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Święta Bożego
Narodzenia

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych

przyniosą Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu.
Niech w nadchodzącym Nowym 2008 roku

szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą,
 a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia 

i realizacji nowych pomysłów.
Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia  

mieszkańcom gminy Borek Wlkp.
życzą:

Burmistrz Borku Wlkp. 
/-/Marian Jańczak

Pracownicy Urzędu Miejskiego

 Przewodniczący Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
/-/Roman Kręciołek  

Rada Miejska Borku Wlkp.
oraz Zespół Redakcyjny



współpracę i za to, że  doceniają pracę urzędników . Życzymy IE POMOGŁA MODLITWA. W listopadzie br. odeszła N bezpiecznej i  bezkolizyjnej jazdy po nowej drodze!z naszego Zespołu Redakcyjnego pani Barbara Dajewska 
– nasza koleżanka. Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie. Do 
dziś trudno nam się z tym pogodzić. Pożegnaliśmy  ją z wielkim 
bólem i żalem.
Dziękujemy Ci Basieńko za wszystko co dla nas zrobiłaś! 
Odpoczywaj w spokoju!

OŻEGNALIŚMY KS. STEFANA DRYGASA. Po Pdługoletniej chorobie zmarł wieloletni Proboszcz 
Zalewskiej Parafii. Ks. Stefan. Zawsze był z nami, wspierał nas 
w działaniach i uczestniczył w szkolnych uroczystościach. 
Długo pozostanie w naszej pamięci. Uczniowie często 
odwiedzają grób śp. ks. Stefana Drygasa, porządkują otoczenie 
i zapalają znicze.

BAMY O WYGLĄD I ESTETYKĘ. Od dawna zrodził Dsię pomysł wyremontowania budynku Miejsko 
Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp., ale od pomysłu do 
realizacji – długa droga. Powód był oczywisty – brak środków 
finansowych, bo realizowane były inne ważniejsze zadania. 

YNEK W NOWYM BLASKU. Dobiegają końca prace Cieszymy się, że Rada Miejska jest tego samego zdania co my  i Rprzy wymianie oświetlenia ulicznego na ryku w Borku pozwoliła zlecić wykonanie projektu modernizacji oraz jak 
Wlkp. Zamiast słupów energetycznych zamontowano piękne najszybciej przystąpić do remontu budynku.
nowe lampy. Mieszkańcy cieszą się, że obietnice zaczynają się Obecnie trwają prace projektowe budynku, a wykonawcą jest 
spełniać!Pracownia Projektów i Usług Budowlanych Mirosława 
Jest nadzieja, że spełnią się wszystkie, bądźmy tylko cierpliwi i Witczak z Krotoszyna. Przewiduje się zakończenie prac 
dobrej myśli. To wspólna inwestycja realizowana przez projektowych w marcu 2008 roku.  Kwota wykonania tego 
Energetykę Poznańską oraz Gminę Borek Wlkp.  Koszt całego zadania wynosi 28 000,00 zł + podatek VAT. Inwestycja będzie 
zadania  wynosi 420 000 zł, w tym naszej stronie jest to kwota realizowana ze środków własnych oraz dotacji unijnych. 
142 907,96 zł. Dziękujemy mieszkańcom rynku w Borku W projekcie uwzględniono: 
Wlkp., którzy partycypują w kosztach tej inwestycji w - przebudowę ścian, wymianę okien i oświetlenia, założenie 
wysokości 14 000,0 zł.klimatyzacji na sali widowiskowej, dobudowę pomieszczeń 
Patrząc na sposób realizacji tej inwestycję możemy nad salką, toalety, sale wystawienniczą, modernizację zaplecza 
powiedzieć, że wspólnymi siłami można więcej !!!kuchennego, dobudowę pomieszczeń na garderoby, przebu-

dowę schodów, wymianę ogrzewania, remont pomieszczeń 
EST CORAZ JAŚNIEJ. Modernizacja oświetlenia piwnicy, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie elewacji Julicznego na terenie naszej gminy przebiega jakby w trzech zewnętrznej.

etapach. Pierwszy etap już za nami został wykonany w 2006 
roku i uwzględniał tylko wymianę lamp na nowe oraz MAKSYMILIANÓW TO BARDZO ZGRANA 
częściowo dołożone zostały nowe lampy na istniejących “WIOSKA – W KOŚCIELE TEŻ ZAWSZE RAZEM.” 
słupach. Okres spłaty tej inwestycji będzie trwał aż do 2012 To słowa ks. Eugeniusza Kiszki Proboszcza Parafii 
roku.  W bieżącym roku udało nam się wynegocjować z Zimnowodzkiej wypowiedziane na otwarciu nowo utward-
energetyką poznańską korzystne warunki umowy w związku z zonej drogi gminnej w Maksymilianowie. Ksiądz Proboszcz 
czym opracowano projekt techniczny drugiego etapu dokonał poświęcenia tej drogi, a następnie wspólnie z  
modernizacji oświetlenia ulicznego. Przewiduje on dołożenie sołtysem, radą sołecką, mieszkańcami, wykonawcą i przed-
nowych lamp oraz dobudowę linek. Jeśli wszystko pójdzie stawicielami władz lokalnych dokonał jej otwarcia.
zgodnie z harmonogramem to być może jeszcze w tym roku a Nie zabrakło też czerwonej wstęgi oraz przemówienia 
najpóźniej w styczniu 2008 roku zostanie podpisana umowa na  Burmistrza Mariana Jańczaka i Wicestarosty Janusza Sikory.
wykonanie tego zadania. Podstawą udzielenia tego zamówienia Po modlitwie i przemówieniach wspólnie  przystąpiono do 
jest zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy. przecięcia wstęgi – rozpoczynając od sołtysa wsi a kończąc na 
Okres spłaty tego zadania wynosił będzie trzy lata od dnia włodarzu naszej gminy.
podpisania umowy. Przewiduję się również trzeci etap Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem zorganizo-
modernizacji oświetlenia polegający na dobudowie wanym przez radę sołecką.
brakujących słupów i zamontowaniu lamp. Przed “Mieszkańcy wsi bardzo się cieszą” – mówi sołtys Pan 
przystąpieniem do prac należy opracować projekt techniczny i Stanisław Trawiński. “Długo walczyliśmy o utwardzenie tej 
uzyskać pozwolenie na budowę. Mimo trudności i problemów z drogi a dziś jesteśmy wdzięczni i dziękujemy panu 
jakimi się spotykamy w związku z tym zadaniem, już dziś Burmistrzowi za to, że wykonał to zadanie”. 
podjęliśmy pierwsze kroki i wykonujemy prace projektowe dla Przypomnijmy, że koszt utwardzenia tej drogi wyniósł 
wsi Zalesie i Trzecianów. Szanowni Państwo realizacja tych 597 300,23 zł. Wykonawcą tego zadania była firma P.P.H.U. 
zadań nie byłaby trudna i długa gdyby nie środki finansowe. Gembiak&Mikstacki z Krotoszyna.
Termin wykonania zadań podyktowany jest możliwościami Dziękujemy mieszkańcom Maksymilianowa za miłą 
finansowymi gminy. Wykonując tylko tą inwestycję nie 
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moglibyśmy realizować innych równie ważnych zadań. 
Konsekwentnie jednak dążymy do celu i z roku na rok I E C Z O R N I C A  Z  O K A Z J I  Ś W I Ę T A  Wprzybywa oświetlenia na terenie naszej Gminy. NIEPODLEGŁOŚCI. Obchody 89 rocznicy 

Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się w naszej gminie 9 
ZKOŁY BEZ GMINNEGO ZESPOŁU EKONO- listopada wieczornicą z okazji tego Święta Narodowego.
MICZNO ADMINISTRACYJNEGO.S  Rada Miejska Uroczystość składała się z dwóch części: oficjalnej i artys-

Borku Wlkp. w dniu 6 grudnia 2007r. podjęła uchwałę o tycznej.
l i k w i d a c j i  G m i n n e g o  Z e s p o ł u  E k o n o m i c z n o - Po odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu przybyłych 
Administracyjnego Szkół w Borku Wlkp. gości prowadzący pan Leszek Ciemniak głos oddał 
Przypomnijmy, że jednostka ta zajmowała się przede wszyst- Przewodniczącemu Rady Miejskiej Borku Wlkp. panu 
kim obsługą administracyjną szkół funkcjonujących na terenie Romanowi Kręciołkowi, który przedstawił krótki rys 
naszej gminy, a także realizowała zadania należące do organu historyczny Odzyskania Niepodległości Polski.
prowadzącego, czyli gminy. W tym uroczystym dniu odznaczeni za zasługi dla Związku 
Powodem likwidacji GZEAS jest śmierć kierownika tej Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zostali:
jednostki pani Barbary Dajewskiej oraz rozwiązanie stosunku pani Elżbieta Borysiak, pan Leszek Kordus i pan Marian 
pracy z główną księgową. Z likwidacją tej jednostki wiążą się Mikołajczyk.
zmiany organizacyjne w szkołach a także w Urzędzie W drugiej części uroczystości program artystyczny zaprezento-
Miejskim. Podsumowując, od stycznia 2008 roku do Urzędu 
wracają sprawy należące do organu prowadzącego czyli gminy, 
a placówki szkolne przejmą sprawy z zakresu księgowości i 
wynagrodzeń.
Na likwidacji tej jednostki nie ucierpiały osoby tam 
zatrudnione, gdyż zaproponowano im pracę na dogodnych 
warunkach.

ORECKA RAFINERIA BIOPALIW W BUDOWIE. BTrwają prace przy budowie pierwszej agrorafinerii w 
Wielkopolsce, która będzie produkować 20 tys. ton estru 
metylowego rocznie. Plany uruchomienia ekologicznej 
rafinerii w Borku Wlkp.  sięgają 2003 roku, kiedy weszła w 
życie ustawa o biopaliwach. 
Zarząd  Biopal Spółka zo.o. , której 51 % udziałów ma włoska 
firma Financaria Italia w dniu  4 kwietnia br. w naszym 
miasteczku wmurował uroczyście kamień węgielny pod 
budowę agrorafinerii. 

wali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły Część naszych mieszkańców , jak też boreckie firmy  ma już 
w Borku Wlkp. pod kierunkiem pani Arlety Tyrakowskiej i pani pracę przy budowie fabryki. Docelowo planuje się zatrudnić w 
Renaty Wyrwińskiej, Koło Śpiewacze „JUTRZENKA” oraz zakładzie  ok. 50 osób w trybie pracy zmianowej. Po uruchomi-
Zespół „BORKOWIACY”.eniu produkcji  powstanie duża nadwyżka ciepła, dlatego  
W uroczystość zaangażowały się wszystkie organizacje Zarząd Biopal Sp. zo.o. planuje  wykorzystać to do produkcji 
społeczne i samorządowe działające na terenie naszej gminy, za oranżeryjnej. Dowiedzieliśmy się, że Biopal planuje zakupić w 
co im serdecznie dziękujemy.związku z nadwyżką ciepła przyległe 10 ha gruntów .

Po przetargu firma planuje zaangażować Holendrów do 
UBILEUSZ 50 LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO. przystosowania areału pod produkcję , co dałoby bardzo dużo JZ tej okazji 22 listopada 2007 roku do restauracji Rida miejsc pracy dla naszych mieszkańców. 

zaroszonych zostało 14 par małżeńskich. Szanownych gości Szacujemy, że do budżetu gminy wpłynie rocznie ok. 300 tys. zł 
powitały władze gminy - Burmistrz Marian Jańczak oraz z tytułu podatku płaconego przez Biopal. Kolejną korzyścią dla 
Przewodniczący Rady Miejskiej Borku Wlkp. Roman gminy będzie budowana linia gazowej dla zakładu. Mieszkańcy 
Kręciołek. Tradycyjnie jak co roku oprócz życzeń i kwiatów Borku Wlkp., jak też Jeżewa będą mieli okazję aby podłączyć 
przybyłym Jubilatom wręczono medale przyznane  przez się do tej linii. Ze względu, iż fabryka zużywać będzie bardzo 
Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Po części duże ilości gazu, gmina poniesie tylko koszty wykonania 
oficjalnej wszystkich gości zaproszono wspólny słodki dokumentacji, a nie będzie uczestniczyć tak jak i mieszkańcy w 
poczęstunek. kosztach budowy linii przyłączeniowych.  
Przedstawiamy Państwu naszych jubilatów. To Państwo:Proces produkcji zaczynać się będzie od magazynowania 
Teresa i Ryszard Dutkowiakowie z Borku Wlkp.rzepaku, a zakończyć na ostatecznym produkcie, jakim jest 
Maria i Jan Walczakowie ze Studziannyester metylowy, który może funkcjonować jako samoistne 
Zofia i Marian Marchlewscy z Dąbrówkipaliwo lub w postaci mieszanek.
Cecylia i Franciszek Mikołajczakowie z WygodyProdukcja biopaliw nie będzie miała szkodliwego wpływu na 
Bronisława i Ignacy Dębowiakowie z Głogininanasze środowisko, ponieważ produkt odpadowy, jakim jest 
Stanisława i Ignacy Szymczakowie z Bolesławowagliceryna  Zarząd spółki sprzedawać będzie do firmy OTEZA 
Janina i Maurycy Nowakowie z Borku Wlkp.na Słowacji. 
Maria i Jan Gogulscy z Borku Wlkp.Miejmy tylko nadzieję, że palny te doczekają finiszu.
Helena i Bronisław Golembka z Borku Wlkp.
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Maria i Ludwik Wira z Karolewa OSTAŁY UCHWALONE STAWKI PODATKU NA ZJózefa i Brunon Śpitalniakowie ze Skokowa ROK 2008. Rada Miejska Borku Wlkp. ustaliła następ-
Józefa i Józef Bonawenturczykowie z Jeżewa ujące podatki na rok 2008:
Teresa i Edmund Chudzińscy z Zalesia Podatek od środków transportowych: 
Zofia i Czesław Kuszyńscy z Jeżewa 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
Dziękujemy wszystkim za przybycie  życząc  dużo zdrowia. całkowitej pojazdów wyprodukowanych w 1990 roku i później 

stawki podatku określa się w następującej wysokości:
a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 580,00
b)   powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 770,00
c)   powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 900,00
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550,00 
b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 700,00
c)  powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 900,00
3) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 
ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatników podatku rolnego 200,00
4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a)  mniejszej niż 30 miejsc 770,00UNKT PORAD „Prawo dla wszystkich”. Uprzejmie 
b)  równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.270,00Pinformujemy, że w Gostyniu działa Punkt Porad, w którym 
Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1 - 4  wyprodukowanych mieszkańcy powiatu gostyńskiego, a więc także mieszkańcy 
przed 1990 rokiem stawki podatku  określa się w następującej naszej gminy, mogą bezpłatnie skorzystać z porad udzielanych 
wysokości :przez prawnika, pracowników socjalnych, pedagoga, doradcy 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie finansowego. Na szczególne wsparcie mogą liczyć osoby 
całkowitej pojazdu :niepełnosprawne,  zagrożone wykluczeniem społecznym oraz 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,00ofiary przemocy.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 820,00Porady udzielane są stacjonarnie, w Punkcie Porad – ul. 
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 920,00Parkowa 1a w Gostyniu oraz drogą elektroniczną- e-mail: 
2)  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą , o dopuszczalnej poniedziałek 15.00-19.00 porady prawne
masie całkowitej zespołu pojazdów :wtorek 15.00-19.00 porady socjalne i wsparcie psychologiczne
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600,00środa 15.00-19.00 pedagog, porady prawne
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 750,00czwartek 15.00-19.00 dyżur pracownika Punktu Porad
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 950,00porady prawne w Bonifraterskim Ośrodku Interwencji 
3)  od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym Kryzysowej w Piaskach-Marysinie
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 piątek 17.00-21.00 porady finansowe.
ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowad-Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej 
zoną przez podatników podatku rolnego 260,00
4)  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a) mniej niż 30 miejsc 870,00
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.500,00
Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1 - 4  posiadających 
katalizatory  stawki podatku zmniejsza się i określa w 
następującej wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 500,00
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 720,00
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 820,00
2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą , o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 500,00
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 650,00
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 850,00
3) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 
ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatników podatku rolnego 190,00

ppogostyn@wp.pl

www.ngo.gostyn.pl 

ARESZCIE MIESZKAŃCY JEŻEWA BĘDĄ MIELI NSKLEP. Przez okres dwóch miesięcy mieszkańcy Jeżewa 
nie posiadali w swojej miejscowości sklepu. Dla wielu z nich 
było to bardzo uciążliwe, szczególnie dla osób starszych, które 
pozbawione były możliwości zaopatrywania  się w 
podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe.
Powodem tego była rezygnacja z prowadzenia działalności 
gospodarczej przez poprzedni podmiot gospodarczy pana Jana 
Rozworę. 
Mając na uwadze dobro społeczeństwa ogłoszono przetarg na 
dzierżawę lokalu użytkowego – pomieszczenie po byłym 
sklepie spożywczo – przemysłowym. 
Po rozstrzygnięciu przetargu, który odbył się 24 października 
br. z pośród pięciu uczestników najemcą lokalu został pan Piotr 
Jańczak. Cena wywoławcza za najem miesięczny wynosiła 300 
zł + VAT. W wyniku przetargu osiągnięto cenę 620 zł + VAT. 
Z dniem 15 listopada br. po wyremontowaniu pomieszczenia 
przez najemcę, sklep został otwarty. 
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4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia ORECCY UCZNIOWIE  KIBICAMI NA WĘG-Ba)  mniej niż 30 miejsc 700,00 RZECH. Nasi najlepsi sportowcy z Zespołu Szkół w 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.100,00 Borku Wlkp. wraz z opiekunem oraz SKS „Jantar” Racot 
Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą: przebywali jako kibice od 28 listopada do 2 grudnia br. na 
1) od gruntów: preeliminacjach olimpijskich w piłce siatkowej w węgierskiej 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez miejscowości Shombathey. W turnieju tym startowało 6 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i drużyn, podzielonych na dwie grupy. W grupie B znalazła się 
budynków 0,54 zł od 1 m2 powierzchni; Polska, Belgia, Dania.  Polacy wygrali w rozgrywkach 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub grupowych wszystkie swoje mecze i w półfinale  spotkali się z 
elektrowni wodnych – 3,65 zł od 1 ha powierzchni; gospodarzem imprezy, których pokonali 3:1. 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej O awans do turnieju kontynentalnego Polacy zmierzyli się z 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje czwartą drużyną Europy - Finlandią, mecz zakończył się 
pożytku publicznego – 0,12 zł od 1 m2 powierzchni; zwycięstwem Polaków 3:0, przy ogłuszającym dopingu naszej 
2) od budynków lub ich części: ekipy.
a) mieszkalnych – 0,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; Cała grupa liczyła 49 osób, w tym z Borku Wlkp. 5 osób: R. 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz Pawlak, M. Dopierała, P. Marciniszyn, B. Gościniak oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowad- opiekun grupy T. Gawroński. Pozostali kibice to ekipy z 
zenie działalności gospodarczej – 14,00 zł od 1 m2 powierzchni Racota,  Leszna,  Głuchowa, Gronowa. Głównym 
użytkowej; organizatorem wyjazdu był Pan Wojciech Ziemniak ( poseł 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w RP), który już po raz drugi  zaprosił dzieci z naszej szkoły na  
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,37 zł wyjazd / Pedro's Cup/.Wyjazd ten doszedł do skutku, dzięki 
od 1 m2 powierzchni użytkowej; hojności Firmy "Mróz" S.A. w Borku Wlkp., która 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w sponsorowała wyjazd naszej ekipy. Serdecznie dziękujemy za 
zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych – 3,84 zł od 1 m2 wsparcie i możliwość uczestnictwa w  w/w imprezach 
powierzchni użytkowej; sportowych.
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 3,84 zł; od 1 m2 powierzchni użytko-
wej;
3) od budowli  - 2% ich wartości.
Obniżono średnią cenę skupu żyta za 1 q ogłoszoną w 
Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2007r. (M. P. 
z  2007 Nr 77 poz. 831) przyjmowaną jako podstawę do 
naliczania podatku rolnego na 2008 r. z kwoty 58,29 zł na kwotę 
45,00 zł.
Wprowadzono na terenie gminy Borek Wlkp. opłatę od 
posiadania psów. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów 
ustalono  w wysokości 30,00 zł od jednego psa.
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 
marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku 
jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania 
tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia 
obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, 
stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty. ONITORING W BORECKIEJ PODSTAWÓWCE. 
Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia MSzkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały Wielkopolskim jako druga placówka oświatowa w gminie 
okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i posiada od 8 października 2007 roku monitoring. 
wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności Uruchomienie monitoringu nie było związane z negatywnymi 
uzasadniające ten obowiązek. zjawiskami zachodzącymi w szkole ale z ewentualną 
Zmianie uległy  stawki opłaty targowej: możliwością ich wystąpienia. Szkoła dąży do stworzenia 
- Przy sprzedaży warzyw i owoców z ręki, kosza, skrzynki do uczniom jeszcze bardziej bezpiecznych warunków nauki i 
3m2 zajmowanej powierzchni – 10,- zł dziennie. ogólnego poczucia bezpieczeństwa, dlatego podejmuje 
- Przy sprzedaży innych towarów na zajmowanej powierzchni działania profilaktyczne wychodząc z założenia, że lepiej 
do 9 m2 – 19,- zł dziennie. zapobiegać negatywnym zjawiskom, niż usuwać ich skutki. 
- Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego – 30,- zł dziennie. Instalacja monitoringu to jedno z działań przyjętych w planie 
- Przy sprzedaży warzyw, owoców z ręki, kosza, skrzynki na pracy szkoły na rok szkolny 2007\2008. Należy jednak z całą 
zajmowanej powierzchni powyżej 3 m2 – 19,- zł dziennie. stanowczością podkreślić, że monitoring ma wspomóc 
- Przy sprzedaży innych towarów na zajmowanej powierzchni różnorodne i zorganizowane działania wychowawcze szkoły, a 
powyżej 9 m2 – stawka dzienna opłaty targowej wzrasta o 9,- zł nie je zastąpić. 
za każdy rozpoczęty m2 powierzchni z tym, że stawka dzienna W skład monitoringu wchodzą w chwili obecnej 4 kamery. 
opłaty targowej nie może przekroczyć 597,86 zł. Docelowo budynek szkolny będzie monitorowany przez 8 
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kamer, z których 2 będą znajdować się na zewnątrz budynku, WIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA impreza 
natomiast 6 wewnątrz budynku. Usytuowanie kamer Śintegracyjna dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych z 
umożliwia kontrolowanie najbardziej newralgicznych miejsc gminy Borek Wlkp. Dnia 29 września 2007 r w sobotę odbyła 
szkoły, a ich archiwizowanie daje możliwość odtworzenia i się na terenie SP  Wycisłowo cykliczna już impreza 
oceny zdarzeń mających miejsce w przeszłości. integracyjna dla uczniów klas I- III z gminy Borek Wlkp. pod 
Pierwsze działania zmierzające do instalacji systemu nazwą Święto Pieczonego Ziemniaka.  Na pieczonego 
monitoringu podjęto 18 sierpnia 2007 roku. Sporządzono ziemniaka przyjechało około 170 uczniów klas 1-3 z gminy 
wtedy pierwszy kosztorys, który ze względu na zmieniające się Borek Wlkp.  
ceny urządzeń u wytwórcy ulegał zmianie. Ostateczny 
kosztorys sporządzono 28 sierpnia 2007 roku. Równocześnie 
podjęto działania zmierzające do pozyskania środków 
pozabudżetowych od sponsorów. Wystosowano pisma do 23 
podmiotów. Dla przejrzystości finansów wszelkie wpłaty były 
dokonywane na konto Rady Rodziców. Na pisma 
odpowiedziały i wsparcia finansowego udzieliły:
•Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu. 
•Gospodarstwo Rolne Karolew Sp. Karolew. 
•Sklep Wielobranżowy w Borku Wlkp.- Chojnacka 
Aleksandra. 
•PPHU MIRAGE w Gostyniu -Bielka Monika. 
•Zakład Pomiarów Elektrycznych w Lesznie-Włodzimierz 
Smykowski. 
•Sklep Elektryczno-Przemysłowy w Borku Wlkp.- Leszek 
Szymaniak. 
•Zakład Kominiarski w Borku Wlkp.- Dimke Eugeniusz. 
•Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Członkowie kółka artystycznego przedstawili  historię •Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 
pochodzenia ziemniaka oraz humorystyczne rymowanki , tańce •Rada Duszpasterska Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. NMP 
i wierszyki związane z tematyką imprezy.w Borku Wielkopolskim 
Zabawy rozpoczęli dyrektorzy szkół ,którzy z grupą uczniów •Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły 
szukali zakopanych  na boisku do piłki plażowej  ziemniaków .w Borku Wielkopolskim 
Natomiast opiekunowie grup dostali za zadanie obrać jak •Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Władysława 
najszybciej 5 ziemniaków i przedstawić najdłuższą obierkę.Jagiełły w Borku Wielkopolskim. 
Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się zabawy •Pracownicy administracyjno-obsługowi Szkoły Podstawowej 
ruchowe w których każdy mógł wziąć udział. im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim. 
Po tych intensywnych działaniach wszyscy zajadali z apetytem Należy podkreślić, że największe wsparcie finansowe nie 
grochówkę i pieczone w ognisku ziemniaki .licząc Rady Rodziców szkoła otrzymała z funduszu 
Na zakończenie spotkania każda klasa biorąca udział w prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 
imprezie otrzymała upominek, a był to pakiet materiałów Wszystkim, którzy pomogli w realizacji zadania wynikającego 
plastycznych i skakanki. Szkoły uczestniczące w zabawie z realizacji programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” 
otrzymały  dyplomy.dyrekcja szkoły składa serdeczne słowa podziękowania.
 

EDRO'S CUP. 19 września br. dziesięcioosobowa grupa ZIEŃ WOLONTARIUSZA.  Z  okazj i  Dnia  Puczniów- sportowców z Zespołu Szkół w Borku Wlkp. DWolontariusza odbyło sie 5 grudnia  po raz pierwszy w 
wraz opiekunem Elżbietą Wojciechowską wzięła udział w Gostyniu spotkanie wolontariuszy powiatu gostyńskiego. 
wyjeździe do Warszawy zorganizowanym przez Klub Wśród wielu wyróżnionych znalazły sie też trzy osoby z Borku 
Olimpijczyka "Jantar" w Racocie, a w całości sponsorowanym Wlkp., a konkretnie z UKS Borek Wlkp. - Tomasz Gawroński, 
przez Firmę "MRÓZ" S.A.Mirosława Paździerska i Elżbieta Wojciechowska,  którzy "za 

twórczą pracę na  rzecz społeczeństwa Ziemi Gostyńskiej, 
szerzenie postaw prospołecznych i osobiste zaangażowanie" z 
rąk Starosty Gostyńskiego pana  Adrzeja  Pospieszyńskiego 
otrzymali oficjalne podziękowania  oraz uczestniczyli w 
okolicznościowym spotkaniu wszystkich wyróżnionych przy 
kawie w siedzibie Fundacji " Absolwent".
„Należycie Państwo do osób, które widzą drugiego człowieka, 
które widzą potrzebę działania i to w różnych dziedzinach. 
Jedni w sporcie, inni w kulturze, pomocy społecznej, 
samorządach, straży pożarnej itp.  Za to wszystko bardzo 
serdecznie dziękuję. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie to taki 
skromny wyraz wdzięczności ”– powiedział do zebranych 
Starosta Gostyński pan  Andrzej Pospieszyński.
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Grupa wycieczkowa  zwiedziła Warszawskie  Łazienki i  Uczniowie przypomnieli sylwetkę Papieża i oddali Mu hołd 
budynek sejmu, gdzie  byli świadkami ostatniego poprzez: recytację wierszy, przedstawienie faktów z życia Ojca 
przedwyborczego posiedzenia Sejmu.Uczniowie uczestniczyli Świętego połączonych z prezentacją multimedialną, śpiewem 
jako kibice  w Mityngu Lekkoatletycznym Pedros Cup, pieśni i tańcem. 
podczas  którego mieli okazję spotkać się z gwiazdami polskiej W przerwie czynna była szkolna kawiarenka, do której pyszne 
i światowej lekkiej atletyki, takimi jak: Sz. Ziółkowski, ciasta upiekły mamy  uczniów SP Borek Wlkp. W holu można 
M.Pyrek, K.Skolimowska, M.Plawgo, M.Trybańska, było zakupić kartki świąteczne wykonane przez panie z 
A. Powell, J.Wariner, R.Hoffa i wielu innych. Zespołu Opiekuńczego. 

Pozyskane fundusze wzorem lat ubiegłych przeznaczone będą 
II BIEG IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO. W dniu na zakup paczek świątecznych dla najuboższych uczniów I23 października 2007 r. w Jaworach odbył się III Bieg im. naszej szkoły. 

Edmunda Bojanowskiego . Organizatorem imprezy była 
Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w 
Wycisłowie.
Celem imprezy jest popularyzacja biegania wśród dzieci i 
młodzieży oraz uczczenia pamięci i zasług Edmunda 
Bojanowskiego dla obszaru Wielkopolski.
W zawodach wzięło udział około 500 uczniów ze szkół:
- Szkoła Podstawowa w Bodzewie 
- Szkoła Podstawowa w Bojanowie 
- Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp. 
- Szkoła Podstawowa w Kunowie 
- Szkoła Podstawowa w Piaskach 
- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli 
- Szkoła Podstawowa w Siemowie 
- Szkoła Podstawowa w Szelejewie 
- Szkoła Podstawowa w Wycisłowie 
- Szkoła Podstawowa w Zalesiu. 
- Szkoła Podstawowa w Zimnowodzie 

APIEŻ NASZYM PATRONEM. 16 października 2007 Proku o godzinie 8.40 w Kościele Parafialnym w 
Zimnowodzie  Mszą Świętą rozpoczęły się uroczyste obchody 
Dnia Patrona Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w Zimnowodzie. 
Po nabożeństwie  wszyscy uczniowie wraz z gronem 
nauczycielskim i pracownikami, rodzicami i zaproszonymi 
gośćmi przeszli do szkoły, gdzie pod tablicą pamiątkową 
Patrona Jana Pawła II złożono kwiaty i zapalono znicze. 

 Każda uczestnicząca szkoła otrzymała dyplom oraz puchar za 
udział w biegach, a zdobywcy miejsc od I do III w kategorii klas 
0-III otrzymali nagrody, dyplomy i medale natomiast w 
kategorii klas starszych  IV-VI dyplomy, statuetki i nagrody.
Nagrodzeni zostali również zawodnicy, którzy uplasowali się 
na miejscach IV-VI. Ponadto wśród wszystkich uczestników 
rozlosowano nagrody rzeczowe oraz wręczono puchar Starosty 
Powiatu Gostyńskiego.

Dalsze uroczystości odbywały się na  sali gimnastycznej.  AN PAWEŁ II OBROŃCA GODNOŚCI CZŁOWIE-
Wszystkich zebranych  powitała Dyrektor Szkoły Pani Barbara JKA. Zespół Opiekuńczy Szkoły Podstawowej w Borku 
Krzekotowska. Wśród zaproszonych gości  zaszczycili nas Wlkp. przy współpracy wszystkich nauczycieli zorganizował  
swoją obecnością: Burmistrz  Borku Wlkp. Marian Jańczak, “V Wieczór Papieski”. Uroczystość odbyła się 2 grudnia br. w 
dyrektorzy okolicznych szkół i przedszkola w Karolewie. sali M-GOK Borek Wlkp. 
Wraz z obchodami upamiętniającymi naszego Papieża i Był to Wieczór wspomnień o Wielkim Polaku Karolu Wojtyle 
Wielkiego Polaka, uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej, pod hasłem „Jan Paweł II obrońca godności człowieka.” 
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zostali włączeni uroczystym pasowaniem do społeczności artystycznego, udzielił odpowiedzi na zadawane pytania. 
szkolnej.  Po oficjalnych wystąpieniach głos zabrały dzieci i Następnie odbyło się spotkanie przy kawie z gronem 
młodzież szkolna w programie artystycznym poświęconym nauczycielskim. 
poetyckiemu wspomnieniu pamięci Jana Pawła II. „Oprawę i 
wystrój sali oraz doskonałe przygotowanie zawdzięczamy 
wszystkim pracownikom szkoły, a przede wszystkim naszym 
uczniom” – powiedziała Dyrektor pani Barbara Krzekotowska.

ZIEŃ PATRONA „Od dzieci trzeba zacząć odrodzenie Dludzkości”( E. Bojanowski). 14 listopada 2007 r. 
społeczność Szkoły Podstawowej  im.  Edmunda 
Bojanowskiego w Wycisłowie wraz z zaproszonymi gośćmi 
uczestniczyła w obchodach Dnia Patrona. Uroczystość 
rozpoczęła się o godzinie 12. 00 programem artystycznym 
przygotowanym przez uczniów klas IV – V. Podczas 
uroczystości  podsumowano konkursy, które tematycznie 
związane były z życiem i działalnością patrona. Zwycięzcom w 
poszczególnych kategoriach  wręczono dyplomy i nagrody.  W 
dalszej części uroczystości swoje umiejętności artystyczne 

 
zaprezentowała klasa I. Doniosłym momentem w życiu 16 

O SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU „POD DĘBEM”. 
pierwszoklasistów było  uroczyste ślubowanie na sztandar CPrzedszkole Samorządowe „Pod Dębem” jest prężnie 
szkoły i przyjęcie w poczet uczniów.

działającą placówką na terenie Miasta i Gminy Borek Wlkp. W 
miesiącu październiku zorganizowano trzy imprezy tj. „Święto 
Pieczonego Ziemniaka”, uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej oraz „Pasowanie na Przedszkolaka”. 
Święto Pieczonego Ziemniaka miało na celu kultywowanie 
tradycji regionalnych, podkreślenie roli ruchu i powietrza jako 
stymulatorów prawidłowego rozwoju. Podczas imprezy dzieci 
zaprezentowały swoje umiejętności wokalno – taneczne i brały 
udział w różnych konkurencjach sportowych. Na zakończenie 
imprezy degustowano ziemniaki.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w przedszkolu odbyła się 
uroczystość przygotowana przez grupy „Muminki” i 
„Puchatki”. Do placówki przybyli przedstawiciele władz 
lokalnych, kuratorium oraz Rady Rodziców. Dzieci tańczyły, 
śpiewały i recytowały wiersze, wyrażając w ten sposób  
wdzięczność swoim paniom za trud nie łatwej pracy 
wychowawczo – dydaktycznej.
„Pasowanie na przedszkolaka” to tradycja tej placówki. 
Pasowanie odbyło się w grupie najmłodszej „Krasnoludki”. 
Wychowawczyni grupy Katarzyna Leopold połączyła 

ŻYCIA ZALESKIEJ SZKOŁY.  Pasowanie  
pasowanie z zajęciami otwartymi dla rodziców. Rodzice mieli Zpierwszoklasistów. 15 października bieżącego roku 
możliwość zaobserwowania swoich pociech w czasie zajęć. 

odbył się uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej. 
Nauka w formie zabawy pozwoliła dzieciom w przystępny 

Tego też dnia dzieci z klasy pierwszej zostały przyjęte do 
sposób poszerzyć wiedzę i wzbogacić swoje umiejętności.

społeczności szkolnej. Dokonano tradycyjnego pasowania na 
W listopadzie placówka nasza uroczyście obchodziła  już po 

ucznia. W uroczystości udział wzięli uczniowie, grono 
raz czwarty Dzień Niepodległości. Ranek Patriotyczny to 

nauczycielskie, zaproszeni goście oraz rodzice dzieci z klasy 
uroczystość przygotowywana przez najstarsze grupy 

pierwszej. 
przedszkolne. W tym dniu „Smerfy” i „Leśne Ludki” 

Lekcja patriotyzmu. 12 listopada odbyła się lekcja dla 
przedstawiły program artystyczny, który był wspaniałym 

wszystkich uczniów – lekcja patriotyzmu – poświęcona 
odzwierciedleniem wiadomości na temat patriotyzmu. W 

rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Montaż 
uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych, 

poetycko – muzyczny przygotowany przez członków kółka 
powiatowych, kuratorium, dyrektorzy ościennych szkół 

teatralnego pod opieką Aleksandry Kubiak przybliżył 
podstawowych i rodzice. Honorowym gościem w tym roku był 

wszystkim najważniejsze fakty związane z rocznicą. Wizualna 
pan Franciszek Kordus Prezes Związku Kombatantów RP.

stronę uroczystości stanowiły okolicznościowe gazetki szkolne 
Obecnie dzieci Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w 

i klasowe.
Karolewie przygotowują się do III Koncertu Kolęd i Pastorałek 

Spotkanie z księdzem biskupem. 9 listopada bieżącego roku 
połączonego z kiermaszem świątecznym. Impreza ta odbędzie 

w Szkole Podstawowej w Zalesiu  miała miejsce wyjątkowa 
się 16 grudnia przy współudziale rodziców i całych rodzin. 

uroczystość – spotkanie z księdzem biskupem Grzegorzem 
Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na zakup pomocy 

Balcerkiem. Ks. biskup spotkał się z wszystkimi uczniami, 
dydaktycznych do przedszkola.

wysłuchał przygotowanego dla Niego krótkiego programu 

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.  www.borekwlkp.plstr. 8 

OPIEKA SPOŁECZNA



restauracji przy ul. Powstanców Wlkp. Soltysi poszczególnych ZIEN PRACOWNIKA SOCJALNEGO. 21 listopada D miejscowosci  w ramach wspólpracy  otrzymali  pisemna to Dzien Pracownika Socjalnego. Wprowadzila go ustawa 
prosbe o  podanie osób, które powinny uczestniczyc wspólnej  o pomocy spolecznej . Dla wielu pracowników socjalnych jest 
wieczerzy. Osoby uczestniczace w  wigilii otrzymaja imienne to bardzo wazne wydarzenie w zyciu zawodowym ,  z uwagi na 
zaproszenia .to, ze wykonuja bardzo trudna i odpowiedzialna prace. Aby 

przyblizyc specyfike wspomnianego  zawodu  nalezy 
ROCZYSTOSC JUBILEUSZU 100-LECIA OSP W przytoczyc ustawowa definicje pomocy spolecznej  zgodnie z UZIMNOWODZIE. 11 listopada 2007 roku jednostka która jest ona „instytucja polityki  spolecznej panstwa, majaca 

Ochotniczych Stazy Pozarnych w Zimnowodzie z siedziba w na celu umozliwienie  osobom  i rodzinom przezwyciezenie 
Glogininie swietowala 100 lecie istnienia.trudnych sytuacji zyciowych ,których  nie sa one stanie 

pokonac, wykorzystujac wlasne uprawnienia ,zasoby i 
mozliwosci”
Sposób swietowania Dnia Pracownika Socjalnego ma juz w 
Polsce wieloletnia tradycje. 
Skladaja sie na  nia specjalne spotkania z przedstawicielami 
wladz lokalnych w trakcie, których pracownicy socjalni sa 
nagradzani i wyrózniani. Uroczyste spotkanie w gminie odbylo 
sie w osrodku pomocy spolecznej dnia  21 listopada br.   Pan 
Burmistrz Marian Janczak  podziekowal za prace na rzecz ludzi 
potrzebujacych  wraz z najlepszymi zyczeniami. Do zyczen 
dolaczyli sie Pani Sekretarz Elzbieta Pawlak , Pan Wicestarosta 
Janusz Sikora  oraz   Skarbnik  Gminy Pani Miroslawa 
Kozlowska.   Przewodniczaca Komisji Oswiaty... Pani Róza  
Jedrosz, Prezes Spóldzielni Mieszkaniowej w Karolewie, Pani  
Promotor, Pani Pelnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych oraz  nauczycielka Pani Regina 
Kot.   
Uroczystosc powiatowa  z okazji Dnia Pracownika Socjalnego  Na uroczystosc  przybyly liczne delegacje strazaków Gminy 
odbyla sie w sali  widowiskowej Osrodka Kultury w Krobi w Borek Wlkp., powiatu gostynskiego, poczty sztandarowe, 
dniu 20 listopada br. Organizotorami tej  uroczystosci bylo sponsorzy i sympatycy ruchu strazackiego, mieszkancy 
Stowarzyszenie Osób Niepelnosprawnych Umyslowo „Nie Zimnowody i Gloginina oraz zaproszeni goscie, m.in.:  
Sami „ Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Krobi, •Wiceprezes Zarzadu Oddzialu Województwa 
Miejsko-Gminny Osrodek Kultury  w Krobi oraz Powiatowe Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu - Jan Solak 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu . •Czlonek Prezydium Zarzadu Oddzialu Województwa 
Program uroczystosci  przebiegal nastepujaco: otwarcie Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu - Grzegorz 
uroczystosci , wystapienie  zaproszonych  Gosci, wreczenie Marszalek,
nagród i wyróznien zasluzonym pracownikom pomocy •Kapelan Strazaków Archidiecezji Poznanskiej - Ks. Pralat 
spolecznej ,Rozstrzygniecie VII Powiatowego Konkursu Konrad Kaczmarek   
Plastycznego „Jestesmy wsród Was”, Koncert „Standardy •Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu - bryg. Krzysztof 
muzyki rozrywkowej ,kabaret „Za 5 dwunasta”,Prezentacja Loniewski 
prac VII  Powiatowego Konkursu Plastycznego „ Jestesmy  • Wiceprezes Zarzadu Oddzialu Powiatowego ZOSP RP w 
wsród Was”, oraz spotkanie przy kawie . Gostyniu - Wlodzimierz Kulski,
W czesci programowej „wyróznienia”  znalezli sie równiez •Wicestarosta – Janusz Sikora 
pracownicy Osrodka Pomocy Spolecznej w Borku Wlkp. oraz •Burmistrz Borku Wlkp. - Marian Janczak 
DPS w Zimnowodzie. •Przewodniczacy Rady Miejskiej Borku Wlkp. - Roman 
W grupie wyróznionych znalezli sie: Kreciolek.
1) Pani Dorota Dutkowiak – kierownik OPS •Sekretarz Gminy Borek Wlkp. - Elzbieta Pawlak

•Skarbnik Gminy Borek Wlkp. - Miroslawa Kozlowska2) Pani Danuta Frackowiak – starszy pracownik socjalny
Uroczystosci rozpoczely sie od mszy sw. w intencji strazaków 3) Pani Anna Matelska  - pracownik socjalny
w Kosciele pw. Trójcy Sw. w Zimnowodzie, skad wszyscy 

4) Pani Aleksandra Szymczak - pracownik socjalny uczestnicy przemaszerowali do Zespolu Szkól im. Jana Pawla 
5) Pani Grazyna Wira - dyrektor DPS Zimnowoda w Zimnowodzie.
Wspaniale zyczenia, nagrody finansowe i kwiaty wreczyli Po przedstawieniu historii jednostki OSP Zimnowoda przez 
przedstawiciele wladz samorzadowych Pani Elzbieta Pawlak  -  druha Mieczyslawa Debowiaka, Czlonek Prezydium Zarzadu 
z-ca Burmistrza, oraz Pan Janusz Sikora – wice Starosta. Oddzialu Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w 
Duza atrakcja i zaskoczeniem byla maskotka Borku Wlkp. Poznaniu Grzegorz Marszalek odczytal uchwale o nadaniu 
„Borek-Humorek”, która równiez otrzymali nagrodzeni. jednostce Sztandaru, ufundowanego przez lokalne 

spoleczenstwo za  szczególne osiagniecia w dzialalnosci 
I E C Z E R Z A  W I G I L I J N A  D L A  O S Ó B  stowarzyszenia, po czym fundatorzy Sztandaru dokonali WSAMOTNYCH. Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy symbolicznego wbicia gwozdzi na drzewcu i wpisali sie do 

Spolecznej w Borku Wlkp., zaprasza  osoby samotne w  dniu 20 Zlotej Ksiegi.
grudnia 2007r o godz.12-tej na „Wieczerze Wigilijna „ do  Poswiecony przez ksiedza pralata Konrada Kaczmarka i ks. 
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Eugeniusza Kiszkę sztandar, przedstawiciel grupy inicjatywnej Jubileuszowe spotkanie uświetniły wspólne koncerty Koła 
Eugeniusz Spruta przekazał członkowi Zarządu Głównego Śpiewaczego „Jutrzenka” i Chóru Kościelnego z Gostynia pod 
ZOSP RP w Warszawie Janowi Solakowi, który przekazał go batutą pana Jana Gogóła. Chór Jubilat przygotował także 
Prezesowi OSP w Zimnowodzie Edmundowi Wilczyńskiemu. samodzielny występ z dyrygenturą pana Bronisława 
W dowód uznania za społeczną działalność jednostka Szymczaka, który obchodził 10- lecie dyrygentury. Z okazji 
odznaczona została Złotym Medalem za Zasługi dla Jubileuszu poszczególni członkowie chóru zostali 
Pożarnictwa. uhonorowani złotymi , srebrnymi i brązowymi odznakami  
Nie zabrakło również wyróżnień dla strażaków: druhowie Polskiego Związku Chórów i Orkiestr ( Złota z Wieńcem 
Paweł Dopierała i Marek Grobelny odznaczeni zostali Złotymi Laurowym : Bronisław Szymczak , Kazimiera Szymczak, 
Medalami za zasługi dla Pożarnictwa a Marian Małecki i Błażej Urszula Kozłowska; Złota z Laurem: Joanna Baszyńska, 
Słomianny - Brązowymi . Elżbieta Kędzia, Grażyna Grześkowiak, Urszula Janowska, 
Imprezę uświetniła orkiestra dęta OSP w Książu Wlkp. pod Marian Galusiński; Złota: Zofia Kostka, Maria Sikora, Stefan 
batutą kapelmistrza Romana Ptaka, marżonetki pod kierunkiem Sikorski, Bronisław Dolny; Srebrna:Helena Mikołajczak, 
Anety Ptak oraz Kompania Honorowa Strażaków Gminy Borek Maria Budna, Cecylia Szwałek, Aleksandra Narloch, 
Wielkopolski. Kazimiera Przybyłek, Brązowa: Jerzy Majchrzak, Barbara 
Historia jednostki OSP Zimnowoda. Majchrzak, Artur Osowicz, Maria Pędziwiatr, Dorota 
Z najstarszych dokumentów jakie się zachowały wynik że Zagórska. ) . Odznaczenia wręczył pan Tadeusz Paprocki – 
jednostka ta istnieje od 1907 roku. Strażacy w tym okresie prezes leszczyńskiego oddziału PZCHiO. „Jutrzenka” 
dysponowali sikawką konną a jednostki naszego powiatu otrzymała także Odznakę Honorową „Za Zasługi dla 
należały do Związku Pożarniczego Prowincji Poznańskiej. Województwa Wielkopolskiego”. W imieniu Marszałka 
Siedzibą jednostki były pomieszczenia gospodarcze należące Województwa pana Marka Woźniaka odznaczenie wręczyła 
do majątku hrabiny Mycielskiej. Po zakończeniu II wojny pani Elżbieta Barys – radna Sejmiku Województwa 
światowej siedzibę straży przeniesiono do miejscowości Wielkopolskiego. W imieniu władz lokalnych Burmistrz 
Głoginin, gdzie w 1958 roku wybudowano remizę i świetlicę. Marian Jańczak, Sekretarz Gminy Borek Wlkp. Elżbieta 
Od 1959 roku na wyposażeniu jednostki znajdowały się dwie Pawlak, Przewodniczący Rady Miejskiej Borku Wlkp. Roman 
motopompy: Leopoldia M-800 i DKW -800, które na wypadek Kręciołek złożyli życzenia i wręczyli śpiewakom dyplomy 
pożaru transportowane były na przyczepach ciągnionych przez uznania i upominki. Do życzenia dołączyli sie także  Starosta 
ciągniki rolnicze. W roku 1972 jednostka otrzymała lekki Gostyński   pan Andrzej Pospieszyński i Wicestarosta pan 
samochód gaśniczy Żuk GLM-8, który dzięki opiece naszych Janusz Sikora oraz delegacje z zaprzyjaźnionych chórów, 
druhów służył ponad 30 lat. Dnia 17 kwietnia 2005r. otrzymali organizacji społecznych, Zespół „Borkowiacy”, proboszcz 
średni samochód gaśniczo - ratowniczy na podwoziu Star 200- Roman Grocholski. Uroczystość uwieńczono zabawą 
GBM-2,5,. taneczną, do której przygrywał zespół „Arbi”. 
Strażacy jednostki OSP Zimnowoda od chwili powstania aż po Koło Śpiewacze „ Jutrzenka” dziękuje  sponsorom Jubileuszu : 
dzień dzisiejszy wielokrotnie nieśli pomoc, ratując dobytek Burmistrzowi Borku Wlkp.,Powiatowemu Bankowi 
oraz życie osobom poszkodowanym. Cyklicznie biorą udział w Spółdzielczemu w Gostyniu, panu Piotrowi Giermaziak –„ 
ćwiczeniach i współzawodnictwie z innymi jednostkami Netbox” Gostyń, panu Szymonowi Janiszewskiemu –„ Ferrex” 
naszego powiatu. Poznań, panu Eugeniuszowi Woźniakowi – „Egmar” Borek 
W roku ubiegłym druhom miejscowej jednostki udało się Wlkp., Spółdzielni Kółek Rolniczych w Borku Wlkp., 
pozyskać środki na remont i modernizacje obiektu. Strażacy Gospodarstwu Rolnemu Spółce z o.o. w Karolewie, państwu : 
przepracowali społecznie ponad 1500 roboczogodzin, oraz 120 Irenie i Andrzejowi Wira, Ewie i Tadeuszowi Ratajczak,  Marii i 
roboczogodzin własnym sprzętem. Wojciechowi Mróz, Renacie i Feliksowi Ratajczak, Ewie i 
Wysiłek ten zauważony został przez władze szczebla Andrzejowi Grzemskim, Elżbiecie i Sławomirowi Błaszczyk 
wojewódzkiego czego efektem jest przyznanie przez Zarząd oraz pani Zofii Krupczyńskiej.
Oddziału Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, tytułu 
honorowego Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna roku 
2006.- Tytuł ten jest ukoronowaniem działań na przełomie 
wieku strażaków z OSP Zimnowoda.
Lokalne społeczeństwo zauważyło pozytywne działania 
strażaków i postanowiło ufundować sztandar, którego 
uroczyste nadanie i poświęcenie odbyło sie 11 listopada 2007r.

UBILEUSZ 115 – LECIA KOŁA ŚPIEWACZEGO J„JUTRZENKA”. 115 – lecie swojej działalności 
obchodziło Koło Śpiewacze „JUTRZENKA”. Uroczystość 
odbyła się 24 listopada br. w sali Miejsko Gminnego Ośrodka 
Kultury. Oficjalną część jubileuszowego spotkania prowadził 
Przewodniczący Rady Miejskiej Borku Wlkp. pan Roman 
Kręciołek, który pogratulował jubilatom osiągnięć w 
działalności artystycznej i społecznej. Prezes chóru pani 
Kazimiera Szymczak serdecznie powitała przybyłych gości, a  
wiceprezes pani Helena Mikołajczak przedstawiła historię 

Historia powstania Koła. “Koło Jutrzenka” powstało 13 Koła. 
listopada 1892 r. z inicjatywy proboszcza Aleksandra 
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Brandowskiego. Zostało założone jako jedno z pierwszych w - hafty, obrazy – Stefania Galusińska
Wielkopolsce w celu podtrzymania ducha polskiego przeciwko - obrazy – Magdalena Baran
germanizacji pod zaborem pruskim. Szczególne zasługi dla - chata, postacie „Borkowiaków” – Marta Wasik
dorobku Koła wnieśli dyrygenci: Maria Dużyńska, Jgnacy - hafty – Krystyna  Szatkowska
Maciejewski, Wojciech Paczyński, Jerzy Stanikowski, - prace KGW z Michałowa
Bronisław Szymczak i Jan Gogół. „Jutrzenka” liczy 21 - stroiki – Urszula Pieprzyk
członków, którzy biorą udział w licznych uroczystościach Po podaniu ciepłej kolacji goście bawili się do późnej nocy, do 
kościelnych i świeckich, a także uczestniczą w wielu krajowych tańca przygrywał zespół „Klimat”. Zarząd  i członkinie  KGW 
przeglądach  i konkursach. dziękują następującym sponsorom Jubileuszu: p. Marii i 
 Wojciechowi Mróz (sponsor główny), Henrykowi Ordanik i 

POTKANIE Z CIEKAWYMI LUDŹMI. Biblioteka Gospodarstwu Rolnemu „Karolew”, p. Andrzejowi Wira, SPubliczna w Borku Wlkp. zorganizowała spotkania : Urzędowi Miejskiemu w Borku Wlkp., Spółdzielni 
- 18.X.2007 r. – z  WITOLDEM MACHURĄ - dziennikarzem , Mleczarskiej S.A. Gostyń, Powiatowemu Bankowi 
politologiem, redaktorem naczelnym „Kwartalnika Spółdzielczemu w Gostyniu  O/Borek Wlkp., Spółdzielni 
Nowotomyskiego”, członkiem  Stowarzyszenia  Dziennikarzy Kółek Rolniczych w Borku Wlkp., M – GOK w Borku Wlkp.
RP. Hasło spotkania brzmiało „Jak oprzeć o tradycję lokalną Patronat medialny sprawował tygodnik lokalny „Życie 
gazetę”. Uczestnicy spotkania  (ok. 60 osób) mieli okazję Gostynia”.  
zapoznać się z warsztatem zawodowym dziennikarza oraz 
poznać prawo prasowe. - 19.XI.2007 r. – z KRZYSZTOFEM 
PETKIEM – pisarzem, podróżnikiem, reportażystą, 
organizatorem wypraw i szkół przetrwania. Gość opowiedział 
na czym polega praca pisarza oraz co się dzieje podczas obozów 
przetrwania, które organizuje.  Największe emocje wzbudził w 
uczestnikach pokaz chwytów samoobrony. Młodzież (ok. 60 
osób) z Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w 
Borku Wlkp. aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, które było 
dla nich wspaniałą lekcją wychowawczą. 

UBILEUSZ 50  LECIA KGW W BORKU WLKP. JW sobotę 6 października 2007 r. Koło Gospodyń Wiejskich 
w Borku Wlkp. świętowało 50 - lecie działalności. Uroczystość 
odbyła się w sali M - GOK w Borku Wlkp. Wśród gości oprócz 
członkiń Koła obecni byli przedstawiciele samorządu 
gminnego i powiatowego, sponsorzy, panie z Koła 
Śpiewaczego„ Jutrzenka” oraz panie z KGW w Michałowie. 
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Wiceprzewodniczący NDRZEJKOWY DZIEŃ SENIORA. 28 listopada w 
Rady Miejskiej Borku Wlkp. pan  Mieczysław Kowalski. AMiejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. 
Założycielem boreckiego KGW jest pan Edmund Mróz, odbyło się spotkanie andrzejkowe członków Klubu Seniora, w 
ówczesny prezes Kółka Rolniczego. Pięćdziesiąt lat temu,  7 którym uczestniczyło około 45 osób. Zgromadzeni seniorzy 
października 1957 roku w lokalu Prezydium Miejskiej Rady przy kawie i herbacie oddawali się pogawędkom z przyjaciółmi 
Narodowej w Borku Wlkp. odbyło sie zabranie organizacyjne, i znajomymi. Do kawy i herbaty podano ciasteczka a zapachy, 
którego celem było założenie Koła Gospodayń Wiejskich w które przedostawały się z kuchni świadczyły o przygotowanym 
Borku Wlkp. Do koła  wówczas zapisało sie 10 członkiń, a ciepłym i smakowitym posiłku dla gości. Zgromadzonym 
Przewodniczącą  została pani Maria Przybylak. członkom Klubu do wspólnej zabawy przygrywał Zespół 
Obecnie Przewodniczącą od 20 lat jest  Pani Teresa Majchrzak, Ludowy „Studzianna”ze Studzianny. Gwar rozmów, śmiechy i 
a  koło liczy  68 członkiń w wieku między 25 a  80 rokiem płynąca zewsząd ciepła i radosna muzyka, współgrały z pięknie 
życia. przygotowanym nakryciem stołu, przez co spotkanie Seniorów 
KGW bierze czynny udział w różnych uroczystościach, miało w sobie coś bardzo szczególnego. Każdy z Klubowiczów 
imprezach kulturalnych, kursach, szkoleniach, pracach otrzymał drobny upominek.
społecznych. Na cele charytatywne i społeczne przeznaczono 
nagrody pieniężne, które panie zdobyły w konkursach na ONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYG-
najlepsze koła gospodyń ( dofinansowanie budowy ośrodka KNIĘTY. 6 grudnia w czwartkowe popołudnie  w M - 
zdrowia ,utworzenie Zespołu Folklorystycznego GOK w Borku Wlkp. odbyło się uroczyste spotkanie laureatów 
„Borkowiacy”).Koło swoją działalność opiera na współpracy z Konkursu Fotograficznego ph. „Krajobrazy Naszej Gminy”, 
M – GOK w Borku Wlkp. zorganizowanego przez XIV Drużynę Harcerską z Wycisłowa 
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się odczytaniem oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę 
protokołu z zebrania założycielskiego koła. Publiczną Miasta i Gminy w Borku Wlkp. 
W artystycznej części programu zaprezentował się Zespół Na konkurs wpłynęły 64 prace wykonane przez 26 
„Borkowiacy” , panie z Klubu Seniora ( Mirosława Winnowicz, uczestników. Komisja w składzie: Elżbieta Sierszulska                  
Urszula Stachowiak ) przygotowały skecz. (Przewodnicząca Komisji), Rafał Zawodny, Cezary Warczak, 
Zaproszeni goście mogli obejrzeć ekspozycję kronik oraz Przemysław Jagła wyłoniła następujących zwycięzców:
wystawę prac rękodzielniczych : KATEGORIA  7 – 10 LAT
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I MIEJSCE – JULIA  ADAMCZAK LAT 10 Wycisłowo WAGA! OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA UII MIEJSCE – ZUZANNA  ANTCZAK LAT 9 Grodnica RODZINNE. W związku z  likwidacją kasy w Urzędzie 
KATEGORIA 11 – 13 LAT Miejskim w Borku Wlkp. prosi się wszystkie osoby pobierające 
I MIEJSCE – PAULA  PAWLAK LAT 12 Koszkowo świadczenia rodzinne aby  zgłosiły   do  Ośrodka Pomocy 
II MIEJSCE – MARIA  CISZYŃSKA LAT 13 Borek Wlkp. Społecznej w Borku Wlkp. (pokój nr 4)  w celu podanie numeru 
III MIEJSCE – SZYMON  HOFFMAN LAT 11 Koszkowo konta , na które będą przekazywane świadczenia .
KATEGORIA – 14 – 18 LAT W przypadku jakichkolwiek  wątpliwości  prosimy o kontakt 
I MIEJSCE - ANNA  JĘDROSZ LAT 15 Wycisłowo telefoniczny  tel. (065)5715985 
II MIEJSCE – DOMINIK  KULIŃSKI LAT 14 Karolew
III MIEJSCE – MATEUSZ  KULIŃSKI LAT 14 Borek Wlkp. YZNACZONE WIZYTY BEZROBOTNYCH. WIV KATEGORIA – POWYŻEJ 18 LAT Wizyty bezrobotnych w celu potwierdzenia gotowości 
I MIEJSCE – MARIAN KASPRZYK LAT 57 Borek Wlkp. do podjęcia pracy w miesiącu styczniu 2008r. odbywać się będą 
II MIEJSCE – MACIEJ FIGIELEK LAT 19 Borek Wlkp. w dniu 8.01.2007r. (z prawem do zasiłku) w godzinach od 9.00 
III MIEJSCE – MARCIN JĘDROSZ LAT 49 Wycisłowo do 12.00 w budynku GCI w Borku Wlkp. ul. Droga Lisia 1. W 
III MIEJSCE – KRZYSZTOF FIGIELEK LAT 21 Borek Wlkp. tym dniu będzie również możliwość uzyskania zaświadczenia.
Wyróżnienie – MARTA JĘDROSZ LAT 24 Wycisłowo
Wyróżnienie – ŁUKASZ KASPRZYK LAT 24 Borek Wlkp.  SC I EWIDENCJA LUDNOŚCI. Uprzejmie informuję, UNAUCZANIE INDYWIDUALNE że z dniem 10 grudnia 2007 roku siedzibą Urzędu Stanu 
Wyróżnienie – MICHAŁ DOPIERAŁA LAT 15 Skoków Cywilnego oraz Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 
Wyróżnienie – IZABELA  DOPIERAŁA LAT 18 Skoków jest budynek przy ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wlkp. (stary 
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali Ośrodek Zdrowia), tel. 065 571 57 32.
dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla wszystkich  
uczestników konkursu przygotowano słodki poczęstunek – AKOŃCZONO DZIAŁALNOŚĆ GCI. Urząd Miejski Zwspaniały tort z napisem „Nasza Gmina”. W dniach : Borku Wielkopolskiego informuje, że z dniem 31 
6.12.2007r. – 30.12.2007r. w sali M – GOK można obejrzeć października 2007 roku zakończono działalność Gminnego 
wystawę pokonkursową prac. Centrum Informacji, ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wlkp.

Zadania GCI od dnia 2 listopada 2007r. realizuje Urząd Miejski 
IKOŁAJKOWE ZAWODY STRZELECKIE. TKKF w Borku Wlkp.M„Kosmos” Borek Wlkp.  i Zarząd Szkolnego Koła  LOK 

w Borku Wlkp. 7 grudnia  2007r. w godz. 1700 – 1900 na zanowni Państwo. Kończący się rok 2007 nie był rokiem 
Strzelnicy Sportowej boreckiej podstawówki zorganizowali  Snajlepszym dla naszego samorządu. Częsta zmiana 
Miko ła jkowe  Zawody  S t rze leck ie  z  ka rab inka  przepisów, niestabilna sytuacja polityczna i gospodarcza oraz 
pneumatycznego dla uczniów Szkół Podstawowych i zmiana opcji rządzącej były powodem wielu konfliktów i 
Gimnazjalnych gminy Borek Wlkp. sporów w naszym kraju. Odbiło się to również echem w naszym 
Sędziowie w składzie: Kazimierz Półtoraczyk, Marek Kordus, samorządzie, albowiem nie wszystkie sprawy udało się 
Leszek Stanisławski i Elżbieta Kordus czuwali nad załatwić tak, aby nasi mieszkańcy byli zadowoleni. 
przebiegiem i bezpieczeństwem  zawodów. Najbardziej ubolewamy nad tym, że w bieżącym roku nie 
Zawodnicy strzelali z odległości 10 metrów do tarczy 12 uruchomiono dla nas procedur unijnych, a więc nie mogliśmy 
punktowej. Ocenianych było 5 najlepszych strzałów . Wyniki : aplikować o środki finansowe.
w kat.  Szkoły Podstawowe W następnym numerze Magazynu Samorządowego 
I miejsce  -  Wojciech Ciszyński 55/60  pkt. zamieścimy szczegółową informację podsumowującą rok 
II miejsce  - Aleksander Winnowicz  54/60  pkt. 2007, oraz poinformujemy państwa o zadaniach przyjętych do 
III miejsce – Mateusz Gruchała  54/60 pkt. budżetu na 2008r.
IV miejsce – Daria Matelska – 53/60 pkt.
V miejsce -  Maciej Nowak  - 51/60 pkt. UMOR. HVI miejsce – Mikołaj Sobkowiak – 51/60 pkt.

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, w kat. Gimnazjum
policjantów, itp...I miejsce – Michał Nowak  z wynikiem – 55/60 pkt.
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać Świętym Mikołajem.II miejsce –– Hubert Kuliński 55/60 pkt.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka.III miejsce – Katarzyna Kordus – 53/60 pkt.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. 
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