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“Z DEDYKACJĄ DLA PAŃ I PANÓW”

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam najserdeczniejsze życzenia

aby Zmartwychwstały Chrystus
pomógł wierzyć w zwycięstwo
dobra w każdym człowieku,

by utrwalił nas w przekonaniu,
że być światkiem

Zmartwychwstania
to znaczy wyjmować

drzazgi,
opatrywać rany,

zapomnieć o sobie.
Niech te święta
spędzone wśród

kochającej rodziny
przyniosą odrodzenie

duchowe napełnią
wszystkich spokojem

i wiarą, dadzą siłę
w pokonywaniu codziennych

trudności i pozwolą
z ufnością patrzeć w przyszłość.

Burmistrz Marian Jańczak
wraz z Zespołem Redakcyjnym

KONCERT HALINY FRĄCKOWIAK



,,Dla każdejPani jedenkwiatekróży’’

,,NAPISZ PROSZĘ’’!!!!

Szanowne Panie!!!
Korzystając z okazji, pozwólcie, że na łamach Magazynu
Samorządowego, prześlę dla wszystkich Pań gorące i ser-
deczne życzenia z okazjiWaszego Święta. Życzę dużo zdrowia,
radości oraz kobiecego uśmiechu na twarzy. Dla każdej Pani
przesyłamjedenkwiatek róży.
Z ukłonem
Burmistrz Borku Wlkp.
Marian Jańczak.

Marcowe Święto Kobiet w Borku Wlkp. zaplanowano już
wcześniej zapraszając do Sali Bankietowej Państwa Mróz,
Halinę Frąckowiak znaną i lubianą piosenkarkę. Artystka
zgromadziła ponad 450 osobową widownię i choć to koncert z
okazji Dnia Kobiet, na sali nie zabrakło mężczyzn. W ten
piątkowy wieczór – 5 marca aura zimowa spłatała nam
ogromnego figla bo oblodziła drogi . W związku z tym wyd-
łużył się czas oczekiwania na gwiazdę. Oczywiście Organiza-
torzy zadbali o swoich gości wypełniając im czas przemiłym
występem grupy muzycznej ,,WENUS’’. Rozbawioną
publiczność serdecznie powitał BurmistrzBorkuWlkp.Marian
Jańczak – składając życzenia wszystkim Paniom z okazji ich
święta, a także towarzyszącym imPanom. Koncert choć trochę
spóźniony wypadł wspaniale. Panią Halinę na scenie powitano
ogromnymi brawami. Z uśmiechem na twarzy zadedykowała
Nam, najbardziej znane i lubiane utwory a były to między
innymi: ,,Bądź gotowy dziś do drogi’’, ,,Napisz proszę” czy
,,Papierowy Księżyc”... itd. Nie obyło się oczywiście bez
wspomnień związanych zAnną Jantar, która była przyjaciółką

Haliny Frąckowiak. Tragedia śmierci zdarzyła się 30 lat temu
ale dla Niej i dla wielu z Nas ,,Ania’’ wciąż żyje. Wzruszona
wspomnieniami zaśpiewała piosenkę pt ,,Anna już tu nie
mieszka’’.
Artystkapodczaswystępunawiązywała do swojej przeszłości –
mówiąc wiersze i opowiadając ciekawe historie z życia.
Publiczność świetnie się bawiła szczególnie kiedy piosenkarka
zeszła ze sceny i śpiewała razemz Nimi iwśródNich.
Koncert zakończył się ogromnym aplauzem widowni i
sympatycznym pożegnaniem artystki ze strony władz gminy-
dużym bukietem tulipanów. Wśród publiczności były również
media, którym artystka po koncercie udzieliła wywiadu.
Oczywiście nie obyło się bez pozowania do wspólnych zdjęć i
rozdawania autografówwśród fanów.
Organizatorzy koncertu serdecznie dziękują Państwu Marii i
Wojciechowi Mróz za udostępnienie sali, OSP w Karlewie i
Jeżewie za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku imprezy
oraz Panu Tomaszowi Pawlakowi za wspaniałe zdjęcia z
koncertu.
Już dziś zapraszamy na przyszłoroczny koncert, szczególnie
kobiety bo z myślą o nich zostanie przygotowana miła
niespodzianka .

Trwają przygotowania do przeprowadzki urzędniczej. Odmaja
będziemy już pracować w nowym ratuszu. Wcześniej jednak
należywyposażyć budynekwniezbędnemeble oraz urządzenia
pozwalające na rozpoczęcie pracy urzędników.Mnoży się ilość
odbiorów poszczególnych służb technicznych przygotowu-
jących budynek do użytkowania. Trwa usuwanie ostatecznych
usterek.

„KWIETNIOWA PRZEPROWADZKA”
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,,Napisz proszę’’!!!!

Targowisko miejskie
Gminny punkt gromadzenia odpadów problemowych
Projekty unijne
Fundusz Sołecki od 2011 roku
Nie zaoszczędziliśmy!!!!!
WTrzecianowie i Zalesiu – jaśniej i weselej!!
Inwestycje 2009 roku
Ruszają pierwsze inwestycje drogowe
Zwrot podatku akcyzowego
Samorządowy informator sms
Samorządowy informator sms
Z ostatnich prac rady miejskiej borku wlkp.
Konkursy dla organizacji pozarządowych
V rocznicy śmierci sługi Bożego Jana Pawła II

erie zimowe w bibliotece”
Nie ma to jak aktywny wypoczynek !!!!!
Ferie w Zimnowodzie
Wielki sukces
Osiągnięcia uczniów Zespół Szkół im. Powstańców
Wielkopolskich w Borku Wlkp.
Z życia szkoły

Sukcesy dziewcząt w aerobiku grupowym
Kolejne zimowisko
Z kroniki przedszkolaka pod dębem’’
Z wizytą u smerfów…
Zapisy do oddziału przedszkolnego
Bal kostiumowy
Wspaniała zabawa w klubie seniora
Grand prix dla najpiękniejszych fotografii roku 2009
oraz laureaci jesiennego etapu konkursu fotograficznego
„Cztery pory roku w gminie Borek Wlkp.”

ie bez uzależnień – zdrowe i przyjemne”
Walentynkowe atrakcje
Turniej warcabowy
Eliminacje gminne ogólnopolskiego turniej wiedzy
pożarniczej
IX powiatowy halowy turniej MDP - gostyń 2010
Rozmowy o książkach
Nowości czytelnicze
Informacja dla bezrobotnych
Warto wiedzieć od 1-go stycznia 2010r. Zmiana zasad
ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Komunikat!
Wielkanocne tradycje

„Kwietniowa przeprowadzka
„

Życ

„F

„

S p i s t r e ś c i



Pierwszej przeprowadzki już dokonaliśmy. Są to dokumenty
archiwalne, które trafiły na nowoczesne, ruchome półki i regały
pozwalające na szybkie zidentyfikowanie i odnalezienie
obszaru poszukiwanego. Ponadto pomieszczenie archiwalne
jest odpowiednio zabezpieczone i chronione przed ogniem i
włamaniem.
Do kilu pomieszczeń biurowych zostaną zakupione nowe
meble.
Nowością w tym budynku będzie hala operacyjna z biurem
obsługi klienta. W hali pracować będzie 10 pracowników
mających najczęstszy kontakt z klientem czyli: podatki,
ochrona środowiska, inwestycje i drogi, gospodarka gruntami,
działalność gospodarcza, planowane przestrzenne, zamówienia
publiczne i oświata.
Przechodząc z hali na pierwszy poziom budynku czyli parter
–zlokalizowane zostały biura: promocji, USC i ewidencji
ludności, księgowości, oraz sala konferencyjno – sesyjna. Na
drugim poziomie budynku czyli piętrze znajduje się sekretariat,
gabinet burmistrza i sekretarza, biuro Rady Miejskiej i Prze-
wodniczącego Rady, biuro spraw wojskowych i zarządzania
kryzysowego a także informatyka w połączeniu z kancelaria
tajną.
Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenie kuchenne,
gospodarcze oraz wygospodarowano dodatkowe pomiesz-
czenie biuroweprzeznaczonena działalność urzędu.
Przewiduje się, że oficjalne otwarcie ratusza nastąpi dnia 30
ma j a b r. p od cz a s u r o cz y s t o ś c i OBCHODÓW
POWIATOWEGO DNIA SAMORZĄDU, który odbędzie się
wBorkuWlkp., podpatronatemStarostyGostyńskiego.
Prace ziemne, które można aktualnie zaobserwować wokół
budynku, związane są z wykonywaniem wykopów pod
planowaną iluminację ratusza. O wszystkich zmianach
organizacyjnych dotyczących pracy Urzędu Miejskiego oraz
obsługi klienta, będziemy informować na bieżąco poprzez
stronę internetową lub tablicę ogłoszeń, która wkrótce zostanie
zamontowana przed ratuszem.

Powoli dobiegają końca roboty budowlane przy targowisku
miejskim, zlokalizowanym naprzeciw Przedszkola w Karo-
lewie. Plac targowy z 74 miejscami targowymi, został oddany
do użytku handlującym oraz mieszkańcom gminy 18 grudnia
2009r.Wartość placu wyniosła 435.532,41zł.W chwili obecnej
trwają prace wykończeniowe w budynku, gdzie znajdować się
będą szalety miejskie, a także na parkingu, gdzie przewidziano
94 miejsca, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych.
Kosztorysowa wartość parkingu wynosi 209.736,64zł.
Przypomnijmy, że budowę targowiska z parkingiem i

sanitariatami, powierzono Spółce Gminnej - Zakładowi Usług
Komunalnych. Zadanie to jest realizowane w systemie
gospodarczym, przy udziale drugiej spółki gminnej – Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji. Całkowite zakończenie budowy
przewidziane jest na koniec kwietnia br.

Planowana inwestycja dotyczy budowy gminnego punktu
gromadzenia odpadów problemowych na terenie którego od
mieszkańców gminy Borek Wlkp. przyjmowane i
magazynowane będą odpady problemowe (w tym odpady
niebezpieczne) pochodzące zgospodarstw domowych.
Punkt zlokalizowany będzie na działce nr ewidencyjny 73/77
obrębBorekWielkopolski, działka ta graniczy z SKRBorekod
strony północnej i usytuowana jest przy drodze do Biopalu.
Planowany teren pod inwestycje obejmuje powierzchnie
0,1594 ha. Na omawianym terenie powstanie zadaszona wiata o
powierzchni ok 25 m2, która zostanie zaadoptowana na
potrzeby punktu w tym pomieszczenie magazynowe dla
odpadów niebezpiecznych oraz elektrycznych i elektro-
nicznych. Odpady gromadzone w punkcie, po uzyskaniu ilości
transportowej odbierane będą bezpośrednio przez firmy
posiadające wszystkie niezbędne decyzje w zakresie odbioru i
transportu odpadów, lub przewożone do zbiorczego punktu
gromadzenia odpadów problemowych w projektowanym
Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie z siedzibą
w Witaszyczkach (ZZO). Tam odpady poddawane będą
procesomodzysku, unieszkodliwiania lub transportowane będą
do unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach na
terenie kraju.
Podstawowymi elementamipunktu będą:
• utwardzony plac manewrowy –miejsce rozładunku odpadów
izaładunkupojemników,
• utwardzony plac pod pojemniki na odpady inne niż
niebezpieczne,
• zamykany, zadaszony pomieszczenie magazynowe na odpady
niebezpieczne.
Powierzchnia terenu przewidzianego dla inwestycji zostanie
utwardzona betonową kostka brukową z podbudówką. Na
zewnątrz obiektu przewidziane są 4 kontenery ok. 5m x 2,3 m i
do 4mniejszych ok. 3m x 1,6m. Podłoże pod kontenerami oraz
obszar ich rozładunku i załadunku zostanie wzmocnione
płytami żelbetowymi. Zadaszone pomieszczenie magazynowe
dla odpadów niebezpiecznych posiadać będzie uszczelnioną
podłogę i wyposażone będzie w atestowane pojemniki, beczki i
kontenery. Pomieszczenie magazynowe dla odpadów niebez-
piecznych będzie natomiast uszczelnione materiałem
kwasoodpornym, nieprzepuszczalnym i wzmocnionej
wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Teren zostanie
ogrodzony płotem, a wjazd zostanie zabezpieczony bramą
zamykaną na noc, która ma zapobiec przed wtargnięciem na
terenosóbpostronnychoraznieupoważnionych.
W Punkcie możliwe będzie odbieranie 17 rodzajów odpadów
innych niż niebezpieczne np.: odpady wielkogabarytowe,
urządzenia elektryczne i elektroniczne, akumulatory, baterie,
gruz, farby, opony oraz 15 rodzajów odpadów niebezpiecznych
np. oleje, środki i opakowania po środkach ochrony roślin,
zużyte urządzenia zawierające freony, detergenty itp.
Mieszkańcyosobiściebędąmogli dostarczać odpady.
Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie gospodarki odpa-
dami na terenie gminy, zmniejszenie ilości odpadów proble-

TARGOWISKO MIEJSKIE

GMINNY PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW
PROBLEMOWYCH
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mowych przekazywanych do unieszkodliwienia poprzez
składowanie oraz uniknięcie pozbywania się odpadów
problemowych przez mieszkańców w sposób szkodliwy dla
środowiska. Więcej informacji przedstawimy państwu w
następnymmagazynie.

W bieżącym roku rozpoczynamy realizację kilku następnych
projektówunijnych a są to :
Remont Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury

w Borku Wlkp.
Budowa kanalizacji sanitarnej Borek Wlkp.- Jeżewo-

Skoków.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bruczkowie.
Budowa i przebudowa drogi odciążającej w Borku Wlkp. i

Karolewie.

Została już
podpisana umowa o dofinansowanie zadania z Marszałkiem
Województwa Wielkopolskiego. Termin realizacji określono
na dzień 30 września 2011 roku. Biorąc pod uwagę szeroki
zakres robót budowlanych do wykonania oraz czas trwania
postępowania przetargowego– zostało niewiele czasu.Musimy
się jednak dostosować do unijnych wymogów i wyłonić tak
sprawnego wykonawcę, który zdąży w tym terminie zadanie
zakończyć. Dokumentacja przetargowa jest już zatwierdzona.
Całość robót będzie nadzorował inspektor nadzoru, wyłoniony
wcześniej w drodze przetargu. Jeżeli postępowanie przetar-
gowe nie zawiedzie , to najpóźniej do polowy kwietnia zostanie
wyłonionywykonawca tego zadania. Odmaja br. rozpoczną się
prace remontowe. Na czas remontu pracownicy Domu Kultury
i Biblioteki przeprowadza się do siedziby budynku przy ul.
Droga Lisia 1 czyli zamienią się z urzędnikami , którzy już
opuszczą tą siedzibę.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 2 lutego br.
Wartość projektu wynosi 5.402.387 zł z czego środki unijne
3.309.889 zł . Inwestycja realizowana będziewdwóch etapach :

w terminie do 30 listopada 2011r.
- Skoków do 30 grudnia 2012 roku

Dzięki wsparciu unijnemu mamymożliwość zrealizowania tak
dużych inwestycji, które poprawią warunki życia naszych
mieszkańców szczególnie na wsi - od dawna przecież oczek-
iwanych.Obecnie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu
iwyłonieniawykonawcy.

W
bardzo szybkim tempie bo w ciągu dwóch tygodni musieliśmy
przygotować wniosek wraz z wszystkim załącznikami, w tym
także aktualny projekt budowlany i kosztorysy. Było trochę

problemów ze spięciem budżetu między innymi zabezpie-
czeniem własnych środków finansowych na tą inwestycję. Jak
już Państwo wiecie warunkiem złożenia wniosku jest posiad-
anie własnych środków finansowych, gwarantujących
realizację tego zadania. Pieniądze są zawsze największym
problemem tym bardziej, gdy ich nie ma w budżecie. Zatwier-
dzony budżet gminy na 2010 rok przewidywał realizację tego
zadania, dopierow latach późniejszych Nowy nabórwniosków
dał Nam jednak kolejną szansę na pozyskania środków
unijnych. Mimo wszelkich problemów, postanowiliśmy tej
szansy nie zmarnować. Zrobiliśmy wszystko żeby zdążyć w
czasie. Obecnie czekamy na wyniki weryfikacji wniosku, które
powinny się ukazać w ciągu dwóch miesięcy. Wciąż jednak
jesteśmy dobrej myśli, że wysiłek jaki włożyliśmy w przygot-
owanie tego wniosku i dokumentów, przyniesie pozytywny
efekt.

W
przypadku przyznania środków finansowych zadanie to musi
zostać wykonane do września 2013 roku. Czas płynie bardzo
szybko, a mieszkańcy Bruczkowa nie spodziewali, że w tak
krótkim czasie doczekają się kanalizacji sanitarnej. Dalsze
informacje zostaną Państwu przekazane w Magazynie
czerwcowym.Pozostajenamtylko życzyć sobiepowodzenia.

Ten projekt przysporzył nam najwięcej problemów
administracyjnych. Dotyczyły one wykupu prywatnych
gruntów przez które ma przebiegać nowy odcinek drogi.
Wniosek o dofinansowanie projektu z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego Gmina złożyła w
Urzędzie Marszałkowskim już w 2008 roku. Przez cały 2009
rok toczył się proces odwoławczy, który nie pozwolił na
rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. W grudniu 2009 r udało
nam się ostatecznie zakończyć walkę odwoławczą i dalej
kontynuować rozpoczęte wcześniej postępowanie. Dopełniliś-
my wszelkich formalności związanych ze złożonym wnios-
kiem i tym samym zostaliśmy wpisani na listę beneficjentów
zakwalifikowanch do dofinansowania. Mieliśmy dużo
szczęścia, bo takniewiele brakowało abypozbyć się tej szansy.

Było więc o co walczyć !!!!!! Inwestycja będzie
realizowana w trzech etapach. Początek projektowanego
odcinka rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką
nr 438 (z kierunkuKoźmina – obok ZakładuZPM ,,MRÓZ’’), a
zakończy się na skrzyżowaniu z drogą powiatowąBorekWlkp.
Strumiany( czyli za stacjąCPN).

obejmuje
przebudowę jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej oraz rozbudowę
kanału deszczowego - realizację tego odcinka przewidujemy
jeszcze w tym roku.

przewiduje
przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-jezdnego wraz
parkingiem i odwodnieniem.

na tym
odcinku czyli 0,6 km powstaje nowa droga gminna z nawierz-
chnią betonową i kanałemdeszczowym.
Całą inwestycję planujemyzakończyćw2012 roku.
Jest jeszcze jeden projekt, który został przygotowany o
dofinansowanie w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi”.
Obejmuje on przebudowę i remont świetlicwiejskichwZalesiu
i Studziannie. Projekt został przygotowany ale nie złożony
ponieważ Urząd Marszałkowski anulował ten nabór nie

PROJEKTY UNIJNE

Projekt Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury realizowany
będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dzia-
łanie ,,Odnowa i rozwój wsi”. Wartość projektu wynosi
2.728.000 zł w tym środki unijne 500.000 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej Borek Wlkp. – Jeżewo –
Skoków to projekt realizowany z Programu Obszarów
Wiejskich - działanie ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludnościwiejskiej’’.

I etap BorekWlkp - Jeżewo
II etap Borek Wlkp

Budowa kanalizacji sanitarnej w Bruczkowie – to kolejny
projekt unijny, o dofinansowanie którego ubiegamy się w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -
działanie ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej’’. Wielką niespodziankę sprawił Nam Urząd
Marszałkowski ogłaszając dodatkowy nabór projektów.

Wartość inwestycji została oszacowana na kwotę
2.034.764 zł z czego dofinansowanie wynosi 690.111,00 zł.

Budowa z przebudową drogi odciążającej w BorkuWlkp. i
Karolewie.

Wartość projektu wynosi 5.564.847 zł a dofinansowanie
2.703.918 zł.

I etap (od ul. Koźmińskiej do ul. Pogorzelskiej)

II etap (od ul. Pogorzelskiej do ul. Droga Lisia)

III etap (od ul. Droga Lisia do drogi powiatowej)
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informując nas o nowym terminie naboru. jesteśmy dobrej
myśli, żewkrótce to nastąpi.

Fundusz sołecki są to pieniądzewbudżecie gminy zagwaranto-
wane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących
poprawie warunków życia mieszkańców oraz usuwania
skutkówklęski żywiołowej.
Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności
gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór za
pomocą którego oblicza sięwysokość środkówprzypadających
na danesołectwo.
Burmistrz corocznie do poinformuje sołtysów o
wysokości środków, które będą do wykorzystania przez
sołectwo w danym roku. To Rada Gminy decyduje o wyodręb-
nieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Rada podej-
muje w terminie do każdego roku uchwałę, w której
wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego. br. Rada Miejska Borku Wlkp., podjęła
uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Borek Wlkp. na
rok2011 środków stanowiących fundusz sołecki.
Dla przykładu -

na: zbudowanie i wyremontowanie placu
zabaw dla dzieci, naprawę chodników, boisk sportowych,
porządek i bezpieczeństwo, nasadzenia zieleni, remont i
wyposażenie świetlic wiejskich, działalność kulturalną, itd. To
co dane sołectwo może faktycznie zrobić będzie zależało od
wysokości środków finansowych, które będą w jego dyspo-
zycji. Te działania mogą być wspomagane przez własną pracę
mieszkańców, a także środki finansowe pozyskane na ten cel z
innych funduszy czy programów.

Wniosek może być
uchwalony z inicjatywy sołtysa , rady sołeckiej lub co najmniej
15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku należy
wskazać co mieszkańcy chcą zrobić wraz uzasadnieniem
słuszności podjętych działań (w naszej gminie wszyscy sołtysi
otrzymają wzór takiego wniosku). Uchwalony wniosek sołtys
przekazuje Burmistrzowi, roku
poprzedzającego rokwktórymchcemyotrzymać pieniądze.

, że wniosek jest prawidłowo sporzą-
dzony to przekazuje go Radzie Miejskiej.

gdy nie spełnia on określonych warunków o
którychmowawustawie o funduszu sołeckim tzn.:wniosek nie
jest uchwalony przez zebranie wiejskie, we wniosku nie
wskazano na co mają zostać przeznaczone pieniądze, wniosek
nie zawiera uzasadnienia, nie podano przewidywanych
kosztów lubkoszty przewyższają te, które zostały określone dla
danego sołectwa, wniosek został przekazy Burmistrzowi po
dniu 30 września roku poprzedzającego rok w którym chcemy
otrzymaćpieniądze.

o tym sołtysa w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.
Sołtys może zgodzić się z oceną Burmistrza (i nic dalej nie
robić, wtedy sołectwo nie otrzyma pieniędzy) lub w terminie 7
dni od dnia otrzymania tej informacji – przekazać ponownie
poprawiony wniosek do Rady Miejskiej za pośrednictwem
Burmistrza. W przypadku złożenia ponownie wniosku przez
sołtysa, RadaMiejska rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od
dnia jego otrzymania.

w
przypadku, gdy uzna, że zadania które sołectwo chce reali-
zować nie spełniawarunków, które zostały określonewustawie
o funduszu sołeckim. Fundusz sołecki jest częścią budżetu
gminy, dlatego to Burmistrz decyduje pieniędzmi funduszu i
uruchamia je wg uzasadnionych potrzeb.Awięc od aktywności
mieszkańców, sołtysa i radnych zależy w którym miesiącu
danego rokuUrządMiejski uruchomi pieniądze i zakupi towary
lub usługi ujętewewniosku. Pieniądze przyznawane są na dany
rok i w danym roku należy je wydatkować. Pieniędzy tych nie
można wydać w następnym roku. Środki nie wykorzystane w
danym roku muszą wrócić do budżetu, Sołtys sam nie będzie
wydawał pieniędzy. Tą sprawą będzie musiał zająć się Urząd
Miejski.

Ten sezon zimowymocno namwszystkimdał sięwe znaki. Nie
łatwo było usunąć ciągle padający i zawiewający śnieg
tworzący zaspy i koleiny.Trudno było utrzymać drogiw ciągłej
przejezdności nie mówiąc już o konieczności wywożenia
nadmiaru śniegu z ulic. Ciągle utrzymujący się mróz utrudniał
pracę sprzętu zimowego i powodował wiele uszkodzeń.
Zimowe utrzymanie dróg pochłonęło mnóstwo materiałów i
pieniędzy. Żadnego roku tak się nie zdarzyło, że w ciągu
miesiąca wydaliśmy wszystkie środki finansowe zaplanowane
na zimowe utrzymanie i jeszczemusieliśmy sporo dołożyć. Nie
życzmy sobie więcej takiej zimy bo to przecież wyrzucone
pieniądze w błoto, a można by za to wyremontować pewien
odcinek drogi. Aby sprostać wymogom zimowej aury, Gmina
musiała zapewnić większą ilość sprzętu w tym sprzętu
ciężkiego do odśnieżania.

Dobiegły końca prace inwestycyjne przy budowie oświetlenia
ulicznego w Trzecianowie i Zalesiu. Roboty trwały w okresie
od 27 listopada do 28 grudnia 2009 roku. Odbioru końcowego
inwestycji dokonano 8 stycznia br. Wartość odebranych robót
wynosi Wykonawca PHU WAT Marian Rze-
pecki z Garzyna udzielił na powyższe roboty 5 letniej gwaranc-
ji. W Zalesiu zamontowano oświet-
leniowych a w Trzecianowie oświet-
leniowych.
Mamynadzieję, że realizując od dawna oczekiwaną inwestycję
poprawiliśmy nastrój naszym mieszkańcom, bo jak mówią
,,Gdzie jaśniej tamweselej”!!!!!!.

FUNDUSZ SOŁECKI OD 2011 ROKU

31 lipca

31 marca

11 marca

pieniądze z funduszu sołeckiego mogą być
przeznaczane

Aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego musi zostać
zwołane zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony
wniosek o przyznanie tych środków.

w terminie do 30 września

Jeżeli Burmistrz oceni
Burmistrz może

odrzucić wniosek

Jeżeli wniosek nie będzie prawidłowy to Burmistrz infor-
muje

Rada Miejska uchwalając budżet

gminy może przyjąć lub odrzucić wniosek sołectwa

W związku z tym aby usprawnić i ujednolicić pracę
sołectwom w miesiącu sierpniu br. planujemy spotkanie z
sołtysami i radami sołeckimi w celu przekazania niezbęd-
nych informacji dotyczących składania wniosków, zasad
wdrażania i funkcjonowania funduszu sołeckiegona terenie
naszej gminy.

NIE ZAOSZCZĘDZILIŚMY!!!!!

Od dnia 1 stycznia 2010 roku do 28
lutego br. na zimowe utrzymanie dróg wydano 44.454,42 zł.
Do tej kwoty doliczyć należy 7.830,00 zł wydatkowane na
wywóz śniegu z ulicy Dworcowej i Zdzieskiej oraz Rynku.
Dla porównania przypomnijmy, że w ubiegłym roku
wydatki te wynosiły ok 20 tys. zł. Do chwili obecnej na
utrzymanie dróg wykorzystano ponad 150 ton piasku i
ponad 20 ton soli drogowej. Łącznie na zimowe utrzymanie
drógwydano52.284,42 zł

W TRZECIANOWIE I ZALESIU
– JAŚNIEJ I WESELEJ!!

152.144,61 zł.

16 słupów i 19 opraw
9 słupów i 12 opraw
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INWESTYCJE 2009 ROKU

Na drogach

70.770,71 zł Przebudowa-
no drogę dojazdową do ZakładuAktywności Zawodowej w
Leonowie 89.652,19 zł

Mieszkańcy Trzecianowa i
Głoginina

169.400,42 zł

3,3 metra 230
metrów.
250.455,03 zł

967
3,5 m Rozpoczęta został budowa jezdni, chod-

nika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu
pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka w
BorkuWlkp. Inwestycja ta rozkłada się na lata 2009-2010, a
łącznawartość to 905.469,86 zł.

400 m

Wyremontowano przebudowano
budynek Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie z
dobudową szybu windowego oraz budową bezodpł-
ywowego zbiornika na ścieki. Wartości inwestycji to 1 739
529,19 zł, z czego Gmina wydatkowała 866 879,19 zł, a
pozostałe środkiwkwocie 872650 zł pozyskano zPEFRON-
u. Również w Leonowie powstał budynek gospodarczy z
dwoma garażami, pomieszczeniem gospodarczym oraz
wiatą na drewno dla Zakładu Aktywności Zawodowej.
Wartość inwestycji wyniosła 178.682 zł, w tym koszt
opracowania dokumentacji 14.640 zł.

3.648.590,97 zł był remont budynku
ratusza wraz z dobudową budynku BOK (Biurm Obsługi
Klienta). Przy SCATE PARKU

1600 m2
199.674,28 zł.

620 mb 74 mb
16.985,12

3.000 zł

rozbudowę szkoły w Zimnowodzie – 12.932 zł, remont i
rozbudowę świetlicy wiejskiej w Studziannie – 31.184 zł a
także remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Zalesiu –
31.232 zł. Opracowano także pełnobranżową dokumen-
tację na budowę Środowiskowej Hali Widowiskowo-
Sportowej w Borku Wlkp. z zapleczem hotelowy i zagos-
podarowaniemterenu,na cowydanokwotę 120.757,60 zł.

RUSZAJĄ PIERWSZE INWESTYCJE DROGOWE

Budowa jezdni, chodnika w ul. Mickiewicza oraz ciągu
pieszo-jezdnego w ul. Asnyka

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

- od 1 do 31 marca 2010 r. z dowodami zakupu (lub ich
kopiami) oleju napędowego w okresie od 1 września 2009 r.
do 28 lutego 2010 r. - od 1do30września 2001 r. z dowodami
zakupu (lub ich kopiami) oleju napędowego w okresie od 1
marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowegow 2010 r. wynosi 73,10 zł
na 1 ha użytków rolnych. Pieniądze wypłacane będą na

Ostatnie lata w naszej gminie obfitują w duże i widoczne
inestycje. Pracowicie minął 2009 rok bo udało się kilka
zaplanowanch zadań zrealizować, a są to:

- wyremontowano drogę gminną w Wygodzie.
Remont polegał na wykonaniu nawierzchni drogi z mieszanki
bitumicznej na odcinku o długości 306 metrów i szerokości 4
metry. Wartość remontu wyniosła .

– wartość inwestycji to . Inwestycja ta
polegała na wykonaniu nawierzchni drogi z kostki betonowej
na odcinku 110 metrów i szerokości 3,5 metra wraz z zamon-
towaniem barierki ochronnej.

są zadowoleni bo również w ich miejscowościach
przebudowano drogi. W Trzecianowie wartość zadania
wyniosła położono nawierzchnię drogi z
mieszanki bitumicznej o łącznej długości 578metrów i średniej
szerokości oraz rów odwadniający na odcinku

Przebudowa drogi gminnej w Głogininie kosztowała
, w ramach której powstała nowa nawierzchnia

drogi z mieszanki bitumicznej o łącznej długości metrów i
szerokości .

W minionym roku wykonana
została kanalizacja deszczowa na całym odcinku ul. Mickie-
wicza i Asnyka oraz nawierzchnia z trylinki na odcinku
ul. Mickiewicza.
Poza inwestycjami drogowymi zrealizowano także inne
inwestycje budowlane.

Pokaźną i znaczącą
inwestycją za kwotę

pobudowano parking o
powierzchni wraz z oświetleniem.Wartość inwestycji
wyniosła.
W miejscowości Studzianna wykonano sieć wodociągową na
odcinku i przyłącze wodociągowe na odcinku .
Wartośc zadaniawyniosła w tymprzyłączewodocią-
gowe , którego koszty ratalnie pokrywa właściciel
posesji. Przygotowano również projekty techniczne na
realizację inwestycji w latach kolejnych, a między innymi: na

Projekt jest już zatwierdzony do realizacji.

Już wkrótce doczekacie się Państwo realizacji kolejnych
inwestycji drogowych. Jesteśmy na etapie ogłaszania przetar-
gów. Mamy nadzieję, że nie zabraknie oferentów chętnych do
realizacji tych zadań.Przewidziane projekty do realizacji to:

Budowa drogi w Studziannie. Niewielki jest zakres tego
zadania ale i środki finansowe bardzo ograniczone. Podjęcie
decyzji o budowie drogi uzależnione było od dwóch czynn-
ików, a mianowicie:
- uregulowanie stanu prawnego drogi i przejęcie jej przez naszą
Gminę.
- partycypacja finansowa samorządówpowiatowychGostynia i
Śremu, gminy Dolsk, a także przedsiębiorców posiadających
kopalnie kruszyw na tym terenie .
Całkowita długość drogi wynosi 950mb. Na dzień dzisiejszy w
budżecie gminy zabezpieczono kwotę wwysokości 381.340 zł.
Przetarg rozstrzygnie czy wystarczy środków na realizację
całego zadania. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni
bitumicznej na podbudowie tłuczniowej o szerokości 4 mb z
mijankami.
Wysokość partycypacjiwkosztachwynosi:
FirmaPAJO–70 tys. zł.
Piach-Trans–60 tys. zł.
StanisławJeziorski – 60 tys. zł
Karol Szymański – 10 tys. zł
GminaBorekWlkp. - 60 tys. zł
PowiatGostyński – 60 tys. zł
Powiat Śremski – 50 tys. zł
GminaDolsk - 15 tys. zł.

Drogę tą budujemy przede wszystkim z myślą o naszych
mieszkańcach aby uległy poprawie warunki ich życia. Mamy
nadzieję, że choć w części spełnimy Państwa oczekiwania. Nie
są Nam również obojętni Przedsiębiorcy, którym ten konflikt
przez pewien czas utrudnił swobodę pracy. Mamy nadzieję, że
nasi mieszkańcy nie będą się już skarżyli na kurz i hałas.
Wspólnymi siłami udało Nam się rozwiać ten konflikt Bardzo
za to wszystkim serdecznie dziękujemy. Szczególne wyrazy
uznania należą się Samorządom i Przedsiębiorcom, którzy
wsparli Nas finansowo.

– zadanie to polegać będzie na
dokończeniu całej inwestycji rozpoczętej w ubiegłym roku.
Prace polegać będą na budowie chodnika na ul. Mickiewicza,
dokończeniu budowy nawierzchni z trylinki na ul. Mickiewic-
za, budowie ciągupieszo– jezdnegonaul.Asnyka.
Zadanie to zamierzamyzrealizować do końca lipcabr.

Rolnicy, którzy zamierzają ubiegać się o zwrot podatku
zapłaconego w cenie oleju napędowego używanego do
produkcji rolnej, powinni zbierać faktury VAT, które należy
dołączyć downioskuo zwrot akcyzy.Wnioseknależy złożyć do
Burmistrza, w zależności od miejsca położenia gruntów
rolnych. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać
w terminie:
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rachunek bankowy podany we wniosku w terminach 4 -31
maja 2010 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym
terminie i 2-30 listopada 2010 r. w przypadku złożenia
wniosku w drugim terminie.

SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS

Z OSTATNICH PRAC RADY MIEJSKIEJ
BORKU WLKP.

KONKURSY DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

LudowyKlubSportowy„WISŁA”BorekWlkp.

40000 zł
Uczniowski Klub Sportowy BorekWlkp.

9000 zł

Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzys-
tywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem
gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku i
powierzchni użytków rolnych, które wykazał we wniosku.
Rolnik, który nienależnie lub w nadmiernej wysokości
pobierze zwrot podatku, będzie musiał dokonać zwrotu
otrzymanych środków finansowychwraz z odsetkami .

Komunikacja z mieszkańcami naszej gminy nigdy nie była tak
szybka i skuteczna. To kolejne wyzwanie w dobie społeczeńst-
wa informacyjnegodoktóregoprzygotowuje się nasza gmina.
Samorządowy Informator SMS powstaje z myślą o miesz-
kańcach Gminy Borek Wlkp., którzy chcą wiedzieć więcej.
Dzięki niemu na bieżąco będzieciemogli Państwo otrzymywać
zapowiedzi najważniejszych i najciekawszych imprez
sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Jednocześnie mogą
Państwo dostawać bieżące informacje z gminy, komunikaty
Burmistrza Borku Wlkp., informacje o ewentualnych zagro-
żeniach, awariach, bezpłatnych badaniach lekarskich, oświaty i
edukacji szkolnej przedszkolnej.
Korzystanie z usługi jest bezpłatne - jedyny koszt to sms
aktywujący serwis. Przygotowaliśmy kilka serwisów inform-
acyjnych - do wyboru są różne kategorie w zależności od
Państwa zainteresowań. Szczegóły przekażemy na spotkaniu
informacyjnym, któredla Państwa jużwkrótcezorganizujemy.
Korzystanie z pakietu innowacyjnego e-usług SISMS pozwoli
Nam budować wizerunek nowoczesnej gminy, skutecznie
komunikować się z mieszkańcami w najważniejszych sprawa-
ch, informować mieszkańców o efektach swojej pracy na rzecz
rozwoju gminy, optymalizować koszty komunikacji z miesz-
kańcami gminy. Daje to możliwość łatwego komunikowania
się władz gminy z mieszkańcami, zapewnia równość dostępu
do informacji wszystkim zainteresowanym. Informacje
otrzymuje się również przebywając w różnych miejscach na
terenie kraju. Dziś jest pewne, że mieszkańcy potrzebują
szybkiego dostępu do informacji, a doinformowani czują się
zadowoleni i bezpieczni.

Wdniu 11marca 2010 r. RadaMiejska BorkuWlkp. odbyła XL
sesję, na której podjęto uchwaływnastępujących sprawach:
1) zatwierdzenia PlanuOdnowyMiejscowości Zalesie,
2) zatwierdzenia PlanuOdnowyMiejscowości Studzianna,
3) wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający
się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie
gminy Borek Wlkp. należącej do Porozumienia Międzygmi-
nnegowJarocinie zawartegowdniu 07października 2008r.,
4) udzielenia Powiatowi Gostyńskiemu pomocy finansowej na
rok 2010 – na realizację „Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest na lata 2008 – 2032” przezna-
cza siękwotęwwysokości 7.831 zł,
5) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy BorekWlkp. na lata 2007 –2013,
6) zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Borku

Wlkp. przy ul. Powstańców Wielkopolskich – po przejęciu
działki 535/4 będzie ona stanowiła ulicę osiedlową stanowiącą
dojazddodziałek,
7) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
położonych w BorkuWlkp. na Osiedlu PowstańcówWielkop-
olskich – wykup tych gruntów jest konieczny, aby Gmina
mogła przystąpić do uzbrojenia terenu i wyposażenia w
infrastrukturę,
8) uchwalenia Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w
Leonowie,
9) wyodrębnienia w budżecie Gminy BorekWlkp. na rok 2011
środkówstanowiących fundusz sołecki,
10)zmiany uchwały NR XXXIX/290/2009 Rady Miejskiej
Borku Wlkp. z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia
budżetuGminyBorekWlkp. na rok 2010 oraz w sprawie zmian
budżetu iwbudżecie na 2010 rok.
Ponadto Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp. –
Rafał Szafraniak złożył informację o stanie bezpieczeństwa i
porządku publicznego na terenie powiatu gostyńskiego z
uwzględnieniemgminyBorekWlkp.w 2009 roku.
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –
Krzysztof Łoniewski przedstawił analizę sytuacji przeciw-
pożarowej na terenie powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem
gminy Borek Wlkp.
Z uwagi na bardzo napięty program ta sesja była jedną z
najdłuższych sesji.
Wdniu 01 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska. Tematem tego posiedzenia była
selektywna zbiórka odpadów komunalnych. W posiedzeniu
wziął udział Prezes ZakładuGospodarki Odpadami Sp. z o.o. w
Jarocinie, który przedstawił propozycje w temacie zbiórki
odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. W związku z
propozycją likwidacji koszy „dzwonów” Zakład proponuje
selektywną zbiórkę „u źródła” z wykorzystaniem kolorowych
worków do segregacji odpadów.
Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 29 kwietnia
br i będzie to sesja absolutoryjna. Informacje o terminach
zwoływanych sesji i porządku obrad znajdziecie Państwo na
stronie internetowej naszej gminy lub na tablicy ogłoszeń.

W styczniu br. został ogłoszony otwarty konkurs na realizację
zadań publicznych w gminie Borek Wlkp. na rok 2010, w
zakresie kultury fizycznej i sportu. Realizacja zadań ma przede
wszystkim zapewnić zagospodarowanie czasu wolnego,
doskonalenie umiejętności taktycznych oraz promocję
zdrowego stylu życiawśródmieszkańców.
Dotacja przyznana została podmiotom, które spełniły wyma-
gania formalne i pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną,
uzyskującnajwiększą liczbępunktów:

„Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej (w tym
udział w rozgrywkach) dla dorosłych mieszkańców gminy
BorekWlkp.” -

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w
zakresie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Borek Wlkp.”
-
Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w
zakresie piłki ręcznej dla mieszkańców gminy Borek Wlkp.”




„

„
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-
Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w
zakresie aerobiku dla mieszkańców gminy Borek Wlkp.”
-
Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w
zakresie tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Borek
Wlkp.” -

„Prowadzenie
szkolenia w zakresie jeździectwa oraz rekreacja konna na
terenie gminy Borek Wlkp.” -

Jak co roku uczciliśmy pamięć naszego rodaka Sługi Bożego
JanaPawła II.W tym roku rocznica śmierci przypadła wWielki
Piątek, w związku z czym uroczystości Dnia Papieskiego
odbyły się w Wielką Środę 31 marca. Po Mszy św. o godz.
18:00, ul. Zdzież, Zdzieska i Rynek odbyła się Droga Krzy-
żowa. Następnie na Rynku pod tablicą pamiątkową rozpoczęły
się dalsze uroczystości z uczestnictwem pocztów sztandaro-
wych oraz delegacji związankami kwiatów i zniczami.

Atrakcyjny program FERII ZIMOWYCH dla dzieci
przygotowała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek
Wlkp. Uczestnicy zajęć spędzili miło czas, biorąc udział w
zajęciach o różnorodnej tematyce. Byływięc zajęcia plastyczne
(laurka dla Babci i Dziadka, Pani Zima, Mój wymarzony
zawód), zajęcia kulinarne (zdrowe kanapki, chrupiące gofry),
prezentacje multimedialne (Podróż przez Polskę z Bolkiem i
Lolkiem, O Fryderyku Chopinie), głośne czytanie książek (o
Zuźce i Franklinie) zabawy ruchowe oraz gry rozwijające
wyobraźnię. Na zakończenie zajęć dzieci, które najaktywniej
uczestniczyły w zajęciach otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody. W sumie z wakacyjnej oferty Biblioteki
skorzystało 90 osób. Wszystkim milusińskim dziękujemy i

zapraszamy za rok!

Jak co rokuMiejsko–GminnyOśrodekKulturywBorkuWlkp.
zorganizował zimowe zajęcia półkolonijne dla dzieci i
młodzieży z gminy BorekWlkp. spędzających ferie w domach.
W pięciodniowym turnusie, który odbył się w dniach od 18 do

22 stycznia wzięło udział 45 osób. Uczestnicy półkolonii
ponieśli tylko częściowy koszt pobytu, pozostałe finanse
pochodziły ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Oferta zimowego wypoczynku
była bardzo interesująca bo każdy dzień miał inny charakter i
tematykę. Program obejmowałm.in.: naukę jazdy na łyżwach i
zabawy na lodowisku w Śremie, pobyt na kręgielni w Villi
„Natura” w Dolsku, wycieczkę na film do Cinema City
Kinepolis, zajęcia sportowe - mistrzostwa w unihokeju, turniej
ringo, rozgrywki w tenisa, zabawy na śniegu, zajęcia
plastyczne, zajęcia taneczne, gry i zabawy w grupach oraz
spektakl interaktywny „Zaczarowany młynek” w wykonaniu
aktorów ze Studia TeatralnegoArt - Re z Krakowa. Pouczającą
lekcją dla dzieci były pogadanki na temat bezpieczeństwa z
przedstawicielem Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp.- p.
Dominikiem Kowalskim, Placówki Terenowej KRUS w
Gostyniu - p. Katarzyną Kamińską oraz z Inspektorem PIP w
Lesznie - p. Bolesławem Wolniewiczem. Na zakończenie
turnusu dzieci wraz z opiekunami obejrzały prezentację zdjęć z
pobytu na zajęciach, co dostarczyło wszystkim wiele radości i
miłych wspomnień. W drugim tygodniu ferii zimowych na
nudę nie narzekały dzieci i młodzież, które uczestniczyły w
bezpłatnych zajęciach przygotowanychprzezOśrodekKultury.
Była okazjawziąć udziałw :
- zajęciach plastycznych , podczas których tworzono kompo-
zycje z tkanin napodłożu ze styropianu;
- warsztatach tanecznych prowadzonych przez instruktora
tańca p. Justynę Chojnacką wraz z dziewczętami z zespołów
tanecznych działających przy M – GOK , które były okazją do
poznania nowych tanecznych kroków oraz do wspólnej
zabawy;
- konkursie układania puzzli - uczestnicy mieli za zadanie
samodzielnie ułożyć obrazy zbajek;
- turnieju unihokeja, który sprawił wielką radość jego uczest-
nikomorazumożliwił doskonalenie umiejętności gry;
- wycieczce autokarowej na Lodowisko do Śremu oraz do
Kręgielni wVilli „Natura”wDolsku , podczas której odbyły się
zabawy na lodowisku, nauka jazdy na łyżwach oraz turniej w
zbijaniu kręgli.
Poza zajęciami zorganizowanymi były również gry
planszowe i zręcznościowe. Wszystkie spotkania przebiegały
w miłej atmosferze, uczestnicy zajęć uhonorowani zostali
pamiątkowymi dyplomami, słodyczami oraz nagrodami

rzeczowymi.Ogółemwzajęciach uczestniczyło 90osób .

14500 zł.

1 000 zł.

500 zł.
Uczniowski Klub Sportowy „Dżamajka”

1 500 zł.

FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE”

NIE MA TO JAK AKTYWNY WYPOCZYNEK !!!!!

„

„



„

V ROCZNICY ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO JANA
PAWŁA II
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W ZIMNOWODZIE

WIELKI SUKCES

OSIĄGNIĘCIAUCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ
IM. POWSTAŃCÓWWIELKOPOLSKICH

W BORKU WLKP.

Z ŻYCIA SZKOŁY

Podczas ferii zimowych w dniach 18 – 20 stycznia w Zespole
Szkół w Zimnowodzie odbyły się zajęcia dla 28 uczniów z klas
I sp – II gimnazjum.
Zajęcia sprowadzały się do wycieczek autokarowych.
Uczestnicy korzystali z dóbr kultury oraz obiektu
rekreacyjnego - pływalni „ Na Fali” w Gostyniu i gostyńskiej
kręgielni.
Każdy mógł tutaj spróbować swoich sił, nawet najmłodsi przy
wsparciu opiekunówzdobywali cennepunkty dladrużyny.
Wkolejnymdniu głównymwydarzeniembył bal karnawałowy.
Dodatkową atrakcją stały się kostiumy i maski, pod którymi
ukryli się uczestnicy zabawy. Dzieci chętnie uczestniczyły w
konkursach z nagrodami i wspólnych pląsach. Starsi koledzy
zadbali o stronę muzyczną imprezy, przygotowali nawet
konkurs KARAOKE a odważnych nie brakowało. W środę
uczestniczy półkolonii odwiedzili kinoCinemaCity Kinepolis,
gdzie obejrzeli film W. Disneya „Księżniczka i żaba”, a
gimnazjaliści degustowali „Ciacho” – komedię rodzimej
produkcji. Po seansach nie zabrakło poczęstunku w restauracji
McDonald’s.

Tytuł LaureataWojewódzkiego Konkursu Humanistycznegow
roku szkolnym 2009/2010 otrzymała Natalia Urna – uczennica
szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana
Pawła IIwZimnowodzie.
W czasie eliminacji szkolnych, które odbyły się 28 listopada
2009 roku, uczennica rozwiązywała test odpowiedzi otwartych
z zakresu czytania ze zrozumieniem tekstu źródłowego oraz
utworu literackiego łączącego treści polonistyczne, historyczne
oraz elementy sztuki. Należało również wykazać się
umiejętnością tworzenia dłuższej formy wypowiedzi.
Uczennica osiągnęła ponad 80% wymaganych punktów i
zakwalifikowała się do etapu regionalnego, który miał miejsce
9 stycznia br. w Racocie. Natalia pomyślnie rozwiązała test o
znacznie wyższym stopniu trudności i decyzją komisji została
zakwalifikowana do wojewódzkiego stopnia konkursu.
Ostatni etap konkursowych zmagań, w którym udział brało ok.
150 uczniów odbył się 27 lutego w Poznaniu. Finaliści
zmierzyli się z tematem pracy pisemnej obejmującym
znajomość lektur z listy konkursowej w formie dłuższej
wypowiedzi.
Uczennica zimnowodzkiej szkoły popisowo napisała
opowiadanie, co zapewniło jej 90% punktów, a tym samym
tytuł laureataWojewódzkiegoKonkursuHumanistycznego.
Natalia wraz ze swoim opiekunem i nauczycielem języka
polskiego – p. J. Kasprzak-Jędrzejewską 31 marca weźmie
udział w uroczystej gali w Poznaniu, na której Wielkopolski
KuratorOświatywręczy laureatomkonkursu zaświadczenia.

Uczennica klasy 3c,AdriannaWoźniak,wKonkursie Polskiego
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
zakwalifikowała się do etapu rejonowego w Poznaniu.
Opiekun: Magdalena Baran.
Drużyna zespołu szkół (Aleksandra Pieniężna, Magdalena
Mróz, Kinga Smolarek) zdobyła III miejsce w regionalnym
konkursie historycznym „Losy mieszkańców regionu lesz-

czyńskiego w latach drugiej wojny światowej”. Opiekunowie:
RomanaWoźniak, Jacek Przybylak.
Uczennica klasy 3b, Natasza Glapka, uzyskała tytuł finalisty
Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. Opiekun: Teresa
Baska.
UczeńKonradMatyaszczyk zostałwyróżnionywPowiatowym
Konkursie Plastycznym „Barwy Jesieni” oraz w Gminnym
Konkursie „Czas oczekiwania na święta”. Opiekun:Mirosława
Paździerska.
Dziewczęta zdobyły: I miejsce w Mistrzostwach Powiatu, II
miejsce wTurnieju o PucharSponsora –Rozdrażew, IIImiejsce
w Półfinale Wojewódzkim XI Gimnazjady w Piłce Ręcznej.
Opiekun: ElżbietaWojciechowska.
Uczennica zespołu szkół, Romana Fornalik z klasy 3d, jako
reprezentantka kraju brała udział w Międzynarodowym
Turnieju Piłki Ręcznej w Zurychu, gdzie została królem
strzelców turnieju.
Chłopcy wywalczyli I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej
HalowejwZimnowodzie.Opiekun:Artur Paździerski.
Gazetka „Amator” zdobyła II miejsce w Powiatowym
Przeglądzie Gazetek Szkolnych z okazji 18. urodzin
„Schizola”.Opiekun: Elżbieta Figielek.
Dziewczęta wytańczyły II miejsce w Powiatowym Turnieju w
Aerobiku Grupowym, awansując do rejonu. Opiekun:
MirosławaPaździerska.

11 stycznia 2010 r. z okazji Dnia Patrona - Powstańców
Wielkopolskich, uczniowie Zespołu Szkół w Borku Wlkp.
wysłuchali okolicznościowej radioli.
Tego samego dnia odbył się etap szkolny Konkursu Wiedzy
Religijnej dla uczniów szkół gimnazjalnych. W zmaganiach
wzięło udział dwunastu uczniów. Do etapu rejonowego
zakwalifikowały się: Małgorzata Marciniak, Dominika
Dąbrowska, EmiliaMatuszewska.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w zespole szkół
kwotę 1.414,06 zł. Akcję koordynował pedagog szkolny, pani
Agnieszka Szymura.
W dniach 13 – 15 stycznia odbywał się próbny egzamin
gimnazjalny z „Operonem”.
15 stycznia uczniowie klasy maturalnej bawili się na trady-
cyjnej studniówce w restauracji „Rida”.
8 lutego biblioteka szkolna zorganizowała konkurs
recytatorski, którego motywem przewodnim była miłość w
prozie i w poezji. Wygrała Ksenia Rożek z klasy IIc. Kolejne
miejsca zajęły:EmiliaMatuszewska iMartaBaran z IIIa.
9 lutego tenisiści stołowi z panem Marcinem Roszakiem
startowali w turnieju w Pogorzeli.
12 lutego piłkarze trenowani przez panaArtura Paździerskiego
wzięli udział w Gimnazjalnym Turnieju Piłki Nożnej w
Zimnowodzie. Zajęli Imiejsce.
Tego samego dnia po zajęciach część uczniów z zasadniczej
szkoły zawodowej zmagała się z próbnym egzaminem
zawodowym.
W dniach 17 – 19 lutego odbywały się Rekolekcje
Wielkopostne, którym przyświecało motto „Bądźmy
świadkamiMiłości”.
19 lutego przedstawicielki redakcji „Amator” wraz z
opiekunką, panią Elżbietą Figielek, uczestniczyły w 18.
urodzinach „Schizola” – pisma uczniów Zespołu Szkół im.
PowstańcówWielkopolskichwGostyniu.Atrakcją imprezybył
koncertMacieja Zembategowgostyńskimkinie „PodKopułą”.
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26 lutego na zaproszenie pana Tomasza Szczepaniaka w szkole
gościł podróżnik, panAdamAmbroży.Tematem spotkania była
AmerykaPołudniowa.

Dnia 26 lutego 2010 roku odbył się w Szkole Podstawowej w
Borku Wlkp. Turniej Aerobiku. Turnieje, które nasza szkoła
organizuje od 15 lat są doskonałą formą zdrowej rywalizacji
wśród młodzieży szkolnej. Udział w turnieju pozwala mile
spędzić czas dając przy tym wiele rozrywki, a jednocześnie
przyczyniając się do podniesienia sprawności fizycznej
dziewcząt. W turnieju biorą udział klasy 4-6. Każda klasa
przygotowuje układ taneczny, który oceniany jest przez
komisję.
3 marca 2010 roku również w Szkole Podstawowej w Borku
Wlkp. odbył się Powiatowy Turniej w Aerobiku Grupowym.
Dziewczęta, przygotowaneprzezEwęSkrzypczak(nauczyciela
wych. fizycznego) w składzie: Katarzyna Roszak(6b),
Weronika Guźlińska(6b), Weronika Łuczak(6b), Aleksandra
Szwałek(6b), Karolina Mróz(6c), Jagoda Szczepaniak(6c),
Joanna Szymczak(6c), Weronika Kaźmierczak(5b), Marta
Ratajczak(5b), Katarzyna Kończak(5b) oraz Wiktoria
Dąbrowska(5c) zdobyły I miejsce i zakwalifikowały się do
Rejono-wych Mistrzostw w Aerobiku Grupowym, które
odbyły się 13 marca w Rydzynie. Tutaj również stanęły na
podium, zdobywając II miejsce. 31 marca 2010r.dziewczęta
będą brały udział w Finale XI Igrzysk Młodzieży Szkolnej w
AerobikuGrupowym, który odbędzie sięwPoznaniu.

W dniach od 18 do 23 stycznia br. w budynku Szkoły
Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie
odbyło się całodobowe zimowisko sfinansowaneprzezGminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borku
Wlkp. W zimowisku udział wzięło 35 dzieci ze szkół
podstawowych w Wycisłowie, Zalesiu, Borku Wlkp. i
Zimnowodzie. Jak w poprzednich latach za miejsca noclegowe
służyły sale lekcyjne z łóżkami polowymi Powiatowej
Komendy Policji w Gostyniu, dostarczonymi przez druhów z
OSP Karolew. Uczestnikom zapewniono pełne wyżywienie,
śniadania, podwieczorki i kolacje przygotowywane były na
miejscu, a obiady dowożone z stołówki SP BorekWlkp. Kadra
zimowiska przygotowała uczestnikomwiele atrakcji:
- wyjazd do Poznania: (Kinepolis, odwiedziny w Mc Donald’s),
-wyjazddo Śremu: (Lodowisko, JednostkaWojskowa),
- wyjazd do Gostynia: (Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej, Pływalnia, Kręgielnia),
-wyjazddoWrocławia: (Stare Miasto, Teatr Lalek, Empik).
Nie zabrakło jak co roku programu profilaktycznego.
Przepiękna zimowa aura sprzyjała zajęciom na świeżym
powietrzu. Odbył się kulig zorganizowany przez Sołtysa
Koszkowa, były również ogniska i zabawy na śniegu - zjazdy z
górki na sankach i bitwa na śnieżne kule.Wieczorami odbywały
się dyskoteki, karaoke, nauka tańca i zabawy integracyjne.
Pozytywną opinię organizacyjnej strony imprezy i jej walorów
programowych wyrazili na wieczorku pożegnalnym: Wice-
starosta Janusz Sikora, Przewodniczący Rrady Roman
Kręciołek, Prezes Powiatowego Zarządu Ochotniczej Straży
Pożarnej Grzegorz Marszałek, druh Stanisław Figielek,
młodszy aspirant Robert Szuba oraz Tadeusz Ratajczak.
Sprawdzianem wiedzy zdobytej przez dzieci za zimowisku

były konkursy, które rozegrano z udziałem wszystkich
honorowychgości.
Zimowisko w Wycisłowie materialnie wsparła Spółdzielnia
Mleczarska w Gostyniu i borecka Piekarnia „Hast”.

Dziśdla babci słońcemamy
icałuski dla dziadziusia.
Dziś życzenia składawnuczek
Apiosenkę śpiewawnusia.”
Miłym i wieloletnim zwyczajem jest zaproszenie ukochanych
babci i dziadków na uroczystość z okazji ich święta do
przedszkola. W styczniu poszczególne grupy gościły tych
miłych gości. Milusińscy przygotowali w swoich grupach
program artystyczny, w którym wyrazili swoją wdzięczność,
szacunek i miłość dla najbliższych.Wręczyli imwłasnoręcznie
wykonane upominki. Wspólna zabawa i słodkości były
uwieńczeniem tego dnia. W tak kameralnym nastroju niejedna
babcia ocierała łzy wzruszenia patrząc na uśmiechniętą buzię

wnuczka.
Zabawawesoła zabawa!
Karnawał, niech żyjekarnawał.
Wodzirej zabawęprowadzi,
jak tańczyć każdemuporadzi.”
Tradycją przedszkola jes t organizowanie „Balu
przebierańców.” Jak to w karnawale są wspaniałe bale… w

SUKCESYDZIEWCZĄT
W AEROBIKU GRUPOWYM

KOLEJNE ZIMOWISKO

Z KRONIKI PRZEDSZKOLAKA “POD DĘBEM’’
„

„
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lutym przedszkolaki przeobraziły się w różne postacie - były
królewny, wróżki, żabki, biedronki, rycerze i wiele, wiele
ciekawych postaci bajkowych. Dzieci bawiły się wspaniale,
podekscytowane magią balu, brały udział w konkursach i
zajadały się słodkościami. Taki bal dla dzieci jest czymś
wyjątkowym i niepowtarzalnymstanowi bogate źródło przeżyć
i doznań.
14 lutego milusińscy z karolewskiego przedszkola miło i
popularne obchodziły święto WALENTYNKI. Mówią, że
miłość i przyjaźń są jak kwiaty- kwitną, gdy się je pielęgnuje. Z
okazji tego święta przedszkolacy przygotowali „swoją
walentynkę” i wręczyli ją koleżance lub koledze, który jest dla
nichwyjątkowy.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp. Pani Marlena
Kowalska 25 lutego br. odwiedziła grupę „Smerfów” z
przedszkola „Pod Dębem” w Karolewie. Dzieci w skupieniu
wysłuchały bajki pt. „Zima królewny Róży”, a następnie
wykonały piękne ilustracje do przeczytanego tekstu. Nie
zabrakło również zimowych zagadek i łamigłówek oraz

wesołego zimowego tańca.
Uwieńczeniem spotkania było wspólne zdjęcie oraz słodki
poczęstunek codzieci lubieją najbardziej.
Bajki zostaną dopóty, dopóki nie zabraknie na świecie

dzieci….”
I. Matuszewski

Rodziców, którzy chcą posłać swoje 5 i 6 letnie pociechy do
oddziału przedszkolnegoSzkołyPodstawowej im.Władysława
Jagiełły w Borku Wlkp. prosimy o zgłoszenie się do sekreta-
riatu szkoły.O przyjęciu decyduje kolejnośćzgłoszeń.
Szkoła oferuje:
wcześniejszą aklimatyzację do życia szklonego
nauczanie j. angielskiego
opiekę pedagoga
zajęcia z logopedą
zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
dla zainteresowanych posiłki serwowane przez stołówkę

szkolną
inne atrakcje wynikające z realizacji planu pracy szkoły.

Karnawał to wyjątkowy czas zabawy zarówno dla dorosłych
jak i dla dzieci, które uwielbiają się przebierać , bawić i tańczyć.
W związku z tym Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury oraz
Biblioteka Publiczna w Borku Wlkp. tradycyjnie zaprosili
dzieci z terenu naszej gminy na Bal Kostiumowy, gdzie przez
kilka godzin miały okazję wcielić się w postacie ulubionych
bohaterów z filmów, baśni i bajek. Na balu były księżniczki,
wróżki, biedronki, żabki, kaczuszki oraz piraci, policjanci,
supermeni itd. Imprezę prowadziła instruktorka grupy
tanecznej „Fit Star” M-GOK w Borku Wlkp. oraz p. Grzegorz
Fiebig zZespołu „Klimat”. Bal rozpoczął sięwspólnym tańcem
integracyjnym wszystkich uczestników, po którym nastąpiły
pląsy przeplatane zabawami i konkursami z nagrodami oraz
pokaz umiejętności tanecznych zespołu „Fit Star”. Kulmina-
cyjnym punktem programu był wybór króla i królowej balu.W
kategorii wiekowej do 6 lat królową balu została Dominika
Dembska, królem Miłosz Wesołek, natomiast w kategorii
wiekowej od 6 do 12 lat pierwsza korona powędrowała do
Zofii Marciniszyn, druga trafiła do Jakuba Kucharskiego. W
każdej z wymienionych kategorii wyłoniono również sześ-
cioosobową świtę królewską. Nie zabrakło pomysłów na
przebranie wśród pracowników M-GOK i Biblioteki Publicz-
nej w Borku Wlkp. Najpiękniejsze stroje milusińskich nagro-
dzono pluszakami, nie zabrakło także upominku dla najmłod-
szego uczestnika imprezy. Organizatorzy zadbali o dobrą
zabawę organizując dodatkowe atrakcje, między innymi
konkurencje dla rodziców. W balu uczestniczyło około 220
dzieci. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.

dziękuje sponsorom za wsparcie finansowe: Urzędowi
Miejskiemu w Borku Wlkp., Powiatowemu Bankowi
Spółdzielczemu w Gostyniu, Mleczarni S.A. Gostyń, OSP
BorekWlkp., OSPKarolew, P. Sławomirowi Błaszczykowi, P.
Franciszkowi Celce, P. Wiesławowi Kani, P. Krystynie
Jędryczce, P. Urszuli Janowskiej oraz P. GrzegorzowiMarszał-
kowi.

Wbardzo radosnym nastroju upłynęło karnawałowe spotkanie
członków boreckiego Klubu Seniora, które odbyło się dnia 27
stycznia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury. Tym razem
do Klubu Seniora zawitali goście z DPS w Zimnowodzie.
Karnawałowy wieczór zapoczątkowała wspólna kolacja
wszystkich uczestników imprezy. Dalszą część spotkania
wypełniły rozmaite tańce i zabawy integracyjne prowadzone

ZWIZYTĄ U SMERFÓW

ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

BAL KOSTIUMOWY

WSPANIAŁAZABAWAWKLUBIE SENIORA

„

-
-
-
-
-
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-
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przez p. Justynę Chojnacką. Był „Kaczy taniec”, „Pociąg”,

„Taniec z balonem”, oryginalny „Taniec portugalski” tańczony
w parach po kole, była też „Samba” i „Karnawałowa labamba”.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkurencje sportowe z
nagrodami, które wymagały zręczności i dobrego humoru.
Radości było co nie miara, zabawa była znakomita. Gdy
nadszedł czas rozstania uczestnicy zabawy z żalem się żegnali.
Wimpreziewzięło udział 50osób.

30 grudnia w sali boreckiego domu kultury dokonano wyboru
najlepszych zdjęć z konkursów fotograficznych zorganizowa-
nych w 2009 r. przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury oraz
XIV Drużynę Harcerską Wycisłowo. Na wystawie
zaprezentowano blisko 400 fotografii z konkursów: „Dzieci w
obiektywi”, „Mój czworonożny przyjaciel” oraz „Cztery pory
roku w Gminie Borek Wlkp.”
Zdjęcia oceniało Jury w składzie: Elżbieta Sierszulska
(przewodnicząca), Cezary Warczak, Rafał Zawodny, Marek
Banaszak,. Marian Kasprzyk,. Elżbieta Pawlak i Tomasz
Pawlak. Przyznając Grand Prix konkursu, gdzie mamy do
czynienia tylko z jednym zdjęciem, komisja miała bardzo
trudne zadanie. Ostatecznie po burzliwych obradach Jury
wyłoniło zwycięzców.
Grand Prix w konkursie „Cztery pory roku w Gminie Borek
Wlkp.” zostało przyznane Hubertowi Kulińskiemu
(„MODRAK”), laureatem II edycji „Dzieci w obiektywie”
został Robert Szymański („ZNAJDŹ MNIE”), natomiast w
konkursie „Mój czworonożny przyjaciel” zwyciężyła
Aleksandra Kubala („ZĘBY NAJWAŻNIEJSZE”). Nagrody
Grand Prix wręczał p. Marek Banaszak – Prezes Powiatowego
Banku Spółdzielczego w Gostyniu, który ufundował statywy
fotograficzne.
Nagrodzono również laureatów ostatniego jesiennego etapu
konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w Gminie Borek
Wlkp.” Nagrody otrzymali :

I miejsce –Aleksandra Klaczyk („Jesienne klimaty”)
II miejsce – Krzysztof Klaczyk („Jesienny spacer po lasku”)
Wyróżnienie –TobiaszPółtoraczyk (Podglądanie jesieni”)

Wyróżnienie–KamilaOlińska („Naturalne neony”)

Wyróżnienie– IzabelaDopierała („Zachód jesiennego słońca”)
Wyróżnienie–MichałDopierała („Pejzaż Skokowa”)
Na zakończenie spotkania wszyscy laureaci oraz członkowie
komisji otrzymali kalendarze plakatowe M – GOK z konkurso-
wymi zdjęciami. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodz-
onym i zapraszamydoudziałuwkolejnychkonkursach.

11 lutego odbyło się spotkanie laureatów Konkursu Plastycz-
nego ph. ”Życie bez uzależnień – zdrowe i przyjemne”,
zorganizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
orazBibliotekę PublicznąwBorkuWlkp.Celemkonkursu było
promowanie zdrowego stylu życiawśród dzieci imłodzieży.
Komisja Konkursowa w składzie: TomaszMarszałek (Przewo-
dniczący), MartaWasik oraz Barbara Mróz dokonała oceny 72
prac wyłaniając zwycięzców w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
Laureatom gratulujemy, a wszystkim autorom prac dziękujemy
za udziałwkonkursie.

I MIEJSCE – Jakub Walczewski ( SPBorek Wlkp.)
II MIEJSCE – Paulina Polaszyk ( SPBorekWlkp.)
IIIMIEJSCE–Aleksandra Smektała ( SPWycisłowo)
WYRÓŻNIENIE–FilipSzymański ( SPWycisłowo)
WYRÓŻNIENIE – Kl. I SPWycisłowo ( opiekun p. Grażyna
Gogulska)

GRAND PRIX DLANAJPIĘKNIEJSZYCH
FOTOGRAFII ROKU 2009 ORAZ LAUREACI

JESIENNEGO ETAPU KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO „CZTERY PORY ROKU W

GMINIE BOREK WLKP.”

KATEGORIAI – DZIECI

KATEGORIAII–DOROŚLI

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ
– ZDROWE I PRZYJEMNE”

I KATEGORIA 6 – 10 lat

II KATEGORIA 11 – 14 LAT

„
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Wyróżnienie –MonikaKoncewicz ( SPBorekWlkp.)
Wyróżnienie – JuliaHarendarz ( SP BorekWlkp.)
Wyróżnienie –Katarzyna Idczak (SPBorekWlkp.)

Wyróżnienie –MilenaPolaszyk

Dnia 14 lutego Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku
Wlkp. zorganizował Imprezę Walentynkową. Pięknie
udekorowana sala widowiskowa, na którą biletem wstępu był
czerwony akcent w stroju, gościła tego popołudnia dzieci wraz
z rodzica-mi i opiekunami oraz miejscową młodzież. Aby
wprowadzić wszystkich przybyłych w walentynkowy nastrój
prowadząca imprezę – p. Justyna Chojnacka przedstawiła
krótką historię i tradycje walentynkowego święta, a następnie
zaprosiła dowspólnego tańca.
W dalszej części zabawy na parkiecie zaprezentowały swoje
umiejętności dwie pary taneczne ze Szkoły Tańca
„Desperado”z Gostynia oraz dziewczęta z Zespołów
Tanecznych „Fit Star”i „Fit Kids”działających przy M – GOK
wBorkuWlkp.Między konkursami można było wziąć udział a
konkursach nawiązujących do dnia zakochanych takich jak:
wykonanie najzabawniejszej pary walentynkowej z balonów,
wygryzanie serduszek z wafli czy jedzenie walentynkowego
tortu na czas. Było taż „Serce przyjaźni z życzeniami”oraz
turniej „Jaka to melodia”. Dla zwycięzców konkursów
przygotowano atrakcy-jne nagrody rzeczowe. Nie zabrakło
również dobrej muzyki, publiczność oczarował muzyczny
występ p. Dawida Sekuli, który zakończył niedzielne
spotkanie. Uśmiech na twarzach uczestników imprezy
dowodził, że był to bardzomiły dzień.

21 lutego. w M – GOK w Borku Wlkp. odbył się Turniej
Warcabowy w Warcabach 64 – polowych o Puchar Grand Prix
Burmistrza Borku Wlkp. oraz o Puchary Franciszka Celki.
Organizatorem warcabowych zmagań była Rada Miejsko –
Gminna Ludowych Zespołów Sportowych, Pan Franciszek
Celka, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury oraz Gmina Borek
Wlkp. Był to turniej otwarty dla wszystkich amatorów gry w
warcaby. Przy szachownicy zasiadło 34 zawodników. Sędzio-
wali: HenrykWachowski i StefanWawrzyniak.
Impreza dostarczyła wszystkim zawodnikom wielu emocji,
zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami, dyplomami oraz
nagrodami rzeczowymi. Ponadto trofeum dla najlepszego

zawodnika z Gminy Borek Wlkp. otrzymał Rafał Berak. W
ceremonii wręczenia turniejowych laurów uczestniczył
Wicestarosta Janusz Sikora, honorowy gość imprezy. Każdy
uczestnik turnieju otrzymałnagrodę pocieszenia.

IMIEJSCE–MarlenaŁawniczak
II MIEJSCE –PatrykWojtkowiak
III MIEJSCE –Mariusz Szkudlarek

I MIEJSCE – Robert Przybylski
IIMIEJSCE–ŁukaszSkrzypczak
IIIMIEJSCE–ErwinKuszyński

IMIEJSCE– JarosławBłaszczyk
IIMIEJSCE–RafałBerak

IIIMIEJSCE–StanisławGlura
Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami, dyplomami oraz
nagrodami rzeczowymi. Ponadto trofeum dla najlepszego
zawodnika z Gminy BorekWlkp. otrzymał panRafał Berak.W
ceremonii wręczenia turniejowych laurów uczestniczył
wicestarosta p. Janusz Sikora, honorowy gość imprezy. Każdy
uczestnik turnieju otrzymał nagrodę pocieszenia – dzieci
obdarowano chrupkami ufundowanymi przez p. Celkę,
młodzież i dorosłych kalendarzami wydanymi przezM –GOK
oraz przez powiat gostyński.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapo-
biega Pożarom" od wielu lat cieczy się dużą popularnością
wśródmłodzieżygminyBorekWielkopolski.
Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie
umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratow-
nictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Wbieżącej edycji (eliminacje środowiskowe)udziałwzięło 220
uczniów reprezentujących Szkoły Podstawowe w Borku
Wielkopolskim, Wycisłowie i Zalesiu oraz Zespół Szkół w
BorkuWielkopolskim.
11 marca 2010 r. w Domu Strażaka w Borku Wielkopolskim
przeprowadzone zostały eliminacje gminne, do których
zakwalifikowano czterdziestu pięciu uczniów, w tym 14
uczniów szkół podstawowych, 21 uczniów gimnazjum oraz 10
uczniówszkół ponadgimnazjalnych.
W wyniku przeprowadzonego testu pisemnego oraz pytaniach

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

WALENTYNKOWE ATRAKCJE

TURNIEJ WARCABOWY

KATEGORIADZIECI

KATEGORIAMŁODZIEŻ

KATEGORIADOROŚLI

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO
TURNIEJUWIEDZY POŻARNICZEJ

INTERNETOWY SERWIS MIASTA I GMINY BOREK WLKP. ww.borekwlkp.plw str. 13

Magazyn Samorządowy Gminy BorekWlkp.



ustnych z przepisów i sprzętu przeciwpożarowego, komisja
sędziowska wyłoniła zwycięzców w poszczególnych grupach
wiekowych:

Szczepaniak Jagoda
Mazur Milena
Roszak Katarzyna
Szymczak Joanna
Przybylski Bartosz

WinnowiczAleksander
Matuszewski Witold
Ptaszyk Hubert
Walkowiak Patrycja
Walkowiak Katarzyna

MośkowiakLilianna
Wawrzyniak Szymon
Kręciołek Jakub
MatyszczakAnna
Borsuk Marta
Zwycięzcy poszczególnych grup oraz zdobywcy drugich
miejsc reprezentować będą gminę BorekWielkopolski podczas
eliminacji powiatowych, które zostaną przeprowadzone 25
marca 2010 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
PożarnejwGostyniu.
Organizatorami eliminacji OTWPbyli: UrządMiejskiw Borku
Wielkopolskim, ZarządM-GZOSPRPwBorkuWlkp., OSPw
BorkuWlkp. oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku
Wielkopolskim.

W dniu 25 marca 2010r. w siedzibie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej wGostyniu odbyły się Eliminacje
Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Reprezentanci gminy Borek Wielkopolski odnieśli duże
sukcesy, zajmując pierwsze miejsca w grupie uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych oraz drugie miejsce w grupie
uczniówszkół podstawowych:
Jagoda Szczepaniak - Szkoła PodstawowawBorkuWlkp. – I

miejsce
Milena Mazur – Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp. – II

miejsce
Witold Matuszewski – Zespół Szkół w Borku Wlkp. –

Gimnazjum – I miejsce
Słowa uznania należą się nauczycielom boreckich szkół: Pani
Teresie Baska oraz Edmundowi Neudeker za przygotowanie
młodzieżydo trudów turnieju.
Jagoda Szczepaniak oraz Witold Matuszewski reprezentować
będą powiat gostyński na eliminacjach wojewódzkich, które w
rokubieżącymzostaną przeprowadzonewŻerkowie.

13 marca 2010 roku w Hali
Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5wGostyniu odbył się
IX Powiatowy Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. W turnieju udział wzięło 14 zespołów - 7
żeńskich i 7 męskich z powiatu gostyńskiego. Gminę Borek

Wlkp. reprezentowały MDP z Borku Wlkp. (grupa żeńska) w
składzie: Joanna Wajnert, Klaudia Pawlak, Jagoda Beska,
Patrycja Andrzejewska, Marika Wajnert (opiekun Roman
Pawlak) oraz MDP z Karolewa (grupa męska) w składzie:
Szymon Polaszyk, Jakub Kempa, Patryk Ptaszyk, Hubert
Ptaszyk (opiekunMateuszMałecki).
Turniej rozgrywano w siedmiu konkurencjach:
rzut piłkądokosza
rzut piłkądo ruchomej tarczy
wyścigwworkach
przeciąganie liny (węża strażackiego)
strażacki tor przeszkód

znajomość Hymnu Związkowego oraz zasad bezpieczeństwa
przeciwpożarowegow lasach
znajomość wiedzy teoretycznej i praktycznej udzielania

pierwszej pomocy przedmedycznej
Komisję sędziowską pod kierownictwem Pana Artura Paź-
dzierskiego tworzyli nauczyciele boreckich szkół., przedsta-
wiciele Nadleśnictwa Piaski, członkowie Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu oraz członkowie ochot-
niczych straży pożarnych z Borku Wlkp., Jeżewa, Pogorzeli i
Kosowa.

Osiągnięte wyniki pozwoliły na zajęcie przez reprezentacje
gminy Borek Wlkp.

1 miejsce - reprezentacja gminy Borek Wlkp. (Puchar Starosty
Gostyńskiego)
2 miejsce - reprezentacja gminy Pępowo (Puchar
NadleśniczegoNadleśnictwaPiaski)
3 miejsce - reprezentacja gminy Gostyń (Puchar Prezesa
ZarząduOddziałuPowiatowegoZOSPRP)
4 miejsce - reprezentacja gminy Krobia
5 miejsce - reprezentacja gminy Piaski
6 miejsce - reprezentacja gminy Pogorzela
7 miejsce - reprezentacja gminy Poniec
Drużyny reprezentujące gminę Borek Wlkp. sięgnęły również
po puchary:

Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu za zajęcie I
miejsca w strażackim torze przeszkód
Puchar Burmistrza Gostynia za zajęcie I miejsca w

konkursie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zmagania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych obser-

Grupa I (Uczniowie SzkołaPodstawowawBorkuWlkp.)

Grupa II (Uczniowie ZS -Gimnazjum w Borku Wlkp.)

Grupa III (Uczniowie Zespół Szkół wBorkuWlkp. Liceum
Profilowanego)

Z ostatniej chwili:
Zwycięstwa na szczeblupowiatowym!

IX POWIATOWY HALOWY TURNIEJ
MDP - GOSTYŃ 2010

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Gminy Borek Wlkp.
zwycięzcamiw klasyfikacji gmin.

Po rozegraniu wszystkich konkurencji Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza z Borku Wlkp., zajęła trzecie miejsce
w grupie męskiej a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z
Karolewadrugiemiejscewgrupie żeńskiej.

I miejsca w klasyfikacji ogólnej
Turnieju,któregowyniki sąnastępujące:
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wowali zaproszeni goście:
dh Jan Solak - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódz-

kiego ZOSP RP w Poznaniu
Pan Andrzej Pospieszyński - Starosta Gostyński
Pan Robert Marcinkowski - Przewodniczący Rady Powiatu

Gostyńskiego
kpt. Tomasz Banaszak - Z-ca Komendanta Powiatowego

PSP w Gostyniu
członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Zarządów

Oddziałów MG, Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu
Pan Artur Poświatowski - przedstawiciel Nadleśniczego

Nadleśnictwa Piaski
Pani Barbara Owsianowska - przedstawicielka

Powiatowego Banku Spółdzielczego
Pani Maria Kaczmarek - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr

5 w Gostyniu
Wójtowie i Burmistrzowie z terenu powiatu

Głównym organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu, który przy współudziale
Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu, Nadleśnict-
waPiaski, StarostwaPowiatowegowGostyniu iGminyGostyń
był również fundatorem pucharów i upominków dla startującej
młodzieży.

,,Wszystko czego ludzkość dokonała, co pomyślała, zdobyła
lub czym była, tkwi jakby czarodziejsko zachowane w
stronicachksiążek. Są onenajcenniejszymdobremludzi.”

Thomas Carlyle
Pierwsze w nowym 2010 roku spotkanie Klubu Miłośników
Książek odbyło się 14 stycznia w czytelni Biblioteki Publicznej
w Borku Wlkp. Na początku klubowiczki dyskutowały o
twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna - Dyckiego, laureata
nagrody literackiej ,,Nike 2009”.Wdrugiej części, w związku z
przypadającą w 2010 roku dwusetną rocznicą urodzin Fryde-
ryka Chopina, przy dźwiękach jego muzyki - panie obejrzały
prezentację multimedialną, przybliżającą życie i twórczość
tegoniezwykłegokompozytora i pianisty.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. poleca
zakupionewostatnimczasie następujące nowości czytelnicze:
1) Brown D, ,,Zaginiony symbol” ,
Wyd. Albatros, 2010.

2) Sowa I, ,,Podróż poślubna”,
Wyd. NOWY ŚWIAT, 2009.
3) Roberts N, ,,PORTRET w BIELI”,
Wyd. Prószyński i S-ka, 2010.
4) Młynarczyk E, ,,SERCE Do wynajęcia”,
Wyd. PRINTEX, 2010.
5) Kruszewska J, ,,Awaria uczuć”,
Wyd. Replika, 2010.
6) Piotrowicz L, ,,Wszystkie moje matki”,
Wyd. Replika, 2010.
7) Wachowicz-Makowska J, ,,Czas nadziei”,
Wyd. bernardinum, 2010.
8) Morrison T, ,,Odruch serca”,
Wyd. Albatros, 2009.
9) Piper D, Murphey C., ,,90 minut w niebie”,
Wyd. POLWEN, 2009.
10) Dudek O, ,,Ostatnia awatara”,
Zysk i S-ka, 2009.
11) Sekuła H, ,,Dziewczyna znikąd”,
Zysk i S-ka”, 2009.
12) Skalski M, ,,Między słowami”,
Wyd. Replika, 2008.
13) Olszaniecka K.A. , ,,Zemsta drugiej żony”,
Zysk i S-ka, 2010.
14) Cast P.C, Cast K., ,,Naznaczona”,
15) Scott M., ,,Kryształowa czaszka”,
Albatros, 2009.
16) Musso G., ,,Uratuj mnie”,
Wyd. Albatros, 2009.
17) P.red. Klus-Stańska D. , ,,Pedagogika wczesnoszkolna”,
WAiP, 2009.
18) Mizerski W., ,,Geologia Polski”,
Wyd. Naukowe PWN, 2009.
19) Dickins R. , ,,BAJKI na kolorowe sny”,
Świat Książki, 2009.
20) Maleszka A., ,,MAGICZNE DRZEWO”,
Wyd. ZNAK, 2009.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w BorkuWlkp.
w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w
Gostyniu informuje, że o oferty pracy oraz terminy wyzna-
czonych wizyt bezrobotnych w danym miesiącu są
wywieszanena tablicy ogłoszeńwbudynkuośrodka.
Godz. urzędowania w poniedziałki od 8 - 16, od wtorku do
piątku od7 - 15.

Od 1 stycznia 2010 r. uległy zmianie przepisy ustawy o
świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsze zmiany to
zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki
może zostać przyznane to świadczenie. Od 1 stycznia 2010 r.
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane
niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a
jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu
niepełnosprawności było wydane na czas określony - do
ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności


















ROZMOWYO KSIĄŻKACH

NOWOŚCI CZYTELNICZE

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH

WARTOWIEDZIEĆ OD 1-GO STYCZNIA 2010R.
ZMIANA ZASAD USTALANIA PRAWA DO
ŚWIADCZENIAPIELĘGNACYJNEGO
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orzeczenia. Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech
miesięcy, l icząc od dnia wydania orzeczenia o
n i epe łnospr awnoś c i l ub orzeczen i a o s topn iu
niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to będzie
ustalane począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o
ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Wwyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje
osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której
ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma
osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta
nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w
tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu
właściwego. W przypadku wątpliwości, co do spełniania
warunków, od których uzależnione jest prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego organwłaściwymoże przeprowadzićwywiad,
a także wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie
informacji w tym zakresie, jeżeli okoliczności te zostały
ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym
przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o
udzielenie informacji.
Osoby, które występowały o świadczenie pielęgnacyjne i
otrzymały odmowę,bonie spełniały kryteriumdochodowego,
mogą teraz zgłosić się ponownie.
Od listopada 2009 r. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi
520,00 zł. Wyżej opisane zmiany zostały wprowadzone na
podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie
niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budże-
towych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706).
Szczegółowe informacje można uzyskaćwsiedzibieOśrodka
Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., przy ulicy Rynek 13, lub
telefonicznie tel. 0-65 5715977

Wzwiązku z pojawiającymi się pytaniami rolników uprzejmie
informujemy, że ulga inwestycyjna w podatku rolnym
udzielana jest podatnikom podatku rolnego tylko wtedy, gdy
inwestycja jest prowadzona ze środków własnych. Taki stan
prawnyobowiązuje od1 stycznia2009 r.

W niedzielę dnia 21 marca w Miejsko – Gminnym Ośrodku
Kultury w Borku Wlkp. odbył się „Przegląd Wielkanocnych
Tradycji”.
Organizatorem Przeglądu było KGW Borek Wlkp., Zespół
„Borkowiacy” oraz M – GOK.W Prezentacjach uczestniczyło
6 Kół GospodyńWiejskich z naszej gminy takich jak: Skoków,
Bruczków, Celestynów, Smogorzewo, Leonów – Bolesławów
oraz Borek Wlkp. Celem imprezy było szerzenie tradycji i
obrzędowości wielkanocnych oraz zintegrowanie środowisk
kobiecych zrzeszonych w Kołach Gospodyń. Oficjalnego

otwarcia Przeglądu dokonała Przewodnicząca KGW Borek
Wlkp. p. TeresaMajchrzak, która powitała zaproszonych gości
oraz wszystkich zgromadzonych na sali. Wszystkie Koła były
doskonale przygotowane. Zaprezentowane stoły uginały się od
wielkanocnych potraw, były pięknie zdobione jajka, szynki w
galarecie, baranki z ciasta oraz z masła, pasztety, jajka
nadziewane kolorowymi pastami, tradycyjny żurek, baby
wielkanocne ,mazurki iwiele innychprzysmaków.Można było
również podziwiać hafty, palmy, stroiki wielkanocne i inne
ozdoby stołu. Imprezę uświetniło Widowisko Wielkanocne w
wykonaniu Zespołu „Borkowiacy” oraz występ
Młodzieżowego Zespołu Tanecznego z Bułakowa. Po
zakończeniu części artystycznej Jury w składzie: p. Elżbieta
Pawlak, p. Elżbieta Sierszulska, p. Tadeusz Ratajczak oraz
p.Małgorzata Sobczak oceniło stoły wielkanocne. Szczególnej
ocenie poddanomazurki. Komisjamiałabardzo trudne zadanie.

Doceniono starania wszystkich KGW uczestniczących w
Przeglądzie, Koła otrzymały równorzędne nagrody za
przygotowane wystawy. Najwyżej natomiast oceniono
mazurekwykonany przez panie z KGWLeonów -Bolesławów,
który dodatkowo nagrodzono. Dyplomy oraz upominki
przewodniczącymKół wręczała Sekretarz GminyBorekWlkp.
p. Elżbieta Pawlak oraz PrzewodniczącyRadyMiejskiej Borku
Wlkp. p. Roman Kręciołek . Impreza zakończyła się degustacją
, każdymiał możliwość skosztowania specjałów ze stołów oraz
wędlin ze stoiska Firmy Mróz S.A. i wypieki Piekarni
Ciastkarni Łakomy.

1kostka margaryny; 1 szklanka cukru; 1 łyżka
kartoflanki; ½ paczki do pieczenia; 5 żółtek; 40 dkg mąki
Margarynę utrzeć z cukrem. Dodać kartoflankę, proszek do
pieczenia i żółtka. Mąkę zagnieść z ciastem na stolnicy, a
następnie ciasto rozłożyć na dwie małe blachy wysmarowane
margaryną i piec na złoty kolor. Piec około 10 minut w

KOMUNIKAT!

“WIELKANOCNE TRADYCJE”

Przepis na “Mazurek wielkanocny”
Ciasto:
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