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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Wszystkiego najlepszego na Święta i Nowy 2009 Rok.
W imieniu władz samorządowych Borku Wlkp., pracowników Urzędu Miejskiego, 

Zespołu Redakcyjnego oraz własnym życzy:

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia 

Kolędujmy 
razem! 

Przewodniczący Rady Miejskiej Borku Wlkp.
/-/ Roman Kręciołek

ŚPIJ JEZUNIU
Śpij Jezuniu, śpij

Zamknij oczka śpij
Ja Cię będę kołysała
Piosenkami usypiała

Śpij Jezuniu, śpij maleńki
Śpij syneczku śpij...

“Na szczęście na zdrowie,
na ten Nowy Rok, 

aby Was nie bolała głowa 
ani bok”.

„W czarodziejskiej krainie åwi¹t Boæego Narodzenia  wszystkie marzenia siź spe³niaj¹
W magicznym czasie rozúwietlonym úwiate³kami choinki  nie ma smutku,
codziennego zamźtu,ci¹g³ego braku czasu .
Przy wigilijnym stole od nowa uczymy siź czym jest spokój,
mi³oúę i proste szczźúcie .
Zachowajcie w sercu czarodziejsk¹ magiź úwi¹t
na ca³y Nowy Rok.
Nie pozwólcie zgasn¹ę  boæonarodzeniowym úwiate³kom radoúci,
niech rozúwietlaj¹,  jak zawsze codziennoúę .
Niech úwi¹teczny spokój  pomaga Wam w pracy przez kolejne 12 miesiźcy.
Zostańcie w tej magii na zawsze.                

Burmistrz Borku Wlkp.
/-/ Marian Jańczak

Nowy rok !!!
Sylwester !!

Zapraszamy mieszkańców 
do wspólnej zabawy i  powitania 

Nowego Roku 2009 
na Stadion Miejski 

w Borku Wlkp. 
Sylwestrowa noc rozpocznie się 
ok. godz. 23:00 i trwać będzie 

do godz. 2:00.
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Grudzień

Listopad

Październik

“Schetynówk za trzy miliardy złotych”
Hala tuż tuż !!!
Z obrad Rady Miejskiej
Komunikat
Ciekawostki z Ratusza
Planowanie przestrzenne
Inwestycje 
Podatki
Sprzedaż mienia
Tak było...
Wywiad z myśliwym Wiesławem Koncewiczem
Stypendia szkolne 2008-2009
Weź udział w  konkursie!
Zimowy apel
Darmowa odzież!!!
Wyegzekwuj  alimenty!!!
Kres bezkarności dłużników alimentacyjnych
Z coraz większym zapałem

Medalowa szkoła
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Kolorowo jest wśród nas
Źródło wiedzy
Bajka terapeutyczna
Klub miłośników książek
Andrzeju , Andrzeju !!!!- dziewcząt dobrodzieju......
Ćwiczenia strażaków
Podróże kształcą
Wizyta Biskupa
Misiolandia w Bibliotece
Po raz pierwszy
Prascy partnerzy
Spotkanie kulinarne
Odczyt dr Przemysława Matusika
Uśmiech za uśmiech
Wieczór andrzejkowy
Pomoc  dla  rolników

„Uczeń na wsi”
Zdobywcy  „Mount Everestu”
Medalowa  edukacja
Najciekawsza postać z bajki
„Osobliwości przyrodnicze w moim otoczeniu”

Drodzy Państwo!!
Jest to ostatni numer Magazynu Samorządowego w 2008 roku. Artykuły zostały nieco inaczej 
poukładane zaczynając od miesiąca grudnia a kończąc na październiku 2008 roku. Już w styczniu 2009 
roku ukarze się tzw. „Budżet w pigułce” w którym przedstawimy sprawozdanie z wykonania budżetu za 
2008 rok oraz budżet gminy na 2009 rok. Pierwszy Magazyn Samorządowy w 2009 roku ukarze się 15 
marca  i będzie podsumowaniem 10 - letniej działalności Burmistrza i Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Muzyczne zaproszenie
Historia Szkolnego Koła LOK w Borku Wlkp.
Strażacy zapraszają
90 rocznica Powstania Wielkopolskiego
Rozgrywki szczypiornistek zakończono
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Na starcie o tak zwane “schetynówki” stanęły powiaty i gminy. To nowy Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych na lata 2008-2011. Uruchomiony został przez wicepremiera Grzegorza Schetynę, stąd ta potoczna 
nazwa. Program dał nam jeszcze jedną szansę starania się o  środki rządowe na budowę dróg gminnych i 
powiatowych ale tylko w „Partnerstwie”.
W przypadku naszej gminy dobrze się stało, gdyż wspólnie z powiatem wykorzystaliśmy wzajemnie swoje 
partnerstwa na dwa odrębne zadania, które dotyczą terenu naszej gminy. Powiat Gostyński w partnerstwie z 
Gminą Borek Wlkp. złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dabrówka-Strumiany-
Borek Wlkp. Rada Miejska Borku Wlkp. podjęła uchwałę o wsparciu finansowych tego zadania na kwotę 
200 tys. zł. Gmina Borek Wlkp. złożyła wniosek o dofinansowanie budowy ulicy Asnyka i Mickiewicza w 
Borku Wlkp. Etap pierwszy – budowa kanalizacji deszczowej. Rada Powiatu podjęła uchwałę o wsparciu 
finansowym naszego zadania w kwocie 50 tys. zł. 
Finansowanie tych projektów ma odbywać się proporcjonalnie tzn. 50 % kosztów po stronie rządu i samorządu. 
Po wstępnej ocenie wniosku pod względem wpływu realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, spójności dróg objętych wnioskiem z siec dróg na obszarze województwa, a także partnerstwa w 
realizacji projektu nasz wniosek przeszedł ocenę formalną. Do końca grudnia br. zostanie przedstawiona 
ostateczna lista projektów, które uzyskają dofinansowanie.

Mamy nadzieję, że jeszcze w bieżącym roku uda nam się skończyć całobranżowy projekt hali widowiskowo-
sportowej z zapleczem sportowo-hotelowym i zagospodarowaniem terenu wokół. Jest to budynek o kubaturze 
19.106 m3 z tego na halę przypada 13.652 m3 i zaplecze sportowe 5.454m3.
Budynek zaprojektowano tak, aby był nowością architektoniczną i estetyczną w mieście a jednocześnie 
dostosowany do architektury istniejącej. Inwestycja realizowana będzie w trzech etapach: I etap budowa hali z 
parkingiem, II etap – budowa boiska i terenów sportowych wraz z zadrzewieniem i miejscami rekreacyjnymi, 
III etap – remont i przystosowanie istniejącego budynku przy ul. Dworcowej na bazę hotelową. Bardziej 
szczegółowe informacje podamy w następnym Magazynie Samorządowym.

Rada Miejska Borku Wlkp. w  okresie od stycznia do listopada bieżącego roku odbyła 10 sesji, na których 
podjęto 88 uchwał.
Ważniejsze uchwały:
1. Ustalenie opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę przedszkola publicznego w zakresie 
przekraczającym podstawy programowe.
2. Ustalenie opłat za składowanie odpadów dostarczonych na wysypisko w Karolewie.
3. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
4. Ustalenie zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu za 2007 rok  oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
6. Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
7. Przyjęcie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borek Wlkp. na 

Hala  tuż 
tuż !!!

Z obrad Rady 
Miejskiej

Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.

„Schetynówki za trzy 
miliardy złotych”

Hala widowiskowo - sportowa widok od 
strony ul. Dworcowej

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BGS
MGR INŻ. ARCHITEKT ROMUALD GIC
WINIARY 41/1 60-654 POZNAŃ 



INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.  www.borekwlkp.pl

lata 2008-2013.
8. Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej.
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżewska”, „Jeżewo – tereny rekreacyjne”, „Jeżewo 
– tereny sportowe”,  oraz obszaru osiedla Powstańców Wielkopolskich.
10. Uchwalenie stawek podatkowych na 2009 rok. 

Uprzejmie Państwa informujemy że na stronie internetowej naszej gminy ww.borekwlkp.pl po każdej sesji 
Rady Miejskiej zostanie zamieszczone nagranie (zapis audio) z przebiegu sesji.

W tegoroczne święta nasz rynek wygląda zupełnie inaczej. Niej jest tak pięknie i kolorowo, ale przyczynę 
państwo znacie i sami za rok ocenicie czy było warto remontować ratusz. Gdyby nie remont nigdy nie 
dowiedzielibyśmy się o „tajemnicy”, którą skrywał nasz borecki ratusz. Kolejność wykonywanych robót w 
ratuszu doprowadziła do odnalezienia starych 
dokumentów. Są to stare pisma pisane w języku polskim 
i niemieckim prawdopodobnie z 1890 roku. Zostały 
sprytnie ukryte w belkach stropodachu ratusza. Mają 
postać ruloników i jest ich bardzo dużo. Wszystkie te 
dokumenty zostały zabezpieczone, ale nadal trwają 
prace i możemy się spodziewać następnego dorobku. 
Dlatego też jeszcze dziś nie możemy państwa 
poinformować co to za dokumenty i czego dotyczą 
ponieważ uczynimy to w momencie zakończenia 
odkrywek i zweryfikowania tych dokumentów. 
Oczywiście zostaniecie państwo o tym wszystkim 
poinformowani w następnych numerach naszego 
magazynu.

Do listopada 2008r. weszły w życie trzy miejscowe plany: „Jeżewska”, „Jeżewo – tereny rekreacyjne”, „Jeżewo 
– tereny sportowe”.  Kolejne dwa: „Osiedle Powstańców Wielkopolskich” oraz „Boisko” zostały zatwierdzone 
przez Radę Miejską Borku Wlkp. i przesłane do Wojewody Wielkopolskiego w celu sprawdzenia ich zgodności 
z prawem i opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Kolejne trzy miejscowe 
plany: „Frasunek”, „Borek – Trzecianów”, „Jaraczewska” oraz zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wlkp. są w trakcie opracowywania. Do listopada 2008r. na 
opracowanie miejscowych planów wydano 52 934 zł, studium 16 600 zł, ogłoszenie w gazecie wyżej 
wymienionych planów pochłonęło  około 1895 zł, opiniowanie przez Gminną Komisję Urbanistyczno - 
Architektoniczną – 1685 zł. 
W 2008r. wpłynęło 51 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy - zostało wydanych 49 decyzjo o 
warunkach zabudowy z czego 22 decyzje dotyczą budynków mieszkalnych.
Zostało również wydanych 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na:
- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej kolidującej  z budową hali widowiskowo-sportowej w 
Borku Wlkp.,
- budowę stacji gazowej pomiarowej Q=630m3/h w okolicy BIOPALU w Borku Wlkp.
- rozbudowę budynku szkoły w Zimnowodzie – segment C 
- budowę linii kablowej oświetleniowej we wsi Zalesie i Trzecianów
- budowa linii kablowej 0.4 kV dla zasilenia Ratusza w Borku Wlkp. 
Wydano 102 zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  i 
w studium. Łączna opłata skarbowa pobrana za wydanie zaświadczeń wyniosła 1513 zł. 

Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.

Komunikat

Ciekawostki z Ratusza 

Planowanie 
przestrzenne 
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Krótka informacja z przeprowadzonych inwestycji:
- budowa Skate Parku w Borku Wlkp.
- przebudowa drogi gminnej w Bolesławowie
- przebudowa drogi gminnej w Głogininie
- remont drogi gminnej Ustronie Zalesie etap II
- przebudowa drogi gminnej i budowa chodnika w Bruczkowie
- budowa zatoki postojowej w Zalesiu
- przebudowa ul. Jeżewskiej w Borku Wlkp.
- modernizacja oświetlenia ulicznego na rynku w Borku Wlkp.
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy
- remonty świetlic wiejskich i budynków komunalnych

W 2008 roku wpłynęły 22 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych i 7 wniosków o odroczenie płatności 
podatkowych. Wystawiono 360 upomnień oraz 71 tytułów wykonawczych. Przyznano 6 ulg inwestycyjnych 
oraz wystawiono 20 decyzji na zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zakupu gruntu rolnego. Wystawiono 514 
decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.  Ponadto wystawiono 2114 decyzji wymiarowych podatku 
rolnego, od nieruchomości oraz leśnego, a także 213 decyzji zmieniających wymiar tego podatku.

 Dokonano sprzedaży działki budowlanej przy ulicy Szosa Jaraczewska, gruntu rolnego w obrębie Jeżewo 9,32 
ha, gruntu rolnego w obrębie Zimnowoda Głoginin stanowiącego obszar  1.95 ha. Zbyto również dwa lokale 
mieszkalne oraz grunty w obrębie Koszkowo stanowiących mienie byłej szkoły.

Rok 2008 przejdzie do historii naszego miasta jako szczególny. Nowy Rok tradycyjnie powitaliśmy na 
boreckim Rynku. Odbyło sie kilka uroczystości a niektóre z nich szczególnie utkwiły w naszej pamięci. Na 
święto kobiet zaprosiliśmy Eleni z zespołem, a w czasie   Dni Borku Wlkp.,  gościliśmy grupę BOYS. 
Niezapomnianym wydarzeniem było wręczenie certyfikatu ISSO, któremu towarzyszyły delegacje z 
zagranicy.  W minionym roku nie zabrakło również wspólnej modlitwy w czasie rocznicy śmierci i pontyfikatu 
Jana Pawła II, a także w odpust  Matki Bożej Pocieszenia. Dziękowaliśmy  za tegoroczne plony w czasie mszy 
św. na Dożynkach Gminnych w Borku Wlkp., a bawiliśmy sie na Jubileuszu zespołu „Borkowiacy”, w Dnu 
Dziecka i zabawach tanecnych.  W Listopadzie uczciliśmy 90 rocznice Odzyskania Nieodległości Polski na 
wspólnej uroczystej mszy św. za Ojczyznę z przemarszem  na rynek. W czerwcu ogłoszony został konkurs na 
wykonanie „Logo  Gminy Borek Wlkp.”, w wyniku czego uzyskaliśmy projekt graficzny Loga Borku Wlkp., a  
niebawem z tym znakiem graficznym naszej gminy stanie kolejny witacz przy drodze wjazdowej do gminy od 
strony Koźmina Wlkp. W świetlicach wiejskich w Siemiorogowie  Pierwszym wykonana została posadzka, 
gdzie urząd zakupił beton a prace wykonali mieszkańcy wioski. Również w Jeżewie w czynie społecznym 
wykonano prace przy zakładaniu chodnika przy świetlicy wiejskiej. Częściowe prace remontowe wykonane 
zostały także w świetlicy w Koszkowie w związku z wykupem mieszkań w tym budynku. 
W pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Strumianach wykonane zostało pomieszczenie WC z przyłączeniami, 
co w znacznym stopniu ułatwi organizację spotkań w tej miejscowości.
Nie zabrakło prac na Stadionie Miejskim w Borku Wlkp., na placu imprez wykonano płytę betonowa  do 
tańczenia oraz podłączono prąd do sceny, co w znacznym stopniu ułatwi organizacje imprez

Rozmawiał Zespół Redakcyjny
-Czy poświęci nam Pan kilka minut na rozmowę?.
Oczywiście!
- Do jakiego koła Pan należy?
Od samego początku jestem związany z kołem Łowieckim nr 19 „Jeleń’’ Piaski Wlkp.
- Co skłoniło Pana by zostać myśliwym?
Przede wszystkim zainteresowania  przyrodnicze i przykład osobisty mojego taty. Dzięki jego zaangażowaniu 
w sprawy myślistwa i łowiectwa zrozumiałem, jak ważną rolę w ochronie naturalnego środowiska pełnią 
właśnie myśliwi i  dlatego mając 18 lat byłem już myśliwym.
- Czy podczas zimy Wasze koło zajmuje się dokarmianiem zwierząt ?
Oczywiście ,podczas ciężkiej śnieżnej zimy zwierzęta są dokarmiane. Wiosną i latem zakłada się dla nich tzw. 
pasy zaporowe, na których wysiewa się buraki, ziemniaki, kukurydzę i inne, aby przeciwdziałać szkodom na 
polach uprawnych.
-  Które gatunki zwierząt w naszych lasach występują najczęściej ,a które najrzadziej?
Najczęściej w naszych lasach spotkać można sarnę, daniela, jelenia, dzika, lisa, a rzadziej kuropatwę, bażanta, 
czy zająca.
- Czy Wasze koło prowadzi hodowlę młodych osobników, jeżeli tak to jakie są to gatunki?
Tak moje koło Łowieckie prowadzi hodowlę bażantów i kuropatw, które po osiągnięciu wieku dojrzałego są 
wypuszczane na wolność. Rozpoczęto prace nad założeniem hodowli zająca. Te wszystkie działania mają 
służyć zasilaniu dzikiej populacji zwierząt.
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Inwestycje

Wywiad z myśliwym - 
Wiesławem 
Koncewiczem



- Jakie Pan preferuje  polowania i na jakie gatunek zwierzyny najchętniej poluje?
Poluję na różne gatunki zwierząt, ale najbardziej lubię „polowanie z podchodem na sarnę rogacza oraz „nocne 
polowanie na dziki w świetle księżyca’’.
- Może coś o kilku tradycjach i zwyczajach?
Jest to temat „rzeka” i w kilku słowach nie sposób przedstawić bogactwa i różnorodność zwyczajów i tradycji 
myśliwskich.
- Słyszałam o uroczystych polowaniach wigilijnych na czym one polegają?
W Wigilię myśliwi spotykają się na krótkim świątecznym polowaniu. Kończy się ono wspólnym łamaniem 
opłatka i składaniem sobie życzeń bożonarodzeniowych, a potem każdy myśliwy spieszy do domu na Wigilię w 
gronie rodziny.
- Mówimy, że we Wigilię Bożego Narodzenia zwierzęta mówią ludzkim głosem, co Pan na to?
O północy w Wigilię Bożego Narodzenia w lesie nigdy jeszcze nie byłem i dlatego „gadających’’ zwierząt nie 
słyszałem.
- Czy podczas świąt Bożego Narodzenia na Pańskim stole goszczą potrawy z kuchni myśliwskiej?. Jeśli tak ,to 
jakie i kto je przyrządza?
Oczywiście! Moim ulubionym daniem świątecznym jest schab z dzika duszony w kapuście oraz pasztet 
myśliwski. Przyrządza je moja żona.
- Ma Pan  troje dzieci, czy uda się przekazać wiedzę i tradycje potomkom?
Moje dzieci uwielbiają las, kochają zwierzęta interesuj ą się myślistwem. Podczas wspólnych spacerów po 
lesie szukają tropów zwierząt, rozpoznają i nazywają spotykane rośliny, grzyby, zwierzęta. Myślę, że w 
przyszłości moje dzieci będą kontynuować rodzinną tradycję.
Serdecznie dziękujemy za rozmowę!

Do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. wpłynęły 202 wnioski  o przyznanie stypendiów socjalnych dla 
uczniów z terenu naszej gminy. Przyznano 176 stypendiów na rok szkolny 2008/2009, 20 wniosków zostało 
odrzuconych z uwagi na przekroczenie wymaganego kryterium dochodowego, a 6 wniosków pozostawiono 
bez rozpatrzenia z uwagi na to, że wpłynęły po terminie. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. oraz XIV Drużyna Harcerska Wycisłowo zachęcają dzieci, 
młodzież oraz dorosłych   do udziału  w następujących konkursach fotograficznych:
- „Cztery pory roku w Gminie Borek Wlkp.”
Konkurs otwarty jest dla wszystkich fotografujących z Gminy Borek Wlkp. 
Składa się z następujących etapów :
Etap I:       „Zima”        trwa od 23.12.2008 r. do 20.03.2009 r.
Etap II:      „Wiosna”    trwa od 21.03.2009 r. do 23.06.2009 r.
Etap III:    „ Lato”        trwa od 24.06.2009 r. do 23.09.2009 r.
Etap IV :    „Jesień”      trwa od 23.09.2009 r. do  22.12.2009 r.
Termin nadsyłania prac upływa po 10 dniach od zakończenia każdego z etapów. 
- “Pomniki  przyrody i zabytki Gminy Borek Wlkp”. 
Celem konkursu jest umożliwienie osobom fotografującym zaprezentowania swoich prac, pozyskania 
materiału dokumentującego Gminę Borek Wlkp. oraz popularyzacja zabytków i pomników przyrody naszej 
gminy .
Prace należy nadsyłać w terminie od 1.01.2009 r. do 28.02.2009 r. Regulaminy konkursów dostępne są na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Dla zwycięzców przewidujemy atrakcyjne nagrody, liczymy na Wasz 
liczny udział w konkursach  życząc powodzenia i twórczego zapału.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że w związku z nadchodzącą zimą i 
możliwością wystąpienia trudnych warunków pogodowych, które szczególnie dotykają osoby bezdomne, 
niepełnosprawne, samotne i będące w złej sytuacji materialnej ośrodek nasz będzie podejmował kompleksowe 
działania, celem zapobieżenia dramatycznym skutkom tego trudnego okresu. W związku z powyższym 
planujemy - dla osób i rodzin , które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, nie mogących 
zaspokoić swoich podstawowych potrzeb wykorzystując własne środki i możliwości będzie udzielana pomoc, 
w szczególności na zakup odzieży i opału dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz samotnych 
wymagających pomocy osób drugich, niezdolnych do samoobsługi będą świadczone usługi opiekuńcze w 
domu w lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej osobom bezdomnym i innym osobom zainteresowanym będziemy 
udzielać informacji na temat bazy danych placówek świadczących pomoc takim osobom w razie konieczności 
osoby bezdomne, które znajdą się na naszym terenie będą mogły skorzystać z pomocy w formie ciepłego 
posiłku i otrzymać odzież. Jednocześnie apelujemy do naszej społeczności lokalnej o wrażliwość na trudną 
sytuację życiową innych ludzi i w razie zaistnienia niepokojących sytuacji – zgłoszenie ich do tutejszego 
ośrodka. 
Kontakt telefoniczny do MGOPS: (065) 5716112.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. dysponuje darmową odzieżą. Zapraszamy wszystkie osoby  
potrzebujące pomocy do odbioru odzieży. Dziękujemy również wszystkim osobom, którzy przyszli pomocą 
innym.

MGOPS w Borku Wlkp. informuje, że   dnia 1 października br. weszła w życie ustawa  z dnia 7 września 2007r 
o pomocy   osobom  uprawnionym do alimentów (Dz.U. z  2007 r. Nr 192, poz.1378 ze zm.), dzięki   której 
również osoby będące w związkach małżeńskich  będą mogły  ubiegać się o świadczenia  z  funduszu  
alimentacyjnego, jeżeli egzekucja alimentów należnych od dłużnika okaże się bezskuteczna w okresie 
ostatnich  dwóch miesięcy .

Dnia 1 października br. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów, która wprowadziła wiele zmian, a tym samym wiele możliwości w stosunku do działań 
podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Pierwsza zmiana dotyczy przekazania dłużnikowi 
alimentacyjnemu informacji nt. zadłużenia dłużnika alimentacyjnego w stosunku do Skarbu Państwa z tytułu 
wypłaconych świadczeń: z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. Zawiadomienia te z 
pewnością zaskoczą niejednego dłużnika. Informację taką otrzyma również organ właściwy dłużnika 
alimentacyjnego (burmistrz, wójt, prezydent miasta), który to może zgłosić dłużnika do ogólnie dostępnego 
Krajowego Rejestru Dłużników. W przypadku, gdy dłużnik nie będzie mógł wywiązać się ze swych 
zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do 
zarejestrowania się jako bezrobotnego albo poszukującego pracy w przypadku braku możliwości 
zarejestrowania się jako bezrobotnego. Bezrobotny dłużnik alimentacyjny ma obowiązek zgłaszania się do 
właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do 
podjęcia pracy (termin ten nie może być krótszy niż 10 dni). Organ właściwy może również zwrócić się do 
starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W razie braku 
możliwości aktywizacji zawodowej organ występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika do robót 
publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych. Jeżeli dłużnik alimentacyjny 
uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odmawia złożenia oświadczenia majątkowego, jak 
również odmawia podjęcia prac, uchyla się od nich lub odmawia zarejestrowania się jako bezrobotny lub 
poszukujący pracy, organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 
1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny. Organ ten może również skierować wniosek do starosty o 
zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Jeśli powyższe działania nie odniosą oczekiwanego 
skutku organ właściwy, zarówno wierzyciela jak i dłużnika alimentacyjnego, będzie wytaczał powództwa na 
rzecz obywateli tzn. zwróci się do sądu o nałożenie obowiązku alimentacyjnego na rodzinę dłużnika 
alimentacyjnego, która według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest zobowiązana w dalszej kolejności. 
Być może ten fakt zmobilizuje dłużników do regularnego wywiązywania się z nałożonego na nich obowiązku 
alimentacji. To jeszcze nie koniec niespodzianek – po zakończeniu okresu świadczeniowego każdy dłużnik 
alimentacyjny otrzyma decyzję w sprawie zwrotu należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu 
alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Jeśli dłużnik nie dokona spłaty w/w 
należności, organ właściwy wystawi tytuł wykonawczy do Naczelnika Urzędu Skarbowego, gdzie należności 
te będą podlegać ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. Reasumując, radzimy dłużnikom alimentacyjnym współpracować z organem 
właściwym i zacząć spłacać zobowiązania zważając na fakt, że społeczeństwo z własnych podatków łoży na 
utrzymanie Waszych dzieci!

W tym roku z jeszcze większym zapałem przystąpiliśmy do współpracy z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie naszej gminy. Oprócz udzielenia dotacji dwóm klubom sportowym (Uczniowskiemu 
Klubowi Sportowemu oraz Ludowemu Klubowi Sportowemu „WISŁA” Borek Wlkp.) na realizację zadań z 
zakresu kultury fizycznej i sportu, wspólnymi siłami realizowaliśmy wiele innych zadań wykraczających poza 
ramy  ogłoszonego konkursu. Połączone siły sprzyjały sprawnej organizacji m. in. półkolonii i innych form 
wypoczynku oraz organizacji różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym. 
Aby współpraca z sektorem pozarządowym odbywała się sprawnie i wszystkie strony były zadowolone, 
stworzyliśmy program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz grupami 
nieformalnymi działającymi na rzecz miasta i gminy Borek Wlkp.
Na bieżąco informowaliśmy również organizacje o możliwościach pozyskania 
dodatkowych, pozabudżetowych środków na ich funkcjonowanie m.in. konkursy 
organizowane przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Urząd Marszałkowski w 
Poznaniu, a także Lokalną Organizację Grantową – Stowarzyszenie „Dziecko”.

Szanowni Państwo!
Tegoroczny koncert z udziałem Eleni zorganizowany w marcu z okazji Dnia Kobiet 
spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Po koncercie otrzymaliśmy wiele głosów 
z prośbą aby było więcej takich imprez. Spełniamy więc Państwa życzenie i już dziś 

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP.  www.borekwlkp.pl str. 7 

Magazyn Samorządowy Gminy Borek Wlkp.

Z coraz większym 
zapałem

Muzyczne zaproszenie

Darmowa odzież!!!

Wyegzekwuj  
alimenty! 

Kres bezkarności 
dłużników 

alimentacyjnych  !!!



serdecznie zapraszamy na koncert z okazji Dnia Kobiet, tym razem z udziaůem . Koncert 
odbędzie się w dniu 6 marca 2009 r. w sali bankietowej Państwa Marii i Wojciecha Mróz w Borku Wlkp. Bilety 
moýna nabyă w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. tel 065 5716 534.

Szanowni Mieszkańcy!
Na terenie naszej gminy dziaůa wiele organizacji pozarzŕdowych, ale niestety bardzo maůo o nich wiemy i 
czćsto o nich zapominamy. Dlatego teý zespóů redakcyjny naszej gazety postanowiů przybliýyă Państwu te 
organizacje. W kolejnych naszych numerach magazynu samorzŕdowego bćdziemy Państwu przedstawiaă 
historić jednej organizacji. I oto nasza pierwsza prezentacja (Szkolne Koůo LOK w Borku Wlkp).
Koůo powstaůo w lutym 2005 roku w wyniku przeksztaůcenia Sekcji Strzelectwa Sportowego w Borku Wlkp.
Siedzibć ma w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. przy ul. Szkolnej 1. Szkolne Koůo LOK posiada strzelnicć z 
trzema stanowiskami do strzelania z karabinka pneumatycznego.
Skůad Zarzŕdu: 
Prezes – Elýbieta Kordus
Skarbnik – Marek Kordus
Sekretarz – Leszek Stanisůawski
Czůonek – Wůadysůaw Haůas
Czůonek – Bogdan Gaworski
Gůówne cele i zadania: 
- popularyzacja sportów obronnych
- integracja dzieci i můodzieýy, równieý niepeůnosprawnej z terenu gminy i powiatu
- przeprowadzanie pogadanek na temat strzelectwa sportowego
- edukacja czytelnicza
- przedstawienie dzieciom i můodzieýy alternatywnego sposobu spćdzania wolnego czasu
- organizacja imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci i můodzieýy 
- pozyskiwanie úrodków oraz nagród rzeczowych na imprezy sportowe dla dzieci i můodzieýy.
W naszym harmonogramie imprez corocznie znajdujŕ sić:
- Ranking Strzelecki w ramach Akcji Zima z LOK-iem
- Indywidualny Turniej Strzelecki z karabinka pneumatycznego uczniów szkóů podstawowych i gimnazjalnych 
Gminy Borek Wlkp.
- Strzelanie Szkolnej Ligi Strzeleckiej dla chćtnych
- Strzelanie o Mistrza Szkolnego Koůa LOK Borek Wlkp.
- Indywidualny Turniej Strzelecki z karabinka sportowego dla spoůeczeństwa
- Lato z LOK-iem w Borku Wlkp.
- indywidualne zawody strzeleckie z okazji  Úwićta Niepodlegůoúci
- Mikoůajkowe Zawody Strzeleckie
- Gwiazdkowe Zawody Strzeleckie z karabinka pneumatycznego dla dzieci i můodzieýy 
- Gwiazdkowe Zawody Strzeleckie z karabinka pneumatycznego dla mieszkańców Gminy Borek Wlkp.
Zarzŕd Szkolnego Koůa LOK w Borku Wlkp. jak co roku jest wspóůorganizatorem Powiatowej Spartakiady 
Sportów Obronnych Szkóů Podstawowych, Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych oraz Můodzieýy 
Niepeůnosprawnej.
Od ubiegůego roku pozyskujŕ fundusze zewnćtrzne.
W 2007r. przy wspóůudziale dotacji ze úrodków publicznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu 
zorganizowali 5-dniowŕ Akcjć „LATO z LOK” w tym wycieczkć do Brzedni.
W lutym 2008r. przy wspóůudziale Gminnej Komisji Rozwiŕzywania Problemów Alkoholowych w Borku 
Wlkp. zorganizowali dla dzieci i můodzieýy z terenu gminy tygodniowŕ Akcjć „ZIMA z LOK”.
W lipcu 2008r. przy wspóůudziale Starostwa Powiatowego w Gostyniu i GKRPA zorganizowali dla můodzieýy 
3-dniowy biwak w Brzedni.
Równieý w lipcu 2008r. przy wspóůudziale úrodków od Wojewody Wielkopolskiego  i GKRPA zorganizowali 
dla dzieci i  můodzieýy tygodniowe póůkolonie w Borku Wlkp. z jednodniowŕ wycieczkŕ do Leszna.
Dzićki zdobytym kwalifikacjom strzeleckim i sćdziowskim znacznie podniósů sić poziom strzelectwa 
sportowego na terenie naszej gminy i tym samym podniósů sić poziom bezpieczeństwa na strzelnicy.

* Spotkanie Opůatkowe poůŕczone z obchodami 40 Lecia OSP Skoków odbćdzie sić 20 grudnia 2008r. godz. 
19:00 Dom Straýaka w Skokowie,
* Spotkanie Opůatkowe straýaków gminy Borek Wlkp. planowane jest  23 grudnia 2008r. godz. 19:00 Dom 
Straýaka w Borku Wlkp.
* Zapraszamy mieszkańców naszej gminy na mszć úw. dla straýaków i ich rodzin w podzićkowaniu za 
szczćúliwy rok, która odbćdzie sić w dniu  27 grudnia 2008r. godz. 18:00  w zimnowodzkim koúciele.

Z inicjatywy Samorzŕdu Uczniowskiego Zespoůu Szkóů im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.  
zaplanowano uroczystoúci zwiŕzane z obchodami 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które 

Ireny Jarockiej
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połączono z obchodami święta patrona szkoły w dniu 10 stycznia 2009 r.
W programie przewidziano mszę św., złożenie wiązanek kwiatów pod tablicami pamiątkowymi na Rynku, a 
przede wszystkim główną uroczystość w budynku zespołu szkół, na którą młodzież przygotowuje sie już od 
początku roku.  W tym dniu po uroczystej akademii odsłonięta zostanie pamiątkowa płaskorzeźba wykonana 
specjalnie na tą okazje oraz  będzie można zwiedzić budynek szkoły z wystawa o tematyce powstańczej. 
Działania mają na celu upamiętnienie i utrwalenie w pamięci uczniów  Powstania Wielkopolskiego. Uczniowie 
biorą udział w konkursach, które  mają na celu upamiętnienie walk tamtego okresu.
 Operacja „WOLNOŚĆ”
Konkurs z okazji 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego nosi nazwę Operacja „Wolność”. 
Organizatorem tego konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a jego patronami 
Radio Merkury i Gazeta Wyborcza. Biorą w nim udział uczniowie kl. V i VI szkół podstawowych oraz I i II 
gimnazjów. Uczestnicy gry przystępują do niej w 6-8 osobowym zespole i rozwiązują kolejno 9 zadań (na 
każde mają 1 tydzień). Rozwiązane zadania ocenia skład w sztabie:
- Jerzy Hamerski – pedagog – przewodniczący jury
- Elżbieta Drygas – pedagog – członek jury
- Zbigniew Pilarczyk – historyk, prorektor Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, członek jury.
- Sz. Dąbrowski – historyk, członek jury, oraz P. Landsberg – pracownik Departamentu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego, członek jury.
Wszystkie brygady uczestniczące w O.W. otrzymują zaproszenie do specjalnego sektora publiczności na 
widowisko pt. „27 grudnia” w reżyserii F. Bajona .W trakcie finałów zostaną wyłonione 3 zwycięskie brygady. 
Warto rywalizować, gdyż na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finałowe:
I miejsce – nagroda zespołowa – tablica multimedialna, nagrody indywidualne – laptopy.
II miejsce – nagroda zespołowa – wyposażenie pracowni fotografii cyfrowej, nagrody indywidualne – mp4.
III miejsce – nagroda zespołowa – zestaw kina domowego, nagroda indywidualna – odtwarzacze mp3.
Łącznie w konkursie bierze udział około 100 brygad, czyli 600-800 uczniów. Z naszej szkoły udział biorą: klasa 
I a  - Albert Jańczak, Michał Idczak, Aleksandra Śpitalniak, Kinga Gross; klasa II a – Zuzanna Marciniak, Maria 
Cieszyńska, Maria Baran, oraz Marek Kwaśniewski. Opiekunem naszej brygady jest Pani Romana Woźniak.
„TOBIE  POLSKO  TA  KROPLA  KRWI  WRZĄCEJ...”
17 listopada odbył się szkolny etap konkursu „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej…” zorganizowany przez 
ODN w Poznaniu w ramach projektu „Śladami Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. Wśród 
gimnazjalistów najlepiej z testem poradzili sobie Natasza Glapka (2b), Michał Sekulak (3b) i Maria Śpitalniak 
(3b), a wśród licealistów Szymon Wawrzyniak (2lp), Damian Łagódka (2lp) oraz Jakub Kręciołek (2lp). Osoby 
te będą reprezentowały naszą szkołę udziałem finałowym w Poznaniu w dniu 10 grudnia. 
Honorowy patronat nad konkursem pełni Wielkopolski Kurator Oświaty. 

Szczypiornistki  z  UKS  Borek  Wlkp.  zakończyły  rozgrywki  pierwszej rundy  o  Mistrzostwo  
Wielkopolski Juniorek Młodszych.  W  wyniku  rozegranych  meczy  uplasowały  się na  drugim  miejscu  
wspólnie  z  drużyną z  MOS  Gniezno.
Pierwsze  miejsce  zajmuje  również drużyna  z  Gniezna – UKS Dąbrówka.
1/ UKS  Borek – MOS  Gniezno  25:25
2/ UKS  Borek – UKS  Jastrowie  40:23
3/ UKS Borek – UKS Dąbrówka 23:29
Rozgrywki  drugiej  rundy  rozpoczną się w  połowie  lutego 2009 r. – 14.02, 7.03, 14.03, a kibiców  
serdecznie  zapraszamy 7 marca na mecz do  Koźmina  Wlkp. Pozostałe  mecze  rozgrywane będą na 
wyjazdach.

Prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju w Warszawie pułkownik Jerzy Jarząbek uchwałą Prezydium Nr 
16 z dnia 15 grudnia 2007roku nadał Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim  
Medal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju.
Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu, udzielaniu pomocy i wspieraniu działalności społecznej – Szkolne Koło 
LOK w Borku Wlkp. odnosi rezultaty w popularyzacji sportów obronnych wśród dzieci i młodzieży. 
12 listopada 2008r. podczas apelu z okazji Święta Niepodległości w imieniu Zarządu Powiatowego LOK w 
Gostyniu oraz Zarządu Szkolnego Koła LOK w Borku Wlkp. prezes - Elżbieta Kordus wręczyła Dyrektorowi 
Szkoły Władysławowi Hałasowi  Medal za Zasługi  dla Ligi Obrony Kraju, złożyła gratulacje oraz wyrazy 
szacunku i  uznania. 

Już 33 pracodawców skorzystało w tym roku z refundacji kosztów młodocianego pracownika. Każdy 
pracodawca, który kształcił młodocianego ucznia zamieszkującego teren naszej gminy i spełniał wymagane 
warunki mógł zwrócić się do burmistrza o zwrot kosztów kształcenia w kwocie 4646,48 na ucznia kształcącego 
się przez okres 24 miesięcy oraz 8080,78 na ucznia odbywającego naukę przez okres 36 m-cy. Informujemy 
pracodawców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku, że należy tego dokonać w okresie trzech miesięcy od dni  
zdania egzaminu przez ucznia.  
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Zajęcia Kółka Plastycznego odbywające się w każdą środę o godz. 15 w M-GOK w Borku Wlkp. i  skierowane 
są do dzieci w wieku od 6 do11 lat, które mają ochotę rozwijać swoje zdolności plastyczne. Obecnie w  
zajęciach uczestniczy 15 dzieci. Zajęcia nastawione są na zapoznanie uczestników z różnorodnymi technikami 
plastycznymi oraz wykorzystanie prostych, codziennych materiałów do stworzenia niezwykłych rzeczy. 
Tematyka i propozycja plastycznych spotkań pobudza w uczestnikach chęć do działania, aktywność, 
ciekawość świata oraz kreatywność. Prace dzieci Kółka Plastycznego można obejrzeć w holu M- GOK.   

Miło kiedy nauczyciele dbają o to, aby ich uczniowie poznawali  prawdziwe źródło wiedzy dostępne w pobliżu. 
Każde dziecko powinno wiedzieć, ze oprócz biblioteki szkolnej jest jeszcze Biblioteka Publiczna, w której 
wszyscy miło mogą spędzać czas. Tym razem Pani Regina Kot zabrała swoich pierwszoklasistów do biblioteki 
w Borku Wlkp. Po pierwsze to zdrowy spacer a po drugie dzieci poznały co to za instytucja i jak można z niej 
korzystać. Panie bibliotekarki jak zawsze mile i serdeczne pokazały dzieciom księgozbiory, wskazały 
najciekawsze postacie z bajek i zaprosiły do „Kącika Kubusia Puchatka”. To jeszcze nie wszystko, bo to co 
najbardziej trafia do naszych maluchów to bajki. W tym momencie dzieci miały skupić swe myśli na bajce 
Walta Disneya „Dzień Przyjaźni”. Uwieńczeniem bajki były oczywiście ilustracje z bajek. Dzieci uwielbiają w 
ten sposób spędzać czas, to dla nich najlepsza lekcja, którą na długo zapamiętają. Można szybko się 
zorientować, że tak jest bo chętnie przychodzą do biblioteki z rodzicami, ale niechętnie opuszczają  to miejsce. 
W ten sposób biblioteka zyskuje coraz więcej nowych czytelników zarówno dzieci jak i dorosłych.

Starsze dzieci początkowego 
nauczania (klasa III b) z Borku Wlkp. 
uczestniczyły w zajęciach bibliotera-
peutycznych. Warsztaty oparte na 
bajce terapeutycznej „Czarnulek” 
przeprowadziła autorka Halina 
Radoła ( instruktor powiatowy).  Był 
to czynny udział dzieci i wycho-
wawcy Pani Barbary Kasperkowiak 
w zajęciach, które miały na celu 
przygotowanie dzieci do radzenia 
sobie w nowych sytuacjach, 
adaptacji w grupie a także uwraż-
liwienie na uczucia innych osób. „To 
co czyni sie dzieciom, one uczynią 
społeczeństwu”.

„Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji.” - Maria Dąbrowska
Klub Miłośników Książek rozpoczął swoją działalność od 13 listopada 2008 r. W pierwszym spotkaniu, które 
odbyło się w czytelni Biblioteki Publicznej uczestniczyło 8 osób. Klubowiczem mógł zostać każdy, niezależnie 
od wieku i zainteresowań. Podstawowym celem Klubu  jest wykreowanie w naszej gminie mody na czytanie 
oraz popularyzacja książki. Najważniejsza jest pasja czytania oraz ochota na rozmowę o tym co 
przeczytaliśmy.Na początku omawiano założenia i zasady funkcjonowania Klubu oraz ustalono częstotliwość 
spotkań. Tematów do rozmów nie brakowało, a kameralna atmosfera przy kawie i ciastkach pozytywnie 
wpłynęła na uczestniczki spotkania. Panie rozmawiały o swoich upodobaniach czytelniczych, o tym, co i 
dlaczego lubią czytać, czym się kierują przy wyborze lektury, dzieliły się wrażeniami na temat ostatnio 
przeczytanych książek. Kolejne spotkanie Klubu Miłośników Książek zaplanowano na 11 grudnia 2008 r.

 
„Bodaj się to spełniło, co się w tę noc każdemu przyśniło”. Dawno, dawno temu w przedostatni dzień listopada, 
w przeddzień imienin Andrzeja wszystkie panny i kawalerowie poprzez wróżby próbowali dowiedzieć się o 
swoim losie. Kiedy odbędzie się ich ślub? Jak ma na imię przyszły mąż czy żona? Spośród wielu 
andrzejkowych wróżb do naszych czasów przetrwały dwie najważniejsze. Pierwsza to przestawianie butów. 
Dziewczyna, której but pierwszy przekroczy próg, najwcześniej wyjdzie za mąż. Druga to lanie wosku przez 
dziurkę od klucza. Dzisiaj nie traktujemy andrzejkowych wróżb tak poważnie, jak robiono to dawniej. 
Wróżenie w andrzejkowy wieczór to przede wszystkim dobra zabawa. Właśnie  taka odbyła się w sobotę 29 
listopada 2008 r. w Jeżewie. Organizatorami imprezy było OSP Jeżewo i XIV Drużyna Harcerska z Wycisłowa.
Były tam wróżby, tańce, zabawy i konkursy. Nagrody w postaci słodyczy dla zwycięzców konkursu 
ufundowała XIV DH Wycisłowo. W imprezie  udział wzięły dzieci z Jeżewa, Jawor i Wycisłowa. Obsługą 
techniczną zajęli się harcerze, natomiast harcerki „wróżyły”.
Było bardzo wesoło, każdy uczestnik poznał swoją przyszłość, czy  się sprawdzi. Przekonamy się za kilka lat. 
Do zabawy włączyli sie rodzice i dziadkowie. Miło było spędzać czas w przytulnych i ciepłych 
pomieszczeniach, a jeszcze gorzej było wracać do rzeczywistości. 
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W sobotę 15 listopada 2008 roku na 
terenie Zalesia przeprowadzone zostały 
ć w i c z e n i a  t a k t y c z n o  -  b o j o w e  
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 
Borek Wlkp. Do wspólnych ćwiczeń 
stawiło się sześćdziesięciu pięciu 
strażaków z OSP: Bolesławów, Borek 
Wlkp., Bruczków, Jeżewo, Karolew, 
Siedmiorogów Drugi, Siedmiorogów 
P i e r w s z y,  S k o k ó w,  S t r u m i a n y,  
Studzianna, Zalesie i Zimnowoda; z 
usprawiedliwionych przyczyn nie brali 
udziału strażacy z Wycisłowa. Głównym 
celem ćwiczeń było zastosowanie metody 
przetłaczania wody przez motopompy na 
duże odległości, sprawdzenie mobilności i 
wyszkolenia strażaków, umiejętność 
posługiwania się sprzętem pożarniczym oraz doskonalenie procedur działań ratowniczo - gaśniczych. 
Większość zadań postawionych przed strażakami została wykonana w sposób prawidłowy i osiągnięte zostały 
wszystkie założone cele - taką ocenę wystawił obserwator ćwiczeń Zastępca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu st. kpt. Tomasz Banaszak. 
Wprowadzeniem do działań taktyczno – bojowych było szkolenie teoretyczne przeprowadzone w Domu 
Strażaka w Borku Wlkp. przez  Komendanta M-G ZOSP RP w Borku Wlkp. Grzegorza Marszałka, Naczelnika 
OSP w Borku Wlkp. ,Piotra Kulińskiego oraz Prezesa OSP w Jeżewie Daniela Mazura.

Dnia 25 listopada 2008 r. uczniowie klasy I i II 
wraz z wychowawcami udali się na wycieczkę do 
Jarocina. Podróż tę odbyli szynobusem. Wyruszyli 
z Borku Wlkp., a na stacji w Jarocinie zostali mile 
przywitani przez kolejarzy, którzy właśnie tego 
dnia obchodzili swoje święto. W ich towarzystwie 
zwiedzili dworzec kolejowy.
Dużą frajdą dla dzieci było przejście wiaduktem 
kolejowym i oglądanie przejeżdżających 
pociągów.  Następnie pieszo udali się na pocztę, 
gdzie w obecności urzędników pocztowych 
poznali tajniki ich pracy. 
Miłą niespodzianką dla wszystkich był seans w 
kinie z okazji Dnia Pluszowego Misia - każde 
dziecko obowiązkowo musiało mieć ze sobą 
pluszaka  oraz możliwość obserwacji pracy 
projektowni kinowej. 
Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wszyscy wrócili szynobusem do Borku Wlkp., skąd autobus szkolny zawiózł 
ich do szkoły. 

Trzeciego listopada zaszczycił swoją obecnością Zespół Szkół w Zimnowodzie Ksiądz Biskup Zdzisław 
Fortuniak, który rozpoczął wizytację parafii. Cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystej mszy świętej 
w kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej. Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie pod przewodnictwem 
miejscowego proboszcza i biskupa modlono się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Kolejnym punktem 
programu były występy artystyczne uczniów zimnowodzkiej szkoły.

Dnia 26.11.08 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  gościł na integracyjnej  imprezie andrzejkowej uczniów 
z  klas Ia, Ib, i Ic ze Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. Wychowawcy klas – Panie Regina Kot, Justyna 
Majerowicz  i Lucyna Krzyżosiak, przygotowały dla swoich uczniów mnóstwo konkursów i zabaw 
andrzejkowych. Dużą popularnością cieszył się konkurs plastyczny „Postacie z bajek”, który został 
przeprowadzony w grupach. Dzieci miały okazję tańczyć oraz wspólnie się bawić.
 Zabawa upłynęła w rytmie muzyki dyskotekowej oraz najpopularniejszych przebojów dla najmłodszych . 
Dzieci zaprezentowały się w maskach przygotowanych specjalnie na tę okazję. Andrzejkowa dyskoteka 
dostarczyła wiele radości, ponieważ była to ich pierwsza wspólna impreza.
 Na zakończenie wszyscy otrzymali lizaki i zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu w towarzystwie 
maskotki “Borek Humorek”.
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W dniach 25-27 listopada  br. Biblioteka Publiczna 
w Borku wlkp. zamieniła się w krainę pluszowych 
misiów.
Stało się tak za sprawą przypadającego w dniu 25 
listopada Światowego Dnia Pluszowego Misia.
Dzieci z Przedszkola Samorządowego w 
Karolewie, przybyły w te dni do biblioteki w 
towarzystwie swoich pluszowych przyjaciół. 
Przedszkolaki miały możliwość poznania historii 
pluszowego misia  oraz wzięły udział w 
misiowych zabawach .  Na tych wyjątkowych 
urodzinach  nie zabrakło również bajek o misiach, 
czytanych w ramach akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”.  Zaproszenie przyjęli i aktywnie do 
akcji włączyli się: Burmistrz Borku Wlkp. Marian 
Jańczak, Sekretarz Gminy Elżbieta Pawlak, Kierownik M-GOPS w Borku Wlkp. Dorota Dutkowiak oraz  
Jolanta Majchrzak, pracownik Urzędu Miejskiego. Uwieńczeniem każdego, pełnego wrażeń spotkania był 
słodki poczęstunek – piernikowe misie czyli „małe co nie co”. W sumie w imprezie uczestniczyło 125 dzieci.

W dniach 21 – 22 listopada 2008r. w Pradze w Szkole Niemiecko-Czeskiego Porozumienia , odbyło się 
spotkanie robocze delegacji zaprzyjaźnionych szkół partnerskich z Niemiec, Austrii, Węgier, Czech i Polski. W 
wizycie gościła delegacja nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. w 
składzie: Marcelina Ginter, Katarzyna Roszczak-Głuch, Katarzyna  Harendarz oraz Jan Michalewicz.
Tematem rozmów było podsumowanie dotychczasowej współpracy szkół oraz zaplanowanie działań na 
najbliższe dwa lata.
Boreccy uczniowie i nauczyciele wykonają m.in. projekt dot. Świąt Bożego Narodzenia w Polsce oraz 
zorganizują konkurs rysunkowy dla wszystkich szkół partnerskich z zagranicy.
 Po wspólnych rozmowach delegaci zwiedzili przepiękną stolicę Czech - Pragę.

Kurs przygotowywania wypieków i wyrobów cukierniczych, który odbył się 13 listopada w Miejsko – 
Gminnym Ośrodku Kultury  był kolejną okazją do spotkania pań boreckiego Koła Gospodyń Wiejskich. Już od 
godzin przedpołudniowych uczestniczki spotkania z ochotą przygotowywały kulinarne specjały, aby 
zaprezentować je podczas wieczornej degustacji.
Późnym popołudniem panie z KGW zebrały się w szerszym gronie, gdzie przy kawie i swoich specjałach  
wymieniały  doświadczenia kulinarne. Uczestniczki kursu z ochotą kroiły wypieki i zachęcały  do  ich 
próbowania. Specjalnymi gośćmi spotkania były przedstawicielki Gostyńskiego Stowarzyszenia na rzecz 
kobiet „Jestem”. 
Artystyczną część programu wypełnił koncert pieśni patriotycznych  w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego 
„Borkowiacy”. 

W czwartek 6 listopada gościli w ZS w Borku Wlkp. szkole kierownik Muzeum w Gostyniu Pan Robert Czub - 
znany propagator wiedzy o regionie, Pan Jan Poprawa oraz dr Przemysław Matusik - historyk z UAM w 
Poznaniu, który przyjechał, by wygłosić odczyt dotyczący drogi Polski do odzyskania niepodległości.  Okazją 
były obchody roku jubileuszowego 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Spotkanie prowadziła Bogna 
Matuszewska, a gospodarzem był Samorząd Uczniowski. W spotkaniu uczestniczyli licealiści z klasy trzeciej 
oraz uczestnicy konkursu wiedzy "Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej" a dyrektor szkoły Krzysztof Baska, 
nauczyciel historii Jacek Przybylak i nauczyciel geografii Tomasz Szczepaniak - opiekun samorządu. Po 
wystąpieniu wywiązała się ciekawa dyskusja. Uczniowie pytali między innymi o roli fortyfikacji poznańskich 
w czasie walk powstańczych, uzbrojenie powstańców oraz ich wyszkolenie. Zaproszony gość bardzo chętnie 
odpowiadał na zadawane pytania. Na zakończenie opiekun samorządu Tomasz Szczepaniak przedstawił 
zamierzenia oraz stan realizacji przedsięwzięć, których podjęła się szkoła z okazji roku jubileuszowego. 
Podziękowaniem dla pana Przemysława Matusika była wiązanka kwiatów wręczona przez przedstawicielki 
samorządu Annę Dąbrowską i Joannę Plutę.

Ustawa o pomocy społecznej wprowadziła Dzień Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada.
 Dla wielu pracowników  socjalnych  jest  to bardzo ważne wydarzenie w życiu zawodowym .  Pomimo pracy 
jaką wykonują,  a należy ona do trudnych   jest to także  świadomość, że dzięki tej  pracy  ludziom żyje się 
łatwiej .  Sposób świętowania Dnia Pracownika Socjalnego ma już w Polsce wieloletnią tradycję. 
Są to  spotkania z przedstawicielami władz  lokalnych, gdzie swoją obecnością zaszczycili  nas Pan Burmistrz 
Marian Jańczak, Skarbnik  Gminy Mirosława  Kozłowska wraz z pracownikami  działu księgowości, 
Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Pawlak oraz  Przewodnicząca  Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Pani Róża 
Jędrosz.
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Uroczystość powiatowa  z okazji  Dnia Pracownika Socjalnego  odbyła     się w sali  widowiskowej Ośrodka 
Kultury w Pogorzeli  w dniu 21 listopada br. Organizatorami   byli Stowarzyszenie „Dziecko” Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Pogorzeli i  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu .
Po otwarcie uroczystości, wystąpieniu zaproszonych  gości , wręczeniu nagród i wyróżnień zasłużonym 
pracownikom pomocy społecznej rozstrzygnięto VIII Powiatowy Konkursu Plastyczy „ Jesteśmy  wśród Was” 
oraz zaproszono wszystkich do wysłuchania koncertu
Ciepłe słowa  i podziękowania kierowano pod adresem pracowników pomocy społecznej, którym także 
wręczono nagrody i wyróżnienia. Na ręce osób zasłużonych, szczególnie zaangażowanych w pomoc 
potrzebującym złożono listy gratulacyjne, nagrody oraz kwiaty. Dziękując za codzienna pracę i poświęcenie 
przekazano wiele wyrazów uznania i życzono dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. 
W  części programowej  Pan  Burmistrz Marian Jańczak podziękował kierownikowi  
oraz wszystkim pracownikom pomocy społecznej  z naszej gminy.  Jako  formę wyróżnienia  wręczył kwiaty, 
dyplomy wraz  z  upominkami  oraz  nagrody finansowe.
Pracownicy tutejszego ośrodka składają władzą podziękowanie za tak zaszczytne wyróżnienia .

W środowe popołudnie 26 listopada 2008 r.  Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. zorganizował 
Wieczór Andrzejkowy dla członków Klubu Seniora. 
Wspólną zabawę Seniorów otworzyła pani Maria Matuszewska – Przewodnicząca Klubu , która serdecznie 
powitała wszystkich gości. W spotkaniu uczestniczyło 36 osób. Zgromadzeni Seniorzy przy kawie, herbacie 
oraz ciepłej kolacji oddawali się pogawędkom  z przyjaciółmi i znajomymi. Wyjątkowy nastrój dopełniły 
pięknie udekorowane stoły oraz płynąca z głośników radosna muzyka. Następnie pani Maria Matuszewska 
nawiązała do tradycji wróżb , których obecność w tym dniu jest bardzo szczególna i żadna zabawa nie może się 
bez nich obejść. To było sygnałem do rozpoczęcia wspólnej zabawy. Początkowo Seniorzy podzielili się 
opowieściami o tym jak  w młodości wróżyli sobie w Andrzejkowy Wieczór, po czym rozpoczęły się wróżby i 
tańce. Panie skorzystały również z  umiejętności wróżenia jednej z Klubowiczek. Emocje Seniorów 
uczestniczących w zabawie i podczas wróżb były ogromne. W przyszłym roku zapytamy naszych 
Klubowiczów, które wróżby się spełniły.

Realizując  rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 26 września 2008r. w sprawie szczegółowych  warunków 
realizacji programu  pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody  
spowodowane  przez suszę lub huragan  w 2008r., tutejszy  ośrodek zakończył z dniem 28 listopada br. 
wypłacanie  zasiłków celowych . Pomoc  otrzymało  279  rolników. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 
– 255.109,11 zł. 

16 listopada 2008r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp., już po raz szósty Szkoła Podstawowa w 
Borku Wlkp. przygotowała wieczornicę papieską pod hasłem „Jan Paweł II – z miłością w sercu” -  aby uczcić 
30 rocznicę pontyfikatu papieża Polaka. 
W programie Wieczoru były dwie części montażu słowno-muzycznego nt. pontyfikatu papieża Jana Pawła II. 
Wystąpiły też dzieci kl. III a w tańcach ludowych : Polka i Maryneczka.
Dokonano również wręczenia nagród laureatom  konkursu na „Oryginalny różaniec” . 
Nagrody ufundował ks. Proboszcz Roman Grocholski.
Podczas półgodzinnej przerwy czynna była kawiarenka, w której serwowano kawę, herbatę i pyszne ciasto 
ufundowane przez rodziców uczniów klas O-III.
W holu M-GOK-u  można było obejrzeć wystawę poświęconą Ojcu Świętemu pt. „Żyjesz w naszej pamięci” i 
zakupić kartki świąteczne.
Dochód z tej imprezy w całości został przeznaczony na  zakup paczek świątecznych dla dzieci  przez Zespół 
Opiekuńczy działający w szkole.

Kolejny raz przystąpiono do realizacji programu „Uczeń na wsi”. Wpłynęło 28 wniosków. Dzięki temu 
programowi uczniowie niepełnosprawni będą mogli zakupić artykuły szkolne, książki, programy 
multimedialne, stroje sportowe, dofinansowania obozów, czy dofinansowania usługi internetowej, a także w 
przypadku młodzieży ponadgimnazjalnej dofinansowania do czesnego i zakwaterowania. Kwoty 
dofinansowania pozostają bez zmian:
- do wysokości 2000 zł uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- do wysokości 3000 zł uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Zakończyła się kolejna edycja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której głównym celem jest promowanie 
konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań 
prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii. 
Hasłem tegorocznej kampanii skierowanej do uczniów szkół podstawowych było „W poszukiwaniu kwiatu 
paproci”. Kwiat paproci symbolizuje realizację pragnień a jego znalezienie oznacza dotarcie do swego wnętrza 
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Wieczór andrzejkowy 
Seniora

Pomoc  dla  rolników

„Uczeń na wsi”„Uczeń na wsi”„Uczeń na wsi”„Uczeń na wsi”

Zdobywcy  „Mount 
Everestu”

Wieczór Papieski



i wydobycie tego, co w nas najlepsze. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami plastycznymi, rysując 
to w czym są dobrzy lub co ich szczególnie cieszy.
Konkursy dla gimnazjalistów odbywały się pod hasłem „Zdobywamy Mount Everest”, który jest symbolem 
wielkich wyzwań życiowych i odpowiedzialności za każdy krok do ich realizacji.
Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele naszej gminy:
- Katarzyna Perek ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.
- Asia Szymczak ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.
- Paulina Skrzypczak z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie
- Kuba Matecki ze Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

14 października 2008r z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów w Warszawie premier Donald Tusk wręczał odznaczenia państwowe i resortowe wytypowanym 
przedstawicielom z różnych rejonów Polski. Zaszczyt ten spotkał 5 nauczycieli z województwa 
wielkopolskiego, wśród których znalazł się Pan Piotr Gogulski - nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły 
Podstawowej w Borku Wlkp. Otrzymał on  z rąk premiera Medal Srebrny za Długoletnią Służbę nadany przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Natomiast 30 października 2008r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, Kurator Oświaty i 
Wicewojewoda Wielkopolski wręczył, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiecie Kordus – sekretarz Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.

Dnia 15 października 2008 r. w czytelni biblioteki odbyło się ogłoszenie wyników oraz spotkanie laureatów 
konkursu na prace plastyczne  z plasteliny i modeliny pt. ,,NAJCIEKAWSZA POSTAĆ Z BAJKI”. Na konkurs 
wpłynęło 130 prac. Prace  w dwóch kategoriach wiekowych oceniła komisja konkursowa.
W pierwszej  kategorii  (od 3 do 6 lat): I miejsce -  Karol Dopierała  (Zespół Szkół Zimnowoda), II miejsce – 
Mikołaj Mróz (SP Zalesie), III miejsce -  Eryk Adamkiewicz (Przedszkole Samorządowe w Karolewie) , a w 
drugiej kategorii (od 7 do 10 lat): I miejsce – Przemysław Jakubiak (SP Zalesie), II miejsce– Norbert Napierała 
(Zespół Szkół Zimnowoda) ,III miejsce – Natalia Olejniczak  (SP Nr 5 Gostyń) oraz Kamil Buchner (SP Borek 
Wlkp.).
Wysoki poziom artystyczny i duża ilość prac, miały wpływ na decyzje komisja, która oprócz nagród głównych 
przyznała dodatkowo 13 wyróżnień dla: Oliwi Małeckiej (SP Wycisłowo), Nikoli Stachowiak (Karolew), 
Marianny Grobelnej (Zespół Szkół Zimnowoda), Julity Peplińskiej (Przedszkole Samorządowe  w Karolewie), 
Zofii Florkowskiej (Zespół Szkół Zimnowoda), Aleksandry Smektały (SP Wycisłowo), Laury Łapawy (SP 
Zalesie), Dominiki Ciemniak (SP Zalesie), Julii Roszak (Zespół Szkół Zimnowoda), Aleksandry Borowczyk 
(Zespół Szkół Zimnowoda), Kamili Jastrzembskiej (SP Borek Wlkp.), Jana Leopolda (SP Borek Wlkp.) oraz 
Mileny Polaszek (SP Wycisłowo).
Nagrodzonym wręczono dyplom oraz atrakcyjne nagrody. Uwieńczeniem spotkania laureatów było wspólne 
zdjęcie nagrodzonych uczestników.

Pod takim hasłem odbył sie konkurs fotograficzny, którego główny organizatorem była Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Łodzi, a organizatorami lokalnymi  Miejsko  Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna                   
w Borku Wlkp. oraz XIV Drużyna Harcerska Wycisłowo. 
Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania przyrodą i jej 
ochroną. Przewidziano trzy kategorie tematyczne konkursu: formy ochrony przyrody w obiektywie, 
mieszkańcy Lasu , wpływ człowieka na środowisko.
Komisja konkursowa dokonała oceny 59 prac wykonanych przez 9 osób. Jury wyłoniło zwycięzców                           
w poszczególnych kategoriach wiekowych 
Prace dzieci i młodzieży nagrodzone na szczeblu lokalnym uczestniczyły  w ogólnopolskim konkursie 
organizowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi . Boreckimi laureatami konkursu 
zostali:
W kategorii - formy ochrony przyrody w  obiektywie:
Monika Koncewicz   - I miejsce 
Anna Matyszczak     -  II miejsce 
W kategorii – mieszkańcy lasu:
Justyna Kończak    -  I  miejsce  
Anna Matyszczak  - III  miejsce 
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i  zachęcamy do udziału 
w kolejnych konkursach. 
I kategoria – dzieci i młodzież do 15 Lat - Formy  ochrony przyrody w obiektywie
I miejsce – Monika Koncewicz  - „Dęby rogalińskie”
II kategoria – młodzież powyżej 15 Lat -  Mieszkańcy lasu 
 I miejsce – Justyna Kończak – „myszka”
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Medalowa  edukacja

Najciekawsza postać z 
bajki

„Osobliwości 
przyrodnicze w moim 
otoczeniu”
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Wpływ człowieka na środowisko 
I miejsce – Izabela Dopierała – „eko-jabłko”
III kategoria – dorośli
Formy ochrony przyrody w obiektywie
I miejsce  - Marian Kasprzyk – „Młode brzozy przy drodze”
Mieszkańcy lasu 
I miejsce  - Marian Kasprzyk – „Żuk”
Wpływ człowieka na środowisko
I miejsce  - Marian Kasprzyk – „Polska wiśniowa”

Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak zaprosił wszystkich pracowników jednostek oświatowych na 
uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie odbyło sie w sali bankietowej STAJENKA. Po 
złożeniu  wszystkim zebranym życzenia, włodarz wręczał kwiaty i nagrody: Ministra Edukacji 
Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Borku Wlkp., które otrzymali:
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej II Stopnia, otrzymały Panie: 
- Renata Matelska i Helena Szkudlarek.
 Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wręczono Pani Elżbiecie Figielek i Pani Bogumile 
Zaremba-Serek.
 Nagrody Burmistrza Borku Wlkp. dostały nauczycielki:
- Donata Matecka 
- Donata Andrzejczak, 
- Małgorzata Serek, 
- Mirosława Paździerska, 
- Elżbieta Wojciechowska, 
- Arleta Tyrakowska, 
- Róża Jędrosz, 
- Agnieszka Przybylak. 
Na zakończenie nastąpił Akt Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela - Stopnia Nauczyciela 
Mianowanego otrzymały Panie Katarzyna Leopold, Aneta Ciszyńska i Agnieszka Szymura.

Jeśli ktoś w wieczór wigilijny podczas łupania orzechów wybierze krzepki i dorodny owoc, będzie się 
cieszył dobrym zdrowiem przez cały rok i słusznie, bo orzechy są bardzo zdrowe. Naukowcy ocenili, że 
ryzyko zachorowania na serce i nowotwory u ludzi jedzących pięć razy w tygodniu orzechy włoskie, 
laskowe lub arachidowe jest mniejsze o przeszło 20%! Orzechy są też dobre na anemię i bladą skore, bo 
zawierają dużo żelaza (pistacje). Zapobiegają jej starzeniu się, gdyż bogate są w witaminy młodości C i E 
(orzechy włoskie). Świetnie nawilżają skórę ( orzechy macadamii).
Orzechy najlepiej kupować w skorupkach, przechowywać jak najkrócej w suchym, zacienionym, chłodny 
miejscu. Nie należy kupować tych łupanych na wagę, ponieważ latami  leżą w supermarkecie. Lepiej 
zrezygnować też z solonych, słodzonych, oblewanych miodem. Orzechy są bardzo kaloryczne, maja ok. 
600 kcal w 100 g! Najmniej zawierają ich laskowe, ale i tak można zjeść ich kilka dziennie.

Polak zjada rocznie 6 kg ryb, tymczasem Amerykanin – 22 kg, norweg – 46,3 kg, a Japończyk – 65,8 kg! W 
krajach „starej” Unii spożycie ryb wynosi średnio 20 kg rocznie. Ryby, szczególnie morskie, są bardzo 
zdrowe, zawierają bezcenne kwasy omega 3 potrzebne do rozwoju mózgu. Zatem nadrabiajmy, bo przed 
nami najzdrowsza kolacja roku, złożona z różnorodnych ryb.

Ryby powinni jeść wszyscy przynajmniej dwa razy w roku, a osoby o suchej skórze jeszcze częściej.  
Kwas omega3, które potrzebne są do budowy płaszcza ochronnego skóry, przyczyniają się do lepszego jej 
nawilżenia, wpływają korzystnie na procesy rogowacenia naskórka, działają przeciwalergicznie. By 
dostarczyć 1 kg kwasów omega 3 (tyle potrzebujemy dziennie), trzeba zjeść: 
50 g śledzia, 
60 g łososia, tuńczyka czy sardynek
 (tuńczyk nie polecamy w dużych ilościach, bo ma największe wśród ryb zdolności kumulowania rtęci), 
315 g krewetek,
355 g dorsza.
Zatem śledzie górą!

Dzień edukacji 
narodowej

Pamiętaj o orzechach, 
śledziach i 
prezentach...
Czy wiesz, co jesz? 
Orzechy!

Liczba miesiąca

Śledź sojusznikiem 
piękności
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Wszystkie prezenty, jakie dajemy, powinny być starannie wybrane, aby spodobały się osobie 
obdarowywanej. Na podarunek wydajemy przecież pieniądze, które zarobiliśmy i 
zaoszczędziliśmy.
Pakujemy go ładnie i wręczamy z uśmiechem i wielkimi oczekiwaniami.
Nie możemy się wprost doczekać, żeby zobaczyć reakcję tej osoby i mamy nadzieję uśmiech 
rozjaśniający twarz. „Dziękuję” brzmi wtedy cudownie w naszych uszach. Ludzie, którzy nam 
przysyłają podarunki, czują się podobnie, zwłaszcza jeżeli mieszkają daleko i wysłali prezent 
pocztą. Chcieliby wiedzieć, że dotarł do nas i sprawił nam radość. Możemy zadzwonić i 
podziękować, i to już jest coś, ale możemy też zrobić coś innego – wysłać podziękowania.
Za każdy okazany gest uprzejmości -odwiedziny, prezent, czy cokolwiek, co sprawiło, że czuliśmy 
się dobrze – powinniśmy starać się jak najszybciej wysłać kartkę z podziękowaniem. Jeśli nie 
okazujemy ludziom, jak bardzo cenimy ich uprzejmość, mogą myśleć, że nie zależy nam na tym i 
przestać to robić.
Oczywiście, nie wysyłamy podziękowań po to, by dostać kolejne prezenty. Piszemy zdania 
przemyślane, bo w nich również przejawiają się dobre maniery.

Milo nam poinformować, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. organizuje wieczerzę 
wigilijną dla osób samotnych i samotnie mieszkających z terenu miasta i gminy Borek Wlkp., która 
odbędzie się 23 grudnia 2008 r. ( wtorek) o godz. 12:00 w restauracji „Transpetrol Bis” - stacja paliw 
w Borku Wlkp. Osoby uczestniczące w wieczerzy otrzymaja indywidualne zaproszenia.
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Dobre maniery

Wieczerza Wigilija

Borek nocą


