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Pałac w Zalesiu przed remontem 









Uroczyste przecięcie wstęgi

Świetlica w Zalesiu

 
W związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 
socjalnym,  realizacja stypendium szkolnego nastąpi w czerwcu 2012r. Wypłata stypendium szkolnego dotyczy 
tych osób, które we wrześniu 2011r. złożyły wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 
2011/2012. 
Ponadto informujemy, że wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 należy złożyć 
w okresie od 01.09.2012r. do 15.09.2012r. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Borku Wlkp.
Szczegółowych informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego można uzyskać w siedzibie 
tutejszego ośrodka, pokój nr 4 lub pod nr telefonu: (65) 571-59-77. 

Rada Ministrów 9 maja 2012r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu 
wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby tj. matka, ojciec lub 
opiekun faktyczny dziecka, mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012r. ustalone prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, otrzymają 
dodatkową pomoc w wysokości 100 zł miesięcznie. Wniosek o przyznanie pomocy należało złożyć do 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. w terminie do 31 maja 2012r. Wnioski  
złożyło  15  osób.

W maju z inicjatywy Sióstr Służebniczek NPNMP powstała świetlica 
środowiskowa. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00 Dom 
Sióstr przy ul. Zdzieskiej, jest miejscem spotkań dzieci, które oprócz pomocy w 
nauce, mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań (np. doskonalenia 
znajomości języków obcych). 
Świetlica cieszy się dużym powodzeniem, ponieważ oprócz ćwiczeń 
poprawiających stan wiedzy, nie brakuje także zabaw oraz zajęć sportowych. Po 
wysiłku fizycznym i umysłowym, dzieci mogą liczyć na „słodkie co nieco”, aby 
zregenerować siły i w doskonałym nastroju wrócić do domu.
Pragniemy również poinformować, że pobyt w świetlicy jest bezpłatny, natomiast w 
okresie wakacyjnym świetlica będzie nieczynna.

STYPENDIA SZKOLNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE
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Dzień babci i dziadka.



Zwycięzcy OTWP -  grupa I



Warsztaty plastyczne Warsztaty plastyczne

Spotkanie autorskie



Zwycięzcy konkursu

Jasełka 



“Ferie w podróży” - sołectwo Wycisłowo

FAKIR-SHOW - ferie w M-GOK

Ferie zimowe w Bibliotece
Półkolonie ze szkolnym kołem LOK

Półkolonie szkolne - SP Borek



Turniej piłki ręcznej







Otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej

PrzedszkolakiPrzedszkolaki

Otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej




