mieszkańców gminy Borek Wlkp. są:
ZPM „MRÓZ” S.A., Gospodarstwo Rolne Karolew Spółka z
o.o., Spółdzielnia Kółek Rolniczych Borek Wlkp, Firma
„GJW” Spółka z o.o. Borek Wlkp., PPHU „LARUS” Borek
Wlkp., Firma „UNIROL” Borek Wlkp., DHT- Tartak Osiewicz
Krzysztof Koszkowo, Tartak Karolew Osiewicz Jerzy, PPHU
„REMBUD” Demski Kazimierz Borek Wlkp., Zakład Usług
Komunalnych Spółka zo.o. Borek Wlkp. oraz mniejsi przedsiębiorcy zatrudniający do 5 pracowników.
Dla porównania stan zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w ewidencji tutejszego Urzędu w ostatnim 10-leciu
przedstawia się następująco:
rok 2001 - 351 podmiotów; rok 2002 - 389; rok 2003 - 377;
rok 2004 - 352; rok 2005 - 362; rok 2006 - 371; rok 2007 - 380;
rok 2008 - 395; rok 2009 - 363; rok 2010 - 338 i w roku bieżącym do dnia 31 października – 396 podmiotów.
Z powyższego zestawienia wynika, że w minionym 10-leciu
była raz tendencja malejąca, raz wzrostowa. Jednak obecnie z
uwagi, na niepewną sytuację na polskim rynku i obawy
pracodawców, ocenia się, iż na rynku pracy umacnia się
stagnacja. Pracodawcy nie planują wzrostu zatrudnienia, często
korzystają z pracy tymczasowej. Ogólnie można stwierdzić, że
nie należy się spodziewać na najbliższe nadchodzące miesiące
dużego wzrostu liczby przedsiębiorstw.
WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2011 ROKU
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych mają corocznie obowiązek dokonywania opłat
za korzystanie z tych zezwoleń. Opłaty dokonuje się w trzech
równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30
września danego roku kalendarzowego.
Obowiązek ten wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W roku bieżącym na konto Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wpłynęła kwota 98.290,42 zł, która
była przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH KAROLEW
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Karolewie
świadczy usługi porządkowe na terenie miasta i gminy Borek
Wlkp. Zakład jest spółką gminna, która zajmuje się wykaszaniem, utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni oraz
wycinką krzewów i pielęgnacją żywopłotów. Ponadto spółka
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zarządza targowiskiem, świadczy usługi transportowe, a także
zakresie układania kostki brukowej i trylinki oraz remontów i
renowacji pomieszczeń i budynków. Zakład świadczy usługi po
konkurencyjnych cenach.
Wszelkie pytania prosimy kierować drogą e-mailową lub
telefonicznie. Adres e-mail: zuk@borekwlkp.pl, osoba do
kontaktu: Edyta Dopierała, tel. 603644378
PAMIĘTAJ! ORGANIZUJĄC LOTERIĘ FANTOWĄ
Loterie fantowe są zwykle sposobem na zbiórkę pieniędzy na
określone cele, w szczególności dobroczynne. Loterie są
bardzo popularną formą zabawy na imprezach rozrywkowych,
spotkaniach edukacyjnych lub społecznych, a także festynach
dla dzieci. Aby wziąć udział w takiej loterii, należy nabyć los
lub inny dowód udziału w grze. Loterie fantowe mogą organizować osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Warunkiem jest, by podmiot taki posiadał zezwolenie na
prowadzenie loterii fantowej, które wydaje dyrektor izby
celnej, odpowiedniej dla obszaru gdzie loteria będzie prowadzona. Należy również pamiętać, że dodatkowo informuje się
naczelnika urzędu celnego - przedkładając notatkę o zgłoszeniu
loterii w izbie celnej. Przepisy te obowiązują do 30 marca 2012
roku, gdyż z tym terminem kompetencje dyrektorów izb
celnych w zakresie przyjmowania zgłoszeń tzw. małych loterii
fantowych przejmą naczelnicy urzędów celnych.
Zgłoszenia należy dokonać nie później niż 30 dni przed dniem
rozpoczęcia gry. Urządzenie loterii fantowej lub gry bingo
fantowej bez dokonania zgłoszenia zagrożone jest karą
pieniężną, a także stanowi przestępstwo skarbowe, zagrożone
karą grzywny przewidzianą w Kodeksie Karnym Skarbowym.
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 roku. o grach hazardowych
określa zasady urządzania gier losowych. W celu ułatwienia
organizowania niewielkich przedsięwzięć tego rodzaju,
ustawodawca przewidział szczególnie uproszczone zasady
urządzania loterii fantowych i gry bingo fantowe, w których
wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, czyli
3394.58 zł.
Więcej informacji oraz druki na stronie internetowej
www.mf.gov.pl w zakładce Ministerstwo finansów-gry
hazardowe-zasady urządzania tzw. małych loterii fantowych i
gry bingo fantowe.
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
Ruszyła kolejna edycja konkursu wniosków w ramach
Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy
Więcej”, którego organizatorem jest Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej. Celem projektu jest rozwój infrastruktury społecznej oraz promowanie postaw i aktywności
obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich. O
dotacje na realizację lokalnych inicjatyw społecznokulturalnych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w
tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę
prawną, jak i podmioty kolegialne działające na terenach
wiejskich (np. rad wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i
prowadzące działalność na terenach wiejskich.. Preferowane
będą projekty realizowane we współpracy z innymi podmiotami/partnerami oraz wspólne projekty tzw. sieciowe. Maksymalna kwota grantu nie może przekroczyć kwoty 7,5 tys. zł.
W przypadku realizacji projektu przy udziale dodatkowych,
zewnętrznych środków finansowych (dofinansowanie
partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja gminy itp.),
wielkość grantu może być podwyższona o 50 %, jednak nie
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więcej, niż do kwoty 10 tys. zł. W przypadku, gdy projekt swym
zasięgiem obejmuje obszar kilku gmin/sołectw i jest wspólnie
realizowany przy współudziale podmiotów z tych gmin/
sołectw na mocy stosowanego porozumienia (tzw. projekt
sieciowy), wielkość dofinansowania projektu będzie stanowiła
sumę grantów uzyskanych przez wszystkie współpracujące
podmioty, która nie może przekroczyć kwoty 30 tys. zł.
Dofinansowanie mogą uzyskać wnioskodawcy, realizujący
projekty w dziedzinie szeroko pojętej działalności kulturalnooświatowej, działalności w zakresie ochrony i promocji
zdrowia oraz inicjatywy społecznej na rzecz budowania małej
infrastruktury drogowej służącej m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Wnioski składać można do 5 stycznia
2012 r. Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz
formularz wniosku są dostępne na stronie www.efrwp.pl w
zakładce Dotacje.
ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Tegoroczne obchody najważniejszego polskiego święta
narodowego związanego z odzyskaniem niepodległości w
naszej gminie rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny z
udziałem Koła Śpiewaczego „Jutrzenka”. Po mszy św.
uczniowie Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w
Borku Wlkp. złożyli wiązanki kwiatów na grobach powstańców, po czym wszyscy przemaszerowali na dalsze uroczystości na Rynek. Po złożeniu wiązanek kwiatów i zniczy pod
tablicami pamiątkowymi, Przewodniczący Rady Miejskiej
Borku Wlkp. Pan Roman Kręciołek wygłosił uroczyste
przemówienie z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodległości,
po której Pan Leszek Ciemniak odczytał apel poległych. Na
zakończenie zebrani wysłuchali pieśni patriotycznych w
wykonaniu Zespołu „Borkowiacy”. Uroczystość z udziałem
pocztów sztandarowych, Kompanii Reprezentacyjnej OSP
Gminy Borek Wlkp., delegacji samorządu gminy, jednostek
organizacyjnych, szkół, organizacji i firm prowadził Dh
Grzegorz Marszałek. Wszystkim serdecznie dziękujemy za
udział w uroczystości.
SREBRNE MEDALE
„ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”
25 listopada 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku
Wlkp. odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych medali "Za
Zasługi dla Obronności Kraju" Państwu Marii i Romanowi
Przybylak z Grodnicy. Odznaczenia zostały nadane przez
Ministra Obrony Narodowej na wniosek Komendanta WKU
rodzicom, których trzej synowie (Ireneusz, Maciej i Michał)
służyli w wojsku. Medale są formą podziękowania ze strony
Ministra za trud rodziców w wychowaniu synów na obywateli,
którzy wzorowo i sumiennie pełnili służbę wojskową. Aktu
wręczenia medali dokonał ppłk Andrzej Stenka Wojskowy
Komendant Uzupełnień w Lesznie w asyście majora Romana
Krajniaka – Szefa Wydziału Rekrutacji WKU w Lesznie. W
uroczystościach wzięli udział Burmistrz Borku Wlkp. – Marian
Jańczak, Sekretarz Gminy Borek Wlkp. Elżbieta Pawlak, insp.
ds. Wojskowych, Ppoż. i Zarządzania Kryzysowego Ryszard
Busz oraz dwaj synowie Państwa Przybylak: Maciej i Michał
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
„POD DĘBEM” W KAROLEWIE
Przedszkolne życie „Pod Dębem w Karolewie w mijającym
roku tętniło radością. Odbyło się wiele wspaniałych i ciekawych wydarzeń. W harmonogramie uroczystości już na stałe

zagościły takie imprezy jak: Święto Pieczonego Ziemniaka,
Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej,
Spotkania opłatkowe w grupach, Dzień Babci i Dziadka, balik
karnawałowy, Dzień Patrona, Festiwal Piosenki Przedszkolnej,
Gminny Konkurs Recytatorski, Olimpiada Przedszkolna,
Festyn z okazji Dnia Dziecka.
Od kilku lat w przedszkolu prowadzona jest zbiórka kasztanów,
baterii i nakrętek, z których tegoroczny dochód przeznaczony
zostanie na zakup drzewek, kwiatów i roślin do przedszkolnego
ogródka. Nadal kontynuowana jest akcja „Grosik dla Igi”, za
które to grosiki inicjatorzy akcji serdecznie dziękują rodzicom
przedszkolaków.
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” placówka
zaprasza chętne osoby do czytania bajek. W tym roku przedszkolaki z „Leśnych Ludków” zaprosiły do czytania bajek
swoich rodziców. Ponadto w mijającym roku odbyło się wiele
nowych wydarzeń, imprez i akcji. Ruszyła również akcja 1%
dla przedszkola.
Przedszkole rozpoczęło także współpracę z Biblioteką
Publiczną i w ramach akcji „Akademia Młodego Czytelnika”
raz w tygodniu do przedszkola przychodzą Panie z biblioteki i
czytają książki milusińskim.
Po raz pierwszy zorganizowany został „Dzień zielony”
poświęcony ekologii. Dzieci poznały i utrwaliły kolor zielony
podczas zabaw, konkursów i piosenek.
Od tego roku chętne dzieci mają możliwość uczestniczyć w
zajęciach dodatkowych tj. wyjazdy na basen, kółko taneczne i
kółko teatralne.
We wrześniu ruszyła budowa nowego placu zabaw dla dzieci
młodszych. Plac został częściowo zagospodarowany, a jego
otwarcie planowane jest na wiosnę.
Dzieci uczestniczyły w wielu wycieczkach. Oprócz wypraw na
pocztę, Posterunek Policji w Borku Wlkp. i do biblioteki grupa
Muminki wraz z wychowawczynią odwiedziła „Gazetę
Gostyńską”, a grupa „Leśne Ludki” wybrała się do teatru w
Kaliszu na spektakl pt. „Pszczółka Maja”. W grudniu dzieci
odwiedziły zakład Lotos, produkujący bombki w Koźminie.
Przedszkole oraz Rada Rodziców zorganizowały zabawę
andrzejkową, która odbyła się 26 listopada br. Dochód z tej
imprezy zostanie przeznaczony na dalsze doposażenie placu
zabaw.
W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Borku Wlkp.
przedszkolaki z Karolewa odwiedzają salę zabaw w SP Borek i
wspólnie z rówieśnikami mile spędzają czas.
Równie ciekawie zapowiada się Rok 2012 w karolewskiej
placówce. Oprócz stałych imprez wynikających z harmonogramu nowością będzie kilka konkursów. Jednym z nich
będzie konkurs o Statuetkę Przyjaciela Przedszkola, którą
otrzymać będą mogły osoby pomagające placówce. Planowany
jest również konkurs na logo Przedszkola „Pod Dębem”. W
lutym ogłoszony zostanie konkurs ekologiczny na Ekoludka,
którego będą mogły wykonać przedszkolaki wraz z rodzicami.
Ekologiczna także będzie wycieczka do Stacji Przeładunkowej
Odpadów Komunalnych w Goli.
Wiosną zostanie otwarty nowy plac zabaw dla młodszych
dzieci oraz założony ogródek kwiatowo – warzywny, w którym
zasadzone zostaną kwiaty, warzywa, krzewy i inne rośliny.
W ramach spotkania z teatrem w styczniu grupa „Leśne Ludki”
wystawi przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków”. Przedstawienie obejrzą przedszkolacy oraz rodzice,
których już dziś mali aktorzy serdecznie zapraszają.
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F O T O G A L E R I A

Krzysztof Klaczyk
- Laureat fotograficznego
“Las moją miłością”
Pasowanie na przedszkolaka
w Przedszkolu Samorządowym pod Dębem

Noc z misiami w bibliotece.

“Wisła” Borek Wlkp.

Przedszkolaki
karolewskiego przedszkola

Konferencja bibliotekarzy
powiatu gostyńskiego
Wizyta w Aulnoye-Aymeries (Francja)
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Dzień Seniora

Ognisko taneczne M-GOK

Roztańczone lato 2011

Uczestnicy kółka plastycznego w M-GOK

Wizyta w Aulnoye-Aymeries (Francja)

Wizyta w Aulnoye-Aymeries (Francja)

Wizyta w Aulnoye-Aymeries (Francja)
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZIMNOWODZIE.
Od września 2011 uczniowie Zespołu Szkół w Zimnowodzie
uczą się w nowo wybudowanym segmencie (trzy sale lekcyjne). Meble szkolne do nowego segmentu zostały zakupione
z pieniędzy zebranych ze zbiórki złomu, zorganizowanej wśród
mieszkańców okolicznych miejscowości (zebrano 9 ton , kwota
8.000,00 zł).
Szkoła w mijającym roku organizowała wiele imprez dla
uczniów i społeczności lokalnej tj. dwa festyny charytatywne i
jeden festyn rodzinny połączony z otwarciem nowego segmentu szkolnego. Na terenie szkoły organizowano pomoc dla
uczniów o trudnej sytuacji materialnej (akcja Mikołaje, Góra
Grosza itp.) Rada Rodziców zorganizowała 4 zabawy, z których
dochód został przeznaczony na zakup sprzętu szkolnego i
pomocy dydaktycznych dla uczniów zimnowodzkiej szkoły.
W oddziale przedszkolnym wyremontowano i wyposażono 1
salę ze środków uzyskanych od sponsorów, a dla uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum zakupiono mapy geograficzne i historyczne również ze środków uzyskanych od
sponsorów. W nowy sprzęt AGD doposażono ze środków
pozabudżetowych stołówkę szkolną.
Szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla
uczniów oraz wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do teatru,
kina i na basen dla uczniów oraz udziału w feriach zimowych,
półkoloniach letnich i obozie sportowym (zimowym i letnim).
Szkoła bierze udział w projekcie unijnym Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych. Dzięki projektowi będzie możliwość doposażenia szkoły m.in. w tablicę interaktywną i wiele pomocy
dydaktycznych. Do realizacji projektu szkoła zakupi ze
środków uzyskanych od sponsorów nowoczesny rzutnik
multimedialny za kwotę 4.600,00 zł.
W roku 2011 uczniowie tej placówki osiągnęli bardzo liczne
sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
We wrześniu 2011 roku pobudowano nową skocznię ze
środków pozabudżetowych, a w przyszłym roku planuje się
dalej doposażyć szkołę w pomoce dydaktyczne i sprzęt
sportowy.
Na początku roku 2012 w Zespole Szkół w Zimnowodzie w
ramach współpracy międzynarodowej będzie odbywać
praktyki 2 studentów uczelni zagranicznych. Dzięki temu
uczniowie gimnazjum będą mieli możliwość poznania osób z
innego kraju, które wspomogą ich rozwój poprzez wspólną
naukę i zabawę.
PROGRAMY i PROJEKTY
Gimnazjum w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich
zostało zakwalifikowane do projektu:
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Za jego realizację jest odpowiedzialna Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej (OFEK) wspólnie z
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i Samorządem
Województwa Wielkopolskiego.
EKOLOGIA I REKREACJA
8 października odbył się II Powiatowy EkologicznoRekreacyjny Turniej Szkół. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie turnieju był p. Artur Paździerski. Uczestnicy byli
podzieleni na trzy kategorie wiekowe: szkoła podstawowa,
gimnazjum i szkoła pomnadgimnazjalna. Uczniom towarzyszyli nauczyciele: M. Paździerska, R. Palczewska, E.
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Wojciechowska, M. Kaźmierczak, M. Roszak i T. Szczepaniak.
Gimnazjaliści Zespołu Szkół zdobyli I miejsce w swojej
kategorii wiekowej.
HISTORIA
10 listopada w Krobi odbył się VI Powiatowy Konkurs
Regionalny „Średniowiecze i odrodzenie na Ziemi Gostyńskiej” Zespół Szkół reprezentowali uczniowie: Kinga Wojciechowska (1a), Katarzyna Sekulak (2b) i Dominik Szmytowski
(2d) oraz opiekunowie p. Romana Woźniak i p. Jacek Przybylak. Drużynowo uczniowie zajęli III miejsce.
DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI
12 października w Zespole Szkół odbyły się wybory do
Samorządu Uczniowskiego. Spośród 130 kandydatów
wybrano prezydium w składzie:
przewodnicząca – Natalia Błaszczyk (1lo)
zastępca – Jagoda Szymczak (3c)
skarbnik – Hubert Bartkowiak (1lo)
sekretarz – Żaneta Grafowska (2zsz)
członek – Żaneta Dąbrowska (3b)
Opiekunem Samorządu uczniowskiego został p. Tomasz
Szczepaniak.
SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA
Od początku września w Zespole Szkół trwa „Zakręcona
Akcja” - zbiórka plastikowych nakrętek oraz kolorowych gazet
i czasopism. W ciągu trzech miesięcy zebrano: 120 kg nakrętek
i 231 kg gazet i czasopism. Raz w miesiącu inicjatorka zbiórki pani Justyna Andrzejewska (opiekunka dzieci ze szkolnego
„busa”), odbiera nakrętki i gazety zgromadzone w bibliotece
szkolnej.
W październiku członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza
przeprowadzili „Zbiórkę dla Patryka”. Zebrano 1011,71 zł.
Zebrane pieniądze p. Tomasz Gawroński przekazał organizatorom Festynu w Zimnowodzie z przeznaczeniem dla Patryka
Chojnackiego.
W dniach od 23 do 30 listopada Szkolny Klub Wolontariusza
zorganizował w szkole zbiórkę słodyczy dla dzieci z ubogich
rodzin. Zebrane produkty panie Agnieszka Szymura i Renata
Talarska przekazały do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Borku Wlkp.
KOLOROWY TYDZIEŃ
W dniach od 14 do 18.11.2011r. społeczność Zespołu Szkół w
Borku Wlkp. brała udział w III edycji Kolorowego Tygodnia.
Tegoroczna akcja była przeprowadzona pod hasłem: Dbajmy o
zdrowie. Każdego dnia odpowiednim kolorem stroju można
było wyrazić swoje poparcie dla akcji.
Poniedziałek - kolor różowy - walczymy z nowotworami
Wtorek - kolor szary - mówimy”nie” dopalaczom
Środa – kolor brązowy – strzeżemy się wirusowego zapalenia
wątroby
Czwartek – kolor czerwony – zmniejszamy ryzyko zakażenia
HIV/AIDS
Piątek – kolor fioletowy – odżywiamy się zdrowo
W najbliższym czasie…
Światełko Betlejemskie
Mikołaje 2011
Góra Grosza
Upominek dla Klubu Seniora
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KONFERENCJA BIBLIOTEKARZY
POWIATU GOSTYŃSKIEGO
Dnia 3 października 2011 roku Biblioteka Publiczna w Borku
Wlkp. gościła prawie trzydziestoosobową grupę bibliotekarzy
z powiatu gostyńskiego na czele z dyrektorem powiatowej
biblioteki Pawłem Hübnerem.
Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Borku Wlkp.
Marian Jańczak.
Na wstępie działalność i dorobek placówki przedstawiła
poprzez prezentację multimedialną Marlena Kowalska –
dyrektor boreckiej książnicy. W kolejnym punkcie instruktor
powiatowy – Halina Radoła zaprezentowała bieżącą działalność kulturalną bibliotek w powiecie oraz przedstawiła
prezentację zdjęć z poznańskiej konferencji pt. „Biblioteka
XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje”. Następnie materiały z wyjazdu
szkoleniowego do bibliotek województwa lubelskiego
omówiła Ewa Czub – kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży BPMiG w Gostyniu.
Po części oficjalnej był czas na wymianę doświadczeń. Podczas
rozmów poruszano interesujące wszystkich tematy zmian
zachodzących w bibliotekarstwie; zwłaszcza nowelizacji
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Na zakończenie uczestnicy konferencji pod przewodnictwem
boreckiego Burmistrza zwiedzili nowo wyremontowany
budynek M-GOK oraz odrestaurowany w ubiegłym roku
Ratusz, z balkonu którego podziwiali panoramę miasta.
Bibliotekarze odbyli również krótkie wizyty w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Piaskach oraz w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy w Pogorzeli.
Głównym organizatorem wyjazdowego szkolenia z cyklu
„Poznajemy biblioteki Wielkopolski” była Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu.
SPOTKANIE ZE ZBIGNIEWEM WALERYSIEM
W poniedziałek - 10 października 2011 roku w czytelni
Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp., odbyło się spotkanie z
aktorem teatralnym i filmowym Zbigniewem Walerysiem.
Aktor Teatru Polskiego w Poznaniu, znany m.in. z filmów „Quo
vadis”, „Pianista”, czy serialu „Na dobre i na złe”, zaprezentował program zatytułowany „Życie i twórczość Czesława
Miłosza”.
Publiczność z uwagą wysłuchała interpretacji utworów
Noblisty oraz poznała krótką biografię poety. Następnie
zaproszony gość barwnie opowiedział o swoim życiu
zawodowym; chętnie odpowiadał również na pytania zgromadzonych.
Na spotkanie przybyli gimnazjaliści z Zespołu Szkół w
Zimnowodzie, licealiści z Zespołu Szkół w Borku Wlkp. z
opiekunami oraz czytelnicy należący do Klubu Miłośników
Książek, działającego przy bibliotece. W spotkaniu wzięło
udział ok. 60 osób.
NAGRODZONO BAJKOWE POSTACIE
W piątek 21 października 2011 roku do Biblioteki Publicznej
przybyli laureaci III edycji konkursu plastycznego na prace z
plasteliny (modeliny) ph. „Najciekawsza postać z bajki”.
Celem konkursu skierowanego do dzieci z gminy Borek Wlkp.
było odkrywanie możliwości, jakie daje masa plastelinowa/
modelinowa oraz zachęcenie ich do wkroczenia w świat
fantazji i wyobraźni.

Dyrektor biblioteki Marlena Kowalska powitała przybyłych
uczestników oraz zwróciła uwagę na wysoki poziom dostarczonych prac. Odczytaniu protokołu Jury, towarzyszyło
wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów. Tegoroczna
edycja podobnie jak poprzednie, cieszyła się dużym zainteresowaniem; na konkurs wpłynęły 82 prace. Oceny dokonała
Komisja Konkursowa, której przewodniczyła Barbara
Wawrzyniak, a składu dopełniły Agata Kobierska oraz Dorota
Kaźmierczak.
Lista nagrodzonych przedstawia się następująco:
Kategoria I (dzieci w wieku 3-6 lat):
I miejsce - Maria Świdurska (Przedszkole Samorządowe
Karolew)
II miejsce- Kacper Mołczyński (Przedszkole Samorządowe
Karolew)
III miejsce – Maria Florkowska (Zespół Szkół Zimnowoda)
Kategoria II (dzieci w wieku 7-10 lat):
I miejsce – Zofia Florkowska (Zespół Szkół Zimnowoda)
II miejsce – Mateusz Marciniak (Zespół Szkół Zimnowoda)
III miejsce Aleksander Kędzia (Szkoła Podstawowa Wycisłowo)
Kategoria nauczania indywidualnego:
Wyróżnienie - Milena Polaszyk (Szkoła Podstawowa Wycisłowo)
PODRÓŻ NA KONIEC ŚWIATA….
25 października 2011 roku w czytelni Biblioteki Publicznej w
Borku Wlkp. odbyło się spotkanie autorskie z Łukaszem
Wierzbickim. Okazją do zaproszenia autora, była premiera jego
najnowszej książki pt. „Wyprawa niesłychana Benedykta i
Jana”. Opowiada ona prawdziwą historię dwóch franciszkanów
- Jana z Grabowej Doliny i Benedykta Polaka, którzy wyprawili
się konno w pełną niebezpieczeństw podróż na koniec
świata….
Dlaczego i po co, aż na koniec świata, mieli okazję dowiedzieć
się uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej z Zespołu Szkół
w Zimnowodzie, którzy przybyli na spotkanie wraz z opiekunami. Pan Łukasz zaprosił dzieci do jurty Wielkiego Chana,
by mogli w pełni uczestniczyć w intronizacji władcy Mongolii.
Było to dla wszystkich wspaniałe przeżycie, które mamy
nadzieję zaszczepiło w młodych czytelnikach chęć do przeczytania dalszych przygód bohaterów tej ciekawej książki.
Zapraszamy również do wypożyczenia innych książek
autorstwa naszego gościa.(„Afryka Kazika”, „Dziadek
Niedźwiadek”). Wszystkie znajdują się w zbiorach biblioteki.
CZYTELNICY BIBLIOTEKI
W TEATRZE MUZYCZNYM
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. była
organizatorem wyjazdu do Teatru Muzycznego w Poznaniu na
widowisko pt. „Touch of Ireland”.
W niedzielę 6 listopada 2011 r. grupa czytelników była
świadkami niesamowitego widowiska, jakim jest irlandzki
taniec, muzyka i śpiew (przepiękne pieśni w wykonaniu
solistki). Tańce irlandzkie są bardzo dynamiczne, barwne,
fascynują ekspresją ruchu. Podziwiać można było technikę i
wytrwałość tancerzy, a gdy opuszczali scenę, przepiękna
muzyka irlandzka wypełniła przestrzeń. Zespół muzyczny
łatwo nawiązał kontakt z publicznością – skupił na sobie uwagę
i bawił się razem z widzem. Zebrani z niecierpliwością
oczekiwali na niezwykle ceniony step irlandzki, również w
wydaniu a’capella, który zachwycił widzów.
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Niestety ze względów zdrowotnych nieobecny był gość
specjalny Ernest Bryll – poeta, ambasador RP w Irlandii.
Połączyliśmy się z nim telefonicznie, by usłyszeć pozdrowienia
i kilka słów o Irlandii.
W wyjeździe wzięło udział 18 osób – można już dzisiaj
powiedzieć fanów irlandzkiego tańca, muzyki i śpiewu.
O TURCJI…
CZYLI SPOTKANIE Z LESZKIEM SZCZASNYM
9 listopada 2011 roku młodzież z boreckiego Zespołu Szkół
oraz czytelnicy biblioteki mieli okazję spotkać się z Leszkiem
Szczasnym – filozofem, politologiem, fotografem i globtroterem. Spotkanie nosiło tytuł „Turcja – pierwszy krok do
Orientu” i było barwną relacją z dwumiesięcznego pobytu
gościa w tym pięknym kraju.
Blisko pięćdziesięcioosobowa grupa słuchaczy miała okazję
poznać życie codzienne mieszkańców Turcji, ich narodowe
zwyczaje i historię, zilustrowane pokazem niezwykłych zdjęć
autorskich. Zaskakujące przygody, fascynujące krajobrazy,
poparte profesjonalnym komentarzem Prelegenta, stworzyły
obraz Turcji jako państwa arcyciekawego.
Leszek Szczasny jest autorem książki „Świat na wyciągnięcie
ręki”, która znajduje się w zbiorach naszej biblioteki.
WARSZTATY TEATRALNE Z FRANKLINEM
15 listopada 2011 roku w Bibliotece Publicznej w Borku Wlkp.
odbyły się warsztaty literacko-teatralne z żółwiem Franklinem,
w postać którego wcielił się poznański aktor Piotr Witoń. Na
spotkanie przybyły dwie grupy zerówek: „Krasnale” ze Szkoły
Podstawowej w Borku Wlkp. oraz Muminki z Przedszkola
Samorządowego w Karolewie. Franklin od razu zdobył
dziecięcą sympatię, a zadania na wyobraźnię w których dzieci
wzięły udział, przysporzyły mnóstwa śmiechu i radości.
Po spotkaniu Pan Piotr rozdał milusińskim zakładki do książek
oraz zachęcał do czytania z rodzicami serii książeczek o
Franklinie i jego przyjaciołach. W warsztatach wzięło udział
40 dzieci wraz z opiekunami.
PODRÓŻ DO BRAZYLII
18 listopada 2011 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek
Wlkp. była organizatorem spotkania z Panią Haliną Radoła –
bibliotekarką, esperantystką i podróżniczką.
Prelegentka barwnie opowiedziała słuchaczom o swojej
tegorocznej wyprawie do Brazylii.
Prezentując wspaniałe zdjęcia swojego autorstwa, Pani Halina
omówiła jak wygląda życie mieszkańców Brazylii, otaczająca
ich przyroda oraz kultura i zabytki.
Zebrani mogli również posłuchać muzyki brazylijskiej oraz
obejrzeć pamiątki z podróży.
Największe wrażenie na słuchaczach wywarł krótki film o
jednym z największych wodospadów świata Cataratas del
Iguazú (nazwa ozn. w języku Indian Guarani „WIELKĄ
WODĘ”), który znajduje się po obu stronach granicy brazylijsko-argentyńskiej.
W spotkaniu wzięły udział dwie klasy szóste ze Szkoły
Podstawowej w Borku Wlkp. oraz czytelnicy Biblioteki (45
osób).
NOC Z MISIAMI W BIBLIOTECE
W ramach obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp., zorganizowała z 25 na 26 listopada całonocną imprezę czytelniczą ph.
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„Misiolandia’2011”.
Uczestniczyło w niej 30-cioro dzieci z gminy Borek Wlkp., w
wieku 7-12 lat.
Wieczór rozpoczął się czytaniem „Bajki o misiach z czterech
stron świata” przez dyrektor biblioteki Marlenę Kowalską.
Następnie artyści ze „Studia PaolaArt” z Leszna zabrali dzieci
w krainę bajek przy muzyce na żywo. Była nauka śpiewania
piosenek oraz konkurs pięknego czytania. Znajomością swoich
pluszowych przyjaciół można było się wykazać biorąc udział w
konkursie plastycznym ph. „Portret mojego misia”. Powstały
kolorowe i ciekawe prace, które ozdobiły biblioteczny hol.
Gościem specjalnym wieczoru była Pani Barbara Wawrzyniak
(Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw
Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego),
która przybyła do biblioteki w galowym stroju myśliwskim.
Bardzo ciekawie opowiedziała milusińskim o swojej pasji; o
zwierzętach leśnych, ich zwyczajach oraz o ochronie przyrody.
Największą atrakcją okazał się jednak róg myśliwski, na
którym Pani Basia zagrała sygnały, rozbrzmiewające przy
okazji polowań. Z okazji przypadającego Międzynarodowego
Roku Lasów dzieci przeszły test ze znajomości przyrody, by
później z entuzjazmem podpisać deklaracje „Przyjaciela
Przyrody”.
Kolejnym gościem była Pani Donata Andrzejczak, która
przeczytała dzieciom książkę pt. „Miś Uszatek i przyjaciele”.
Mimo późnej pory dzieci z uwagą wysłuchały przygód
sympatycznego niedźwiadka, a na zakończenie otrzymały
pyszne cukierki.
O północy uczestnicy imprezy obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiająca historię pluszowego misia. Nie zabrakło
również zabaw integracyjnych oraz edukacyjnych gier
planszowych.
Nadmiar przeżytych wrażeń sprawił, że mimo ogłoszenia ciszy
nocnej i ułożenia się do snu w śpiworach, dzieciaki zasnęły
dopiero po trzeciej nad ranem. Zwieńczeniem nocy było
pamiątkowe zdjęcie oraz wręczenie upominków i pamiątkowych dyplomów.
Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Kędzia z Pizzerii
„Apetita” za ufundowanie pysznej kolacji dla wszystkich
uczestników nocnej imprezy.
Mamy nadzieję, iż udało nam się ukazać bibliotekę - jako
miejsce atrakcyjne i tętniące życiem (nawet w nocy), które z
nudą nie ma nic wspólnego.
Z ŻYCIA BORECKIEJ BIBLIOTEKI...
W roku 2011 (od stycznia do listopada) do Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. należało 1024
czytelników, którzy wypożyczyli ogółem 22316 książek.
Biblioteka wzbogaciła się o 666 woluminów, w tym 89
egzemplarzy stanowiły dary. Budujący jest wzrost czytelnictwa
zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.
Biblioteka udostępnia 25 tytułów czasopism oraz 3 stanowiska
komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. W
bibliotece ważne miejsce zajmuje działalność kulturalnoedukacyjna mająca na celu promocję czytelnictwa. Przy
bibliotece działa Klub Miłośników Książek (15 osób), którego
spotkania odbywają raz w miesiącu oraz Akademia Młodego
Czytelnika w ramach, której zajęcia odbywają się, co najmniej
raz w tygodniu (należy do niej 140 dzieci). Biblioteka
zorganizowała cztery spotkania autorskie. Zaproszeni goście
to: Halina Radoła, Leszek Szczasny, Zbigniew Waleryś, Łukasz
Wierzbicki. Odbyło się również spotkanie z kosmetyczką
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Violettą Bartkowiak ph. „Jak dbać o urodę”. W spotkaniach
wzięli udział zarówno młodsi jak i dorośli czytelnicy biblioteki;
w sumie ponad 200 osób. Dla najmłodszych użytkowników
biblioteki zorganizowano warsztaty literackie z Franklinem (40
osób) oraz wielkanocny spektakl teatralny, który obejrzało 120
milusińskich.
W bibliotece odbywały się również cykliczne zajęcia ph
„FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE” (w których
uczestniczyło ponad 60 osób) i „WAKACJE W
BIBLIOTECE”, które zgromadziły w sumie ponad stu
pięćdziesięciu młodych czytelników. W bibliotece odbywały
się również tematyczne zajęcia dla dzieci m.in. „KWIATKI NA
DZIEŃ MATKI”, „ZŁOTA POLSKA JESIEŃ”. Uczniowie
szkół chętnie uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych, w tym
roku odbyło się ich 7.
W ramach trwającego Roku Czesława Miłosza biblioteka
zorganizowała spotkanie z poezją; była również gazetka
tematyczna oraz spotkanie poświęcone życiu i twórczości tego
wybitnego wieszcza.
W tym roku zorganizowano dla czytelników biblioteki dwa
wyjazdy do Teatru Muzycznego; pierwszy na spektakl pt.
„Andropauza”, drugi na widowisko pt. „Touch of Ireland” (w
obu wyjazdach wzięło udział 36 uczestników). Biblioteka była
również organizatorem kilku konkursów: plastycznych:
zimowego ph.„Zima lubi dzieci”, na projekt okładki książki;
czytelniczych: trzeciej edycji konkursu dla dzieci o tytuł
„MOLA KSIĄŻKOWEGO” oraz dla dorosłych czytelników o
tytuł „NAJAKTYWNIEJSZEGO CZYTELNIKA”. Na
przełomie września i października odbyła się trzecia edycja
cieszącego się dużym zainteresowaniem konkursu na prace z
plasteliny/modeliny ph. „Najciekawsza postać z bajki”, na
który wpłynęło ponad 80 prac z całej gminy Borek Wlkp. W
bibliotece odbywają się również pokonkursowe wystawy prac
oraz tematyczne wystawki książek.
Do najważniejszych imprez zorganizowanych w mijającym
2011 roku należy zaliczyć całonocną imprezę czytelniczą ph.
„Misiolandia’2011” w której wzięła udział 30-sto osobowa
grupa dzieci w wieku 7-12 lat. Gościem specjalnym wieczoru
była Pani Barbara Wawrzyniak, która przybyła do biblioteki w
galowym stroju myśliwskim. Bardzo ciekawie opowiedziała
milusińskim o swojej pasji; o zwierzętach leśnych, ich
zwyczajach oraz o ochronie przyrody. Największą atrakcją
okazał się jednak róg myśliwski, na którym Pani Basia zagrała
sygnały, rozbrzmiewające przy okazji polowań. Z okazji
przypadającego Międzynarodowego Roku Lasów dzieci
przeszły test ze znajomości przyrody, by później z
entuzjazmem podpisać deklaracje „Przyjaciela Przyrody”.
Drugim niezwykle ważnym wydarzeniem mijającego roku była
wrześniowa Konferencja Bibliotekarzy Powiatu Gostyńskiego.
Swoją obecnością spotkanie zaszczycił burmistrz Borku Wlkp.
Marian Jańczak. Dzieje Gminy spisywane są na bieżąco w
Kronice Gminnej, natomiast wydarzenia i imprezy, związane z
borecką książnicą w Kronice Biblioteki.
Użytkownicy Biblioteki mają możliwość skorzystania z
edukacyjnych gier planszowych, które znajdują się w czytelni.
Biblioteka była również współorganizatorem BALU
KOSTIUMOWEGO dla dzieci, który odbył się na początku
2011 roku, uczestniczyło w nim ponad 150 dzieci. W ramach
projektu „STARE FOTOGRAFIE- ZATRZYMANY CZAS” w
2011 roku ruszył pierwszy etap zatytułowany „ŚLADY
PRZESZŁOŚCI – LUDZIE, MIEJSCA, WYDARZENIA”,
którego celem jest zbieranie fotografii wykonanych przez

mieszkańców gminy do 1945 roku. Z myślą o starszych i
schorowanych czytelnikach od początku br. biblioteka
wprowadziła usługę „Książka na telefon”, polegająca na
bezpłatnym dostarczaniu do domów czytelników książek i
prasy.
Cały czas trwa również proces komputeryzacji bibliotecznych
zasobów. Wprowadzanie księgozbioru do bazy komputerowej
jest bardzo czasochłonne, jednak na początek 2012 roku
planowane jest uruchomienie elektronicznej wypożyczalni
książek.
Do szybkiej identyfikacji książek i czytelników zostanie
wykorzystany system kodów kreskowych, co ułatwi pracę
zarówno bibliotekarzom jak i użytkownikom biblioteki.
Na 2012 rok zaplanowano utworzenie Młodzieżowego Klubu
Miłośników Książek dla czytelników w wieku od 13 do 18 lat.
Kontynuowane również będą imprezy i zajęcia cykliczne, które
na stałe wpisały się do kalendarza imprez organizowanych
przez Bibliotekę Publiczną w Borku Wlkp.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
ZA WSPANIAŁĄ LEKCJĘ PRZYRODY!
Nadleśnictwo Piaski przekazało Sołectwu Wycisłowo i
harcerzom kwotę 1000zł za długotrwałą współpracę z przeznaczeniem na cele edukacyjno- krajoznawcze. Sołtys wsi Róża
Jędrosz postanowiła otrzymaną kwotę przekazać Samorządowi
Uczniowskiemu SP im, Edmunda Bojanowskiego w
Wycisłowie, dzięki czemu w listopadzie br. 40 uczniów w/w
szkoły pojechało do Poznania na spektakl o tematyce ekologicznej wystawiony przez scenę wrocławską Twister. W ciekawy
i humorystyczny sposób przekazano widzom wiele wiadomości nt. segregowania nieczystości, zdrowej żywności
oraz dbania o porządek wokół siebie. Po interesującym
spektaklu wszyscy udali się do Palmiarni, aby podziwiać
egzotyczne rośliny. Uczestnicy serdecznie dziękują Nadleśnictwu a szczególnie Panu nadleśniczemu Andrzejowi Wawrzyniakowi, który zawsze o nich pamięta.
Dziećmi opiekowały się Małgorzata Mróz, Grażyna Gogulska,
Paulina Szymczak i Róża Jędrosz.
TRADYCJA I FOLKLOR
Wizytówką i chlubą Borku Wlkp. są działające przy M-GOK
zespoły ludowe i chór, które pielęgnują nasze rodzime tradycje.
Zespół Regionalny “Borkowiacy”- w chwili obecnej skupia 20
osób, poszerzył repertuar o tańce wielkopolskie, widowiska
obrzędowe, okolicznościowe. Zespół utrwala elementy
regionalne kultury Wielkopolski, tańczy i śpiewa, prezentuje
widowiska teatralne, bierze udział w gminnych, powiatowych, wojewódzkich , ogólnopolskich i międzynarodowych
przeglądach i festiwalach. Kierownikiem Zespołu jest P. Teresa
Majchrzak.
Zespół Ludowy “Studzianna” liczy 7 osób i dzięki zaangażowaniu p. Teresy Sneli nadal działa aktywnie. Gra i śpiewa tam
gdzie lubią muzykę i śpiew. Uczestniczy w różnego rodzaju
przeglądach, konkursach, festiwalach, koncertach, spotkaniach, imprezach lokalnych, powiatowych i wojewódz-kich.
Efektem tej działalności jest wiele dyplomów uznania, nagród
oraz wyróżnień zdobytych przez zespół .
Koło Śpiewacze “Jutrzenka” pełni swą zaszczytną służbę:
Bogu w Kościele i Ojczyźnie podczas każdej narodowej
uroczystości. “Jutrzenka” przyczynia się także do uświetnienia
Kultu Matki Boskiej Pocieszenia na Zdzieżu. Koło jest bardzo
aktywne, bierze bowiem udział w zjazdach organizowanych
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przez Polski Związek Chórów i Orkiestr, w koncertach
jubileuszowych i okolicznościowych na terenie gminy
boreckiej, oraz województwa wielkopolskiego. Prezesem
chóru jest p. Helena Szymczak natomiast dyrygentem p.
Bronisław Szymczak. W listopadzie przyszłego roku Koło
Śpiewacze “ Jutrzenka” obchodzić będzie Jubileusz 120 – lecia
istnienia.
CO SIĘ DZIAŁO W M-GOK W BORKU WLKP?
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. realizuje
zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i
oświatowej oraz upowszechniania kultury. Jest organizatorem
wielu imprez, dzięki którym mieszkańcy gminy Borek Wlkp.
stają się nie tylko obserwatorami ale i współtwórcami życia
artystycznego, poprzez uczestnictwo w wielu koncertach,
turniejach, udział w konkursach, wystawach , poprzez
prezentacje swoich prac i umiejętności twórczych na imprezach
plenerowych , promując w ten sposób zakres działalności M –
GOK .
W M - GOK swoje zainteresowania mogą poszerzyć dzieci ,
młodzież oraz dorośli, poprzez udział w różnego rodzaju
zajęciach. Kółko Plastyczne – skierowane jest do dzieci w
wieku 6 do 12 lat. Zajęcia odbywają się w każdą środę o
godzinie 15:00. Kółko plastyczne prowadzi Marta Hojak, która
świetnie potrafi wykorzystać różne źródła inspiracji a praca z
dziećmi stanowi dla niej prawdziwą przyjemność. Dzieci są z
natury bardzo kreatywne i wykazują wspaniałe zdolności
twórcze. Twórczość plastyczna jest ważną formą ich działalności bez względu na wiek. Chętnie bawią się różnymi
technikami, wykorzystując przy okazji różnorodne materiały.
Rysują, malują, lepią z plasteliny, modeliny, tworzą swoje
niepowtarzalne, małe dzieła sztuki. W ten sposób opowiadają o
własnych uczuciach, wyrażają myśli i uczą się bacznie
obserwować świat. Ognisko taneczne - w zajęciach prowadzonych przez instruktorkę Justynę Chojnacką - pełną pomysłów na rozwój ścieżki tanecznej M- GOK i pasjonatkę
aktywności, obecnie bierze udział aż 65 uczestników tańczących w 5 różnych grupach wiekowych. Grupa najmłodsza
„Fit New” liczy 19 dzieci, Zespół „Fit Kid” double liczy 6
dziewcząt i 6 chłopców; „Fit Girls” liczy 10 dziewcząt, w „Fit
Kid” tańczy obecnie 15 dziewcząt a w najstarszej grupie „Fit
Star” trenuje 9 utalentowanych nastolatek. Treningi obejmują
ćwiczenia rytmizujące, zabawy muzyczno-ruchowe, taniec
nowoczesny, elementy tańca towarzyskiego i współczesnego,
użytkowego, ludowego oraz konwencję show dance. Grupy
prezentują umiejętności taneczne podczas różnorodnych
uroczystości, pokazów, turniejów oraz biorą udział w
corocznych imprezach wakacyjnych czy integracyjno rekreacyjnych spotkaniach i wyjazdach. Spotkania Klubu
Seniora odbywają się regularnie co dwa tygodnie. Uczestniczy
w nich około 30 – 35 osób. Funkcję przewodniczącej klubu
pełni p. Mirosława Winnowicz. Dla klubowiczów organizowane są wycieczki, pokazy, koncerty, prelekcje, występy
artystyczne dzieci oraz pokazy tańca, które odbywają na
czwartkowych spotkaniach. Członkowie Klubu również
bardzo chętnie organizują potańcówki andrzejkowe, karnawałowe , uczestniczą w spotkaniach opłatkowych, noworocznych i okolicznościowych.
W mijającym roku M – GOK był organizatorem lub współorganizatorem imprez i przedsięwzięć, które promowały naszą
gminę i działalność jednostki kultury: Bal Kostiumowy dla
dzieci; Zajęcia półkolonijne dla dzieci i młodzieży z gminy
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Borek Wlkp. (zajęcia taneczne ph. „ Zimowo i Karnawałowo
oraz „ Zimowo i Walentynkowo”, zajęcia plastyczne ph.”Poczuj się artystą”, zabawy umysłowe ph. „Zimowy zawrót
głowy” oraz wycieczka autokarowa na lodowisko i kręgielnię); Gminny Konkurs Plastyczny ph.”Aktywne i bezpieczne
Ferie 2011”; Koncert „Tercetu Egzotycznego” z okazji Dnia
Kobiet; Walentynki oraz Uroczysty Dzień Babci i Dziadka w
Klubie Seniora; Wycieczka Klubu Seniora do Nadleśnictwa
Piaski; Warsztaty Plastyczne z okazji Dnia Matki dla kl. szkół
podstawowych; Gminny Konkurs Plastyczny na Ozdobę
Wielkanocną; Turnieje Warcabowe w warcabach 64 –
polowych o Puchar Burmistrza Borku Wlkp. oraz o Puchary
Prezesa PBS w Gostyniu; Majówka; Dni Borku Wlkp. ( Turniej
KGW w układaniu bukietów, występy Grup Tanecznych M –
GOK); IV edycja Konkursu Fotograficznego ph. „Dzieci w
obiektywie”; Konkurs Fotograficzny ph. „Las moja miłość”
(udział prac w konkursie ogólnopolskim); Mini Obóz
Wędrowny dla dzieci i młodzieży – I i II turnus ( zajęcia w :
Gospodarstwie Agroturystycznym „Na Leśnej” w Bachorzewie, „Villi Natura” w Dolsku, Parku Linowym „Tarzan” w
Lesznie, Aquaparku w Jarocinie); „Kraina Plastyki” – wakacyjne zajęcia plastyczne; Plenerowe warsztaty taneczne
„Roztańczone lato 2011”; „Zostań mistrzem” – gry i zabawy
dla dzieci ; Gminny Konkurs plastyczny „Z moją rodziną
zawsze wspaniale spędzam czas”; „Zakończenie Lata 2011”;
„Gminny Konkurs Plastyczny „Owocowo – warzywny cudak”
oraz „Barwy Jesieni” – udział prac w konkursie międzynarodowym; Jesienne warsztaty plastyczne dla kl. szkół podstawowych; Uroczyste spotkanie Seniorów z okazji „Dnia
Seniora”; Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych.
TURNIEJ WARCABOWY
W WARCABACH 64 - POLOWYCH
Warcaby to wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu. Są
bardzo emocjonującą i interesującą grą. W niedzielny poranek
dnia 4 grudnia borecki dom kultury gościł miłośników
rozgrywek warcabowych na Otwartym Turnieju Warcabowym
o Puchary Burmistrza Borku Wlkp. oraz Prezesa Powiatowego
Banku Spółdzielczego w Gostyniu. W zawodach wzięło udział
35 osób. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał sędzia
- p. Mieczysław Kowalski. Klasyfikacja rozgrywek przedstawia się następująco:
DZIECI:
I miejsce – Michał Otworowski;
II miejsce – Michał Roszak
III miejsce – Katarzyna Wojtkowiak
MŁODZIEŻ: I miejsce – Erwin Kuszyński;
II Natalia Maślak III miejsce – Robert Przybylak
DOROŚLI: I miejsce – Edward Karpiński
II miejsce – Robert Kątny
III miejsce - Stanisław Glura
Po pięciu godzinach turniejowych zmagań zwycięzcy odebrali
z rąk Przewodniczącego LZS p.Stefana Wawrzyniaka,
Sekretarza Gminy Borek Wlkp. p.Elżbiety Pawlak oraz Prezesa
PBS w Gostyniu puchary, pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dodatkowo nagrodzoną, najlepszą
zawodniczką turnieju, okazała się Barbara Momot. Natomiast
najlepszym zawodnikiem z Powiatu Gostyńskiego został p.
Stanisław Glura. Osoby te otrzymały promocyjne upominki ze
Starostwa Powiatowego w Gostyniu , które objęło honorowy
patronat nad imprezą, wręczone przez Wicestarostę Powiatu
Gostyńskiego p.Janusza Sikorę. Wszystkich uczestników
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turnieju obdarowano chrupkami ufundowanymi prze p.
Franciszka Celkę. Dla warcabistów przygotowano słodki
poczęstunek, którego sponsorem była Piekarnia „Hast”.
Patronat medialny nad impreza sprawowało „Życie Gostynia”
Organizatorem przedsięwzięcia była Rada Miejsko – Gminna
Ludowych Zespołów Sportowych oraz Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. Organizatorzy dziękują
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie turnieju.
ANDRZEJKOWE ŚWIĘTO WRÓŻB I ZABAW
„Nalej wosku na wodę, ujrzyj swoją przygodę… Dziś cień
wosku Ci ukaże co ci życie niesie w darze…” czas sprzyja
magii, przepowiadaniu przyszłości i wspólnej zabawie. Z tej też
okazji 24 listopada już po raz trzeci Miejsko- Gminny Ośrodek
Kultury w Borku Wlkp. zorganizował dla uczniów najmłodszych klas Szkół Podstawowych z gminy Borek Wlkp.
„Andrzejkowe Święto Wróżb i Zabaw”. Imprezę, w której
łącznie wzięło udział dziewięćdziesięcioro uczniów z Borku
Wlkp. i Wycisłowa, zaplanowała i prowadziła instruktorka MGOK Justyna Chojnacka.
Wspólne spotkanie miało na celu przybliżenie dzieciom
tradycji kultywowanych w wigilię św. Andrzeja oraz zabaw i
przepowiedni związanych z „Katarzynkami”. Tegoroczna
edycja poszerzona została o blok tematycznych konkurencji i
rywalizację „na wesoło” pomiędzy poszczególnymi klasami.
Zaplanowano zawody, w których miał wyłonić się pretendent
do czarodziejskiego tytułu „HOKUS POKUS”. Jak się jednak
okazało, za sprawą magii, tablica z punktacją ostatecznie
zniknęła i zwycięzca nie został wyłoniony- za to wspaniałymi
nagrodami ufundowanymi przez M- GOK obdarowana została
każda klasa.
Andrzejkowe przedpołudnie przepełnione było radosnym
gwarem, konkursami, wróżbami, tańcami z animatorką i
śpiewem. Lał się wosk przez klucz, odczytywano imiona
przyszłych miłości i drogę kariery, a przez całą salę wędrowały
układane przez dzieci buty. Był też czas na regenerację sił
słodką przekąską- cukierkami i ciasteczkiem z ukrytą wewnątrz
dobrą wróżbą.
DZIEŃ SENIORA W ZWIĄZKU EMERYTÓW
Członkowie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Borku Wlkp. obchodzili 12 października br.
„Dzień Seniora”. Spotkanie odbyło się w sali M-GOK. Na
uroczystość przybyli zaproszeni goście m. in. Przewodniczący
Rady Miejskiej Borku Wlkp. Pan Roman Kręciołek oraz Pan
Andrzej Pospieszyński Starosta Gostyński, Przewodniczący
Zarządu Rejonowego PZERiI w Gostyniu, którzy złożyli
seniorom życzenia. W części artystycznej zaprezentowała się
grupa taneczna dziewcząt z M – GOK pod kierunkiem Pani
Justyny Chojnackiej. Obecnym na spotkaniu bardzo podobał
się występ,o czym świadczyły gromkie brawa. Przewodnicząca
przedstawiła sprawozdanie z rocznej działalności Koła, a także
złożyła wszystkim seniorom życzenia zdrowia, wiele dobrego
w jesieni życia oraz podziękowała darczyńcom za pomoc
finansową i rzeczową. Członkowie Koła przygotowali na tą
okoliczność wiersze, monologi oraz wspólnie śpiewali
piosenki. Szczególne brawa otrzymał kolega Andrzej Szydłowski za solowy występ. Spotkanie zakończono wspólną
kolacją oraz słodkim poczęstunkiem.
JESIENNE WARSZTATY PLASTYCZNE Z M – GOK

Natura tworzy wokół barwne dekoracje. „Z drzew spadają złote
liście, aż się w oczach mieni, tyle złota i korali w jesieni, w
jesieni!” ( M. Konopnicka).
Wspaniałe dary przyrody postanowiły wykorzystać dzieci z
klasy I b ze Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp., które gościły
w M - GOK wraz z Panią Reginą Kot. Zaprzyjaźnieni
uczestnicy warsztatów plastycznych wykonali wspaniałe
dekoracje o tematyce jesiennej. Prowadząca zajęcia – Marta
Hojak, jako motyw przewodni pracy wybrała sympatycznego
jeża z wiersza Hanny Zdzitowieckiej. Sylwetki jeży wykonały z
papieru sprawne, dziecięce paluszki. Grzbiety zwierzątek
pokryły misternie kolcami. Jeżyki wyglądały jak żywe, które
mali miłośnicy przyrody umieścili w jeżowych gniazdkach.
Dzieci włożyły w swoje dzieło wiele serca, pracy i twórczej
wyobraźni. Efekt jest imponujący! Dekoracje budzą podziw i
przyciągają wzrok każdego, kto znajdzie się w ich pobliżu.
Wspaniale prezentują się, wisząc na gazetce w klasie uczestników zajęć.
Płynie z nich też ważne przesłanie: nie zapominajmy o
zwierzętach! Pomóżmy im przetrwać zimę! Nie sprzątajmy
dokładnie ogrodu, pozostawmy w nim sterty liści i gałęzi, by
jeże miały gdzie zbudować swe zimowe gniazdo.
„OWOCOWO – WARZYWNY CUDAK”
Owoce i warzywa są bardzo smaczne oraz zdrowe - dlatego
chętnie je zjadamy. Mogą stanowić one również wspaniały
element dekoracyjny i to nie tylko w swojej naturalnej
postaci… M – GOK w Borku Wlkp. oraz XIV Drużyna
Harcerska Wycisłowo zaprosiła dzieci, młodzież oraz
dorosłych mieszkańców Gminy Borek Wlkp. do konkursu ph
„Owocowo-warzywny cudak”. Aby wziąć udział w konkursie
należało wykonać stworka-potworka z rumianych jabłek,
zielonych gruszek, pękatych dyni , z ogóreczków i cukini.
Wszystkie sympatyczne, uśmiechnięte cudaki stanęły do
konkursu. Pomysłowość uczestników przerosła najśmielsze
oczekiwania organizatorów.
Komisja w składzie: Elżbieta Sierszulska – przewodnicząca
jury, Regina Kot oraz Marta Hojak dokonała oceny 84 prac
wykonanych przez 80 uczestników. Wyłoniono następujących
zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA – 5 – 6 LAT
I MIEJSCE – Maria Świdurska – Przedszkole Karolew
II MIEJSCE – Jakub Kaczmarek - ZS Zimnowoda
III MIEJSCE - Zuzanna Paradysz – Przedszkole Karolew
Wyróżnienie – Marcelina Olszak – Przedszkole Karolew
Wyróżnienie – Anna Szymczak – Przedszkole Karolew
II KATEGORIA – 7 – 10 LAT
I MIEJSCE – Janowski Artur – SP Wycisłowo
II MIEJSCE – Patrycja Wosik – SP Zalesie
III MIEJSCE - Bartosz Wosik - SP Zalesie
IV MIEJSCE - Witold Drukarczyk – ZS Zimnowoda
V MIEJSCE - Maria Snela – SP Wycisłowo
Wyróżnienie – Mateusz Marciniak – ZS Zimnowoda
Wyróżnienie – Julita Izydorczyk – SP Wycisłowo
Wyróżnienie – Aleksandra Kędzia – SP Wycisłowo
Wyróżnienie – Aleksandra Walkowiak – SP Wycisłowo
III KATEGORIA – 11 – 14 LAT
I MIEJSCE
– Adrian Janowski – SP Wycisłowo
II MIEJSCE
– Tomasz Tronina – SP Wycisłowo
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III MIEJSCE - Sylwia Drukarczyk ZS Zimnowoda
Wyróżnienie - Anna Świdurska – ZS Borek Wlkp.
Wyróżnienie - Karolina Jankowska – ZS Borek Wlkp.
IV KATEGORIA – 15 – 18 LAT
Wyróżnienie – Dawid Jankowiak – ZS Borek Wlkp.
NAUCZANIE INDYWIDUALNE
Wyróżnienie – Izabela Dopierała
Wyróżnienie – Michał Dopierała
Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. W dniach od 25.10 – 02.11.2011 r. można było
obejrzeć wystawę pokonkursową , która znajdowała się na
trawniku przed budynkiem M – GOK. Wszystkie owocowo –
warzywne cudaki wzbudzały ogromne zainteresowanie i
zachwyt przechodniów. Była to już trzecia edycja konkursu.
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„LAS- MOJA MIŁOŚĆ”.
W dniu 21 października 2011 r. w auli Zespołu Szkół Leśnych
im. Leśników Polskich w Białowieży odbyła się uroczysta Gala
VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego, V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów
Amatorów i I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.
Konkursy przeprowadzono pod wspólnym hasłem „Las – moja
miłość”.
W czerwcu b.r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku
Wlkp., Nadleśnictwo Piaski i XIV Drużyna Harcerska z
Wycisłowa, na podstawie regulaminu V Ogólnopolskiego
Konkursu Fotograficznego, zorganizowały konkurs dla
miejscowej młodzieży. Wszystkie nadesłane zdjęcia z gostyńskich i śremskich lasów zgłoszono do konkursu w Białowieży.
Ku naszemu zaskoczeniu zdjęcia z naszych lasów wykonane
przez młodych artystów znalazły uznanie wymagającego jury i
z powodzeniem konkurowały z widokami przyrody z bardziej
lesistych stron Polski.
W białowieskim Konkursie Fotograficznym wzięło udział 75
uczestników, którzy nadesłali 313 zdjęć. Zdjęcia z terenu
Nadleśnictwa Piaski wykonane przez miejscowych fotografów
amatorów zdobyły poniższe miejsca.
Kategoria do 15 lat
Przyrodnicze zdjęcie krajobrazowe
I miejsce za zdjęcie „Poranek w lesie” – Krzysztof Klaczyk z
Borku Wielkopolskiego
II miejsce za zdjęcie „Leśna torfica” – Marcin Urbański z
Książa Wielkopolskiego
Leśny szczegół
II miejsce za zdjęcie „Asia i las 042” – Joanna Łeńska z Książa
Wielkopolskiego
III miejsce za zdjęcie „Kwiatek” – Katarzyna Grześczyk z
Gostynia
Kategoria 16-20
Przyrodnicze zdjęcie krajobrazowe
III miejsce za zdjęcie „Warto czasem zwolnić” – Jędrzej
Urbański z Krobi
Nagrody specjalne członka jury – Zenona Lewartowskiego
- za zdjęcie „Jesienny spacer”- Krzysztof Klaczyk z Borku
Wielkopolskiego (do 15 lat)
- za zdjęcie „Wschód słońca”- Jędrzej Urbański z Krobi (16-20
Lat)
Nagroda specjalna członka jury – Romana Rogozińskiego za
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zdjęcie „Nić pamięci” – Władysław Waleński z Pępowa.
Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i dziękujemy
rodzicom Krzysztofa Klaczyka oraz Władysława Waleńskiego
za obecność na Gali Konkursu i reprezentowanie naszej
społeczności podczas wręczania nagród.
Z WIZYTĄ W OŁAWIE
Oława – położona między dwoma rzekami, na dość urodzajnych glebach, przy szlaku handlowym z Wrocławia do
Krakowa miała od początku swojego istnienia szanse rozwinięcia się w ważny ośrodek rolniczy, a później handlowy i
rzemieślniczy. Już u schyłku panowania Mieszka I Oława wraz
ze Śląskiem należała do państwa polskiego. W 1235 r. książę
Henryk I Brodaty wydał dokument, w którym wyraża wolę,
żeby Wójt sprawował władzę w mieście.
Z okazji 777 lat praw miejskich Oławy zorganizowano
wystawę filatelistyczną, w której to udział wzięli członkowie
Młodzieżowego Koła Filatelistów przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. Wystawa miała miejsce w
Oławskim Ośrodku Kultury w dniach 22-24 września 2011 r.
Zakończenie wystawy a zarazem palmares odbył się w sobotę
24 września, na który wystawcy zostali zaproszeni. Sąd
Konkursowy uhonorował członków MKF dyplomami w randze
medali:
Marek Kwaśniewski za eksponat ,,Ku gwiazdom” medalem
dużym srebrnym,
Młodzieżowe Koło Filatelistów za eksponat ,,Przyroda Polska”
medalem dużym srebrnym,
Opiekun koła za swój eksponat ,,A słowo ciałem się stało”
medal srebrny.
Na zakończenie, Sąd Konkursowy gratulował wszystkim
wystawcom uzyskanych wyróżnień i dziękował za udostępnienie swoich eksponatów, co pozwoliło na zorganizowanie w
Oławie kolejnej wystawy stojącym na wysokim poziomie
filatelistycznym.
Przy okazji wystawy młodzi filateliści mieli okazję zwiedzić
,,Śląski Wawel” Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz
kościół Podwyższenia Krzyża z pięknymi malowidłami.
Można zaliczyć tę wycieczkę za udaną na rozpoczęcie nowego
roku filatelistycznego MKF.
Spotkania Młodzieżowego Koła Filatelistów odbywają w
drugi i czwarty piątek każdego miesiąca o godz. 17.00 w
Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp.
Opiekunem Koła jest Andrzej Świdurski.
ŚWIĘTO SENIORÓW
17 listopada br. członkowie boreckiego Klubu Seniora
działającego przy M – GOK w Borku Wlkp. uroczyście
obchodzili Dzień Seniora. Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Klubu – p. Mirosława Winnowicz, która po serdecznym powitaniu przybyłych zaprosiła do wspólnej zabawy.
Dzień ten był doskonałą okazją do integracji pokoleń, bowiem
z bardzo aktywnymi życzeniami w formie programu artystycznego wystąpili uczniowie kl. II i III Szkoły Podstawowej w
Wycisłowie, przygotowanego pod kierunkiem p. Róży Jędrosz
oraz p. Grażyny Gogulskiej. Następnie obecnym na sali
jubilatom złożono życzenia pomyślności i długich lat życia w
zdrowiu i pogodzie ducha , po czym wszyscy obecni odśpiewali
tradycyjne „sto lat”. Zadbano także o sprawność ruchową
uczestników spotkania, nie jedna młoda osoba mogłaby
pozazdrościć gibkości naszym seniorom podczas zręcz-
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nościowych zmagań przeprowadzonych przez gości z Wycisłowa. Nie zabrakło również śpiewów i tańca oraz tematów do
wspólnych rozmów. Wieczór wszystkim upłynął w miłej i
radosnej atmosferze.
I GMINNE HALOWE MISTRZOSTWA STRAŻAKÓW
W PIŁCE NOŻNEJ
W niedzielne popołudnie 23 października 2011r. w Zespole
Szkół w Zimnowodzie odbyły się I Gminne Halowe
Mistrzostwa Strażaków w Piłce Nożnej. Turniej zorganizowany został w ramach Festynu Charytatywnego w celu
zebrania środków na leczenie i rekonwalescencję Patryka –
ucznia I klasy Gimnazjum w Zimnowodzie.
W mistrzostwach wzięło udział 14 drużyn z gminy Borek Wlkp.
i gościnnie dwie drużyny z Godurowa.
W kategorii zawodników w wieku 16 – 30 lat rozgrywki
prowadziły drużyny z OSP Bolesławów, Borek Wlkp.,
Bruczków, Karolew, Siedmiorogów Drugi, Skoków (dwie
drużyny), Strumiany, Zimnowoda (dwie drużyny), Godurowo
(2drużyny).
I miejsce zajęli zawodnicy z Godurowa (2), II – Zimnowody, III
– Godurowa (1).
W kategorii ponad 30 lat startowały cztery drużyny, z których
zwycięsko wyszli strażacy z Karolewa, przed Siedmiorogowem Drugim, Borkiem Wlkp. i Skokowem.
Mecze sędziowali: Rafał Szmyt i Tomasz Marszałek.
Imprezę zaszczycili swoją obecnością m.in. Jacek Mostowy –
Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w
Gostyniu, Roman Danielczyk – Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej OP ZOSP RP w Gostyniu oraz Dyrektor Zespołu
Szkół w Zimnowodzie – Pani Barbara Krzekotowska. Wiele
braw zebrał przybyły na Festyn Jakub Giermaziak – kierowca
wyścigowy, startujący w wyścigach Porsche Supercup.
Puchary za zdobycie czołowych miejsc zostały ufundowane
przez Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu,
Prezesa Oddziału Miejsko- Gminnego w Borku Wlkp., Prezesa
OSP w Zimnowodzie oraz Pana Stanisława Błaszczyka.
RUNDA O MISTRZOSTWO KLASY OKRĘGOWEJ
ZAKOŃCZONA
Wisła Borek Wielkopolski zakończyła rundę jesienną piłkarskich rozgrywek o mistrzostwo klasy okręgowej OZPN
Leszno. Podopieczni Tomasza Gawrońskiego jako beniaminek
mają przed sobą bardzo trudne zadanie, by utrzymać zespół w
wyższej klasie rozgrywek. Obecnie zajmują 12 miejsce
zdobywając w 17 spotkaniach 17 punktów. Wisła jesienią grała
nierówno. W spotkaniach z liderami rozgrywek (2:1 z PKS
Racot, 4-1 ze Spartą Miejska Górka czy 0:0 z Pogonią Śmigiel)
urywała punkty pokazując przy okazji piękną grę. Mecze z
drużynami słabszymi kończyły się zazwyczaj porażkami(1:3 z
Sokołem Kaszczor,, 0:2 z Adwańcem Pakosław czy 0:2 z
Krobianką Krobia). Już 10 marca 2012 wiślacy wznowią
ligowe rozgrywki w spotkaniu z Pogonią Śmigiel.
Wiślacy grają jeszcze na tzw. „drugim froncie” czyli w
Pucharze Polski. Początkowo Wisła miała zagrać na koniec
jesieni mecz kolejnej rundy ze Spartą Miejska Górka, jednak w
ostateczności przeniesiono na 4 marca 2012 r.
11 listopada br. Wisła Borek Wlkp. uczyniła pierwszy krok "ku
lepszemu". W tym dniu oficjalnie została nawiązana współpraca partnerska pomiędzy Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Gostyniu a boreckim Klubem.
Podczas ostatniego spotkania ligowego na własnym boisku

wiceprezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu
Jarosław Celka wręczył naszemu Klubowi komplet strojów
sportowych, w których nasi zawodnicy wystąpili w spotkaniu
ze SPARTĄ Miejska Górka. Jak wiemy nowe stroje przyniosły
pierwszy ligowy sukces niosąc Wiślaków do zwycięstwa 4:1.
Obecnie trwają przygotowania do obchodów 100-lecia
istnienia Klubu. Główne obchody tego niebywałego święta
przypadać będą na 9-10 czerwca 2012 r. W programie obchodów przewidziano szereg atrakcji począwszy od meczów
pokazowych, turniejów piłkarskich czy uroczystych obchodów
100-lecia Wisły połączonych z Mszą Św. Także dla dzieci i
młodzieży zostaną przeprowadzone jubileuszowe konkursy
plastyczne czy turnieje piłkarskie. Z tej okazji zostaną wydane
także pamiątki jubileuszowe upamiętniające przyszłoroczne
wydarzenie. Już dziś zachęcamy do nabywania szalików
klubowych w cenie 20 zł. Zamówienia można dokonywać u
sekretarza Klubu Tomasza Marszałka tel. 504504660.
ŚWIĘTO KOBIET Z KRYSTYNĄ GIŻOWSKĄ
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Miejski w
Borku Wlkp. serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na
koncert KRYSTYNY GIŻOWSKIEJ, który odbędzie się dnia
09.03.2012 r. w Sali Bankietowej Mróz S.A.
Bilety w cenie 30zł można nabyć w siedzibie M – GOK (ul.
Powstańców Wlkp. 4) od dnia 02.01.2012 r., rezerwacja
biletów pod nr. tel . 65 5716534.
SKORZYSTAJ Z SZANSY LEADERA!
Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z
Wyobraźnią" w Koźminie Wlkp.
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z
Wyobraźnią" w Koźminie Wlkp.
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413
- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
1. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
- termin składania wniosków: od 27 grudnia 2011 r. do 09
stycznia 2012 r.
- limit dostępnych środków: 46.492,75 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację minimum
30 punktów w ocenie.
2. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania: "Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej"
- termin składania wniosków: od 27 grudnia 2011 r. do 09
stycznia 2012 r.
- limit dostępnych środków: 46.492,75 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację minimum
30 punktów w ocenie.
3. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania: "Odnowa i rozwój wsi"
- termin składania wniosków: od 27 grudnia 2011 r. do 09
stycznia 2012 r.
- limit dostępnych środków: 236.384,25 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację minimum
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- minimum 30 punktów w ocenie.
4. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia
celów tej osi: tzw. „Małych projektów”
- termin składania wniosków: od 27 grudnia 2011 r. do 09
stycznia 2012 r.
- limit dostępnych środków: 135 558,25 zł.
- minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację
minimum 30 punktów w ocenie.
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać
bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" w Koźminie Wlkp.,
ul. Borecka 25a, 63-720 Koźmin Wlkp., od poniedziałku do
piątku, w godz.: 10.00-14.00.Szczegółowe informacje
dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania, kryteria wyboru
operacji przez LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" określone w
LSR, w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji
operacji
w ramach
LSR Zawodowej
oraz wykaz dokuOtwarcie
Zakładu
Aktywności
mentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów
wyboru operacji określonych w LSR, dostępne są:
- w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią" oraz na stronie internetowej LGD:
www.wielkopolskazwyobraznia.pl,
- w siedzibie Departamentu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie internetowej programu:
www.prow.umww.pl,
- a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa: www.armir.gov.pl, w przypadku
operacji, o których mowa w punktach: 1. i 2.
Dodatkowo informacji udzielają pracownik biura oraz Prezes
LGD: nr tel.: 782 386 222, 782 384 222.

STRUCEL ŚWIĄTECZNY
Ciasto
2 szklanki mąki
2,5 dag drożdży ( rozczyn – drożdże , łyżka mąki i cukru)
5 łyżek śmietany ukwaszonej
1 jajko
2 łyżki cukru
½ kostki margaryny
Wszystkie składniki zagnieść i ciasto
rozwałkować na dwa makowce
Masa makowa
50 dag maku, parzyć ½ godz, skręcić 2 razy
15 dag cukru
1 olejek migdałowy
3 dag masła roślinnego (1/8 kostki z 250 g)
2 białka
1 paczka rodzynek
3 łyżki miodu
Do stopionego masła roślinnego dodać cukier,
Przedszkolaki
miód, mak, olejek i rodzynki.
Smażyć mieszając
z pianą z białek.
Kruszonka
¾ kostki margaryny z murzynkiem
¾ szklanki cukru
1i1/3 szklanki mąki
1 cukier waniliowy
Na rozwałkowane ciasto włożyć letnią masę makową i zawinąć
w rulon. Piec około 25-30 minut w temperaturze 180 o C (aż się
zarumieni)
SMACZNEGO!!!
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