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Szkoła imienia Św. Jana Pawła II
23 października 2016 r. Szkoła 

Podstawowa w Moskurni święto-
wała wielką uroczystość – nadanie 
imienia św. Jana Pawła II. 

Niedzielna uroczystość to finał 
wielomiesięcznych przygotowań. 
W 2012 r. społeczność Szkoły 
Podstawowej w Moskurni podjęła 
starania o nadanie imienia szkole. 

W międzyczasie szkoła organi-
zowała konkursy i różne przedsię-
wzięcia związane z życiem 

i działalnością Jana Pawła II. 10 
maja 2016 r. Rada Pedagogiczna, 
Rada Rodziców 

dokończenie - strona

Wizyta potomków  
Andrzeja Mielęckiego

PODRÓŻ DO ŹRÓDEŁ
17 sierpnia 1920, Katowice. 

Polski  lekarz Andrzej Mielęcki 
w przypływie ludzkiego  odru-
chu i zgodnie z przysięgą Hi-
pokratesa łapie za torbę i zbiega 
na ulicę, aby opatrzyć rannych 
Niemców. Wie, że tutaj chodzi 
o ludzkie życie. Niespodziewa-
nie doktor zostaje brutalnie za-
atakowany przez grupę niemiec-
kich bojówkarzy. Ktoś wzywa 
ambulans. Napastnicy wyciągają 
konającego z auta  - katują go, 
a zwłoki wrzucają do rzeki Rawy. 
8 dni później ciało doktora zło-
żono do grobu rodzinnego na 
cmentarzu w Złotnikach. 

Zdarzenie było konsekwencją 
fałszywej informacji z prasy do-
tyczącej zajęcia Warszawy przez 
bolszewików. Niemieckie bo-
jówki zaatakowały m.in. polskie 
urzędy w Katowicach. Do akcji 
wkroczyli francuscy żołnierze, 
którzy przebywali na terenach 
plebiscytowych. Historycy uzna-
ją tragiczną śmierć Andrzeja 
Mielęckiego za jedną z przy-

czyn przyspieszenia wybuchu 
II powstania śląskiego. Kim był 
ten heroiczny lekarz i co wiemy 
o jego wcześniejszych losach?

Ceniony doktor
Urodził się 30 listopada 1864 

w majątku Hucisko w powiecie 
piotrkowskim. Gdy miał rok jego 
rodzice - Maria i Tertulian - osie-
dlili się w naszym Koźminku, 
zamieszkując tutejszy dworek. 
Gimnazjum skończył w Ostro-
wie Wielkopolskim, a medycynę 
w Berlinie i Monachium. Był 
cenionym ginekologiem. Przez 
dwie dekady pracował w Kato-
wicach, ale co roku spędzał letni 
urlop w Koźminku. Zasłużył się 
także dzięki swojemu ogromne-
mu i wszechstronnemu zaanga-
żowaniu społecznemu.

Honorowy patron
4 grudnia 1976 Szkole Podsta-

wowej w Koźminku nadano imię 
Andrzeja Mielęckiego, dzięki 
czemu na stałe jego postać wpisa-
ła się w żywą pamięć mieszkań-
ców i następnych pokoleń.

 40 lat później, 1-2 grudnia br. 

koźmineckie mury szkolne od-
wiedziła wyjątkowa grupa, która 
przyjechała do nas ze Szwajcarii 
i Kanady. Byli to członkowie ro-
dziny patrona: jego wnuk Piotr 
Temler, prawnuczki Karolina 
Temler z mężem Adamem oraz 
Monika Temler Maye wraz z sy-
nem Konradem, a praprawnu-
kiem doktora.

Fundusz sołecki
Fundusz sołecki – środki wy-

odrębnione z budżetu gminy, 
zagwarantowane na realizację 
przedsięwzięć służących popra-
wie życia mieszkańców. Podstawą 
prawną jego funkcjonowania jest 
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. 
o funduszu sołeckim. 

O tym na co zostaną prze-
znaczone środki w konkretnym 
sołectwie decydują mieszkańcy 
głosując w trakcie zebrania wiej-
skiego. Projekt wniosku doty-

czący funduszu sołeckiego może 
złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 
pełnoletnich mieszkańców sołec-
twa. Uchwała zebrania wiejskiego 
dotycząca wniosku musi zostać 
dostarczona wójtowi, burmistrzo-
wi lub prezydentowi do 30 wrze-
śnia roku poprzedzającego rok, 
w którym poniesione zostaną 
wydatki.

Jak wygląda fundusz sołecki 
na 2016 i 2017 rok - stona 4

Targowisko
Targowisko w Koźminku to 

jednocześnie wspołczesność i tra-
dycja. Jest częścią codzienności, 
ale jednocześnie nawiązuje do bo-
gatej historii Koźminka z czasów, 
kiedy był miastem i cieszył się 
przywilejami nadawanymi przez 
króla. I choć tamten Koźminek 
już nie istnieje, nadal jest targ. 
W każdą środę. Warto o tym 
pamiętać, ale aby o tym pamię-
tać, warto o tym przeczytać na  
stronach 7 i 8 

Zdrowych i spokojnych  
Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu 

dobrodziejstw  
w Nowym Roku 2017  

życzy Wójt  
i Rada Gminy Koźminek
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Drogi
W ramach zadań inwesty-

cyjnych realizowanych w roku 
2016 zostały przebudowane dro-
gi w miejscowości Bogdanów 
o nawierzchni asfaltowej o dłu-
gości 900 metrów i nawierzchni 
z tłucznia kamiennego o długości 
1410 metrów.  W miejscowości 
Słowiki zmodernizowano drogę 
o długości 420 metrów, która 
uzyskała nawierzchnie z tłucznia 
kamiennego.  

W miejscowości Koźmi-
nek wybudowano parking na 

39 miejsc i chodnik w ciągu  
ul. Słowackiego. Odcinek ul. 
Ogrodowej od skrzyżowania z ul. 
M. Konopnickiej do ul. A. Asnyka 
zyskał nową nawierzchni asfalto-
wa i nowe chodniki z betonowej 
kostki brukowej. Przedmiotowe 
zadanie obejmowało również wy-
mianę sieci wodociągowej.  Na 
ulicy Szkolnej przebudowana zo-
stała kanalizacja deszczowa.                     

Łączna wartość zadań to kwota 
w zaokrągleniu 680.000,00 tys. 
złotych.

Podatki
Stawki podatku rolnego na rok 

2017 nie zmieniają się pozostają 
na poziomie obecnych stawek 
z 2016r., podobnie jest z podat-
kiem od środków transportowych 
,  który tez w roku 2017 nie wzro-
śnie .  Stawki podatku od nieru-
chomości na rok 2017 pozostają 
na poziomie z 2016 roku za wy-
jątkiem stawek:

-pod wodami powierzchnio-
wymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych,         

-niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji i poło-
żonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo za-

budowę o przeznaczeniu miesza-
nym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w od-
niesieniu do tych gruntów upły-
nął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlane-
go,

-zajętych na prowadzenie dzia-
łalności  gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym   materia-
łem siewnym, 

-związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności 
leczniczej zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń, 
które uległy obniżeniu stosownie 
do stawek ogłoszonych przez Mi-
nisterstwo Finansów.

Przydomowe oczyszczalnie
Budowa przydomowych oczysz-

czalni trwa.
Uzyskaliśmy  pożyczkę  z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  na 
realizację zadania inwestycyjnego pn.  
„ Budowa Przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie Gminy Koź-
minek – Etap II „

Głównym inwestorem jest gmina 
przy  udziale finansowym mieszkań-
ców. Wkład mieszkańców to 2 900 
zł,(słownie: dwa tysiące dziewięćset 
zł) co stanowi 25 % kosztów budowy 

oczyszczalni.
W   przetargu  nieograniczonym 

oferty  złożyło  5 firm. Po weryfikacji 
wszystkich niezbędnych dokumen-
tów wybrano wykonawcę  Firmę 
Handlowo- Usługową „ KRZYŚ” 
Krzysztof Wiśniewski z  Jaranowa.

Prace budowlane rozpoczęły się 15 
września 2016 r. planowane zakoń-
czenie  to  30 czerwca 2017r. Do  30 
listopada 2016r. zostało wykonane 
zgodnie z harmonogramem  65 szt. 
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plac zabaw w Dąbrowie

Pod koniec października miał 
miejsce odbiór techniczny pro-
jektu pn. „Rodzice w świetlicy 
– dzieci w piaskownicy” – So-
łeckie Centrum Integracji Spo-
łecznej w Dąbrowie, na który 
Gmina Koźminek otrzymała do-
tację z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego 
w ramach Konkursu „Pięknieje 
Wielkopolska Wieś”. W ramach 
projektu wykonano plac zabaw 

z urządzeniami zabawowymi: 
zestawem zabawowym, huśtawką 
podwójną i wagową, piaskownicą 
oraz sprężynowcem. Cały teren 
wyposażono w małą architekturę 
: ławki, kosze i  ławo stoły, tablicę 
informacyjną a także grill beto-
nowy.

Wartość całego projektu to 
kwota 44 704,35 a dofinansowa-
nie z Urzędu Marszałkowskiego 
wyniosło 24 394,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa  
Wielkopolskiego  w ramach programu  

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”

Odnowiony grób Powstańców
Renowacja Pomnika Powstańców  

Styczniowych  poległych pod Koź-
minkiem 4 listopada 1863 r.

Gmina Koźminek przeprowa-
dziła gruntowny remont  Pomnika 
Powstańców, z inicjatywy Pana Sła-
womira Józefiaka, który znajduje się 
na cmentarzu parafialnym Parafii 
Rzymsko - Katolickiej  w Złotnikach.  
Zgodnie z ustawą z dnia 28 marca  

1933 r. o grobach i cmentarzach wo-
jennych grób ten jest kwalifikowany 
jako grób wojenny.  Remont przepro-
wadzony przez Gminy Koźminek, 
która sprawuje bezpośrednią opiekę 
nad tym obiektem dofinansowany 
został  przez Wojewodę Wielkopol-
skiego. Grób w Złotnikach jest  jedy-
nym z niemal 40 obiektów z okresu 
powstania styczniowego w całym 

województwie, w tym jedynym gro-
bem zbiorowym i jedynym z dwóch 

grobów wojennych w powiecie kali-
skim.  

Nowa nawierzchnia ul. Lipowej 
w Koźminku. 

W dniu 10 listopada 2016 
roku zakończyła się przebudowa 
nawierzchni                         ul. Li-
powej w m. Koźminek. W ramach 
inwestycji została wykonana nowa 
nawierzchnia jezdni,  oraz chodniki 
z betonowej kostki brukowej. War-

tość zadania wyniosła 224 816,20  
z czego 58 000,00 złotych to środki 
pozyskane z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopol-
skiego. Wykonawcą robót była 
firma: „BEDRÓG” roboty drogo-
wo-Budowlane Sebastian Piętka, 
Smółki 1 A 62-840 Koźminek. 

Nowa nawierzchnia ul. Lipowej 

Środki unijne

Inwestycje z zakresu modernizacji 
oraz budowy oświetlenia drogowe-
go na terenie gm. Koźminek w roku 
2016:

1.”Uzupełnienie oświetlenia drogo-
wego w miejscowości Rogal”  -  uzu-
pełnienie 4 opraw - koszt inwestycji 
5658,00 zł brutto

2.”Uzupełnienie oświetlenia drogo-
wego w miejscowości Chodybki” -za-
montowanie 2 sztuk opraw oraz linek 
zasilających - koszt inwestycji 4990,50 
zł brutto

3.”Budowa oświetlenia drogowego 
na terenie Gminy Koźminek w miej-
scowościach Dębsko przy drodze wo-
jewódzkiej 471 i Koźminek ul. Aka-
cjowa” koszt inwestycji - 116 725,38 
zł brutto

a szczegóły przedstawiają się nastę-
pująco:  

-budowa oświetlenia drogowego 
w miejscowości Koźminek ul. Aka-
cjowa dz. nr 23 obręb Koźminek oraz 
w miejscowości Osuchów dz. nr 124 
obręb Osuchów gm.

Koźminek - 12 latarni z wysięgni-
kami wraz z linią kablową i szafką 
sterowniczą

-budowa oświetlenia drogowego 
w miejscowości Dębsko dz. nr 547 
obręb Dębsko

oraz w miejscowości Tymianek dz. 
nr 233 obręb Emilianów gm. Koźmi-
nek - budowa 11 latarni z wysięgni-
kami wraz z linią kablową i szafką 
sterowniczą. 

Oświetlenie drogowe

W miesiącach paździer-
niku i listopadzie bieżącego 
roku Gmina Koźminek złożyła 
wnioski o dofinansowanie ze 
środków europejskich. 

Pierwszy wniosek został zło-
żony w partnerstwie o przy-
znanie dofinansowania w 85 % 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020 na 
realizację projektu pn. „Moder-
nizacja energetyczna obiektów 
użyteczności publicznej na 
terenie Aglomeracji Kalisko-
-Ostrowskiej w ramach ZIT-
-AKO”. 

Przedmiotem projektu jest 
przebudowa i kompleksowa 
termomodernizację budynku 
Szkoły Podstawowej w No-
wym Nakwasinie, tj. ocieplenie 
ścian zewnętrznych, ocieplenie 
dachu, docieplenie ścian na 
poddaszu i podłóg poddasza 
nieużytkowego, wymiana po-
krycia dachowego, wymiana 
wszystkich obróbek blachar-
skich i orynnowania, częścio-
wa wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, montaż instalacji 
odgromowej i remont instalacji 
wewnętrznych w budynku. 

Kolejny wniosek został 
złożony również w partner-
stwie do Aglomeracji Kalisko 
– Ostrowskiej w ramach ZIT 
na realizację zadania pn. „Kon-
serwacja i restauracja Zabyt-
kowego Dworu w Koźminku” 
dofinansowanego w 85 % ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Działania Zacho-
wanie, ochrona, promowanie 
i rozwój dziedzictwa natural-
nego i kulturowego

Przedmiotem projektu jest 
generalny remont zewnątrz 
i wewnątrz budynku Dworu 
w Koźminku: wzmocnienie 
stropu nad parterem, kon-
strukcja dachu, pokrycie i ob-
róbki blacharskie, ocieplenie 
dachu i poddasza, stolarka 
okienna i drzwiowa, podłoża 
i posadzki, tynki zewnętrzne 
i licowanie ścian, izolacja mu-
rów fundamentowych, roboty 
ślusarskie, elewacja zewnętrzna 
i wewnętrzna, instalacja elek-
tryczna oraz wodno – kanali-
zacyjna i centralnego ogrzewa-
nia. 

Ostatni wniosek został zło-
żony do Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Po-
znaniu na realizację zadania 
pn. „Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy 
Koźminek w miejscowościach: 
Krzyżówki, Młynisko i Dębsko 
oraz wyposażenie oczyszczalni 
ścieków w Koźminku w ele-
menty części mechanicznej” 
dofinansowanego w 63,63 % ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich realizowa-
nej w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
operacje typu gospodarka wod-
no – ściekowa.

 Przedmiotem pro-
jektu będą roboty budowlane 
związane z budową kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjnej 
i tłocznej z przepompowniami 
ścieków w miejscowościach 
Krzyżówki, Młynisko, Dębsko  
o łącznej długości 9 839 mb 
i wykonaniu 154 sztuk przyka-
nalików.
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Z prac  

Rady Gminy Koźminek

Krótka statystyka z prac Rady 
Gminy Koźminek  obecnej ka-
dencji czyli od grudnia 2014 do 
listopada 2016r.  . 

Rada Gminy Koźminek   do 
dnia dzisiejszego  obradowała   na  
19   Sesjach Rady Gminy  podczas 
których  podjęto  170  uchwał.   

Radni  Gminy poza sesjami zaj-
mują się również  sprawami gmin-
nymi na komisjach . 

Frekwencja radnych na posie-
dzeniach była niemalże 100 % .    

Komisja Przeciwpożarowa, 
Ładu, Porządku i Ochrony Śro-
dowiska

1.) Krzysztof Janiak 
2.) Władysław Zdunek 
3.) Stanisław Krawczyk 
4.) Krzysztof Maślak 
5.) Łukasz Owczarek 
W obecnej kadencji  odbyło się 

10 posiedzeń Komisji.
Komisja Statutowo Regulami-

nowa
1.) Elżbieta Papierska 
2.) Włodzimierz Karasiń-

ski 
3.) Józef Bryła 
4.) Łukasz Owczarek 
5.) Jacek Wolniaczyk 
W obecnej kadencji  odbyło się 

17 posiedzeń Komisji .
Komisja Rewizyjna
1.) Dariusz Zgarda 

2.) Jarosław Tomies
3.) Magdalena Łatkowska 
4.) Danuta Marczyńska 
5.) Sławomir Wróbel 
W obecnej kadencji  odbyło się 

12 posiedzeń Komisji.
Komisja Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu
1.) Stanisław Krawczyk 
2.) Włodzimierz Karasiń-

ski 
3.) Krzysztof Janiak 
4.) Jarosław Tomies
5.) Władysław Zdunek 
W obecnej kadencji  odbyło się 

17 posiedzeń Komisji  .
Komisja Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Sportu i Spraw Socjal-
nych

1.) Krzysztof Maślak 
2.) Jarosław Ambroziak 
3.) Danuta Marczyńska
4.) Elżbieta Papierska 
5.) Dariusz Zgarda 
W obecnej kadencji  odbyło się 

15 posiedzeń Komisji .
Komisja Mieszkaniowa 
1.) Sławomir Wróbel 
2.) Magdalena Łatkowska 
3.) Józef Bryła 
4.) Jarosław Ambroziak 
5.) Jacek Wolniaczyk 
W obecnej kadencji  odbyło się 

8 posiedzeń Komisji  .

w sprawie : zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Koźminek

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.  Dz.  U.z 2016 r. poz.446 
) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z    dnia          7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. Poz.139  ze zmianami).
Uchwala się co następuje:

 
2. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

2.1. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe dostarczanie wody.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców
Cena/stawka

Jednostka miary
netto brutto     

(8% VAT)
0 1 2 3 4
1. I grupa taryfowa 2,41 2,60

zł/m3

2. II grupa taryfowa 2,87 3,10

3. opłata abonamentowa dla 
odbiorców bez wodomierza 1,00 1,08       zł/miesiąc/odbiorca

4.
opłata abonamentowa 
dla odbiorców 
z wodomierzem 

1,20 11,30

2.2. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców
Cena/stawka

Jednostka miary
netto brutto     

(8% VAT)

0 1 2 3 4
1.  I grupa taryfowa 4,44 4,80

zł/m3
2.  II grupa taryfowa 6,80 7,34

1. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Taryfowe grupy odbiorców wyodrębniono uwzględniając 
zróżnicowanie kosztów dla poszczególnych grup.

1.1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono:
I  grupa   taryfowa -  gospodarstwa domowe indywidualne, 
gospodarstwa zbiorczego zamieszkania, indywidualne gospodarstwa 
rolne, jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje 
kultury, ośrodki sportowe, urzędy administracji publicznej, placówki 
handlowe i usługowe nie  prowadzące działalności garmażeryjnej 
i gastronomicznej, woda na cele ppoż. i zraszania ulic i placów 
publicznych oraz terenów zielonych.

II grupa taryfowa - zakłady przemysłowe, budownictwo, transport, 
myjnie samochodowe, stacje benzynowe, stacje obsługi pojazdów 
i pozostałe nie wymienione w grupie I.

§ 1
Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków  na  terenie Gminy Koźminek na rok 2017 
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Taryfy obowiązują od dnia  1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.. 

§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

 
UCHWAŁA XXI/171/2016

RADY GMINY KOŹMINEK  
z dnia 24 listopada 2016 roku

Opłata abonamentowa  -  stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie 
w gotowości do  świadczenia usług urządzeń wodociągowych, oraz 
jednostkę usługi odczytu wodomierza i rozliczenia należności za ilość 
dostarczonej wody.
  
1.2. W zakresie odprowadzania ścieków wyodrębniono:
I grupa taryfowa - gospodarstwa domowe indywidualne, gospodarstwa 
zbiorczego zamieszkania, indywidualne gospodarstwa rolne, 
jednostki oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje 
kultury, ośrodki sportowe urzędy administracji publicznej, placówki 
handlowe i usługowe nie  prowadzące działalności garmażeryjnej 
i gastronomicznej.

II grupa taryfowa -    zakłady przemysłowe, budownictwo, transport, 
myjnie samochodowe, stacje benzynowe, stacje obsługi pojazdów 
i pozostałe nie wymienione w grupie I.

Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XXI/171/2016  
Rady Gminy Koźminek  

z dnia 24 listopada 2016 roku

Ostrzeżenie!!
Uwaga Przedsiębiorco!

Czynności dotyczące rejestracji w CEIDG są bez-
płatne, a wszystkie „wezwania do zapłaty” jakie otrzy-
mują przedsiębiorcy nie mają żadnego związku z pań-
stwowym rejestrem CEIDG. 

Jeśli ktoś ma zamiar zarejestrować się w rejestrze in-
nym niż CEIDG, prowadzonym przez firmę komercyj-
ną, robi to na własną odpowiedzialność. Żaden przepis 
prawa nie nakłada bowiem na przedsiębiorców takiego 
obowiązku. 
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Fundusz sołecki 2017Fundusz sołecki 2016

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 
2016:

Złotniki: Utwardzenie drogi  gminnej w miejscowości Złotniki –   9459,00 zł.
Oszczeklin: Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Oszczeklin –   10 981,00 zł.
Nowy Nakwasin: Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Nowy Nakwasin – 16 921,00 zł.
Ksawerów: Remont drogi i przepustu w miejscowości Ksawerów –   9309,00 zł.
Chodybki: 
1) Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Chodybki –   4920,00 zł.
2) Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Chodybki –   6361,00 zł.
3) Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Chodybki –  4991,00 zł.
Rogal:
1) Utwardzenie drogi w Rogali –      2909,00zł.
2) Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Rogal -   6000,00 zł.
Dębsko:
1) Naprawa dróg w miejscowości Dębsko -     15 164,00 zł.
2) Zorganizowanie Dnia Dziecka -      

2000,00 zł.
3) Utwardzenie terenu w miejscowości Dębsko etap I -   4000,00 zł.
Gać Kaliska: 
1) Poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Gać Kaliska -  8503,00 zł.
2) Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Gać Kaliska
Etap II -         

4000,00 zł.
Moskurnia: 
1) Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Moskurni -  6000,00 zł.
2) Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Moskurni -  2057,00 zł.
3) Organizacja festynu rodzinnego w Moskurni -   2001,00 zł.
Tymianek:
1) Uzupełnienie oświetlenia przy drodze Tymianek – Chodybki -  2700,00 zł.
2) Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Tymianek -   6334,00 zł.
Smółki: Montaż lampy solarnej przy drodze -    10 082,00 zł.
Młynisko: 
1) Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Młynisko - 8000,00 zł.
2) Organizacja festynu rodzinnego -    1558,00 zł.
Bogdanów: 
1) Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci:
 Dzień Dziecka i Mikołajki -      1380,00 zł.
2) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów -   10 000,00 zł.
Krzyżówki:
1) Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości Krzyżówki -  1353,00 zł.
2) Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżówki - 11 500,00 zł.
Emilianów: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Emilianów -  9533,00 zł.
Józefina: Remont pokrycia dachu i elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej
 w miejscowości Józefina -      8435,00 zł.
Dąbrowa: 
1) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa -  8109,00 zł.
2) Uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dąbrowie -  1000,00 zł.
Stary Karolew: Remont i wyposażenie sanitariatów świetlicy wiejskiej
w  miejscowości Stary Karolew -     9558,00 zł.
Marianów: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianów –   7187,00 zł.
Stary Nakwasin: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Stary Nakwasin -     10 532,00 zł.

Koźminek:
1) Naprawa pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Koźminek – 13 957,00 zł.
2) Zakup sprzętu sportowego dla UKS Koźminianka z Koźminka -   11 000,00 zł.
Nowy Karolew:
1) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianów -     

3000,00 zł.
2) Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Nowy Karolew - 4088,00 zł.
Osuchów:
1) Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Osuchowie -  10 000,00 zł.
2) Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z miejscowości Osuchów -2154,00 zł.
Pietrzyków:
1) Piknik rodzinny i święto wiśni -       

1912,00 zł.
2) Wzmocnienie przepustu na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego 
w miejscowości Pietrzyków -       8000,00 zł.
3) Doposażenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Pietrzykowie -  2249,00 zł.
Łącznie koszt zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 wyniesie około 280 

288,00 zł.   

 LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI NA ROK 2017
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

            Fundusz Sołecki na 2017r. 
• Marianów Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianów.-                                                          7152,00
• Moskurnia :Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej dla Szkoły Podstawowej w Moskur-

ni.                   
                                                                                                                                                                                9000,00
Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Moskurni.                                                             1153,00
• Emilianów : Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Emilianów.                                                         9153,00
Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Koźminka.                                                                                     500,00
• Koźminek : Wykonanie ogrodzenia obiektów sportowych w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej         

23008,00
Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Koźminka                                                                                    2000,00
• Złotniki: Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Złotniki.                                                                   8653,00
Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Koźminka.                                                                                     900,00
• Rogal : Utwardzenie drogi gminnej  w miejscowości  Rogal.                                                                       8752,00
• Dąbrowa Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa.                                                                       8528,00
Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Koźminka.                                                                                     500,00
• Józefina Organizacja  imprezy kulturalnej  dla mieszkańców sołectwa Józefina.                                     2000,00
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefina.                                                                                   6552,00
• Nowy Karolew: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianów.                                                   3500,00
Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Nowy Karolew.                                                            3477,00
• Gać Kaliska : Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gaci Kaliskiej.                                            12079,00
Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Koźminka.                                                                                     500,00
• Oszczeklin: Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Oszczeklin.                                                      10953,00
• Pietrzyków : Organizacja imprez kulturalnych  dla mieszkańców sołectwa Pietrzyków.                        

2500,00
              Utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Pietrzykowie.                                                            2100,00
              Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyków.                                                                              8729,00
• Bogdanów : Organizacja  imprez kulturalnych  dla mieszkańców sołectwa Bogdanów.                        

1528,00
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów.                                                                              9000,00
               Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Koźminka                                                                                   1000,00
• Nowy Nakwasin Montaż latarni solarnych przy drodze w miejscowości Nowy Nakwasin.                 

16705,00
              Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Koźminka.                                                                                     500,00
• Smółki Montaż lampy solarnej przy drodze w miejscowości Smółki.                                                      10253,00
• Dębsko Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Dębsko.                                         1000,00
Utwardzenie terenu w miejscowości Dębsko – etap II.                                                                                7500,00
               Naprawa dróg w miejscowości Dębsko.                                                                                                       12632,00
• Ksawerów Remont drogi gminnej w miejscowości Ksawerów.                                                                   9278,00
• Osuchów Remont  świetlicy wiejskiej w miejscowości Osuchów.                                                            12179,00
• Stary Karolew Remont i wyposażenie  świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Karolew – etap II.    

9078,00
Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Koźminka.                                                                                     500,00
• Młynisko Zakup  wiaty autobusowej w miejscowości Młynisko.                                                                4000,00
Remont istniejących wiat autobusowych w miejscowości Młynisko.                                                       2500,00
Uzupełnienie oświetlenia drogowego  w miejscowości Młynisko.                                                            2500,00
        Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Koźminka.                                                                                    528,00
• Krzyżówki Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżówki.                                                           12000,00
       Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Koźminka.                                                                                     679,00
• Stary Nakwasin Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Stary Nakwasin.             

3000,00
Montaż systemu monitoringu świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie.                                                 7000,00
       Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Koźminka.                                                                                     628,00
• Tymianek Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Koźminka.                                                                   500,00
               Montaż lampy solarnej przy drodze w miejscowości Tymianek.                                                               8678,00
• Chodybki Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Chodybki.                                                           15305,00
              Zakup instrumentów dla orkiestry dętej z Koźminka.                                                                                   1000,00

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO KOŹMINKA  

NA DARMOWY DMUCHANY PLAC ZABAW

29 STYCZNIA 2017  SALA GIMNASTYCZNA W KOŹMINKU
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UWAGA! Pomór świń
W związku z występowaniem 

w Polsce afrykańskiego pomoru 
świń prosimy o zapoznanie się 
z poniższymi informacjami.

Afrykański pomór świń (ASF)  
to nieuleczalna wirusowa choroba 
świń i dzików. Ludzie są niewraż-
liwi na zakażenie wirusem ASF.

Wystąpienie ASF w populacji 
świń lub dzików decyduje o tym, 
że kraj lub region, traci prawo eks-
portu świń i mięsa wieprzowego.

Wirus ASF jest bardzo odpor-
ny na czynniki środowiskowe.

Bioasekuracja.
1. By solidnie zabezpieczyć 

chlewnię należy zapewnić:
a) odpowiednie ogrodzenie, 

świnie nie powinny 
być przetrzymywa-
ne na wybiegach 
(zwłaszcza w gospo-
darstwach usytu-
owanych w pobliżu 
lasów), zabezpiecze-
nie budynków in-
wentarskich przed 
dostępem zwierząt 
z zewnątrz ;

b) ograniczenie 
do niezbędnego 
minimum liczby 
osób wizytujących: 
wszyscy – w tym le-
karze wet. prywatni 
i inspekcja powinni 
zmieniać obuwie 
i okrycia wierzchnie. 
Tam gdzie możli-
we powinni prze-
chodzić przez śluzę 
z prysznicem, ozna-
kowanie pomieszczeń informa-
cją „osobom nieupoważnionym 
wstęp wzbroniony”;

c) osoby postronne można 
wpuszczać do chlewni jeżeli 
nie miały kontaktu ze świniami 
w okresie ostatnich 72 h;

d) zamykać bramy wjazdowe 
oraz drzwi;

e) Pracownicy chlewni powin-
ni zostać ograniczeni do niezbęd-
nego minimum, nie mogą mieć 
własnych świń, nie mogą brać 
udziału w polowaniach w tym 
nagonce, nie mogą wnosić na te-
ren chlewni produktów wieprzo-
wych i dziczyzny).

2. Właściciele stad świń powin-
ni:

a) wycofać się z polowań na 
dziki;

b) uświadomić pracowników 
o zagrożeniu i konieczności prze-
strzegania określonych zasad;

c) stworzyć warunki ogranicza-
jące możliwość wejścia ASFV do 
fermy (maty, baseny dezynfekcyj-
ne, myjnie samochodowe, etc.);

d) ograniczyć do minimum 
wjazdy samochodów na teren go-
spodarstwa;

e) zabezpieczyć paszę przed do-
stępem zwierząt wolno żyjących;

f ) nie skarmiać zwierząt od-

padkami żywności.
g) wjeżdżający samochód musi 

być umyty, zdezynfekowany i wy-
suszony, powinno być to potwier-
dzone stosownymi dokumentami;

h) samochody muszą przejeż-
dżać przez nieckę wypełnioną 
zawsze aktywnym środkiem de-
zynfekcyjnym (głównie soda kau-
styczna lub VIRKON);

i) ograniczyć do niezbędnego 
minimum zakupy świń;

j) jeżeli zakup jest konieczny 
kupować świnie w znanych źró-
dłach, a przed włączeniem do 
stada poddać 21-dniowej kwaran-
tannie.

 HODOWCO PAMIETAJ!!!
• Brak szczepionek prze-

ciwko ASF!
• Każda świnia w obsza-

rze ryzyka z podwyższoną tem-
peraturą powinna być podejrzana 
o ASF i w tym kierunku winny 
być wykonane badania laborato-
ryjne.

Ponadto Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Kaliszu informuje:

I. W związku z niepoko-
jącymi informacjami dotyczącymi 
zakopywania przez hodowców 
padłej trzody chlewnej zgodnie 
z przepisami rozporządzenia 
(WE) nr 1069/2009 padła trzo-
da chlewna stanowi materiał ka-
tegorii 2. Zwierzęta podejrzane 
o choroby zakaźne powinny być 
przekazywane do unieszkodli-
wiania w zakładach utylizacji 
kat. 1. lub 2. W w/w zakładach 
uboczne produkty pochodze-
nia zwierzęcego są przetwarzane 
zatwierdzoną metodą z zasto-
sowaniem odpowiednich para-
metrów temperatury, czasu oraz 
ciśnienia (temperatura 133°C, 
czas 20 minut pod ciśnieniem 
bezwzględnym. Uzyskana mączka 
mięsno-kostna i tłuszcz są spalane 
w zatwierdzonych spalarniach. 

Taki sposób obróbki gwarantuje 
unieszkodliwianie ewentualnych 
czynników zakaźnych i zapobiega 
przedostawaniu się patogenów do 
środowiska.

Ponadto hodowcy nie ponoszą 
kosztów związanych z przekazy-
waniem padłych zwierząt do uty-
lizacji, ponieważ istnieje w Polsce 
specjalny system dopłat z budżetu 
państwa dla zakładów utylizacyj-
nych odbierających od rolników 
padłe zwierzęta. Za system ten 
odpowiada Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
– wykaz podmiotów na http://
www.arimr.gov.pl/pomoc-krajo-
wa/dofinansowanie-kosztów-uty-

lizacji-padłych-
-zwierzat-gospo-
darskich.html .

Biorąc pod 
uwagę powyż-
sze, istnieje cał-
kowity zakaz 
grzebania zwłok 
padłych zwierząt 
gospodarskich. 
Kara pieniężna 
za nielegalne za-
gospodarowanie 
padłych zwierząt 
może wynosić od 
3 000 do 11 000 
zł.

II. Ubój świń 
na użytek wła-
sny może być 
p r o w a d z o n y 
przez hodowców 
pod warunkiem 
s p e ł n i e n i e m 

wszystkich warunków wskaza-
nych w odpowiednich przepisach 
prawa. Każdy posiadacz świń 24 
godziny przed dokonaniem uboju 
na terenie gospodarstwa musi po-
informować właściwego powia-
towego lekarza weterynarii o za-
miarze przeprowadzenia uboju. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Kaliszu przypomina również 
o konieczności:

- badania mięsa świń podda-
nych ubojowi w kierunku obec-
ności larw włośni przez urzędo-
wego lekarza weterynarii,

- zgłaszania zamiaru uboju go-
spodarczego cieląt do 6 miesiąca 
życia, owiec, kóz w formie pisem-
nej, na 24 godziny przed dokona-
niem uboju. 

- zagospodarowania materiału 
szczególnego ryzyka.

- dokonywania uboju przez 
osoby posiadające uprawnienia do 
uboju zwierząt.

Więcej szczegółów i informacji 
na stronie internetowej www.koz-
minek.pl.

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  8, art. 40,41 i 42 ustawy  z dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gmin-
nym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz w związku art. 5 ust.1 ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991  r  o  
podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) Rada  Gminy  w  Koźminku  uchwala  co 
następuje:

§  1
 Wysokość podatku od nieruchomości wynosi:                                                                       
1.  od gruntów:       
1) związanych  z prowadzeniem działalności   gospodarczej, bez względu  na  sposób    zakwalifikowania 

w ewidencji gruntów i  budynków - 0,80 zł od 1m2 powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi  jezior i zbiorni-

ków sztucznych - 4,54 zł od 1ha powierzchni,         
3) pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-

blicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 0,27 zł od 1m2 powierzchni,
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni”.

  2.  od budynków lub ich części: 
1)  mieszkalnych - 0,49 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,              
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności   gospodarczej  - 17,70 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej,       
   3)   zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej   w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
 siewnym -  10,59 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej, 
4)   związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń-  4,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
 5) pozostałych budynków: 
a)  budynków letniskowych określonych w pozwoleniu
na budowę za wyjątkiem zajętych na potrzeby mieszkaniowe- 7,51 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej,
    b) pozostałych budynków  (nie wymienionych w punkcie 5a)  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,95 zł od 1m2 po-

wierzchni użytkowej,
3.  od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7.

 §  2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 §  3
Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ży-

cie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXI/168/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2016 roku poz. 716 ze zmianami) Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku 
od nieruchomości. Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanym 
w Monitorze Polskim z dnia 19 lipca 2016 roku., poz. 680, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w pierwszym półroczu 2016 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2015 roku wyniósł 99,1 (spadek 
o 0,9%).

W myśl art. 20 ust.1 ww. ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatko-
wym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, 
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W związku z powyższym Rada Gminy Koźminek określa wysokość stawek podatkowych na rok 2017.

Uchwała Nr  XXI/168/2016
Rady Gminy Koźminek

z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie : uchwalenia stawek podatku od nieruchomości.
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Obchody Dnia Niepodległości  
w Koźminku 

11 listopada 2016r. odbyły się 
uroczyste obchody Dnia Niepod-
ległości w gminie Koźminek. Ob-
chody rozpoczęto od przemarszu 
pocztów sztandarowych (OSP, 
szkół, pszczelarzy), Gminnej 
Orkiestry Dętej, Zespołu Śpie-
waczego Koźminianki, delegacji 
z wieńcami, pozostałych gości 
oraz mieszkańców do kościoła, 
gdzie odbyła się msza św. Po za-
kończeniu mszy św. w krótkim 

przemówieniu Pan Wójt przypo-
mniał m.in. o tym, jakie mamy 
szczęście, że mieszkamy w wol-
nym, niepodległym państwie, 
gdzie każdy z nas ma możliwość 
wyrażania swojego zdania, swojej 
opinii.

Część artystyczną przygotowa-
ły w tym roku dzieci ze Szkoły 
Podstawowej z Koźminka. Moż-
na było również wysłuchać pieśni 
wykonanej przez zespół Śpiewa-

14 listopada 2016r. po raz jede-
nasty odbył się w Zespole Szkół 
nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 
w Godzieszach Wielkich Powia-
towy Festiwal Pieśni Legionowej 
i Historycznej. Do konkursu 
zgłosiło się 11 szkół z terenu po-
wiatu kaliskiego. Podczas uroczy-
stości zgromadzeni goście wysłu-
chali występów przygotowanych 
przez uczniów szkół podstawo-

Powiatowe Spotkanie z Kulturą  
w Opatówku

W dniu 21 października 2016r. 
w Opatówku odbyło się Powiato-
we Spotkanie z Kulturą. Podczas 
spotkania Starosta Powiatu Kali-
skiego – Krzysztof Nosal, wręczył 
nagrody i wyróżnienia dla osób 
zaangażowanych w działalność 
na rzecz rozwoju i promocji po-
wiatu kaliskiego. Uchwałą Zarzą-
du Powiatu Kaliskiego nagrodę 
finansową w dziedzinie twórczo-
ści artystycznej, upowszechniania 

lub ochrony kultury za 2015 rok 
z terenu naszej gminy otrzymała: 
Pani Jadwiga Zymon – Przewod-
nicząca KGW w Bogdanowie. 
Pani Jadwiga angażuje się w róż-
norodne wydarzenia, starając się 
podkreślić i pokazać przywiąza-
nie do tradycji i dorobku kultu-
ralnego poprzednich pokoleń. 
Charakteryzuje ją umiejętność 
pracy w zespole, który potrafi 
doskonale poprowadzić. Pani Ja-

dwiga wspólnie ze swoim kołem 
aktywnie włączyła się w realizację 
projektu wspólnie ze Stowarzy-
szeniem  „LGD7  - Kraina Nocy 
i Dni”, której efektem było wyda-
nie publikacji zawierającej przepi-
sy oraz receptury kuchni regional-
nej i staropolskiej. 

Spotkanie uświetniły swoim 
występem zespoły z terenu po-
wiatu kaliskiego.

wych i gimnazjów w czterech 
kategoriach - zespoły wokalne  ze 
szkoły podstawowej i gimnazjum, 
a także chór mieszany i chór gim-
nazjum.  Każdy ze zgłoszonych 
uczestników miał za  zadanie 
przygotować jeden utwór o tema-
tyce historyczno-patriotycznej.

Swoje reprezentacje w konkur-
sie miał również Koźminek. 

W kategorii Zespoły – Szkoła 

XI Powiatowy Festiwal Pieśni  
Legionowej i Historycznej

Podstawowa, zespół „Boże ludki” 
pod kierunkiem Pani Małgorzaty 
Nawrockiej zajął czwarte miejsce. 
Natomiast chór Gimnazjum im. 
Noblistów w Koźminku prowa-
dzony przez Panią Różę Buch-
najzer  w swojej kategorii zajął 
drugie miejsce.

Gratulujemy sukcesów i życzy-
my kolejnych.

23 października 2016r. w Koź-
minku odbyła się impreza integra-
cyjna „Dzień Seniora”. Imprezę 
zorganizował Polski Związek 
Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów Stowarzyszenie Wyższej 
Użyteczności Koło w Koźminku 

przy wsparciu finansowym Wójta 
Gminy Koźminek. W  spotkaniu 
uczestniczyło ok. 50 osób. Wśród 
zaproszonych gości był Wójt 
Gminy Koźminek – Andrzej Mi-
klas, Zastępca Wójta Gminy Koź-
minek – Henryk Muszyński oraz 

„Dzień Seniora” w Koźminku

Przewodniczący Rady Gminy 
Koźminek – Jacek Wolniaczyk. 
Podczas spotkania Wójt Gminy 
Koźminek wręczył nowym człon-
kom stowarzyszenia legitymacje 
członkowskie.

czy Koźminianki oraz koncert 
Gminnej Orkiestry Dętej. Po tej 
części w uformowanej kolumnie 
uczestnicy Obchodów przeszli 
pod pomnik na rynek. Po ode-
graniu hymnu nastąpiło uroczyste 
złożenie kwiatów przez delega-
cje Gminy Koźminek, OSP oraz 
szkół z terenu gminy Koźminek 
oraz zakończenie Obchodów.  



INFORMATOR KOŹMINECKI nr 46(2)2016 7

19 listopada po raz dziewią-
ty odbył się Pyrczok w gminie 
Koźminek. Już piąty raz przy-
gotowania podjęły się Panie ze 
Starego Karolewa. To dzięki nim 
mieszkańcy gminy i nie tylko spo-
tykają się, aby wspólnie spędzić 
czas kosztując pysznych dań oraz 
pobawić się w rytmach muzyki 
tanecznej. Impreza co roku cieszy 
się wielką popularnością, o czym 
świadczy pełna sala gości. 

Wśród zaproszonych gości był 
Wójt Gminy Koźminek – An-
drzej Miklas, Zastępca Wójta 
Gminy Koźminek – Henryk 
Muszyński oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Koźminek – Jacek 
Wolniaczyk.

Tegoroczna impreza odbyła 
się dzięki wsparciu Wójta Gminy 
Koźminek, na którego pomoc pa-
nie z KGW zawsze mogą liczyć. 
Dodatkowo sołtys Starego Karo-

Pyrczok

lewa – Pan Mirosław Pogorzelec 
przekazał ziemniaki, z których 
panie przygotowały pyszne dania.

Podczas spotkania Przewodni-
cząca Kół Gospodyń Wiejskich 
– Pani Marianna Marciniak wraz 
z Panią Barbarą Ignasiak podzię-
kowały wszystkim osobom zaan-
gażowanym w pomoc w przygo-
towaniu całej imprezy. 

3 grudnia w Łaszkowie w Ho-
telu Kristoff odbyło się XIV 
Świąteczne spotkanie z tradycją 
połączone z Jubileuszem 150-le-
cia działalności KGW. Gminę 
Koźminek reprezentowało w tym 
roku Koło Gospodyń Wiejskich 
w Józefinie. Na stole pojawiły 
się tradycyjne dania wigilijne – 
zupa grzybowa, makiełki, pierogi 
z grzybami, kapusta z grochem, 
karp w galarecie, pyszny mako-
wiec, pierniczki i inne dania, 
które charakteryzują te święta. 
Panie przygotowały również wiele 
innych smacznych potraw, które 

wzbudzały niemałe zainteresowa-
nie przybyłych gości. Słowa po-
dziękowania należą się Paniom: 
Ewie Mocnej, Urszuli Zdunek, 
Hannie Baraszkiewicz oraz Gra-
żynie Filipiak za wożony w przy-
gotowanie wszystkich potraw.

W tym roku spotkanie zostało 
połączone z Jubileuszem 150-le-
cia działalności KGW. Należy 
nadmienić, że na terenie powiatu 
kaliskiego działają obecnie 123 
koła. Na terenie Gminy Koźmi-
nek  działa obecnie 16 Kół Go-
spodyń Wiejskich. Każde z kół 
w powiecie zostało uhonorowane 

XIV Świąteczne Spotkanie z tradycją

statuetką - „Serce - Matkom Oj-
czyzny” „Kobiety Gospodarne 
i Wyjątkowe” przyznaną przez 
poseł Andżelikę Możdżanowską.

W nastrój świąteczny podczas 
spotkania wprowadzili: chór ze 
Szkoły Muzycznej we Lwowie, 
połączone chóry z Zespołu Szkól 
w Blizanowie i w Jankowie 
Pierwszym, Magdalena Kliszew-
ska, Kornelia Raźniewska oraz 
Orkiestra Dęta OSP Blizanów, 
zespół wokalny „Dynamitki” 
z Rychnowa i zespół folklory-
styczny „Kalina” z Blizanowa.

Targowisko w Koźminku

W Koźminku targi odbywają  
się już od XIV wieku

Koźminek mała ale jakże urocza 
miejscowość niedaleko Kalisza. 
Będąc tam chciałoby się powie-
dzieć – tutaj chciałbym mieszkać. 
Cisza, spokój mimo, że  człowiek 
czuje się jak w mieście. Nie bez 
przyczyny. Koźminek przez stu-
lecia posiadał prawa miejskie, 
które strącił dopiero w 1870 roku 
,w ramach carskich restrykcji za 
powstanie styczniowe. Jednak od 
stuleci jest taki dzień w tygodniu 
kiedy miejscowość  przeżywa na-
jazd ludzi.  Tym dniem jest środa. 
Wówczas od wczesnych godzin 
rannych wielkie liczące blisko 5 
hektarów targowisko wypełnia się 
handlującymi. - Aktualnie około 
120 kupców ma zarezerwowa-
ne miejsca  na kwartał. Do tego 
w okresie od  wiosny do jesieni 
trzeba doliczyć dodatkowo około 
80 osób handlujących. Bywa tak, 
że kiedy targowisko wypełni rze-
sza kupujących, robi się ciasno – 
mówi Dariusz Pietrzak kierownik 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Koźminku. Najwcześniej na ry-
nek przybywają handlujący zwie-
rzętami. Zainteresowani kupnem 
np. wieprzka czy też warchlaków 
są na rynku już około godziny 
piątej. Po godzinie 7 w tym sekto-
rze targowiska jest już po handlu. 
Dłużej pozostają tylko sprzedaw-
cy ptactwa domowego, czy też 
królików. W poprzednią środę 
ostatnia opuszczała stoisko rodzi-
na  handlująca młodymi nioskami 
. – Przyjechałam tutaj z Oleśnicy 
i nie opłaca się wracać z kilkoma 
kurami. Myślę, że jeszcze trafią się 
kupcy, tym bardziej, że cena jest 
okazjonalna (15 zł sztuka). Przy-
jeżdżam tutaj często, bo to jest 
dobre miejsce do handlowania  – 
dodaje właścicielka niosek. Tego 
dnia  mniej zadowoleni byli sprze-
dawcy zboża. –  Z samego rana 
trafił się jeden co za ziarno siewne 
pszenicy wolał 55 złotych za wo-
rek (50 kg). Szybko okazało  się, 
że realna cena dzisiejszego dnia, 
to 25 złotych. Zboże jest strasznie 
tanie. Aby kupić tonę średniej kla-
sy nawozu muszę sprzedać 4 tony 
pszenicy, a i tak ciezko sprzedać.  
Jestem na targu w Koźminku, bo 
jak tutaj nie sprzedam, to gdzie 
indziej nie ma po co jeździć  – żali 
się sprzedający z podkaliskiego 
Dobrzeca. W tej części targo-
wiska zdecydowanie dominują 
mężczyźni i to zarówno wśród 
sprzedających jak i kupujących. 
Ciężkie worki wyładowane zbo-
żem czy też np. cebulą, które 
trzeba przerzucać z samochodu 
na samochód, to nie zajęcie dla 
kobiet.  Po drugiej stronie ulicy 
na dużej powierzchni targowiska 
stragany zajmują drobni handla-
rze.  Kupić można prawie wszyst-
ko. W środę najlepiej sprzedawa-

ły się kwiaty, krzewy i drzewka 
owocowe. Ewidentny dowód na 
to, że   przyszła wiosna. O dziwo 
dużym powodzeniem cieszyły 
się też sztuczne kwiaty. Kupują-
cy wtajemniczyli mnie, że święta 
za pasem, a  o tej porze roku  na 
groby jeszcze najlepsze kwiaty 
sztuczne.  Na stoiskach z odzieżą 
wielu kupowało cienkie kurteczki 
, letnie koszule. Nie mniejszym 
zainteresowaniem kupujących  

cieszyły się także stoiska z obu-
wiem. A tutaj wybór był bardzo 
duży od obuwia skórzanego po 
modne ale lichej jakości obuwie 
ze sztucznych tworzyw. Firany, 
dywany, staniki, skarpety, sprzęt 
ogrodowy, wiadra, sprzęt AGD, 
„chemia gospodarcza”,  rowery, 
meble, a nawet cudowny płyn 
do czyszczenia dywanów czekały 
na swoich klientów.  Targowisko 
w Koźminku odkryli także ob-
cokrajowcy. Na ich straganach 
jest prawie wszystko dla domu, 
kobiet, mężczyzn i dzieci. Ofero-
wany przez nich towar, to najczę-
ściej wytwory taniej siły roboczej 
z państw azjatyckich.  Ciekawe 
rzeczy, szczególnie dla majsterko-
wiczów można było  trafić na sto-
iskach ze starociami. Część z nich, 
to przedmioty zwiezione z tzw. 
wystawek w Niemczech, czy też 
innych państw europejskich. – 
To jest dobry targ. Gdzie indziej 
mogę nic nie zarobić ale jak jadę 
do Koźminka, to wiem, że z pu-
stym portfelem nie wrócę – mówi 
jeden z handlujących  drobnicą.  
Jego opinie potwierdzają  także 

inni i chyba tak jest naprawdę  
skoro liczba kupców chętnych do 
stałej rezerwacji miejsc zdecydo-
wanie przekracza możliwości. Nie 
byłoby targu gdyby nie druga gru-
pa osób – kupujący. Na środowy 
targ w Koźminku zjeżdżają głów-
nie mieszkańcy okolicznych gmin 
ale nie brakuje także osób z War-
ty, czy też jeszcze bardziej odda-
lonych miejscowości. – Śmiejemy 
się, że kiedy przychodzi środa, to 

w naszej wiosce rozpoczyna się 
wręcz pospolite ruszenie. Domy 
pustoszeją, bo prawie wszyscy wy-
bierają się na targ do Koźminka. 
Nic dziwnego, można tutaj kupić 
prawie wszystko i niema  potrze-
by wyjazdów do supermarketów. 
Jak doliczy się cenę paliwa, to za-
kupy na rynku okażą się o wiele 
tańsze. Jednak wyprawa na targ, 
to nie tylko zakupy. To doskona-
ła okazja aby spotkać znajomych. 
Na co dzień człowiek taki zago-
niony, a tam,  co rusz spotyka 
się znajomych, z którymi można 
zamienić kilka slow. Przyznam 
szczerze, że nie wyobrażam sobie 
tygodnia bez pobytu na targu. 
O dziwo mąż to akceptuje. Na-
wet wiem dlaczego tak chętnie 
mnie tu przywozi i nie gdera. 
Zawsze stawia warunek, że po 
rynku  chodzimy osobno i uma-
wiamy się na  konkretną godzinę. 
Widzę, że on z zainteresowaniem 
odwiedza stoiska ze sprzętem 
technicznym. Chyba też się do 
tych targów przyzwyczaił, tyle, że 
jemu twardzielowi nie wypada się 
przyznać – opowiada mieszkanka 
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Liskowa. Kilkusetletnią tradycję 
środowych targów oraz niesłab-
nącą ich współczesną popularność 
władze gminy chcą wykorzystać 
dla promocji Koźminka. Wi-
dza w tym mozliwość rozwoju 
miejscowości. – Żal byłoby nie 
wykorzystać tego fenomenu i nie 
dostrzegać w nim możliwości 
rozwoju. Stąd też podjęliśmy de-
cyzję o unowocześnieniu naszego 
targowiska, dostosowaniu go do 
aktualnie  wymaganych standar-
dów – mówi Henryk Muszyński 
zastępca wójta gminy Koźminek. 
Na ten cel w tegorocznym bu-
dżecie zarezerwowano kwotę 300 
tys. złotych. – Z tych  pieniędzy  
chcemy uporządkować teren  po 
ogródkach działkowych, dzięki 
czemu zwiększymy powierzchnię 
targowiska. Aktualnie nie są speł-
niane wymogi dotyczące handlu 
zwierzętami. Odbywa się on  pod 
przysłonią chmurką. Już niedługo 
handel zwierzętami będzie prowa-
dzony  pod dachem. W tym celu 
chcemy przeprojektować znaj-
dujący się na terenie targowiska 
budynek zwany wiatą . Zostaną 
w nim wybudowane boksy i koj-
ce dla zwierząt, będzie pomiesz-
czenie dla weterynarza, odkażal-
nia, sanitariaty – dodaje Andrzej 

Miklas wójt gminy Koźminek. 
Nie chce się wierzyć, że już w la-
tach dwudziestych XX wieku na 
koźmineckim targowisku w cza-
sie jarmarków dozór nad handlem 
zwierzętami sprawował lekarz we-
terynarii, a w targi tzw. „oglądacz 
bydła”. Wydaje się, że wielowieko-
wa tradycja targów w Koźminku 
nie tylko nie jest zagrożona ale 
czeka ją okres powrotu do dawnej 
świetności. 

Grzegorz PILECKI

Historia targów w Koźminku: 
Koźminek leżący przy trady-

cyjnych szlakach handlowych 
z Prus na Śląsk, Czechy i Mo-
rawy od wieków był miastem 
handlowym. Kazimierz Wielki 
nadając w 1369 roku  Koźmi-
nek Bartoszowi Wezenborgowi 
udzielił  przywileju odbywania 
tu targów co wtorek każdego ty-
godnia. W 1543 roku Koźminek 
zyskał przywilej na odbywanie co-
tygodniowych targów końskich. 
W połowie XVI wieku nadany 
przez  Zygmunta Augusta przywi-
lej nie pozwalał kupcom jadącym 
z Prus na Śląsk, Morawy, Czechy 
i z powrotem, omijać Koźmin-
ka. W Koźminku odbywało się 
rocznie 6 jarmarków: w środy po 

św. Agnieszce, Grzegorzu, Piotrze 
i Pawle, przed św. Wawrzyńcem, 
po Narodzeniu Najświętszej Ma-
rii Panny i przed Wszystkimi 
Świętymi. Początkowo jarmarki 
odbywały się w niedziele i święta 
(29 czerwca, 5 sierpnia, 8 wrze-
śnia). Pozostałe trzy miały miejsce 
w środy po danej uroczystości 
kościelnej. Od 1822 roku na proś-
bę księży biskupów jarmarki na 
terenie całego kraju przeniesiono 
na dni powszednie. Od tamtego 
czasu jarmarki i targi w Koźmin-
ku odbywały się w środy. Po odzy-
skaniu niepodległości po I wojnie 
światowej, latem targowisko było 
czynne w godz. 7 – 14, a w zimie 
od 9 – 16. Natomiast jarmarki la-
tem odbywały się w godz. 7 – 17, 
a zimą od 9 – 16. Na mocy decy-
zji władz woj. łódzkiego z lutego 
1930 roku ustalono, że jarmarki 
odbywać się będą w pierwsze śro-
dy każdego miesiąca. Termin tar-
gów nie uległ zmianie. Środowy 
termin cotygodniowych targów 
utrzymano po dzisiaj.

Aktualne stawki opłaty targo-
wej:

1. Sprzedaż towarów, 
płodów rolnych ze stoisk, leża-
ków, podestów, plandek, ziemi 
itp. przy powierzchni do 15 m2 – 

Targowisko w Koźminku -cd.

Infromacja o zasadach zimo-
wego utrzymania dróg na tere-
nie Gminy Koźminek w sezonie 
2016/2017

I Drogi gminne 
Zimowe utrzymanie dróg 

gminnych prowadzone będzie na  
terenie Gminy Koźminek z po-
działem na rejony, które będą 
obsługiwane przez firmy wyposa-
żone w odpowiedni sprzęt.  

Koordynatorem Wójta Gminy 
Koźminek ds. zimowego utrzy-
mania dróg jest: Pan Mariusz 
Drozdowski - tel. 62 76 37 050,                                   
kom. 509 913 960. W dni wolne 
od pracy i święta Koordynator 
będzie pełnił dyżury zimowe.

Zimowym utrzymaniem dróg 
objęto wszystkie drogi i ulice 
gminne.  

Zgodnie z Zarządzeniem nr 
46 Ministra Transportu   i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 paź-
dziernika 1994 r. (Dziennik Urzę-
dowy MTiGM Nr 10) – będą one 
utrzymywane wg standardu V 
i VI i tak: 

• drogi gminne i ulice 
o nawierzchni utwardzonej -                                
V standard – dopuszcza się prze-
rwy w ruchu do 24 godz. 

• drogi gminne i ulice 
o nawierzchni nieutwardzonej -   
VI standard - dopuszcza się prze-
rwy w ruchu do 48 godz. 

II Drogi powiatowe 
Starostwo Powiatowe w Kali-

szu, 
Wydział Dróg Powiatowych, 
Telefon: 609 689 336, 62 50 

14 280  
III Droga wojewódzka nr 471 

Opatówek – Koźminek - Rzym-
sko 

Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu

Rejon Dróg Wojewódzkich 
w Kole ul. Toruńska 200 

Telefon: 797 303 071,  61 – 
225 84 38

Dodatkowo pragniemy przy-
pomnieć, że zgodnie z art. 5 ust. 
1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach do obo-
wiązku właściciela nieruchomości 
należy: „uprzątnięcie błota, śnie-
gu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną 
część drogi publicznej służącą dla 
ruchu pieszego położoną bezpo-
średnio przy granicy nierucho-
mości; właściciel nieruchomości 
nie jest obowiązany do uprząt-
nięcia chodnika, na którym jest 
dopuszczony płatny postój lub 
parkowanie pojazdów samocho-
dowych”. 

10 zł, powyżej 15 m2 – 15 zł.
2. Sprzedaż towarów, 

płodów rolnych ze środków trans-
portu:

a) sprzedaż z samochodu:
– osobowego – 10 zł,
- osobowego z przyczepą – 15 

zł,
- uniwersalnego (ciężarowego) 

do 2 t. – 15 zł,
- uniwersalnego (ciężarowego) 

pow. 2 t. – 20 zł,
b)  sprzedaż z pojazdów poru-

szanych ciągnikiem rolniczym:
- z jednej przyczepy ciągniko-

wej – 10 zł,
- z dwóch przyczep ciągniko-

wych – 20 zł,
- z wózka ciągnikowego lub 

skrzyni ładunkowej na podnośni-
ku ciągnika – 10 zł,

c)  sprzedaż z istniejących stra-
ganów:

- przy zajęciu jednej strony stra-
ganu – 10 zł,

- przy zajęciu dwóch stron stra-
ganu – 15 zł,

d) sprzedaż z ręki, koszy, skrzy-
nek, wiader itp. – 4 zł,

3. Sprzedaż zwierząt, płodów 
rolnych i artykułów do produkcji 
rolnej podczas targu zwierzęcego 
, bez względu na rodzaj środka 
transportu – 6 zł.

Drogi zimą

Zasady odśnieżania obowiązujące przy zimowym utrzymaniu dróg kategorii gminnej i dróg wewnętrznych w gminie Koźminek w okresie 2016/2017 r.
(Wyciąg z załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. Dziennik Urzędowy  MTiGM Nr 10 – standardy utrzymania dróg gminnych)

Lp. Standard Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Odśnieżanie po ustaniu opadów śniegu Posypywanie od stwierdzenia występowa-
nia zjawisk

1 V

•	 Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej 
jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

•	 Jezdnia posypana na odcinkach wyznaczonych przez zarząd-
cę. 

•	 śnieg luźny występuje 16 godz.,

•	 zajeżdżony występuje,

•	 nabój śnieżny występuje,

•	 zaspy występują do 24 godz.,

•	 dopuszcza się przerwy w ruchu do 24 godz. 

W miejscach wyznaczonych 
gołoledź - do 8 godz. 
- pośniegowa 

2 VI

•	 Jezdnia zaśnieżona.

•	 Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od 
potrzeb.

•	 Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych 
przez Zarządcę Drogi 

•	 śnieg luźny -   występuje,

•	 zajeżdżony-   występuje,

•	 nabój śnieżny – występuje,

•	 dopuszcza się przerwy w ruchu do 48 godz.

W miejscach wyznaczonych 
wszystkie rodzaje śliskości po zakończeniu 
odśnieżania. 

Podział Gminy Koźminek, na rejony zimowego utrzymania dróg: 

Rejon 1 : Dębsko, Chodybki, Złotniki, Tymianek 
Rejon 2 : Emilianów, Pośrednik, Krzyżówki, Młynisko, Bogdanów, Rogal, Nowy Nakwasin,
Rejon 3 : Ksawerów, Agnieszków, Nowy Karolew, Marianów,
Rejon 4 : Pietrzyków, Smółki, Osuchów, Józefina, Stary Nakwasin,
Rejon 5 : Raszawy, Gać Kaliska, Moskurnia, Oszczeklin, Dąbrowa, Stary Karolew,
Rejon 6 : Koźminek, Słowiki



INFORMATOR KOŹMINECKI nr 46(2)2016 9

Odpis aktu cywilnego - co i jak?

Z rejestru stanu cywilnego wy-
daje się:

• odpisy zupełne aktów 
stanu cywilnego

• odpisy skrócone aktów 
stanu cywilnego

• odpisy skrócone aktów 
stanu cywilnego na drukach wie-
lojęzycznych,

Kto może wystąpić z wnio-
skiem:

Odpisy aktów stanu cywilnego  
wydaje się na wniosek:

• osoby, której stan cy-
wilny został w akcie stwierdzony

• wstępnego (rodzica, 
dziadka, babci)

• zstępnego (dziecka, 
wnuka)

• rodzeństwa
• małżonka
• przedstawiciela usta-

wowego
• opiekuna
• sądu, prokuratora
• organów administracji 

publicznej, jeżeli jest to konieczne 
do realizacji ich ustawowych za-
dań.

Odpisy i zaświadczenia z re-
jestru stanu cywilnego mogą być 
również wydane na wniosek in-
nych osób, niż wyżej wymienione, 
które wykażą w tym interes praw-
ny oraz na wniosek organizacji 
społecznej, jeżeli jest to uzasad-

nione celami statutowymi takiej 
organizacji i gdy przemawia za 
tym interes społeczny. 

Interes prawny ma miejsce, gdy 
przedstawienie odpisu aktu stanu 
cywilnego lub zaświadczenia ma 
istotne znaczenie dla rozstrzy-
gnięcia sprawy w postępowaniu 
sądowym lub administracyjnym, 
co należy udokumentować np. 
wezwaniem sądu lub organu ad-
ministracji do przedłożenia tego 
dokumentu.

Wysokość opłaty skarbowej:
• odpis zupełny aktu sta-

nu cywilnego – 33 zł
• odpis skrócony aktu 

stanu cywilnego – 22 zł
• odpis skrócony aktu 

stanu cywilnego na druku wielo-
języcznym – 22 zł

• pełnomocnictwo – 17 
zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej 
określa ustawa z dnia 16 listo-
pada 2006r. o opłacie skarbowej 
(Dz.U.2015, poz. 783)

Wymagane wnioski i doku-
menty:

• wniosek
• dokument wykazują-

cy interes prawny - w przypad-
ku osób, które nie są rodzicami, 
dziadkami, dziećmi, wnukami, 
rodzeństwem lub małżonkiem 
osoby, której akt dotyczy

• oryginał pełnomocnic-
twa lub urzędowo poświadczony 
odpis pełnomocnictwa, jeżeli 
wnioskodawca działa przez peł-
nomocnika

• oryginał dowodu uisz-
czenia opłaty skarbowej w przy-
padku składania wniosku drogą 
korespondencyjną lub jego skan 
w przypadku składania podania 
drogą mailową lub wydruk (skan 
wydruku) przelewu bankowego

Wydanie odpisu aktu stanu 
cywilnego z ksiąg przechowy-
wanych w tutejszym urzędzie 
następuje po przeniesieniu aktu 
do rejestru stanu cywilnego, nie 
później jednak niż w terminie do 
7 dni roboczych od daty złożenia 
wniosku.

Wydanie odpisu aktu stanu 
cywilnego z ksiąg przechowywa-
nych w innych urzędach stanu 
cywilnego następuje, po przenie-
sieniu aktu do rejestru przez dany 
urząd, w terminie do 10 dni robo-
czych od daty złożenia wniosku. 

Przeniesienie aktu stanu cywil-
nego do rejestru stanu cywilnego 
jest czynnością jednorazową i od 
chwili przeniesienia – odpisy aktu 
stają się dostępne w każdym urzę-
dzie stanu cywilnego w kraju.

             Paulina Dzikowska
   Z-ca Kierownika USC                                                                               

Miejscowość Ulica Mieszkańcy
stali czasowi aktualni

AGNIESZKÓW 56 56
BOGDANÓW 262 1 263
CHODYBKI 453 453
DĄBROWA 162 162
DĘBSKO 360 360
DĘBSKO-DOSINEK 16 16
DĘBSKO-OSTOJA 109 109
DĘBSKO-OŚRO-DEK 155 1 156
EMILIANÓW 126 126
GAĆ KALISKA 206 2 208
GAĆ PAWĘZOWA 67 67
JÓZEFINA 121 121
KOŹMINEK AKACJOWA 4 4

ASNYKA 93 93
BOHATERÓW GETTA
WARSZAWSKIEGO

51 51

BRZOZOWA 24 24
CIASNA 21 21
KALISKA 150 13 163
KILIŃSKIEGO 52 52
KOCHANOWSKIEGO 20 1 21
KONOPNICKIEJ 133 1 134
KOPERNIKA 66 66
KOŚCIUSZKI 169 169
LIPOWA 51 51
LISKOWSKA 26 26
MICKIEWICZA 28 28
MIELĘCKIEGO 139 139
MIODOWA 80 2 82
NAKWASIŃSKA 129 1 130
OGRODOWA 71 71
PL.ŚW.Wawrzyńca 7 7
PLAC WOLNOŚCI 66 1 67
PRUSA 40 40
RÓŻANA 79 79
SIENKIEWICZA 81 4 85
SŁOWACKIEGO 23 23
SZKOLNA 34 34
TARGOWA 43 43
WARWARÓWKA 6 6
WIERZBOWA 96 1 97

Liczba mieszkańców ogółem w gminie: 7644 (stan na 30.11.2016 r.).

Statystyka rejestracji zdarzeń w okresie od 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r.:
- urodzenia - 87 (w tym: 40 chłopców i 47 dziewczynek),
- zgony  - 58 (w tym: 28 mężczyzn i 30 kobiet),
- śluby  - 38.

Oprac. D. Marszał

Miejscowość Ulica Mieszkańcy
stali czasowi aktualni

KRZYŻÓWKI 285 1 286
KSAWERÓW 111 1 112
MARIANÓW 86 86
MŁYNISKO 182 4 186
MOSKURNIA 205 1 206
MUROWANIEC 16 16
NOWY KAROLEW 80 1 81
NOWY NAKWASIN 496 2 498
OSUCHÓW 156 156
OSUCHÓW-
PARCELA

129 129

OSZCZEKLIN 237 2 239
PIETRZYKÓW 331 1 332
POŚREDNIK 56 2 58
PRZYDZIAŁKI 10 10
RASZAWY 27 27
ROGAL 148 2 150
SŁOWIKI 168 2 170
SMÓŁKI 209 209
SOKOŁÓWKA 20 1 21
STARY KAROLEW 182 182
STARY NAKWASIN 231 231
TYMIANEK 163 4 167
ZŁOTNIKI 178 4 182
ZOSINA 5 5

Liczba mieszkańców 
Koźminka i Gminy Koźminek
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Nowe stowarzyszenie
W KOŹMINKU POWSTAŁO STOWARZYSZENIE

Chcesz zacząć działać, ale nie wiesz jak? 
Ważne jest dla Ciebie spotkanie z drugim człowiekiem?
Brakuje Ci grupy, ludzi gotowych coś zrobić dla Innych?
Koźminek jest Ci bliski, cenisz jego bogatą historię?
Chcesz zrobić coś dla lokalnej społeczności, ale nie masz z kim?
ZOSTAŃ CZŁONKIEM  STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH SPOTKAJMY SIĘ
Uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze: 0000648196.
Z osobami zainteresowanymi chętnie porozmawiamy i spotkamy się. Planujemy spotkanie otwarte dla 

wszystkich osób chętnych do uczestniczenia w działalności stowarzyszenia. Prosimy śledzić informacje w na-
stępnym Informatorze Koźmineckim.

Zapraszamy do współpracy
Justyna Miklas

Donata Paruszewska

Adres e-mail: stowarzyszeniespotkajmysie@gmail.com
Justyna Miklas - telefon: 607 714 926

Donata Paruszewska - mail: dparuszewska@wp.pl

Nagroda dla LGD-7
       I MIEJSCE W KON-

KURSIE NA „NAJCIEKAW-
SZE STOISKO WYSTAWY 
ROLNICZEJ”

Szanowni Państwo
Mam przyjemność poinfor-

mować Państwa, że także nasza 
LGD7 „Kraina Nocy i Dni” była 
jednym ze współuczestników 
XVIII Dożynek Wielkopolskich 
w Liskowie oraz towarzyszącej 
im Wystawy Rolniczej przedsta-

wiającej tradycje i współczesność 
naszej wsi.

Dzięki wysiłkowi naszych Kół 
Gospodyń Wiejskich, sołectw, or-
ganizacji oraz Firm przetwórstwa 
rolno  - spożywczego, byliśmy 
w stanie stworzyć wspólną pre-
zentację naszego dorobku w for-
mie  VI Festiwalu Tradycyjnych 
Smaków w Krainie Nocy i Dni.

To dzięki inwencji i wspania-
łym pomysłom naszych wystaw-

ców – LGD7 Kraina Nocy i Dni 
została wyróżniona I Nagrodą za 
„ najciekawsze stoisko Wystawy 
Rolniczej” w trakcie Dożynek 
Wielkopolskich 2016.

To nasza wspólna nagroda!
Dziękujemy! Tę nagrodę ode-

braliśmy tylko w Państwa imie-
niu!

Prezes LGD7 „ Kraina Nocy 
i Dni”

 Józef Podłużny 

Warsztaty florystyczne
Przedświąteczne warsztaty flo-

rystyczno- dekoratorskie zorga-
nizowane przez Stowarzyszenie 
LGD7 .

29 listopada i 1 grudnia 2016 
r., LGD7 zorganizowało warsz-
taty florystyczno-dekoratorskie, 
w których wzięły udział Panie 
z dziewięciu Gmin członkow-
skich Stowarzyszenia. Tematem 
przewodnim spotkań były kom-
pozycje bożonarodzeniowe, zdo-
bienie świec, tworzenie bombek, 
choinek i girlandy, inspirowane 
tradycjami i motywami związa-
nymi ze zbliżającymi się Święta-
mi. Akcentem świątecznym, który 
stanowił upominek dla każdej 
z Pań, był także własnoręcznie 
wykonany przez uczestniczki 
warsztatów, wianek i stroik świą-
teczny. Spotkaniom, jak co roku, 
towarzyszyła przyjemna atmosfe-
ra, wprowadzająca w świąteczny 
i niepowtarzalny nastrój. W po-
szukiwaniu twórczych inspiracji 
na Święta pomagała nam Pani 
Ewa Kuś z kwiaciarni „Zielona” 
z Opatówka.

Powstałe przepiękne dekoracje 
można było podziwiać 3 grudnia 
br., podczas „Świątecznego Spo-
tkania z Tradycją” w Łaszkowie, 
w Hotelu Kristoff, bowiem, to tu-
taj LGD7 zorganizowało wystawę 

prac uczestników ww. warsztatów.
Podczas „Świątecznego Spo-

tkania” odbyła się również pre-
zentacja stołów z tradycyjnymi 
potrawami bożonarodzeniowy-
mi, które przygotowały gminy 

z powiatu kaliskiego. Spotkanie 
miało na celu kultywowanie war-
tości tradycji ludowej związanej ze 
Świętami Bożego Narodzenia.                                        

M. Jaśkiewicz                                                                                            

11 listopada 2016 r. odbyła 
się I Pielgrzymka Sołtysów do 
Kalisza. Uczestnicy pielgrzymki 
po uroczystej mszy św. w Sank-
tuarium Świętego Józefa udali 
się do hali OSRiR, gdzie odbyło 
się szkolenie pn. „Sołtys liderem 
unowocześniania Wielkopol-
skiej wsi”. Nasze Stowarzyszenia 
również miało możliwość uczest-
niczenia w spotkaniu. Przygo-
towaliśmy stoisko informacyno-
-promocyjne, na którym można 
było zasięgnąć informacji o LGD 

i możliwości pozyskiwania środ-
ków za pośrednictwem Stowa-
rzyszenia na realizację działań 
w ramach PROW 2014- 2020, 
a także otrzymać gadżety, publi-
kacje i materiały informacyjne 
przez LGD. 

Organizatorami powyższego 
wydarzenia był Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego 
– Krzysztof Grabowski, Prezes 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej – 
Piotr Walkowski, Starosta Kali-
ski – Krzysztof Nosal oraz Prezes 

Stowarzyszenia Sołtysów Woje-
wództwa Wielkopolskiego – Bar-
bara Czachura. Podczas szkolenia 
poruszane były zagadnienia doty-
czące między innymi możliwości 
pozyskania środków na rozwój 
wsi w ramach PROW na lata 
2014-2020, przykłady zrealizo-
wanych projektów przez lokalne 
grupy działania a także przykłady 
dobrych praktyk działań wielko-
polskich sołtysów.

                                                                                                                                                      
                       M. Jaśkiewicz

I Pielgrzymka Sołtysów do Kalisza

Szkolenia w LGD

We wrześniu, październiku i li-
stopadzie 2016r., w związku z za-
miarem ogłoszenia naboru wnio-
sków w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej, rozwija-
nia działalności gospodarczej oraz 
tzw. dużej infrastruktury, LGD7 
zorganizowało bezpłatne szkole-
nia dla mieszkańców z obszaru 
działania Stowarzyszenia. Szkole-
nia zostały przeprowadzone przed 
planowanym naborem wniosków 
o dofinansowanie w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”. 

W ramach podejmowania i roz-
wijania działalności gospodarczej, 
szkolenia odbyły się 6 września 
br., w Sali GOK w Opatówku, 7 
września w UG w Cekowie oraz 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Zbiersku. Natomiast 9 września 
br., w Koźminku odbyło się szkole-
nie w ramach tzw. dużej infrastruk-
tury, tj.: zachowanie dziedzictwa 
lokalnego, budowa lub przebudowa 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub re-
kreacyjnej lub kulturalnej. 

Celem powyższych szkoleń było 

przekazanie przyszłym wniosko-
dawcom niezbędnej wiedzy do pra-
widłowego przygotowania wniosku 
o dofinansowanie oraz możliwości 
pozyskania środków w ramach re-
alizacji PROW na lata 2014- 2020.

20 i 21 września i 25 paździer-
nika br., w siedzibie biura LGD7, 
w Koźminku odbyły się również 
szkolenia , zarówno teoretyczne jak 
i praktyczne, z zakresu procedury 
wyboru, oceny operacji i kryteriów 
wyboru oraz obsługi aplikacji służą-
cej do elektronicznej oceny wnio-
sków składanych przez podmioty 
inne niż LGD w ramach LSR na 
lata 2016-2020. Szkolenia skiero-
wane były dla członków Zarządu, 

Rady i pracowników biura Stowa-
rzyszenia LGD7. Podczas szkoleń 
zostały również poruszone zagad-
nienia nt.: PROW 2014-2020, 
legislacji krajowej i UE, a także 
głównych założeń LSR. Omówio-
ne zostały także, krok po kroku, 
procedury ocena wniosku i wybo-
ru operacji przez członków Rady 
Stowarzyszenia oraz dokumentacji 
przedstawianej przez wnioskodaw-
ców w kontekście dokonywanej 
przez LGD oceny formalnej, zgod-
ności z LSR, zgodności z PROW 
na lata 2014-2020.

 Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za udział w szkoleniu.  

  M.Jaśkiewicz
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Wizyta potomków Andrzeja Mielęckiego w Koźminku
Pierwszego dnia wizyty krew-

ni Mielęckiego przedstawili losy 
swojego rodu. Największe po-
ruszenie wśród uczniów wzbu-
dził film, w którym występują 
wszyscy żyjący z tej rodziny. 
Ogromny szacunek młodzie-
ży zyskało ich przywiązanie do 
tradycji, historii i kultury pol-
skiej, w tym dbałość  o ojczystą 

mowę. Dodatkowo, uczniowie 
wzięli udział w video-konferen-
cji z wnukiem Janem Temlerem, 
mieszkającym w słonecznej Ka-
lifornii. Po zakończeniu tej części 
delegacja wraz z gośćmi udała się 
na cmentarz w Złotnikach, gdzie 
uroczyście złożono wieńce i za-
palono znicze na grobie rodzi-
ny Mielęckich. Po powrocie do 

szkoły wspólnie z gronem peda-
gogicznym oraz emerytowanymi 
nauczycielami przeglądano kro-
niki i inne dokumenty związane 
z historią placówki.

Kolejnego dnia społeczność 
szkolna wraz z rodziną patrona 
wzięła udział w uroczystej mszy, 
podczas której nastąpiło poświę-
cenie odnowionego sztandaru. 

Następnie uczniowie w trakcie 
bogatego programu zaprezento-
wali przed honorowymi gośćmi  
swoją wiedzę o losach doktora. 
Nie zabrakło filmów, wierszy, 
scenek rodzajowych oraz pio-
senek. Odczytano także list dy-
rektora Władysława Sobockiego, 
w którym wspominał moment 
nadania szkole imienia Andrze-

ja Mielęckiego. Bliscy nie kryli 
wzruszenia… Na pożegnanie 
wręczono rodzinie wyjątkowe 
albumy pamiątkowe ze zdjęciami 
miejsc żywo związanych z patro-
nem i jego historią.

Ta podróż odkryła przed 
wszystkimi nowe horyzonty 
i znaczenia.  Przed rodziną, któ-
rej niektórzy członkowie odwie-

dzili Polskę po raz pierwszy oraz 
przed szkolną młodzieżą, mogą-
cą doświadczyć historii w żywym 
spotkaniu i dialogu. Ta podróż 
i nauka z nią związana nie mają 
kresu.  

A.K., P.T. D.P.
foto: A.Paruszewski
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Poezja  księdza Twardowskiego

Uczennica Szkoły Podstawowej 
w Koźminku w finale Między-
wojewódzkiego Konkursu Recy-
tatorskiego o Laur ks Jana Twar-
dowskiego.

1 grudnia w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Kaliszu 31 re-
cytatorów, reprezentujących szko-
ły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne z Kalisza, Tur-
ku, Koźminka i Rajska, wzięło 
udział w półfinale Międzywoje-
wódzkiego Konkursu “O Laur ks. 
Jana Twardowskiego”.   
Jury w składzie: Elżbieta Orłow-
ska, Beata Paszak, Małgorzata 
Piechowiak i Magdalena Żarnec-
ka z dużym uznaniem oceniło 

wysłuchane prezentacje. Nomi-
nację do finału konkursu, który 
odbędzie się 10 grudnia w Świe-
bodzinie otrzymały dwie osoby 
z każdej kategorii wiekowej. Cie-
szymy się, gdyż w kategorii szkół 
podstawowych taką nominację 
otrzymała nasza uczennica – Na-
talia Woźniczak. 

W konkursie z dużym zaanga-
żowanie reprezentowała Szkołę 
Podstawową w Koźminku rów-
nież Maria Owczarek. Uczenni-
com dziękujemy, a Natalii gra-
tulujemy i życzymy powodzenia                
w Świebodzinie. 

G.Siewieja

Mistrzowie głośnego  
czytania

27 października, po raz kolejny 
odbył się w naszej szkole konkurs 
o tytuł  ,,Mistrza głośnego czyta-
nia” organizowany przez nauczy-
cielki świetlicy i biblioteki. Swoje 
umiejętności czytelnicze mogli 
zaprezentować reprezentanci klas 
I – VI.

Głównym celem tego konkursu 
jest propagowanie kultury i ak-
tywności czytelniczej, populary-
zacja książki poprzez wyrabianie 
nawyku czytania jako formy spę-
dzania wolnego czasu   oraz pod-
niesienie poziomu czytelnictwa 
wśród uczniów naszej szkoły. Jury 
oceniało umiejętność płynnego,  
wyraźnego i pięknego czytania, 
zwracało uwagę na poprawną 
intonację.  Dzieci prezentowa-

ły nowe, nieznane im wcześniej 
fragmenty książek i wywiązały się 
z tego zadania wzorowo.

Po wysłuchaniu wszystkich 
uczestników, jury po długiej dys-
kusji ogłosiło wyniki.

      Na poziomie klas młodszych 
wygrała Lena Potemkowska z IIa, 
a w klasach starszych Anna Ada-
mus z Va.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody i dyplomy.

Na zakończenie organizatorki 
podziękowały uczniom za udział 
w konkursie, pogratulowały lau-
reatkom i życzyły dalszych suk-
cesów.

M. D. Józefiak
G. Siewieja

W dniu  27 października 2016 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Koźminku  brali udział w tur-
nieju piłkarskim. Do rywalizacji 
przystąpiło 9 drużyn z terenu 
powiatu kaliskiego ziemskiego. 
Zespoły zostały podzielone na 
trzy grupy. SP Koźminek znalazł 
się w grupie z SP Mycielin i SP 
Lisków. Po wygraniu 4:1 ze Li-
skowem i 3:2 z Mycielinem  za-
graliśmy w grupie finałowej z SP 
Zbiersk i SP Piotrów. Po zaciętym 

pojedynku lecz niestety przegra-
nym z Piotrowem 1:2 nie wyszedł 
chłopcom mecz z faworytem 
turnieju –szkołą ze Zbierska i po-
rażka 1:5 zakończyła turniej. Za-
jęliśmy ostatecznie bardzo dobre 
3 miejsce w powiecie.

Skład drużyny: Mikołaj Wy-
borny, Szymon Pietrzak, Michał 
Pietrzak, Tobiasz Mruk, Oliwer 
Kałach, Wiktor Olszewski.  Opie-
kun Dawid Kupaj

SP Koźminek - III miejsce 

Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej

Szachiści z Koźminka

W dniu 19.10.2016 roku 
w Stawie w ramach XVIII Wiel-
kopolskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej oraz Gimnazjady – edy-
cja 2016-2017 odbyły się 5-run-
dowe Mistrzostwa Powiatu Ka-
liskiego Ziemskiego w szachach 
pod patronatem SZS „Wielkopol-
ska”  (drużynowe                i indy-
widualne).

Zawody zostały zorganizowa-
ne przez Kaliski Ziemski SZS we 
współpracy z gospodarzem mi-
strzostw Zespołem Szkół w Sta-
wie. Sędzią głównym był Paweł 
Olejnik.

Uczniowie Szkoły  Podstawo-
wej  w Koźminku oraz Gimna-
zjum w Koźminku tradycyjnie 
odnieśli wiele zwycięstw i sukce-
sów.

1. O S I Ą G N I Ę C I A 
DRUŻYNOWE

• 1 miejsce w powiecie 
kaliskim ziemskim w roku szkol-
nym 2016/2017 zajęła drużyna 
I w składzie: Piotr Leń, Maja 
Marszał, Julia Paluszewska, Adam 
Jarentowski.

Drużyna I zdobyła pamiątko-
wy puchar, dyplom dla SP w Koź-
minku            i awansowała do 
Mistrzostw Wielkopolski, które 

odbędą się w Zbąszyniu.
• 2 miejsce w powiecie 

kaliskim ziemskim w roku szkol-
nym 2016/2017 zajęła drużyna II 
w składzie: Lena Ciemcia, Miłosz 
Jakubczak, Kacper Pilas, Adam 
Stasiak

Drużyna II zdobyła pamiąt-
kowy puchar i dyplom dla SP 
w Koźminku.

2. OSIĄGNIĘCIA IN-
DYWIDUALNE

• 1 miejsce w powiecie 
kaliskim ziemskim w roku szkol-
nym 2016/2017 zdobył Adam 
Jarentowski ( medal koloru złote-
go).

• 2 miejsce w powiecie 
kaliskim ziemskim w roku szkol-
nym 2016/2017 zajął Piotr Leń 
(srebrny medal).

• 3 miejsce w powiecie 
kaliskim ziemskim w roku szkol-
nym 2016/2017 zdobył Krystian 
Matuszak (medal brązowy).

• 2 miejsce wśród 
dziewcząt w powiecie kaliskim 
ziemskim w roku szkolnym 
2016/2017 zajęła Maja Marszał 
(medal srebrny)

• 2 miejsce w kat. chłop-
ców zdobył uczeń Gimnazjum w  
Koźminku: Bartosz Świerek (me-
dal barwy srebrnej).

S P R A W O Z D A N I E  Z MISTRZOSTW POWIATU  
KALISKIEGO ZIEMSKIEGO W SZACHACH 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
EDYCJA 2016-2017

W ubiegłym roku szkolnym  
1 miejsce indywidualnie w po-
wiecie kaliskim ziemskim wśród 
uczniów szkół podstawowych za-
jął Szymon Buchwald.

W roku szkolnym 2016/2017 
Szkołę Podstawową im. Andrzeja 
Mielęckiego  w Koźminku mieli 
zaszczyt reprezentować :

1. Lena Ciemcia
2. Julia Paluszewska
3. Maja Marszał
4. Weronika Owczarek
5. Piotr Leń
6. Krystian Matuszak
7. Kacper Pilas
8. Miłosz Jakubczak
9. Rafał Owczarek
10. Adam Stasiak
11. Adam Jarentowski
12. Miłosz Jakubczak

Wszystkim uczniom, którzy re-
prezentowali Szkołę Podstawową 
w Koźminku oraz nasze Gimna-
zjum pragnę podziękować za roz-
sławianie koźmineckich  szachów, 
za ogromne poświęcenie i zaan-

gażowanie, za odwagę i ambicję, 
za wysiłek i owocną pracę oraz 
lokalny patriotyzm.

Składam  podziękowanie dla 
Szanownych Rodziców za pomoc, 
zrozumienie, życzliwość  i właści-
wą postawę, gdyż bez nich nie by-
łoby ani zwycięstw ani sukcesów.

Szczególne wyrazy uznania 
pragnę złożyć Dyrekcji Szko-
ły Podstawowej w Koźminku, 
Uczniowskiemu Klubowi „Koź-
minianka” w Koźminku, za 
wspieranie rozwoju lokalnych sza-
chów oraz Dyrekcji  Gimnazjum 
w Koźminku za pomoc w zreali-
zowaniu tegorocznej imprezy.

Dziękuję również Panu Dawi-
dowi Kupajowi, Panu Przemysła-
wowi Olejnikowi, a także wycho-
wawcom klas za pomoc.

Instruktor  mgr W.A. Olejnik

Puchar Tymbarku

W czwartek 24.11.2016 roku 
w Koźminku odbyły się Finał 
Powiatowy XVII edycji turnieju 
„Z podwórka na stadion o Pu-
char Tymbarku” w kat. U-12 
(uczniowie klas 5-tych i młodsi) 
Zawody zorganizowane zostały 
przez nauczycieli wychowania 
fizycznego pana Dawida Kupaja. 
W turnieju wystartowały 4 szkoły 
wyłonione w eliminacjach gmin-

nych: Szkoła Podstawowa w Koź-
minku, Szkoła Podstawowa 
w Stawiszynie,  Szkoła Podstawo-
wa w Mycielinie oraz Szkoła Pod-
stawowa w Piotrowie. Turniej 
okazał się bardzo wyrównany i do 
końca ważyły się losy zwycięzcy 
turnieju.  Oto jak przedstawiają 
się wyniki turnieju.

Organizator: Dawid Kupaj

Finał Powiatowy Rozgrywek o Puchar Tymbarku  

w kat. U 12 chłopcy – Powiat Kaliski Ziemski

1 2 3 4 Pkt Br
am

ki

M
ie

jsc
e

1.Stawiszyn X 5:0 3:2 0:0 7 8:2 I

2.Mycielin 0:5 X 0:0 2:1 4 2:6 II

3.Piotrów 2:3 0:0 X 0:1 1 2:4 IV

4.Koźminek 0:0 1:2 1:0 X 4 2:2 III
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i Samorząd Uczniowski wystą-
pili do Rady Gminy Koźminek 
z wnioskiem o nadanie szkole 
imienia św. Jana Pawła II. Dnia 
9 czerwca 2016 r. Uchwałą nr 
XVI/137/2016 Rady Gminy 
Koźminek nadano Szkole Podsta-
wowej w Moskurni imię św. Jana 
Pawła II.

Uroczystość nadania imienia 
naszej szkole św. Jana Pawła II po-
przedziła Msza Święta w Kościele 
św. Małgorzaty w Gaci Pawęzo-
wej, której przewodniczył Biskup 
Senior Stanisława Napierała. 
Wraz z biskupem modlili się: ks. 
prał. Maciej Jóźwiak, proboszcz 
parafii św. Jana Ewangelisty i dzie-

kan dekanatu koźminkowskiego, 
ks. Piotr Szkudlarek, proboszcz 
parafii NMP Królowej Polski 
w Kaliszu i diecezjalny asystent 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, 
ks. kan. Andrzej Antoni Klimek, 
proboszcz parafii Wszystkich 
Świętych w Liskowie, ks. kan. 
Eugeniusz Synowiec, dyrektor ad-
ministracyjny Wyższego Semina-
rium Duchownego w Kaliszu, ks. 
kan. Paweł Rogoziński, proboszcz 
parafii św. Benedykta Opata 
w Chlewie i ks. kan. Jan Domi-
niak. W trakcie mszy poświęcony 
został nowy sztandar szkoły.

Szczególnie cenne były słowa 
księdza Biskupa wypowiedziane 
w czasie homilii „Dobrze, że wy-
braliście Jana Pawła II (…) Taki 

patron zobowiązuje. Starajcie się 
postępować godnie, jak przystało 
na tych, którzy mają za patrona 
największego z rodu Polaków”.

Biskup  prosząc społeczność 
szkoły, aby postępowała godnie na 
wzór św. Jana Pawła II uświadomił 
nam odpowiedzialność, jaką pod-
jęliśmy, wybierając Ojca Święte-
go na naszego patrona. „Bądźcie 
dumni, że macie takiego patrona, 
ale też bądźcie odpowiedzialni. 
Taki patron zobowiązuje. Starajcie 
się postępować godnie, jak przy-
stało na tych, którzy mają za patro-
na największego z rodu Polaków” 
– te słowa biskupa szczególnie 
weźmiemy sobie do serca.  

Po mszy św.  zebrani goście wraz 
z nauczycielami, przedszkolaka-
mi, uczniami 

i rodzicami w uroczystym 
przemarszu udali się do szkoły, 
gdzie odsłonięta i poświęcona zo-

stała tablica upamiętniająca nasze-
go patrona.

  Uroczystość nadania 
imienia szkole zaszczyciło swoją 
obecnością  wielu  wspaniałych 
gości honorowych. Oprócz gospo-
darzy uroczystości – Wójta Gmi-
ny Koźminek Andrzeja Miklasa 
i Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Moskurni Magdaleny Skow-
ron obecni byli między innymi: 
Krzysztof Grabowski – Wice-
marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego, Violetta Słupianek 
– Dyrektor Delegatury w Kaliszu 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 
Krzysztof Nosal – Starosta Powia-
tu Kaliskiego, Jacek Wolniaczyk 
– Przewodniczący Rady Gminy 
Koźminek, Radni Gminy Koźmi-
nek, Radni Powiatu Kaliskiego, 
delegacje Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II oraz dyrektorzy szkół, 

Część oficjalna rozpoczęła się 

uroczystym odczytaniem przez 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Koźminek pana Jacka Wolniaczy-
ka aktu nadania imienia naszej 
szkole.  

Ważnym momentem uroczy-
stości było przekazanie przez 
przedstawicieli rodziców na ręce 
pani dyrektor sztandaru  z mi-
sternie wyhaftowanym wizerun-
kiem Jana Pawła II oraz wymow-
nym cytatem „Każde dziecko jest 
słońcem, które wschodzi”. Potem  
nastąpiła uroczysta ceremonia 
wręczenia przez panią dyrektor 
sztandaru społeczności szkolnej, 
jako symbolu patriotyzmu, hono-
ru i jedności. Następnie przedsta-
wiciele rodziców, nauczycieli 

i uczniów złożyli uroczyste ślu-
bowanie.

Uroczystość uświetniła Gmin-
na Orkiestra Dęta z Koźminka.

 W kolejnym  punkcie uro-

czystości uczniowie zaprezento-
wali program artystyczny, który 
swoim przesłaniem dostarczył 
niezapomnianych wzruszeń zgro-

madzonej widowni. Widowisko 
pt. „Piotr” miało charakter spek-
taklu teatralnego, podczas którego 
przedstawiono historię człowieka 
o imieniu Piotr od poczęcia aż do 
wieku dojrzałego. Poszczególnym 
scenom towarzyszyły słowa Jana 
Pawła II zaczerpnięte z „Trypty-
ku Rzymskiego”. Widzowie mogli 
obserwować skutki pozbawienia 
dziecka miłości i czułości rodzi-
ców oraz zastąpienia ich warto-
ściami materialnymi. Wymowa 
końcowej sceny miała charakter 
symboliczny – uczniowie wskazali 
wszystkim, że są gotowi pokony-
wać trudności życia i pójść za Pa-
nem, w myśl słów św. Jana Pawła 
II „Nie bój się, wypłyń na głębię”. 

Zwieńczeniem części artystycz-
nej był występ szkolnego chóru 
„Subito” w bogatym repertuarze 
pieśni papieskich.

 Na zakończenie uroczystości 
przybyli goście mogli zostawić 
trwały ślad tego wyjątkowego dla 
społeczności szkoły dnia, dokonu-
jąc wpisów do pamiątkowej księgi 
oraz obejrzeć wystawę poświęco-
ną działaniom szkoły związanych 
z patronem. 

Starania dyrektor szkoły, na-
uczycieli i uczniów o uroczysty 
przebieg przedsięwzięcia zostały 
docenione przez zebranych, czego 
wyrazem były gorące brawa, liczne 
gratulacje 

i życzliwe słowa. Dzięki nada-
niu imienia szkoła uzyskała swo-
istą, indywidualną tożsamość oraz 
piękny sztandar z wizerunkiem 
Ojca Świętego. Odtąd  poczet 
sztandarowy będzie reprezentował 
naszą placówkę podczas różnych 
uroczystości. 

Dzień uroczystości przejdzie 
do historii naszej szkoły i zosta-
nie w naszej pamięci na zawsze. 
Każdy uczeń naszej szkoły wie, że 
w tym dniu nasza szkoła otrzy-
mała imię wielkiego Polaka, przy-
jaciela dzieci i młodzieży św. Jana 
Pawła II.

tekst: Kamila Raźniewska, 
Magdalena Ziółkowska

Szkoła w Moskurni ma patrona

Ceramilandia
W ramach projektu eduka-

cyjnego “Rozwój przez sztukę” 
w dniu 15 listopada 2016r. 
uczniowie klas I-III Szkoły Pod-
stawowej w Moskurni wraz 
z wychowawcami wzięli udział 
w wycieczce do Krainy Nauki 
i Rozrywki “Ceramilandii” 
w Lutomiersku koło Łodzi. Ce-
lem wyjazdu było uczestniczenie 
w zajęciach w formie warsz-
tatów ceramicznych. Program 
warsztatów składał się z części 
dydaktycznej oraz praktycz-
nej i obejmował: zwiedzanie 
wystawy ceramiki, prezentację 
technologii produkcji i czynny 
udział w warsztatach ceramicz-

nych. Uczniowie z  zainte-
resowaniem oglądali proces 
wytwarzania wyrobów cera-
micznych prowadzony przez 
doświadczonych instrukto-
rów. Zostali bliżej zapozna-
ni z surowcami, sposobami 
formowania masy i wypala-
nia ceramiki oraz  z rodzaja-
mi i technikami dekoracji. 
Wzięli także czynny udział 
w warsztatach ceramicz-
nych, podczas których wła-
snoręcznie malowali figurki 
zwierząt i doniczki. Gotowe 
wyroby z gliny mogli zabrać 
do domu. Dla chętnych były 
przygotowane również ko-

lejne stanowiska pracy, gdzie 
można było pobawić się gliną, 
wałkować ją i wycinać forem-
kami różnorodne wzory. Pod-
czas zajęć panowała serdeczna 
i życzliwa atmosfera oraz 
zapewniona była fachowa 
pomoc ze strony gospodarzy 
fabryki.

Po nauce był czas na zabawę. 
W parku rozrywki czekało na 
dzieci moc atrakcji. Miały do 
dyspozycji: górę wspinacz-
kową, karuzelę łańcuchową, 
trampoliny, zjeżdżalnię gigan-
ta, tory przeszkód, krokodyla 
połykacza, kolejkę, labirynt 
wielopoziomowy oraz wiele 

innych atrakcji. Uczniowie byli 
w swoim żywiole. 

Na koniec wszyscy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy „Młodego 
Ceramika” za zdobycie wiedzy 
dotyczącej technologii produkcji 
ceramiki oraz za udział w warsz-
tatach tworzenia i ozdabiania ce-
ramicznych przedmiotów użyt-
kowych i dekoracyjnych. 

Wycieczka wszystkim 
bardzo się podobała. Peł-
ni wrażeń wrócili do domu. 

I. Durman
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Podziel się kanapką
Akcja „Podziel się kanapką” 

w Szkole Podstawowej w Mo-
skurni

Szkolne Koło PCK po raz 
kolejny włączyło się w obchody 
Światowego Dnia Walki z Gło-
dem, który wypada 16 paździer-
nika. Z tej okazji opiekunka 
koła – Halina Grzelak oraz wy-
chowawczyni klasy V – Magda-
lena Wypych zorganizowały akcję 
„Podziel się kanapką”. Smaczne 
i pięknie udekorowane kanapki 

przygotowali uczniowie klasy IV 
i klasy V, którymi podzielili się 
z przedszkolakami, wszystkimi 
uczniami, nauczycielami oraz pra-
cownikami szkoły. 

Akcja miała na celu uświado-
mienie dzieciom, że na świecie 
wiele dzieci głoduje, a symbolicz-
ny gest miał pokazać, że należy 
dzielić się z innymi.

Opiekun SK PCK
Halina Grzelak

Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. św. Jana Pawła II 
w Moskurni, z inicjatywy na-
uczycielek Haliny Grzelak i Mag-
daleny Wypych, przyłączyli się do 
ogólnopolskiego programu edu-
kacyjnego „Wybieram wodę”. 

Działania programu realizowa-
ne w naszej szkole zwracają szcze-
gólną uwagę na to, jak ważną rolę 
w zachowaniu zdrowia odgrywa 
prawidłowe nawodnienie organi-
zmu.  

21 listopada 2016 r. uczniowie 
z klasy IV i V uczestniczyli w lek-
cji poświęconej edukacji z zakre-
su prawidłowego nawodnienia 
organizmu oraz  prawidłowo 
zbilansowanej diety. Uczniowie 
w kilkuosobowych zespołach wy-
powiadali się na temat  roli wody 
w naszym organizmie. Następnie  

przygotowywali w formie plaka-
tu piramidy wodne, które zostały 
zaprezentowane całej społeczno-
ści uczniowskiej. Na zakończenie 
zajęć uczniowie wypili szklankę 
wody. 

Program „Wybieram wodę” ma 
na celu promocję korzyści płyną-
cych z picia wody, zarówno wo-
dociągowej, jak i butelkowanej. 
Co więcej,  działania w ramach 
programu będą podkreślać rolę 
wody nie tylko w zachowaniu 
zdrowia, ale także w środowi-
sku, gospodarce, przemyśle i rol-
nictwie. Z uwagi na potrzebę 
ochrony naturalnych zasobów 
wodnych, jednym z kluczowych 
zadań projektu będzie także pro-
pagowanie racjonalnego gospoda-
rowania wodą i jej oszczędzania. 

 Tekst: M.Wypych

Wybieram Wodę

Dzień TolerancjiDzień 16 listopada 2016 r. 
w Szkole Podstawowej im. św. 
Jana Pawła II w Moskurni upły-
nął pod hasłem “Dnia Tolerancji”. 
Organizatorki tego przedsięwzię-
cia: Magdalena Wypych, Kami-
la Raźniewska oraz Małgorzata 
Dudek zadbały, aby zaangażować 
w działania zarówno przedszko-
laków, jak i uczniów klas I-VI. 
Uczestnicy “Dnia Tolerancji” 
wysłuchali bajki terapeutycz-
nej autorstwa Bruna Ferrera pt. 
„Długi, gruby, mały”, a także brali 

udział w różnorodnych zabawach 
uczących szacunku, zrozumienia 
oraz akceptacji dla drugiego czło-
wieka.  Nauczyciele w klasach 
rozmawiali z wychowankami na 
temat zachowań tolerancyjnych. 
Uwieńczeniem działań mających 
na celu szerzenie tolerancji była 
wystawa prac plastycznych  pt. 
“Plampacz”.

M. Dudek

Talon na sprzęt sportowy

Z okazji uroczystości nadania 
imienia św. Jana Pawła II Szkole 
Podstawowej                w Moskur-
ni, jaka miała miejsce 23 paź-
dziernika bieżącego rok,  Bank 
Spółdzielczy  Ziemi Kaliskiej 
podarował uczniom Szkoły Pod-
stawowej w Moskurni  bon za-
kupowy  o wartości 1200,00zł na 
zakup sprzętu sportowego.  

Voucher ten został niedawno 
wykorzystany. Zakupiono kom-
plet piłek do gier zespołowych.  
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Moskurni cieszyć się będą teraz 

grą nowymi piłkami podczas zajęć 
wychowania fizycznego. Ufundo-
wany sprzęt  stanowi dodatkowy 
bodziec podnoszący poziom ak-
tywności fizycznej uczniów, ich 
zaangażowanie podczas lekcji 
oraz poczucie satysfakcji . Grono 
pedagogiczne oraz uczniowie pra-
gną podziękować  Spółdzielczej 
Grupie Bankowej za okazany gest. 

„W zdrowym ciele zdrowy 
duch!”

P. Olejnik 

Mistrzowie tenisaW piątek 21.10.2016 roku 
w Koźminku odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Kaliskiego Ziem-
skiego w Drużynowym Tenisie 
Stołowym dziewcząt i chłopców. 
Zawody odbyły się w ramach 
Gimnazjady edycja 2016/2017.  
Zorganizowane zostały przez Ka-
liski Ziemski SZS w ramach zada-
nia publicznego zleconego przez 
Starostwo Powiatowe w Kaliszu 
we współpracy z Gimnazjum 
w Koźminku, UKS Maraton przy 
Szkole Podstawowej w Moskurni 
oraz głównym sędzią turnieju – 
Przemysławem Olejnikiem. 

W kategorii chłopców wystą-
piły 5 zespołów i grano systemem 
grupowym,  natomiast w kat. 
dziewcząt  wystartowało 5 drużyn 
i grano systemem każdy z każ-
dym. W całym turnieju rozegra-
no łącznie 16 meczów.  W zawo-
dach wzięło udział 20 uczniów 
szkół gimnazjalnych z terenu 
kaliskiego powiatu ziemskiego. 
Gimnazjum w Koźminku repre-
zentowali: Justyna Wypyszyńksa, 
Magdalena Kędzia, Szymon So-
bocki oraz Mateusz Majerowicz, 
Oto, jak przedstawiają się wyniki 
turnieju:

Zespoły, które zajęły 1 i 2 
miejsce w turnieju będą repre-

zentować kaliski powiat ziemski                                     
w Drużynowych Mistrzostwach 
Rejonu  Kaliskiego w Tenisie Sto-
łowym, które stanowią eliminacje               
do Mistrzostw Wielkopolski.

Kategoria Gim-
nazjum- chłopców 
1. Gimnazjum Korzeniew  

2. Gimnazjum Koźminek 
3. Gimnazjum Wola Droszewska 
4. Gimnazjum Iwanowice 

5. Gimnazjum Blizanów 
 

Kategoria Gimnazjum – dziew-
cząt 

1. Gimnazjum Koźminek 
2. Gimnazjum Iwanowice 

3. Gimnazjum Korzeniew 
4. Gimnazjum Blizanów 

 
We wtorek 25.10.2016 roku 

w Moskurni odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Kaliskiego Ziem-
skiego w Drużynowym Tenisie 
Stołowym dziewcząt i chłopców. 

Zawody odbyły się w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej edy-
cja 2016/2017.  Zorganizowane 

zostały przez Kaliski Ziemski SZS 
w ramach zadania publicznego 
zleconego przez Starostwo Powia-
towe w Kaliszu we współpracy ze 
Szkołą Podstawową w Moskurni,  
UKS Maraton przy Szkole Pod-

stawowej w Moskurni oraz głów-
nym sędzią turnieju – Przemysła-
wem Olejnikiem.

W kategorii chłopców wystą-
piły 3 drużyny, w kat. dziewcząt  
wystartowało również 3 drużyn 
i grano systemem każdy z każ-
dym. W całym turnieju rozegra-

no łącznie 6 meczów.  W zawo-
dach wzięło udział 13 uczniów 
szkół podstawowych z terenu 
kaliskiego powiatu ziemskiego. 
Szkołę podstawową w Moskur-
ni reprezentowali: Marta Wilk, 
Oliwia Skonieczna, Mikołaj Do-

magała, Dawid Gawron, Kacper 
Gnerowicz oraz Wiktor Olejnik. 
Oto, jak przedstawiają się wyniki 
turnieju:

CHŁOPCY   
SP Moskurnia I – SP Stobno  
3:0 
SP Moskurnia I – SP Moskurnia 
II 3:1  
SP Moskurnia II – SP Stobno 
3:0  

 
Kategoria - chłopców 

   
1miejsce SP w Moskurni I  
2miejsce SP W Moskurni II  
3miejsce SP w Stobnie  
  

DZIEWCZĘTA
SP Moskurnia I – SP Stobno 

3:0
SP Moskurnia I – SP Zakrzyn 

3:1
SP Zakrzyn – SP Stobno 3:1
Kategoria – dziewcząt 
1miejsce SP w Moskurni 
2miejsce SP W Zakrzynie 
3miejsce SP w Stobnie 
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Kasztany i budki
Akcja zbierania kasztanów i za-

wieszania budek lęgowych w No-
wym Nakwasinie.

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej  w Nowym Nakwasinie 
zebrali 370 kg kasztanów, które 
zostały przekazane do Lasów 
Państwowych Nadleśnictwa Ka-
lisz. Zebrana w ten sposób karma 
posłuży leśnikom do dokarmia-
nia dzików w czasie zimy, co ma 
zapobiec wkraczaniu zwierząt na 
tereny uprawne.

W dniu 13 października 2016 
roku uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w lekcji przyrody 
w terenie. Panowie leśnicy wy-
jaśnili uczniom znaczenie wła-
ściwego rozmieszczenia budek 
lęgowych, ustawienia ich na odpo-
wiedniej wysokości oraz koniecz-
ności ich czyszczenia. 

Następnie w przyszkolnym 
lasku uczniowie zamontowali 10 
budek lęgowych, przestrzegając 
przy tym wskazówek panów le-

śniczych.
Szkoła, w wyniku wcześniejszej 

współpracy ze Starostwem Ka-
liskim i realizując projekt „Pta-
sia stołówka”, zyskała około 20 
karmników a za swoje działania 
proekologiczne otrzymała albu-
my ptaków oraz lornetki. Takie 
wyposażenie pozwoli uczniom 
na wzbogacanie wiedzy i bieżące 
obserwacje ptasich mieszkańców.   

Andrzejki w Nakwasinie

Wigilia świętego Andrzeja, 
czyli popularne andrzejki od 
dawna są tradycyjnym wieczorem 
wróżb. W tym okresie spotykamy 
się by zaznać dobrej zabawy, ale 
także, by w większym gronie ba-
wić się, przepowiadać przyszłość 
lub szukać sposobu na przycią-
gnięcie miłości. 

24 listopada w Szkole Podsta-
wowej im. W. Witosa w Nowym 
Nakwasinie, jak co roku obcho-
dziliśmy andrzejki, dzień wróżb 
i zabaw. Podczas dyskoteki szkol-
nej uczniowie mieli możliwość 
sprawdzić co przyniesie im przy-
szłość i jaki czeka ich los. Każdy 

uczestnik andrzejkowych sza-
leństw z niecierpliwością przekłu-
wał papierowe serce, aby odczytać 
imię swojej sympatii, przesuwał 
buty w kierunku drzwi z nadzie-
ją, że jako pierwszy zmieni stan 
cywilny. Chętni rzucali obierkami 
z jabłek aby odczytać pierwszą li-
terę imienia swojej przyszłej sym-
patii.  Katalog wróżb był obszerny 
i bogaty, a każdy pragnął wywró-
żyć sobie coś wyjątkowego. Była 
też dobra muzyka, przy której 
wszyscy bawili się wesoło.

M.Szewczyk

Dzień Misia

Mały, duży, kolorowy, milutki, 
z kokardką czy w kubraczku... 
Każdy będąc małym dzieckiem 
posiadał własnego ulubionego 
misia pluszowego. Jest to jedna 
z najpopularniejszych zabawek 
w Europie już od XIX wieku. 
Miś pluszowy kojarzy nam się 
z beztroskim czasem dzieciń-
stwa. Wiele razy był i jest kum-
plem do zabawy, kompanem 
podróży, przyjacielem, któremu 
można wszystko powiedzieć, 
lekarstwem na nocne koszma-
ry.                                        25 li-
stopada dzieci z Oddziału Przed-
szkolnego w Nowym Nakwasinie 
świętowały 114 urodziny plu-
szowego przyjaciela. Zapoznały 
się z krótką historia tej zabawki, 
razem z misiem tańczyły, śpie-
wały piosenki, uprawiały poran-
ną gimnastykę. Wszystkie dzieci 
wzięły udział w konkursie wiedzy 
o misiach. Na zakończenie zajęć 
wykonały pracę plastyczną „Mój 
przyjaciel miś” i otrzymały słod-
kie upominki. Dzień ten na pew-
no długo pozostanie w pamięci 
wszystkich przedszkolaków.

 M.Szewczyk

Z wizytą u Mikołaja

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Nowym Nakwasinie 
w Krainie Świętego Mikołaja

Z okazji zbliżających się miko-
łajek wszyscy uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Nowym Nakwa-
sinie wybrali się na wycieczkę do 
Krainy Św. Mikołaja w Kołacin-
ku. Zimowa aura sprawiła nam 
niespodziankę i stworzyła od-
powiedni nastrój. Wyruszyliśmy 
więc 28 listopada, o godz. 8.00 
rano. Wszystkim dopisywały hu-
mory, dzięki czemu atmosfera na 
wycieczce była bardzo miła. Kra-

ina Św. Mikołaja okazała się fan-
tastycznym miejscem. Uczniów 
powitały elfy, które zaprosiły do 
zwiedzania tego baśniowego świa-
ta. Oprowadziły nas po chatkach 
baśniowych postaci opowiada-
jąc wiele baśni, odwiedziliśmy 
Królewnę Śnieżkę, Czerwonego 
Kapturka, Królową Śniegu, Cali-
neczkę, Jasia i Małgosię. Następ-
nie do swoich domów zaprosił 
nas Dziadek Mróz i Św. Mikołaj. 
Dzieci i uczniowie mieli możli-
wość porozmawiać z gospodarza-
mi domów i przyjrzeć się z bliska 

ich życiu. Dużą radość sprawiła 
wszystkim wizyta w sali trono-
wej  Św. Mikołaja, gdzie uczest-
nicy wycieczki złożyli uroczystą 
obietnicę, że zawsze będą grzeczni 
i posłuszni. Finałową niespo-
dzianką była swobodna zabawa 
w Figlolandzie, gdzie czekało 
wiele atrakcji. Dzieci zakupiły so-
bie wspaniałe pamiątki i udaliśmy 
się w drogę powrotna do domu. 

Wycieczka udała się znakomi-
cie i wszyscy uczniowie bezpiecz-
nie dotarli do swoich domów.

A.Karolak

Ewakuacja szkoły

Próbna ewakuacja w Szkole 
Podstawowej w Nowym Nakwa-
sinie

27 października 2016 roku 
w Szkole Podstawowej im W. 
Witosa w Nowym Nakwasinie 
została przeprowadzona próbna 
ewakuacja wraz z pokazem ak-
cji ratowania poszkodowanego. 
Głównym celem przeprowadzo-
nych ćwiczeń było zapoznanie 
uczniów i pracowników szkoły 
z praktycznym zastosowaniem 
procedur dotyczących zachowa-
nia się w przypadku wybuchu 
pożaru lub powstania innego za-
grożenia dla życia i zdrowia. 

Wszyscy zachowując zasady 
bezpieczeństwa szybko i sprawnie 
oznaczonymi drogami ewaku-
acyjnymi opuścili budynek szkoły 
i udali się do punktu zbiórki na 
boisko  szkolne. Meldunki o ilości 

ewakuowanych uczniów wszyscy 
nauczyciele złożyli dyrektorowi 
szkoły pani Katarzynie Szydłow-
skiej. W akcji brali udział: dyrek-
cja, nauczyciele, uczniowie oraz 
pracownicy administracji i ob-
sługi. Wszyscy jej uczestnicy byli 
świadomi konieczności przepro-
wadzania takich prób, by w razie 
rzeczywistego zagrożenia móc 
wykorzystać zdobyte doświadcze-
nia.

Trening próbnej ewakuacji 
przeprowadzony we współpra-
cy z Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Koźminku z pewnością był 
dla dzieci dużym przeżyciem 
i doświadczeniem.  Atrakcją dla 
uczniów był pokaz wozu i sprzę-
tu ratowniczego oraz przeprowa-
dzona demonstracja udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej – chętni mogli przeprowadzić 

osobiście próbę resuscytacji.
Nad sprawnym przebiegiem 

ewakuacji czuwali: G. Pawlaczyk 
- naczelnik OSP w Koźminku,                  
A. Papierski - I rota, Z. Nowak - 
I rota, F. Pawlak - kierowca oraz K 
. Lis - fotograf. 

Następna próbna ewakuacja już 
za rok.

 I. Dziedzic
  M. Szewczyk

Tenis żaków

II GRAND PRIX OKRĘ-
GOWEGO ZWIĄZKU 
POŁUDNIOWA WIELKO-
POLSKA W KATEGROII 
ŻAKÓW

W sobotę 26.11.2016 roku 
w Moskurni odbyło się II Grand 
Prix Południowej Wielkopolski 
w kat żak i żaczka (urodzeni 
w 2006 i młodsi). Zawody  zo-
stały zorganizowane przez Okrę-
gowy Związek Tenisa Stołowego 
„Południowej Wielkopolski” we 
współpracy ze Szkołą Podsta-
wową w Moskurni,  UKS Ma-
raton przy Szkole Podstawowej 
w Moskurni oraz głównym sędzią 
turnieju – Przemysławem Olej-
nikiem. W kategorii chłopców 
wystąpiło 11 zawodników i gra-
no systemem rosyjskim. W kat. 
dziewcząt  wystartowało 5 zawod-
niczek i grano systemem „każda 
z każdą”. Lokalny UKS Maraton 

w zawodach reprezentowali Mi-
kołaj Domagała, Dawid Gawron, 
Dominik Szydzisz i Mateusz 
Piejaś. Najlepsze zawody z całej 
czwórki naszych zawodników ro-
zegrał Mikołaj Domagała, który 
w całym turnieju przegrał jedynie 
pojedynek finałowy z Filipem 
Szczepaniakiem z UKS Chrobry 
Gizałki. Oto jak przedstawiają się 
wyniki:

ŻACZKI
1. Dominika Cieślak - 

UKS Chrobry Gizałki
2. Zofia Ławnicka   

- UKS Komorzanka Komorze
3. Klaudia Słupska - 

UKS Chrobry Gizałki
4. Magdalena Podlewska 

- UKS Komorzanka Komorze
5. Gabriela Lubieniecka 

- LZS Orzeł Wysocko Wielkie

ŻACY
1. Filip Szczepaniak  - 

UKS Chrobry Gizałki
2. Mikołaj Domagała - 

UKS Maraton Moskurnia
3. Kamil Majdecki - 

UKS Chrobry Gizałki 
4. Jakub Szymański - 

UKS Komorzanka Komorze
5. Igor Ziółkowski - 

LZS Orzeł Wysocko Wielkie
6. Paweł Idziaszek - 

UKS Komorzanka Komorze
7. Dominik Szydzisz  - 

UKS Maraton Moskurnia
8. Dawid Gawron - 

UKS Maraton Moskurnia
9. Mateusz Piejaś  - 

UKS Maraton Moskurnia
10. Alan Jankowski  

- UKS Komorzanka Komorze
11. Bartosz Skiba  

- UKS Komorzanka Komorze

P.Olejnik
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Cyrk w przedszkolu

16 listopada 2016r. w naszym 
przedszkolu w Koźminku gościł 
Cyrk Obimbolando. Grupę cyr-
kową tworzą artyści z Ukrainy. 
Występ rozpoczął się od pokazu 
klauna, który rozbawił publicz-
ność żartami i prezentował róż-
ne akrobacje. Następnie pojawiła 
się artystka, która przedstawiła 
swój program wspólnie z psem, 
który wykonywał wszystkie jej 
polecenia. Dzieci chętnie anga-
żowały się do wspólnych zabaw 

z artystami. Widownia zachwy-
cała się akrobatyką klauna. Sporo 
emocji wzbudziła także prezen-
tacja artystki, która wykorzystała 
jednocześnie kilkanaście obręczy 
hula-hop. Tradycyjnie pojawił się 
wąż, a najodważniejsi mogli go 
dotknąć.  Za swój występ artyści 
zostali nagrodzeni gromkimi bra-
wami. Dziękujemy za wspólnie 
spędzony czas. 

A. Dominiak 

Dzień misia
Jak co roku, dzieci z Publiczne-

go Przedszkola w Koźminku po-
jawiły się w placówce ze swoimi 
najwierniejszymi przyjaciółmi, 
czyli misiami. Wszystko to z oka-
zji Dnia Pluszowego Misia, który 
odbył się  25 listopada br. Każde 
dziecko z dumą i ochotą pokaza-
ło pluszowego przyjaciela swoim 

kolegom. Warto przypomnieć, że 
pierwsze misie pluszowe powstały 
114 lat temu w Europie. Nato-
miast nazwa Teddy Bear, wzięła 
się od zdrobnienia imienia Teo-
dora Roosevelta, który podczas 
polowania kazał wypuścić wystra-
szonego niedźwiadka. 

A. Dominiak

Przedszkole w programie eTwinning
Publiczne Przedszkole w Koź-

minku dołączyło do programu 
eTwinning, który ma na celu 
współpracę ze społecznością z ca-
łej Europy. Dzieci 6-letnie (grupa 
„MAKI”) wspólnie z nauczycie-
lem odpowiedzialnym za realiza-
cję programu w placówce, wzięły 
udział w projekcie MASCOTS 
ON THEIR TRAVELS. Celem 
projektu było zapoznanie dzieci 
z ich rówieśnikami z różnych 
krajów Europy oraz opieka nad 

maskotką symbolizującą dany 
kraj. Z racji obchodów Święta 
Niepodległości, dzieci 6-letnie 
wspólnie z maskotką z Anglii wy-
brały się na Rynek w Koźminku 
w celu upamiętnienia zmarłych 
osób, które oddały życie za wolną 
Polskę. George (maskotka z An-
glii) towarzyszyła dzieciom przez 
cały spacer, po czym pożegnała się 
z nimi, by dalej podążać w swoją 
podróż po krajach Europy.

A. Dominiak  8 miejsce w Polsce!VIII miejsce w Polsce dla gru-
py „Skansen – tradycja i natura” 
z Gimnazjum im. Noblistów Pol-
skich w Koźminku

Ogólnopolski projekt edukacyj-
ny ,,Czas na zdrowie” realizowany 
przez Fundację Banku Ochrony 
Środowiska pod patronatem Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
został rozstrzygnięty! 

Celem tego projektu była popu-
laryzacja idei zdrowego stylu życia 
(w tym zdrowego żywienia, żyw-
ności ekologicznej i aktywności fi-
zycznej) ze względu na obserwowa-
ne niepokojące tendencje wzrostu 
zaburzeń zdrowotnych, spowodo-
wane korzystaniem z udogodnień 
cywilizacyjnych. 

Projekt  w naszej szkole reali-
zowała grupa uczniów: Szymon 
Adamus, Kryspin Brodziński, Ka-
rolina Chudaś, Julia Janik, Adam 
Maćkowski, Natalia Płuciennik, 
Aleksandra Szmyt, Wiktoria Wier-
telak, Kinga Wojciechowska, Agata 
Woźniak z inicjatywy p. dyrektor 
I. Chojnackiej-Adamus i pod kie-
runkiem p. Moniki Brodzińskiej. 
W tym roku nasza grupa projekto-
wa nazywała się  ,,Skansen – trady-
cja i natura”.

Projekt składał się z dwóch eta-
pów:

- pierwszy – rozgrzewka - to etap 
przygotowawczy. Polegał na po-
wołaniu 10 - osobowych zespołów 
szkolnych, zdobyciu wiedzy z za-
kresu zrównoważonego stylu życia, 
wypromowaniu jej na forum szkoły 
oraz przygotowaniu scenariusza 

i promocji Festynu Zdrowia wśród 
społeczności lokalnej – w tym eta-
pie zajęliśmy IV miejsce w kraju.

- drugi etap polegał na organiza-
cji ogólnoszkolnego Festynu Zdro-
wia z udziałem zaproszonych gości. 
Pierwsza część dotyczyła pokazu 
serii filmów pt. „Śmietnik w mojej 
głowie” mówiących o stereotypach 

funkcjonujących w społeczeństwie 
i sposobach ich przełamania. Dru-
gim elementem było praktyczne 
wykorzystanie zdobytej wiedzy tj. 
przygotowanie i degustacja poczę-
stunku przygotowanego z produk-
tów regionalnych i ekologicznych 
. Trzecim elementem była organi-
zacja wspólnych zabaw ruchowych 
dla młodzieży i dorosłych – w tym 
etapie zajęliśmy VIII miejsce w Pol-
sce. 

Monika Brodzińska

Miesiąc bibliotek
Gimnazjum obchodziło Mię-

dzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych

,,Książka to dopiero początek 
…” pod takim hasłem obchodzo-
ny został Tegoroczny Miesiąc 
Bibliotek Szkolnych. Celem akcji 
było zwrócenie uwagi na ogrom-
ną rolę bibliotek w życiu szkoły, 
nauce i w rozwijaniu zaintereso-
wań czytelniczych. Z okazji tego 
święta w bibliotece szkolnej Gim-
nazjum odbyło się wiele wydarzeń 
promujących czytelnictwo. 

Członkowie Koła Przyjaciół 
Biblioteki przygotowali z oka-
zji tego święta wystrój bibliote-
ki. Uczniowie klas pierwszych 
gimnazjum zostali zapoznani 
z zasadami obowiązującymi 
w bibliotece oraz księgozbiorem 
biblioteki. Wybrano również 
łączników klasowych. Odbył się 
konkurs plastyczny “Książka to 
dopiero początek …”, którego 

uczestnicy przedstawiali w do-
wolnej technice zalety czytania 
książek. Miejsce pierwsze zajęła 
klasa III c, miejsce drugie klasa II 
b i III b, a  miejsce trzecie klasa II 
a. Kolejny konkurs ,,Wierszyki ła-
miące języki” dotyczył dykcji oraz 
poprawnego głośnego czytania 
wierszy wymagających językowe-
go mistrzostwa. Pierwsze miej-
sce zajęła Małgorzata Stempień, 
drugie miejsce Wiktoria Umerle 
i Alicja Szkadun, trzecie miejsce 
Amanda Rajch i Karolina Kli-
mek. 

Wszystkie zaplanowane działa-
nia zachęciły młodzież do  odwie-
dzania biblioteki i kształtowania  
postaw czytelniczych.  Taka róż-
norodność form pracy z czytel-
nikiem wpłynęła na niesłabnące 
zainteresowanie biblioteką i oby 
tak było przez cały rok. 

Monika Brodzińska
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Konkurs recytatorski
Udział Gimnazjum im. No-

blistów Polskich w Koźminku                               
w konkursie recytatorskim „Ga-
łązka heliotropu”

Każdego roku gimnazjaliści 
z Koźminka chętnie biorą udział 
w licznych konkursach recytator-
skich. Jeden z nich zorganizowało 
I Liceum Ogólnokształcące im. 
Adama Asnyka      w Kaliszu. Ce-
lem konkursu była popularyzacja 
twórczości poetów i pisarzy zwią-
zanych            z Kaliszem, rozwijanie 

własnych talentów, rozbudzanie 
wrażliwości na piękno literatury 
oraz doskonalenie umiejętności 
recytatorskich. Uczestnicy brali 
udział w czterech kategoriach :

- recytacja fragmentu prozy,
- recytacja wiersza,
- recytacja tekstu poetyckiego 

lub fragmentu prozy napisanego 
przez siebie,

- piosenka poetycka.
Czas występu nie mógł prze-

kroczyć 4 minut, natomiast pre-

zentowany utwór nie powinien 
pokrywać się z kanonem lektur 
szkolnych.

W konkursie „Gałązka helio-
tropu” brali udział : Patrycja Ka-
linowska, Agata Woźniak, Alek-
sandra Szmyt, Natalia Płuciennik 
oraz Aleksandra Świerek.

Uczestnicy otrzymali dyplomy 
i podziękowania od członków ko-
misji konkursowej.

J.Mruk – Jaźwiecka

Szanujmy energię
Gimnazjaliści z Koźminka 

uczestniczyli w projekcie o ener-
gii odnawialnej i ochronie klima-
tu

04 listopada grupa uczennic 
i uczniów klas trzecich Gimna-
zjum im. Noblistów Polskich 
w Koźminku pod opieką nauczy-
cielek- p. Katarzyny Domagała 
i p. Izabeli Czechowskiej uczest-
niczyła w projekcie realizowanym 
przez Regionalne Centrum Infor-
macyjno- Doradcze Odnawial-
nych Źródeł Energii przy Zespole 
Szkół nr 1 w Liskowie „Szanuje-
my energię i chronimy klimat- or-
ganizacja działań ekologicznych 
poświęconych ochronie środo-
wiska na terenie Wielkopolski” 
finansowanym przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
w Poznaniu.

Zajęcia miały trzy bloki- 
pierwszy „Ochrona powietrza 
i lasu” był prowadzony przez 
pana leśniczego Rafała Miklasa 
z Krzyżówek i dotyczył ochro-
ny lasu, powietrza i symptomów 
zanieczyszczeń powietrza, które 
możemy obserwować w lesie, 
drugi moduł „Nowoczesny recy-
kling”- dotyczący drugiego życia 
odpadów prowadził pan Piotr 
Szyszkiewicz z Orlego Stawu, 

a trzeci moduł- praktyczny, doty-
czący możliwych do zastosowania 
w naszej „małej ojczyźnie”- źró-
deł energii odnawialnej, czyli tur-
biny wiatrowej, pompy cieplnej 
i silnika wodorowego prowadził 
pan Damian Michalak z RCI-
DOZE przy Zespole Szkół nr 1 
w Liskowie.

Na zakończenie kilkukodzi-
nego, bardzo interesującego 
projektu uczniowie napisali test 
złożony z 26 pytań tematycznie 
związanych z zajęciami, w któ-
rych uczestniczyli. Okazało się, 
że na wyłonienie laureatów poza 
poprawnością wyników, miał 
wpływ czas rozwiązywania testu. 
Wszyscy laureaci mieli max ilość 
poprawnych odpowiedzi- I miej-
sce zajęła Natalia Jakubczak otrzy-
mując tablet Lenovo, II miejsce 
i aparat cyfrowy Kodak zdobyła 
Maja Jarentowska, III miejsce 
i solarna ładowarka przypadła 
Aleksandrze Szmyt, a piękny 
album o tematyce ekologicznej 
należy do Agaty Woźniak. Wszy-
scy uczestnicy projektu otrzymali 
zestaw piśmienniczy i drewniany 
ekologiczny piórnik. Wszystkie 
nagrody zostały sfinansowane 
przez WFOŚ w Poznaniu.

Na zakończenie zajęć ucznio-

wie i uczennicy przeszli ścieżką 
energii odnawialnej powstałą na 
terenie ZS nr 1 w Liskowie.

Gimnazjum im. Noblistów 
Polskich w Koźminku cyklicz-
nie współpracuje z Regionalnym 
Centrum Informacyjno- Do-
radczym Odnawialnych Źródeł 
Energii przy Zespole Szkół nr 1 
w Liskowie poprzez udział w za-
jęciach o OZE oraz pomoc przy 
organizacji Konferencji Lokal-
nej w ramach projektu Postaw 
na Słońce. Wśród wielu działań 
ekologicznych cyklicznie współ-
pracujemy również ze Związkiem 
Komunalnym „Czyste miasto- 
czysta gmina” oraz Zakładem Orli 
Staw. Wszystkie te działania wpły-
wają na postawę proekologiczną 
naszych uczniów.

Dyrekcja Gimnazjum im. No-
blistów Polskich w Koźminku 
oraz nauczyciele ekolodzy dzię-
kują za dotychczasową współpra-
cę i liczą na udział w kolejnych 
działaniach projektowych, które 
wpisują się w naszą ekologiczną 
ideę: „Nie oddziedziczyliśmy Zie-
mi od naszych przodków- poży-
czyliśmy ją od naszych wnuków”.

Izabela Czechowska

PUP w Gimnazjum
Doradca Powiatowego Urzędu 

Pracy był w Naszej Szkole.
Czym są i co w praktyce ozna-

czają zawody deficytowe i nad-
wyżkowe? Które zawody należą 
do grupy zawodów zrównoważo-
nych? Na te i inne pytania odpo-
wiadała w dniu 15 listopada br. 
pani Magdalena Majewska-Gra-
mala - doradca zawodowy z PUP 
w Kaliszu. Podstawowym celem 
spotkania było uświadomienie 
uczniom klas trzecich jak wiele 

zależy od trafnego wyboru ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej w per-
spektywie późniejszego odnale-
zienia się na rynku pracy. 

Nasz gość przedstawił mło-
dzieży prezentację multimedial-
ną, która w prosty i przejrzysty 
sposób pozwoliła zrozumieć pra-
wa jakimi rządzi się rynek pracy. 
Analiza lokalnego rynku pracy, 
znaczący problem bezrobocia, 
również wśród ludzi wykształco-
nych, a w związku z czym duża 

gama zawodów nadwyżkowych, 
ale również omówienie statystyk 
w kierunku tzw. “zawodów przy-
szłości” uświadomiło młodzieży 
potrzebę głębokiego zastanowie-
nia się nad wyborem dalszego kie-
runku kształcenia. 

Spotkanie było bardzo udane, 
dziękujemy! 

Agnieszka Andrzejczak 

Gimnazjum im. Noblistów 
Polskich w Koźminku trzecią 
drużyną w powiecie kaliskim 
w piłce nożnej halowej

W dniu 18.10.2016 w hali 
sportowej w Opatówku odbył 
się półfinał mistrzostw powiatu 
kaliskiego szkół gimnazjalnych 
w piłce nożnej halowej. Udział 
wzięły 3 zespoły a były to szkoły 
z Opatówka, Koźminka, Szczyt-
nik. Uczestnicy zagrali systemem 
każdy z każdym. Zawodnicy 
z Koźminka w pierwszym meczu 
spotkali się z zespołem ze Szczyt-
nik. Po dość jednostronnym 
widowisku Koźminiacy nie dali 
szans rywalom i pokonali ich 6:1. 
W drugim meczu spotkaliśmy się 
z rywalem z Opatówka. Po bar-
dzo emocjonującym meczu nasi 
chłopcy również pokonali druży-
nę gospodarzy 5:2. Jako zwycięz-
cy półfinału awansowaliśmy do 
dalszej części rozgrywek.

W dniu 26.10.2016 w Stawi-
szynie odbył się finał mistrzostw 
powiatu w piłkę nożna halową. 
Udział wzięły 4 zespoły a były 
to szkoły z Opatówka, Koźmin-
ka,  Korzeniewa, Stawiszyna. 
W celu wyłonienia zwycięzców 
również zastosowano system gry 
każdy z każdym. W pierwszym 
meczu spotkaliśmy się z drużyna 
ze Stawiszyna. Po dość dziwnym 
meczu mimo ogromnej przewagi 

nasi chłopcy musieli uznać wyż-
szość przeciwników przegrywa-
jąc 1:2 tracąc bramkę w ostatniej 
sekundzie meczu. W drugim 
meczu doszło do rewanżu z Opa-

tówkiem. Tym razem zespół ten 
postawił duży opór i mecz za-
kończył się remisem 1:1. W kolej-
nym meczu doszło do pojedynku 
z poprzednim mistrzem tych 
rozgrywek. Po meczu walki ob-
fitującego w  cudowne zagrania 
gimnazjaliści z Koźminka nie dali 
szans rywalom  pokonując ich 2:0 
. Jak się później okazało jedyne 
zwycięstwo osiągnęliśmy z Mi-

strzem Powiatu. Podsumowując 
pierwsze miejsce zajęła drużyna 
z Korzeniewa, drugie miejsce 
drużyna z Stawiszyna, trzecie 
miejsce drużyna z Koźminka, 

czwarte miejsce drużyna z Opa-
tówka. Do finału rejonu awans 
uzyskała drużyna z Korzeniewa. 
W skład reprezentacji z Koźmin-
ka wchodzili: Maciej Marczak, 
Bartosz Trzciński, Konrad Kuby-
szek, Marszał Jakub, Rembiszew-
ski Szymon, Jakubowski Mikołaj, 
Łukasz Pietrzak. 

 K.Poroś

3 miejsce w powiecie!
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Harcerze uczcili 98 rocznicę Od-
zyskania Niepodległości

5 listopada br. harcerki i harce-
rze z Hufca ZHP im. Aleksandra 
Kamińskiego Powiatu Kaliskiego 
uczestniczyli w Rajdzie „Śladami hi-
storii”. Tegoroczny rajd rozpoczął się 
zbiórką przed Gimnazjum w Brzezi-
nach, w czasie której przypomniane 
zostały fakty dotyczące odzyskania 
niepodległości po 123 latach przez 
naszą Ojczyznę. Następnie grupa 
ok. 100 harcerek i harcerzy wraz 
z instruktorami wyruszyła na trasę 
rajdu. Wśród uczestników rajdu 
były harcerki i harcerze z 40 DH 

Rajd “Śladami historii”
„Złoty liść” przy Gimnazjum im. 
Noblistów Polskich w Koźminku, 
38 DH „Zielone berety” przy Szkole 
Podstawowej im. Andrzeja Mielęc-
kiego w Koźminku oraz 9 DH przy 
Szkole Podstawowej im. Wincente-
go Witosa w Nowym Nakwasinie. 
Trasa wiodła ścieżkami i uliczkami 
Brzezin. Podczas rajdu uczestnicy 
poznawali miejsca związane z I i II 
wojną światową oraz rezerwat dłu-
gosza królewskiego. 

Na zakończenie rajdu odbył się 
apel pod pomnikiem ofiar II wojny 
światowej. W apelu oprócz harcerzy 
i instruktorów uczestniczyli przed-

stawiciele władz samorządowych 
gminy Brzeziny. Uczestnicy rajdu 
zapalili lampki i uczcili minutą ciszy 
pamięć Polaków walczących o wol-
ność i niepodległość naszej Ojczy-
zny. Na zakończenie rajdu drużyny 
rozwiązywały quiz historyczny, po 
czym udali się na gorącą zupę i her-
batę z cytryną.

Mimo listopadowej aury rajd 
jest coroczną okazją do krzewienia 
postaw patriotycznych wśród dzieci 
i młodzieży.

Izabela Czechowska
opiekun 40DH „Złoty liść”

Książki dźwiękowe 

Oferta biblioteki stale poszerza 
się nie tylko o nowe książki, ale 
również o nowe audiobooki.

Książki dźwiękowe to dla wie-
lu osób szansa na kontakt z lite-
raturą. Owszem, popularną jest 
opinia, że chętnie korzystają z au-
diobooków dzieci i młodzież, 
którym nie chce się czytać lektur, 
bo uważają, że są nudne. Nie jest 
to cała prawda, bo te same osoby, 
które słuchają lektur, czytają wiele 
innych książek w tradycyjnej, pa-
pierowej wersji. Audiobooki nie 
zostały jednak stworzone tylko 
po to, aby ktoś nie musiał czytać 
lektury. Obok faktu, że jest to 
wielka gałąź biznesu, jest to rów-
nież gałąź niezwykle pożyteczna. 
Audiobooki umożliwiają kontakt 
z literaturą tym osobom, które 
z czytaniem mają problem. Może 
to wynikać z poważnej wady 

wzroku, z chwilowej niemożności 
poprawnego widzenia (na przy-
kład po zabiegach w obrębie oka), 
powodem może być też dysleksja, 
albo osłabienie oka w wyniku 
zmian związanych z wiekiem. 
Może być też tak, że oczy szyb-
ciej się męczą, a książka strasznie 
ciekawa i co począć? Oczywiście 
można zrobić przerwę, ale każdy 
zapalony czytelnik wie, że kolejna 
strona książki jest obietnicą nie-
spodzianki i przerwy wcale nie są 
takie łatwe. Wtedy rozwiązaniem 
może być audiobook. 

Książki dźwiękowe są bardzo 
przyjemne w odbiorze, choć 
trwają dłużej niż czas czytania 
po cichu. Czytane są przez osoby 
o doskonałej dykcji, najczęściej 
aktorów. Obok wyraźniej i po-
prawnej wymowy wszystkich 
wyrazów dodatkowym atutem 

książki dźwiękowej jest odpo-
wiednia intonacja w zdaniach, 
która ubarwia treść i pozwala 
łatwiej zrozumieć to, co się dzie-
je między linijkami. Na dodatek 
całkiem przyjemne jest to, że ktoś 
nam czyta i się nie męczy, nie robi 
przerw i nie marudzi. Niektóre 
z audiobooków są wzbogacone 
o dodatkowe efekty dźwiękowe, 
przez co ich lektura jest jeszcze 
przyjemniejsza. 

W tym roku zakupiliśmy dla 
naszych czytelników i słuchaczy 
ponad 100 książek dźwiękowych. 
Są wśród nich lektury szkolne, 
książki dla dzieci oraz literatura 
dla dorosłych, również publika-
cje najnowsze. Serdecznie zapra-
szamy do korzystania z tej części 
księgozbioru.

T.Potemkowski

Książka na zdrowie
O tym, że czytanie 

książek jest zdrowe 
i pożyteczne, wiado-
mo nie od dziś. O tym, 
że książki potrafią po-
magać w powrocie do 
zdrowia, mówi się od 
czasu do czasu, na zasa-
dzie: kto wie, ten wie. 
Osoby czytające książ-
ki wiedzą doskonale 
o tym, że zatapiając się 
w lekturze, można za-
pomnieć o chorobie. 
Specjaliście wiedzą, że 
dobrze dobrana lektura 
może pomóc rozwiązać 
rozmaite problemy i po-
móc wyjść na prostą. 

Od września wszy-
scy pacjenci Gminnego 
Ośrodka Zdrowia mogą 
za darmo pożyczać 
książki z trzech rega-
łów umieszczonym na parterze 
i piętrze obiektu. Dwa z nich za-
wierają literaturę dla dorosłych, 
a jeden jest zapełniony bajkami 
i książkami dla dzieci i młodzie-

ży. Książki, które znajdują się 
w Ośrodku Zdrowia to w więk-
szości książki wycofane z księgo-
zbioru biblioteki w Koźminku. 
Niektóre są książkami całkowicie 

nowymi, inne to książ-
ki przekazane w darze 
przez czytelników. Nie 
lubimy wyrzucać książek 
do kosza albo oddawać 
na makulaturę. Umiesz-
czenie ich w Ośrodku 
Zdrowia uznaliśmy za 
dobry pomysł, tym bar-
dziej, że jest wiele osób, 
które czekając na wi-
zytę lubią coś poczytać 
i odruchowo sięgają 
po leżącą opodal książ-
kę. Książki z Ośrodka 
Zdrowia można zabrać 
do domu, przeczytać i  
oddać, albo zatrzymać 
lub też przekazać komuś 
znajomemu.  Mamy na-
dzieję, że po jednej lub 
dwóch przeczytanych 
książkach, choć część 
osób odwiedzi biblio-

tekę z chęcią pożyczenia czegoś 
nowszego i  ten sposób zostanie 
kolejnym czytelnikiem.

T.Potemkowski

Biblioteka on-line
Wystarczy w wyszukiwarce google 

wpisać “Koźminek Sowa” i jednym 
z pierszych linków będzie link do 
naszego katalogu on-line. To ważne, 
bo właśnie ten katalog zapewnia na-
szym czytelnikom dostęp do ich kont 
w czasie, kiedy nie mogą pojawić się 
w bibliotece osobiście. 

Wyszukiwanie, nowości, historia 
i konto - te cztery zakładki są najważ-
niejsze jeśli chcesz sprawdzi, co mamy, 
ale najważniejsza jest zakładka „kon-
to”. Nawet jeśli nie masz u nas konta. 

Ta zakładka umożliwia zalogo-
wanie się. „Jeśli masz już konto 
czytelnika w bibliotece, identyfika-
torem logowania może być Twoje 
nazwisko i imię, numer PESEL 
albo adres e-mail. Pamiętaj, że 
logowanie przy użyciu nazwiska 
i imienia może się nie udać, jeśli 
w bibliotece zarejestrowanych jest 
kilka osób mających takie samo na-

zwisko i imię !” Dokładnie tak jest 
napisane. I jeszcze najważniejsze: od 
pewnego czasu można zapisywać się 
do biblioteki nie wstając od kompute-
ra. To w każdym razie pierwszy krok, 
bo zawsze liczymy na to, że czytelnik 
i tak nas odwiedzi. W czasie rejestra-
cji zmuszeni jesteśmy podac kilka naj-
ważniejszych danych, a później for-
mularz zostanie 
wysłany na nasz 
adres mailowy. 

U dołu stro-
ny znajduje się 
jeszcze jedna 
ciekawa rzecz. 
Ponieważ Bi-
blioteka współ-
pracuje z por-
talem e-usług 
bibliotecznych 
w.bibl iote ce.
pl, to poprzez 

pierwszy przycisk „Informacje o bi-
bliotece” można przenieść się na 
najważniejszą część z informacjami, 
półkami i ekspozycjami. Sprawne 
poruszanie się po tej stronie wyma-
ga kilku chwil i odrobiny uwagi, ale 
jesteśmy przekonani, że dla osób czy-
tających książki nie będzie to żadnym 
problemem.
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Bezpieczna obsługa bydła
Bezpieczna obsługa bydła - wła-

ściwe reakcje pomiędzy zwierzęciem 
a człowiekiem.

Bezpieczna i troskliwa obsługa 
zwierząt to jedna z podstawowych 
umiejętności niezbędnych każdemu 
rolnikowi. Łatwość obsługi zależy 
przede wszystkim od intensywności                       
i częstotliwości kontaktów zwierzę-
cia z człowiekiem. Warto zauważyć, 
że nawet oswojone zwierzęta wyka-
zują chęć ucieczki, gdy nagle w polu 
ich widzenia pojawi się nieznany 
obiekt, który traktowany jest przez 
nie jako zagrożenie lub też, kiedy 
znajdują się w nowym otoczeniu. 
Bydło może szybko przyzwyczaić 
się do procedur obojętnych i często 
powtarzalnych, nigdy jednak zwie-
rzęta nie tolerują zabiegów nieko-
rzystnych, powodujących silny ból. 
Reagują wówczas agresywnie nawet 

w stosunku do opiekunów, których 
dobrze znają. Przestraszone zwierze 
może ugryźć, kopnąć, przewrócić, 
przygnieść. Rozdrażnione może 
zaatakować. Dlatego też podczas 
obsługi bydła zalecamy szczególną 
ostrożność,               rozwagę i zde-
cydowanie. 

Obsługą zwierząt powinny zaj-
mować się osoby dorosłe sprawne fi-
zycznie, zrównoważone, nastawione 
przyjaźnie do zwierząt i przestrzega-
jące zasad bhp. Obsługa powinna być 
wykonywana w miarę możliwości 
przez tą samą osobę w tych samych 
stałych porach dnia co pozwala na 
odpowiednie poznanie i kształto-
wanie zachowań zwierząt. Obsługa 
powinna zachowywać się łagodnie, 
ale zdecydowanie. W kontaktach 
z człowiekiem zwierzęta nigdy nie 
powinny być straszone i zaskaki-
wane postępowaniem rolnika, gdyż 
może to powodować agresywne 

i nieprzewidywalne reakcje prze-
straszonych zwierząt. Ze wszystkimi 
zwierzętami bez względu na gatunek 
i wiek należy obchodzić się łagodnie 
i spokojnie. Złe obchodzenie się ze 
zwierzętami wyrabia w nich złośli-
we usposobienie, wyzwala agresję 
jako odruch obronny. 

Szczególne bezpieczeństwo nale-
ży zachować podczas obsługi bydła. 
Chów bydła jest bardzo pracochłon-
ny i wymaga systematyczności. 
Szczególnej obsługi wymagają kro-
wy mleczne, ponieważ niedokładne 
wykonanie czynności udojowych, 
lub zły dobór pasz zwykle kończy się 
zapaleniem wymienia lub podwyż-
szoną liczbą komórek somatycznych 
w mleku.         Krowy to z natury 
zwierzęta spokojne. Przy łagodnej 
obsłudze nie są agresywne w stosun-
ku do człowieka. Zdarzają się jednak 

krowy bodące i kopiące, dlatego 
podczas zabiegów pielęgnacyjnych, 
zootechnicznych i weterynaryj-
nych, należy używać odpowiednik 
technik poskramiania ( np.: chwytu 
za słabiznę, silne wygięcie ogona od 
jego nasady ku górze, przytrzymania 
głowy).

W czasie udoju krów w halach 
udojowych szczególną uwagę należy 
zachować przy wchodzeniu krów na 
stanowiska udojowe, niedopuszczal-
ne jest wchodzenie między krowy 
oczekujące. Ruch krów powinien 
być regulowany bramkami otwie-
ranymi i zamykanymi przez osobę 
obsługującą. 

Jeżeli chodzi o obsługę samców, 
dużych rozpłodników (buhai), nale-
ży ją powierzyć pełnoletnim, silnym 
mężczyznom. Stanowisko dla buha-
ja w oborze powinno znajdować 
się    w pobliżu głównego wejścia, 
ponadto powinno być ono dosta-

tecznie przestronne tak, aby pracow-
nik obsługujący nie był narażony na 
przygniecenie.

Jeżeli chodzi o przepędzanie 
zwierząt po drogach publicznych 
zwierzęta w stadzie mogą być pę-
dzone po drodze tylko pod odpo-
wiednim nadzorem a zwierze po-
jedyncze musi być prowadzone na 
uwięzi.   

W Placówce terenowej KRUS 
w Kaliszu w roku 2015 zgłoszono 
13 wypadków przy udziale zwierząt. 
Nastąpił znaczny spadek w porów-
naniu z rokiem 2014, w którym ta-
kich wypadków zgłoszono 29. 

Głównymi przyczynami tych wy-
padków były: – reakcja zwierzęcia 
na niewłaściwe warunki bytowania 
(nadmierne zagęszczenie, brak do-
stępu do paszy, wody i wybiegów 
itp.) oraz narowistość, agresja zwie-

rząt (reakcja na nieznane bodźce 
i otoczenie: ból, strach, hałas)

Mimo, że w tej kategorii wypad-
ków przy pracy rolniczej w PT Ka-
lisz nastąpił spadek to i tak niestety 
nadal pomieszczenia inwentarskie na 
naszym terenie, w których dochodzi 
do wypadków są mało zmodernizo-
wane, ciasne i podczas obsługi zwie-
rząt zachodzi konieczność przeby-
wania pomiędzy nimi. Oczywiście 
nie jest to regułą, ponieważ przy-
bywa nowoczesnych gospodarstw 
rolnych, gdzie budynki inwentarsko-
-gospodarskie są przestronne, czyste 
a przede wszystkim bezpieczne. 
Wybudowane w dużej mierze dzięki 
środkom unijnym spełniają kryteria 
bhp w gospodarstwie rolnym, co 
z kolei przyczynia się do tego, że wy-
padki przy obsłudze zwierząt mają 
tendencję spadkową. 

Placówka Terenowa KRUS  
w Kaliszu

Koń widzi nasze emocje

Konie potrafią odróżnić za-
gniewany wyraz twarzy człowieka 
od zadowolonego. Wykazali to 
po raz pierwszy psychologowie 
z Uniwersytetu Sussex w Wiel-
kiej Brytanii – informuje pismo 
„Biology Letters”.

Psychologowie z University 
of Sussex badali reakcje 28 koni 
na zdjęcia przedstawiające nie-
znajomych mężczyzn, których 
twarze wyrażały pozytywne bądź 
negatywne emocje. Zwierzęta po-
chodziły z pięciu stajni w hrab-
stwach Sussex oraz Surrey.

 Na zagniewane twarze konie 
patrzyły głównie lewym okiem, 
co jest zwykle związane z nega-
tywnymi bodźcami. Jednocześnie 
wykazywały więcej zachowań 
związanych ze stresem, a ich serca 
biły szybciej. Zadowolona twarz 
robiła niewielkie wrażenie.

Jak konkludują autorzy, taka 
reakcja świadczy, że konie potra-
fią rozpoznać zagniewaną twarz 
i funkcjonalnie rozumieją zna-
czenie takiej sytuacji. Wpływu 
wyrazu ludzkiej twarzy na tętno 

nie zaobserwowano 
wcześniej u żadnego 
zwierzęcia.

Natomiast patrze-
nie głównie lewym 
okiem na twarze wy-
rażające negatywne 
emocje wykazano 
wcześniej między 
innymi u psów. 
Pr a w d o p o d o b n i e 
chodzi o to, że in-
formacje dostarczane 
przez lewe oko trafia-
ją do prawej półkuli 
mózgu, wyspecjalizo-
wanej w przetwarza-
niu bodźców związa-
nych z zagrożeniem. 
Widząc zagniewaną 
minę koń może się 
spodziewać złego traktowania.

Od dawna było wiadomo, że 
konie mają bogate życie społecz-
ne, w którym świadomość stanu 
emocjonalnego innych osobni-
ków odgrywa ważną rolę. Jednak 
odczytywanie reakcji przedstawi-
cieli innego gatunku jest znacznie 

trudniejsze, zwłaszcza, że koński 
pysk mało przypomina ludzką 
twarz. Nie wiadomo, czy ta umie-
jętność powstała w toku ewolu-
cji, czy też każdy koń nabywa jej 
dzięki własnemu doświadczeniu. 
(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Pol-
sce - www.naukawpolsce.pap.pl

Psy przetwarzają usłyszaną mowę podobnie jak ludzie

Do rozróżniania ludzkiej mowy 
psy używają tych samych rejo-
nów mózgu co ludzie. Zwierzęta 
są w stanie zrozumieć zarówno 
przekaz słowny, jak i ten oparty 
na intonacji – wynika z badania 
opublikowanego w czasopiśmie 
„Science”.

Naukowcy z Uniwersytetu 
w Budapeszcie (Węgry) wykazali, 
że ludzie nie są jedynymi stworze-
niami zdolnymi do rozumienia 
mowy. Czworonogi także to potra-
fią, a do tego celu wykorzystują te 
same co człowiek obszary mózgu. 
Oznacza to, że umiejętność prze-
twarzania bodźców leksykalnych 
wyewoluowała znacznie wcześniej, 
niż do tej pory sądzono.

W badaniu (DOI: 10.1126/
science.aaf3777) wykorzystano 
obrazowanie metodą funkcjonal-
nego rezonansu magnetycznego 
(fMRI). Podczas gdy psy przeby-
wały w skanerze, puszczano im na-
grania, na których trener wypowia-
dał określone słowa lub wyrażenia 
z różną intonacją. Niektóre słowa 
(zdania) miały charakter neutral-
ny, inne oznaczały coś pozytywne-
go. Część z nich była wypowiada-
na obojętnym tonem, część z kolei 
tonem zarezerwowanym dla udzie-
lania pochwał.

Okazało się, że gdy zwierzęta 

słyszały słowa lub też wypowiedzi 
związane z pochwałą, uruchamia-
ła się u nich lewa półkula mózgu. 
W tym wypadku intonacja nie 
miała znaczenia. Psy – podobnie 
jak ludzie - przetwarzały znaczenie 
poszczególnych słów.

Tymczasem, gdy do uszu czwo-
ronogów docierał pochwalny ton, 
aktywowały się u nich rejony kory 
słuchowej po prawej stronie mó-
zgu. Zwierzęta były wyczulone na 
zmiany intonacyjne i znów do ich 
rozróżniania wykorzystywały te 
same obszary mózgu co ludzie.

Ośrodek nagrody w mózgach 
psiaków ulegał pobudzeniu jednak 
tylko wtedy, gdy zwierzęta słyszały 
pochwałę udzieloną w formie od-
powiedniego słowa i adekwatnej 

intonacji. Do pełnego zrozumienia 
komunikatu czworonogi potrze-
bowały zgodności pomiędzy tymi 
informacjami.

„Wygląda na to, że zlateralizo-
wane przetwarzanie mowy to nie 
jest zdolność, która powstała na 
skutek pojawienia się mowy i ce-
chuje wyłącznie człowieka, ale 
funkcja do łączenia określonych 
dźwięków z konkretnym znacze-
niem, która pojawiła się dawno 
temu. Co czyni język wyjątkowo 
ludzkim, jest umiejętność jego wy-
korzystania, a nie zdolność do jego 
przetwarzania” – podsumowują 
autorzy badania. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce 
- www.naukawpolsce.pap.pl



Odbiór odpadów w I półroczu 2017 roku z terenu Gminy Koźminek przeprowadzony zosta-

nie   w podanych terminach wg poniższych zasad:zmiana od 01.07.2016

Miesiące   2017 roku styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
Młynisko, Krzyżówki, Emilianów, Józefina, Murowaniec, Osuchów, Osuchów Parcela, Pośrednik, 
Zosina

Odpady zmieszane 19 16 16 13 11 8
Odpady segregowane 19 16 16 13 11 8
Pietrzyków, Dębsko, Dębsko Ośrodek, Dębsko Ostoja, Dębsko Dosinek

Odpady zmieszane 12 9 9 6 4 1
Odpady segregowane 12 9 9 6 4 1
Bogdanów, Nowy Nakwasin, Rogal, Stary Nakwasin

Odpady zmieszane 13 10 10 7 5 2
Odpady segregowane 13 10 10 7 5 2

Popiół – zgłosz. posesje

X-IV  - 1xM; 

V-IX – 1 x kwartał

13 10 10 7 --- ---

BIO  zgłoszone posesje  
XI – IV    1 x M; 

 V -  X     2 x M
12 9 9 6 5,   18 1,   16

BIO - 1 x w miesiącu 12 9 9 6 5 1

Odpady wielkogabarytowe – (kompletny sprzęt RTV, AGD, meble, wykładziny, dywany, itp..max. do 100 kg.)                                                                                                                                                    
w  terminie 10.04.2017 r. i na zasadach podanych do publicznej wiadomości po uprzednim zgłoszeniu min. 2 dni przed planowanym terminem przez 
właściciela nieruchomości na nr tel. 62/7637181 lub e-mail: marekbuchnajzer@wp.pl i wystawieniu odpadu przed posesję w wyznaczonym terminie 
do godziny 700.

Odpady budowlane i rozbiórkowe – inne niż niebezpieczne jednorazowo o max. wadze do 100 kg. w terminie 11.04.2017 r. w wyznaczonym punk-
cie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) – (odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przenośne baterie 
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, opony  od samochodów osobowych) –  w terminie 11.04.2017 na zasadach poda-
nych do publicznej wiadomości . 

Pojemniki na  odpady oraz worki z wysegregowanymi surowcami należy wystawić przed wejście na teren nieruchomości do godz.700.
Niezgłoszenie reklamacji do godz. 1200 następnego dnia po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się firmy komunalnej z realizacji usługi.

Telefony kontaktowe :  -  62/ 763 86 11 Urząd Gminy Koźminek ;

- 62/ 763 71 81 Zakład Wielobranżowy ŁAD Marek Buchnajzer

- 62/ 767 10 32 , lub 62/ 767 99 21 – PUK S.A.


