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“Europa dla obywateli”
podpisanie deklaracji przyjaźni Polsko Francuskiej

Rajd rowerowy “Jantaru Szlak”

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji 
Narodowej wszystkim pracownikom oświaty 
satysfakcji z  wykonywanej pracy, sukcesów 
osobistych i zawodowych oraz uśmiechu 
każdego dnia życzy

Burmistrz Borku Wlkp.
Marian Jańczak 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Borku Wlkp.

Roman Kręciołek 
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UWAGA WYBORCO!

Strona Polska

Strona Francuska

Szanowni Nauczyciele! Wychowawcy!

Burmistrz Borku Wlkp. Marian Jańczak Zastępca Burmistrza Elżbieta Pawlak Kierownik Zespołu Borkowiacy Teresa Majchrzak 

Przewodniczący Zespołu Michel Sohen Zastępca przewodniczącego Roger Marical 



FUNDUSZ SOŁECKI Warunek przyznania środków z funduszu sołeckiego.
Z dniem 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 Warunkiem przyznania w danym roku środków z funduszu jest 
lutego 2009 r. o Funduszu Sołeckim. złożenie do burmistrza przez sołectwo wniosku. W tym celu 
Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy, Rada Miejska Borku Wlkp. należy zwołać zebranie wiejskie, na którym zostanie 
podjęła uchwałę Nr XL/301/2010 z dnia 11 marca 2010 r. w uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołec-
sprawie wyodrębnienia z budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok kiego. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z 
2011 środków stanowiących fundusz sołecki. Fundusz sołecki inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełno-
nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach letnich mieszkańców sołectwa.
publicznych, w związku z czym przedsięwzięcia finansowane z Uchwalony wniosek należało złożyć do Burmistrza Borku 
tych środków ujęte są w budżecie gminy i realizowane są przez Wlkp. w terminie do 30 września 2010 roku.Wniosek zostanie  
Gminę jak pozostałe zadania budżetu. uwzględnione w projekcie budżetu gminy na rok 2011. 
Środki funduszu przeznaczone mogą być na realizację Ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje żadnej możliwości 
przedsięwzięć, które są zadaniami gminy, służą poprawie zmiany przeznaczenia środków ujętych we wniosku, a zatem 
warunków życia mieszkańców sołectw, a jednocześnie zgodne przedsięwzięcie ujęte we wniosku uchwalonym przez zebranie 
są ze strategią rozwoju gminy. wiejskie i zatwierdzonym przez organy gminy, nie może być 
Na co można przeznaczyć środki funduszu sołeckiego? zmienione w trakcie roku budżetowego.
Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo zależy 
realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia od liczby jego stałych mieszkańców oraz od wskaźnika 
mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków dochodów bieżących gminy na jednego mieszkańca w gminie.
klęsk żywiołowych.
Jeśli mieszkańcy danego sołectwa uznają, że warto np.: 
zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, zbudować 
lub wyremontować miejsce spotkań mieszkańców, promować 
miejscowość organizując lokalne imprezy, naprawiać chodniki, 
wyposażyć świetlicę wiejską,zadbać o porządek (np. postawić 
dodatkowe kosze na śmieci), posadzić drzewa lub krzewy, 
wyremontować wiatę przystankową, to właśnie na ten cel mogą 
przeznaczyć te pieniądze. Jeżeli mieszkańcy sołectwa zde-
cydują, to mogą wspomóc wykonanie konkretnych zadań – w 
tym poprzez własną pracę społeczną.

Ogółem Fundusz Sołecki w Gminie wynosi 248 100 zł co w 
rozbici na poszczególne wioski przedstawia się następująca:
Bolesławów 10 400 zł; Bruczków 16 200zł; 
Celestynów 8 300zł; Dąbrówka 9 200 zł; Głoginin 11 500 zł; 
Grodnica 7 800 zł; Jawory 9 500 zł; Jeżewo 14 000 zł; 
Karolew 25 900 zł; Koszkowo 11 900 zł; Leonów 7 300 zł; 
Maksymilianów 6 000 zł; Siedmiorogów I 8 800 zł; 
Siedmiorogów II 11 400 zł; Skoków 11 800 zł; 
Skokówko 7 600 zł; Strumiany 9 000 zł; Studzianna 9 800 zł; 
Trzecianów 8 000 zł; Wycisłowo 12 300 zł; Zalesie 20 000 zł; 
Zimnowoda 11 400 zł; 
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KOLEJNE INWESTYCJE UNIJNE W wyniku tej inwestycji powstaną dwa ogólnodostępne boiska 
W bieżącym roku pobiliśmy rekord  w  realizacji  inwestycji z sportowe z ogrodzeniem , oświetleniem i zapleczem socjalnym.  
udziałem środków unijnych.  Wykorzystaliśmy każdą szansę w Jedno z nawierzchnią sztucznej trawy do gry w piłkę nożną, i 
kolejno ogłaszanych naborach na projekty. Tym razem ręczną, drugie wielofunkcyjne do gry w piłkę siatkową, 
zainwestowaliśmy w kulturą, infrastukturę drogową,  ochronę koszykową oraz treningową ręczną i tenisa ziemnego ze 
środowiska a także kapitał ludzki. sztuczną nawierzchnią poliuretanową.  Zakres całej inwestycji 
A oto projekty, które są już w realizacji: obejmuje również remont wewnętrzny budynku socjalnego na 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW stadionie wraz z elewacją zewnętrzną. W wyniku prac remon-
WIELKOPOLSKIEGO  REGIONALNEGO towych budynek zostanie dostosowany do obowiązujących 
PROGRAMU OPERACYJNEGO – WARTOŚĆ 5 060 008 wymogów programu ORLIK 2012.Zadanie zostanie zakoń-
ZŁ - DOFINANSOWANIE 2 395 699 ZŁ czone z dniem 30 października br.
Budowa z przebudową drogi gminnej  od drogi wojewódzkiej 
438 (ul. Koźmińska) do skrzyżowania z drogą powiatową P ,,SCHETYNÓWKA’’
4965 (za stacją CPN – połączenie z drogą Borek Wlkp. - PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z NARODOWEGO 
Strumiany). Zadanie będzie realizowane w III etapach i w PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH. 
trzech kolejnych latach  2010-2012. I etap  na odcinku od ul. WARTOŚĆ PROJEKTU 1 420 276- DOFINANSOWANIE 
Koźmińskej do Pałacu w Karolewie już został zakończony. 231 500 zł
Polegał on na poszerzeniu nawierzchni jezdni do 7mb i Budowa  jezdni i chodnika w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo 
ułożeniu dywanika bitumicznego wraz z obrzeżami i ścieżką – jezdnego w ul. Asnyka w Borku Wlkp. Zadanie zostało już 
pieszo-rowerową. Koszt tego etapu wyniósł 989.000 zł.  II etap zakończone.
obejmujący odcinek przez Karolew , zostanie zrealizowany w 
2011 roku a budowę III etapu ( odcinek za CPN)przewidziano w FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
2012 roku. PROJEKT REALIZOWANY PRZY UDZIALE URZĘDU 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MARSZAŁKOWSKIEGO W RAMACH FUNDUSZU 
PRORAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH. 
WARTOŚĆ 1 908 664 ZŁ - DOFINANSOWANIE WARTOŚC PROJKTU 130.000 zł – DOFINANSOWANIE 
500 000 ZŁ 33.000 zł
Przebudowa z rozbudową budynku Miejsko-Gminnego Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skoków na 
Ośrodka Kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji od lipca br. odcinku 650 mb i szerkości 4 mb.
Zakończenie zadania przewiduje się w czerwcu 2011r. Projekt Zadanie zostało zakończone
przewiduje generalny remont wewnętrzny budynku z przebu-
dową, wymianą instalacji, wymianę okien , stolarki drzwiowej i PARTNERSKA DROGA
podłogowej. W dobudowanej części budynku zaprojektowano WARTOŚĆ PROJEKU 329 650, 69 zł – DOFINANSO-
gaderobiarnie. W efekcie  budnek zostanie przystosowany do WANIE 295 800,00 zł
obsługi administarcyjno-kulturalnej waz z zapleczem dla INWESTYCJA REALIZOWANA W PARTNERSTWIE Z 
organizacji pozarządowych. SAMORZĄDAMI I PRZEDSIĘBIORCAMI.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW Budowa drogi gminnej w Studziannie na odcinku o 950 mb i 
PRORAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – szerokości 4 mb oraz dwoma mijankami o szerokości 6mb i 
WARTOŚĆ 3.492.260 zł - DOFINANSOWANIE długości 25 mb. W wyniku realizacji  inwestycji utwardzono 
2.135.631zł nawierzchnię drogi dywanikiem bitumicznym. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borek Udział finansowy przedstawiał się następująco: 
Wlkp., Jeżewo, Skoków. - Gmina Borek Wlkp. –33 650, 69 zł
I etap inwestycji obejmujący Borek Wlkp-Jeżewo już został - Starostwo Powiatowe w Gostyniu – 60.000 zł
zakończony. II etap zadania  Borek Wlkp – Skoków przewi- - Starostwo Powiatowe w Śremie – 50.000 zł
dziano do realizacji na lata 2011 i 2012. - Gmina Dolsk - 15.000 zł
Efektem tej inwestycji będzie wybudowanie: - Firma Pajo - 85.400 zł
- 5620 mb – rurociągu grawitacyjnego o średnicy PCV 200 mm - Firma PST Piach Trans - 73.200 zł
- 4755 mb- rurociągu ciśnieniowego - Usługi dla rolnictwa K.Szymański -12.200 zł 
- 130 przyłączy kanalizacyjnych Dziękujemy wszystkim za zrozumienie i pomoc finansową 
- 5 przepompowni ścieków przy budowie drogi.
Po zakończeniu tego zadania wzrośnie stopień skanalizowania 
naszej gminy z 40 % do 48,6 % a tym samym dociążymy naszą INWESTYCJE BEZ DOTACJI 
oczyszczalnię ścieków, o kolejne 130 przyłączy. Wartość 232.000 zł

Przebudowa drogi w Bruczkowie. Na odcinku  długości 950 m i 
,,ORLIK’’ Z UDZIAŁEM FINANSOWYM szerokości 3 mb wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. 

MINISTERSTWA SPORTU Koszt 119.000 zł
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINIS- Przebudowa drogi w Głogininie (droga przy szkole). Na 
TERSTWO SPORTU I URZĄD MARSZAŁKOWSKI odcinku o długości 900 mb i szerokości 3 mb położono nowy 
WARTOŚĆ PROJEKTU 852 515 ZŁ – DOFINANSOWANIE dywanik asfaltowy. Koszt 113.000zł
562.000 ZŁ W TYM 281 000 zł  MINISTERSTWO SPORTU  i  
281.000 zł URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
Budowa boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012. 
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JEDEN SPOŚRÓD JEDENASTU drogi gminnej od ul. Kilińskiego poprzez Rynek, ul. Pows-
„DZIAŁAJ LOKALNIE” tańców Wlkp,  Glosiny do obwodnicy wraz z budową ciągu 

Lokalna Organizacja Grantowa Stowarzyszenie „Dziecko” pieszo-rowerowego od ul. Powstańców Wlkp. do obwodnicy’’.  
ogłosiła 31 sierpnia br. wyniki III Konkursu Grantowego w Projekt realizowany w partnerstwie z  samorządem powia-
ramach programu „Działaj Lokalnie”. Rozstrzygnięcie towym lub gminnym. Poziom dofinansowania z Programu 
konkursu miało jak co roku uroczysty charakter, odbyło się w PROW 85 % a z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
sali bankietowej hotelu Cukropol w Gostyniu. Przybyli na nie Lokalnych-  50 %. Zdecydowalismy się składać wniosek do 
władze Starostwa Powiatowego w Gostyniu, władze gmin dwóch programów ponieważ daje Nam to większą szansę 
Powiatu Gostyńskiego, Prezes Stowarzyszenia „DZIECKO”, pozyskania środków – z jednego albo drugiego programu. 
przedstawiciele biznesu wspierający program, wnioskodawcy, Nadal czekamy na rozstrzygnięcie  złożonych przez Naszą 
czyli stowarzyszenia i grupy nieformalne, pracownicy gminę wniosków do Programu PROW na remont świetlic 
samorządów oraz przedstawiciele mediów. wiejskich w miejscowości Zalesie i Studzianna. 
Uroczystość uświetnił występ kabaretu „Za 5 dwunasta”, W chwili obecnej oczekujemy na decyzję o dofinansowaniu  
działającego przy MGOPS w Krobi. Występ wywołał salwy projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Bruczkowie z 
śmiechu i został nagrodzony gromkimi brawami. Spotkanie programu PROW. Poczyniliśmy również starania o dofinanso-
prowadziła pani Ewa Misiaczyk -koordynator programu wanie budowy dróg transportu rolnego z Funduszu Ochrony 
„Działaj Lokalnie” w powiecie gostyńskim. Podziękowano Gruntów Rolnych, przewidzianych do realizacji w roku 2011.
partnerom, dzięki którym zebrano środki na granty na realizację Na dzień dzisiejszy jesteśmy w fazie uzgodnieniowej i 
projektów aktywizujących lokalne społeczności, a przede kalkulacji kosztów dla  bardzo dużego projektu finansowanego 
wszystkim dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu 
oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka działanie – Przec-
Wreszcie nadszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu. Z iwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu. Projekt podlega na 
terenu Gminy Borek Wlkp. wnioski do w/w konkursu złożyli: zapewnieniu dostępu do szybkiego internatu dla osób zagro-
KGW i OSP w Bruczkowie na wykonanie placu zabaw w żonych wykluczeniem społecznym oraz wszystkich jednostek 
Bruczkowie „POD CHMURKĄ”; KGW w Głogininie wraz z  gminnych, szkół, przedszkoli, straży, policji, świetlic wiejs-
Radą Sołecką wsi Głoginin i OSP Zimnowoda z/s w Głogininie kich..itd. Rozpoczęcie realizacji tego projektu przewidujemy w 
na zadanie pn. „Zdrowe i smaczne dania w twojej kuchni” - cykl roku następnym.
spotkań mający na celu poznanie zasad zdrowego odżywiania, 
połączony z zajęciami dla dzieci”, a także OSP w Karolewie i EUROPA DLA OBYWATELI
Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp.  na projekt pn.”Przystań MIĘDZYNARODOWY  DIALOG
strzelecka”. Wartość projektu 7 155,60 euro (28 622 zł)
Na tegoroczną edycję konkursu, którego celem jest wsparcie Dzięki środkom z programu EUROPA DLA OBYWATELI 
projektów inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz działanie 1. Aktywni obywatele dla Europy, 1.1. Spotkanie 
dobra wspólnego, wpłynęło 25 wniosków organizacji samor- mieszkańców miast partnerskich finansowanym ze środków 
ządowych i grup nieformalnych, które podejmują wysiłek, aby Unii Europejskiej, Gmina Borek Wlkp. gościła mieszkańców 
w ich społecznościach żyło się lepiej. Lokalna Komisja francuskiego miasta Le Mesnil-Esnard, w tym członków 
Grantowa wyłoniła 11 najlepszych projektów, którym przy- Committee Europe Inter-Echanges i Normandzkiej Grupy 
znano granty w łącznej wysokości 63 812 zł.  Spośród narod- Folklorystycznej „LA SAINT JEAN D'ETE”. Goście  przyje-
zonych projektów jest  „Przystań strzelecka”- projekt chali do Borku Wlkp. wieczorem 6 lipca br. i gościli do 12 lipca 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie i Szkolnego Koła 2010 r.
Ligi Obrony Kraju w Borku Wlkp., który ma na celu Spotkanie pt. „Międzynarodowy  dialog jako otwarta i pełna 
aktywizację społeczności lokalnej wokół modernizacji i szacunku wymiana poglądów” miał na celu wymianę doświ-
przebudowy strzelnicy sportowej. W ramach realizacji projektu adczeń wśród miast partnerskich w dziedzinie kultury, 
zorganizowany zostanie konkurs plastyczny; zawody strze- edukacji, ochrony dziedzictwa narodowego i obyczajowości. 
leckie, zawody w sportach obronnych i wystawa modeli Odbywały się spotkania, pogadanki i folklor. 
lotniczych. Projekt służył zbliżeniu różnych grup społecznych, oraz 

wymianie doświadczeń. W realizację projektu zaangażowane 
PROJEKTY W OCZEKIWANIU były organizacje pozarządowe, przedstawiciele M-GOK i 

NA DOFINANSOWANIE Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. Uczestnicy projektu mieli 
Już dziś wiemy , że rok 2011 przyniesie nam kolejne nowe okazję podzielić się zdobytymi doświadczeniami i wiedzą 
inwestycje ze środków unijnych,  a także z budżetu państwa. dotyczącą obu państw. Istotnym elementem projektu był 
Tak się składa się, że przystąpiliśmy do kolejnych programów z wolontariat, gdyż przy realizacji pracowali członkowie 
tegorocznym naborem wniosków a realizacją w roku nas- organizacji pozarządowych i Zespołu Borkowiacy. 
tępnym i kolejnych latach. Projekt przyczynił się do rozwoju współpracy partnerskiej 
Nadal będziemy inwestować w infrastrukturę, sport, kulturę, miedzy Borkiem Wielkopolskim i Le Mensil-Esmard, gdyż 
ochronę środowiska i kapitał ludzki. Priorytetowy zadaniem została wypracowana i podpisana deklaracja partnerstwa, która 
jest dla Nas budowa hali widowiskowo-sportowej w Borku przypieczętowała dalszą współpracę naszych grup.
Wlkp, której realizację rozpoczniemy w 2011 roku. Okres Szczególne podziękowania kierujemy dla BRACTWA 
realizacji tego projektu zależeć będzie od wysokości pozys- KURKOWEGO i restauracji RIDA za zorganizowanie i 
kanych środków finansowych.  przyjęcie naszych gości na turnieju strzeleckim, który odbył się 
Kolejna inwestycją przewidzianą do realizacji z Programu w Borku Wlkp. na strzelnicy.
WRPO  lub ,,Schetynówki’’w 2011r. to  ,,Remont nawierzchni 
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Mateusz Mróz ( DHL-Author)- cztery sekundy za zwycięzcą. 
POLSKI I FRANCUSKI FOLKLOR Pierwotnie organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Urząd 

W drugą sobotę lipca w Borku Wlkp. spotkały się zespoły Miejski Borku Wlkp., MGOSiR Dolsk, UKS Borek Wlkp., 
ludowe aby podzielić się swoim dorobkiem artystycznym Wielkopolski Okręgowy Związek Kolarski zaplanowali 
podczas IX Prezentacji Zespołów Ludowych Wielkopolski. W dystans 163 km do przejechania, jednak po trudnym bruku i 
tym roku Prezentacje miały charakter międzynarodowy, szutrze, postanowili skrócić trasę do 135 km. W wyścigu 
ponieważ gościnnie wystąpił Zespół Ludowy z Francji. wystartowało 25 kolarzy, w tym siedmiu reprezentantów 
Tradycyjnie spotkanie zapoczątkował barwny korowód Polski.
wykonawców oraz zaproszonych gości na Rynek, gdzie przed Zwycięzca wyścigu Łukasz Bodnar przyjechał bardzo silnie 
Tablicą Pamiątkowa Jana Pawła II złożono kwiaty oraz nastawiony psychicznie. Wygrał zawody z cyklu Korona Miast 
odśpiewano „Barkę”. Po powrocie na plac przy Przedszkolu  w Chrząstawie Małej, triumfował także w Gdańsku, dzięki 
Samorządowym „Pod Dębem” rozpoczęły się popisy wokalne i czemu zgromadził 40 punktów, co zmobilizowało go do dalszej 
taneczne zaproszonych zespołów. Estradowe Prezentacje zaciętej rywalizacji o Koronę Miast. 
prowadziła  p. Maria Zimlińska , na język francuski tłumaczyła 1. Łukasz Bodnar (CCC Polsat Polkowice) - 03:15:22 h
p. Marzena Maćkowiak. Zaprezentowało się dziewięć wykon- 2. Marcin Mrożek (TC Chrobry-Felt Głogów) - 03:15:24 
awców rodzimych takich jak: Koło Śpiewacze „Jutrzenka” z 3. Mateusz Mróz (DHL-Author) - 03:15:26 
Borku Wlkp., „Biskupianie” z Domachowa”, „Mali Bisku- 4. Wojciech Halejak (Mróz Active Jet) - 03:15:28 
pianie” z Krobi, „Tośtoki” z Pięczkowa, „Studzianna” ze 5. Jarosław Rębiewski (CCC Polast Polkowice) - 03:15:32
Studzianny, „Wisieloki” z Szymanowa, „Słowianie” z Pakos- 6. Mieszko Bulik (TC Chrobry-Felt Głogów) - 03:15:32
ławia, „Borkowiacy” z Borku Wlkp. oraz gość specjalny - 7. Konrad Tomasiak (TC Chrobry-Felt Głogów) - 03:15:32 
Normandzka Grupa Folklorystyczna „LA SAINT JEAN 8. Tomasz Lisowicz (CCC Polsat Polkowice) - 03:15:32
D’ETE”. Zagranicznym akcentem było również wykonanie 9. Marek Rutkiewicz (Mróz Active Jet) - 03:15:32
przez „Borkowiaków” francuskojęzycznej wersji Hymnu Idąc w ślad zawodowców 5 września ulicami Borku Wlkp. 
zespołu. Wszystkie występy zostały bardzo dobrze przyjęte przed startem głównym, ścigały się dzieci z rocznika 1998-
przez zgromadzoną publiczność, która nagradzała wykon- 2002 w IV KRYTERIUM O PUCHAR BURMISTRZA 
awców gromkimi brawami. Imprezie towarzyszyła przyjazna BORKU WLKP., którego organizatorem  był Uczniowski Klub 
atmosfera, zespoły dzieliły się swoimi doświadczeniami, Sportowy Borek Wlkp. Dyrektor wyścigu Dariusz Wojcie-
wspólnie się bawiły, było bardzo wesoło. chowski zadbał nie tylko o dobre widowisko z udziałem 
Ponadto można było obejrzeć wystawy rękodzieła lokalnych najlepszych kolarzy, ale pamiętał o najmłodszych-być może 
artystów. Swoje dzieła zaprezentowali: Krystyna Maciejewska przyszłych Mistrzów Polski. Dzieci młodsze rywalizowały 
z Siemowa, Aleksandra Przybył z Łukaszewa, Przemysław wokół Rynku, pokonując dwa okrążenia, a dzieci starsze 
Wutke z Koźmina Wlkp., KGW Smogorzewo, DPS Zimno- ścigały sie na trasie wyścigu Elity. Wśród dziewczynek  
woda oraz Dominik Lekowski, Maria Matuszewska, Krystyna najszybsza okazała sie Natalia Rzepka przed Kasią Wojtkowiak 
Szatkowska i Krzysztof Paradysz z Borku Wlkp. Krótkiej i Olą Stamierowską. W grupie młodszej chłopców wygrał 
charakterystyki oraz podsumowania dorobku artystycznego Kamil Jastrzębski, drugi był Mateusz Gorwa i trzeci Hubert 
wystawców dokonała pani Regina Kot. Gruchała. W grupie starszej triumfował Patryk Wojtkowiak, 
Zespoły oraz autorów artystycznego rękodzieła za udział w przed Czarkiem Kowalskim i Szymonem Rzepka. Po licznych 
imprezie uhonorowano pamiątkowymi dyplomami, statu- próbach ataków na pierwszych okrążeniach utworzyła się 4-
etkami oraz upominkami rzeczowymi wręczanymi przez osobowa czołówka, która zyskała wyraźną przewagę nad 
Burmistrza Borku Wlkp. p. Mariana Jańczaka oraz Wices- peletonem i między sobą rozgrywała finisze. 
tarostę Gostyńskiego p. Janusza Sikorę. Spotkanie uwieńczono Spośród zawodowców na starcie stanęło 27 kolarzy, w tym 
wspólną fotografią uczestników imprezy. W trakcie Prezentacji prawie cała grupa Mróz Active Jet, którzy jadąc zespołowo 
można było wziąć udział w loterii fantowej, funkcjonowały zgromadzili najwięcej punktów i zajęli dwa pierwsze miejsca. 
również stanowiska plenerowej gastronomii. Impreza zakoń- Zwyciężył Marek Rutkiewicz przed Mateuszem Taciakiem. 
czyła się zabawą taneczną, do której przygrywała grupa Trzecie miejsce zajął Mateusz Mróz (DHL Author) a tuż za 
muzyczna „Helios”. podium znalazł się Bartłomiej Matysiak (CCC Polsat Polko-
Organizatorem IX Prezentacji  Zespołów Ludowych  Wielko- wice). Pośród kolarzy spoza ucieczki najlepszy okazał się 
polski był Zespół Regionalny „Borkowiacy”, Gmina Borek młodzieżowiec Konrad Tomasiak (TC Chrobry Głogów).
Wlkp., Starostwo Powiatowe w Gostyniu oraz Miejsko – 
Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. RAJD ROWEROWY „JANTARU SZLAK”
Patronat medialny nad imprezą objęli: „Życie Gostynia”, W ramach Dni Powiatu Gostyńskiego wszystkie gminy 
„ABC”, „Nowa Gazeta Gostyńska” oraz „Panorama Lesz- naszego powiatu zostały zaproszone do zorganizowania grupy 
czyńska”. Dziękujemy sponsorom. rowerowej i wzięcia udziału w rekreacyjnym rajdzie rowe-

rowym ,,Jantaru Szlak’’. Rajd odbył się 28 sierpnia 2010 a 
WYŚCIG KOLARSKI DOLSK-BOREK WLKP. wyznaczona trasa dla borekiej grupy rowerowej wiodła z Borku 

135 kilometrów mieli do przejechania kolarze w wyścigu  Wlkp. do Gostynia poprzez Strumiany, Zalesie, Szelejewo, 
kolarskim GP VILLA NATURA na trasie Dolsk-Borek Lipie Strzelce, Piaski, Gostyń. Jak się okazało nie zabrakło 
Wielkopolski, który odbył sie 3 września br. Zwycięzca chętnych. Zebraliśmy dużą bo 45 osobową grupę rowerzystów . 
wyścigu Łukasz Bodnar ( CCC Polsat Polkowice) trasę pokonał Wśród uczestników byli: młodzież i dorośli , kobiety i męż-
w czasie 3 godziny 15 minut 22 sekundy i odebrał nagrodę czyźni. Tym bardziej było nam miło gdyż do naszej grupy 
główą rower marki JAMIS.  Za nim w odstępie dwóch sekund dołączyła 8 osobowa ekipa ,Żwawych Dziadków’’ ze Śremu i 6 
na metę dojechał Marcin Mrozek ( TC Chrobry-Felt Głogów) i osobowa grupa rowerzystów z Ostrowieczka gmina Dolsk. W 
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dotarciu na metę byliśmy najbardziej zorganizowaną i zaszczepiono ogółem 61 dziewczynek.
widoczną grupą, promującą gminę Borek Wlkp. Wystartow- POMOC SPOŁECZNA
aliśmy z rynku w Borku Wlkp. o godz. 9.00 w trzech grupach 15 NIENALEŻNIE POBRANE 
osobowych. Dla każdej grupy wyznaczono osobę prowadzącą ŚWIADCZENIA  RODZINNE
– byli to Panowie: Andrzej Janowski, Romuald Gawroński i Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że w 
Roman Kręciołek. Wszyscy uczestnicy otrzymali równe przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do 
koszulki rajdowe. Nad naszym bezpieczeństwem czuwali świadczeń rodzinnych osoba uprawniona do świadczeń 
strażacy . Peleton rajdowy jechał pod przewodnictwem wozów rodzinnych jest zobowiązana do niezwłocznego powiado-
strażackich z Jeżewa i Zalesia. Czuliśmy się więc bezpieczni. mienia o tym organu wypłacającego świadczenia zgodnie z art. 
Przez cały rajd towarzyszyła nam piękna słoneczna pogoda i 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
wspaniały humor uczestników. Na mecie czekał na nas piknik rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr  139 poz. 992 z późn. zm.). 
rowerowy, wzbogacony programem artystycznym z rowe- Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają zwro-
rowym pokazem akrobatycznym i jazda rowerową z prze- towi wraz z ustawowymi odsetkami (art. 30 ustawy o świad-
szkodami na czas oczywiście z udziałem uczestników z każdej czeniach rodzinnych). 
gminy. Była chwila odpoczynku, wspólne zdjęcia, refleksje i Do powyższych zmian zalicza się między innymi:
wymiana doświadczeń pomiędzy grupami rowerowymi z - uzyskanie dochodu
innych gmin. Jak się okazało, zapał naszych uczestników do - zaprzestanie nauki 
jazdy rowerowej był tak duży, że drogę powrotną również - zmiana szkoły
wszyscy pokonali na rowerach. Ekipa zakończyła rajd w - ubycie członka rodziny
pełnym składzie pokonując trasę 45 kilometrową z bardzo - wyjazd członka rodziny zagranicę itd.
dobrym rezultatem czasowym i w dobrej kondycji. To był - nabycie uprawnień do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego 
chyba dobry początek na utworzenie zorganzowanej grupy przez inny organ.
rowerowej w Borku Wlkp. Informujemy, że można pobierać tylko jedno świadczenie - 
Wszystkim uczestnikom rajdu bardzo serdecznie dziękujemy i zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez tutejszy ośrodek lub  
zapraszamy do współpracy. dodatek pielęgnacyjny pobierany w innym organie.
A oto lista naszych rajdowców: Kamil Stachowiak Dorota Zatajenie tych faktów spowoduje, iż wypłacane świadczenia 
Kaźmierczak, Elżbieta Pawlak, Mirosława Kozłowska, staną się świadczeniami nienależnie pobranymi, a organ zażąda 
Włodzimierz Kozłowski, Elzbieta Sikora, Marysia Sikora, zwrotu tych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami.
Janusz Sikora, Maria Kaźmierczak, Mirosława Paździerska, 
Roman Kręciołek, Barbara Kręciołek Maria Łagódka, Jan STYPENDIA SZKOLNE
Łagódka, Romuald Gawroński, Dorota Gawrońska, Karolina REALIZOWANE W  OŚRODKU POMOCY 
Cieślik, Danuta Frąckowiak, Dorota Dutkowiak, Włodziemierz SPOŁECZNEJ W BORKU WLKP.
Bobrowski, Florian Gabała, Czesław Marek, Jerzy Pałucha, Podobnie jak dotychczas, uczniowie z rodzin o niskich 
Eugeniusz Soboński, Kazimierz Ślaziński, Mieczysław dochodach (dochód w rodzinie nie może przekraczać 351 zł) 
Wojtkowski, Sławomir Kuczyński, Maria Wira, Grażyna Wira, będą mogli składać wnioski o przyznanie stypendium szkol-
Joanna Marszałek-Kret, Andrzej Janowski, Marek Kasperko- nego na rok szkolny 2010/2011.
wiak, Paweł Kasperkowiak, Waldemar Wrotyński, Anna Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w 
Wrotyńska, Aleksandra Wrotyńska, Tomasz Wrotyński, Anna trudnej sytuacji materialnej, zameldowany na terenie gminy 
Taciak, Paweł Taciak, Artur Osowicz, Magda Mróz, Jacek Borek Wlkp. dla całkowitego lub częściowego pokrycia 
Walczak, Michał Walczak, Mateusz Walczak. kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównaw-

czych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w 
BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach eduka-

ZAKAŻENIOM HPV cyjnych realizowanych poza szkołą oraz pomocy rzeczowej o 
Od ubiegłego roku  Gmina Borek Wlkp. realizuje „Program charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 
profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2009-2013”. Rutynowe podręczników. Obowiązkiem wnioskodawcy będzie udokume-
szczepienia przeciw HPV rekomenduje między innymi ntowanie osiąganych dochodów przez wszystkich członków 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W Polsce szczepienia rodziny, również tych osób, które otrzymują stypendium ze 
przeciw HPV znajdują se w Programie Szczepień Ochronnych, środków publicznych.
jako szczepienia zalecane, jednak nie są finansowane przez Należy przedkładać zaświadczenia o uzyskanych dochodach:
NFZ, a koszt szczepienia jest dość wysoki. - za miesiąc sierpień, jeżeli wniosek będzie składany w 
W tym roku zaszczepiliśmy 28 dziewczynek urodzonych w wrześniu 2010 r.
1996 r.  Warunkiem zaszczepienia jest zameldowanie na pobyt Wnioski można pobierać od września br. w Miejsko-Gminnym 
stały lub czasowy w naszej gminie, oraz wyrażenie zgody przez Ośrodku Pomocy Społecznej Borku Wlkp., Urzędzie Miejskim 
rodziców lub opiekunów na szczepienie przeciwko wirusowi Borku Wlkp. oraz ze strony internetowej  
HPV. Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany jest www.borek.ops.org.pl
ze środków własnych gminy przez okres 5 lat. Wybór reali- Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w  
zatora programu został dokonamy przez Burmistrza Borku Ośrodku Pomocy Społecznej  Borku Wlkp., ul. Rynek nr 13 
Wlkp. w drodze wyłonienia najkorzystniejszej oferty z pokój nr 4  w terminie; 
najniższym kosztem jednostkowym szczepionki wraz z 1) do dnia 15 września 2010 r. – uczniowie szkół wszelkiego 
przeprowadzeniem szczepienia.  Szczepionkę podano w trzech typu,
dawkach. Koszt zakupu jednej dawki szczepionki dla jednej 2) do dnia 15 października 2010 r. – słuchacze kolegiów 
dziewczynki wyniósł 350,00 zł. Przez okres dwóch lat nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i 
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kolegiów pracowników służb społecznych. tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej ,pokój nr 4. 
PRZEMOC  W RODZINIE

Z dniem 1 sierpnia 2010r. obowiązuje ustawa o zmianie ustawy INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. informuje, że w 
innych ustaw,  która  razie bezpośredniego zagrożenia życia lub związku z zbliżającym się okresem zimowym i możliwością 
zdrowia dziecka, daje pracownikowi socjalnemu wykonu- wystąpienia trudnych warunków pogodowych, które szcze-
jącemu obowiązki służbowe prawo odebrania dziecka z gólnie dotykają osoby bezdomne, niepełnosprawne, samotne i 
rodziny i umieszczenia go u innej niezamieszkującej wspólnie będące w  bardzo trudnej sytuacji materialnej ośrodek nasz 
osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej będzie podejmował kompleksowe działania, celem zapobież-
placówce opiekuńczo-wychowawczej. Pracownik socjalny enia dramatycznym skutkom tego trudnego okresu  sugerując 
podejmuje decyzję o odebraniu dziecka wspólnie z funkcjo- się poprzednim okresem zimowym. W związku z powyższym 
nariuszem Policji, a także z lekarzem, lub ratownikiem planujemy: 
medycznym lub pielęgniarką. - dla osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji 
Art.12a ust.1 ustawy z dnia 10.06.2010r. o zmianie ustawy o  materialnej i życiowej, nie mogących zaspokoić swoich 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych podstawowych potrzeb wykorzystując własne środki i 
ustaw (Dz. U. z dnia 13 lipca 2010r., Nr 125 poz.842). możliwości udzielać pomocy, w szczególności na zakup 
„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy. Doświadczasz odzieży i opału,  
przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? - dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz samotnych 
Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? wymagających pomocy innych osób, niezdolnych do samo-
Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02 by skontaktować się z dzielnego funkcjonowania świadczyć usługi opiekuńcze,
psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego - w lokalu ośrodka pomocy społecznej osobom bezdomnym i 
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” innym osobom zainteresowanym  udzielać informacji na temat 
codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce bazy danych placówek świadczących pomoc takim osobom, 
uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie - w sytuacjach szczególnych osoby bezdomne, które znajdą się 
www.niebieskalinia.info na naszym terenie  skorzystają z pomocy w formie ciepłego 

posiłku i otrzymają odzież. 
ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ Jednocześnie apelujemy do naszej społeczności lokalnej o 

ALIMENTACYJNY wrażliwość na trudną sytuację życiową innych osób czy rodzin i 
O ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres w razie zaistnienia niepokojących sytuacji – zgłoszenie ich do 
zasiłkowy od 01 listopada 2010 roku do 31 października 2011 tutejszego ośrodka osobiście lub telefonicznie.
roku można składać wnioski wraz z wymaganymi doku- Powyższa pomoc  uwarunkowana jest  przepisami  ustawy o 
mentami  01 września 2010r. W przypadku gdy osoba ubie- pomocy społecznej. Kontakt telefoniczny do ośrodka: (65) 57-
gająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży 16-112 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 
września, realizacja świadczeń przysługujących za m-c LATO Z DZIEĆMI
listopad nastąpi do dnia 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty Bardzo bogato wyglądała tegoroczna oferta wakacyjna 
zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada, półkolonii dla dzieci z terenu naszej gminy. Zorganizowały ją 
realizacja świadczeń przy-sługujących za m-c listopad nastąpi miejscowe Szkoły, MGOK , Biblioteka  i Szkolne Koło LOK .
do dnia 31 grudnia 2010 roku. Rok rocznie zwiększa się liczba dzieci chętnych do udziału w 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimenta- zorganizowanym grupowym wypoczynku. Ilość organizo-
cyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od wanych turnusów uzależniona jest od liczby uczestników i daje 
dnia 1 sierpnia br. możliwość udziału w zajęciach dzieciom w różnych grupach 
W przypadku gdy osoba ubiegająca sie o świadczenia z wiekowych od najmłodszych aż po wiek gimnazjalny i 
funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy  starszych. Organizatorzy zapewniają różne formy wypo-
złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, czynku wyjazdowe z noclegami oraz wyjazdowe bez noclegu z 
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz codziennym powrotem do domu a także na miejscu z możli-
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik wością udziału rodziców. Pobyt dzieci na półkoloniach wiąże 
następuje do dnia 31 października. się również z symboliczną odpłatnością. Kwotę ustalają 
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy organizatorzy a jej wysokość zależy od ustalonego programu 
okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w zajęć i ilości dni turnusu. Zajęcia dla najmłodszych prowadzone 
okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie są nieodpłatnie i każde dziecko może w nich wziąć udział.
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata W lipcu odbywały się dwa turnusy półkoloni w Szkole 
świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje Podstawowej w Borku Wlkp. W wakacyjnych zajęciach 
do dnia 30 listopada. uczestniczyło 70 dzieci. Główną atrakcją były codzienne 
Można również pobrać niezbędne formularze z naszej strony wycieczki autokarowe i zwiedzanie. Pólkolonści zwiedzili  
internetowej www.borek.ops.org.pl Brylandiię, wioskę indiańską w Józefowie a także nie obyło się 
Rodziny korzystające ze świadczeń rodzinnych, w których bez kąpieli w jeziorze i pobycie w kinie. Również w tym  
dzieci rozpoczęły naukę w nowej szkole ponadgimnazjalnej samym miesiącu odbywały się półkolonie w Szkole Podsta-
powinny złożyć wnioski do końca września br. o należne im wowej w Wycisłowie. Program pobytu podobny jak w szkole w 
świadczenia. Z uwagi na indywidualność przypadków, Borku Wlkp. – wyjazd do kina, nad jezioro, rejs statkiem, pobyt 
szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem na kręgielni, pływalni i w parku linowym oraz ognisko, gry i 
telefonu; (65) 5715977 lub zgłosić się osobiście w siedzibie  zabawy. Opiekę nad dziećmi  w szkołach sprawowały kadry 
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pedagogiczne pod nadzorem dyrektorów szkół. wycieczki dostarczały nowych wrażeń i pomysłów. Wyciecz-
Mnóstwo atrakcji wakacyjnych przygotował Miejsko Gminny kowicze mogli zwiedzać stajnię „ Dżamajka’’, jezioro w 
Ośrodek Kultury. Tym razem wszystkie dzieci, które pozos- Cichowie między innymi ,,Chatę Wodnika’’, Park Linowy 
tawały na miejcu i nie korzystały z innych form wypoczynku na Tarzan w Lesznie czy  mini ZOO. Nie obyło się też bez pobytu 
pewno nie nudziły się. Była okazja aby wziąć w takich atrakc- na pobliskiej gostyńskiej pływalni ,,Na Fali”, obejrzeniu filmu 
jach jak ,,ROZTAŃCZONE LATO’’ . Przez lipcowy tydzień w kinie w wersj 5D, spaceru po poznańskiej Malcie czy 
pod Karolewskim,,dębem’’ we wspólnym tańcu wirowało 35 kręgielni i boisk sportowych  w ,,Villa Natura’’. Oczywiście nie 
młodych i odważnych  uczestników. Wspierała ich codziennie zabrakła rywalizacji w zabawach indywidualnych i grupowych 
grupa radosnych przedszkolaków z Przedszkola w Karolewie. . Na zakończenie obozu w porozumieniu z Państwową 
Każdego ranka w godzinach od 10.00 do 12.00 trawa zmieniała Inspekcją Pracy w Lesznie zorganizowano konkurs plastyczny 
się w zielony parkiet a przestrzeń wypełniała muzyka i taneczna pt ,,Bezpieczne wakacje’, którego wyniki ogłoszono podczas  
zabawa. ,,Zakończenia  Lata 2010’’. Były nagrody i wyróżnienia. 
Sporo się działo. Prócz nauki kroków tanecznych na dzieci Pod hasłem „WAKACJE W BIBLIOTECE 2010” odbywały 
czekały  powiązane z tańcem gry ruchowe i zabawy integra- sie spotkania dla dzieci przez pięć pierwszych wakacyjnych 
cyjne. W wyniku tego powstały rysunkowe  projekty  stroju tygodni (w każdy wtorek i piątek) w Bibliotece Publicznej 
disco oraz trzy plakaty pod hasłem ,,Tańczę”. Dużą radość Miasta i Gminy Borek Wlkp.  Poprzez zabawę uczestnicy zajęć 
sprawiło wszystkim losowanie  i wykonywanie humorys- podróżowali po różnych kontynentach, poznając kulturę i 
tycznych zadań z ,,magicznego pudełka’’oraz nagrody jakimi tradycje różnych narodów. W trakcie zajęć plastycznych 
zostali obdarowani za swoje starania. Niezwykle miłą dla wykonywali indiańskie pióropusze, hawajskie naszyjniki, a 
wszystkich niespodzianką były odwiedziny gościa Sekretarza także chińskie kapelusze. Chętnie bawili sie w zabawach 
Gminy Pani E. Pawlak, która aktywnie wzięła udział w kilku integracyjnych z chustą KLANZY, kalamburach oraz głośnym 
wspólnych tańcach. Na zakończenie uczestnicy zostali czytaniu.  Ciekawym doświadczeniem było  przygotowywanie 
uhonorowani dyplomami pamiątkowymi z tytułem ,,WYTR- potraw z różnych regionów, a degustacja była najprzyjem-
WAŁYCH TANCERZY ROZTAŃCZONEGO LATA 2010’’ niejszym punktem wspólnej zabawy. Wielu wrażeń dostarczyła 
oraz licznymi gadżetami. Warsztaty prowadziła Pani Justyna rywalizacja między grupami, podczas której uczestnicy musieli 
Chojnacka -instruktor tańca i fitnessu,  która od niedawna rozwiązywać skomplikowane łamigłówki i wykonywać 
pracuje w naszym  Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury. powierzone im zadania. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały 
Z kolei do ,,KRAINY PLASTYKI’’ dzieci w wieku od 6 do 12 prezentacje multimedialne: „Legenda o Lechu, Czechu 
lat w każdą środę zaprosiła Marta Wasik. Grupa dzieci i Rusie” oraz „Siedem cudów starożytnego oraz współczesnego 
pracowała artystycznie posługując się farbami, gipsem, gazetą i świata”. Po zajęciach dzieci korzystały z edukacyjnych gier 
szarym papierem. Kolorami można się było wspaniale bawić, planszowych oraz miały możliwość poznania zasad obsługi 
używając do tego wyłącznie farb i swoich palców oraz dłoni. komputera. Uwieńczeniem cyklu spotkań była dyskoteka, 
Dzieci moczyły ręce w farbie i wykonywały rysunki na dużych podczas której wręczono nagrody i dyplomy osobom, które 
papierowych arkuszach. Pani Marta uczyła swych po- najaktywniej uczestniczyły w tegorocznych zajęciach. W 
dopiecznych jak wyrażać swoje uczucia i uzewnętrzniać je na sumie w  zajęciach wzięło udział 191 uczestników.
rysunku. Każde dziecko wykleiło swoje marzenia i pomysły na WĘDRÓWKA ZE SZKOLNYM KOŁEM LOK. W okresie 
wagonie pociągu. Dużym wysiłkiem było również malowanie 16-21 sierpnia 2010r. grupa dzieci i młodzieży z powiatu 
odlewów gipsowych, kamieni oraz  malowanie na szkle, gostyńskiego wyjechała na obóz szkoleniowo- sportowy ph. 
zdobienie butelek z wykorzystaniem papieru ekologicznego „Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z młodym poko-
Każdy mógł spróbować swoich umiejętności i ocenić sam leniem” do Willi Gemini w Mielnie. 
siebie. Tym warsztatom towarzyszyło wiele cennej wiedzy, Pierwsze spotkanie z morzem było w poniedziałkowe przedp-
którą dzieci mogą pochwalić się w wykorzystać podczas zajęć ołudnie. Mielno to miasto wielu rekreacji. Pod opieką Michała 
szkolnych Szczepaniaka, Marka Kordusa. Leszka Stanisławs-kiego, Jana 
,,ZOSTAŃ MISTRZEM’’ to kolejny temat spełnionych Michalewicza  i Elżbiety Kordus podopieczni mogli korzystać 
wakacji. Pod takim hasłem w każdy wtorek i czwartek  MGOK z uroków nie tylko tej turystycznej miejscowości ale też z 
zapraszał dzieci do gier i zabaw planszowych . Do dyspozycji atrakcyjnych wystaw: owadów świata – Mielno 2010, śred-
uczestników oddano również piłke stalową czyli piłkarzyki. niowiecznych narzędzi tortur – ok. 50 eksponatów.  Przepro-
Niezwykle interesująca gra angażująca chłopców i dziewczęta. wadzony został konkurs plastyczny pt. „Nasze Mielno”. I 
Te emocjonujące mecze wymagały umiejętności, szybkiego miejsce zajęła Ewa Bartkowiak, na II uplasowała się Zuzanna 
myślenia i chęci do dobrej zabawy.  Tą 34 osobową grupę Łuczak a III zdobyła Kasia Kończak, wyróżnienia natomiast 
zaproszono również w jeden czwartkowy poranek na wyjazd do zdobyły grupowo dziewczęta z pokoju nr 14 w składzie: Natalia 
kina i spacer po Malcie z możliwością czynnego udziału w Błaszczyk, Wiktoria Chwiłowicz, Katarzyna Kordus i Marta 
sportowych zmaganiach pontonowych i saneczkowych. Kaczmarek oraz Nicola Dopierała z Anią Dopierała.
Uczestnikom nie brakowało chęci do zabawy i wypoczynku. Jezioro Jamno jest równie atrakcyjne- grupa zaliczyła rejs 
,,MINI OBÓZ WĘDROWNY’’-  Ośrodek Kultury  zorgan- statkiem „Mila” i podziwiała linię brzegową tego pięknego 
izował dwa turnusy obozu dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. W jeziora zalewowego, każdy mógł wejść na mostek kapitański i 
lipcowym turnusie wzięło udział 35 dzieci a w sierpniowym 37 zrobić sobie zdjęcie w czapkach pirackich i marynarskich  w 
dzieci. Program obozu zakładał zwiedzanie ciekawych miejsc obecności kapitana statku. 
Wielkopolski, organizacji zabaw rekreacyjno – sportowych, Leszek Stanisławski i Elżbieta Kordus przeprowadzili 
profilaktycznych i innych mogących wzbudzić osobowości i warsztaty szkoleniowe z zakresu sportów obronnych, strze-
zainteresowania uczestników. Uczestnikom obozu zapewniono lectwa kulowego i pneumatycznego. 
opiekę pedagogiczną i medyczną. Codzienne autokarowe Odbyły się też Indywidualne Zawody Strzeleckie z KPN i Rzut 
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Lotką .
Zwycięzcami zostali w kat. Dziewcząt: OŚWIATA
I miejsce – Marta Kaczmarek INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 
II miejsce – Katarzyna Kordus SPRAWIE NAUKI ZAWODU
III miejsce – Kinga Wojciechowska Przypominamy, że pracodawcom, którzy zawarli z mło-
W kat. Chłopców docianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygot-
I miejsce – Artur Kędzia owania zawodowego przysługuje dofinansowanie z tytułu 
II miejsce – Michał Walczak kosztów kształcenia. 
III miejsce – Bartosz Wójcik Dofinansowanie przyznaje Burmistrz właściwy ze względu na 
Szkolne Koło LOK prowadzi cykl spotkań pt. „Spotkania z miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze 
ciekawymi ludźmi”. Na obozie  takie spotkanie odbyło się z decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w 
uczestnikiem pokojowej misji ONZ w Syrii Panem Dariuszem w/w ustawie. Wsparcie finansowe jest przyznawane na 
Dopierałą. Pogadanka cieszyła się dużym zainteresowaniem. A wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od 
wystawa zdjęć przygotowana przez  Pana Darka i Panią Anię ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub 
była wprost oblegana przez wszystkich.  przyuczenia do wykonywania określonej pracy.  O zawarciu 
Codzienna poranna zaprawa o godz. 7,00 cieszyła się powo- umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego praco-
dzeniem szczególnie wśród  niektórych dziewcząt, które do dawca winien informować Burmistrza właściwego ze względu 
ostatniego dnia pobytu wytrwale brały udział w gimnastyce. na miejsce zamieszkania młodocianego, co umożliwi planow-
Atrakcją była przeprowadzona zaprawa przez Martynę anie środków na dofinansowanie Więcej informacji można 
Andrzejczak, która jak profesjonalistka przeprowadzała  uzyskać na stronie www.borekwlkp.pl w dziale Oświata.
zajęcia z dodatkiem rytmiki. Gry zespołowe bawiły wszystkich 
niezmiernie szczególnie  wśród fal morskich. NAUCZYCIELE AWANSUJĄ
Wyjazd do Kołobrzegu to była niezapomniana przygoda. Po  W dniach 10 i 11 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Borku 
spacerze ulicami miasta, oglądaniu statków i podziwianiu w Wlkp. przeprowadzone zostały egzaminy zawodowe dla 
deszczu fal odbijające się o falochrony na kołobrzeskim molo, nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianow-
uczestnicy obozu zwiedzili Muzeum Oręża Polskiego. anego. 
Malownicza miejscowość Gąski słynie z pięknej czystej plaży  W pierwszym dniu swój dorobek za okres stażu zaprezentowały 
i latarni morskiej, którą zdobyli obozowicze. Cała grupa trzy nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Władysława 
zaliczyła wspinaczkę na drugą pod względem wielkości w Jagiełły w Borku Wlkp.: P. Marcelina Kuczyńska, P. Arleta 
Polsce latarnię – 50,2 m n.p.m. Tyrakowska oraz P. Renata Wyrwińska. Wszystkie uzyskały 
Niespodzianką dla uczestników, a szczególnie uczestniczek pozytywny wynik z egzaminu. 
obozu był pokaz wizażu. Tę wspaniałą atrakcję, ktora cieszyla W kolejnym dniu do postępowania przystąpiło dwóch dydak-
sie dużym zainteresowaniem zapewniła kosmetyczka Pani tyków z tej samej szkoły podstawowej: P. Magdalena Lisiecka i 
Laura Pawlicka- Szczepaniak. P. Michał Szczepaniak, a także nauczyciel Zespołu Szkół im. 
Pani Małgorzata Stanisławska wystąpiła w roli „Perfekcyjnej Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. P. Marcin Roszak, 
Pani Domu” z TVN Style gościła w Willi Gemini  i sprawdzała  które również zakończyły sie pozytywnym wynikiem.
czystość w pokojach. W dniu 3 sierpnia br. w siedzibie Wydziału Nadzoru Pedago-
Projekt dofinansowano ze środków Starostwa Powiatu gicznego w Lesznie, egzamin na nauczyciela dyplomowanego 
Gostyńskiego oraz Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. zadała nauczycielka z Zespołu Szkół w Borku Wlkp. P. Elżbieta 
Organizatorzy obozu w Mielnie składają podziękowania Wojciechowska.
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
realizacji tego projektu, a w szczególności dziękujemy: OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE SZKÓŁ
Starostwu Powiatowemu w Gostyniu, Urzędowi Miejskiemu w  Koniec roku szkolnego to czas na podsumowania osiągnięć 
Borku Wlkp., Państwu Grażynie i Henrykowi Adamkiewi- dydaktycznych w naszych szkołach. 
czom, Panu Piotrowi Sochackiemu, Państwu Jędryczkom, Pierwszą przeprawę egzaminacyjną mieli uczniowie klas 
Panu Dariuszowi Dopierale, Pani Laurze Pawlickiej Szcze- VI-tych, wypadli bardzo dobrze, zarówno na tle powiatu (22,80 
paniak, Pani Danucie Poloch, Pani Małgorzacie Stanisławskiej pkt) czy okręgu (23,76 pkt). Najlepiej zaprezentowali się 
oraz Pani Elżbiecie Banaszak za zaufanie i pomoc w organizacji uczniowie ze szkół w Zalesiu i Zimnowodzie (26,25 pkt). Nieco 
Akcji Lato z LOK 2010. niższy wynik osiągnęli szóstoklasiści z Wycisłowa (24,00 pkt). 
Dla sportowców Uczniowski Klub Sportowy zorganizował Znaczny wzrost uzyskanego rezultatu (o 3 pkt) w porównaniu z 
sportowe obozy, w których łącznie uczestniczyło ok. 50 dzieci i ubiegłym rokiem zauważyć można w boreckiej podstawówce. 
młodzieży z naszej gminy. W drugiej połowie sierpnia odbyły Warto również podkreślić, że na terenie naszej gminy został 
się dwa zgrupowania, przygotowujące młodych piłkarzy do osiągnięty przez jedną z uczennic maksymalny wynik 40/40 
sezonu 2010/2011, które prowadził Tomasz Gawroński. pkt. Uzyskane w tym roku wyniki napawają optymizmem przed 
Zajęcia z zakresu piłki ręcznej dla dzieci z rocznika 2000 i kolejnymi wyzwaniami, jakie stoją przed absolwentami szkół 
młodszych prowadziła Elżbieta Wojciechowska. Grupa ta w podstawowych. 
tym roku rozpocznie zmagania na arenie sportowej i będzie Swój bardzo ważny egzamin mają również za sobą gimnaz-
grała o Mistrzostwo Wielkopolski w Piłkę Ręczną w kategorii jaliści klas trzecich. Pod koniec kwietnia przystąpili do 
Dzieci Młodsze. sprawdzenia wiedzy w trzech zakresach tematycznych: 

humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym oraz języku 
obcym (język angielski i niemiecki). I w tym przypadku jako 
gmina wypadliśmy bardzo dobrze, o czym świadczy wynik 
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30,62 z części humanistycznej; 24,06 – matematyczno- Największa tegoroczna inwestycja w placówkach oświa-
przyrodniczej oraz 31,02 i 27,38 z języków obcych. Warto towych rozpocznie się w Zespole Szkół w Zimnowodzie. Już na 
wspomnieć o wynikach osiąganych przez powiat: 28,41 (H), początku października rozpocznie się rozbudowa szkoły,  która 
22,35 (M-P), 28,86 i 28,97 (JO). Wyników naszych gimnazjal- potrwa do końca tego roku szkolnego. 
is-tów nie można powstydzić się na tle całej Wielkopolski 29,11 Bieżących remontów wykonano także w Przedszkolu  
(H), 23,35 (M-P),  29,85 i 29,24 (JO). W tym miejscu należy Samorządowym w Karolewie.  Odświeżono szatnie, wymien-
podkreślić bardzo dobrą postawę klas III oraz pracę personelu iono okno, zmodernizowano kuchnię wymieniono balustradę 
dydaktycznego boreckiego gimnazjum, o czym świadczyły przy wejściu głównym i bocznym   do przedszkola.
osiągane poszczególne wyniki: 31,91 (H), 24,79 (M-P), 27,47 
(JN) i 31,02 (JA). NOWY ROK SZKOLNY W LICZBACH 
Reasumując, należy pogratulować wszystkim osiąganych Blisko 1100 uczniów oraz 250 przedszkolaków rozpoczęło 
wyników i liczyć, że w kolejnych latach poziom kształcenia w nowy rok szkolny w szkołach i przedszkolu na terenie gminy 
naszych szkołach nie będzie niższy od tegorocznych średnich, Borek Wlkp. W tym roku po raz pierwszy od początku 
co zapewne pozytywnie wpłynie na przyszłość naszej gminy. powstania Zespołu Szkół w Borku Wlkp. nie utworzono klas  
Wyniki sprawdzianów klas VI-tych: liceum profilowanego z uwagi na brak chętnych. Dużym 
SP Borek Wlkp. - 22,19, SP Wycisłowo - 24,00, SP Zalesie - zainteresowanie jak każdego roku cieszył się nabór do Zasad-
26,25, SP Zimnowoda - 26,25, niczej Szkoły Zawodowej. Władze gminy stworzyły 
Powiat gostyński - 22,80, Województwo wielkopolskie - 23,76 możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego w 
Wyniki egzaminów klas gimnazjalnych: naszych  placówkach wszystkim dzieciom z naszej gminy, z 
Gimnazjum Borek Wlkp.: Część humanistyczna - 31,91, Część  czego korzysta około 80% dzieci.  Oddziały 5-godzinne dla 
matematyczno-przyrodnicza -24,79, Język angielski - 31,02, maluchów utworzono w szkołach podstawowych w Borku 
Język niemiecki - 27,47 Wlkp., Zimnowodzie, Wycisłowie i Zalesiu. Od tego roku w 
Gimnazjum Zimnowoda: Część humanistyczna - 23,69, Część  Przedszkolu Samorządowym w Karolewie utworzone zostały 
matematyczno-przyrodnicza- 20,13, Język niemiecki -27,13 tylko oddziały 9-godzinne, co zostało spowodowane tego-
Gmina Borek Wlkp.: Część humanistyczna – 30,62, Część  rocznym naborem do przedszkola.
matematyczno-przyrodnicza -24,06, Język angielski – 31,02, 
Język niemiecki – 27,38, PO RAZ PIERWSZY 
Powiat gostyński: Część humanistyczna – 28,41, Część  WOJEÓDZKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO
matematyczno-przyrodnicza – 22,35, Język angielski – 28,86, W nowej hali sportowej LO w Gostyniu 1 września 2010 roku 
Język niemiecki – 28,97, odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2010. Na 
Województwo wielkopolskie: Część humanistyczna – 29,11, uroczystość została zaproszona delegacja Gimnazjum w 
Część  matematyczno-przyrodnicza -23,35, Język angielski – Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. 
29,85, Język niemiecki – 29,24. Szkołę reprezentował: poczet sztandarowy w składzie: Albert 

Jańczak, Ksenia Rożek i Małgorzata Marciniak oraz 17 
OŚWIATA ZMIANY - ZMIANY ORGANIZACYJNE osobowa klasa reprezentacyjna złożona z uczniów wyróżni-

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego dokonano kilku onych w roku 2009/2010 z klas pierwszych i drugich gimnaz-
zmian organizacyjnych. Zmiany te w szczególności związane jum. Podczas uroczystego ślubowania gimnazjalistów powiatu 
są z poprawą warunków nauki w szkołach i przedszkolu. Z gostyńskiego Zespół Szkół im. Powstańców Wielko-polskich 
dniem 31 sierpnia br. odeszła na zasłużoną emeryturę  dyrektor w Borku Wlkp. reprezentowały uczennice: Kinga Gross  i  
Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie – Elżbieta Sikora z Gimnazjum w Borku Wlkp. 
Pani Barbara Wawrzyniak. Z dniem 1 września br. obowiązki 
dyrektora pełni Pani Renata Matelska. Zmiany te dotyczą „OLIMP”
równieżSzkoły Podstawowej w Zalesiu - dotychczasowa „OLIMP” to cykliczna impreza, której organizatorem jest 
dyrektor Pani Elżbieta Wojtkowiak z dniem 31 sierpnia odeszła Szkoła Podstawowa w Wycisłowie.  22 czerwca 2010 roku 
na emeryturę, a jej obowiązki przejęła Pani Donata Matekcka.  odbyły się XIV rozgrywki piłki ręcznej dziewcząt i piłki nożnej 
Duże zmiany organizacyjne wprowadzono również  w Szkole chłopców. W rozgrywkach brało udział 8 placówek szkolnych z 
Podstawowej w Borku Wlkp. Od początku roku szkolnego do Borku Wlkp., Zalesia, Zimnowody, Pogorzeli, Kunowa, 
placówki uczęszcza grupa małych przedszkolaków (3-4 latki), Szelejewa i Goli. Pierwsze trzy miejsca na podium uhonoro-
które mają zapewnioną 5-godzinna opiekę. W szkole  wano pucharami oraz piłkami, pozostałe drużyny otrzymały 
wydzielone odrębne piętro dla uczniów oddziału przed- statuetki i piłki, oraz pamiątkowe dyplomy. Rozegrano 20 
szkolnego oraz nauczania wczesnoszkolnego. Dzieci mogą meczy, w których wyłoniono zwycięzców.
korzystać z odnowionych sal dydaktycznych, odrębnych Rozgrywki piłki ręcznej dziewcząt:
świetlic, a także ze specjalnie przygotowanego kącika multi- I miejsce zdobyła SP Pogorzela,
medialnego. Dla maluszków przewidziano również odrębny II miejsce zdobyła SP Wycisłowo,
plac zabaw dla dzieci, który zacznie funkcjonować od wiosny III miejsce zdobyła SP Zimnowoda.
2011. Rozgrywki piłki nożnej chłopców:
Znaczące remonty nastąpiły także w  Szkole Podstawowej w I miejsce zdobyła SP Wycisłowo,
Zalesiu, gdzie dokonano przeniesienia najmłodszej grupy do w II miejsce zdobyła SP Zimnowoda,
pełni wyposażonej i wyremontowanej sali dydaktycznej. III miejsce zdobyła SP Kunowo.
Dokonano także wymiany okien i innych drobnych napraw. 
W Zespole Szkół w Borku Wlkp. naprawiono parkiet w Sali 
gimnastycznej, z której korzystają uczniowie tej placówki.
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– 144 pkt.
PRZEZ ŻYCIE Z WIARĄ W LECHA W rozgrywkach z karabinka pneumatycznego – 10 m zwycięz-

W piątek 17 września br. przedstawiciele Wiary Lecha zawitali cami zostali:
do Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie. I miejsce – Mateusz Kordus- 57 pkt.
Ich obecność miała związek z finałem akcji „Przez życie z II miejsce – Robert Kościelny – 56 pkt.
Wiarą w Lecha". Wielkopolscy Kibole rozdali ponad 120 III miejsce - Jacek Charduś 
odblaskowych kamizelek naszym przedszkolakom. Pucharu sponsorowali:
Już po założeniu kamizelek przez dzieci widać było wielką Urząd Miejski Borku Wlkp. -  karabinek sportowy
radość małych kibiców Lecha Poznań z możliwości noszenia Pan Łukasz Jańczak.-  karabinek pneumatyczny
herbu wielkopolskiej drużyny na piersi. Nie da się ukryć, że Zawody obsługiwali: kierownik zawodów- Leszek Matelski, 
świadomość naszych przedszkolaków w tej kwestii nie jest sędziowie: Mieczysław Stanisławski, Andrzej Wojtkowiak, 
znikoma, gdyż w ich domach z pokolenia na pokolenie Kamil Stachowiak, Sławomir Puślecki, Kazimierz Półtoraczyk 
kontynuowana jest tradycja kibicowania tej drużynie. i Marian Matuszewski. Kuchni doglądał Bogdan Gaworski.
Na odblaskowych kamizelkach, które dostały przedszkolaki Kolejnymi zawodami strzeleckimi, które odbyły sie 18 
pojawił się logotyp „Wiary Lecha" oraz herb Lecha Poznań. wrzesnia br. na strzelnicy sportowej LOK w Borku Wlkp. był 
Akcja fanów Kolejorza cieszyła się olbrzymim zainteresowa- Trójbój Strzelecki o Mistrza LOK 2010, w kategorii: karabin 
niem, nie tylko przedszkolaków, ale również ich rodziców oraz sportowy, pistolet sportowy oraz karabinek pneumatyczny.
pracowników placówek oświatowych. Wiara Lecha zapewnia, W zawodach startowali  członkowie Ligi Obrony Kraju w 
że będzie zasypywać gruszek w popiele i już planuje kolejne Borku Wlkp. W wyniku zaciętej rywalizacji zwycięzcami 
akcje. zostali: 

I miejsce – Sławomir Puślecki 268 pkt.
BORECKIE STRZELANIA II miejsce –Matuszewski Marian 252 pkt.

Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp. było organizatorem III miejsce – Wojtkowiak Andrzej 247 pkt.
Indywidualnych Zawodów Strzeleckich, które odbyły się Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami i dyplomami.
25.07.2010r., na Strzelnicy LOK w Borku Wlkp.  W strzelaniu Obsługa zawodów:
z karabinka pneumatycznego  i karabinu sportowego rywali- Kierownik zawodów Matelski Leszek sędzia kl. I
zowało 109 zawodników, poniżej wyniki najlepszych strzel- Sędzia główny Półtoraczyk Kazimierz sędzia kl. III
ców. Sędzia stanowiskowy Wojtkowiak Andrzej sędzia kl. III
Indywidualne Zawody Strzeleckie dla społeczeństwa z Sędzia obliczeniowy i punktowy Stanisławski Mieczysław 
Karabinka Pneumatycznego sędzia kl. III
I miejsce – Mariusz Kołacki 47/50 pkt. Sędzia tarczowy Antczak Roman sędzia kl. III
II miejsce – Kazimierz Strzelczyk 46/50 pkt. Sędzia karabinek pneumatyczny Matuszewski Marian.
III miejsce – Leszek Gościniak – 40/50 pkt.. Sekretariat Matelski Leszek sędzia kl. I
Indywidualne Zawody Strzeleckie dla dzieci i młodzieży  z Obsługa kuchni Gaworski Bogdan i Dolny Bronisław.
Karabinka Pneumatycznego   Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!
I miejsce – Wojciech Ciszyński 43/50 pkt.
II miejsce –Patryk Gościniak 39/50 pkt. „WSZYSTKO CO DOBRE, SZYBKO SIĘ KOŃCZY”
III miejsce – Piotr Strzelczyk  35/50 pkt. Powszechnie znane powiedzenie „Wszystko, co dobre szybko 
Indywidualne Zawody Strzeleckie dla społeczeństwa z się kończy” towarzyszyło uczestnikom „Zakończenia Lata 
Karabinka Pneumatycznego, w których najlepszy okazał się  2010”. Plenerowa impreza zorganizowana przez Bibliotekę 
Mateusz Kordus 47/50 pkt. Publiczną oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku 
Indywidualne Zawody Strzeleckie dla społeczeństwa z Wlkp. odbyła się 26 sierpnia na „Placu pod Dębem”. Wspólną 
Karabinu Sportowego do tarczy punktowej zabawą i z uśmiechem zakończony został cykl wakacyjnych 
I miejsce – Zdzisław Schreiber 35/50 pkt. atrakcji.
II miejsce – Dawid Werbliński  27/50 pkt. Swoją obecnością imprezę zaszczycili: Sekretarz Borku Wlkp. 
III miejsce –Ewa Werblińska –25/50 pkt. Elżbieta Pawlak, Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy 
Indywidualne Zawody Strzeleckie z Karabinu Sportowego Bolesław Wolniewicz, Kierownik leszczyńskiego oddziału PIP 
dla społeczeństwa do zapadek Danuta Goździewicz- Suchanek oraz  Katarzyna Kamińska – 
I miejsce –Ewa Werblińska 50/50 pkt. inspektor KRUS.
II miejsce – Dawid Werbliński  50/50 pkt. Program imprezy oparty był na radosnych zabawach przy 
III miejsce –Mateusz Kordus–40/50 pkt. muzyce oraz konkurencjach z nagrodami. Dzieci wspólnie i z 
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, które  ochotą brały udział we wszystkich proponowanych przez 
fundowało Szkolne Koło LOK oraz sponsoży. Zawody instruktora M- GOK Justynę Chojnacką tańcach i zadaniach. 
przebiegały w spokojnej atmosferze pełnej zdrowej rywaliza- Uczestnicy po każdej zabawie częstowani byli cukierkami, 
cji. jednak największą frajdę sprawił im sfinansowany przez 
Nieco później, bo 5 września  Liga Obrony Kraju Borek Wlkp. Organizatorów dmuchany zamek oraz trampolina. Zabawa na 
zorganizowała strzeleckie zawody sportowe. W zawodach z tych urządzeniach była całkowicie bezpłatna, co spowodowało, 
karabinka sportowego na odległość 50 m wystartowało że zjazdom i podskokom nie było końca. Uśmiechnięte miny 
dwadzieścia osiem czteroosobowych drużyn. Zwycięzcami uczestników i błysk w oczach tych najmłodszych i tych 
została OSP Strzyżewko zdobywając 162 pkt. i zajmując starszych potwierdziły, że ta atrakcja to strzał w dziesiątkę. 
pierwsze miejsce. Na kolejnych miejscach uplasowały się Spożytkowaną radośnie energię dzieci regenerowały pysznym 
drużyny Unirol Borek Wlkp. - 151 pkt. I drużyna SEZAM Śrem plackiem drożdżowym. Wyśmienita była także pizza zapew-
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niali uczestnicy konkursu w „jedzeniu pizzy na czas”. Kawał-
kami pospiesznie delektowały się cztery drużyny po osiem WARCABOWE ZMAGANIA
osób. Zmagania „zwycięskim kęsem” wygrała grupa Doros- Dnia 12 września  na Strzelnicy  Sportowej LOK w Borku 
łych zaproszonych gości: przedstawicieli mediów, Urzędu, PIP, Wlkp. odbyły się Otwarte Mistrzostwa Warcabowe Powiatu 
KRUS. Przygotowany kącik wizażystki, gdzie ozdabiane były Gostyńskiego w  warcabach 64 – polowych w grze błyskawi-
twarze dzieci także wzbudzał duże zainteresowanie. Za sprawą cznej. 
kilku pociągnięć pędzelkiem na policzkach najmłodszych Imprezę zorganizowała borecka Rada Miejsko – Gminna 
pojawiały się piękne kolorowe malunki. Ludowych  Zespołów Sportowych przy współudziale Sta-
W trakcie imprezy nagrodzono laureatów konkursu pla- rostwa Powiatowego w Gostyniu oraz Miejsko – Gminnego 
stycznego zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną oraz Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. W 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.    za w od a ch  w zi ęło  u dz ia ł 3 4  gr ac zy , s ęd zi ą g łó w ny m  tu rn ie ju był 
ph. „Bezpieczny wypoczynek latem” oraz konkursu przygo- p. Henryk Wachowski. W mistrzostwach  poszczególne 
towanego przez Przedstawicieli Inspekcji Pracy oraz KRUS ph. miejsca zajęli:
,,Krzewienie wiedzy BHP”, który przeprowadzono podczas KATEGORIA DZIECI
dwóch turnusów Mini Obozu Wędrownego zorganizowanego I MIEJSCE – Mariusz Szkudlarek
przez M–GOK. Autorzy najciekawszych prac odebrali II MIEJSCE – Patryk Wojtkowiak
atrakcyjne nagrody, dyplomy oraz gratulacje z rąk organiza- III MIEJSCE – Katarzyna Wojtkowiak
torów. W imprezie wzięło udział około 100 osób. IV MIEJSCE – Marlena Ławniczak
Organizatorzy dziękują za wsparcie finansowe sponsorom: V MIEJSCE – Zofia Sikora
p. Piotrowi Kędzia oraz p. T. Ratajczak. VI MIEJSCE –Wojciech  Sikora

KATEGORIA MŁODZIEŻ
PILNE KLUBOWICZKI I MIEJSCE – Robert Przybylak

Mimo sezonu urlopowego na spotkania Klubu Miłośników II MIEJSCE – Kamil Borowczyk
Książek, działającego przy Bibliotece Publicznej w Borku III MIEJSCE  - Erwin Kuszyński
Wlkp. przybyły wszystkie klubowiczki. IV MIEJSCE – Adam Walczak
Tematem przewodnim lipcowego spotkania, były książki V MIEJSCE – Emil Andrzejewski
nominowane do Literackiej Nagrody „NIKE” 2010. Na drugim VI MIEJSCE – Patryk Skorupka
z nich, Panie zainspirowane książką Apolonii Olejniczak pt. KATEGORIA DOROŚLI
”Gdzieś tam na Biskupiźnie…”, rozmawiały o biskupiańskich MĘŻSZCZYŹNI
obrzędach weselnych oraz o zwyczajach  związanych z I MIEJSCE – Robert Kątny
zamążpójściem w różnych regionach Polski. II MIEJSCE – Tomasz Przybyłek
Uwieńczeniem wakacyjnych wrażeń było wrześniowe III MIEJSCE –Edward Karpiński
spotkanie, na którym czytelnicy boreckiej książnicy, mieli IV MIEJSCE – Roman Gesselle
przyjemność spotkać się z Haliną Radoła - na co dzień instruk- V MIEJSCE – Stanisław Glura
torem BPMiG w Gostyniu, a z zamiłowania esperantystką i VI MIEJSCE – Berak Rafał
podróżniczką. Prelegentka poprzez barwną prezentację KOBIETY
slajdów i ciekawych eksponatów przeniosła słuchaczy na Kubę I MIEJSCE – Lucyna Głogińska
– magiczną wyspę Fidela Castro. II MIEJSCE –Anna Kaźmierczak
Wszystkich, których pasją jest czytanie książek zapraszamy na III MIEJSCE – Anna Wojtkowiak
kolejne spotkanie Klubu Miłośników Książek, które odbędzie Pierwsze trójki uhonorowano pucharami, dyplomami oraz 
się 7 października 2010 roku. nagrodami rzeczowymi, które otrzymali również zawodnicy 

uplasowani na miejscach od IV – VI. Ponadto trofea dla 
„BORKOWIACY” NA TARGACH najlepszych zawodników Powiatu Gostyńskiego w kategorii 

„SMAKI REGIONÓW” dorosłych otrzymali: p. Stanisław Glura oraz p. Lucyna 
W dniach  od 11 - 14 września br. na terenie Międzynaro- Głogińska. 
dowych Targów Poznańskich odbyły się Targi „Smaki Regio- W ceremonii wręczenia turniejowych laurów wzięli udział: 
nów” promujące żywność lokalną, regionalną, tradycyjną i Wicestarosta  p. Janusz Sikora, Sekretarz Gminy Borek Wlkp. 
ekologiczną. Na stoiskach poszczególnych województw p. Elżbieta Pawlak  oraz Przewodniczący Rady LZS w Borku 
można było znaleźć wina, nalewki, chleby, ciasta, wędliny, Wlkp. p. Stefan Wawrzyniak. Nagrody rzeczowe dla dorosłych 
sery, przetwory warzywne i owocowe oraz wiele innych, uczestników turnieju ufundował p. Rafał Berak. 
tradycyjnych smakołyków charakterystycznych dla różnych 
części Polski. W ramach wystawy odbywały się degustacje 
regionalnych potraw ,wybrane produkty można było również 
zakupić. Ekspozycji towarzyszyły występy artystyczne UWAGA  MIESZKAŃCY BORKU WLKP.!
zespołów ludowych i folklorystycznych , podczas których miał W związku z często pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi 
okazję zaprezentować się Zespół Regionalny w-c publicznych uprzejmie informujemy, że ogólnodostępne  
„Borkowiacy”, który przybył do Poznania  na zaproszenie  szalety publiczne mieszczą się w budynku socjalnym na 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. nowym  targowisku w Borku Wlkp. Jednocześnie inform-
Po udanym występie, pełni wrażeń członkowie Zespołu udali ujemy, że w budynku ratusza szalety publiczne zostały zlikwi-
się do Palmiarni, gdzie oprócz relaksu wśród egzotycznej dowane.
roślinności mogli podziwiać wystawę czasową motyli z całego 
świata.

INFORMACJE, OGŁOSZENIA !
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Szkolna, Szosa Jaraczewska, Wąska, Zdzieska, Zdzież, 
UWAGA!  Zmiana siedziby BIBLIOTEKI Zielona, Karolew, Dorotów, Trzecianów Osiedle, Siedmio-
Uprzejmie informujemy użytkowników Biblioteki Publicznej rogów Pierwszy.
w Borku Wlkp., iż w dniach 27.09 - 1.10.2010 r.  Biblioteka Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Borku Wlkp 
będzie nieczynna z powodu zmiany siedziby. Tymczasowa (siedziba sala lekcyjna  w Szkole Podstawowej w Borku 
siedziba Biblioteki od dnia 4.10.2010 r. mieścić się będzie w Wlkp- wejście główne do szkoły(sala na wprost wejścia )
budynku przy Stadionie Miejskim (ul. Sportowa). Strumiany, Jeżewo, Frasunek, Liż, Stawiszyn , Bruczków 
Serdecznie zapraszamy! Trzecianów wies, Skoków, Skokówko, Zalesie, Zacisze Wgoda 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Koszkowie
LIKWIDACJA REWIRU DZIELNICOWYCH (siedziba świetlica wiejska)

Z dniem 30 września br. został zlikwidowany  Rewir Dzielni- Studzianna, Osówiec Grodnica, Dąbrówa, Ustroie, Jawory, 
cowych w Borku Wlkp., a z dniem 1 października 2010 r został Wroniny, Koszkowo, Wycisłowo.
utworzony posterunek Policji w Borku Wlkp., który jako  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Zimnowodzie 
komórka organizacyjna bezpośrednio podporządkowana (siedziba w Zespole Szkół )
Komendantowi Policji w Gostyniu będzie funkcjonować w Głoginin, Bolesławów, Leonów, Maksymilianów, Cielmice, 
oparciu  o dotychczasową bazę lokalową Rewiru Dzielni- Siedmiorogów Drugi, Zimnowoda Celestynów.
cowych w Borku Wlkp. i swym zasięgiem obejmować będzie 
gminę Borek Wlkp. i Gminę Pogorzela. ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
Wyznaczenie siedziby Posterunku w Borku Wlkp. dla gmin Jesteśmy już po pierwszym wdrożeniu aplikacji Systemu 
Borek Wlkp. i Pogorzela zostało podyktowane zagrożeniem Obiegu Dokumentów i spraw mis-Parter 21 Urzędy. Jest to 
bezpieczeństwa i rozmieszczeniem infrastruktury łączno- profesjonalny system zarządzała dokumentami w administracji 
ściowej Policji. Powyższe usprawni wykonawstwo zadań rządowej i samorządowej. System daje Nam możliwość 
poprzez stworzenie możliwości szybkiego  bezpośredniego grupowania danych, ich katalogowania, wyszukiwania i 
kontaktu z osobami pokrzywdzonymi i świadkami zdarzeń oraz analizowania. Program wykorzystuje zaawansowane moż-
umożliwi niezwłoczne podjęcie działań związanych z zawia- liwości tworzenia obiegu dokumentów, przydzielania up-
domieniem o przestępstwie i zabezpieczeniem miejsca rawnień oraz pracy grupowej w strukturach rozproszonych. 
zdarzenia, a także w znacznym stopniu obniży koszty realizacji Zastosowanie tego systemu umożliwia usprawnienie obsługi 
ustawowych zadań Policji. Ponadto zostanie spełniony mieszkańców, poprzez dostęp uprawnionych osób do kom-
zgłaszany przez mieszkańców, szczególnie obszarów wiejskich pletnych informacji dotyczących toczących się spraw, nadzo-
– postulat dostępność do policjantów służby kryminalnej. rowanie terminów realizacji spraw, znaczne skrócenie dostępu 
W wyniku zmian kadrowych , pełnienie obowiązków kie- do poszukiwanych informacji i dokumentów, uporządkowanie 
rownika Posterunku Policji w Borku Wlkp. powierzono Panu i szybki dostęp do dokumentów i rejestrów w Urzędzie np. 
Przemysławowi Giemza. Kierownik Policji zarządza siedmio uchwał, zarządzeń., prowadzenie rejestrów dokumentów, 
osobową kadrą policyjną. Przekazanie obowiązków przez tworzenie i wydruk raportów, przeszukiwanie baz danych 
Komendę Powiatową Policji w Gostyniu nastąpiło w dniu według kryteriów.
1 października 2010 r. w obecności władz samorządowych Wszystkie zarejestrowane dokumenty w tej aplikacji zawierają  
Borku Wlkp i Pogorzeli. szczegółowe informacje, jakie są umieszczone w ciągu całego 

cyklu życia dokumentów. Istotne jest to że większość często 
WYBORY SAMORZĄDOWE wykorzystywanych informacji (adres, sprawa) pokazywana 

Dnia 21 listopada 2010 r. w godzinach od 8.00 d 22.00  odbędą jest bezpośrednio na formularzu dokumentu, bez konieczności 
się wybory do rad  gmin, rad powiatów i sejmików woje- sięgania do ukrytych okien i aplikacji. Na etapie rejestracji 
wództw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy dokumentu są rejestrowane między innymi:
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zgodnie z data wpływu, data zapisu, użytkownik rejestrujący dokument i 
Uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. nastąpiła zmiana jego komórka organizacyjna, instytucja lub osoba z która 
obwodów głosowania na terenie Borku Wlkp. – ze wzg- dokument jest związany- źródło, numery dokumentu (może 
lędów organizacyjnych zwiększyła się liczba obwodowych być wiele numerów jeżeli przypisane jest do kilku różnych 
komisji wyborczych z 4 do 5. Dotychczas na terenie Borku spraw). W trakcie kwalifikacji i dekretacji pisma otrzymujemy 
Wlkp. głosowanie przeprowadzano w  dwóch obwodowych informację o sprawie z jaką jest powiązany i informacje o 
komisjach wyborczych , od tej pory na terenie Borku Wlkp. sprawie, kategoria sprawy, rodzaj, termin, priorytet, osoba 
będą pracowały trzy obwodowe komisje wyborcze. Okręgi odpowiedzialna.
wyborcze pozostały bez zmian. Niżej podajemy nowe granice Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w 
obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych. naszym Urzędzie wymaga najpierw sprawnego posługiwania 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Borku Wlkp się aplikacją przez  urzędników. W chwili obecnej urzędnicy 
( siedziba mała sala gimnastyczna) zostali przeszkoleni i  do końca br. będą pracować w systemach 
ul. A.Asnyka, A.Mickiewicza, Droga Lisia, Dworcowa, roboczych. Elektroniczny obieg dokumentów zostanie 
E.Bojanowskiego, Farna, Głosiny, H.Sienkiewicza, Jeżewska, wprowadzony z dniem 2 stycznia 2011r.  Nie wiąże się to 
J.Slowackiego, Klińskiego, Koźmińska, Lisiagóra, M.Konop- jednak ze zmianami w obsłudze naszych klientów . Na początek 
nickej, Osiedle 600 Lecia, Pogorzelska , Powstańców Wlkp, to przede wszystkim dużo więcej pracy dla urzędników a 
Rynek, Rynkowa klienci będą mogli w Biuletynie Informacji Publicznej  na 
Obwodowa Komisja Wyborcza r 2 w Borku Wlkp bieżąco kontrolować przebieg swojej sprawy.  Szczegółowe 
(siedziba duża sala gimnastyczna) informacje wiążące się bezpośrednio z obsługą mieszkańców 
ul. Skokowska, Sportowa, S.Gogulskiego, S.Żeromskiego, przekażemy w grudniowym wydaniu Naszego Magazynu.
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„Borkowiacy” na Targach „Smaki Regionów” Mistrzostwa Warcabowe 

“Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Borku Wlkp.” Wakacje z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury

Laureaci Konkursu Plastycznego KRZEWIENIE WIEDZY BHP ORLIK
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Odbiór drogi w Studziannie Wizyta Francuzów


