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Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Borek Wlkp.
,,Jest w naszym kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny
przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.
Ten przepiękny, polski zwyczaj łamania się opłatkiem opisał
poeta Cyprian Kamil Norwid.
W Polsce święta Bożego Narodzenia to wyjątkowa i piękna tradycja
kulturowa. To czas radości, pojednania i oczekiwania. Czekamy z nadzieją,
że Syn Boży przychodząc na świat przyniesie do naszych domów pokój, miłość i wzajemne wybaczenie.
W imieniu własnym, radnych Rady Miejskiej , pracowników Urzędu Miejskiego
oraz redakcji Magazynu Samorządowego , pragniemy złożyć Państwu życzenia spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia uwolnionych od codziennego pośpiechu i niepokoju. Świąt, które
wypełnią rodzinne domy zapachem choinki a serca pokojem i wzajemną życzliwością.
Niech Nowy 2013 rok przyniesie Państwu to co najcenniejsze – dobre zdrowie,
miłość najbliższych,życzliwych przyjaciół oraz spełnienie wszelkich życiowych planów i zamierzeń
życzą:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Borku Wlkp.
Roman Kręciołek

Burmistrz Borku Wlkp.
/-/Marian Jańczak

Stowarzyszenie “Wielkopolska z Wyobraźnią”
oraz Burmistrz Borku Wlkp.
serdecznie zapraszają na borecki rynek

w niedzielę
16 grudnia o godz. 15.00
na

W programie między innymi:
żywa szopka bożonarodzeniowa
warsztaty artystyczne
jarmark świąteczny

prezentacja wielkopolskiego stołu wigilijnego
konkursy i zabawy oraz wiele ciekawych atrakcji

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.

www.borekwlkp.pl
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PODZIĘKOWANIE ZA SZTANDAR
"Sztandar całuje się z namaszczeniem jak ręce matki,
rękę, oddaje szacunek". Społeczny Komitet Fundacji
,,Jutrzenka’’ składają serdeczne podziękowanie
przyczynili się do ufundowania sztandaru i
Chóru Śpiewaczego ,,Jutrzenka”. W wyniku
2011 roku do 10 czerwca 2012 roku przez
bankowe zebrano środki pieniężne w kwocie
wysokości 12.700,00 zł przeznaczono na zakup
zaszczytnego wręczenia sztandaru. Pozostała kwota
statutową Chóru ,,Jutrzenka’’.

bowiem sztandar to Ojczyzna, to Matka, którą się całuje w
Sztandaru z siedzibą w Borku Wlkp. oraz Chór
wszystkim Darczyńcom i Sponsorom, którzy
przygotowania uroczystości nadania sztandaru dla
zbiórki publicznej prowadzonej od 21 czerwca
dobrowolne wpłaty na wskazane konto
13.030,00 zł. Zgromadzone środki pieniężne w
sztandaru oraz organizację uroczystości
330,00 zł zostanie przeznaczona na działalność

OBCHODY JUBILEUSZU 120-LECIA KOŁA ŚPIEWACZEGO “JUTRZENKA”
Koło Śpiewacze „Jutrzenka” 22 września obchodziło swój Jubileusz 120 lecia.
Z tej okazji podczas mszy św. w Sanktuarium na Zdzieżu został poświęcony sztandar. Mszę św. w intencji śpiewaków żyjących i
zmarłych koncelebrował w asyście czterech księży ks. Proboszcz Daniel Litkowski. Obecny był również ks. Stanisław Jankowiak z
Bawarii.
Po mszy św. dalsze uroczystości jubileuszowe trwały w sali M-GOK w Borku Wlkp., gdzie przybyłych gości uroczyście powitała p.
Prezes Chóru Kazimiera Szymczak słowami: „Zjednoczyła nas pieśń, pieśń – która od wieków potwierdzała naszą tożsamość,
utwierdzała nas w przekonaniu, że śpiew i muzyka są świadectwem głębokiej więzi. Jak mówi jeden z naszych kompozytorów „Śpiewaj
najpiękniej, najprościej i rozkołysz pieśnią cały świat”.
Podczas uroczystości fundatorzy wręczyli prezesowi ZOPZChiO w Lesznie Tadeuszowi Paprockiemu odnowiony sztandar Koła
Śpiewaczego „Jutrzenka”, który aktem nadania Zarząd Oddziału przekazał go Prezesowi KŚ „Jutrzenka” Kazimierze Szymczak.
Chrzestnymi sztandaru zostali p. Maria Mróz i p. Piotr Giermaziak. Nadmienić należny , że sztandar ufundowało 35 darczyńców i tylu
wbiło pamiątkowy gwoźdź w drzewiec sztandaru.
Niektóre elementy sztandaru zostały przeniesione ze sztandaru Koła z 1938 roku. Awers sztandaru przestawia pośrodku godło
państwowe i herb Borku Wlkp., nad nimi korona Matki Bożej na Zdzieżu, a u góry napis Koło Śpiewacze „Jutrzenka”.
Rewers przedstawia u góry św. Cecylię, po środku lira śpiewacza i napis ”pieśń na ustach miłość w sercu”.
Po części oficjalnej zebrani wysłuchali jubileuszowego koncertu oraz uczcili minutą ciszy zmarłych druhów, a następnie zaproszeni
goście składali Jubilatom życzenia.
Obchody zakończyła wspólna zabawa, która rozpoczęła się o godzinie dwudziestej w sali bankietowej ZPM „MRÓZ”.
Koło Śpiewacze „Jutrzenka” w Borku Wlkp. zostało założone 13 listopada 1892 roku przez ks. Aleksandra Barandowskiego, który został
pierwszym Prezesem Koła. Zostało utworzone jako jedno z pierwszych w Wielkopolsce w celu podtrzymywania ducha narodu polskiego
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przeciwko germanizacji pod zaborem pruskim. Już w roku następnym Koło przystąpiło do związku Kół Śpiewaczych w Wielkim
Królestwie Poznańskim. Według zapisów kronikarskich członkowie koła brali wówczas udział w różnego rodzaju uroczystościach i
zjazdach. Po odzyskaniu niepodległości Państwa Polskiego w okresie międzywojennym chórzyści brali udział w zjazdach, akademiach
państwowych i uroczystych mszach świętych. Działalność Koła miała wówczas duży wpływ na rozkwit życia kulturalnego Borku.
Ważnym wydarzeniem było poświęcenie sztandaru połączone z Jubileuszem 25-lecia istnienia Koła.
W okresie okupacji hitlerowskiej wielu śpiewaków znalazło się w niewoli a ci pozostali spotykali się tajnie śpiewając pieśni patriotyczne,
religijne i ludowe. Po zakończeniu działań wojennych Koło oficjalnie wznowiło działalność w 1945 roku. Pierwszym dyrygentem została
Maria Durzyńska, a następnie przez wiele lat zespołem dyrygował Ignacy Maciejewski.
Dużym wkładem pracy w działalność Koła zasłużył Wojciech Paczyński Kierownik Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp., który był
długoletnim honorowym dyrygentem i mobilizował młodzież do udziału w śpiewaniu. Równie duże zasługi w działalność chóru wzniósł
Edward Pierzchałka. Przez okres 10 lat chórem dyrygował Jerzy Stanikowski a akompaniował Zygmunt Kołakowski. Obecnie
akompaniuje Artur Osowicz.
Obecnie od 15 lat chórem dryguje druh Bronisław Szymczak, który w 2012 roku otrzymał dyplom od Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za długoletnią aktywną pracę na rzecz chóralistyki polskiej w środowisku lokalnym. Kołem kieruje od 15 lat Prezesem
Kazimiera Szymczak, która w czasie działalności Koła sprawowała funkcję wiceprezesa i przez 17 lat była skarbnikiem. Za swoją
długoletnią aktywną działalność społeczną na rzecz rozwoju ruch muzycznego w środowisku lokalnym otrzymała dyplom od Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obecnie Koło liczy 29 czynnych członków. Bierze udział w Świętach Pieśni i muzyki oraz przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanych
przez Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie.
Uświetnia koncertami wszystkie uroczystości państwowe, kościelne i festyny organizowane na terenie naszej gminy.
Za swoją działalność Koło Śpiewacze „Jutrzenka” zostało odznaczone między innymi:
– odznaką Honorową stopnia I z Laurem nadaną przez Zarząd Główny Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych
w 1967 roku.
– medalem za zasługi dla Śpiewaczego Ruchu Muzycznego nadanego przez PZCHIO Zarząd Główny w 1996 roku,
– odznaką „Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp” w 2005 roku,
– Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego w 2006 roku,
– odznaką honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku.
Ponadto wieloletni członkowie Koła są odznaczeni odznaką brązową, srebrną, złotą z laurem i złota z wieńcem laurowym.
Z KALENDARZA BURMISTRZA
wrzesień 2012 r.
- uczestnictwo w festynie „Dziesięć lat minęło” zorganizowanym z okazji dziesiątej rocznicy istnienia Zespołu
Szkół im. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.
- konwent wójtów i burmistrzów powiatu gostyńskiego w Pogorzeli, podczas którego omawiano sprawy
budowy kopalni węgla brunatnego na terenie powiatu gostyńskiego, zimowego utrzymania dróg 2012/13 oraz
planu remontów na 2013 r., wydania wspólnego kalendarza powiatowo-gminnego, stanu przygotowania gmin do
wprowadzenia nowej ustawy dotyczącej zbiórki odpadów stałych oraz perspektywy oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie
gostyńskim,
- spotkanie z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu i omówienie bieżących spraw gruntowych,
- uczestnictwo w obchodach Jubileuszu 120-lecia Koła Śpiewaczego „JUTRZENKA” w Borku Wlkp.,
- udział w imprezie z okazji powitania Jesieni zorganizowanej przez sołectwo w Wycisłowie,
-spotkanie z posłami w Klubie poselskim w sprawie Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie oraz w sprawie uzbrojenia terenu pod
osiedle mieszkaniowe,
Spotkanie z decydentami Funduszu Norweskiego w Warszawie.
Pałac w Zalesiu przed remontem

październik 2012 r.
- spotkanie z organizacjami pozarządowymi M-GOK w Borku Wlkp.
- spotkanie z wójtem i burmistrzami gmin wchodzących w skład LGD Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” w UMiG Koźmin
Wlkp.
- uczestnictwo w uroczystości z okazji 30-lecia Powstania Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Borku Wlkp.
- udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i
Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
- spotkanie z przedstawicielami Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie. Na spotkaniu omawiano sprawy związane z wdrożeniem i
realizacją zadań wynikających z regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- uczestnictwo w jubileuszowej konferencji „Inicjatywa JEREMIE szansą na ożywienie rozwoju wielkopolskich przedsiębiorstw”
zorganizowanej z okazji obchodów dziesięciolecia Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu,
- uczestnictwo w imprezie rekreacyjnej „Święto Pieczonego Ziemniaka” w Wycisłowie, udział w Sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.,
- uczestnictwo w konferencji „Rola i znaczenie podejścia LEADER w rozwoju obszarów wiejskich” w Gostyniu zorganizowanej przez
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”; udział w Gminnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej,
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- udział w III Ekologiczno-Sportowym Turnieju Szkół i Organizacji Młodzieżowych Powiatu Gostyńskiego „JEŻEWO 2012”,
- podpisanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowy o przyznanie pomocy z zakresu małych projektów w ramach
działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dotyczący operacji
“MOJA MIEJSCOWOŚĆ NA PORTALU INTERNETOWYM – INTERNETOWE KRONIKI WSI”,
- udział w imprezie sportowej „VIII Bieg Żaka”,
- udział w obchodach DNIA PATRONA SZKOŁY - w Zespole Szkół w Zimnowodzie,
- udział w imprezie sportowej „VIII Bieg im. Edmunda Bojanowskiego”,
- ENEA Poznań – spotkanie w sprawie punktów świetlnych,
- uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie,
- podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż działki.
listopad 2012 r.
- udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i
Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
- uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Socjalnej; udział w Sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.,
- Agencja Nieruchomości Rolnych w Poznaniu – spotkanie w sprawie przejęcia nieruchomości,
- Uczestnictwo w obchodach Święta Niepodległości,
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - finansowanie projektów w ramach inicjatywy JESSICA; Spotkanie z Prezesem firmy
Eko-efekt w Warszawie,
- uroczyste wręczenie Srebrnych Medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,
- Spotkanie z sołtysami w sprawie wdrożenia systemu gospodarki odpadami,
- Udział w powiatowej uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, która odbyła się w Borku Wlkp.,
- Udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz w Kongresie Samorządów Gmina 2012 ; Uczestnictwo w uroczystości z
okazji Dnia Patronki Muzyki Kościelnej Św. Cecylii,
- udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i
Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Z OSTATNICH PRAC RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Rada Miejska Borku Wlkp. w dniu 06 grudnia 2012 roku podczas obrad XXVI sesji podjęła następujące uchwały:
w sprawie:
a) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.
b) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy
Borek Wlkp., na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
c) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty,
d) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
g) udzielenia bonifikaty w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
h) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
i) zmiany podziału gminy Borek Wlkp. na obwody głosowania
Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe
obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia, w trybie art.13 ust. 1 tej ustawy, nowego podziału gminy na okręgi
wyborcze. Rada Miejska Borku Wlkp. dokonała nowego podziału na okręgi wyborcze na sesji odbytej w dniu 11.10.2012r.
Dokonując podziału na obwody głosowania przyjęto jednocześnie zasadę, że obwód głosowania obejmuje swoimi granicami całe okręgi
wyborcze.
Uchwalony podział gminy na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do
Parlamentu Europejskiego oraz referendów. Natomiast dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 ustawy „Przepisy
wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy” przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie dopiero od kadencji
2014 – 2018.
1. MGOK w Borku Wlkp.: ul. Adama Asnyka, ul. Dworcowa, ul. Jeżewska
ul. Marii Konopnickiej, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Głosiny, Osiedle 600 lecia, ul. Powstańców Wlkp., ul. Adama Mickiewicza, ul.
Henryka Sienkiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Kilińskiego, ul. Skokowska, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Szosa Jaraczewska
2. MGOK w Borku Wlkp.: ul. Droga Lisia, ul. Farna, ul. Graniczna, ul. Lisiagóra, ul. Rynek, ul. Rynkowa, ul. Stanisława Gogulskiego, ul.
Wąska, ul. Zielona,ul. E. Bojanowskiego, ul. Koźmińska, ul. Pogorzelska, ul. Zdzieska, ul. Zdzież, Karolew.
3. Urząd Miejski w Borku Wlkp.: Dorotów, Strumiany, Trzecianów, Trzecianów Osiedle, Ustronie, Zalesie, Wygoda, Frasunek, Jeżewo,
Liż, Stawiszyn, Skoków, Skokówko.
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4. Świetlica Koszkowo: Dąbrówka, Grodnica, Koszkowo, Osówiec, Studzianna, Wroniny, Wycisłowo, Jawory.
5. Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Zimnowoda: Bolesławów, Bruczków, Leonów, Celestynów, Cielmice,Siedmiorogów Pierwszy, Siedmiorogów Drugi, Głoginin,
Zimnowoda, Maksymilianów.
Na ww. sesji dokonano także zmian budżetu i w budżecie na rok 2012.

ULGI PODATKOWE W PODATKU ROLNYM
Podatnikom podatku rolnego przysługuje:
Ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz
obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).
Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów
położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów
inwestycyjnych. Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym złożono wniosek. Do wniosku o przyznanie ulgi, o której mowa w art. 13, należy dołączyć zestawienie poniesionych
wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków. Ulga z
tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego nie wykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i
urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele.
Ulga z tytułu kupna gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do
powierzchni nie przekraczającej 100 ha.
Okres zwolnienia wynosi 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży
gruntów. Po upływie okresu zwolnienia tj. 5 lat – 100% , stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającym na obniżeniu podatku w
pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.
OBOWIĄZUJĄCE STAWKI PODATKOWE NA 2013 ROK
Rada Miejska, w drodze uchwały, określiła wysokość stawek podatku na 2013 r.
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,66 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku
publicznego – 0, 17 zł od 1 m2 powierzchni,
d) drogi – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,47zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 16,50zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,90 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,40 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych budynków (garaże, inne budynki gospodarcze), w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3) od budowli – 2% ich wartości.
Podatek rolny wynosi: 150,00zł od 1 ha przeliczeniowego,
Podatek leśny wynosi: 41,01 zł od 1 ha fizycznego.
Od 1 stycznia 2013 roku wejdą w życie nowe stawki wody i ścieków.
Za 1 m3 dostarczonej wody ze zbiorowych urządzeń wodociągowych dla gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych
2.69 zł.
Za 1 m3 wprowadzonych ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych:
a) ścieki komunalne 4.80 zł
b) ścieki przemysłowe cena podstawowa 4.80 zł
Za przekroczenie ładunku zanieczyszczeń dopłata zgodnie z tabelą dopuszczalnych podstawowych parametrów odprowadzonych
ścieków obowiązujących w BZWiK Spółka z o.o. Karolew.
c) opłata abonamentowa 1.74 zł
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Fundusze
Inwestycje

SREBRNE MEDALE „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”
15 listopada 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. odbyła się uroczystość wręczenia Srebrnych
Medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” Państwu Łucji i Marianowi Gruszka z Celestynowa. Odznaczenia zostały nadane
przez Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka na wniosek Wojewódzkiego Komendanta Uzupełnień w Lesznie za
wzorowe pełnienie służby wojskowej przez czterech synów Państwa Gruszka: Wojciecha (1996-1997 Ostrów Wlkp. i
Leszno; Marka (1995-1996 Tomaszów Mazowiecki i Mirosławiec); Rafała (1998-1999 Skwierzyno; Szymona (Choszczno). Aktu
wręczenia medali dokonali: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lesznie ppłk. Zbigniew Pruski i Burmistrz Borku Wlkp. Marian
Jańczak w asyście Szefa Wydziału Rekrutacji WKU w Lesznie majora Romana Krajniaka.
W uroczystości wzięli również udział: Pani Izabella Szyszko (WKU Leszno) oraz Alicja Łopatka i Ryszard Busz (UM w Borku Wlkp.).
MOJA MIEJSCOWOŚĆ NA PORTALU INTERNETOWYM-INTERNETOWE KRONIKI WSI
Zakończyliśmy cykl szkoleń w ramach realizacji projektu MOJA MIEJSCOWOŚĆ NA PORTALU INTERNETOWYMINTERNETOWE KRONIKI WSI (przygotowanie systemu informatycznego i szkolenie dla mieszkańców terenów wiejskich). 17
października została podpisana umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 19 434,39 zł, z czego koszt
finansowy to 1500,15 zł i praca wolontariuszy 4432,89 zł. Dofinansowanie projektu w ramach umowy przyznania pomocy na operację z
zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 wynosi
70 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.W ramach projektu został przygotowany system informatyczny i przeprowadzono cykl
szkolenia dla 44 mieszkańców terenów wiejskich. Celem projektu jest realizacja działań aktywizacyjnych dla ludności wiejskiej z terenu
LGD, poprzez stworzenie portalu internetowego redagowanego przez samych mieszkańców z terenów wiejskich. Mieszkańcy wiosek
zostali przeszkoleni z zakresu prowadzenia Internetowych Kronik Wsi, redagowania informacji tekstowych, fotografowania i obsługi
systemu CMS. Utworzony został portal internetowy dla poszczególnych
sołectw w Gminie Borek Wlkp. Realizacja projektu zwiększyła
zainteresowanie poszczególnymi miejscowościami i regionem. Projekt
przyczynił się do promocji walorów turystyczno-rekreacyjnych oraz
twórczości kulturalnej. Zapraszamy na portale naszych sołectw, które można
obejrzeć na www.kronikiwsi.powiatgostyn.pl
DZIAŁANIA GODNE UWAGI
Sieć Centrów Informacyjno-Doradczych, aby docenić oraz promować działalność wielkopolskich organizacji zorganizowała konkurs
pn. „Działania godne uwagi”. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym, organizacje społeczne mogły przesłać Centrom
Informacyjno-Doradczym opisy podejmowanych przez siebie działań, następnie każde z CID wyłoniło 4-5 inicjatyw. Gostyńskie CID
prowadzone przez Stowarzyszenie „Dziecko” wytypowało pięć działań, w tym dwa z naszej Gminy ph. „W grupie siła, w grupie moc”,
zrealizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrówka-Ustronie i Ochotniczą Straż Pożarną w Karolewie oraz drugi projekt pn. „III
Ponadpowiatowa Spartakiada Sportów Obronnych Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz Młodzieży
Niepełnosprawnej w Borku Wlkp. - zrealizowany przez Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp. i Zarząd Powiatowy LOK.W drugim etapie
konkursu wytypowane projekty zostały poddane glosowaniu Wielkopolan. Mieszkańcy województwa za pośrednictwem Facebooka,
poczty tradycyjnej i mailowej wyłonili 8 laureatów z województwa wielkopolskiego – po jednym z terenu działania danego Centrum.
Z terenu Powiatu Gostyńskiego zwycięzcą został Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Gostyniu za projekt
„XI Świętogórskie Spotkania Seniorów”.

KANALIZACJA W BRUCZKOWIE
W 2012 roku Gmina Borek Wlkp przystąpiła do realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Bruczków. Zgodnie z procedurą udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, mające na
celu wyłonienie wykonawcy robót. Według umowy podpisanej 7 maja br z Wykonawcą, zadanie zostanie zrealizowane dwuetapowo.
3 października br dokonaliśmy odbioru etapu pierwszego przedmiotowej inwestycji, w ramach którego wybudowany został rurociąg
tłoczny pomiędzy Bruczkowem i Borkiem Wlkp. oraz część kanalizacji sanitarnej wraz z główną przepompownią na terenie Bruczkowa.
Zakończenie etapu drugiego planowane jest do 29 maja 2013. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego Na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość
inwestycji to 1 065 125,88 zł, z czego 432 978,00 zł stanowi kwotę wspomnianego dofinansowania w ramach PROW.
KOLEJNE WNIOSKI
21 listopada w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zostały złożone
kolejne wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych, w ramach środków z budżetu województwa wielkopolskiego
przeznaczonych na Ochronę Gruntów Rolnych. Wsparciem miałyby zostać objęte inwestycje na drogach: Skokówko – Skoków oraz
Skokówko – Jeżewo. O tym, czy Gmina Borek Wlkp uzyska wnioskowane wsparcie dowiemy się wiosną 2013 roku po zatwierdzeniu
budżetu województwa wielkopolskiego.
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NOWA INFRASTRUKTURA NA OSIEDLU POWSTAŃCÓW WLKP.
22 października br dokonano odbioru pierwszego etapu przedmiotowej inwestycji, który obejmował uzbrojenie w sieć wodociągową
terenu na powstającym osiedlu Powstańców Wielkopolskich (pomiędzy ul. Powstańców Wlkp a ul. Sportową). Drugi etap to budowa
kanalizacji sanitarnej. Odbiór planowany jest po 20 lutym 2013 r. Wykonawcą całości prac jest Borecki Zakład Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.
EWIDENCJA DRÓG GMINNYCH
12 listopada 2012 r. zostały zakończone prace związane z wykonaniem ewidencji i numeracji dróg gminnych, sporządzeniem
wideorejestracji i przeglądów rozszerzonych dróg oraz obiektów mostowych pozostających w zarządzie Gminy Borek Wlkp. Do
sporządzenia ewidencji i przeglądów, zobowiązuje Zarządcę dróg rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w
sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, 582). Obecnie na terenie Gminy zewidencjonowanych jest 96 km dróg
gminnych ( z czego 55,5 km bitumicznej), 75 przepustów oraz 2 obiekty mostowe.
REMONT ŚWIETLICY W STUDZIANNIE NA PÓŁMETKU
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji zakończono wszystkie prace na dachu. Przy elewacjach zewnętrznych pozostały do
wykonania prace związane z położeniem tynku i wypłytkowaniem elewacji. Ponadto wykonane zostaną ciągi komunikacyjne
zewnętrzne.
Wewnątrz postępują prace związane z kładzeniem tynków i oczyszczaniem starych powłók malarskich. W całości wykonano stolarkę,
zarówno okienną, jak i drzwiową.
Zima zastała zatem modernizowaną świetlicę w stanie zamkniętym, dzięki czemu pozostałe do wykonania prace mogą być realizowane
zgodnie z harmonogramem.

ŚWIĘTO PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
Uroczyste
W dniu 21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego.
Nieprzecięcie
każdemuwstęgi
specyfika tego zawodu, jak i instytucji, jaką
reprezentują pracownicy socjalni, jest znana. Tymczasem pomoc społeczna oraz jej pracownicy wykonują niełatwą pracę nie tylko na
rzecz osób w trudnej sytuacji, ale de facto na rzecz całego społeczeństwa.
Wykonywanie zawodu pracownika socjalnego wymaga nieustannego doskonalenia merytorycznego: w zakresie zmieniających się
przepisów prawnych, nowych, form pracy socjalnej, ale też doskonalenia umiejętności psychospołecznych, pokonywania własnych
ograniczeń i słabości, czego wymaga skuteczne wspieranie drugiego człowieka. Wyzwania tego zawodu wymagają z jednej strony
empatii, znajomości ludzkiej natury oraz wyrozumiałości dla jej słabości, a z drugiej: stanowczości, asertywności, konsekwencji
mających na względzie ostateczne dobro podopiecznych. Niezbędna jest też wiedza praktyczna nt możliwości uzyskania pomocy z
innych źródeł (inne instytucje, organizacje pozarządowe), a także optymizm i wiara w człowieka oraz jego możliwości.
Pomimo tego, że pracownicy socjalni są często niedoceniani, krytykowani, obwiniani za tragiczne zdarzenia, które mają miejsce,
wykonują swoją trudną pracę z poświęceniem i zaangażowaniem biorąc odpowiedzialność za ludzkie losy.
Tegoroczna uroczystość miała szczególną oprawę. Uświetnił ją recital młodego pianisty Pawła Kasperkowiaka z Borku Wlkp., ucznia
Szkoły Talentów w Poznaniu, laureata m.in. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Miłosza Magina w Paryżu.
W tym roku powiatowe obchody święta pracowników pomocy społecznej odbywały się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Borku Wlkp. Na tę szczególną uroczystość przybyli włodarze gmin i powiatu: Wicestarosta Gostyński- Janusz Sikora, Skarbnik
Powiatu-Eleonora Gościniak, Burmistrz Borku Wlkp.-Marian Jańczak, Burmistrz Gostynia-Jerzy Kulak, Burmistrz Krobi-Sebastian
Czwojda, Burmistrz Pogorzeli- Piotr Curyk, Wiceburmistrz Ponieca- Eugeniusz Nowak, Sekretarz Gminy Borek Wlkp.- Elżbieta
Pawlak, Sekretarz Gminy Pępowo- Urszula Wabińska. Licznie przybyli również kierownicy, dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy
społecznej, domów pomocy społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej, domu dziecka, ośrodka interwencji kryzysowej,
środowiskowych domów samopomocy, domów dziennego pobytu, świetlic środowiskowych, domu usamodzielnień, punktów wsparcia
Świetlica w Zalesiu
i powiatowego
centrum pomocy rodzinie z podopiecznymi. Przybyli też przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Wicestarosta Gostyński oraz Burmistrz Borku Wlkp. podziękowali pracownikom służb społecznych za pracę wspierającą ludzi,
zwłaszcza tych, którzy stracili już nadzieję, a dzięki profesjonalnej pomocy odzyskują wiarę i zaczynają z optymizmem patrzeć w
przyszłość. Następnie włodarze gmin oraz powiatu uhonorowali wyróżniających się pracowników dyplomami, nagrodami i kwiatami.
Można było obejrzeć wystawę prac plastycznych podopiecznych placówek pomocy społecznej oraz dzieł wykonywanych przez Zakład
Aktywności Zawodowej w Leonowie.
Na koniec organizatorzy przygotowali poczęstunek dla uczestników uroczystości, który stał się okazją do wymiany doświadczeń i
rozmów gości z pracownikami pomocy społecznej. Organizatorami powiatowego święta byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Borku Wlkp., Stowarzyszenie „Dziecko”, Urząd Miejski w Borku Wlkp., Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Pomoc społeczna
WSPÓLNIE Z NAMI REAGUJ NA ZŁO
„Przemoc niekiedy pozwala rozprawić się szybko z jakimiś przeszkodami, ale nie jest zdolna czegokolwiek
stworzyć.” (Albert Einstein)
Reaguj na zło!
Pomyśl, że to możesz być Ty!
Jeśli doznajesz przemocy lub w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina albo osoba, której sytuacja życiowa
zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy- zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Borku Wlkp., który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.
Kontakt:
Tel. 65 57 16 112
Godz. otwarcia ośrodka: w pon.: 8:00 - 16:00
od wt. do pt. : 7:00 - 15:00
„NIEBIESKA LINIA” POMAGA OFIAROM PRZEMOCY
Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego
dramatu i chcesz pomóc jego ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z
psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy.
Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info
POMÓŻMY PRZETRWAĆ ZIMĘ…
Okres zimy, a zwłaszcza utrzymujące się niskie temperatury i obfite opady śniegu stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
osób bezdomnych, samotnych (starszych i niepełnosprawnych) oraz nadużywających alkoholu. Należy podjąć wszelkie działania dla
ochrony tych osób, w celu zapobiegania zamarznięciom.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. zwraca się do mieszkańców Gminy Borek Wlkp. z apelem, aby nie
przechodzili obojętnie obok potrzebujących i zgłaszali wszystkie przypadki pracownikom socjalnym osobiście w siedzibie ośrodka lub
telefonicznie pod numerem telefonu (65 5716112), jak również pracownikom innych instytucji zobligowanych do udzielenia pomocy.
Wyrażamy przekonanie, że społeczna wrażliwość mieszkańców naszej Gminy pozwoli na działania profilaktyczne, jako przejaw troski o
najsłabszych i pozwoli uniknąć nieszczęśliwych następstw zimy.
POMOC MIESZKAŃCÓW GMINY BOREK WLKP.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. wraz z pracownikami socjalnymi serdecznie dziękuje
wszystkim osobom, które wyrażały chęć niesienia pomocy ludziom potrzebującym.
Przez cały rok 2012 mieszkańcy naszej gminy z własnej inicjatywy oferowali różnego rodzaju sprzęty, meble, wózki dziecięce, czy
odzież. Nasza instytucja typowała rodziny, które skorzystały z tej pomocy. Nadmieniamy jednocześnie, że odzież, szczególnie dziecięca
jest dostępna w siedzibie ośrodka. Szczególne podziękowanie należą się mieszkańcom Borku, Koszkowa i Karolewa. Ośrodek Pomocy
Społecznej dziękuje również osobom indywidualnie pomagającym potrzebującym.
„UŚPIONY POTENCJAŁ”
Jest to tytuł projektu, który realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki został w obecnym roku złożony do Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Wniosek otrzymał
pozytywną ocenę merytoryczną i został zatwierdzony do realizacji. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa od 10 do 12
kobiet z gminy Borek Wlkp. poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Projekt jest realizowany od miesiąca lipca do
grudnia br. Łączna kwota projektu systemowego wynosi 79.936,02 zł, w tym dofinansowanie projektu poprzez wkład własny gminy
stanowi kwotę 9.377,96 zł. W projekcie zaplanowano między innymi: obóz integracyjno -szkoleniowy, w którym uczestniczyło 10
matek z 23 dziećmi, kursy szkoleniowo-zawodowe, doradztwo indywidualne. Zatrudniony jest również asystent rodziny, który pracuje z
rodzinami uczestniczącymi w projekcie.
WIECZERZA WIGILIJNA 2012
Święto Bożego Narodzenia to najbardziej rodzinny okres w roku, dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. organizuje
Wieczerzę Wigilijną. Do podstawowych zwyczajów wigilijnych należą jasełka, modlitwy, czytanie Ewangelii, dzielenie się opłatkiem,
składanie sobie życzeń. Stół tradycyjnie nakryty jest białym obrusem, z wiązką siana pod nim, co ma upamiętniać narodziny Jezusa w
stajence. Przy stole powinno znajdować się jedno puste nakrycie. W tym dniu podajemy postne potrawy wigilijne.
W obecnym roku spotkanie wigilijne dla osób samotnych i samotnie mieszkających odbędzie się 17 grudnia o godz. 12.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. Osoby, które mogą uczestniczyć w wieczerzy wigilijnej otrzymają zaproszenia.
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EDUKACJA REGIONALNA – „CIEKAWSKIE LUDKI”
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodnie, w oddziale przedszkolnym realizowana jest innowacja pedagogiczna: edukacja
regionalna – „Ciekawskie Ludki”, zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczącymi działalności innowacyjnej publicznych placówek oświatowych. Zajęcia są prowadzone w ramach dodatkowych godzin na
zasadzie wolontariatu przez nauczycielki: E. Wojciechowską, A. Wojcieszak, B. Zaremba – Serek.
Wydawać się może, że edukacja regionalna stanowi dawno przebrzmiały akcent w praktyce wychowania i kształcenia dzieci oraz
młodzieży. Jednak w rzeczywistości przedszkolnej stanowi istotny element budujący aktywność poznawczą i wychowująca małe
dziecko. Ukazanie tego, co w ich rodzinnej miejscowości jest piękne, ciekawe, godne zaprezentowania, to najprostszy sposób budowania
podstaw patriotycznych uczuć. Edukacja regionalna ma na celu wyrobienie w dzieciach przynależności do historii i tradycji, co z kolei
wpływa na kształtowanie ważnych umiejętności współżycia w danej społeczności, rozwijanie zachowań prospołecznych, zaszczepianie
postaw tolerancji wobec innych ludzi, szacunku dla odmiennych kultur i zachowań, tworzenie sytuacji umożliwiających współdziałanie
z dorosłymi, szczególnie rodzicami, dziadkami, a także uznanymi fachowcami z różnych dziedzin. Pomaga w poszukiwaniu śladów
przeszłości, poznawaniu regionalnych zabaw, czy zbieraniu wspomnień z czasów młodości babć i dziadków.
8 listopada 2012 r. tuż przed obchodami Święta Niepodległości, przedszkolaki poznały historię drogi do wolności państwa polskiego.
Dzieci wzięły udział w dodatkowych zajęciach dotyczących historii naszego państwa. Nauczycielki przypomniały dzieciom jak
niezwykłą uroczystość obchodzić będziemy w niedzielę- rocznicę odzyskania niepodległości w 1918r. Opowiedziały o czasach, gdy na
naszej ziemi nie mogła rozbrzmiewać polska mowa i powiewać biało-czerwona flaga, a także przeczytały wiersz z tomiku „Katechizm
polskiego dziecka” pt. „Wyznanie wiary dziecięcia polskiego” W. Bełzy. Dzieci w skupieniu i z powagą wysłuchały całej historii.
Wychowawczynie zapoznały je również z legendą „O Lechu, Czechu i Rusie”, którą mogły odtworzyć w mini teatrzyku. Na
zakończenie, pamiętając o zachowaniu należytej postawy wspólnie odśpiewano Hymn Polski.
13 listopada 2012 r. przedszkolaki wraz z wychowawczyniami wybrały się na wycieczkę do Planetarium w Potarzycy. W ciągu kilku
chwil dzieci przeniosły się w świat kosmosu. Miały okazję przekonać się, jakie konsekwencje niesie ruch obrotowy i obiegowy Ziemi,
jak powstają fazy księżyca. Podziwiały gwiazdy oraz planety, były zachwycone i podekscytowane. Wycieczka do planetarium była dla
nich dużym przeżyciem, które zostawiło niezapomniane wrażenia i wzbogaciło ich zainteresowania, a także przyczyniło się do
stworzenia przestrzennej dekoracji w holu przedszkolnym.

KONKURSY SZKOLNE
W dniu 22 października 2012 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie odbył się finał VI Gminnego Konkursu Wiedzy „Jan
Paweł II – Człowiek Modlitwy.” Uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu wyboru oraz zadań otwartych. Spośród 12 finalistów
reprezentujących: Szkołę Podstawową w Borku Wlkp., Szkołę Podstawową w Wycisłowie, Szkołę Podstawową w Zalesiu oraz Szkołę
Podstawową w Zespole Szkół w Zimnowodzie komisja wyłoniła zwycięzców:
I miejsce- Sylwia Drukarczyk SP Zimnowoda
II miejsce- Weronika Płończak SP Zimnowoda
III miejsce- Jakub Marcinkowski SP Borek Wlkp.
IV miejsce- Zofia Sikora SP Borek Wlkp.
V miejsce- Aleksandra Smektała SP Wycisłowo
VI miejsce- Emil Krzyżosiak SP Borek Wlkp.
Tego samego dnia odbył się również finał VII Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”. Uczniowie
przystąpili do recytacji utworów zgodnie z regulaminem konkursu. Recytację uczniów punktowano wg opracowanych kryteriów.
Spośród finalistów reprezentujących szkoły z terenu gminy Borek Wlkp. komisja wyłoniła zwycięzców:
I miejsce- Zofia Marciniszyn SP Borek Wlkp.
II miejsce- Aleksandra Szczepaniak SP Zimnowoda
II miejsce- Adrian Walkowiak SP Borek Wlkp.
III miejsce- Zofia Sikora SP Borek Wlkp.
IV miejsce- Dorota Kordus SP Zalesie
ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
11 października 2012r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie odbyło się Święto Pieczonego
Ziemniaka. W uroczystości uczestniczyły dzieci z najmłodszych klas szkół w: Zalesiu, Zimnowodzie, Wycisłowie i Borku Wlkp.
Podczas zabaw na świeżym powietrzu milusińscy wykazali się nie lada sprawnością fizyczną. Głównymi bohaterami zabaw ruchowych
były rośliny okopowe (ziemniaki i buraki). Plac rekreacyjny nabrał wesołych barw, gdy zaprezentowano wspaniałe prace plastyczne
wykonane przez dzieci. Zadaniem klas pierwszych było narysowanie kredkami „Wesołych warzyw”, klasy drugie stemplowały jesienne
liście i skomponowały wspaniałe bukiety. Przedstawiciele klas trzecich projektowali „Pomnik PYR”. Można było poczęstować się
pieczonym ziemniakiem, który wydobyty z popiołu, obrany i posolony smakowały wyśmienicie. Każda drużyna uczestnicząca w
wesołej imprezie plenerowej otrzymała upominek i została poczęstowana przez organizatorów kiełbaską. Imprezę współfinansowała
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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NOC Z MISIEM
Wspaniałą noc z 23 na 24 listopada spędzili uczniowie klas 1,2 i 3
Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Wycisłowie w murach
swojej uczelni. Biletem wstępu na imprezę była maskotka misia.
Wspólne spotkanie składało się z 3 części. Trwało od 18.00 do 8.00 rana
następnego dnia. Opiekę nad dziećmi sprawowały nauczycielki
nauczania początkowego: G. Gogulska, M. Mróz, R. Jędrosz.
Bohaterem 1 części spotkania był miś, ponieważ 25 listopada przypada
Światowy Dzień Misia. Po wspólnym powitaniu dzieci przedstawiły
swoich milusińskich, bawiły się z nimi i wykonały taniec Misia.
Wykazały się, nie lada wiedzą nt. swoich bajkowych ulubieńców.
Układały puzzle, kolorowały i wykonały wystawkę z wielu
„miniowych” postaci. Po wyczerpującej zabawie dzieci zasiadły do
słodkiego poczęstunku, który przygotowali rodzice: p. Adamczak,
Tronina oraz Matuszak.
2 część zabawy, to dyskoteka i wróżby katarzynkowo - Andrzejkowe.
Każdy uczestnik wywróżył sobie imię przyszłej żony lub męża,
zapoznał się z przyszłym zawodem, dowiedział się, co go czeka w najbliższym roku oraz jaki będzie jego szczęśliwy numerek. Wróżba z
butami pokazała, kto najszybciej weźmie ślub. W trakcie zabaw dzieci zajadały się smaczną pizzą.
Po kolacji rozpoczęła się 3 część spotkania integracyjnego, czyli maraton filmowy z Misiem Uszatkiem. Około 3.00 nad ranem dzieci
zasnęły. Niestety nie pospali zbyt długo, ponieważ o 7.15 nastąpiła pobutka. Po śniadaniu wszyscy rozjechali się z rodzicami do swoich
domów. Dyrektor szkoły wraz z organizatorami serdecznie dziękują rodzicom dzieci za współorganizację imprezy.
IX WIECZÓR PAPIESKI : „JAN PAWEŁ II- PAPIEŻ RODZINY”
W listopadzie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Borku Wlkp. przygotowali po raz IX imprezę środowiskową w hołdzie
Wielkiemu Polakowi- Janowi Pawłowi II. Celem wieczornicy, która odbyła się 18 listopada w MGOK-u w Borku Wlkp., jest
przybliżanie młodemu pokoleniu życia oraz wartości, jakimi kierował się Jan Paweł II. Tegoroczny scenariusz nawiązywał do tematu
rodziny, której Papież wyznaczył wielką rolę w życiu każdego, zwłaszcza młodego człowieka. Wieczornicę przygotowały: katechetka
szkolna- siostra Rajmunda oraz p. Magda Lisiecka.
W przerwie działała Szkolna Kawiarenka z ciastem upieczonym przez mamy boreckich uczniów. Można było również zakupić kartki
świąteczne i okolicznościowe wykonane przez nauczycieli i dzieci uczęszczające do boreckiej podstawówki. Dochód przeznaczany jest
na paczki świąteczne dla uczniów. IX Wieczór Papieski zorganizował Zespół Opiekuńczy i Wychowania Przedszkolnego ze Szkoły
Podstawowej w Borku Wlkp.
ROGALE SZEŚCIOLATKÓW
Grupa „Smerfów” z boreckiej podstawówki zmierzyła się z tematem rogali pieczonych tradycyjnie w dniu Św. Marcina.
Dzieci poznały legendę o Św. Marcinie. Następnie dowiedziały się jakie składniki są potrzebne do upieczenia marcińskich rogali i
przystąpiły do wyrabiania ciasta. Czynność ta okazała się doskonałą zabawą. Wałkowanie ciasta, wykrawanie trójkątów i nakładanie
nadzienia nie sprawiło im większych kłopotów. Dzieci doskonale bawiły się podczas „kulinarnych” zajęć. Jedna z mam zabrała gotowe
rogale do domu, by je upiec. Następnego dnia rogale można było zakupić na „Rogalikowym Kiermaszu” przygotowanym przez
rodziców. W ten sposób uczniowie Szkoły Podstawowej w Borku zajadając pyszne rogale podtrzymali tradycję związaną z obchodem
dnia Św. Marcina.
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W BORKU
WIELKOPOLSKIM
Od 11 do 29 września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. przeprowadzono ewaluację, czyli praktyczne badanie
oceniające, które miało na celu umożliwienie zgromadzenia kompleksowych informacji na temat jakości pracy szkoły.
Ewaluacji dokonali: starszy wizytator Edward Pawlicki oraz starszy wizytator Hanna Taterka. W pierwszym tygodniu wizytatorzy ds.
ewaluacji ustalili, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, harmonogram badania, dostosowując go do planu lekcji. Zapoznali się z
dokumentami dostarczonymi przez dyrekcję, stroną internetową szkoły oraz innymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi naszej
placówki.
W badaniu ewaluacyjnym brała udział nie tylko dyrekcja szkoły. Wizytatorzy spotykali się też z nauczycielami i innymi pracownikami
placówki, uczniami i ich rodzicami oraz przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą. W spotkaniach nie uczestniczył
dyrektor boreckiej placówki. Kolejnym etapem prowadzonej ewaluacji była praca w szkole. Pan Edward Pawlicki i pani Hanna Taterka
rozmawiali i przeprowadzali ankiety wśród reprezentantów różnych grup szkolnej społeczności. Warto dodać, że te badania były w pełni
anonimowe. Ankiety wypełniano za pośrednictwem platformy internetowej.
Wizytatorzy prowadzili też obserwację w trakcie lekcji, na przerwach, na boisku szkolnym czy w bezpośrednim otoczeniu szkoły.
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Po rozmowach, ankietach, sprawdzeniu dokumentacji, obserwacji zajęć nastąpił etap analizy zebranych danych. Na ich podstawie
powstał raport z ewaluacji placówki. Wstępny projekt raportu wizytatorzy przedstawili Radzie Pedagogicznej na spotkaniu 2
października. Według końcowego raportu nasz szkoła uzyskała wysoki stopień spełniania wymagań. Raport zamieszczono na platformie
internetowej www.npseo.pl, w zakładce “Sprawdź raport z ewaluacji swojej szkoły”. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami naszej
ewaluacji.
DZIEŃ PATRONA W WYCISŁOWIE
14 listopada Szkoła Podstawowa w Wycisłowie obchodziła bardzo ważną uroczystość szkolną - Dzień Patrona Szkoły pod hasłem
„Kochał wszystkich ludzi troszczył się o dzieci, Wierzył że każdemu słoneczko zaświeci”. Szczególną okazję do świętowania mięli
uczniowie klasy pierwszej, którzy w tym dniu zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Edmunda
Bojanowskiego w Wycisłowie.
Najmłodsi uczniowie wraz z wychowawcą panią Grażyną Gogulską przygotowali apel, podczas którego potwierdzili swoją gotowość
zostania pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Pasowania dokonała pani dyrektor Alina Sokół, która złożyła gratulacje pierwszakom i
życzyła samych sukcesów w szkole. Z gratulacjami, życzeniami i drobnymi upominkami dla pierwszaków do naszej szkoły przybyli:
Pan Janusz Sikora- Wicestarosta powiatu Gostyńskiego, pan Tomasz Marszałek- inspektor ds. oświaty oraz siostra Katarzyna ze
zgromadzenia służebniczek Maryi Niepokalanej.
Dalsza część uroczystości poświęcona została patronowi szkoły Edmundowi Bojanowskiemu. Po uroczystym apelu nastąpiło wręczenie
nagród za zwycięstwa w konkursach zorganizowanych z okazji obchodów Dnia Patrona Szkoły. Uczniowie klas I-III uczestniczyli w
konkursie plastycznym. Starsi uczniowie zmagali się w konkursie wiedzowym o życiu i działalności Edmunda Bojanowskiego.
Organizacją i przeprowadzeniem konkursu zajęli się nauczyciele: pan Jacek Przybylak, pani Małgorzata Mróz i pan Szymon Palczewski.
DZIEŃ PAPIESKI W WYCISŁOWIE
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie
oddali hołd zmarłemu Papieżowi Janowi Pawłowi II. W związku z obchodami
Dnia Papieskiego, 19 października uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w
spotkaniu z Bratem Marianem Markiewiczem ze Zgromadzenia Braci Serca
Jezusowego, który w ciekawy sposób opowiedział o życiu i działalności
błogosławionego Jana Pawła II. Podczas spotkania z gościem wyświetlona
została prezentacja multimedialna na temat życia Papieża Polaka. Inicjatorem
zorganizowania Dnia Papieskiego był ksiądz proboszcz Marek Brdęk.

PRACOWITE PRZEDSZKOLAKI
- Od września wznowiono współpracę z Biblioteką Publiczną w Borku. W jej ramach odbywają się zajęcia Akademii Młodego
Czytelnika dla wszystkich przedszkolaków.
- Dnia 30 września br. w przedszkolu obchodzono „ Dzień Chłopca”.
Dziewczynki złożyły chłopcom życzenia i wręczyły upominki. Ten dzień
upłynął na wspaniałej zabawie muzycznej.
- Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, grupa „Motylki” przygotowała
przedstawienie dla wszystkich pracowników placówki, którym wręczono
upominki i kwiaty.
- W październiku w grupie „Żabki” i „Jeżyki” odbyło się „Pasowanie na
przedszkolaka”. Uroczystość odbyła się z udziałem rodziców, a Pani
dyrektor za pomocą „czarodziejskiego” ołówka pasowała każde dziecko na
prawdziwego przedszkolaka. Dzień upłynął przy dobrej zabawie i słodkim
poczęstunku.
- Lekcję patriotyzmu zrealizowano w grupach: „Jeżyki”, „Motylki”,
„Biedronki” oraz „Pszczółki” poprzez wycieczkę na borecki rynek i
zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową- w hołdzie poległym za wolność
bohaterom.
Dzieci dowiedziały się tego, że dzięki ludziom poległym w walce o
niepodległość kraju, one mogą bawić się i uczyć w wolnej Polsce. Przedszkolacy dowiedzieli się, jakie są symbole narodowe oraz jak
należy zachować się podczas śpiewania hymnu narodowego.
- 31 października br. w grupach: „Biedronki” i „Pszczółki” obchodzono „Halloween”. Nie zabrakło dyni, odpowiednich strojów,
słodkości i wspaniałej zabawy.
- W tym roku szkolnym dzieci miały okazję do obcowania ze sztuką dzięki koncertom i teatrzykom. To nie ostatni raz, ponieważ takie
przedstawienia kulturalne będą odbywać się do końca roku szkolnego.
-W październiku przedszkole odwiedzili cyrkowcy. Śmieszny klown zabawiał dzieci, a wróżka czarowała. Nasi milusińcy brali udział w
Dzień babci i dziadka.
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zabawach z tresowanymi zwierzętami, co dostarczyło mnóstwo śmiechu i radości.
- „Pszczółki” odwiedziły panią stomatolog, która opowiedziała o swojej pracy, pokazała zainteresowanym maluchom sprzęt
dentystyczny oraz sprawdziła im ząbki. „Pszczółki” brały również udział w warsztatach kulinarnych zorganizowanych przez M-GOK w
Borku. Dla dzieci było to nowe doświadczenie, gdyż mogły upiec pyszne ciasteczka dyniowe.
- Dzieci z grupy „Biedronki” odwiedziły posterunek policji. Dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o zawodzie policjanta oraz o
różnych zagrożeniach, które wiążą się z pracą w policji.
- „Żabki” i „Jeżyki” gościły w przedszkolu pana listonosza, który opowiedział o swojej pracy. Dzieci dowiedziały się również jakie
sprawy można załatwić w urzędzie pocztowym.
- Przedszkole w Karolewie co miesiąc organizuje wyjazdy na pływalnię w Jarocinie. Dzieci, które zostały zapisane przed rodziców na
basen, korzystają z nauki pływania pod nadzorem ratownika.
WYSTRZELALI MIEJSCE NA PODIUM
Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp. brało udział w Mistrzostwach Szkolnej Ligi Strzeleckiej – Dwuboju. Zawody organizowane przez
Zarząd Powiatowy LOK w Gostyniu odbyły się w dniach: 06.10.2012r. i 17.11.2012r. w kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum.
Zawodnicy strzelali z karabinka pneumatycznego oraz karabinu sportowego. Paulina Kucharska, Paulina Zawodna, Mateusz
Biedrzycki, Jakub Walczak i Jakub Wojtkowiak – uczniowie Zespołu Szkół w Borku Wlkp. godnie reprezentowali Borek Wlkp. Drużyna
w kategorii gimnazjalnej zajęła II miejsce.
WIELKI SUKCES GASTRONOMICZNY WE WROCŁAWIU
14 października 2012 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. zorganizował wycieczkę do Ogrodu Botanicznego we
Wrocławiu na IX Dolnośląski Festiwal Dyni.
Mieszkańcy gminy Borek Wlkp. wzięli czynny udział w konkursie kulinarnym pod hasłem „Najsmaczniejsza dynia”, zorganizowanym
w ramach XI Dolnośląskiego Festiwalu Dyni. W tej smacznej konkurencji Borek Wlkp.reprezentowały: Maria Matyszczak i Wiesława
Pierzchała ( M-GOK w Borku Wlkp.), Sylwia Matyszczak i Kamila Tarzecka (Borek Wlkp.), Teresa Snela ( Zespół Ludowy
„Studzianna” ), Regina Dopierała, Ewa Gościaniak, Marzena Nowak, Lidia Nowak, Justyna Sobkowiak (Koło Gospodyń Wiejskich z
Zalesia)
Konkursowiczki zadbały o wyszukany smak, kuszący zapach oraz piękne wyeksponowanie potraw, za co serdecznie im dziękujemy.
Panie przygotowały: dyniowe dżemy (jabłkowo-dyniowy, pomarańczowo-dyniowy oraz nutellę dyniową), wypieczone chleby, bułki z
dyni, pierożki z sosem warzywnym, kulki dyniowe z cynamonem oraz kruche „roześmiane ciasteczka”.
Komisja konkursowa po skosztowaniu wszystkich potraw biorących udział w konkursie, zgodnie przyznała I miejsce Paniom z Koła
Gospodyń Wiejskich w Zalesiu za wspaniałe kruche „roześmiane ciasteczka”. Miejsce III zdobyła p. Maria Matyszczak, której
pomarańczowo-dyniowy dżem okazał się najbardziej oryginalny w recepturze, doskonały w wykonaniu i pyszny tak, że „palce lizać”.
„Gmina Borek Wlkp. górą”- pochwalił prowadzący imprezę, wręczając Paniom dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe oraz pamiątkową,
ozdobną dynię.
Po emocjach związanych z konkursem gastronomicznym, uczestnicy wycieczki zwiedzili udekorowany przeróżnymi dyniami Ogród
Botaniczny, obejrzeli ekspozycje, stoiska rękodzieła artystycznego oraz fotografowali się z największym tegorocznym okazem dyni
(„Truda” ważąca 416 kg).
Przepisy wszystkich konkursowych potraw znajdziecie Państwo na stronie www.mgok.borekwlkp.pl
PLASTELINOWA ZABAWA
W piątek 26 października 2012 r. w czytelni Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp. odbyło się ogłoszenie wyników IV edycji
KONKURSU NA PRACE PLASTYCZNE Z PLASTELINY (MODELINY) ph. „NAJCIEKAWSZA POSTAĆ Z BAJKI”.
Celem konkursu, podobnie jak w latach poprzednich, było zachęcenie dzieci do wkroczenia w świat fantazji i wyobraźni oraz
odkrywanie możliwości, jakie daje masa plastelinowa (modelinowa). Komisja Konkursowa, którą stanowiły: Marta Hojak
(przewodnicząca), Joanna Dudkowiak oraz Barbara Mróz dokonała oceny wszystkich 72 prac, które wpłynęły na konkurs i wyłoniła
następujących laureatów:
KATEGORIA I (przedszkole):
Zwycięzcy OTWP - grupa I
I miejsce - Dawid Walczewski ( SZKOŁA PODSTAWOWA BOREK WLKP.)
II miejsce - Zuzanna Krystkowiak (SZKOŁA PODSTAWOWA BOREK WLKP.)
III miejsce - Marta Gruszka (SZKOŁA PODSTAWOWA BOREK WLKP.)
WYRÓŻNIENIA:
- Karolina Biernat (PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KAROLEWIE)
- Dawid Krystkowiak (SZKOŁA PODSTAWOWA BOREK WLKP.)
KATEGORIA II (kl. I-III szkoły podstawowej):
I miejsce – Dominik Janowski (SZKOŁA PODSTAWOWA WYCISŁOWO)
II miejsce – Marcin Biernat (SZKOŁA PODSTAWOWA BOREK WLKP.)
III miejsce – Julita Izydorczyk (SZKOŁA PODSTAWOWA WYCISŁOWO)
WYRÓŻNIENIA:
- Wiktoria Praczyk (ZESPÓŁ SZKÓŁ ZIMNOWODA)
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- Jakub Klupczyński (SZKOŁA PODSTAWOWA WYCISŁOWO)
KATEGORIA - NAUCZANIE INDYWIDUALNE:
WYRÓŻNIENIE – Milena Polaszyk (SZKOŁA PODSTAWOWA WYCISŁOWO)
Laureaci otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Dla wszystkich przybyłych na rozstrzygnięcie przygotowano słodki
poczęstunek.
PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ W BIBLIOTECE
Dnia 9 listopada 2012 r. w czytelni Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp. odbyło się spotkanie w ramach projektu „Link do przyszłości.
Młodzi. Internet. Kariera”, którego celem jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości
zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy.
Na spotkanie przybyła 24 osobowa grupa gimnazjalistów z Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. Uczniowie wzięli
udział w quizie pozwalającym zorientować się w aktualnych trendach
na rynku pracy. Okazało się to niełatwym zadaniem, a niektóre
odpowiedzi zaskakiwały. Punktem kulminacyjnym spotkania było
wystąpienie Młodego Profesjonalisty, Małgorzaty Jastrzębskiejabsolwentki wydziału Pedagogiki oraz Stosowanych Nauk
Społecznych, Szkoły Trenerów Biznesu, a także laureatki polskiej oraz
światowej Olimpiady Kreatywności, na co dzień pracownika firmy
„Funmedia”, gdzie realizuje projekty edukacyjne m.in. tworząc kursy
e-learningowe. Opowiedziała słuchaczom o swojej drodze do sukcesu,
podkreślając jednocześnie, jak ważne jest to, by wybrać zajęcie
przynoszące nam satysfakcję, wykorzystując przy tym swoje
zdolności. Zwróciła również uwagę na rolę nowych technologii,
których dynamiczny rozwój kreuje zapotrzebowanie na wysokiej
klasy specjalistów. Na zakończenie, uczestnicy poznali listę
„zawodów przyszłości” oraz próbowali ustalić predyspozycje
potrzebne, by je wykonywać. Uwieńczeniem spotkania było wspólne
zdjęcie oraz rozdanie materiałów edukacyjno-promocyjnych
przydatnych w poszukiwaniu wymarzonego zawodu.
Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy „YouthSpark” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
NAJAKTYWNIEJSI CZYTELNICY BORECKIEJ KSIĄŻNICY
19 października 2012 r. ogłoszono laureatów II edycji „KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO CZYTELNIKA”
organizowanego przez Bibliotekę Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. Celem konkursu było zachęcenie do częstszego kontaktu
z książką oraz rozbudzenie potrzeb czytelniczych wśród lokalnej społeczności. Tegoroczna edycja trwała od 10 kwietnia do 12
października. Wzięło w niej udział 29 czytelników, którzy w sumie wypożyczyli 891 książek. Komisja Konkursowa w składzie: Dorota
Kaźmierczak (Przewodnicząca), Danuta Banaś oraz Barbara Mróz, podliczyła wyniki i wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce – Katarzyna Wachowska ( 55 książek )
II miejsce – Anna Urbaniak ( 53 książki )
III miejsce – Elżbieta Walczak ( 48 książek )
wyróżnienie – Jarosław Kietliński ( 46 książek )
wyróżnienie – Jadwiga Płachta ( 45 książek ).
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Warsztaty plastyczne

MOC ATRAKCJI Z OKAZJI ŚWIATOWEGO
DNIA PLUSZOWEGO MISIA
W dniach od 19 do 23 listopada 2012 r. w Bibliotece Publicznej
w Borku Wlkp. trwały obchody Światowego Dnia Pluszowego
Misia, przypadającego 25 listopada. Od poniedziałku do
czwartku odwiedziły nas dzieci z grup: „Jeżyki”, „Motylki”,
„Pszczółki”, „Biedronki” oraz „Żabki” z Przedszkola
Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie, które przybyły w
towarzystwie swoich pluszowych przyjaciół. Podczas wizyty
w Bibliotece przedszkolaki słuchały książeczek o misiach, z
zainteresowaniem obejrzały wystawę pt. „ Co nam dają
pszczoły? oraz wystawkę książek i maskotek pt. „25 listopada
– Światowy Dzień Pluszowego Misia”. Każda z grup
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otrzymała specjalny list od przyjaciela dzieci „MISIA LISTONOSZA”, by następnie wykonać niezwykłe „misiowe” zadania. Były to
m.in. „Misiowa gimnastyka”, „Łapka misia”, „Wyścigi papierowych misiów”. Za wspaniale wykonane zadania milusińscy otrzymali
atrakcyjne nagrody, oczywiście „misiowe”. Wizyta przedszkolaków w boreckiej książnicy nie mogła obyć się oczywiście, bez oglądania
interesujących książeczek znajdujących się w zbiorach BPMiG Borek Wlkp. Natomiast w piątek Bibliotekę odwiedziły dzieci z
Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie oraz uczniowie kl. 2 b ze Szkoły
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. Dzieci wzięły udział w warsztatach literackich prowadzonych przez aktora Piotra
Witonia, który tego dnia wcielił się w rolę „Tygryska ze Stumilowego Lasu”. Uczestnicy wesoło brykali po czytelni oraz wspólnie
rozwiązywali zagadki, za które otrzymali słodkie „małe co nieco”. W sumie w tegorocznej edycji imprezy wzięło udział 161 dzieci wraz
zJasełka
opiekunami.
MISTRZOWIE SK LOK GMINY BOREK WLKP.
25.10.2012r. na strzelnicy pneumatycznej SK LOK w Borku Wlkp. odbyły się Indywidualne Zawody Strzeleckie z Karabinka
Pneumatycznego o tytuł Mistrza Szkolnego Koła LOK Gminy Borek Wlkp. dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum.
Organizatorem było Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp., TKKF KOSMOS w Borku Wlkp. oraz M-GOK w Borku Wlkp.
Wystartowało 33 zawodników ze szkół w Zimnowodnie i Borku Wlkp. Strzelanie odbywało się do tarczy dwunastopunktowej; 7
strzałów, w tym 5 ocenianych.
W kategorii szkoła podstawowa:
Mistrzem Szkolnego Koła LOK została Wiktoria Zawodna 38/60 pkt.
I Wicemistrz – Jakub Perek 18/60 pkt.
II Wicemistrz – Mateusz Walczewski 15/60 pkt.
W kategorii gimnazjum:
Mistrzem Szkolnego Koła LOK została Patrycja Zawodna 55/60 pkt.
I Wicemistrz – Justyn Teplik 54/60 pkt.
II Wicemistrz – Wojciech Ciszyński 51/60 pkt.
Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy, które fundowało Szkolne Koło LOK oraz TKKF KOSMOS w Borku Wlkp.
Obsługę sędziowską zapewniło Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp. w osobach: kierownik zawodów- Elżbieta Kordus, sędzia głównyLeszek Stanisławski, sędzia stanowiskowy- Bogdan Gaworski.
JESIENNE WARSZATATY PLASTYCZNE
Dary jesieni to doskonały materiał do kreatywnych działań
plastycznych. Wystarczy odrobina wyobraźni, by mogły powstać
najbardziej nietypowe i oryginalne prace. Dzieci z klasy IIb Szkoły
Podstawowej w Borku wraz z wychowawczynią, p. Reginą Kot,
wzięły udział w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez MGOK. Wykorzystując jesienne bogactwo, pod kierunkiem Marty
Hojak, dzieci wykonały piękne kwiaty z sosnowych szyszek. Frajda i
satysfakcja małych artystów była tym większa, gdyż wykonane prace
stanowiły upominek dla członków Klubu Seniora z okazji obchodów
ich święta- Światowego Dnia Seniora.

Zwycięzcy konkursu

JESIENNE ROZMOWY O LITERATURZE I NIE TYLKO
Do Klubu Miłośników Książek działającego przy boreckiej książnicy dołączyła w listopadzie kolejna osoba, p. Marta. Bardzo cieszy
fakt, iż grono się rozrasta i przybywa chętnych do rozmów o literaturze. Podczas ostatnich spotkań rozmawiano o nominacjach do
NAGRODY LITERACKIEJ NIKE 2012 oraz jej laureacie czyli, książce pt. „Książka twarzy” Marka Bieńczyka. Dominującym
tematem październikowych dyskusji było pszczelarstwo. Jedna z Klubowiczek, pani Mirka Szymczak opowiedziała o swojej pasji, którą
jest pszczelarstwo. Uczestniczki dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o życiu pszczół i ich zwyczajach; o tym jak powstaje miód i
inne produkty pszczelarskie. Poznały również właściwości lecznicze poszczególnych rodzajów miodu.
Podczas listopadowego spotkania na miłośniczki książek czekała sympatyczna niespodzianka z okazji „Dnia Zdrowego Śniadania”. W
drugiej części w związku ze zbliżającymi się Andrzejkami, uczestniczki wzięły udział w zabawie związanej z imionami i ich znaczeniem.
W spotkaniach Klubu Miłośników Książek uczestniczy średnio 15 osób. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkania
KMK do czytelni BPMiG Borek Wlkp. w każdy pierwszy czwartek miesiąca.
JESIEŃ NA STO DWA
23 września 2012 r. na festynie wiejskim w Wycisłowie uroczyście przywitano Złotą Polską Jesień Świętem Pieczonego Ziemniaka.
Imprezę zorganizowali mieszkańcy Wycisłowa przy współpracy MGOK w Borku Wlkp. Do zabawy zaproszono inne sołectwa z naszej
gminy.

Oświata

Kultura

Sport

Wszystkie dary jesieni zaobserwować można było na wystawach przygotowanych przez sołectwa. Festyn prowadził Władysław Hałas.
W festynie uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak, Grzegorz Marszałek- radny powiatowy, Marek Rożek- radny
gminny, który pełnił rolę przewodniczącego komisji sędziowskiej turnieju oraz sołtysi wraz ze swoimi drużynami
Wspólna zabawa rozpoczęła się turniejem piłki nożnej. W rozgrywkach udział wzięły drużyny z: Bruczkowa, Głoginina, Grodnicy,
Jawor, Jeżewa, Karolewa, Stumian i Wycisłowa. Po zaciętym boju, Puchar Burmistrza Borku Wlkp przypadł drużynie z Jeżewa, Puchar
Prezesa Wisły Borek Wlkp- drużynie z Bruczkowa, a Puchar Sołtysa Wycisłowa otrzymali gospodarze. Rozgrywki w bardzo sprawny
sposób przeprowadzili: Piotr Gogulski i Szymon Palczewski przy wsparciu Mateusza Mroza i Krzysztofa Gogulskiego.
Głównym bohaterem festynu był ziemniak, którego smażono w ognisku. On też uczestniczył w zabawach na wesoło. W turnieju na
wesoło brali udział mieszkańcy Głoginina, Karolewa, Jawor, Jeżewa, Strumian, Studzianny i Wycisłowa. Na festyn licznie przybyli
kibice, aby dopingować swoich zawodników, którzy rzucali ziemniakiem do wiadra z wodą, nosili jajka na łyżce, napełniali butelkę
wodą przenoszoną w kubku, szukali jaj w stogu słomy, trafiali wałkiem w manekina, oraz rzucali balotami słomy. Najsprawniejsi w
zabawach okazali się gospodarze, kolejnie zawodnicy z Głoginina, a na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna ze Studzianny. Nad
rywalizację między zawodnikami czuwała komisja w składzie: D. Warczak, G. Gogulska, M. Rożek.
Dla dzieci przygotowano wiele zabaw i konkursów. Prowadząca zabawy, Małgorzata Mróz obdarowywała dzieci słodyczami i
nagrodami.
Wiele emocji wywołało przeciąganie liny. Do rywalizacji przystąpiło 8 trzyosobowych drużyn. Najsilniejsi okazali się panowie z
Wycisłowa.
Dzięki uprzejmości SK LOK z Borku Wlkp. można było strzelać z wiatrówki, za co odpowiedzialni byli: Elżbieta Kordus i Leszek
Stanisławski. Najlepsi strzelcy otrzymywali nagrody.
Uczestników festynu zabawiał zespół „Borkowiccy” oraz motocykliści, natomiast “o żołądki” uczestników festynu zadbały mieszkanki
Wycisłowa serwując: domowe wypieki, kawę, herbatę, sok, kiełbaskę z grilla oraz chleb ze smalcem i ogórkiem. Strażacy z OSP Jeżewo
częstowali pyszną grochówką.
Impreza nie odbyłaby się gdyby nie wsparcie mieszkańców Wycisłowa i wielu przyjaciół oraz znajomych, którym serdecznie
dziękujemy.
PLENEROWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE „DYNIA NA WESOŁO”
IX Dolnośląski Festiwal Dyni był inspiracją do przeniesienia
imprezy na grunt gminny. 19.10.2012 r. w M-GOK-u odbyły
“Ferie w podróży” - sołectwo Wycisłowo
się warsztaty ph. „Dynia na wesoło”.
Dynia jest bardzo smaczna i zdrowa. Może stanowić również
wspaniały element dekoracyjny, dlatego Miejsko - Gminny
Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. zaprosił dzieci do
wyczarowania z różnobarwnych, pękatych, podłużnych,
małych i dużych dyni – cudacznych stworków oraz zwierzątek.
Nieodłączną częścią kreatywnej zabawy tego dnia była dynia,
dlatego zanim warsztatowicze przystąpili do pracy twórczej
musieli wykazać się znajomością wiedzy na jej temat. Po
znakomicie rozwiązanym dyniowym quizie, dzieci udały się
do „plenerowej pracowni” przed budynkiem M-GOK-u, gdzie
z wykorzystaniem dyni oraz innych darów jesieni takich jak:
kasztany, żołędzie, jarzębina, liści oraz bibuły i tkaniny powstało iście „Dyniowe Królestwo. W nagrodę za kreatywne
działania milusińscy zostali zaproszeni na ciepłą herbatkę oraz
poczęstunek z konfiturą z dyni wg. receptury p. Marii
Matyszczak , która zdobyła III miejsce w konkursie
FAKIR-SHOW - ferie w M-GOK
kulinarnym podczas tegorocznego Dolnośląskiego Festiwalu
Dyni we Wrocławiu. Po przepysznym śniadaniu, wszystkich
artystów uhonorowano nagrodami. W warsztatach wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół w Zimnowodzie oraz ze Szkoły
Podstawowej w Borku Wlkp.
Chwile wspólnej zabawy zostały uwiecznione na pamiątkowych fotografiach, a wykonane prace można było podziwiać w plenerowej
galerii przed M-GOK. Dyniowe stworki wzbudzały ogromne zainteresowanie i zachwyt przechodniów.
DRUŻYNOWE ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Dwanaście czteroosobowych zespołów uczestniczyło w tegorocznej edycji drużynowych zawodów strzeleckich z okazji Święta
Niepodległości zorganizowanych przez Miejsko-Gminne Koło LOK w Borku Wlkp. i Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury. Strzelano z
karabinka sportowego z pozycji leżącej z wolnej ręki. Zwyciężyła drużyna gospodarzy przed reprezentacją KSS Snajper Jaraczewo i
Rol-Prem Borek Wlkp. W indywidualnym strzelaniu z karabinka pneumatycznego wygrał Sławomir
Puślecki
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Półkolonie
szkolne -przed
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BIESIADA PATRIOTYCZNA
„Patriotyczne spotkanie- jesienne biesiadowanie”- pod takim
hasłem w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp.
odbyła się część artystyczna boreckich obchodów Święta
Niepodległości. Bardzo się cieszymy, że zaproszenie do
wspólnego spotkania zostało przyjęte przez tak liczne grono
mieszkańców Miasta i Gminy Borek.
Wśród jesiennych liści, śpiewu i muzyki, dorobek artystyczny
prezentowali Gospodarze, Dziecięcy Zespół Taneczny „Fit Kid”
oraz Zespół Ludowy „Studzianna”, któremu udało się porwać do
wspólnych pląsów widownię. W tym czasie dzieci, pod okiem
Marty Hojak- instruktora plastyki M-GOK-u, wykonywały
kotyliony w barwach narodowych, którymi ozdobiły garderobę
uczestników biesiady.
Było radośnie i „na patriotyczną nutę”!

Sport

Turniej piłki ręcznej

30-LECIE KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW IINWALIDÓW W BORKU WLKP
W dniu 6 października 2012 r. boreckie Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodziło jubileusz 30-lecia
powstania. Uroczystość rozpoczęto mszą św. w Kościele Farnym, którą odprawił ks. Antoni Adamski. Część oficjalna odbyła się w sali
M-GOK.
Przewodnicząca Koła, Helena Mikołajczak powitała zaproszonych gości, liczne grono członkowskie oraz wygłosiła okolicznościowy
referat na temat działalności Koła. Za aktywną działalność, Zarząd nagrodzono dużą Złotą Odznaką Honorową, którą wręczył
przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERi I w Poznaniu pan Henryk Zywert i Przewodniczący Zarządu Rejonowego w Gostyniu
pan Andrzej Starosta.
Dużą Złotą Odznakę Honorową otrzymała również pani Kazimiera Szymczak, natomiast małą Złotą Odznaką Honorową zostali
odznaczeni: Burmistrz Marian Jańczak, Krystyna Antczak, Jadwiga Koczorowska, Anna Siudy i Bożena Mike. Dyplomy otrzymali:
Burmistrz i pracownicy Urzędu Miejskiego, Mieczysław Kowalski, Barbara Majchrzak, Kazimiera Krauze, Krystyna Szynka oraz
Zygmunt Wojciechowski. Upominki i dyplomy otrzymali również 80-ciolatkowie. Z okazji jubileuszu członkinie Koła przygotowały
wystawy: fotograficzną, haftów, rękodzieła oraz nalewek. Jubileuszowy toast wzniesiono lampką szampana. Z tej okazji dla jubilatów
zaśpiewał Chór „Jutrzenka”. Po wspólnym posiłku odbył się wieczorek taneczny. Bawiono się do późnego wieczora.
MISIOLANDIA W M-GOK-u
W okazji Światowego Dnia Misia, Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. przygotował imprezę dla dzieci pod hasłem MISIOLANDIA.
Frekwencja była bardzo duża, a maluchy bawiły się wspaniale. Tańczono do znanych przebojów o misiach, kolorowano karty z miśkami,
malowano twarze oraz wspólnie wyklejano olbrzymią makietę misia, przy której na zakończenie imprezy wszyscy chętnie pozowali do
fotografii.
Nie zabrakło słodkiego przysmaku. Każdy
uczestnik zabawy otrzymał ciasteczko w kształcie
misia. Misiolandia w M-GOK miała jeszcze jeden
ważny wymiar. Spotkanie niosło pewne
edukacyjno-społeczne przesłanie. Poproszono, by
uczestnicy wybierając się na zabawę oddali
swojego misia, dołączyli do niego kolorowanki,
kredki czy słodycze. Dzieci z dumą i radością
dzieliły się swoimi misiami i przynosiły
przygotowane z rodzicami paczuszki. Dyrektor
Ośrodka Kultury, p. Justyna Chojnacka przekazała
upominki na ręce p. Doroty DutkowiakKierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku
Wlkp., która podziękowała uczestnikom za dobre
serduszka oraz obiecała, że paczuszki zostaną
przekazane dzieciom objętym pomocą społeczną.
Podczas imprezy dzieci przekazały aż 64 paczek
pełnych pluszaków, słodkości, kolorowanek oraz
przyborów szkolnych. Serdecznie dziękujemy!
Olbrzymiego misia wykonanego przez uczestników zabawy można obejrzeć w holu M-GOK.
Jeśli chcesz, przyjdź i zrób sobie pamiątkowe zdjęcie!

Oświata

Kultura

Sport

MŁODOŚĆ NIGDY NIE UMIERA
„Młodość nie umiera nigdy”. Pod takim hasłem w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. odbył się recital
krakowskiego tenora Grzegorza Uniwersał. Konferansjerkę
podczas koncertu z humorem poprowadził aktor Mateusz
Trembaczowski. Program artysty obejmował przeboje XX-lecia
międzywojennego, za sprawą których zgromadzona publiczność
przeniosła się
w minione lata wspominając, nucąc oraz
rozkoszując się nastrojem.
Koncert nie był jednak jedyną niespodzianką tego dnia. Po recitalu
Dyrektor M-GOK, p. Justyna Chojnacka zaprosiła wszystkich do
andrzejkowej zabawy. W sali konferencyjnej, w sympatycznej
atmosferze przelewano wosk przez klucz oraz kosztowano ciastka z
ukrytym wewnątrz przesłaniem. To było magiczne popołudnie!

DLA KOBIET Z WYOBRAŹNIĄ- KOLEJNY PROJEKT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
BORKU WLKP.
19 października Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. złożył wniosek do Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia
„Wielkopolska z Wyobraźnią” o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Przedsięwzięcie pod nazwą
KONGRES KOBIET WIELKOPOLSKI Z WYOBRAŹNIĄ zakłada organizację paneli dyskusyjnych prowadzonych przez aktywne i
zaangażowane kobiety, dwudniowe działania warsztatowe oraz spotkania promujące, wspierające i wyzwalające inicjatywy
mieszkańców obszaru LGD- zwłaszcza przedsiębiorczość i twórczośc kobiet. Aktualnie oczekujemy na decyzję Urzędu
Marszałkowskiego w sprawie przyznania środków finansowych.
PYSZNIE ROZTAŃCZONY BOREK WIELKOPOLSKI W TRAKCIE REALIZACJI
17 października w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, została podpisana umowa przyznania
pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego PROW na lata 2007, -2013. W ramach projektu prowadzony jest cykl warsztatów w
zakresie tańca ludowego dla dzieci w wieku szkolnym z obszaru LGD. Dwudziestu czterech młodych
uczestników warsztatów pozna wybrane tańce i zabawy folkloru wielkopolskiego. Warsztaty są
prowadzone sa przez Kierowników oraz Tancerzy Zespołu „Borkowiacy” oraz Kierownika Zespołu
„Studzianna” przy metodyczno-instruktażowej współpracy z animatorem tańca i Dyrektorem M-GOK w
Borku Wlkp. Młodzi tancerze wyposażeni zostaną w stroje taneczne. Projekt obejmuje również
przedsięwzięcie kulinarne promujące „regionalne złoto”-potrawy przygotowywane na bazie mioduktóre zaprezentowane zostaną podczas widowiska wieńczącego ogół podjętych działań.
Finał planowany jest na ostatni weekend lutego. Już dziś serdecznie zapraszam.
BĘDZIE PYSZNIE I TANECZNIE!
MIKOŁAJKOWO W M-GOK!
Zorganizwany w związku z Mikołajkami DANCE FIT MARATON zgromadził niedzielę 9.12.2012 roku w sali widowiskowej M-GOK
zwolenników aktywności. Warsztaty tańca oraz step aerobiku były oryginalną propozycją na spędzenie mroźnego popołudnia.
Instruktorzy wyciskali z Uczestników siódme poty. Lekcje prowadzili współpracujący z M-GOK w Borku Wlkp.: Joanna Kowalska
(Dance mix), Marcin Majewski (Hip Hop, Latino Dance) oraz Dyrektor M-GOK Justyna Chojnacka (Step, Stretching). Maraton
zaplanowano na 4 godziny.
Chwilą na wytchnienie było losowanie nagród oraz pokazy artystyczne: układ aerobiku zaprezentowały Dziewczęta z SP Borek Wlkp., w
tańcu towarzyskim pięknie wirowali młodzi adepci tańca Katarzyna Pawlicka i Eryk Adamkiewicz , a na deser w układzie Latino Ladies
zaprezentowały się świadome swojej kobiecości Miłośniczki Fitness. Już dziś zachęcamy do udziału w kolejnym roztańczonym
maratonie!

Ustawa śmieciowa, jak
będzie działał system gminny?

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życiu
ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na
Koncert
K. Giżowskiej
wprowadzenie
nowego
systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, polegającego na
przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady.

Do tego momentu gmina ustaliła stawki comiesięcznych opłat
za odbieranie odpadów.
Za odpady zbierane w sposób selektywny stawka wynosi 7,50 zł.
od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku odpadów
zmieszanych stawka wynosi 12 zł od osoby.
OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ ODPADY.
Zgodnie z przyjętą uchwałą wywóz śmieci ma się odbywać nie rzadziej niż raz
na trzy tygodnie, a opłaty będą pobierane do ostatniego dnia każdego

W najbliższym czasie gmina w drodze
przetargu wyłoni przedsiębiorcę , który będzie odbierał odpady
zmieszane i selektywnie zebrane. O terminie składania przez
mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Do 30 czerwca 2013 r. możecie Państwo zachować
dotychczasową umowę na odbieranie odpadów
komunalnych nie zapomnijcie jej wypowiedzieć w odpowiednim czasie.

Od 01 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować
nowy system:
• wejdą w życie uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp.,
• gmina zacznie pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian
zapewni świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości.
Z chwilą wprowadzenia nowego systemu powstanie też punkt selektywnego
zbierania odpadów przy ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp., do którego wszyscy
mieszkańcy będą mogli oddać bezpłatnie pozostałe odpady ze swoich
nieruchomości: odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane, zużyte opony, styropian.

Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Biuro Obsługi Klienta
tel. 65 5716120.
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PODATNICY
Organ podatkowy przypomina, ze 15 listopada br. minal termin platnosci IV raty podatku rolnego, podatku lesnego i podatku od
nieruchomosci. Wszystkim Panstwu, którzy juz dokonali wplaty dziekujemy, a podatnikom, którzy jeszcze nie dopelnili tego
obowiazku, przypominamy, ze nieuregulowanie zaleglosci podatkowych spowoduje wszczecie postepowania egzekucyjnego. To z kolei
bedzie skutkowalo dodatkowymi kosztami, bowiem jezeli podatek nie zostal zaplacony w terminie, zostaje wyslane upomnienie, którego
doreczenie powoduje obciazenie podatnika kosztami w wysokosci 8,80 zl. W przypadku nieuregulowania zaleglosci wynikajacej z
upomnienia w terminie 7 dniu organ podatkowy wystawia tytul wykonawczy, który zostaje skierowany do wlasciwego urzedu
Skarbowego, co powoduje powstanie kosztów egzekucyjnych, które podatnik bedzie musial uregulowac.
STARE FOTOGRAFIE – II EDYCJA
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. od listopada 2012 r. ruszyla II edycja projektu „ STARE FOTOGRAFIE–
ZATRZYMANY CZAS”, ph. „SLADY PRZESZLOSCI – LUDZIE , MIEJSCA, WYDARZENIA”.
Zbieramy fotografie wykonane przez mieszkanców gminy od 1946 do 1960 roku.
Regulamin projektu o tematyce regionalnej mozna znalezc na stronie internetowej www.biblioteka.borekwlkp.pl
AUDIOBOOKI W BIBLIOTECE
Nie masz czasu na czytanie? Meczy Cie dlugie czytanie ze wzgledu na mala czcionke?
Jest sposób, aby temu zaradzic!!!
Od listopada 2012 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. na pólkach obok tradycyjnie
wydawanych ksiazek pojawily sie audiobooki, czyli ksiazki do sluchania. Sa to interpretacje róznych dziel literackich
w wykonaniu polskich aktorów, dostepne na plytach CD/MP3. Do ich odsluchania wystarczy zwykly odtwarzacz plyt
CD. Zaleta audiobooka jest praktycznosc, mozna go sluchac prawie wszedzie: robiac porzadki w domu lub gotujac,
relaksujac sie na kanapie, jadac samochodem itp. Okazuje sie, ze obcowanie z literatura moze byc bardzo wygodne i
tanie. Wystarczy przyjsc do Biblioteki.
Obecnie Biblioteka posiada 37 ksiazek w formie audiobooków. Jest to oferta dla doroslego czytelnika. Zbiory beda
uzupelniane zgodnie z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem czytelników.
Prezentujemy ponizej kilka wybranych tytulów:
?
Sparks N. – „Dla ciebie wszystko”
?
Coben H. – „Wszyscy mamy tajemnice”
?
See L. – „Marzenia Joy”
?
Kalicinska M. – „Irena”
Przedszkolaki
?
King S. – „Zielona mila”
?
Krall H. – „Biala Maria”
?
Andrews V. C. – „Kwiaty na poddaszu”
?
Smith W. – „Zemsta Nilu”
?
Maslowska D. – „Kochanie, zabilam nasze koty”
Otwarcie
Zakładu Aktywności
Zawodowej
?
Ligocka
R. – „Dziewczynka
w czerwonym
plaszczyku”
.
INFORMACJA
Urzad Miejski w Borku Wlkp. informuje, ze wypelniajac zobowiazanie okreslone w § 48 rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu z dn. 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu dzialan majacych na celu
Otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej
ograniczenie odplywu azotu ze zródel rolniczych (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z 2012 r .poz. 3601) Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, ze:
1) Obszar Gminy/Miasta zaliczony zostal ( w okresie od 2012 r. do 2016 r.) do obszaru szczególnie narazonego, z którego odplyw azotu
ze zródel rolniczych do wód nalezy ograniczyc (OSN). Pelny opis OSN z wykazem obrebów geodezyjnych gminy znajdujacych sie w jej
granicach zamieszczony jest w tresci rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dn. 13 lipca
2012 r. w sprawie okreslenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wrazliwych na
zanieczyszczenie zwiazkami azotu ze zródel rolniczych oraz obszarów szczególnie narazonych, z których odplyw azotu ze zródel
rolniczych do tych wód nalezy ograniczyc, opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2012 poz. 3143.
Uklad OSN na obszarze gminy w skali umozliwiajacej identyfikacje jego granic w odniesieniu do sytuacji geofizycznej i ewidencyjnej
gruntów przedstawiony jest na
zalaczniku graficznym do niniejszej informacji.
2) Obszar gminy znajdujacy sie w granicach OSN na podstawie ww. rozporzadzenia, objety zostal ( w okresie od 2012 r. do 2016 r. )
obligatoryjnym programem dzialan majacych na celu ograniczenie odplywu azotu ze zródel rolniczych. Pelna tresc Programu, jak
równiez szczególowe warunki jego wdrazania okreslone sa rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu z dn. 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu dzialan majacych na celu ograniczenie odplywu azotu ze zródel
rolniczych, opublikowanym w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 3601.
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Bezpośrednie adresy stron internetowych zawierające ww. rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu są następujące:
1) http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=3143#
rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dn. 13 lipca 2012 r. w sprawie określenia w
regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz.Urz.
Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz.3143)
2) http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=3601#
rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dn. 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia
programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych ( Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z
2012r. poz. 3601)
Dodatkowo informuję, że załącznik graficzny obrazujący granice OSN w układzie gminy, będący załącznikiem do niniejszego pisma
jest zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej RZGW w Poznaniu – www.poznan.rzgw.gov.pl w linku Dyrektywa
Azotanowa/Materiały Informacyjne (link bezpośredni: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/o-rzgw/dyrektywy-uniieuropejskiej/dyrektywa-azotanowa/materialy-informacyjne)
.
SPRZEDAŻ FOLDERÓW
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. zaprasza do zakupu folderu “Borek Wielkopolski - miasto i
gmina”
Cena folderu wynosi 14 zł.
Foldery można nabyć w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp.– GOK przy ul. Powstańców Wlkp. 4od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 15.00.
PRZEPISY
Ryba w zalewie pomidorowej
Składniki:
0,5-1 kg filetów z morszczuka (mintaja)
1 łyżka wegety
4 cebule
1 słoik ogórków konserwowych
1 słoik papryki konserwowej
Na ciasto naleśnikowe: 1 szkl. mąki, 0,5 szkl. wody, 1 jajko
Zalewa: 2 szkl. wody, 1 mały koncentrat pomidorowy, 0,5 szkl. oleju, 4 łyżki keczupu, 3 łyżki octu 2 łyżki cukru, sól do smaku.
Składniki na zalewę zagotować.
Pokroić cebulę, ogórki i paprykę w paski. Rybę posypać wegetą. Ubić składniki na ciasto naleśnikowe (może być trochę gęstsze). Rybę
obtoczyć w cieście i usmażyć. Następnie układać na przemian z warzywami I – ryba, II – cebula, III - ogórki konserwowe, IV - papryka
konserwowa Ciepłą jeszcze rybę i warzywa zalać gorącą zalewą. Nadaje się do spożycia najlepiej następnego dnia.
SMACZNEGO !

Humor
Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi mieszkania.
- Czy to ty aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi.
- Nie, ale jestem z tej samej firmy

Fąfara pyta znajomego:
- Jak tam u ciebie z zaopatrzeniem na święta?
- Mam pełną lodówkę.
- Czego?
- Szronu.
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