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POMIAR JAKOŚCI  
POWIETRZA

11 lutego 2018 roku na 
hali sportowej w Koźminku, 
odbyło się Spotkanie Nowo-
roczne zorganizowane przez 
Gminę Koźminek.  W impre-
zie wzięli udział zaproszeni 
goście, a wśród nich znaleźli 
się parlamentarzyści obecnej 
i poprzednich kadencji: Po-
słowie Jerzy Kozłowski i Le-
szek Aleksandrzak, ponadto  
Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Krzysz-
tof Grabowski, Starosta Ka-
liski Krzysztof Nosal, Radni 
Powiatu Kaliskiego Monika 
Nowak i Mariusz Krupiński, 
Pan Jerzy Szukalski reprezen-
tujący Panią  Marzenę Wo-
dzińską  Członka Zarządu 
Woj. Wielkopolskiego. Z te-
renu naszej  gminy  wśród za-
proszonych 

1 marca mieliśmy przyjemność 
gościć Adelę i Igora Alagierskich, 
pasjonatów historii, rekonstruk-
torów i popularyzatorów wiedzy 
o przeszłości, dawnych rzemio-
słach i obyczajach. Wpisując się 
w cykl spotkań pod wspólną 
nazwą Akademii Koźmineckiej, 
przedstawili nam historię Barto-
sza z Wezenborga, pierwszego 
znanego właściciela Koźminka, 
wraz z którym nasze miasteczko 
pojawia się w 1369 roku na kar-
tach historii. 

Małżeństwo Alagierskich zaj-
muje się historią od dawna i ze 
swojej pasji zrobili sposób na ży-
cie. Zajmują się prowadzeniem 
zajęć szkolnych popularyzują-
cych historię, występów w czasie 
imprez historycznych, prowadzą 
wspólnie kuźnię w której oboje 
zajmują się kowalstwem artystycz-
nym oraz rekonstrukcją przed-
miotów w oparciu o źródła histo

Jakość powietrza, którym od-
dychamy bardzo często budzi 
nasze obawy i wątpliwości. Coraz 
częstsze komunikaty i informacje 
medialne o paleniu śmieci i szko-
dliwościtego typu praktyk zdają 
się odnosić jakieś efekty, ale prze-
dłużająca się zima i konieczność 

ogrzewania domów i mieszkań 
sprawia, że to, czym czasami od-
dychamy jest trujące i wiadomo 
to bez specjalistycznych analiz. 
Czasami jednak przydaje się wie-
dzieć więcej. 

Gmina Koźminek zakupiła sen-
sory pomiaru jakości powietrza. 
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SPOTKANIE  
NOWOROCZNE

gości byli : Pan Grzegorz 
Poniatowski Prezes Banku 
Spółdzielczego Ziemi Ka-
liskiej w Koźminku, Pani 
Krystyna Szczygiecka Prezes 
Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska z Koź-
minka, Pan Hieronim Gó-
ral Komendant Posterunku 
Policji w Koźminku, Ksiądz 
Proboszcz Maciej Jóźwiak, 
Ksiądz Kanonik Rafał Waw-
rzyniak, Radni i Sołtysi 
Gminy Koźminek, Dyrek-

torzy gminnych jednostek 
oświatowych, delegacje Kół 
Gospodyń Wiejskich, Ochot-
niczych Straży Pożarnych, 
Gminnej Orkiestry Dętej, 
Zespołu Śpiewaczego Koźmi-
niacy, przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych, dar-
czyńcy i sponsorzy różnych 
uroczystości. Po powitaniu 
gości rozpoczął się występ 
zespołu Accorinet Klezmer 
Band, muzyków z Filharmo-
nii Kaliskiej. Kolejną częścią 

spotkania była prelekcja Pana 
Zenona Kiczki pt.”Polityka 
miejska - bariery i korzyści”. 
W podsumowaniu uroczy-
stości zabrał głos Wójt Gmi-
ny Koźminek Pan Andrzej 
Miklas, który na zakończenie 
zaprosił wszystkich na poczę-
stunek przygotowany przez 
Masarnię Wojciecha Stasiaka 
i Marii Frątczak,  Piekarnię 
GS z  Koźminka oraz  salę 
bankietową „Słowianka” z  
Poradzewa.

2



INFORMATOR KOŹMINECKI nr 49(1)2018

ryczne. Ich prace obejmują 
noże, siekiery, elementy zbroi i in-
nego rodzaju rzeczy niezbędne 
w średniowiecznym domostwie, 
obejściu czy ekwipunku rycerza 
lub woja. Ponadto zarówno Igor, 
jak i Adela uczestniczą w turnie-
jach walk rycerskich.

Spotkanie odbyło się tym ra-
zem w sali gimnastycznej szkoły 
podstawowej i zgromadziło licz-
ne grono osób zainteresowanych 
historią. Nasi goście zaprezento-
wali elementy średniowiecznego 
ubioru damskiego i męskiego, 
elementy uzbrojenia i opancerze-
nia oraz opowiadali o obyczajach 
z czasów, kiedy Bartosz z Wezen-
borga był właścicielem Koźmin-
ka. Interesująca dla publiczności 
była możliwość sprawdzenia ile 
waży miecz czy jak to jest mieć 

rycerski hełm na głowie. Jeden 
z uczestników miał wyjątkową 
okazję przekonać się jak wyglą-
da uderzenie mieczem w hełm. 
Oczywiście uderzał Igor, a hełm 
był na głowie jednego z miesz-
kańców Koźminka. Obeszło się 
bez ofiar i kontuzji, a dodatkowo 
towarzyszyła temu wielka radość. 

W drugiej części Igor Alagier-
ski, opowiadał o dziejach Barto-
sza z Wezenborga. Igor jest rów-
nież twórcą i odtwórcą pocztu 
Bartosza, który skupia współ-
czesnych rycerzy z całej Polski 
i uczestniczy w rozmaitych im-
prezach historycznych na terenie 
całego kraju. Mieliśmy wyjątkową 
okazję niejako z pierwszej ręki 
usłyszeć o Bartoszu od współ-
czesnego Bartosza, co oczywiście 
nie zmienia faktu, że w historii 

sprzed prawie 650 lat jest wiele 
białych plan i wiele pytań. Dzięki 
spotkaniu z Igorem i Adelą Ala-
gierskimi mogliśmy dowiedzieć 
się czegoś więcej o naszej prze-
szłości i być może będzie nam te-
raz łatwiej wyobrazić sobie dzieje 
Koźminka przed wiekami.  

Nie powiedziano wszystkiego 
i po spotkaniu pozostało nadal 
wiele pytań. Serdecznie dziękuję 
tym wszystkim, którzy uczest-
niczyli w spotkaniu. Pełna sala 
i wszystkie krzesła zajęte poka-
zały, że taka tematyka jest ważna 
i potrzebna, i że chcemy wiedzieć 
więcej. Dziękuję również wszyst-
kim tym, którzy pomogli w orga-
nizacji Akademii. 

T.Potemkowski
foto:G.Pietrzykowski, 

T.Potemkowski
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Akademia Koźminecka 
Adela i Igor Alagierscy - O Bartoszu z Wezenborga



Bartosz z WezenborgaZ historią Koźminka jest pe-
wien istotny i zasadniczy problem. 
Pozwolę sobie powtórzyć to, co 
powiedział Michał Szymański 
z UŁ w czasie pierwszej Akademii 
Koźmineckiej: „Nie ma zaintere-
sowania, bo nie ma źródeł. Nie ma 
źródeł, bo nie ma zainteresowa-
nia.” Nie sposób się z tym nie zgo-
dzić. Należy jednak dodać coś nie-
zwykle istotnego: jest ciekawość.

Historię Koźminka możemy 
badać i poznawać bardziej przez 
domysły i analogie z innymi 
miasteczkami z tamtego okresu, 
wydarzeniami, które działy się 
gdzie indziej, a które zawierają 
jakieś informacje niebezpośrednie 
o Koźminku, na podstawie histo-
rii osób związanych z Koźmin-
kiem, albo nawet dziejach tych, 
którzy Koźminek niszczyli i palili. 
Przypomina to poznawanie i od-
gadywanie przedmioty tylko doty-
kiem, kiedy nie możemy posłużyć 
się zmysłem wzroku. Czy to takie 
złe? Nie sądzę. Wymusza to na nas 
poszerzanie wiedzy, interesowanie 
się tematami w ogóle nie związa-
nymi z Koźminkiem tylko po to, 
aby zrozumieć niektóre mecha-
nizmy historyczne i gospodarcze 
z odległej przeszłości. W historii 
mincerstwa możemy znaleźć in-
formacje o tym ile co kosztowało 
i w ten sposób posiąść pewną 
wiedzę o funkcjonowaniu rynków 
i gospodarki małych miasteczek. 
Z nazw miejscowych i ich etymo-
logii możemy dowiedzieć się, kto 
w nich kiedyś mieszkał, co robił 
i komu służył. Z historii Bartosza 
z Wezenborga możemy dowie-
dzieć się o tym, że Koźminek dru-
giej połowy XIV wieku był istotną 
miejscowością, w której nawet jeśli 
nie działy się niesamowicie ważne 
wydarzenia, to funkcjonował pręż-
nie w tle, gdzie dzieją się również 
bardzo ważne rzeczy i sprawy: 
dzieje się życie, kwitnie handel, 
funkcjonuje rzemiosło i przepły-
wa pieniądz. Z przemilczeń i nie-
dopowiedzeń możemy dowiedzieć 
się całkiem sporo.

Historia Bartosza z Wezenbor-
ga nie jest całkowicie białą plamą. 
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Jest doskonale znana, choć to wiel-
ka szkoda, że taka postać jak Bar-
tosz, nie jest bardziej popularna. 
Dziejami i przygodami rycerza, 
polityka i dyplomaty można by 
obdzielić kilka postaci, a tym-
czasem nie znajdziemy o nim ani 

jednej książki, że o solidnie zro-
bionym filmie kostiumowo-histo-
rycznym nie wspomnę. Informacji 
należy poszukiwać w kilkunastu 
miejscach, a jedyna publikacja do-
tycząca tylko jego osoby pochodzi 
z 1889 roku i jest wydrukowana 
i dostępna w bibliotece w Koź-
minku.

W życiu Bartosza Koźminek 
przewija się jedynie w tle, ale mo-
żemy wyciągnąć wnioski o randze 
naszego miasteczka w tamtych 
czasach. Bez wątpienia Bartosz za 
swoje zasługi otrzymał miastecz-
ko, które było warte jest męstwa, 
odwagi i mogło być godne bycia 
nagrodą za jego czyny. I taki bez 
wątpienia był Koźminek.

„Pierwszy raz spotykamy się 
z naszym Bartoszem w dokumen-

cie z r. 1369 i wtedy występuje 
on już jako właściciel i posiadacz 
dóbr Nabyszyce i dobrze jest za-
pisany u króla Kazimierza z po-
wodu „ważnych, licznych i nie-
zwykłych przysług”, które królowi 
temu wyświadczył. Hojny władca 

nie omieszkał nagrodzić Bartosza 
za wierne służby. W Chęcinie, d. 
4 listopada 1369 r. w obecności 
Wierzbięty, starosty i kasztelana 
poznańskiego, Wilczka, kasztelana 
sandomierskiego, Janka z Czarn-
kowa, podkanclerzego królestwa 
i innych dostojników, darował 
król dziedzicowi Nabyszyc mia-
steczko Koźminek, z czterema 
wsiami, a mianowicie: Osucho-
wem, Chodupkami, Nakwasinem 
i Złotnikami, położonymi w ob-
wodzie Kaliskim. Pan Bartosz 
otrzymał od króla prawo niezwy-
kłe, gdyż mógł sobie zakładać len-
nictwa wszerz i wzdłuż koło Koź-
minka na obszarze czterech mil 
kwadratowych. Nadto otrzymał 
rozmaite przywileje, jako to: że on 
i spadkobiercy jego mogli sobie 

z otrzymanymi posiadłościami 
stosownie do swej woli postąpić, 
mogli je sprzedać, zamienić, daro-
wać, zastawić itp.; dalej, otrzymali 
prawo sądzenia i wymierzania 
wszystkich kar względem swych 
poddanych, nie wyłączając kary 

śmierci. Poddani Bartosza byli wy-
łącznie tylko jego wyrokom pod-
legli, on zaś sam pozostawał pod 
bezpośrednią juryzdykcyą króla. 
Nadto przysłużało Wiszembur-
gowi prawo ściągania podatków, 
mianowicie: poboru, poradlnego, 
przewodu i podworowego. Przy-
wilejów dotyczących ceł nie po-
minął również hojny władca. Za 
szczególniejszy dowód łaskawości 
ze strony króla Kazimierza poczy-
tać należy przyznaną mu wolność 
polowania, nie tylko we własnych 
dobrach, ale „gdziekolwiekby ze-
chciał”. Z aktu tego nadającego 
tyle przywilejów, widzimy: że za-
sługi pana Bartosza musiały być 
niepośledniego znaczenia. Przy-
wileje te czyniły go prawie zupeł-
nie udzielnym panem podległym 

jedynie królowi. Jakiego jednak 
rodzaju były te „liczne przysługi”, 
w skutek których nasz Wiszem-
burg na tak wielką łaskę królewską 
zasłużył – nie wiemy.” (Ernest T. 
Breiter, Bartosz z Wissemburga, 
Kraków 1889, s. 6-7)

Ten przydługi cytat daje nam 
wyobrażenie o tym, że Koźminek, 
trafiając w ręce „Pana Bartosza” 
nie był nic nie znaczącą osadą, ale 
prężnie działającym ośrodkiem 
miejskim. Musiał mieć zaplecze 
rzemieślnicze, handlowe i rolni-
cze, które swoimi podatkami mo-
gło zasilać kasę Bartosza dość sze-
rokim strumieniem, umożliwiając 
mu utrzymanie zbrojnych. Rzecz 
jasna, Bartosz nie tylko z Koźmin-
ka czerpał dochód, ale informacją 
niezwykle istotną jest to, że nigdy 
nie otrzymał miejscowości, która 
znaczyłaby niewiele lub nic. Za-
wsze były to miejsca bogate, z roz-
winiętymi rzemiosłem i handlem. 
Jego zasługi i poważanie w Wiel-
kopolsce, czyniły Bartosza cennym 
sprzymierzeńcem królów, a odwa-

ga i skuteczność na polu bitwy nie 
pozwalały zapomnieć o tym, że 
lepiej mieć go wśród stronników, 
niż jako wroga. Doczekał się rów-
nież niepochlebnych opinii. Naj-
słynniejszym spośród jego uczyn-
ków i wzbudzającym największe 
oburzenie było pojmanie pocztu 
rycerzy francuskich w liczbie pięć-
dziesięciu dziewięciu. Doliczyć 
należy całe zastępy, które za owymi 
rycerzami podążały. Ponoć Bar-
tosz pozbawił ich wszelkiej służby 
i zmusił m.in. do samodzielnego 
przyrządzania sobie posiłków. 
Natomiast okup, jaki Bartosz wy-
znaczył za owych rycerzy, był tak 
wielki, że można by za niego kupić 
całą Wielkopolskę!

Życie Bartosza i całej rodziny 
Wezenborgów można poznać 
między innymi z dwóch książek, 
które, ze względu na to, iż dostęp-
ne są tylko w wersji elektronicznej, 
zostały wydrukowane w kilku eg-
zemplarzach i odpowiednio spięte 
i są dostępne w bibliotece w Koź-
minku. Są to:

1. Ernest, T. Breiter, Bartosz 
z Wissenburga (szkic historycz-
ny), Kraków 1889, oraz

2. Helena Polaczkówna, Ród 
Wezenborgów w Polsce i jego 
pierwotne gniazdo, Kraków 1925.

Serdecznie zapraszam do korzy-
stania z tych tytułów i samodziel-
nego poszukiwania informacji na 
temat tego dzielnego rycerza, jego 
czynów i podejrzanych sprawek 
i spróbowania wyobrażenia sobie 
Koźminka w tamtych czasach, 
co, zapewniam, jest gwarancją 
wspaniałej przygody z historią nie 
tylko Koźminka czy Bartosza, ale 
przeszłością dziejów, ludzi i miejsc 
o których powinniśmy pamiętać, 
nawet jeśli nigdy nie uda się nam 
poznać ich imion.

T.Potemkowski
PS. Jestem pewien, że jeszcze 

wrócę do postaci Bartosza i wraz 
z czytelnikami Informatora zaglę-
bię się w jego historię dokładniej, 
bardziej i ciekawiej.

Kolejna Akademia Koźminecka - 19 kwietnia
Serdecznie zapraszamy na 

kolejne spotkanie z cyklu 
„Akademia Koźminecka”. 
Tym razem naszym gościem 
będzie Sebastian Nowak, je-
den z niewielu badaczy krypt 
w Polsce.

Archeolog , konserwator, 
rekonstruktor i zapalony faj-
czarz o kaliskich korzeniach. 
Jego pasją badawczą jest kul-
tura materialna i zwyczaje fu-
neralne czasów nowożytnych. 
Zajmuje się konserwacją 
zabytków archeologicznych 
z ukierunkowaniem na su-
rowce organiczne, szczegól-

nie tekstylia i skórę. Uzyskał 
tytuł Najlepszego Studenta 
Wydziału Nauk Historycz-
nych UMK (2015 r.) oraz 
Najlepszego Absolwenta Wy-
działu Nauk Historycznych 
UMK (2017 r.), stypendysta 
Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. Uczestniczył 
w badaniach archeologicz-
nych na cmentarzach i w ko-
ściołach na terenie Polski 
wschodniej i centralnej, m. 
in. w Szczuczynie, Radzyniu 
Podlaskim, Gniewie, Piasecz-
nie, Płonkowie i Byszewie. 
Obecnie realizuje dysertację 

doktorską w Instytucie Ar-
cheologii UMK w Toruniu.

Po co badać miejsca po-
chówku? Jakie informa-
cje można uzyskać badając 
szczątki ludzkie ? Jaką wiedzę 
pozyskujemy badając wypo-
sażenie grobowe ? Co staje 
się obiektem zainteresowań 
archeologów pracujących na 
cmentarzach i w kryptach? 
Jak wyglądają klasyczne ba-
dania archeologiczne ne-
kropoli ? Czym ówcześni ża-
łobnicy potrafili zaskoczyć 
współczesnych badaczy ? Kto 
mógł liczyć na pochówek 

w kościele, a kogo chowano 
na rozdrożu? Wampir ? Strzy-
goń? Upiór ? W co wierzono 
i jak radzono sobie ze stra-
chem przed śmiercią w no-
wożytnej Rzeczpospolitej? 
Kto poza człowiekiem odwie-
dza krypty ?

Na te i wiele więcej pytań 
postara się odpowiedzieć 
nam gość Akademii Koźmi-
neckiej, Sebastian Nowak. 
Zapraszamy 19 kwietnia 
2019 roku, czwartek, godzina 
18.00, sala OSP
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Dwór w Koźminku jest jed-
nym z cenniejszych obiektów 
zabytkowych w gminie. Dwór 
został wybudowany w końcu 
XVIII w. dla Józefa Kiełczewskie-
go i jego żony Salomei z Walew-
skich.

W latach 1906-1907 stara-
niem ówczesnych właścicieli 
Marii z Mielęckich i jej męża 
Tadeusza Hantkego dwór częścio-
wo przebudowano z dobudową 
neoklasycystycznych portyków 
wg projektów arch. Jana Heuricha 
młodszego, w duchu tzw. Stylu 
dworkowego. Ostatnią właści-
cielką dworu była Joanna Staw-
ska (do II wojny światowej). Po 
wojnie dwór wykorzystywany był 
w celach mieszkalnych, ostatnio 

mieściło się w nim przedszkole. 
Część pomieszczeń wykorzystuje 
miejscowa orkiestra. Pozostałe 
pomieszczenia na parterze oraz 
na poddaszu użytkowym obecnie 
są puste.

Konieczne jest przeprowadza-
nie prac remontowo-konserwa-
torskich.

Gmina Koźminek pod koniec 
roku 2016 wspólnie z innymi 
gminami tj. Gminą i Miastem 
Stawiszyn, Gminą Lisków, Gmi-
ną Opatówek, Gminą Żelazków 
oraz partnerem wiodącym Po-
wiatem Kaliskim przystąpiła do 
realizacji projektu partnerskiego 
pod nazwą „Zintegrowani w kul-
turze” realizowanego w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych dla rozwoju Aglo-
meracji Kalisko-Ostrowskiej 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020”.Niestety projekt nie 

uzyskał dofinansowania.
W październiku 2017r. Gmina 

Koźminek samodzielnie złożyła 
wniosek do programu operacyj-
nego pn. Wielkopolski Regional-
ny Program Operacyjny na lata 
2014-2020, poddziałanie 4.4.4. 
Zachowanie, ochrona, promowa-
nie i rozwój dziedzictwa kulturo-
wego w ramach ZIT dla rozwoju 
AKO. Tytuł projektu: „ Konser-
wacja i restauracja zabytkowego 
dworu w Koźminku na potrzeby 
utworzenia Centrum Kultury”.

Zakres prac związanych z reali-
zacją projektu dotyczy:

- prac budowlanych
W ramach prac budowlanych 

przewidziano prace rozbiórkowe 
oraz prace budowlane wewnątrz 

jak i na zewnątrz budynku doty-
czące zabezpieczenia konstrukcji 
dachu i stropów „docieplenie 
dachu, poddasza użytkowego, wy-
miana stolarki okiennej i drzwio-
wej, izolacje murów, roboty ślu-
sarskie, malarskie,

-prace elektryczne
W ramach prac elektrycznych 

przewidziano wymianę przyłącza 
energetycznego, wymianę instala-
cji elektrycznych wewnętrznych, 
wewnętrznych linii tablic zasilają-
cych, instalacja oświetlenia, insta-
lacji odgromowej,

- prace sanitarne
W ramach prac sanitarnych 

przewidziano wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania, instalacji 
wodociągowej, instalacji sanitar-
nej

- prace teletechniczne.
Celem projektu jest zwiększe-

nie atrakcyjności obiektu zabyt-
kowego, który jest dorobkiem 

dziedzictwa kulturowego regionu 
Wielkopolski jako jeden z najle-
piej zachowanych kompleksów 
pałacowo parkowych z przezna-
czeniem do pełnienia funkcji kul-
turalnych.

Rewaloryzacja dworu i na-
danie mu nowych funkcji spo-
woduje wzrost atrakcyjności 
i konkurencyjności oraz poprawi 
wizerunek gminy.

Wartość projektu: 3 814 
018,15 zł

Dofinansowanie: z EFRR: 2 
021 429,61 zł

Wkład własny: 1 792 588,54 zł
Po zmianie sposobu użytkowa-

nia dworu w Koźminku, budynek 
będzie funkcjonował jako Cen-
trum Kultury, w którym znajdą 

swoje miejsce również siedziby or-
ganizacji pozarządowych, co spo-
woduje większe zainteresowanie 
i większe możliwości świadczenia 
usług. Niestety z Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, 
poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, 
ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa kulturowego w ra-
mach ZIT dla rozwoju AKO. 
Tytuł projektu: „ Konserwacja 
i restauracja zabytkowego dworu 
w Koźminku na potrzeby utwo-
rzenia Centrum Kultury” nie 
udało się uzyskać dofinansowania.

Kolejnym programem w któ-
rym Gmina Koźminek zamierza 
brać udział jest „ Rewitalizacja 
miast i ich dzielnic, terenów wiej-
skich, poprzemysłowych i powoj-
skowych w ramach ZIT dla roz-
woju AKO” z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020.

Zakres realizowanych zadań:
- utworzenie izby pamięci – 

wystawy, prezentacje, spotkania 
poświęcone historii Koźminka,

- stworzenie stałej oferty róż-
norodnych zajęć artystycznych 
skierowanych do wszystkich grup 
wiekowych,

- stworzenie dogodnych wa-
runków do rozwoju i promocji 
kultury,

- aktywizacja społeczna osób 
starszych poprzez organizację 
zajęć edukacyjnych, działań akty-
wizujących, spotkań warsztatów, 
wykładów tematycznych,

- utworzenie przyjaznego miej-
sca sprzyjającego integracji mię-
dzypokoleniowej,

- przeciwdziałanie izolacji i sa-

motności osób starszych,
Utworzenie komfortowego 

miejsca spotkań grupy „AA” 
I „Alanon” oraz możliwości sko-
rzystania z terapii uzależnień,

- utworzenie świetlicy opiekuń-
czo-wychowawczej,

- przeznaczenie części obiektu 
na miejsce spotkań funkcjonu-
jących grup tj. orkiestra, zespół 
śpiewaczy ,

- dogodne miejsce spotkań or-
ganizacji pozarządowych,

- wykonanie prac moderni-
zacyjnych (wykonanie elewacji 
zewnętrznej, wymiana pokrycia 
dachowego, wymiana stolarki 
okiennej o niskim współczynni-
ku przenikania ciepła, wymiana 
instalacji elektrycznej, system sa-
nitarny, zamontowanie systemu 
sygnalizacji pożaru.

Orientacyjny termin rozstrzy-
gnięcia konkursu to październik 
2018r.

Dwór w KoźminkuPowietrze
Systemy firmy „Airly” zamon-

towano na:
- budynku Przedszkola w Koź-

minku, ul. Kopernika 8
- oraz na budynku siedziby ZG-

KiM, ul. Mielęckiego 9.
Urządzenia pobierają dane po-

miarowe - temperaturę powietrza, 
wilgotność, ciśnienie oraz stęże-
nie pyłów zawieszonych (PM2.5 
oraz PM10) i w czasie rzeczywi-
stym zbierają, przetwarzają i in-
terpretują te dane.

Czujniki zapisują też informa-
cje z ostatnich 24 godzin, a także 
prognozują zanieczyszczenie po-

wietrza na następną dobę.
Z efektami tych pomiarów 

można zapoznać się na stronie in-
ternetowej gminy Koźminek oraz 
na https://map.airly.eu/pl/ lub za 
pomocą aplikacji Airly w swoim 
telefonie.

Darmową aplikację można 
ściągnąć dzięki Google Play i App 
Store.

Sensor przedstawia dane po-
miarowe w czasie rzeczywistym 
za pomocą diody, której kolor od-
powiada aktualnemu zanieczysz-
czeniu powietrza, zgodnie ze skalą 
CAQI wskazaną w tabeli poniżej.

Drogi 2018
Rusza największa inwestycja 

drogowa w Gminie.
W dniu 20 lutego 2018 roku 

Gmina Koźminek podpisała 
umowę z firmą SIDROG Spółka 
z o.o., która będzie wykonawcą 
zadania inwestycyjnego pn.: „Prze-
budowa drogi gminnej nr 675341 
P od skrzyżowania z droga woje-
wódzką nr 471 do granicy Gminy”.

Umowę podpisano na kwotę 5 
935 465,18 złotych. Planowany 
termin zakończenia robót to 30 
września 2018 roku. Na przedmio-
tową inwestycję Gmina pozyska 
dotacje z budżetu Państwa w wy-
sokości 2 998 750,00 złotych. Po-
została kwota w wysokości 2 967 
732,59 złotych w równych pro-
porcjach zostanie poniesiona z bu-
dżetu Gminy Koźminek i Starosty 
Kaliskiego.

W ramach zadani zostanie 
kompleksowo przebudowana dro-
ga o długości 8+065 kilometra.

Droga została podzielona na 
dwa odcinki. Pierwszy od skrzyżo-

wania z drogą wojewódzką nr 471 
do granicy miejscowości Koźmi-
nek na którym zostaną wykonane 
następujące prace polegające na 
wykonaniu nowych chodników 
o łącznej długości 1460m, zo-
stanie przebudowana kanalizacja 
deszczowa na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Ogrodowa do granicy 
miejscowości. Jezdnia zyska nową 
nawierzchnie asfaltową. Drugi 
odcinek rozpoczyna się na granicy 
miejscowości Osuchów, a kończy 
na granicy gminy w miejscowości 
Stary Nakwasin. Na przedmioto-
wym odcinku zostaną wymienio-
ne na nowe wszystkie urządzenia 
inżynieryjne w postaci przepu-
stów drogowych, istniejące rowy 
zostaną oczyszczone z namułu. 
Istniejące przystanki autobusowe 
zostaną wyposażone w perony au-
tobusowe.

Na całej długości jezdni zosta-
nie wykonana ścieżka rowerowa 
jednokierunkowa o szerokości 1,5 
metra.

Modernizacja dróg
W roku 2018 w ramach zadań 

realizowanych z Funduszu Sołec-
kiego na terenie gminy zostaną 
zmodernizowane drogi w na-
stępujących miejscowościach: 
Złotniki, Oszczeklin, Ksawerów, 
Rogal, Tymianek i Stary Karo-
lew. Prace polegać będą głównie 
na wyrównaniu istniejącej na-

wierzchni gruntowej i utwar-
dzeniu jej poprzez nawiezienie 
pospółki kamienno-żwirowej lub 
tłucznia kamiennego i następnie 
zagęszczenie nawierzchni walcem 
stalowo-gumowym. Wartość ro-
bót wyniesie 62 834,00 złotych.
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Z prac Rady Gminy Koźminek

 W dniu 28 grudnia 2017 roku 
odbyła się sesja Rady Gminy Koź-
minek. W czasie obrad radni Gmi-
ny Koźminek podjęli następujące 
uchwały:

1. Podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Koź-
minek na lata 2017-2025.

2.  Podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany uchwały budże-
towej Gminy Koźminek na 2017 
rok.  

3. Uchwalenie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy 
Koźminek na lata 2018-2026.

4. Uchwalenie budżetu 
Gminy Koźminek na 2018 rok.

a) przedstawienie projektu 
budżetu wraz z objaśnieniami do 
projektu uchwały budżetowej,

b) zapoznanie się z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o projekcie budżetu,

c) zapoznanie się z opinia-
mi komisji branżowych o projekcie 
budżetu,

d) zapoznanie się z wnio-
skami komisji,

e) dyskusja nad wnioska-
mi,

f ) wniesienie poprawek 
i ich przegłosowanie,

g) głosowanie nad projek-
tem budżetu,

5. Podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany uchwały nr 
XXII/161/2012 Rady Gminy 
Koźminek z dnia 29 czerwca 2012 
roku w sprawie utworzenia punktu 
przedszkolnego w Szkole Podsta-
wowej im. Wincentego Witosa 
w Nowym Nakwasinie.

6. Podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia Lokalnego 
programu Rewitalizacji dla Gminy 
Koźminek.

7. Podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest z terenu Gminy 
Koźminek na lata 2017-2032”

8. Podjęcie uchwały 
w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Narkomanii na terenie gminy Koź-
minek na rok 2018.

9. Podjęcie uchwały 
w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na terenie 
gminy Koźminek na rok 2018.

10. Przyjęcie Planu Pracy 
Rady Gminy Koźminek na 2018 
rok.   

W dniu 25 stycznia 2018 roku 
odbyła się sesja Rady Gminy Koź-
minek. W czasie obrad radni Gmi-
ny Koźminek podjęli następujące 

uchwały:

1. Podjęcie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2018-2026.

2. Podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany uchwały budże-
towej Gminy Koźminek na 2018  
rok.

3. Podjęcie uchwały 
w sprawie zgody na sprzedaż loka-
lu mieszkalnego znajdującego się 
w budynku położonym w miejsco-
wości Koźminek przy ul. Koperni-
ka 8 w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego.

4. Podjęcie uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny nie-
ruchomości.

5. Podjęcie uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu, 
punktach przedszkolnych i oddzia-
łach przedszkolnych prowadzo-
nych przez  Gminę Koźminek.

6. Podjęcie uchwały 
w sprawie  udzielania pomocy fi-
nansowej Województwu Wielko-
polskiemu z przeznaczeniem na 
dofinansowanie inwestycji dotyczą-
cej budowy w roku 2018 bazy Śmi-
głowcowej Służby Ratownictwa 
Medycznego (HEMS) na terenie 
Lotniska Michałków w Ostrowie 
Wielkopolskim.

7. Podjęcie uchwały 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Koźminek.

W dniu 14 marca 2018 roku 
odbyła się sesja Rady Gminy Koź-
minek. W czasie obrad radni Gmi-
ny Koźminek podjęli następujące 
uchwały:

1. Podjęcie uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2018-2026.

2. Podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany uchwały budże-
towej Gminy Koźminek na 2018  
rok.

3. Podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobieganie bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Koźmi-
nek.

4. Podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXII/232/2013 Rady Gminy 
Koźminek z dnia 28 marca 2013r. 
w sprawie określenia tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć nauczycieli szkół niewy-
mienionych w art. 42 ust, 3 ustawy 
– Karta Nauczyciela w tym peda-
gogów i logopedów zatrudnionych 
w szkołach , dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Koźmi-

nek.
5. 

Podjęcie uchwały w sprawie usta-
nowienia nagrody Wójta Gminy 
Koźminek dla trenerów prowadzą-
cych szkolenia zawodników osią-
gających wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym  lub krajo-
wym współzawodnictwie  sporto-
wym, innych osób wyróżniających 
się osiągnięciami w działalności  
sportowej oraz określenia szczegó-
łowych zasad i trybu jej przyznawa-
nia.

6. Podjęcie uchwały 
w sprawie podziału Gminy Koźmi-
nek na okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym 
okręgu.

7. Podjęcie uchwały 
w sprawie utworzenia stałych ob-
wodów głosowania na obszarze 
Gminy Koźminek, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib ob-
wodowych komisji wyborczych.

8. Przyjęcie sprawozdania 
z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Narkomanii na terenie Gminy Koź-
minek w 2017 roku.

9. Przyjęcie sprawozdania  
z realizacji Programu Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastęp-
czej w 2017 roku

10. Przyjęcie sprawozdań 
z działalności stałych komisji Rady 
Gminy za 2017 r. oraz planów pra-
cy stałych komisji Rady Gminy na 
2018  rok.

W tym czasie Komisje odbyły 
posiedzenia:

Komisja Przeciwpożarowa, 
Ładu, Porządku i Ochrony Środo-
wiska – 2 posiedzenia

- 19 grudzień 2017 rok
1.Wyrażenie opinii nt. projek-

tu uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Koźminek na lata 2017-
2025.

2.Wyrażenie opinii nt. projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia bu-
dżetu Gminy Koźminek na 2018 
rok.

3.Wyrażenie opinii nt. projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu usuwania azbestu i wyro-
bów zawierających azbest z terenu 
Gminy Koźminek na lata 2017-
2032”

- 12 marzec 2018 rok
1. Wyrażenie opinii nt. 

projektu  uchwały w sprawie przy-
jęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Koźminek

2. Sporządzenie sprawoz-
dania z działalności komisji za 
2017 rok.

3. Opracowanie planu pra-
cy komisji na 2018 rok.

Komisja Statutowo – Regulami-
nowa 

- 19 grudzień 2017 rok
1.Wyrażenie opinii nt. projek-

tu uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Koźminek na lata 2017-
2025.

2.Wyrażenie opinii nt. projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia bu-
dżetu Gminy Koźminek na 2018 
rok.

3.Wyrażenie opinii nt. projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia Lokal-
nego programu Rewitalizacji dla G 
miny Koźminek.

4.Wyrażenie opinii nt. projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu usuwania azbestu i wyro-
bów zawierających azbest z terenu 
Gminy Koźminek na lata 2017-
2032”

5. Wyrażenie opinii nt. projektu 
uchwały w sprawie Gminnego Pro-

gramu Profilaktyki i Przeciwdzia-
łania Narkomanii na terenie gminy 
Koźminek na rok 2018.

6.Wyrażenie opinii nt. projek-
tu uchwały w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
na terenie gminy Koźminek na rok 
2018.

- 8 marzec 2018 rok
1. Wyrażenie opinii nt. 

projektu Podjęcie uchwały w spra-
wie ustanowienia nagrody Wójta 
Gminy Koźminek dla trenerów 
prowadzących szkolenia zawodni-
ków osiągających wysokie wyniki 
sportowe w międzynarodowym  
lub krajowym współzawodnictwie  
sportowym, innych osób wyróż-
niających się osiągnięciami w dzia-
łalności  sportowej oraz określenia 
szczegółowych zasad i trybu jej 
przyznawania.

2. Wyrażenie opinii nt. 
projektu Podjęcie uchwały w spra-
wie podziału Gminy Koźminek na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich gra-
nic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu.

3. Wyrażenie opinii nt. 
projektu Podjęcie uchwały w spra-
wie utworzenia stałych obwodów 
głosowania na obszarze Gminy 
Koźminek, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych.

4. Zapoznanie się ze spra-
wozdaniem  z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Przeciw-
działania Narkomanii na terenie 
Gminy Koźminek w 2017 roku.

5. Zapoznanie się ze spra-
wozdaniem  z realizacji Programu 
Wspierania Rodziny i Systemu Pie-
czy Zastępczej w 2017 roku

6. Wyrażenie opinii nt. 
projektu  uchwały w sprawie przy-
jęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapo-
bieganie bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Koźminek.

7. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie zmia-
ny uchwały nr XXXII/232/2013 
Rady Gminy Koźminek z dnia 28 
marca 2013r. w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
szkół niewymienionych w art. 42 
ust, 3 ustawy – Karta Nauczyciela 
w tym pedagogów i logopedów 
zatrudnionych w szkołach , dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina Koźminek.

8. Sporządzenie sprawoz-
dania z działalności komisji za 
2017 rok.

9. Opracowanie planu pra-
cy komisji na 2018 rok

Komisja Mieszkaniowa 

- 26 luty  2018 r. . 
1. Przyjęcie sprawozdania z dzia-

łalności Komisji w 2017 r.
2. Przyjęcie planu pracy na 2018 

r.
3. Podanie Pana Sławomira Sa-

dowskiego o zamianę mieszkania.

Komisja Rewizyjna
-14 grudzień 2017 rok
1. Kontrola Spółki Wod-

nej pod względem wykorzystania 
dotacji gminnej

2. Kontrola wydatków na 
targowisko gminne.

- 8 luty 2018 rok
1.Sporządzenie sprawozdania 

z działalności komisji za 2017 rok
2.Opracowanie planu pracy ko-

misji na 2018 rok..

Komisja Oświaty, Kultury, Zdro-
wia, Sportu i Spraw Socjalnych 

- 19 grudzień 2017 rok
1.Wyrażenie opinii nt. projek-

tu uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Koźminek na lata 2017-
2025.

2.Wyrażenie opinii nt. projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia bu-
dżetu Gminy Koźminek na 2018 
rok.

3.Wyrażenie opinii nt. projek-
tu w sprawie zmiany uchwały nr 
XXII/161/2012 Rady Gminy 
Koźminek z dnia 29 czerwca 2012 
roku w sprawie utworzenia punktu 
przedszkolnego w Szkole Podsta-
wowej im. Wincentego Witosa 
w Nowym Nakwasinie.

4.Wyrażenie opinii nt. projektu 
uchwały w sprawie Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Przeciwdzia-
łania Narkomanii na terenie gminy 
Koźminek na rok 2018.

5.Wyrażenie opinii nt. projek-
tu uchwały w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
na terenie gminy Koźminek na rok 
2018.

- 23 stycznia 2018 rok

1. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie usta-
lenia wysokości opłat za korzysta-
nie z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolu, punktach przed-
szkolnych i oddziałach przedszkol-
nych prowadzonych przez  Gminę 
Koźminek.

2. Wyrażenie opinii 
nt. projektu uchwały w sprawie  
udzielania pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskiemu 
z przeznaczeniem na dofinansowa-
nie inwestycji dotyczącej budowy 
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Numer obwo-
dugłosowania

    Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komi-
sji wyborczej

        1

SOŁECTWO – KOŹMINEK 
(Koźminek ulice: Asnyka, Brzozowa, Kochanowskiego, 
Kopernika, Lipowa, Mickiewicza, Miodowa, Prusa, Różana, 
Słowackiego, Wierzbowa)

Szkoła Podstawowa

ul. Szkolna 1

Koźminek

SOŁECTWO –KOŹMINEK 
(Koźminek ulice: Akacjowa, Konopnickiej, Ciasna, Kilińskie-
go, Liskowska, Ogrodowa, Plac Świętego Wawrzyńca, Targo-
wa) Warwarówka

SOŁECTWO – KOŻMINEK 
(Koźminek ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, Kościusz-
ki, Mielęckiego, Plac Wolności, Szkolna)

SOŁECTWO – KOŹMINEK 
(Koźminek ulice: Kaliska, Nakwasińska, Sienkiewicza) Przy-
działki, Słowiki

       2

SOŁECTWO – DĘBSKO 
(Dębsko; Dębsko – Dosinek; Dębsko – Ostoja; Dębsko- Ośro-
dek)

            Szkoła Podstawowa 
ul. Szkolna 1 
w Koźminku 
(lokal wyznaczony dla 
potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych i właściwy do 
głosowania koresponden-
cyjnego)

SOŁECTWO – MŁYNISKO 
SOŁECTWO – KRZYŻÓWKI 
(Krzyżówki, Sokołówka)

SOŁECTWO -  EMILIANÓW 
(Emilianów, Pośrednik, Zosina) 
SOŁECTWO - TYMIANEK

       3

SOŁECTWO – KSAWERÓW 
SOŁECTWO – ZŁOTNIKI

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna

ul. Kościuszki 13

Koźminek

SOŁECTWO – PIETRZYKÓW 
SOŁECTWO - SMÓŁKI

SOŁECTWO – CHODYBKI 
SOŁECTWO – STARY KAROLEW

SOŁECTWO – JÓZEFINA 
(Józefina, Murowaniec)

SOŁECTWO – OSUCHÓW 
(Osuchów, Osuchów – Parcela)

       4

SOŁECTWO – NOWY NAKWASIN 
SOŁECTWO - ROGAL

   Szkoła Podstawowa 
      Nowy Nakwasin 48 
(lokal wyznaczony dla 
potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych i właściwy do 
głosowania koresponden-
cyjnego)

SOŁECTWO – BOGDANÓW 
SOŁECTWO – STARY NAKWASIN 

       5

SOŁECTWO – GAĆ KALISKA 
(Gać Kaliska, Gać Pawęzowa, Raszawy) 
SOŁECTWO – MOSKURNIA 
SOŁE CTWO – NOWY KAROLEW

      Szkoła Podstawowa

             Moskurnia 9a

(lokal wyznaczony dla 
potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych i właściwy do 
głosowania koresponden-
cyjnego)

SOŁECTWO – DĄBROWA 
SOŁECTWO – MARIANÓW 
SOŁECTWO – OSZCZEKLIN

     Nr    
okręgu 

wyborcze-
go

Granice okręgu wyborczego Liczba radnych 
wybieranych 

w okręgu wybor-
czym

       1 SOŁECTWO – KOŹMINEK 
(Koźminek ulice: Asnyka, Brzozowa, Kochanowskiego, Koper-
nika, Lipowa, Mickiewicza, Miodowa, Prusa, Różana, Słowac-
kiego, Wierzbowa)

1

       2 SOŁECTWO –KOŹMINEK 
(Koźminek ulice: Akacjowa, Konopnickiej, Ciasna, Kilińskiego, 
Liskowska, Ogrodowa, Plac Świętego Wawrzyńca, Targowa) 
Warwarówka

1

        3 SOŁECTWO – KOŻMINEK 
(Koźminek ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, Kościuszki, 
Mielęckiego, Plac Wolności, Szkolna)

1

       4 SOŁECTWO – KOŹMINEK 
(Koźminek ulice: Kaliska, Nakwasińska, Sienkiewicza) Przy-
działki, Słowiki

1

       5 SOŁECTWO – DĘBSKO 
(Dębsko; Dębsko – Dosinek; Dębsko – Ostoja; Dębsko- Ośro-
dek)

1

       6 SOŁECTWO – MŁYNISKO 
SOŁECTWO – KRZYŻÓWKI 
(Krzyżówki, Sokołówka)

1

       7 SOŁECTWO – KSAWERÓW 
SOŁECTWO – ZŁOTNIKI

1

       8 SOŁECTWO – PIETRZYKÓW 
SOŁECTWO - SMÓŁKI

1

       9 SOŁECTWO – CHODYBKI 
SOŁECTWO – STARY KAROLEW

1

     10

SOŁECTWO – JÓZEFINA 
(Józefina, Murowaniec) 
SOŁECTWO – OSUCHÓW 
(Osuchów, Osuchów – Parcela)

1

     11 SOŁECTWO -  EMILIANÓW 
(Emilianów, Pośrednik, Zosina) 
SOŁECTWO - TYMIANEK

1

     12 SOŁECTWO – NOWY NAKWASIN 
SOŁECTWO - ROGAL

1

     13 SOŁECTWO – BOGDANÓW 
SOŁECTWO – STARY NAKWASIN

1

     14 SOŁECTWO – GAĆ KALISKA 
(Gać Kaliska, Gać Pawęzowa, Raszawy) 
SOŁECTWO – MOSKURNIA 
SOŁECTWO – NOWY KAROLEW

1

     15 SOŁECTWO – DĄBROWA 
SOŁECTWO – MARIANÓW 
SOŁECTWO – OSZCZEKLIN

1

7
w roku 2018 bazy Śmigłowcowej 
Służby Ratownictwa Medycznego 
(HEMS) na terenie Lotniska Mi-
chałków w Ostrowie Wielkopol-
skim.

3. Sporządzenie  spra-
wozdania z działalności komisji za  
2016 rok

4. Opracowanie planu pra-
cy komisji na 2076 rok.

- 8 marzec 2018 rok

1.Wyrażenie opinii nt. projektu 
Podjęcie uchwały w sprawie usta-
nowienia nagrody Wójta Gminy 
Koźminek dla trenerów prowadzą-
cych szkolenia zawodników osią-
gających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym  lub krajo-
wym współzawodnictwie  sporto-
wym, innych osób wyróżniających 
się osiągnięciami w działalności  
sportowej oraz określenia szczegó-
łowych zasad i trybu jej przyzna-
wania.

2.Zapoznanie się ze sprawozda-
niem  z realizacji Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Przeciwdzia-
łania Narkomanii na terenie Gminy 
Koźminek w 2017 roku.

3.Zapoznanie się ze sprawozda-
niem  z realizacji Programu Wspie-
rania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej w 2017 roku

4.Wyrażenie opinii nt. projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XXXII/232/2013 Rady 

Gminy Koźminek z dnia 28 marca 
2013r. w sprawie określenia tygo-
dniowego obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 ust, 3 
ustawy – Karta Nauczyciela w tym 
pedagogów i logopedów zatrud-
nionych w szkołach , dla których 
organem prowadzącym jest Gmina 
Koźminek.

Komisja Rolnictwa, Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu 

- 20 grudzień 2017 rok
.1.  Podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gmi-
ny Koźminek na 2018 r.

  2.Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Gmi-

ny Koźminek na lata  
         2017-2025.
3. Uchwalenie Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Koźmi-
nek na lata 2017-2025.

 4. Uchwalenie budżetu Gminy 
Koźminek na 2018 rok.  

5.  Przyjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia Lokalnego Programu Re-
witalizacji dla Gminy    

    Koźminek.

- 25 styczeń 2018 rok
1. Wyrażenie opinii nt. 

projektu uchwały w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2018-2026.

2. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie zmia-

ny uchwały budżetowej Gminy 
Koźminek na 2018  rok.

3. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie zgody 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
znajdującego się w budynku poło-
żonym w miejscowości Koźminek 
przy ul. Kopernika 8 w drodze 
przetargu ustnego nieograniczone-
go.

4. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na udzielenie bonifika-
ty od ceny nieruchomości.

5. Sporządzenie sprawoz-
dania z działalności komisji za 
2017 rok.

6. Opracowanie planu pra-
cy komisji na 2018 rok.

- 12 marzec 2018 rok
1. Podjęcie uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2018-2026.

2. Podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany uchwały budże-
towej Gminy Koźminek na 2018  
rok.

3. Podjęcie uchwały 
w sprawie zaciągnięcia długoter-
minowego kredytu na realizację 
zadania pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 675341 P od skrzyżo-
wania z drogą wojewódzką 4712 
do granicy Gminy.”

Autor:
D. Woźniak

Podział Gminy Koźminek na stałe obwody głosowania   - czyli gdzie głosujemy -          
Załącznik do Uchwały nr  XXXVI/283/2018  Rady Gminy Koźminek  z dnia 14 marca 2018 r.

Podział gminy na okręgi czyli : które ulice lub miejscowości wybierają radnego –   
załącznik do Uchwały nr  XXXVI/282/2018 Rady Gminy Koźminek z 14 marca 2018r.
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Rejestr wyborców
Przeprowadzałeś się lub wyjeż-

dżałeś z Polski?
Wyjechałeś ze swojej miejsco-

wości na studia lub do pracy?
Zmieniałeś adres zamieszkania 

albo zameldowania?
Upewnij się, że jesteś wpisany 

do rejestru wyborców tam, gdzie 
teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie 
ma w rejestrze wyborców, to nie 
będziesz mógł głosować w nad-
chodzących wyborach samorzą-
dowych.

Rejestr wyborców to lista osób 
z prawem do głosowania w danej 
gminie.

Jeżeli masz stałe zameldowanie, 
to znaczy, że Twoje nazwisko jest 
w rejestrze wyborcóww gminie, 
w której jesteś zameldowany. Bę-
dziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany 
na pobyt czasowy, albo w ogóle 
nie masz meldunku, to nie ma 
Cię w rejestrze wyborców i nie 
będziesz mógł głosować w wybo-
rach.

Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do 

rejestru wyborców w gminie, 
w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim 
urzędzie gminy czy jesteś w reje-
strze wyborców!

Więcej informacji na stronie 
www.pkw.gov.pl oraz na kanałach 
Państwowej Komisji Wyborczej 
i Krajowego Biura Wyborczego 
w serwisach społecznościowych.

Usuwanie drzew - przepisy
Usunięcie drzewa trzeba zgłosić
Od 17 czerwca 2017 r. zmieniły 

się zasady wycinki drzew. Zmia-
ny wprowadzone zostały ustawą 
z dnia 11.05.2017 r. o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 1074).

Najważniejsze zmiany dotyczą 
usuwania drzew, które rosną na 
nieruchomościach stanowiących 
własność osób fizycz-
nych i są usuwane 
na cele niezwiązane 
z  p r o w a d z e n i e m 
działalności gospo-
darczej.

Zmieniła się rów-
nież wysokość, na 
której mierzymy ob-
wód pnia. Pień należy 
mierzyć na wysokości 
5 cm od gruntu.

Zwolnione z obo-
wiązku zgłoszenia lub 
uzyskania zezwolenia 
na wycinkę są drzewa 
owocowe, oraz drzewa, których 
obwód pnia na wysokości 5 cm nie 
przekracza:

• 80 cm – w przypadku topoli, 
wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego,

• 65 cm – w przypadku kaszta-
nowca zwyczajnego, robinii aka-
cjowej oraz platanu klonolistnego,

• 50 cm – w przypadku pozo-
stałych gatunków drzew.

Jeśli obwód pnia przekracza 
podane wymiary i drzewo rośnie 
na nieruchomości stanowiącej 
własność osoby fizycznej i jest usu-
wane na cele niezwiązane z pro-
wadzeniem działalności gospo-
darczej, to należy chęć usunięcia 
drzewa zgłosić do urzędu gminy.

Zgłoszenie musi zawierać imię 
i nazwisko wnioskodawcy, ozna-

czenie nieruchomości, z której 
drzewo ma być usunięte, oraz rysu-
nek albo mapkę określającą usytu-
owanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia 
doręczenia zgłoszenia pracownicy 
urzędu gminy dokonają oględzin 
w celu ustalenia nazwy gatunku 
drzewa oraz obwodu pnia ustalo-
nego na wysokości 5 cm, a w przy-

padku gdy na tej wysokości drze-
wo:

1. posiada kilka pni – obwodu 
każdego z tych pni,

2. nie posiada pnia – obwodu 
pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządzony zostaje 
protokół, który podpisuje wnio-
skodawca oraz pracownik urzędu 
gminy dokonujący wizji w terenie.

Po dokonaniu oględzin należy 
odczekać 14 dni - w takim bowiem 
terminie organ może, w drodze 
decyzji administracyjnej, wnieść 
sprzeciw. Przepisy wyraźnie okre-
ślają, że za dzień wniesienia sprze-
ciwu uznaje się dzień nadania de-
cyzji administracyjnej w placówce 
pocztowej. Jeżeli w terminie 14 
dni urząd się nie odezwie, tzn. że 
wyraził milczącą zgodę i można 

ruszać z wycinką
Nie zawsze jednak konieczne 

będzie odczekanie z usunięciem 
drzewa do końca ww. terminu. 
Nowelizacja przepisów wprowa-
dza możliwość wydania przed 
upływem 14-dniowego terminu 
zaświadczenia o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu. Wydanie 
zaświadczenia wyłącza możliwość 

wniesienia sprzeci-
wu oraz uprawnia 
do usunięcia drze-
wa.

N o w e l i z a c j a 
wprowadziła jesz-
cze jeden ważny 
termin - po doko-
naniu zgłoszenia 
nie można za dłu-
go zwlekać z usu-
nięciem drzewa. 
W przypadku bo-
wiem nieusunięcia 
drzewa przed upły-
wem 6 miesięcy 

od oględzin przeprowadzonych 
przez pracowników urzędu gminy 
konieczne będzie nowe zgłoszenie 
i cała procedura zostaje urucho-
miona na nowo.

Nie jest wymagane zgłoszenie 
wycinki krzewów na prywatnych 
posesjach. Pod warunkiem jednak, 
że krzewy zajmują nie więcej niż 
25 m² działki. Jeżeli zajmują więk-
szą powierzchnię to należy złożyć 
wniosek.

Druki wniosków i zgłoszeń są 
dostępne na stronie internetowej 
gminy Koźminek: http://www.
kozminek.pl/bom/ochrona-sro-
dowiska/usuwanie-drzew-i-krze-
wow.html oraz w Urzędzie Gmi-
ny, na parterze, pok. nr 3.

Hektary przeliczeniowe - informacja
Zgodnie z nowym stanowi-

skiem Ministra Rozwoju i Fi-
nansów w sprawie przeliczania 
użytków rolnych klasy VIz na 
hektary przeliczeniowe - pismo 
Ministra Rozwoju i Finansów nr 

PS2.8401.5.2017 z dnia 02 stycz-
nia 2018 roku (Dz. Urz. z 2018 
roku poz.2) zmienia się przelicz-
nik dla użytków rolnych w klasie 
VIz na rok 2018. 

Jeżeli rolnik posiada grunty 

w klasie VIz, to powyższa zmiana 
spowoduje spadek liczby hekta-
rów przeliczeniowych z gospo-
darstwa od 2018 roku. 

Od 27 lutego 2018 r. zacznie 
obowiązywać na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej rozporzą-
dzenie MRiRW z dnia 9 lutego 
2018 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie środków podejmo-
wanych w związku z wystąpie-
niem afrykańskiego pomoru świń 
(Dz. U z 2018 r. poz. 
360), w którym:

nakazuje się:
- karmienie świń paszą 

zabezpieczoną przed do-
stępem innych zwierząt,

- prowadzenie rejestru 
środków transportu do 
przewozu świń wjeżdża-
jących na teren gospodar-
stwa oraz rejestru wejść 
osób do pomieszczeń, 
w których są utrzymywa-
ne świnie,

- zabezpieczenie budyn-
ku, w którym są utrzymy-
wane świnie, przed dostę-
pem innych zwierząt,

- utrzymywanie świń w odręb-
nych, zamkniętych pomieszcze-
niach, w których są utrzymywane 
tylko świnie, mających oddzielne 
wejścia oraz niemających bez-
pośredniego przejścia do innych 
pomieszczeń, w których są utrzy-
mywane inne zwierzęta kopytne,

- wykonywanie czynności zwią-
zanych z obsługą świń wyłącznie 
przez osoby, które wykonują te 
czynności tylko w danym gospo-
darstwie,

- mycie i odkażanie rąk oraz 
oczyszczanie i odkażanie obuwia 
przed wykonywaniem czynności 
związanych z obsługą świń,

- bieżące oczyszczanie i odka-
żanie narzędzi oraz sprzętu wyko-
rzystywanych do obsługi świń,

- używanie przez osoby wyko-

nujące czynności związane z ob-
sługą świń odzieży ochronnej oraz 
obuwia ochronnego przeznaczo-
nego wyłącznie do wykonywania 
tych czynności,

- wyłożenie mat dezynfekcyj-
nych przed wejściami do pomiesz-
czeń, w których są utrzymywane 
świnie, i wyjściami z tych po-
mieszczeń, przy czym szerokość 
wyłożonych mat powinna być nie 
mniejsza niż szerokość danego 
wejścia lub wyjścia, a długość - 
nie mniejsza niż 1 m, a także stałe 

utrzymywanie tych mat w stanie 
zapewniającym utrzymanie sku-
teczności działania środka dezyn-
fekcyjnego,

- sporządzenie przez posiada-
czy świń spisu posiadanych świń, 
z podziałem na prosięta, warchla-
ki, tuczniki, lochy, loszki, knury 

i knurki, oraz bieżące ak-
tualizowanie tego spisu,

- zabezpieczenie wybie-
gu dla świń podwójnym 
ogrodzeniem o wysokości 
wynoszącej co najmniej 
1,5 m, związanym na stałe 
z podłożem - w przypad-
ku utrzymywania świń 
w gospodarstwie w syste-
mie otwartym;

zakazuje się:
- wnoszenia i wwożenia 

na teren gospodarstwa, 
w którym są utrzymywa-
ne świnie, zwłok dzików, 
tusz dzików, części tusz 

dzików i produktów ubocznych 
pochodzenia zwierzęcego pocho-
dzących z dzików oraz materia-
łów i przedmiotów, które mogły 
zostać skażone wirusem afrykań-
skiego pomoru świń,

- wykonywania czynności zwią-
zanych z obsługą świń przez oso-
by, które w ciągu ostatnich 72 go-
dzin uczestniczyły w polowaniu 
na zwierzęta łowne lub odłowie 
takich zwierząt.

UWAGA HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ

Opłata za śmieci - zmiana terminów
Przypominamy o zmianie ter-

minów płatności opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalny-
mi. Od 1 lipca 2017 r. obowiązują 
następujące terminy: 

a) do 15 marca danego 
roku podatkowego, za okres od 
1 stycznia do 31 marca (styczeń, 
luty, marzec), 

b) do 15 maja danego 

roku podatkowego, za okres od 
1 kwietnia do 30 czerwca (kwie-
cień, maj, czerwiec), 

c) do 15 września danego 
roku podatkowego, za okres od 1 
lipca do 30 września (lipiec, sier-
pień, wrzesień), 

d) do 15 listopada danego 
roku podatkowego, za okres od 1 
października do 31 grudnia (paź-

dziernik, listopad, grudzień)
za każdy miesiąc kalendarzo-

wy, za który powstał obowiązek 
opłaty. 

Wpłat można dokonywać 
w kasie Banku Spółdzielczego 
Ziemi Kaliskiej oddział w Koź-
minku, każdym innym banku, na 
poczcie lub przez internet.

Kaliska Karta Seniora
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Koźminku infor-
muje, iż w siedzibie tut. Ośro-
dka wydawane i przyjmowane są 
wnioski o przyznanie Kaliskiej 
Karty Seniora.

Kaliska Karta Seniora skiero-
wana jest do osób, które ukońc-
zyły 60 rok życia i zamieszkują 
na terenie Kalisza lub powiatu 
kaliskiego.

Seniorzy posiadający 
w/w dokument mogą korzystać 
z szeregu zniżek oferowanych 
przez partnerów akcji. Katalog 
bonifikat dostępny jest na stronie: 
www.piataporaroku.com.pl.

Opracowała:
Lidia Michałowska:
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Miasto Koźminek - bilans zysków i strat
Czy będzie konieczność wy-

miany dowodów osobistych 
i innych dokumentów ?

Nie ,uzyskanie  statusu  miasta  
nie pociąga  za  sobą  obowiązku  
wymiany  dowodu  osobistego  i  
innych dokumentów. 

Czy wzrosną opłaty lokalne ?
Nie wzrosną opłaty lokalne 

(przedszkole, odpady). Regu-
luje to uchwała Rady Gminy, 
a nie status miejscowości, przy 
czym koszty wywozu odpadów 
komunalnych są ściśle związane 
z ofertami składanymi przez fir-
my biorące udział w ogłoszonych 
przetargach( stąd zróżnicowanie 
opłat w sąsiadujących gminach ) .

Czy wzrośnie podatek od 
środków transportu  ?

Nie, wysokość podatku od 
środków transportu reguluje 
uchwała gminy a nie status miej-
scowości. 

Czy wzrośnie podatek od nie-
ruchomości ?

Nie , wysokość podatku od 
nieruchomości reguluje uchwała 

gminy a nie status miejscowości.

Czy wzrosną składki ubezpie-
czeniowe dla środków transpor-
tu?

Nie , na wysokość składki nie 
wpływa status miejscowości  ,  
a jedynie  (jeśli chodzi o czyn-
nik związany z miejscowością 
w której jest zarejestrowany) ilość 
pojazdów zarejestrowanych w da-
nej miejscowości  i szkodowości 
z niej wynikającej ,tzn. większe 
ryzyko wypadku /kolizji  będzie 
w Warszawie niż w Koźminku,  
poza tym na wysokość OC mają 
wpływ inne indywidualne czyn-
niki.

Czy subwencja oświatowa 
ulegnie zmniejszeniu ?

Nie ,subwencja oświatowa nie 
ulegnie zmniejszeniu , dodatki dla 
nauczycieli pozostają  bez zmian 
o czym decyduje liczba miesz-
kańców a nie status miejscowości 
(w mieście do 5000 mieszkańców 
nauczyciele nie tracą dodatków 
wiejskich) .

Czy zmianie ulegnie możli-
wość  otrzymania dopłat bezpo-
średnich ?

Nie ,bezpośrednie dopłaty 
rolnicze  pozostaną bez zmian, 
miejscowość nie musi być wsią, 
aby rolnik je otrzymał , rolnicy 
nie stracą możliwości starania się 
o fundusze z PROW .

Czy  status miasta spowodu-
je zakaz hodowli zwierząt  oraz 
upraw ?

Nie ,uzyskanie statusu  miasta  
nie  spowoduje  zakazu  hodow-
li  zwierząt  gospodarskich  oraz  
upraw  na gruntach ornych.

Czy zmieni się kod pocztowy 
miejscowości?

Nie  zmieni się kod pocztowy 
miejscowości, ani poszczególne 
adresy;

Czy będzie konieczność 
zwiększenia liczby etatów w ad-
ministracji gminnej?

Nie  nastąpi wzrost liczby eta-
tów w administracji gminnej;

Czy wzrośnie wynagrodzenie 
burmistrza ?

Nie ,wysokość wynagrodzenia 
burmistrza tak samo jak wójta jest 
w kompetencjach i decyzji Rady 
Gminy.

Jakie koszty ponoszą  miesz-
kańcy z tytułu uzyskania praw 
miejskich ?

Mieszkańcy nie ponoszą żad-
nych wydatków z tytułu uzyska-
nia praw miejskich,

Po  uzyskaniu praw miejskich 
,Koźminek nie utraci możliwości 
dalszego pozyskiwania środków 
finansowych z UE przeznaczo-
nych dla obszarów wiejskich ,  do-
datkowo będzie mógł korzystać 
z funduszy skierowanych wyłącz-
nie dla miast. 

Jedyny koszt jaki poniesie Gmi-
na po uzyskaniu praw miejskich 
to zmiana szyldów i pieczątek 
w Urzędzie Gminy .

OSTATECZNY ROZRA-
CHUNEK NIC NIE TRACI-
MY, A DUŻO ZYSKUJEMY

ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE MIESZKAŃCÓW PYTANIA

Spotkanie opłatkowe
„Spotkanie Opłatkowe” Pol-

skiego Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów Koło w Koź-
minku.

W niedzielę 7 stycznia 2018r 
w Restauracji Malaga –sala OSP, 
odbyła się impreza integracyjna 
„Spotkanie Opłatkowe” Polskie-
go Związku Emerytów Rencistów 

i Inwalidów Koło w Koźminku. 
Organizacją zajęła się Przewod-
nicząca Koła w Koźminku Maria 
Kotarska. W spotkaniu wzięli 
udział członkowie Koła, oraz za-
przyjaźnieni sympatycy Koła Po 
złożonych życzeniach połamano 
się opłatkiem, spotkaniu towarzy-
szyła również zabawa taneczna.

XV ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z TRADYCJĄ
9 grudnia 2017 r w Niedźwia-

dach w gminie Żelazków w Re-
stauracji „Bursztynowy Dwór” 
odbyło się XV Świąteczne spo-
tkanie z Tradycją.

Świąteczne potrawy na 12 sto-
łach przygotowali reprezentanci 
gmin powiatu kaliskiego, oraz 
powiatowe zespoły szkół w Li-
skowie i w Opatówku.

Gminę Koźminek reprezen-
towało w tym roku Koło Go-
spodyń Wiejskich w Starym 
Nakwasinie, którego przewod-

niczącą jest pani Edyta Mańka. 
Panie przygotowały takie świą-
teczne potrawy jak: barszcz czer-
wony, ryba w galarecie, sałatki, 
udziec z pieczonymi ziemniacz-
kami, kapustę z grochem, schab 
z śliwką i inne pyszne dania, któ-
re nie tylko zachwycały smakiem 
ale też wyglądem. Stoły z potra-
wami oraz z ozdobami świątecz-
nymi były oceniane w konkursie 
na „Najładniejszy stół wigilijny” 
przez trzyosobowe jury w skła-
dzie: Piotr Szymkowiak ( 

przewodniczący, gastronom, 
kucharz), Maryla Pływaczyk ( 
szefowa kuchni w Restauracji 
Bursztynowy Dwór), Izabela 
Wałęsiak (koordynator szlaku 
kulinarnego „Kaliskie Smaki”). 
Panie z KGW ze Starego Na-
kwasina zajęły II miejsce w tym 
konkursie, na 12 stołów. Podzię-
kowania za przygotowanie po-
traw oraz organizację należą się 
panią: Jolancie Szmajdzińskiej, 
Wiolecie Zdunek, Wiolecie Ma-
łeckiej, Wandzie Mańka, Hannie 

Śledź, Barbarze Baran oraz panu 
Janowi Śledź.

W czasie spotkania oprócz 
degustacji potraw, można było 
posłuchać i obejrzeć występ 
wychowawców oraz uczniów 
Szkoły Muzycznej nr2 we Lwo-
wie. W części artystycznej 
wystąpili również uczniowie 
Niepublicznej Szkoły Podstawo-
wej w Biernatkach oraz Zespół 
Kabaretowo-Ludowy Niechcic 
w Żelazkowie.
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Miejscowość Ulica Mieszkańcy
stali czasowi aktualni

AGNIESZKÓW 52 52
BOGDANÓW 262 2 264
CHODYBKI 458 1 449
DĄBROWA 165 165
DĘBSKO 363 363
DĘBSKO-DOSINEK 16 16
DĘBSKO-OSTOJA 107 107
DĘBSKO-OŚRO-DEK 159 159
EMILIANÓW 124 124
GAĆ KALISKA 206 1 207
GAĆ PAWĘZOWA 66 66
JÓZEFINA 120 120
KOŹMINEK AKACJOWA 11 11

ASNYKA 92 92
BOHATERÓW GETTA
WARSZAWSKIEGO

50 50

BRZOZOWA 27 1 28
CIASNA 21 21
KALISKA 153 12 165
KILIŃSKIEGO 51 3 54
KOCHANOWSKIEGO 22 22
KONOPNICKIEJ 127 1 128
KOPERNIKA 61 61
KOŚCIUSZKI 166 166
LIPOWA 52 52
LISKOWSKA 22 22
MICKIEWICZA 32 32
MIELĘCKIEGO 132 1 133
MIODOWA 72 2 74
NAKWASIŃSKA 138 138
OGRODOWA 73 73
PL.ŚW.Wawrzyńca 7 7
PLAC WOLNOŚCI 63 1 64
PRUSA 41 41
RÓŻANA 78 78
SIENKIEWICZA 83 4 87
SŁOWACKIEGO 23 23
SZKOLNA 36 36
TARGOWA 45 45
WIERZBOWA 98 2 100

RAZEM 1776 27 1803

Miejscowość Ulica Mieszkańcy
stali czasowi aktualni

KRZYŻÓWKI 289 1 290
KSAWERÓW 111 1 112
MARIANÓW 90 90
MŁYNISKO 186 2 188
MOSKURNIA 200 1 201
MUROWANIEC 19 19
NOWY KAROLEW 90 1 91
NOWY NAKWASIN 487 487
OSUCHÓW 160 160
OSUCHÓW-
PARCELA

126 126

OSZCZEKLIN 243 2 245
PIETRZYKÓW 325 2 327
POŚREDNIK 57 1 58
PRZYDZIAŁKI 9 9
RASZAWY 29 29
ROGAL 154 4 158
SŁOWIKI 168 1 169
SMÓŁKI 208 208
SOKOŁÓWKA 13 1 14
STARY KAROLEW 178 178
STARY NAKWASIN 227 227
TYMIANEK 164 5 169
WARWARÓWKA 7 7
ZŁOTNIKI 177 4 181
ZOSINA 5 5

Wykaz ilościowy mieszkańców

Stan na dzień: 28.02.2018 r.

Kod terytorialny: 3007052

Liczba mieszkańców ogółem w gminie: 7643 (stan na 28.02.2018 r.).

Statystyka rejestracji zdarzeń w okresie od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.:

- urodzenia   - 16 (w tym: 7 chłopców i 9 dziewczynek),

- zgony   - 9 (w tym: 6 mężczyzn i 3 kobiet),

PSZOK - korzystajmy!
Przypominamy, że na terenie 

Gminy Koźminek funkcjonuje 
Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK). 
Czynny jest dwa razy w tygodniu: 
w środy w godz. 15.00 – 18.00 
oraz w soboty w godz. 12.00 – 
15.00, przy ul. Liskowskiej 12.

Wyciąg z re-
gulaminu Punk-
tu Selektywnej 
Zbiórki Odpa-
dów Komunal-
nych (PSZOK):

W  P S Z O K-
-u są przyjmo-
wane następujące 
rodzaje odpa-
dów:

a. przetermi-
nowane leki,

b. przetermi-
nowane chemi-
kalia (np. farby, 
rozpuszczalniki, oleje odpadowe 
samochodowe, środki uprawy ro-
ślin wykorzystywane w gospodar-
stwie domowym itp.),

c. zużyte baterie,
d. zużyte akumulatory,
e. zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny,
f. meble i inne odpady wielko-

gabarytowe,
g. zużyte opony z pojazdów 

o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 tony,

h. odpady zielone ( np. trawa, 
rozdrobnione gałęzie, liście, od-
pady kuchenne: obierki, skorupki 
jajek, owoce, warzywa; itp. ),

i. odpady budowlane i rozbiór-
kowe stanowiące odpady komu-
nalne pochodzące z prowadzenia 
drobnych prac remontowych nie 
wymagających pozwolenia na bu-
dowę (np. gruz budowlany, płyty 
karton- gips, glazura, styropian 
itp.),

j. odzież i tekstylia,

k. popiół.
Ilość nieodpłatnie przyjmo-

wanych odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych od właścicieli 
nieruchomości jest limitowana 
i wynosi 300 kg na rok. Limit ten 
liczony jest łącznie dla wszystkich 
rodzajów odpadów budowlanych.

Cały REGU-
LAMIN dostęp-
ny jest na tablicy 
informacyjnej na 
terenie PSZOK-
-u oraz na stro-
nie internetowej 
Gminy Koźmi-
nek (http://
www.kozminek.
pl/pl/utrzyma-
n i e - c z y s t o s c i -
-i-porzadku-w-
-gminach).

Przypomina-
my także o ter-

minowym regulowaniu opłat za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, gdyż nieterminowość 
skutkuje naliczaniem karnych 
odsetek oraz kosztów upomnień. 
Brak zaległości w w/w opłatach 
będzie także warunkiem, aby móc 
skorzystać z usług oferowanych 
w PSZOK.
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Kaplica ewangelicko-augsburska w Koźminku

 Gmina Koźminek  przy apro-
bacie Rady Gminy  dokonała 
zakupu ( 2016r. )  nieruchomo-
ści zabudowanej  budynkiem 
„kaplicy”  ze szkołą parafialną 
i mieszkaniem kantora położo-
ną w Koźminku przy ulicy M. 

Konopnickiej 13 o powierzchni 
1300 m2  . Przeznaczeniem doce-
lowym jest dbałość o zachowanie 
dziedzictwa kulturowego Gminy 
Koźminek (DAWNA ŚWIĄ-
TYNIA EWANGIELICKO 
- AUGZBURSKA) wpisana do 
Rejestru Zabytków.  Aby obiekt 
nie uległ kompletnej dewastacji 
koniecznym jest uporządkowa-
nie terenu nabytej działki oraz 
WYKONANIE ROBÓT ZA-
CHOWAWCZYCH I ZABEZ-

PIECZAJACYCH OBIEKTU 
ZABYTKOWEGO. Koźminek 
szczyci się wielokulturowością  
„kaplica”  jest  niewątpliwie do-
wodem obecności kiedyś w Koź-
minku  kilku wyznań . Przy tej 
okazji  warto zaznaczyć, że za-

bytki podlegają ochronie prawnej 
bez względu na swój stan zacho-
wania., zgodnie z czym zły stan 
zachowania obiektu nie przesądza 
o tym, że utracił on posiadane 
wartości zabytkowe. Zgodnie 
z obowiązującymi w Polsce prze-
pisami prawa, zabytkiem może 
być ruchomość albo nierucho-
mość, spełniająca określone wa-
runki. Przede wszystkim musi 
być to dzieło człowieka, bądź 
rzecz związana z jego działalno-

ścią, która stanowi świadectwo 
minionych czasów (epoki) albo 
konkretnego zdarzenia. Warun-
kiem uznania za zabytek jest 
posiadanie choć jednej z trzech 
wartości: historycznej, artystycz-
nej lub naukowej, dzięki której 
zachowanie tego obiektu dla 
przyszłych pokoleń leży w in-
teresie społecznym.  Wg decyzji 
w sprawie wpisania do rejestru 
zabytków z dnia 16.06.2009 r. 
Nr WD-4151/18R/2009, Nr re-
jestru 752/Wlkp/A : „ Budynek 
kaplicy ewangelickiej ze szkołą 
i mieszkaniem wraz z terenem 
dawnego ogrodu jest obiektem 

o znaczących dla miejscowości 
Koźminek walorach kulturowych 
i krajobrazowych. Świadczących 
o jej rozwoju przestrzennym 
i jest ważnym elementem histo-
rycznego ukształtowania układu 
urbanistycznego miasta. Z uwagi 
na wartości artystyczne, histo-
ryczne i naukowe i oryginalną 
formę architektoniczną budynek 
wraz z terenem dawnego ogrodu 
i zachowanym fragmentem ogro-
dzenia są obiektami zabytkowymi 
podlegającymi ochronie prawnej.”

Budynek został wybudowany 
w pierwszych latach XX wieku 
jako obiekt sakralno-oświatowo-
-mieszkalny. Nieruchomość peł-
niła swoją funkcję do lat 80-tych 
ubiegłego wieku. Obiekt uległ da-
leko idącej dewastacji (stan można 
było określić jako katastrofalny). 
Budynek objęty ochroną konser-
watorską nie podlega rozbiórce, 
ale utrzymanie dotychczasowej 
funkcji jest niemożliwe. Gmina 
Koźminek nabyła nieruchomość 
dla zapobieżenia dalszej jej deka-
pitalizacji i dla zagospodarowania 
na cele alternatywne.

Zakończenie pierwszego etapu 
robót przy zabytku nastąpiło 19 
czerwca 2017 r.

Prace jakie zostały wykonane:
1. Rozbiórka budynku go-

spodarczego – 24.03.2017-
10.04.2017r.

2. Roboty rozbiórkowe – 
10.04.2017r.-24.04.2017r.

3. Zabezpieczenie okien – 
24.04.2017r.-29.04.2017r.

4. Wykonanie stropu – 

29.04.2017r.- 15.05.2017r.
5. Wykonanie konstrukcji da-

chu i pokrycia – 15.05.2017r.- 
16.06.2017r.

Gmina Koźminek aktual-
nie przygotowuje się do złoże-
nia wniosku o dofinansowanie 
z Programu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 2018 
„Ochrona Zabytków”.

Prognozowany budżet progra-
mu to 97 500 000, 00 zł. 

W przypadku uzyskania do-
tacji, środki zostaną wykorzy-
stane m.in. na odnowienie bądź 
uzupełnienie tynków i okładzin 
architektonicznych a także na 
całkowite odtworzenie okien, 
w tym ościeżnic i okiennic, ze-
wnętrznych drzwi oraz pokrycia 
dachowego. 

Termin składania wniosków to 
31 marca 2018r.  
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Gminne Święto Strażaka:  3 maja (Dębsko)
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Koźminku: 10 czerwca
Rajd Rowerowy Murowaniec 2018  „Szlakiem Kościołów Drewnianych”:   23 czerwca
Triathlon Buster Tri Murowaniec 2018: 24 czerwca 
(wokół zalewu Murowaniec)
Spotkanie Dęciaków w Koźminku: 24 czerwca
Dożynki Gminno – Parafialne w Koźminku:  26 sierpnia
III Cross Półmaraton Baster Run 2018: 1 września 
(wokół zalewu Murowaniec)
Kolarski Puchar Polski w Koźminku: 15 i 16 września 
Gminne Uroczystości z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości: 11 listopada

Imprezy planowane w roku 2018  
na terenie gminy Koźminek 

Palma 
Szósta niedziela Wielkiego 

Postu nazywana jest Niedzielą 
Palmową, inaczej Niedzielą Męki 
Pańskiej. Rozpoczyna ona naj-
ważniejszy i najbardziej uroczysty 
okres w roku liturgicznym - Wiel-
ki Tydzień.  W tym roku Niedzie-
lę Palmową obchodzimy 25 mar-
ca, w tym dniu Kościół obchodzi 
pamiątkę uroczystego wjazdu 
Pana Jezusa do Jerozolimy na pięć 
dni przed ukrzyżowaniem. Jak 
podają Ewangeliści, zgromadzo-
ne wówczas tłumy słały płaszcze 
na Jego drodze, rzucały gałązki 
oliwne i palmowe. W polskiej 
tradycji ludowej Niedzielę Pal-
mową nazywano również Kwiet-
ną bądź Wierzbną. W tym dniu 
święcono palmy, które w tradycji 
chrześcijańskiej symbolizują od-
radzające się życie. Wykonywanie 
palm wielkanocnych ma bogatą 
tradycję.  W tym roku już po raz 
piąty na rynku w Koźminku sta-
nęła kilkumetrowa Palma Wielka-
nocna przygotowana przez panie 
z naszej gminy. Podziękowania 
za pomoc przy tworzeniu palmy 
należą się panią: Barbarze Igna-
siak, Janinie Kępa, Jadwidze Zy-
mon, Bronisławie Chowańskiej, 
Mariannie Marciniak, Juliannie 
Durman, Annie Baraszkiewicz, 
Danucie Ignaczak, Joannie Janiak. 
Palma została wykonana z kolo-
rowych kwiatów i bukszpanu.

Mikołajki w Bogdanowie
10 grudnia 2017r, w nie-

dzielne popołudnie, na sali OSP 
w Bogdanowie po raz 13 odbyła 
się Impreza Mikołajkowa w Bog-

Bal Stowarzyszenia „Razem Łatwiej”
W sobotnie popołudnie 20 

stycznia 2018 r. w Restauracji 
Malaga w sali OSP w Koźminku 
odbył się bal choinkowy dla pod-
opiecznych Stowarzyszenia „Ra-
zem Łatwiej”, ich opiekunów oraz 
wszystkich osób, które wspierają 
Stowarzyszenie. 

Zabawa rozpoczęła się od wy-
stępu Iluzjonisty Komika. Na-
stępnie uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Koźminku 
przedstawili  Jasełka. Spotkanie 
to jest doskonałą okazją do za-
bawy i rozmowy dla wszystkich 
uczestników. Podczas spotkania 
wręczono paczki podopiecznym 
Stowarzyszenia, które zostały 
ufundowane przez Wójta Gminy 
Koźminek oraz Pana Edmunda 
Mrowińskiego. Paczki otrzyma-
ło 55 osób. O oprawę muzyczną 

Zabawa choinkowa w Józefinie
11 lutego w Sali OSP w Jó-

zefinie odbyła się zabawa choin-
kowa dla dzieci. W spotkaniu 
brali udział mieszkańcy sołectwa 
z dziećmi, które tego dnia miały 

zadbał Zespół The Friends Przy-
jaciele.

Wiejskie Stowarzyszenie Dzia-
łające Na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Razem Łatwiej” 
w Koźminku dziękuje wszystkim 
osobom, które wsparły i przy-
czyniły się do zorganizowania 
kolejnego balu choinkowego: 
Panu Wójtowi Gminy Koźminek 
- Andrzejowi Miklasowi, Radnym 
Gminy Koźminek, Panu Jackowi 
Wolniaczykowi, Państwu Elżbie-
cie i Tadeuszowi  Klimorowskim, 
Pani Jolancie Kozaneckiej, Panu 
Andrzejowi Kaczmarowowi, 
Panu Wojciechowi Stasiakowi, 
Pan Edmundowi Mrowińskie-
mu, Panu Grzegorzowi Pawla-
czykowi, Delikatesom Centrum 
z Koźminka, Panu Romanowi 
Spławskiemu, Pani Alicji Pietrzy-

kowskiej, Panu Maciejowi Burde-
lakowi, Cukierni J.Vogt z Plesze-
wa, Panu Maciejowi Pawlakowi, 
Państwu Krystynie i Julianowi 
Jaszkom, Panu Dariuszowi Krą-
żyńskiemu.

20 stycznia 2018r w Liskowie 
podczas Święta Powiatu Kali-
skiego Wiejskie Stowarzyszenie 
działające na rzecz osób niepeł-
nosprawnych „Razem Łatwiej” 
z Koźminka zostało uhonoro-
wane medalem „ Zasłużony dla 
Powiatu Kaliskiego”, za osiągnię-
cia i wkład w rozwój powiatu 
oraz jego promocję. Medal zo-
stał odebrany przez Kierownika 
Warsztatów Terapii Zajęciowej p. 
Mariusza Dembskiego i członka 
zarządu Stowarzyszenia p. Stani-
sławę Warszewską.

zapewnioną moc atrakcji. Dzieci 
z wielkim zaciekawieniem oraz 
zapałem brały udział w zabawach 
przygotowanych przez panie z fir-
my UCIECHOWO. Wszystkie 
dzieci otrzymały słodki poda-

runek. W organizację imprezy 
włączyło się wielu mieszkańców 
sołectwa.

danowie. Organizatorami im-
prezy było sołectwo Bogdanów, 
pod patronatem Wójta Gminy 
Koźminek.  Dzieci otrzymały od 

Świętego Mikołaja paczki, później 
czekał na nich słodki poczęstunek 
oraz zabawy, gry i konkursy.



INFORMATOR KOŹMINECKI nr 49(1)2018 13

Młodzież zapobiega pożarom
Gminny Turniej Wiedzy Po-

żarniczej  „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”

W dniu 19 marca 2018 
roku, w Szkole Podstawowej 
w Moskurni odbył się Gmin-
ny Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Poża-
rom 2018”. W turnieju wzięli 
udział uczniowie ze szkół pod-
stawowych z terenu Gminy 
Koźminek. Organizatorami 
Turnieju byli: Gmina Koźmi-
nek, Zarząd Gminny Oddziału 
Związku OSP RP w Koźminku 
oraz Szkoła Podstawowa w Mo-
skurni.

Turniej składał się z części 
pisemnej (testu) oraz części ust-
nej pytań dotyczących sprzętu 
przeciwpożarowego. W skład 
komisji konkursowej weszli: 
Dh Jan Tomaska (Przewodni-
czący jury), dh Tadeusz Szym-

15-lecie Zespołu Śpiewaczego „Koźminiacy
2 luteg o 2018r.  w restau-

rac j i  ZŁO CISTA w Złot-
nikach odbyła  s ię  urocz y-
stość               „15-le cie 
Z espołu Śpiewaczeg o 

„Koźminiac y ”.  W spotka -
niu w zięl i  udzia ł :  Starosta 
Ka l iski  Pan Krz ysztof  No -
sa l ,  Wójt  Gminy Koźminek 
Pan Andrzej  Miklas ,  Prze-

wodnicząc y R ady Gminy 
Pan Jacek Wolniacz yk ,  Pre-
zes  B SA Ziemii  Ka l iskie j 
Pan Grzeg orz  Poniatow-
ski ,  pre zes  G S Samopomoc 

Chłopska Pani  Kr yst yna 
Szcz yg ie cka ora z  sponso -
rz y.  Podczas  urocz ystości 
wystąpi l i  zaprz y ja źniony 
Z espół  muz yczny Ka l inka 

ora z  Kapela  z  Bl izanowa 
a  ta k że  Z espół  Koźminiac y. 
Wsz ystkim obe cnym i  by-
łym członkom zespołu G o -
spodarz  Gminy Koźminek 

ora z  Przewodnicząc y R ady 
wrę cz yl i  okol icznościowe 
statuetki .

czak, dh Eugeniusz Marciniak, 
Magdalena Skowron (Dyrektor 
SP w Moskurni) oraz Mariusz 
Kaczmarek (Urząd Gminy Koź-
minek).

Klasyfikacja końcowa Gmin-
nego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej:

Kategoria uczniowie klas od 
pierwszej do szóstej: I miej-
sce Krystian Szmajdziński, II 
miejsce Konrad Raźniewski, III 
miejsce Adam Kopycki.

Kategoria uczniowie klas VII 
i gimnazjum: I miejsce Wiktor 
Kostera, II miejsce Jan Spław-
ski, III miejsce Adrian Durman. 

Uczniowie którzy zajęli miej-
sca I – II wezmą udział w Po-
wiatowym Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej.

Zwycięzcy otrzymali nagrody 
ufundowane przez Gminę Koź-
minek.
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„Odpocznij w Krainie Nocy 
i Dni” –  pod takim hasłem Po-
wiat Kaliski prezentował ofer-
tę turystyczną naszego regionu 
podczas XXIV Targów „Regiony 
Turystyczne na Styku Kultur”, 
które odbyły się 16-18 marca br., 
w Łodzi. 

Nasze Stowarzyszenie również 
miało przyjemność uczestniczyć 
w tym wydarzeniu. Na stoisku 
Powiatu Kaliskiego wspólnie 
z innymi organizacjami, między 
innymi z Wielkopolską Organi-
zacją Turystyczną, Agroturystyką 
„Karczma Kaliska”, LGD „Dłu-
gosz Królewski”, Izbą Historycz-
no-Regionalną reprezentowaną 
przez Karola Matczaka promo-
waliśmy nasz region. W swojej 
ofercie mieliśmy filmy promocyj-
ne, rękodzieło oraz wydawnictwa 
ukazujące lokalne zasoby i dzie-

LGD7 na Targach  

„Regiony Turystyczne na Styku Kultur”

Lokalna Grupa Działania 
„Stowarzyszenie LGD7 - Kraina 
Nocy i Dni” informuje, iż ogłasza 
nabór wniosków o powierzenie 
grantów w ramach Strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność na lata 2016 – 2020 
z perspektywą do 2023 w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020

TERMIN SKŁADANIA 
WNIOSKÓW:

4 kwietnia 2018r. – 18 kwiet-
nia 2018r.

Nabór NR 1/2018/G
na Przedsięwzięcie 1.1.2 „Lokal-

ne dziedzictwo kulturowe i przy-
rodnicze sprzyjające wzrostowi 
zaangażowania społeczeństwa 
w jego ochronę i wykorzystanie” 

Limit dostępnych środków:
90000 zł
Zakres tematyczny:
- wzmocnienie kapitału społecz-

nego, w tym poprzez podnoszenie 
wiedzy społeczności lokalnej w za-
kresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzy-
staniem rozwiązań innowacyjnych 

- zachowanie dziedzictwa lokal-
nego 

Nabór NR 2/2018/G
na Przedsięwzięcie 1.1.3 

„Wzrost współpracy mieszkańców 
z wykorzystaniem istniejącej infra-
struktury i zasobów”.

Limit dostępnych środków:
150000 zł
Zakres tematyczny:

- wzmocnienie kapitału społecz-
nego, w tym poprzez podnoszenie 
wiedzy społeczności lokalnej w za-
kresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzy-
staniem rozwiązań innowacyjnych 

- zachowanie dziedzictwa lokal-
nego 

- rozwój ogólnodostępnej i nie-
komercyjnej infrastruktury tury-
stycznej lub rekreacyjnej, 

lub kulturalnej 
Nabór NR 3/2018/G
na Przedsięwzięcie 1.4.1 

„Współpraca lokalnej społeczności 
dla wzmocnienia marki regionu”.

Limit dostępnych środków:
60 000 zł
Zakres tematyczny:
- wzmocnienie kapitału społecz-

nego, w tym poprzez podnoszenie 
wiedzy społeczności lokalnej w za-
kresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzy-

staniem rozwiązań innowacyjnych 
- zachowanie dziedzictwa lokal-

nego 
- promowanie obszaru objętego 

LSR,  w tym produktów lub usług 
lokalnych 

Zadania powinny być zgodne 
z zakresem tematycznym, określo-
nym w § 2 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 24 września 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warun-
ków 

i trybu przyznawania pomocy 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (Dz. U.  z 2017 r., 
Poz. 772)

G R A N T O B I O R C A 
UPRAWNIONY DO UZY-

Nabór wniosków  o powierzenie grantów
SKANIA WSPARCIA W RA-
MACH NABORÓW:

Osoby fizyczne, osoby prawne 
oraz jednostki organizacyjne nie-
posiadające osobowości prawnej, 
którym ustawa przyznaje zdol-
ność prawną, spełniające warunki 
w/w Rozporządzenia.

WYSOKOŚĆ POMOCY:
Wartość grantu nie może być 

niższa niż 5 tys. zł oraz nie może 
być wyższa niż 50 tys.zł, 

z zastrzeżeniem, że suma gran-
tów udzielonych jednostkom sek-
tora finansów publicznych 

w ramach danego projektu 
grantowego nie może przekroczyć 
20% kwoty środków przeznaczo-
nych na ten projekt.

Limit pomocy na jednego 
Grantobiorcę wynosi 100 tys. zł. 
(dotyczy wszystkich zadań reali-
zowanych w ramach projektów 
grantowych realizowanych przez 
LGD). 

FORMA WSPARCIA:
- refundacja do 100% kosztów 

stanowiących podstawę wyliczenia 
kwoty grantu

- w przypadku Grantobiorców 
wnioskujących o uzyskanie za-
liczki istnieje możliwość wypłaty 
zaliczki w wysokości do 50% kwo-
ty grantu po podpisaniu umowy 
o powierzenie grantu, przy czym 
wypłata pozostałej części kwoty 
grantu – zgodnie z postanowie-
niami umowy – nastąpi na pod-
stawie zatwierdzonego wniosku 
o rozliczenie grantu.

Szczegółowe informacje na stro-
nie: www.lgd7krainanocyidni.pl

Betlejemskie Światełko Pokoju  
kolejny raz w Koźminku

17 grudnia 2017 r. 60 osobowa 
delegacja harcerzy i instruktorów 
z drużyn Hufca ZHP Powia-
tu Kaliskiego, w składzie której 
było 8 harcerek i harcerzy z DH 
z Koźminka oraz trzy instruktor-
ki- Iwona Chojnacka- Adamus, 
Katarzyna Załecka i Izabela Cze-
chowska uczestniczyła w wyjeź-
dzie po Betlejemskie Światełko 
Pokoju do Częstochowy.

Wyjazd rozpoczął się zwie-
dzaniem ruin zamku Kazimierza 
Wielkiego w Olsztynie k/Czę-
stochowy. Po kilkugodzinnej po-
dróży wspinaczka pod zamkową 
wieżę, a potem strome zejście do 
autokaru, było doskonałą rozryw-
ką i relaksem. Przy okazji pozna-
liśmy historyczne miejsce i zdo-
byliśmy sporo wiedzy o zamku 
i jego dziejach.

Już po raz 27 Betlejemskie 
Światło Pokoju z Groty Naro-
dzenia Pańskiego w Betlejem 
przybyło do Polski. Delegacja 

harcerzy i instruktorów z drużyn 
Hufca ZHP Powiatu Kaliskiego 
odebrała Światło podczas uroczy-
stej mszy na Jasnej Górze. Udział 
w mszy w Sanktuarium na Jasnej 
Górze, w Kaplicy MB tuż pod 
Cudownym Obrazem był na pew-
no niezapomnianym przeżyciem 
dla Naszych harcerzy.

Tegoroczne przesłanie Betle-
jemskiego Światła brzmi „W To-
bie jest światło”. Przywiezione 
światło trafi z rąk harcerzy do 
szkół, urzędów, ośrodków zdro-
wia i innych instytucji oraz do 
domów wszystkich, którzy chcie-
liby się cieszyć światłem podczas 
Świąt Bożego Narodzenia. 

W poniedziałek 18 grudnia 
harcerki wraz z drużynowymi 
przekazały podczas rorat Betle-
jemskie Światełko Pokoju wraz 
z jego przesłaniem wspólnocie 
parafii Koźminek, a następnie 
włodarzom gminy Koźminek.

K.Załecka i I.Czechowska

dzictwo kulturowe oraz walory 
turystyczne naszego terenu. Pre-
zentowaliśmy nasz szlak rowero-
wy „Szlakiem Dębów i Paproci”, 
zachęcając tym samym odwiedza-
jących nasze stoisko do odwiedze-
nia urokliwych miejsc naszego 
obszaru.

Targi „Regiony Turystyczne na 
Styku Kultur” to wydarzenie pod-
czas którego wystawcy mają moż-
liwość zaprezentowania kultury, 
historii i tradycji poszczególnych 
regionów Polski. To miejsce tury-
stycznych inspiracji, zapewniające 
swoim gościom wrażenia związa-
ne z poznawaniem i doświadcza-
niem dziedzictwa poszczególnych 
regionów.

Wydarzeniu towarzyszyły 
również konferencje tematyczne 
i występy artystyczne na scenie. 
Prezentowany był między innymi 

Szlak kulinarny „Kaliskie Smaki”, 
szlak Kościołów Drewnianych 
Ziemi Kaliskiej, Turystyka wiej-
ska i sakralna oraz bogactwo hi-
storyczne powiatu. Warto zazna-
czyć, iż Powiat Kaliski podczas 
spotkania otrzymał wyróżnienie 
za wkład w organizację wydarzeń 
towarzyszących podczas Targów 
„Regiony Turystyczne na Styku 
Kultur”. Powiat Kaliski i Miasto 
Kalisz był powiatem i miastem 
partnerskim podczas tegorocz-
nych Targów.

Pragniemy podziękować 
wszystkim za współpracę, miłą at-
mosferę i wspólnie spędzony czas.

            Monika Jaśkiewicz
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W związku z licznymi sygnała-
mi od mieszkańców Powiatu Kali-
skiego

w szczególności od osób star-
szych, które w wyniku podania 
nieprawdziwych informacji przez 
przedstawicieli handlowych zawar-
ły w swoich domach niekorzystne 
umowy sprzedaży usług telekomu-
nikacyjnych, energii elektrycznej 
oraz paliwa gazowego, Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów zwraca się 
o zachowanie szczególnej ostroż-
ności przy zawieraniu wyżej wska-
zanych umów.

SPOSOBY DZIAŁANIA 
NIEUCZCIWYCH SPRZE-
DAWCÓW:

1)  przedstawiciele dzwonią, 
przedstawiając się za pracowników 
operatora telefonii stacjonarnej, 
dostawcy gazu lub prądu, z którym 
mają Państwo podpisaną umowę.

Osoba dzwoniąca przedstawia 
się jako pracownik Państwa dotych-
czasowego dostawcy prądu, gazu 
lub operatora telefonii stacjonarnej 
twierdząc, że dzwoni w sprawie 
przedłużenia umowy, obniżenia 
abonamentu lub proponuje atrak-
cyjną ofertę promocyjną. W rze-
czywistości osoba, która dzwoni 
kontaktuje się 

z Państwem w imieniu innego 
przedsiębiorcy, czego możecie być 
nieświadomi. Jeżeli podpiszą Pań-

stwo umowę, może to oznaczać 
zmianę operatora i nową umowę.

 Z treści skarg skierowa-
nych do rzecznika konsumentów 
wynika, że po odbyciu rozmowy te-
lefonicznej ze sprzedawcą otrzymu-
ją Państwo do podpisu wydrukowa-
ne dokumenty, które przywożone są 
Państwu do domu. Wówczas przed 
podpisaniem należy dokładnie się 
z nimi zapoznać i sprawdzić czy 
to co znajduje się w papierowym 
egzemplarzu, dokładnie odpowiada 
temu, co mówił konsultant podczas 
rozmowy telefonicznej. 

Zdarza się, że na dostarczonych 
Państwu dokumentach nie ma logo 
spółki, jej nazwa 

i dane są napisane małą czcion-
ką, wyraźnie zaznaczona jest nato-
miast nazwa Państwa operatora. 
Zaniepokoić Państwa powinno 
również zachowanie kuriera, któ-
ry ponagla do natychmiastowego 
podpisania dokumentów bez moż-
liwości zapoznania się z ich treścią. 
Dlatego należy być czujnym i nie 
ulegać presji.

Po podpisaniu umowy sprze-
dawca powinien zostawić Państwu 
jeden egzemplarz dokumentów, 
na które składają się: umowa wraz 
z regulaminem świadczenia usług, 
cennik oraz informacja o prawie 
odstąpienia od umowy - stąd należy 

zadbać, aby sprzedawca nie zabrał 
ze sobą wszystkich dokumentów.

Nieuczciwi sprzedawcy podszy-
wają się pod naszego obecnego ope-
ratora twierdząc, że chcą przedłu-
żyć umowę, obniżyć abonament, 
podpisać aneks lub mają specjalną 
ofertę promocyjną.

2) wyłudzają od Państwa podpis 
pod pretekstem potwierdzenia ich 
wizyty lub wypełniania ankiety.

3) pod pozorem aktualizacji da-
nych proszą o dowód osobisty.

4) udają, że spisują lub wymie-
niają urządzenia, np. liczniki, piecy-
ki gazowe, filtry 

do wody lub aparaty telefoniczne 
i proszą o podpisanie protokołu.

5) nie zostawiają Państwu eg-
zemplarza dokumentów.

6) w rzeczywistości reprezentują 
innego przedsiębiorcę i podpisanie 
dokumentów oznacza zmianę ope-
ratora i umowę na innych warun-
kach.

Najczęściej konsumenci dowia-
dują się, że zmienili dotychczasowe-
go dostawcę prądu, gazu lub opera-
tora telefonicznego dopiero po 
otrzymaniu pierwszej faktury lub 
po wyłączeniu ich telefonu przez 
dostawcę, który do tej pory świad-
czył usługi telekomunikacyjne.

Z reguły nowa umowa zawiera-
na jest na kilka lat, a wcześniejsze jej 
rozwiązanie wiąże się  z konieczno-

ścią zapłaty kary.
ABY UNIKNĄĆ ZAWAR-

CIA NIEKORZYSTNEJ UMO-
WY:

1) bądźmy ostrożni a jeżeli 
dzwoni telefon i rozmówca prosi 
o podanie Państwa   danych oso-
bowych lub danych z rachunku 
telefonicznego, pamiętajmy, że nasz 
obecny operator zna nasze dane, 
więc telefoniczna prośba o dane 
może być próbą ich wyłudzenia 
lub sfałszowania umowy przez nie-
uczciwego przedstawiciela. Jeśli nie 
zamierzają Państwo zawierać nowej 
umowy, nie przekazujmy w ten 
sposób swoich danych.

2) uważnie czytajmy dokumenty, 
które dostajemy do podpisu.

3) jeżeli w treści umowy wskaza-
ne zostały załączniki, nie podpisuj-
my jej dopóki nie otrzymamy tych 
załączników i nie przeanalizujemy 
ich treści.

4) zwróćmy uwagę z kim za-
wieramy umowę, czy to rzeczywi-
ście firma, z którą mamy obecnie 
podpisaną umowę na dostarczenie 
prądu gazu czy świadczenia usług 
telekomunikacyjnych.

5) zanim cokolwiek podpiszemy 
– skonsultujmy się z rodziną lub 
sąsiadami.

6) skontaktujmy się ze swoim 
dotychczasowym usługodawcą, aby 
upewnić się czy osoby, które nas od-

wiedziły są jego pracownikami.
7) podpisanie może ozna-

czać ZMIANĘ OPERATORA 
I UMOWĘ NA ZUPEŁNIE IN-
NYCH WARUNKACH.

8) zachowajmy egzemplarz pod-
pisanych dokumentów dla siebie.

9) w razie wątpliwości nie dzia-
łajmy pod presją i nie podpisujmy 
jakichkolwiek dokumentów.

10) rozmawiając z przedstawi-
cielem firmy stosujmy zasadę ogra-
niczonego zaufania, pamiętajmy 
przy tym, że wiążące są postanowie-
nia umowy na piśmie, nie zaś ustne 
postanowienia pracownika firmy. 
Poprośmy więc aby wskazał nam te 
fragmenty umowy, które potwier-
dzają jego zapewnienia.

Powyższe zachowanie pozwoli 
uchronić Państwa przed przykrymi 
w skutkach konsekwencjami.

PAMIĘTAJMY!
W przypadku zawarcia umowy 

poza lokalem przedsiębiorstwa 
(w domu konsumenta, na poka-
zie) czy na odległość (przez telefon, 
internet), konsumentowi przysłu-
guje prawo odstąpienia od umowy 
w terminie 14 dni od jej podpi-
sania, bez podawania przyczyny. 
W tym celu należy wystosować 
do przedsiębiorcy oświadczenie, że 
odstępujemy od zawartej umowy. 
Na oświadczeniu tym powinny 

znaleźć się Państwa dane, numer 
i data podpisania umowy oraz wła-
snoręczny podpis.  Dla celów dowo-
dowych oświadczenie należy wysłać 
listem poleconym za zwrotnym po-
twierdzeniem odbioru i zachować 
kopię pisma dla siebie.

Niniejsze informacje opraco-
wane zostały z wykorzystaniem 
poradnika przygotowanego w ra-
mach realizacji przedsięwzięcia 
pod nazwą „Konsumenci seniorzy 
a sprzedaż bezpośrednia – prawa 
i zagrożenia”, finansowanego ze 
środków Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów.

Bezpłatnego poradnictwa kon-
sumenckiego i informacji prawnej 
w zakresie ochrony interesów kon-
sumentów mieszkańcom Powiatu 
Kaliskiego udziela:

Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów w Kaliszu

Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

Rzecznik przyjmuje we wtorki 
i czwartki w godzinach: 7:30 – 
15:30.

tel. (62) 50 14 316  
Monika Kulawinek

POWIATOWY RZECZNIK 
KONSUMENTÓW

W KALISZU

APEL POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W KALISZU  
O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI PRZY ZAWIERANIU UMÓW

WOŚP w Stajni Krzyżówki
26 Finał WOŚP w Stajni Krzy-

żówki już za nami!
Zagraliśmy wspólnie dla „wy-

równania szans w leczeniu nowo-
rodków”.

Pomimo mroźnego wieczoru 
do Krzyżówek dotarło wiele go-
rących serc gotowych pomagać 
innym.

W czasie kwesty i licyta-
cji udało nam się zebrać kwotę 
3289,01 zł.

Licytacje z dużą dawką humo-
ru poprowadził Karol Matczak, 
a licytowaliśmy gadżety WOŚP 
i przedmioty podarowane przez: 
Iffka.design, Regil Kent. eu, Po-
radnictwo dietetyczne - Romana 
Pławiak Michalak, Restaurację 
Malaga, Stajnię Krzyżówki i ar-
tystów: Antoninę Słupską, Barto-
sza Gońko, Paulinę Mikołajczyk 
i Martę Wojtasik. Kwetsowali 
z nami dzielni wolontariusze : 
Lena, Weronika i Wiktor.

O cudowną atmosferę spotka-
nia zadbała młodzież z Domu 
Dziecka w Liskowie oraz jeźdźcy 
i zwierząta ze Stajni Krzyżówki, 
przy muzycznym wsparciu du-
etu ze Stawiszyna i Magdaleny 
Montelatic, przedstawiając pięk-
ne widowisko Jasełkowe radujące 

zebranych.
Występ Gminnej Orkiestry 

Dętej z Koźminka pod batutą 
Jacka Konopczyńskiego i płonące 
ognisko rozgrzewały wszytkich 
gości.

Dzięki zangażówaniu Piekarni 
GS Koźminek mogliśmy raczyć 
się ciepłą herbatą i słodkimi wy-

piekami. A o gorącą strawę dla 
występujących zadbała Restaura-
cja „Zdrojowa” z Opatówka. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
z tak dużym zaangażowaniem or-
ganizowali ze Stajnią Krzyżówki 
Wielko Orkiestrowe granie!

Zofia Bień - Szef Sztabu
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Budki i tablice edukacyjne w Nowym Nakwasinie
Akcja rozwieszania budek lę-

gowych i zainstalowanie tablic 
edukacyjnych w Nowym Na-
kwasinie

W ramach projektu eduka-
cyjnego „Dbajmy o przyrodę 
Wielkopolski” organizowanego 
przez Stowarzyszenie Ludzi Do-
brej Woli Powiatu Kaliskiego 
na terenie lasku przyszkolnego 
w Nowym Nakwasinie utworzo-
no punkt edukacyjny skierowany 
do dzieci i młodzieży.

Składa się on z pięciu ele-
mentów prezentujących tropy 
zwierząt, przekroje drzew oraz 
zachowania sprzyjające środo-
wisku naturalnemu. Zawieszono 
również kolejne budki lęgowe. 
Przedstawiciele Nadleśnictwa 
Kalisz przeprowadzili lekcję 
przyrody z uczniami o ochronie 
i gatunkach ptaków, miejscach 

i sposobach użytkowania budek 
oraz  dokarmianiu ptaków.

Honorowymi gośćmi byli: 
Starosta Kaliski Krzysztof No-
sal, Wicestarosta Jan Kłysz, Wójt 
Gminy Koźminek Andrzej Mi-
klas, Prezes Stowarzyszenia Wio-
letta Przybylska, zastępca Nad-
leśniczego Nadleśnictwa Kalisz 
Mirosław Niczyporuk.

Pan Starosta podkreślił, że 
to już trzeci rok akcji która do-
skonale sprawdza się w terenie, 
gdyż dzieci otrzymują praktycz-
ną wiedzę dotyczącą środowiska 
przyrodniczego. Promowane są 
pozytywne zachowania dotyczą-
ce ochrony natury i dążenie do 
zachowania dobrego stanu śro-
dowiska dla przyszłych pokoleń.

M. Michalak, E. Zimniak

Bal karnawałowy w przedszkolu

Karnawał trwa w najlepsze. 
Najmłodsi również mają swoje 
bale. W czwartek

 8 lutego w Publicznym Przed-
szkolu w Koźminku odbył się 

długo wyczekiwany przez dzieci 
bal karnawałowy. Przedszkola-
ki bardzo chętnie uczestniczyły 
w zabawach i  atrakcjach zorga-
nizowanych przez grupę anima-

torów Happy Kids z Sieradza. Ba-
wiliśmy się wyśmienicie. Kolejny 
bal już za rok!

 Autor: M. Matczak
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Dzień Babci w przedszkolu
W dniu 18 i 19 stycznia  w Pu-

blicznym Przedszkolu w Koź-
minku odbyło się  spotkanie,

 na które przybyli szczególni  
goście, świętowaliśmy bowiem 
Dzień Babci i Dziadka.

Seniorzy licznie przybyli na 
uroczystości, które każda gru-

pa organizowała indywidualnie. 
Przedszkolaki  recytowały wier-
szyki, śpiewały piosenki i  tańczy-
ły, a także odgrywały inscenizacje.  
Był to dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń  i radości. Wszystkim 
Babciom i Dziadkom z okazji  
Ich święta życzymy przede wszyst-

kim zdrowia, pogody ducha i po-
ciechy z wnucząt.

 M. Matczak

Lekcje z filharmonią
29 stycznia Publiczne Przed-

szkole w Koźminku gościło arty-
stów Filharmonii Kaliskiej, którzy 
cyklicznie przygotowują dla nas 
„Lekcje 

Warszataty dla najmłodszych

07 marca w Publicznym Przed-
szkolu w Koźminku odbyły się 
warsztaty świec żelowych oraz 
warsztaty mydlarskie. Zajęcia w for-
mie kreatywnych warsztatów zostały 
przeprowadzone przez Kreatywną 
Planetę i miały na celu stymulowa-
nie i rozwijanie wrażliwości wzro-
kowej, dotykowej i słuchowej oraz 
pobudzanie wyobraźni. Pani Edyta, 
prowadząca warsztaty, pogłębiała 
wiedzę dzieci o zjawiskach, ludziach 
i rzeczach. Zajęcia tego typu to oka-
zja do tworzenia ciekawych kompo-
zycji zapachowych oraz do spotkania 
ze sztuką użytkową.

Autor: A. Dominiak

z Filharmonią”. Tym razem 
prowadzący spotkanie pan Piotr 
wprowadził nas w muzyczny 
świat  utworami, które zostały za-
inspirowane odgłosami przyrody. 

Bardzo lubimy wizyty muzyków 
w naszym przedszkolu i już teraz  
czekamy na następne spotkanie.                                                                               

Autor:  M. Matczak
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Międzynarodowy Dzień Ku-
busia Puchatka w Szkole Podsta-
wowej im. Andrzeja Mielęckiego 
w Koźminku

18 stycznia swoje święto ob-
chodził lubiany przez dzieci i do-
rosłych na całym świecie miś, czyli 
Kubuś Puchatek.

Tego dnia uczniowie odwie-
dzający bibliotekę szkolną mogli 
wysłuchać ebooka                        pt. 
„Kubuś i miodowe drzewo”, 
a także zmierzyć się z wielo-
ma różnorodnymi zadania-
mi                     (puzzle, kolorowan-
ki, wykreślanki, labirynty, rebusy 
i wiele innych).  Dzieci z uwagą 
słuchały opowieści o wiecznie 
głodnym amatorze miodu i jego 
przyjaciołach, a także chętnie wy-
konywały zadania.  Dużym zain-
teresowaniem cieszyła się wystawa 
książek                             z przygoda-
mi Kubusia. Kilkunastu uczniów 
rozwiązało szyfr dotyczący sym-

Dzień Kubusia Puchatka

patycznego niedźwiadka.
Uczniowie z klas I – IV wzięli 

udział w konkursach dotyczących 
Puchatka.

W konkursie plastycz-
nym „Mój ulubiony bohater 
z książki o Kubusiu Puchatku”                                          
I miejsce zajęli: M.Dombiniak 
(Ia), D.Galant (Ia), W.Goź-
dzik (Ia), A.Grzelaczyk (IIa)                                         
i W.Kasprzak (IIa).

W kolejnym konkursie, w któ-
rym zadaniem uczniów było 
przedstawienie ulubionego bo-
hatera w postaci rzeźby I miejsce 
zajęli: N.Nadobna (Ia), M.Dom-
biniak (Ia), D.Marecki (Ib), 
S.Hoderny (IIId) i M.Zdunek 
(IIId). II miejsce  zajęli natomiast 
L.A.Antoniak (Ib), R.Zyner (Ib), 
W.Zyner (IIIa) i A.Góralczyk 
(IIId).  

 W dniu, w którym 
urodziny obchodził „miś o bar-
dzo małym rozumku” uczniowie                   
z klasy czwartej częstowali swoje 

koleżanki i kolegów „małym co 
nieco”. Przekąski dzieciom bardzo 
smakowały.

 Również podczas zajęć edu-
kacyjnych uczniom z klas I – III 
towarzyszył puchaty miś. Wycho-
wawcy zaprezentowali dzieciom 
fragmenty książki  A.A.Milnego,  
a uczniowie                      w wol-
nych chwilach kolorowali obrazki 
z bohaterami książki, które póź-
niej przypinali sobie do bluzek.

W naszej szkole pojawiły się 
także maskotki przedstawiające 
Kubusia i jego przyjaciół.

Przez cały dzień towarzyszyły 
nam piosenki ze Stumilowego 
Lasu.

Pamiętajmy, że książka o Pu-
chatku zawiera wiele ciekawych 
i pouczających myśli, jak chociaż-
by te: „Miłość się nie pisze, mi-
łość się czuje”, czy „Myślenie nie 
jest łatwe, ale można się do niego 
przyzwyczaić”.  

G.Siewieja

Dzień babci i dziadka w Koźmineckiej szkole

„Przyjęcie dla babci i dziadka” 
w świetlicy Szkoły Podstawowej 
im. A. Mielęckiego w Koźminku

Styczeń, to miesiąc, kiedy w na-
szej szkole już od wielu lat bardzo 
uroczyście obchodzimy Dzień 
Babci i Dziadka. Jest to dzień, 

o którym pamiętają wszystkie 
wnuki, te małe i te duże. Jak się 
okazuje, babcia i dziadek to bar-
dzo ważne osoby w życiu każde-
go dziecka. Dlatego w tym roku 
naszych ukochanych dziadków 
zaprosiliśmy 30 stycznia na Przy-

jęcie dla babci i dziadka przy-
gotowane przez panie pracujące 
w świetlicy i w bibliotece.  

W trakcie uroczystości babcie 
i dziadkowie mogli oglądać swoje 
pociechy w różnych formach ar-
tystycznych. Podziwiali i gromko 
oklaskiwali swoje wnuki, które 
pięknie recytowały wiersze, rado-
śnie śpiewały piosenki, a nawet 
zatańczyły Belgijkę.

Na zakończenie przedstawienie 
pt.: „Królewna Śnieżka” zaprezen-
tował zespół teatralny „Bajasy”.

Ten dzień był dla nas wszyst-
kich wyjątkowy, pełen radości 
i dumy. Na zakończenie wszyscy 
goście zostali zaproszeni na po-
częstunek ufundowany przez ro-
dziców naszych uczniów.

M. D. Józefiak, G. Siewieja
Foto: K. Harasna

Internetowy Teatr TVP dla szkół  

w Szkole Podstawowej w Koźminku
W ramach projektu „Interne-

towy Teatr TVP dla szkół” 
realizowany przez Telewizję 
Polską wspólnie z Narodo-
wym Instytutem Audiowizu-
alnym najmłodsi uczniowie 
naszej szkoły 11 stycznia 
2018 roku w godzinach po-
rannych przenieśli się Teatru 
Lalek Arlekin 

w Łodzi. 
Siedząc w szkolnej ławce, 

za pośrednictwem kodowa-
nej transmisji internetowej 
obejrzeli przedstawienie pt: 
„Królewna z drewna”. Była 
to wierszowana, barwna 
bajka, która opowiadała o przy-
godach małej, psotnej Sosenki. 
Dziewczynka wyrusza w głąb 

ciemnego lasu. Ratuje swoich ro-

dziców, przyjaciół i cały las przez 
złem, czyhającym wszędzie. So-
senka podejmuje trudne decyzje, 

dlatego musi szybko dorosnąć… 
Przeżywa wiele przygód, po-
znaje przyjaźń, miłość i ze 
zdumieniem odkrywa, czym 
jest prawdziwe szczęście?

Nasi uczniowie dowiedzieli 
się dlaczego warto szanować 
przyrodę? Dlaczego warto być 
serdecznym i dbać o wspólne 
dobro? I choć musieli czekać, 
bo spektakl miał lekkie opóź-
nienie z powodów awarii, to 
dzięki takiej inicjatywie przy-
pomnieli sobie nazwy drzew 
oraz zjawisk atmosferycznych. 
Mieli możliwość przeżywania 
przygody w zaczarowanym 

świecie… 
Anna Pytlińska

WOŚP w szkole w Koźminku
Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy w Szkole Podstawowej 
w Koźminku.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Koźminku od  ponad dwudziestu 
lat aktywnie włączają się do ogólno-
polskiej akcji Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. 

W dniach 10 i 11 stycznia 2018r. 
roku na terenie Szkoły Podstawowej 

w Koźminku miała miejsce szkol-
na, zamknięta zbiórka pieniędzy na 
rzecz WOŚP. Kwestowali uczniowie 
klasy IIId : Miłosz Jakubczak, Anto-
ni Cholajda, Krystian Matuszak oraz 
Agnieszka Góralczyk.  Panie kuchar-
ki   z zakupionych przez rodziców 
dziecki klasy IIId produktów  przy-
gotowały t desery,  które uczniowie 
sprzedawali w czasie przerw. W su-

mie  zebrano pokaźną kwotę: 744,30 
zł, która została wpłacona do Banku 
Ziemi Kaliskiej w Koźminku.

 Druhowie Straży Pożarnej  
z Koźminka  14 stycznia 2018r. 
przekazali Jurkowi Owsiakowi  
zebrane przez naszych uczniów  
i uczniów szkół powiatu kaliskiego 
pieniądze  na ten szczytny cel.                      

M Nawrocka

Nadia Janiak i Julita Tomczak 
laureatkami XVIII Międzygmin-
nego Festiwalu Piosenki Dziecię-
cej i Młodzieżowej w Opatówku

Koncert Finałowy XVIII Mię-
dzygminnego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej odbył 
się w Sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Opatówku, w nie-
dzielne popołudnie 18 marca.  
Organizatorami imprezy byli: 
Starostwo Powiatowe w Kaliszu 
oraz wójtowie gmin Opatówek 
i Szczytniki. Licznie zgroma-
dzona publiczność podziwiała 
wyjątkowe umiejętności wokalne 
młodych mieszkańców powiatu 
kaliskiego. 

Jury konkursu:
Przewodniczący - Marek Ła-

komy (absolwent Akademii 
Muzycznej w Poznaniu. Twórca 
i wieloletni dyrygent chórów 
męskiego i chłopięcego przy 
Bazylice Św. Józefa w Kaliszu. 
Pomysłodawca specjalnych pro-
gramów edukacji muzycznej re-
alizowanych  w szkołach na ternie 

powiatu kaliskiego.)
Członkami  Jury   byli:
  Ewa Borowicz - Kasznicka (od 

ponad 30 lat instruktor wokal-
ny w MDK w Ostrowie Wlkp. 
Prowadzi własne studio wokal-
ne.  Twórca i Dyrektor Festiwalu 
Ogólnopolskiego “ Wesoła Pię-
ciolinia” w Ostrowie.)

 Elżbieta Włodarczyk (Przed-
stawiciel głównego sponsora 
BSZKal.)

Izabela Pinczewska - Kubiak 
(nauczyciel przedmiotów teo-
retycznych w tym kształcenia 
słuchu w Państwowej Szkole Mu-
zycznej w Kaliszu.)                                                       

Po przesłuchaniu w elimina-
cjach, które odbyły się w dniach 
5-7 marca 80 uczestników w 3 ka-
tegoriach szkolnych jury zakwa-
lifikowało do finału 14 solistów 
z których wyłoniło zwycięzców 
i wyróżnionych. 

 W kategorii klas I-III  pierw-
sze miejsce zajęła Nadia Janiak, 
a II miejsce Julita Tomczak. Obie 
dziewczynki są uczennicami 

Szkoły Podstawowej w Koźmin-
ku. Do występu przygotowała je 
p. Małgorzata Nawrocka. 

Organizatorzy dla wszystkich 
uczestników przygotowali sta-
tuetki, dyplomy oraz nagrody fi-
nansowe ufundowane przez spon-
sorów festiwalu, które wręczyli 
Marlena Maląg Wicewojewoda 
Wielkopolski, Jan Adam Kłysz 
Wicestarosta Powiatu Kaliskie-
go, Marek Albrecht Wójt Gminy 
Szczytniki, Krzysztof Dziedzic 
Sekretarz Gminy Opatówek, Elż-
bieta Włodarczyk (Bank Spół-
dzielczy Ziemi Kaliskiej), Ewa 
Milewska (Dyrektor Biura AKO) 
oraz Arkadiusz Jakubek (Piano-
wera).

Laureaci I miejsc wszystkich 
kategorii kwalifikują się do finału 
Kaliskiego  Konkursu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej o Pu-
char Prezydenta Miasta Kalisza 
oraz będą uczestniczyć w nagra-
niu płyty CD sponsorowanej 
przez Centrum Kultury i Sztuki 
w Kaliszu.

XVIII Międzygminnego Festiwalu Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej w Opatówku
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Zabawa z poezją
2 lutego w Młodzieżowym 

Domu Kultury w Kaliszu odbyły 
się II eliminacje do Finału Kon-
kursu Recytatorskiego „Zabawa 
z poezją”. Jury w składzie: Beata 
Paszak, Elżbieta Orłowska, Mał-
gorzata Piechowiak, Majka Graf 
i Magdalena Żarnecka, podsu-
mowując piątkowe eliminacje, 
podkreśliło bardzo dobre przygo-
towanie wszystkich recytatorów, 

które wiązało się z odpowiednim 
doborem repertuaru i przemyśla-
ną interpretacją.

Szkołę Podstawową im. A.Mie-
lęckiego w Koźminku reprezen-
tował tym razem uczeń klasy IIId 
Antoni Cholajda, który znalazł 
się wśród kilku osób zakwalifiko-
wanych przez jury do finału.

Laureaci pierwszego i drugie-
go etapu „Zabawy z poezją” spo-

tkają się w finale  24 marca 2018                     
i „powalczą” o statuetkę i tytuł 
„Najlepszego recytatora roku 
szkolnego 2017/2018”.

Naszą szkołę będą wówczas 
reprezentowali: Antoni Cholaj-
da, Krystian Matuszak i Hanna 
Kardaś, których przygotowuje G. 
Siewieja.

G.Siewieja

Dzień babci w szkole w Moskurni
Dzień Babci i Dziadka w Szko-

le Podstawowej im. św. Jana Pawła 
II w Moskurni

Dnia 23 stycznia 2018 r. w na-
szej szkole odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Zaproszeni dziadkowie licznie 
przybyli, aby podziwiać występy 
swoich wnucząt.

Pani Dyrektor Magdalena 
Skowron serdecznie przywitała  
gości i złożyła  życzenia wszyst-
kim babciom i dziadkom. 

Część artystyczną rozpoczęły 
dzieci z punktu i oddziału przed-
szkolnego, w przygotowaniu 
Anny Gawron i Małgorzaty Du-
dek, pokazem tańca oraz wzru-
szającymi wierszami związanymi 
tematycznie z tymże świętem.

Następnie zaproszeni goście 
wyruszyli  w zaczarowaną po-
dróż  „Autostopem do PRL-u”.  
Uczniowie klas 4-7 wraz z wy-
chowawcami (Marianną Krysz-
tofowicz, Kamilą Raźniewską, 
Magdaleną Wypych, Magdaleną 
Ziółkowską)  przedstawili wybór 
wyjątkowych utworów z minio-
nej epoki – wzbogaconych wy-
mownymi etiudami teatralnymi 
i tanecznymi; z charakterystycz-
ną  scenografią wprowadzającą 
wszystkich w klimat tamtych lat.

Na zakończenie części arty-
stycznej widzowie obejrzeli scen-
kę kabaretową „Dziadek” oraz  
wysłuchali piosenek, do których 
słowa zostały napisane specjalnie 
na tę okazję: „Babcia, dziadek” 

oraz  „Miłość w PRL-u”- pod kie-
runkiem Karola Adamiaka.

Po odśpiewaniu „100 lat” dzie-
ci wręczyły babciom i dziadkom 
własnoręcznie wykonane laurki 
i upominki. W przyjęciu gości 
pomagali rodzice, którzy przygo-
towali słodki poczęstunek.

Był to niezwykły dzień nie 
tylko dla dzieci, ale przede 
wszystkim dla ich babć i dziad-
ków. Dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń i radości. Dziękujemy 
wszystkim babciom i dziadkom 
za bezgraniczną miłość, dobroć 
i ciepło życząc  im dużo zdrowia 
oraz długich lat życia.

tekst: Kamila Raźniewska
Międzyszkolny Konkurs Kolęd 

i Pastorałek „Śpiewajmy i grajmy 
Mu” to jedna z ważniejszych im-
prez odbywających się w Szkole 
Podstawowej im. św. Jana Pawła 
II w Moskurni. 19 stycznia 2018 
roku został on zorganizowany 
już po raz ósmy. Patronat objął 
Andrzej Miklas – Wójt Gminy 
Koźminek.

Pomysłodawcą i koordyna-
torem konkursu jest nauczyciel 
szkoły, muzyk i katecheta - Karol 
Adamiak.

Konkurs ma na celu kultywo-
wanie pięknej tradycji świątecznej 
związanej ze śpiewaniem kolęd 
oraz promocję młodych talentów.

Komisja oceniała, dykcję, mu-
zykalność, poczucie rytmu, czy-
stość wykonania, a także ogólny 
wyraz artystyczny.

Po zaprezentowaniu ponad 30 
kolęd i pastorałek jury w składzie 
Katarzyna Jarzębska – Harasna 
i Mariusz Walczak przyznało na-
stępujące miejsca:

 
Kategoria solista I – IV
I miejsce – Cornelia Andrze-

jak – Szkoła Artystyczna „FOR-
TEPIANO” Stawiszyn

II miejsce – Rozalia Piątkowska 
– Szkoła Podstawowa w Zbiersku

Kategoria solista V – VII
I miejsce – Maja Kasprzak – 

Szkoła Podstawowa w Koźminku
    –  Anna Shkirman 

– Zimny – Szkoła Podstawowa 
w Szczytnikach

II miejsce – Martyna Lange 
– Szkoła Artystyczna „FORTE-
PIANO” Stawiszyn

III miejsce – Marika Bryła – 
Szkoła Podstawowa w Goliszewie

       – Aleksandra Wę-
gielnik – Szkoła Podstawowa 
w Brudzewie

Wyróżnienie – Małgorzata Pał-
ka – Szkoła Podstawowa w Ros-
soszycy

Kategoria zespół wokalny
I miejsce – Boże Ludki – Szko-

ła Podstawowa w Koźminku
II miejsce – Chlebowiaki – 

Szkoła Podstawowa w Chlebowie
III miejsce – Sweet Angels – 

Szkoła Podstawowa w Cielcach

Wyróżnienie – Duet Marianna 
Piątkowska, Zuzanna Osajda – 
Szkoła Podstawowa w Zbiersku

Kategoria Chór
I miejsce – Chór Szkoły Pod-

stawowej w Zakrzyknie

Nagroda Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. św. Jana Pawła II 
w Moskurni - 

Marianna Piątkowska – Miej-
sko–Gminny Ośrodek Kultury 
w Zbiersku

Wszystkim artystom dziękuje-
my za udział w konkursie, laure-
atom gratulujemy i zapraszamy 
na następny konkurs za rok.

 
W organizacji naszej imprezy 

wsparli nas: Gmina Koźminek, 
Bank Spółdzielczy Ziemi Kali-
skiej oddział w Koźminku oraz 
Lokalna Grupa Działania LGD 
– 7 „Kraina Nocy i Dni”.

 Magdalena Skowron
 

VII Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Mam gen wolności
Przypadająca w 2018 roku set-

na rocznica odzyskania przez Pol-
skę niepodległości jest doskonałą 
okazją do przypomnienia historii 
powstania państwa polskiego 
i przełomowych  momentów 
zarówno w budowaniu naszej oj-
czyzny, jak i walce o niezależne 
państwo.

Włączając się w całoroczne ob-
chody tej rocznicy w naszej szko-

le zaplanowaliśmy różne działania 
mające na celu budowanie  poczu-
cia wspólnoty i pozytywny obraz 
nas samych w nawiązaniu do bo-
gatej historii Polski.

Jednym z nich jest przeprowa-
dzenie  przez bibliotekarkę i po-
lonistkę cyklu spotkań czytelni-
czych, podczas których uczniowie 
wysłuchają bajek patriotycznych 
Jerzego Ciechanowskiego „Mam 

gen wolności”. Opowieści te po-
kazują momenty triumfu i upad-
ku wolności w historii Polski. 
Mają one w przystępny sposób 
inspirować dzieci do poznania hi-
storii naszego kraju.

tekst: Kamila Raźniewska
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W dniu 9 marca 2018 roku, 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Kaliszu przekazał 
naszej szkole zestaw multime-
dialny składający się z notebooka 
i projektora multimedialnego. 
Zestaw zostanie przeznaczony  na 
prowadzenie działalności eduka-
cyjnej w szkole, a w szczególno-
ści na realizację zajęć z bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

W przekazaniu uczestniczył 
Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof Gra-
bowski,  przedstawiciel Dyrektora 

WORD  - Karol Geppert,  Radny 
Powiatu Kaliskiego Mariusz Kru-
piński a także Zastępca Wójta 
Gminy Koźminek Henryk Mu-
szyński.

W pierwszej części spotkania  
szkolna grupa teatralna  zapre-
zentowała krótką formę sceniczną 
„Dziura w moście”, a  Martyna 
i Weronika zaśpiewały piosenkę 
„Po raz pierwszy widzę blask” 
z filmu Zaplątani. 

Po występach artystycznych 
nastąpiło uroczyste przekazanie 
zestawu multimedialnego Magda-

Zestaw multimedialny dla szkoły w Moskurni
lenie Skowron - dyrektor szkoły.

Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Krzysztof 
Grabowski przekazał uczniom 
kalendarz upamiętniający 100. 
rocznicę wybuchu  Powstania 
Wielkopolskiego, który został 
wydany przez Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Na zakończenie spotkania 
uczniowie i przedszkolacy otrzy-
mali także opaski i zawieszki od-
blaskowe.

M. Skowron

AWANS DO MISTRZOSTW POLSKI

W niedzielę 11.02.2018 roku 
zawodniczka lokalnego UKS Ma-
raton przy Szkole Podstawowej 
w Moskurni - Aleksandra Kędzia, 
w Poznaniu, podczas Młodzie-
żowych Mistrzostw Wielkopol-
skiego Związku Tenisa Stołowego 
zdobyła brązowy medal premiu-
jący ją do udziału w Młodzie-
żowych Mistrzostwach Polski 
w Tenisie Stołowym. W turnieju 
w Poznaniu zwyciężyła Agata 
Klabińska z KS Stella Gniezno. 
Mistrzostwa Polski odbędą się 
w dniach 15-18.02.2018 roku 
w Ustrzykach Dolnych.

Był to drugi w tym sezonie 
medal rangi mistrzowskiej dla 

tej zawodniczki. Czwartego lu-
tego w Luboniu Ola Kędzia wy-
walczyła brązowy medal w grze 
deblowej z zawodniczką GLKS 
Orlęta Czacz w Mistrzostwach 
WZTS w kat. Seniorka.   

(źródło:http://wzts.pl/asp/
pl_start .asp ?xt yp=14&xme-
nu=1&menu=4&dzialy=4&ty-
p=13&akcja=art ykul&art y-
kul=1756)

W sobotę 10 lutego w Ostro-
wie Wielkopolskim rozegrane 
zostało III Grand Prix Okręgo-
wego Związku Tenisa Stołowego 
w tenisie stołowym w kat. kadet. 
W turnieju tym wystartowało 
dwóch zawodników UKS Ma-

raton – Dawid Gawron i Szy-
mon Bączyński. Obaj startowali 
w wyższej kat. wiekowej. Tym 
bardziej cieszy wynik. Dawid Ga-
wron zajął w Ostrowie 3 miejsce, 
a jego kolega klubowy był siódmy. 
Zwyciężył zawodnik gospodarzy 
Michał Dymczak z LKS Tajfun 
Ostrów. 

( ź r ó d ł o : h t t p : / / t s - a w .
eu/2018/02/11/iii-grand-prix-
-poludniowej-wielkopolski-kade-
tow-i-zakow-ostrow-wlkp/)

Autor:  P. Olejnik
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Choinka w szkole w Nowym Nakwasinie
W czwartek, 8 lutego 2018 

r. w Szkole Podstawowej w No-
wym Nakwasinie, odbyła się 
zabawa choinkowo – walentyn-
kowa. Od godziny 15-stej do 19-
stej wszystkie dzieci  i uczniowie 
naszej szkoły mogli uczestniczyć 
w różnych zabawach i tańczyć 
przy muzyce, którą zapewnił 
DJ Long. Zabawa choinkowa 
połączona została z walentyn-
kami. Akcenty walentynkowe 
znalazły się nie tylko w dekora-
cji sali, ale również na kreacjach                                       
i kostiumach dzieci i uczniów. 
Tydzień wcześniej na korytarzu 
szkolnym umieszczona została 
poczta walentynkowa pod posta-
cią skrzynki, do której każdy mógł 
wrzucić kartkę walentynkową 
adresowaną do swojej sympatii. 
Opiekunki Samorządu Uczniow-
skiego podczas zabawy otworzyły 
skrzynkę i rozdały wszystkie wa-

lentynki. Wszyscy z wypiekami 
na twarzy czekali na swoją pocz-
tówkę. W rezultacie, każdy otrzy-
mał walentynkę od tajemniczego 
wielbiciela lub wielbicielki. Emo-
cjom nie było końca.

Rada Rodziców zapewniła 
uczestnikom imprezy posiłek 
i napoje, ażeby nikt nie opadł z sił                  
i mógł bawić się dalej.  DJ Long 
zorganizował wiele zabaw i cie-
kawe konkursy, podczas których 
uczniowie otrzymali nagrody. Za-
bawa choinkowo-walentynkowa 
wspaniale się udała, wszyscy bawi-
li się do samego końca, a następ-
nie pod opieką rodziców udali się 
do domów.   

A.Karolak, M.Szewczyk, 
M.Zdunek

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka w Szko-
le Podstawowej w Nowym Na-
kwasinie „Zapraszam Cię Babciu, 
zapraszam Cię Dziadku do tańca”

O tym, że Dziadkowie są po 
Rodzicach najważniejsi w życiu 
– wszyscy to wiedzą, a  zwłasz-
cza uczniowie  i dzieci ze szkoły 
w Nowym Nakwasinie. 

21 stycznia 2018r., w nie-
dzielne popołudnie, o godzinie 
15.00 około sto czterdzieścioro 
Babć i Dziadków – przybyłych 
z bliska i z daleka -  obchodziło 
swoje święto. Uroczystość rozpo-
częła Pani Dyrektor Katarzyna 
Szydłowska, której towarzyszyła 
przewodnicząca Rady Rodziców 
Pani Żaneta Wojciechowska. 
Głos zabrał zaproszony Pan Hen-
ryk Muszyński, Zastępca Wójta 

Gminy Koźminek. Wszyscy zło-
żyli przybyłym gościom najser-
deczniejsze życzenia. Tegoroczne 
święto Babci i Dziadka odbyło 
w tym roku na sali OSP w Bog-
danowie, (w roku ubiegłym – sala 
OSP w Nowym Nakwasinie).

Nauczyciele zadbali o przy-
gotowanie dzieci i uczniów 
do występów, a Rodzice                                   
o przygotowanie wytwornego 
poczęstunku. Tego dnia Babcie 
i Dziadkowie mieli okazję zatań-
czyć ze  swoim wnuczkiem lub 
wnuczką. Pierwszy taniec dedy-
kowano wszystkim przybyłym 
seniorom. O oprawę muzyczną 
zadbał DJ Long, więc przednia 
zabawa była gwarantowana. 

Wspólne biesiadowanie trwało 
do późnych godzin. Żal było się 

rozstawać. 
Dziękuję:
• Zarządowi OSP Bog-

danów za użyczenie sali na bal 
karnawałowy (20.01.2018r.)                        
i Dzień Babci i Dziadka,

• Rodzicom zaanga-
żowanym w przygotowania do 
balu i uroczystości Dnia Babci                         
i Dziadka,

• Panu Kamilowi 
Kwiatkowskiemu za bezplatną 
oprawę muzyczną podczas balu             
i uroczystości z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka

• Nauczycielom i pra-
cownikom szkoły za obecność 
i wspólną zabawę.

Dyrektor
Katarzyna Szydłowska

Zdjęcia: Karolina Duleba

Dzień patrona szkoły

Wincenty Witos mawiał:
„ Największym dobrem nie jest 

gospodarstwo, majątek, pieniądz, 
ale miłość do Ojczyzny”.

 
1 lutego 2018 roku w Szkole 

Podstawowej w Nowym Nakwa-
sinie obchodzono najważniejsze 
święto, czyli Dzień Patrona Szko-
ły. Był to dzień poświęcony wiel-
kiemu Polakowi – patriocie, pol-
skiemu politykowi, działaczowi 
ruchu ludowego, trzykrotnemu 
premierowi Rzeczypospolitej Pol-
skiej – Wincentemu Witosowi.

Z okazji święta cała społecz-
ność szkolna zebrała się w sali 
gimnastycznej, aby uświetnić ten 

wyjątkowy dzień.  Gościem na 
uroczystości była pani Skowron, 
mieszkanka Nowego Nakwasina, 
która była uczniem tutejszej szko-
ły z czasów zaraz po II wojnie 
światowej. Po wstępnych ustale-
niach pani Skowron będzie brała 
udział w spisaniu historii szkoły. 
Uczniowie przedstawili przebieg 
patriotycznej działalności nasze-
go patrona oraz prezentację przy-
bliżającą jego sylwetkę z czasów 
dzieciństwa. Można było obejrzeć 
również zdjęcia przedstawiające 
Witosa w różnych etapach jego 
życia a także  muzyczną interpre-
tację dzieł                z okresów 
I wojny światowej oraz nagrania 

wybranych fragmentów filmów. 
Całą uroczystość wzbogaciły wy-
stępy wokalne uczniów -  chór 
szkolny pod dyrygenturą p. Jaro-
sława Lisa.

Delegacja uczniów złożyła 
kwiaty pod tablicą upamiętnia-
jącą Wincentego Witosa, aby 
godnie uczcić i oddać cześć jego 
pamięci.

Na zakończenie uroczystości 
podsumowano wcześniej przepro-
wadzone konkursy popularyzują-
ce sylwetkę patrona.

   Iwona Dziedzic,  
Edyta Trocha,  

Anna Wasielewska
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Działalność SK LOP
Wręczenie nagród i wyróżnień 

za działania podjęte w ramach  
SK LOP

Podczas apelu szkolnego doko-
nano podsumowania działalności 
SK LOP. Uczniom zaangażowa-
nym w akcje prowadzone na tere-
nie naszej szkoły wręczono nagro-
dy i wyróżnienia. 

W ramach konkursu „Chroń-
my bogactwo lasów Wielkopol-
ski” uczniowie zebrali 360 kg 
kasztanów, które przekazano do 
Nadleśnictwa Kalisz. Wszyscy 
uczestnicy akcji otrzymali nagro-

dę w postaci albumu przyrodni-
czego „Tajemnice przyrody Wiel-
kopolski”. 

Uczniowie naszej szkoły wy-
konali i wysłali zdjęcia do  kon-
kursu „Przyroda w obiektywie” 
zorganizowanym przez Staro-
stwo Powiatowe. Pięcioro z nich 
otrzymało wyróżnienie i nagrodę 
w postaci albumu, zawierającego 
wszystkie najciekawsze zdjęcia.

Przypomniano uczniom 
o trwającej zbiórce karmy i ple-
dów dla bezdomnych zwierząt ze 
schroniska w Kaliszu oraz konty-

nuowanej zbiórce nakrętek i bate-
rii w ramach akcji „Reba”.

Nadleśniczy p. Mirosław Ni-
czyporuk, podczas pobytu w na-
szej szkole, zaprosił uczniów do 
zwiedzenia kompleksów leśnych 
na terenie gminy Brzeziny. Za-
chęcono uczniów do planowanej 
wycieczki, która połączona będzie 
z „zieloną lekcją” w Leśnym Cen-
trum Edukacji Las Winiarski.

Magdalena Michalak, 
Ewa Zimniak

Z wizytą w schronisku

Kochamy czworonogi.
Uczniowie w szkoły Podsta-

wowej w Nowym Nakwasinie 
zaangażowali się w pomoc bez-
domnym zwierzętom i wsparli 
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Kaliszu na                  ul. 
Warszawskiej. W ramach akcji 
„Miska dla Schroniska” uczniowie 
zbierali karmę, koce                   i ple-
dy w terminie do końca stycznia. 
W dniu 7 lutego 2018 z wizytą 
do Schroniska pojechali repre-
zentanci szkoły z klasy pierwszej, 

szóstej i siódmej wraz z opiekun-
kami.

Uczniowie przekazali zebrane 
dary i poznali warunki, w jakich 
żyją opuszczone zwierzęta. Prze-
prowadzona pogadanka z pra-
cownikiem Schroniska uświa-
domiła im, że posiadanie psa czy 
kota to nie tylko przyjemność, ale 
również wielka odpowiedzialność 
i obowiązek wobec niewątpli-
wie słabszej istoty. W schronisku 
czeka na dom i przyjaźń wiele 
czworonogów, które można za-

adoptować.
Wyjazd zorganizowało SK 

LOP wraz z Kołem Młodych 
Przyrodników dzięki uprzejmości 
właścicieli  firmy transportowej 
Państwa Krystyny i Juliana Jasz-
ków.

Obecnie trwa kolejna edycja 
zbiórki pod hasłem „Podaj łapkę 
czworonogom”.

Magdalena Michalak, 
Ewa Zimniak

Szkolenie z ratownictwa lodowego
10 marca 2018 roku na stawach 

w parku w Koźminku odbyło się 
szkolenie z ratownictwa lodowe-
go. Strażacy mieli na celu prze-
ćwiczenie poruszania się po lodzie 
przy pomocy sań wodno-lodo-
wych oraz wyciągnięcie tonących 

się osób ze zbiornika wodnego. 
Na zaproszenie OSP Koźminek 
szkolenie przeprowadził Starszy 
Ogniomistrz Marcin Woźniak - 
funkcjonariusz komendy Powia-
towej PSP w Pleszewie, który jest 
również ratownikiem WOPR.

Fotografie: Grzegorz Pietrzykowski
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Członkowie Czerwonego Krzyża, Koźminek dnia 15.VII.1920 r.

Fotografia ma wymiary 17,5 x 
12,5 cm, a razem z ramką 24,5 x 
20 cm. Na odrocie widnieje kilka 
podpisów. (fot. obok)

Kogoś rozpoznajecie? Macie 
inne ciekawe fotografie z prze-
szłości? Lata 70-te to też już prze-
szłość. 80-te również. Zapraszam 
do dzielenia się takimi pamiąt-
kami. Wszystko to jest historią 
naszych miejscowości, wydarze-
nia, które dotyczą nas, są ważne 
przede wszystkim dla nas i to od 
nas zależy, czy je zapomnimy, czy 
zapamiętamy. Również w taki 
sposób możemy spisywać naszą 
historię.

T.Potemkowski
Dyrektor GBP w Koźminku

OSTATNIA STRONA

XX Koźminecki Wyścig Kolarski MTB o Puchar Wójta Gminy Koźminek 
w ramach projektu “Szukamy następców olimpijczyków”

Wyniki podane będą na stronie www.kozminek.pl




