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Gminne Święto Strażaków Absolutorium

IX Spotkanie Dęciaków Jubileusz

W dniu 7 maja 2017 roku 
w gminie Koźminek odbyły się 
uroczystości Święta Floriana. Or-
ganizatorem uroczystości byli: 
Zarząd Oddziału Gminnego OSP 
RP w Koźminku, Ochotnicza 
Straż Pożarna ze Starego Karolewa 
oraz Gmina Koźminek. Uroczy-
stość został połączona z jubile-
uszem 70 lecia OSP Stary Karo-
lew, a także pozyskaniem busa dla 
jednostki.

Gminne  Święto Strażaka roz-
poczęło się od zbiórki delegacji 
strażackich oraz zaproszonych 
gości przy strażnicy w Koźmin-
ku. Następnie kolumny marszowe 
jednostek oraz pocztów sztan-
darowych, przy asyście gminnej 
orkiestry dętej z Koźminka udały 
się na mszę świętą do miejscowego 
kościoła.

Po mszy świętej druhowie uda-
li się do Starego Karolewa, gdzie 
przy strażnicy odbyła się dalsza 
część uroczystości.

Po wciągnięciu flagi państwo-
wej na maszt rozpoczęły się uro-
czystości zgodnie z ceremoniałem 

OSP. Po przeglądzie jednostek 
dokonanym przez Prezesa Powia-
towego OSP w Kaliszu Krzysztofa 
Nosala oraz dowódcę uroczysto-
ści druha Artura Więckowskiego 
przystąpiono do wręczania medali, 
odznaczeń oraz dyplomów zasłu-

żonym druhom.
Złote Medale za Zasługi dla 

Pożarnictwa otrzymali druhowie: 
Grzegorz Poniatowski i Waldemar 
Wietrzyk.

Srebrne Medale  za Zasługi dla 
Pożarnictwa otrzymali druhowie: 
Dariusz Tomczyński, Radosław 
Wojciechowski, Łukasz Janiak 
i Łukasz Chwiłkowski.

Brązowe Medale  za Zasługi dla 
Pożarnictwa otrzymali druhowie: 
Michał Ignasiak, Łukasz Tomalak, 
Roman Białczyk, Mariusz Demia-
niuk, Krzysztof Płuciennik, Paweł 
Zimny i Eugeniusz Wypych.

Odznakę  wzorowego strażaka 
przyznano druhowi: Mateuszowi 
Ignasiakowi.

Podczas uroczystości dokonano 

W czwartek 25.05.2017r. na 
sesji Rady Gminy Koźminek Wójt 
Gminy Koźminek Andrzej Mi-
klas  otrzymał absolutorium za 
2016r. 

Cóż to takiego „absolutorium „ 
i dlaczego jest takie ważne ?  Ab-
solutorium  — to potwierdzenie 
przez radę gminy, że wójt prawi-
dłowo zrealizował budżet gminy, 
czyli zgodnie z prawem wydał pu-
bliczne pieniądze. Absolutorium 
jest rodzajem kontroli rady gminy 
nad wójtem w zakresie wykona-
nia budżetu i jest wyrazem osta-
tecznej oceny działalności wójta. 
Rada analizuje i ocenia szczegó-
łowe sprawozdanie wójta z wy-
konania budżetu gminy, a następ-
nie, na specjalnej sesji,  podejmuje 
uchwałę  w sprawie udzielenia lub 
nieudzielania absolutorium. Jest 

to najważniejsze głosowanie dla 
wójta, ponieważ wtedy on wie, 
czy jego działania są akceptowane 
przez radnych, czyli przedstawi-
cieli mieszkańców, czy też nie.

Niezależnie  od  Rady  Gminy  
Koźminek sprawozdanie z wy-
konania budżetu gminy za rok 
2016r.  bada Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Poznaniu – 
izba to państwowy organ nadzoru 
i kontroli gospodarki finansowej 
oraz zamówień publicznych  jed-
nostek samorządu terytorialnego, 
czyli min. gmin. 

Regionalna Izba Obrachunko-
wa  zbadała sprawozdanie rocz-
ne z realizacji  budżetu Gminy 
Koźminek za 2016r.  w powią-
zaniu z informacją o stanie mie-
nia komunalnego  oraz uchwałą 
budżetową na 2016r. , uchwałą 
w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Koźminek na 
lata 2015 – 2021 i  sprawozda-
niami budżetowymi wg. stanu na 
dzień 31.03.2016r. 

Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej  pozytywnie 
zaopiniował sprawozdanie z wy-
konania budżetu Gminy Koź-
minek za 2016 rok. Informacja 
z wykonania budżetu gminy za 
rok 2016 znajduje się w Biulety-
nie Informacji Publicznej Gminy 
Koźminek : Organy władzy pu-
blicznej-Rada Gminy-Informacja 
o wykonaniu budżetu gminy-In-
formacja o przebiegu realizacji 
budżetu gminy za 2016rok. 

W niedzielę, 4 czerwca 2017r. 
odbyło się IX Spotkanie Dęciaków. 
Tegoroczna edycja odbyła się pod 
patronatem Wójta Gminy Koźmi-
nek oraz Południowo-Wielkopol-
skiego Związku Chórów i Orkiestr. 

Impreza tradycyjnie rozpoczęła 
się od przemarszu orkiestr dętych 
z rynku w Koźminku do parku. 

W tym roku przybyli goście wy-
słuchali dwóch orkiestr: 

- Orkiestra Dęta OSP Kobylin

- Gminna Orkiestra Dęta z Koź-
minka. 

Zwieńczeniem spotkania był wy-
stęp Kapeli Podwórkowej  „Z Ko-

W dniu 6.06.2017r. w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Koźminku 
odbyła się wyjątkowa uroczystość - 
Jubileusz Złotych Godów Małżeń-
skich.

Każdy Jubileusz jest okazją do 
świętowania, ale „Złote Gody” to ju-
bileusz niezwykły, tak jak niezwykli 
są ludzie, którzy przeżyli razem pół 
wieku.

Te wspólne 50 lat to symbol miło-
ści i wierności małżeńskiej, wzajem-

nego szacunku i zrozumienia a tak-
że trwałości rodziny. To piękny wzór 
i przykład dla młodych pokoleń 
wstępujących w związki małżeńskie.

W gronie jubilatów znaleźli się:

1. Józefa i Kazimierz Wojcie-
chowscy

2.  Jadwiga i Józef Kaczmarek
3. Janina i Zdzisław Antczak
4. Natalia i Stanisław Grochulscy

dokończenie strony 12-13 dokończenie strona 8
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Rady Gminy Koźminek

W dniu 23 lutego 2017r 
roku odbyła się sesja Rady 
Gminy Koźminek. W czasie 
obrad radni Gminy Koźminek 
podjęli następujące uchwały:

1.Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej prognozy 
Finansowej Gminy Koźminek 
na lata 2017-2024.

2.Podjęcie uchwały w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Koźminek na 2017 rok.

3.Podjęcie uchwały w spra-
wie projektu dostosowania sieci 
szkól podstawowych i gimna-
zjum do nowego ustroju szkol-
nego.

4.Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia regulaminu udziela-
nia dotacji celowej na dofinan-
sowanie kosztów inwestycji pro-
ekologicznych realizowanych na 
terenie Gminy Koźminek.

5.Podjęcie uchwały w spra-
wie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobieganie bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Koź-
minek.

6.Podjęcie uchwały w spra-
wie zmiany uchwały nr 
XXIII/176/2016 Rady Gminy 
Koźminek z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za korzysta-
nie z wychowania przedszkol-
nego  dzieci w wieku do 5 lat 
w przedszkolu, punktach przed-
szkolnych i oddziałach przed-
szkolnych prowadzonych przez 
Gminę Koźminek.

W dniu 30 marca 2017 roku 
odbyła się sesja Rady Gminy 
Koźminek. W czasie obrad 
radni Gminy Koźminek podję-
li następujące uchwały:

1.Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej prognozy 
Finansowej Gminy Koźminek 
na lata 2017-2024.

2.Podjęcie uchwały w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Koźminek na 2017 rok.

3.Podjęcie uchwały w sprawie 
zwolnienia Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Koźminku z obowiązku  
wpłat nadwyżki środków obro-
towych do budżetu Gminy Koź-
minek.

4.Podjęcie uchwały w spra-
wie projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimna-
zjum do nowego ustroju szkol-
nego.

5.Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji 
do przedszkola, punktów przed-
szkolnych, prowadzonych przez 
Gminę Koźminek, które będą 
brane pod uwagę na drugim 
etapie postępowania rekrutacyj-
nego, określenia liczby punktów 
za każde z tych kryteriów oraz 
dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia. 

6.Podjęcie uchwały w spra-
wie określenia kryteriów rekru-
tacji do pierwszych klas szkół 

podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Koźminek, które 
będą brane pod uwagę na etapie 
postępowania rekrutacyjnego 
dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem publicznych 
szkół podstawowych, określenia 
liczby punktów za każde z tych 
kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdze-
nia.

7.Podjęcie uchwały w sprawie 
wprowadzenia zamian w skła-
dzie osobowym Rady Społecz-
nej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Koźminku.

8.Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia kryterium w oparciu, 
o które zwalnia się z obowiązku 
uzyskania zezwolenia na usunię-
cie drzew lub krzewów na tere-
nie Gminy Koźminek.

9.Podjęcie uchwały w spra-
wie określenia wysokości stawek 
opłat za usuwanie drzew i krze-
wów na terenie Gminy Koźmi-
nek.

10.Podjęcie uchwały w spra-
wie  zatwierdzenia sprawozdania 
z wykonania planu finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Koźminku za 2016 rok.

W dniu 27 kwietnia 2017 
roku odbyła się sesja Rady 
Gminy Koźminek. W czasie 
obrad radni Gminy Koźminek 
podjęli następujące uchwały:

1.Podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej prognozy 
Finansowej Gminy Koźminek 
na lata 2017-2024.

2.Podjęcie uchwały w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Koźminek na 2017 rok.

3.Podjęcie uchwały w spra-
wie zmiany uchwały nr 
XLIV/313/2014 Rady Gmi-
ny Koźminek z dnia 27 marca 
2014r. w sprawie wieloletnie-
go programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gmi-
ny Koźminek.

4.Podjęcie uchwały w spra-
wie zmiany Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Koźminku.

W tym czasie Komisje od-
były posiedzenia:

Komisja Przeciwpożarowa, 
Ładu, Porządku i Ochrony 
Środowiska – 2 posiedzenia

- 22 lutego 2017 rok
1.Wyrażenie opinii nt. projek-

tu uchwały  w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkól podsta-
wowych i gimnazjum do nowe-
go ustroju szkolnego.

2.Wyrażenie opinii nt. projek-
tu uchwały w sprawie określenia 
regulaminu udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie kosz-
tów inwestycji proekologicz-
nych realizowanych na terenie 
Gminy Koźminek.

3.Wyrażenie opinii nt. projek-
tu  uchwały w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobie-
ganie bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Koźminek.

- 24 marca2017 rok
1.Wyrażenie opinii nt. pro-

jektu   uchwały w sprawie okre-
ślenia kryterium w oparciu, 
o które zwalnia się z obowiązku 
uzyskania zezwolenia na usunię-
cie drzew lub krzewów na tere-
nie Gminy Koźminek.

2.Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu  uchwały w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek opłat za 
usuwanie drzew i krzewów na 
terenie Gminy Koźminek.

Komisja Statutowo – Regu-
laminowa 

- 21 luty 2017 rok
1.Wyrażenie opinii nt. pro-

jektu  uchwały w sprawie okre-
ślenia regulaminu udzielania 
dotacji celowej na dofinanso-
wanie kosztów inwestycji pro-
ekologicznych realizowanych na 
terenie Gminy Koźminek.

2.Wyrażenie opinii nt. projek-
tu  uchwały w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobie-
ganie bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Koźminek.

3.Sporządzenie sprawozdania 
z działalności komisji za 2015 
rok.

4.Opracowanie planu pracy 
komisji na 2016 rok.

- 25 kwiecień 2017 rok
1.Podjęcie uchwały w spra-

wie zmiany Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Koźminku.

Komisja Mieszkaniowa 
- 20 luty 2017 rok
1.Przyjęcie sprawozdania 

z działalności komisji za 2016.
2.Opracowanie planu pracy 

komisji na 2017 rok.

- 28 marzec 2017 rok 
1.Opinia w sprawie zatwier-

dzenia listy mieszkaniowej.
2.Opinia w sprawie podań 

o zmianę mieszkań.
3. Opinia w sprawie sprzeda-

ży lokalu mieszkalnego przy ul. 
Kopernika 8.

4. Omówienie bieżących 
spraw.

- 26 kwiecień 2017 rok
1.Opinia w sprawie zatwier-

dzenia uchwały w sprawie zmia-
ny uchwały nr XLIV/313/2014 
Rady Gminy Koźminek z dnia 
27 marca 2014r. w sprawie wie-
loletniego programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem 
gminy.

Komisja Rewizyjna
- 13 luty 2017 rok
1.Sporządzenie sprawozdania 

z działalności Komisji w 2016 
roku.

2.Opracowanie planu pracy 
komisji na 2017 rok.

- 22 marzec 2017 rok\
1. Kontrola kosztów wyko-

nanych w szkołach inwestycji 
sanitarnych oraz budowy bu-
dynku gospodarczego za starym 
ośrodkiem.

2. Kontrola środków za ze-
zwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych i ich wykorzysta-
nie.

5 maj 2017 rok
1.Rozpatrzenie sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy 
Koźminek za 2016 rok i udzie-
lenie absolutorium Wójtowi 
Gminy za 2016 rok

Komisja Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Sportu i Spraw So-
cjalnych 

- 22 luty 2017 rok
1.Sporządzenie  sprawozdania 

z działalności komisji za  2016 
rok

2.Opracowanie planu pracy 
komisji na 2076 rok.

3.Wyrażenia opinii nt. projek-
tu uchwały w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkól podsta-

wowych i gimnazjum do nowe-
go ustroju szkolnego.

-23 marzec 2017 rok
1.Wyrażenie opinii nt. projek-

tu uchwały w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjum do nowe-
go ustroju szkolnego.

2.Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie okre-
ślenia kryteriów rekrutacji do 
przedszkola, punktów przed-
szkolnych, prowadzonych przez 
Gminę Koźminek, które będą 
brane pod uwagę na drugim 
etapie postępowania rekrutacyj-
nego, określenia liczby punktów 
za każde z tych kryteriów oraz 
dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia. 

3.Wyrażenie opinii nt. projek-
tu uchwały w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacji do pierw-
szych klas szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę 
Koźminek, które będą brane 
pod uwagę na etapie postępo-
wania rekrutacyjnego dla kan-
dydatów zamieszkałych poza 
obwodem publicznych szkół 
podstawowych, określenia licz-
by punktów za każde z tych kry-
teriów oraz dokumentów nie-
zbędnych do ich potwierdzenia.

4.Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu  uchwały w sprawie wpro-
wadzenia zamian w składzie 
osobowym Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Koźminku.

5.Wyrażenie opinii nt. projek-
tu uchwały w sprawie  zatwier-
dzenia sprawozdania z wykona-
nia planu finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Koź-
minku za 2016 rok.

6.Zapoznanie się z raportem 
z wykonania Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Przeciw-
działania Narkomanii na terenie 
Gminy Koźminek w 2016 roku.

7.Zapoznanie się ze s m  spra-
wozdanie z realizacji programu 
wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej w 2016 roku. 

- 25 kwiecień 2017 rok
1.Podjęcie uchwały w spra-

wie zmiany Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Koźminku.

2.Sprawozdanie z działalno-
ści Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Koźminku za 
2016 rok.

3.Przedstawienie Oceny Za-
sobów Pomocy Społecznej Gmi-
ny Koźminek.

Komisja Rolnictwa, Rozwo-
ju Gospodarczego i Budżetu – 
4 posiedzenia

- 22 luty  2017 rok
1.Sporządzenie sprawozdania 

z działalności komisji za 2016 
rok

2.Opracowanie planu pracy 
komisji na 2017 rok.

3.Wyrażenie opinii nt. projek-

tu uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej prognozy Finan-
sowej Gminy Koźminek na lata 
2017-2024.

4.Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej Gminy 
Koźminek na 2017 rok.

5.Wyrażenie opinii nt. projek-
tu uchwały w sprawie określenia 
regulaminu udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie kosz-
tów inwestycji proekologicz-
nych realizowanych na terenie 
Gminy Koźminek.

6.Podjęcie uchwały w spra-
wie zmiany uchwały nr 
XXIII/176/2016 Rady Gminy 
Koźminek z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za korzysta-
nie z wychowania przedszkol-
nego  dzieci w wieku do 5 lat 
w przedszkolu, punktach przed-
szkolnych i oddziałach przed-
szkolnych prowadzonych przez 
Gminę Koźminek.

7.Wyrażenie opinii nt. wnio-
sku radnego Jarosława Ambro-
ziak dot. Transmisji sesji.

8.Wyrażenie opinii dot. 
Wnioski mieszkańców ul. Szkol-
nej.

- 28 marzec 2017 rok
1.Wyrażenie opinii nt. projek-

tu uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej prognozy Finan-
sowej Gminy Koźminek na lata 
2017-2024.

2.Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej Gminy 
Koźminek na 2017 rok.

3.Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie zwol-
nienia Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Koźminku z obowiązku  
wpłat nadwyżki środków obro-
towych do budżetu Gminy Koź-
minek.

4.Wyrażenie opinii nt. projek-
tu uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek opłat za usu-
wanie drzew i krzewów na tere-
nie Gminy Koźminek.

5.Wyrażenie opinii nt. projek-
tu  uchwały w sprawie  zatwier-
dzenia sprawozdania z wykona-
nia planu finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Koź-
minku za 2016 roku.

- 26 kwiecień 2017 rok
1.Wyrażenie opinii nt. projek-

tu  uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej prognozy Finan-
sowej Gminy Koźminek na lata 
2017-2024.

2.Wyrażenie opinii nt. projek-
tu   uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy 
Koźminek na 2017 rok.

3.Sprawozdanie z działalno-
ści Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Koź-
minku za 2016 rok

Autor:
D. Woźniak
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SMOG!
W ostatnich miesiącach pro-

blem smogu bardzo często po-
jawiał się w polskich mediach. 
Nazwa smog pochodzi od an-
gielskich słów smoke (dym) 
i fog (mgła). Smog to miesza-
nina trujących zanieczyszczeń 
w powietrzu spowodowana za-
równo działalnością człowieka, 
jak i niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi. Pojawienie się 
smogu stanowi realny i dostrze-
gany problem, zwłaszcza zimą. 
Główną przyczyną zanieczysz-
czeń powietrza w Polsce jest 
tzw. „niska emisja”, czyli emisja 
pyłów i szkodliwych gazów po-
chodzących z domowych pieców 
i kotłowni węglowych, w któ-
rych spalanie węgla odbywa się 
w nieefektywny sposób. Sub-
stancje te, to m.in. pyły zawieszo-
ne PM10 i PM 2,5 oraz benz(a)
opiren, a także trujące dioksyny.

Z problemem jakości powie-
trza ściśle powiązany jest sposób 
budowy i eksploatacji budyn-
ków. W wielu domach energia 
ucieka przez nieszczelne okna, 
drzwi, ściany lub dach. Aby wal-
ka ze smogiem była skuteczna 
musi byś prowadzona na wie-
lu płaszczyznach. Dlatego też 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu przygotował dla 
osób fizycznych wsparcie w po-
staci Programów Priorytetowych 
na inwestycje w odnawialne źró-
dła energii, termomodernizację 
budynków mieszkalnych oraz 
wymianę źródeł ciepła.

W styczniu odbył się nabór 
w ramach programu „OZE – 
2017” – inwestycje w zakresie 
odnawialnych źródeł energii dla 
budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych. Cieszył się on spo-
rym zainteresowaniem, do Fun-
duszu wpłynęło 600 wniosków. 

W marcu przeprowadzono 
nabór wniosków w ramach kolej-
nego programu „TERMO-2017” 
na termomodernizację budyn-
ków mieszkalnych jednorodzin-
nych. W terminie wpłynęło 
277 wniosków na łączną kwotę 
pożyczki 17 330 812,21 zł. Do-
finansowanie będzie udzielane 
w formie pożyczki z możliwo-
ścią umorzenia 30%.

Jak już informowaliśmy w ku-
rendzie ostatni z programów 
- „PIECYK -2017”, planowany 
termin ogłoszenia naboru został 
przesunięty na 16 sierpnia 2017 
r.  Jest to Program na wymianę 
źródeł ciepła w budynkach jed-
norodzinnych i lokalach miesz-
kalnych. Dofinansowanie będzie 
udzielane w formie pożyczki do 
100 % kosztów kwalifikowanych 
z możliwością umorzenia do 
40%.

Minimalny okres spłaty po-
życzki to 2 lata, maksymalny 15 

lat, oprocentowanie 2,8 % w ska-
li roku. Termin zakończenia re-
alizacji przedsięwzięcia objętego 
pomocą będzie wynosił maksy-
malnie 12 miesięcy od dnia za-
warcia umowy pożyczki. Za 
kwalifikowane mogą być uznane 
koszty poniesione 

od momentu złożenia wniosku 
o udzielenie pomocy finansowej 

do dnia 31.12.2019 r.
W ramach programu bę-

dzie można zmodernizować lub 
wymienić źródło ciepła wraz 
z ewentualną modernizacją/ 
wymianą instalacji c.o. i c.w.u., 
w tym zakup i montaż:

- kotłów olejowych,
- kotłów gazowych,
- kotłów gazowo - olejowych,
- ogrzewania elektrycznego,
- wymiennika ciepła/węzła 

cieplnego,
- kotłów na paliwa stałe, przy 

czym, w przypadku kotłów opa-
lanych paliwami stałymi (np. 
ekogroszek)

muszą one posiadać certyfikat 
zgodności z normą PN-EN 303-
5:2012 „Kotły grzewcze - Część 
5: Kotły grzewcze na paliwa stałe 
z ręcznym i automatycznym za-
sypem paliwa o mocy nominal-
nej do 500 kW. 

Koszty kwalifikowane przed-
sięwzięcia mogą obejmować:

1) zakup, montaż i urucho-
mienie fabrycznie nowych ma-
teriałów i urządzeń związanych 
z modernizacją źródła emisji, 
w tym:

- kotłów wraz z osprzętem,
- wkładów kominowych,
- materiałów do wykonania 

węzła cieplnego,
- materiałów do wykonania 

ogrzewania elektrycznego,
2) roboty budowlano-monta-

żowe związane z modernizacją 
źródła emisji wraz z oprzyrządo-
waniem, w tym montaż:

- urządzeń wraz z osprzętem,
- wkładów kominowych,
3) wykonanie przyłącza gazu 

do kotłowni wraz z wewnętrzną 
instalacją gazową,

4) wewnętrzną instalację cen-
tralnego ogrzewania i c.w.u.,

5) wykonanie instalacji elek-
trycznej związanej z montażem 
ogrzewania elektrycznego,

6) rozruch mechaniczny 
i technologiczny,

7) podatek od towarów i usług 
(VAT), jeżeli Wnioskodawca nie 
ma prawnej możliwości jego 

odliczenia lub odzyskania,
8) koszt wykonania dokumen-

tacji projektowej (jeżeli jest wy-
magana).

Dokumentacja dotycząca na-
boru będzie dostępna na stronie 
internetowej WFOSiGW Po-
znaniu (www.wfosgw.poznan.
pl w zakładce „Oferta dla osób 
fizycznych”). Wnioski wraz z za-
łącznikami będzie można skła-
dać w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu, która mieści się przy ul. 
Szczepanowskiego 15A. Ocena 
wniosków będzie prowadzona 
według kolejności złożenia wnio-
sków w siedzibie Funduszu.  

Oczyszczalnie przydomowe
Gmina Koźminek czyni nieus-

tanne starania w dziedzinie 
ochrony środowiska, które sku-
tkują poprawą stanu środowiska 
naturalnego.

W ramach inwestycji  „Budo-
wa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Koź-
minek” wybudowano łącznie 
343 przydomowe oczyszczalnie 
ścieków. W pierwszym etapie pr-
zypadającym na lata 2014-2015 
wykonano 180 przydomowych 
oczyszczalni.  Do 30.06.2017r. 
zostanie zakończony drugi etap 
tej inwestycji, w którym zostały 
wykonane 163 szt.. Łączny koszt 
inwestycji to 4.178.312,76 zł. In-
westycje te odbyły się przy udzia-
le finansowym mieszkańców, na 
których posesjach wybudowano 
oczyszczalnie.

Zaprojektowane oczyszczal-
nie przeznaczone są do uniesz-

kodliwiania ścieków bytowych 
odprowadzanych z domów jed-
norodzinnych zlokalizowanych 
na terenach pozbawionych cen-
tralnej kanalizacji. Przyjęte ro-
związanie wynika z warunków 
zabudowy – spore rozproszenie 
budynków – oraz względów fi-
nansowych, gdyż oczyszczalnie te 
są tańsze od rozbudowy kanaliza-
cji sanitarnej. 

       W najbliższym czasie za-
planowano budowę dwóch od-
cinków kanalizacji sanitarnych 
w miejscowościach Krzyżówki, 
Młynisko oraz rozbudowę istnie-
jącej kanalizacji w miejscowości 
Dębsko i w Koźminku od ul. 
Nakwasińskiej do ul. Ogrodowej 
w kierunku Nowego Nakwasina. 
Inwestycje te zostaną sfinansowa-
ne z pożyczek udzielanych przez 
WFOŚiGW w Poznaniu oraz 
środków własnych Gminy Koź-

minek. 
Zaplanowano także moder-

nizację oczyszczalni ścieków 
w Koźminku poprzez zakup 
i wyposażenie w elementy części 
mechanicznej, które usprawnią jej 
działanie, na kwotę 75.000 zł.

      W dziedzinie ochrona ziele-
ni Gmina Koźminek otrzymała 
dotację na rewaloryzację zaby-
tkowego parku w Koźminku.  
Zadanie to będzie obejmowało 
prace pielęgnacyjne, leczenie dr-
zew, nasadzenia drzew i krzewów 
oraz zakup budek lęgowych dla 
ptaków.

Sukcesywnie, corocznie do-
konujemy nasadzeń drzew na 
terenach gminnych w zamian za 
chore i zniszczone drzewa wycię-
te również z terenów będących 
własnością gminy. W 2016 r. po-
sadzono 392 sadzonek drzew.

Nowa droga Pietrzyków - Nakwasin
Nowa nawierzchnia asfaltowa 

na drodze Pietrzyków – Nowy 
Nakwasin. 

Rozpoczęły się prace przy prze-
budowie nawierzchni drogi gmin-
nej Pietrzyków – Nowy Nakwa-
sin. W ramach zadania zostanie 

przebudowany odcinek o łącznej 
długości 2, 240 kilometra. Prace 
będą polegać na poszerzeniu ist-
niejącej starej nawierzchni asfal-
towej do szerokości docelowej 3,5 
metra i wykonaniu nowej nakład-
ki bitumicznej. Na skrzyżowaniu 

z drogą powiatowa i wojewódzką 
zostanie wykonane poszerzenie 
jezdni do 5,0 metrów na długo-
ści 50 metrów. Zakończenie prac 
zaplanowano na 30 czerwca 2017 
roku. 

Kaplica ewangelicka
Zgodnie z umową zawartą 

w dniu 7 marca 2017r. pomiędzy 
firmą Budowlano Remontową 
„Mirgol” Mirosław Gola a Gminą 
Koźminek wyłonioną w formie 
zapytania ofertowego dla zadania 
inwestycyjnego pn. “Odbudowa, 
przebudowa i remont zabytko-
wego budynku kultu religijnego 
(dom Kantora i dom modlitew-
ny)” w Koźminku przy ul. Konop-
nickiej 13 dnia 25 marca 2017r. 
rozpoczęto roboty budowlane. 

Prace będą polegały przede 
wszystkim na zabezpieczeniu bu-
dynku przed dalszym niszczeniem 
i dewastacją. Do tej pory wyko-
nano rozbiórkę budynku gospo-
darczego, rozbiórkę uszkodzonej 
więźby dachowej nad domem 
modlitwy, a także uporządkowa-
no parter budynku z zalegającego 
gruzu. Aktualnie wykonywany 
jest montaż stropów nad parterem 
domu Kantora.

Planowany termin zakończenia 
robót to 30 czerwca 2017r.

Przypomnijmy, że Gmina Koź-
minek w ramach dbałości o za-
chowanie dziedzictwa kulturowe-
go, z uwagi na fakt zabytkowego 
charakteru obiektu oraz adaptacji 
na cele publiczne nabyła przed-
miotową nieruchomość.  Wg decy-
zji w sprawie wpisania do rejestru 

zabytków z dnia 16.06.2009 r. Nr 
WD-4151/18R/2009, Nr rejestru 
752/Wlkp/A : „ Budynek kaplicy 
ewangelickiej ze szkołą i miesz-
kaniem wraz z terenem dawnego 
ogrodu jest obiektem o znaczą-
cych dla miejscowości Koźminek 
walorach kulturowych i krajobra-
zowych. Świadczących o jej roz-
woju przestrzennym i jest ważnym 
elementem historycznego ukształ-
towania układu urbanistycznego 
miasta. Z uwagi na wartości ar-
tystyczne, historyczne i naukowe 
i oryginalną formę architekto-
niczną budynek wraz z terenem 
dawnego ogrodu i zachowanym 
fragmentem ogrodzenia są obiek-

tami 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 dekapi-
talizacji i dla zagospodarowania na 
cele alternatywne.
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Informacja o wykonaniu budżetu gminy Koźminek za 2016r.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku został zrealizowany w na-
stępujący sposób:

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie na 
31.12.2016r.

%

1. Dochody ogółem 27 122 308,86 26 969 485,77 99,44

Dochody bieżące 26 849 810,26 26 697 016,12 99,43

Dochody majątkowe 272 498,60 272 469,65 99,99,

2. Wydatki ogółem 28 096 393,86 26 554 561,32 94,51

Wydatki bieżące 24 517 548,13 23 191 790,44 94,59

Wydatki majątkowe 3 578 845,73 3 362 770,88 93,96

3. Nadwyżka/deficyt -974 085,00 414 924,45 -

4. Przychody budżetu ogółem 1 471 784,00 2 564 753,50 174,26

Kredyty i pożyczki 700 000,00 700 000,00 100,00

Wolne środki 771 784,00 1 864 753,50 241,62

5. Rozchody budżetu ogółem 497 699,00 497 698,11 100,00

Spłaty pożyczek i kredytów zaciąganych na 
rynku krajowym

497 699,00 497 698,11 100,00

STRUKTURA DOCHODÓW według ważniejszych źródeł

wyszczególnienie plan wykonanie na 
31.12.2016r. %

struktu-
ra wyko-

nania

dochody własne 8 507 967,60 8 576 796,20 100,38 31,80

subwencje 8 926 136,00 8 926 136,00 100,00 33,10

dotacje celowe 9 462 963,26 9 243 313,85 97,68 34,27

środki pozyskane z innych źródeł 215 394,00 215 392,10 100,00 0,80

pozostałe 9 848,00 7 847,62 79,69 0,03

razem 27 122 308,86 26 969 485,77 99,44 100,00

Ważniejsze pozycje w planie 
dochodów zostały zrealizowa-
ne w następujący sposób:

• Część oświatowa subwencji 
ogólnej na plan w wysokości 
5 007 105,00 zł zrealizowano 
dochody w wysokości 5 007 
105,00 zł, tj. w 100,0%;

• Część wyrównawcza sub-
wencji ogólnej na plan w wyso-
kości 3 825 530,00 zrealizowa-
no dochody w wy-sokości 3 825 
530,00 zł, tj. w 100,0%;

• Dotacje celowe z budżetu 

państwa na zadania zlecone i za-
dania własne  na plan w wysoko-
ści 9 462 963,26 zł zrealizowano 
dochody w wysokości 9 243 
313,85 zł, tj. w 97,68%;

• Dotacje celowe pozyskane 
przez gminę z innych źródeł na 
plan w wysokości 215 394,00 
zł zrealizowano do-chody 
w wysokości 215 392,10 zł, tj. 
w 100,0%;

• Udziały w podatku do-
chodowym od osób fizycznych 
i prawnych na plan w wysoko-
ści 3 831 934,00 zł zreali-zowa-

no dochody w wysokości 3 908 
315,15 zł, tj. w 101,99%;

• Podatek rolny, leśny od 
nieruchomości oraz podatek 
od środków transportowych 
na plan w wysokości 1 927 
236,00 zł zrealizowano docho-
dy w kwocie 1 960 959,94 zł, tj. 
w 101,75%;

• Wpływy z opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunal-
nymi na plan w wysokości 661 
000,00 zł osiągnięto dochody 
w wysokości 571 432,68 zł, co 
stanowi 86,45%;

• Dochody ze sprzedaży ma-
jątku, użytkowania wieczyste-
go, najmu i dzierżawy na plan 
w wysokości 70 381,00 zreali-
zowano dochody w kwocie 70 
248,51 zł, tj. w 99,81%;

• Wpływy z opłat lokalnych 
(targowa oraz rezerwacyjna) na 
plan w wysokości 113 500,00 
zł zrealizowano do-chody 
w wysokości 111 277,09 zł, tj. 
w 98,04%;

• Wpływy z odpłatności za 
wyżywienie w przedszkolu oraz 
na świetlicy szkolnej na plan 
w wysokości 129 000,00 zreali-
zowano dochody w wysokości 
131 901,70 zł, tj. w 102,25%;

• Wpływy z tytułu party-
cypacji mieszkańców w kosz-
tach budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na plan 
w wysokości 460 000,00 uzy-
skano wpływy w wysokości 456 
762,46 zł, tj. w 99,30%; 

• Wpływy z tytułu zwrotu 
nadpłaty i rozliczenia podatku 
VAT na pan w wysokości 734 
000,00 zł zrealizowano dochody 
w wysokości 733 902,00 zł, co 
stanowi 99,99%;

• Wpływy z opłat za sprzedaż 
napojów alkoholowych na plan 
w wysokości 89 000,00 zł osią-
gnięto wpływy w wysokości 91 
511,69 zł, tj. 102,82%;

• Podatek od czynności cywil-

noprawnych, od spadków i da-
rowizn oraz opłata skarbowa na 
plan w wysokości 183 400,00 
zł uzyskano dochód w wyso-
kości 198 168,00 zł, co stanowi 
108,05%;

• Odsetki od środków na ra-
chunkach bankowych na plan 
w wysokości 30 000,00 zł zreali-
zowano dochody w wysokości 
58 878,21 zł, tj. 196,26%.

W ramach budżetu krajo-
wego gmina pozyskała środki 
w wysokości 215 392,10 zł 
z następujących źródeł:

- z budżetu Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego na 
przebudowę dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych w wyso-
kości 181 000,00 zł, na dofi-
nansowanie zadania „Rodzice 
w świetlicy dzieci w piaskowni-
cy” Sołeckie Centrum Integracji 
Społecznej w Dąbrowie w wy-
sokości 24 394,00 zł;

- z budżetu Powiatu Kaliskie-
go na zadania w zakresie ochro-
ny przeciwpożarowej w wyso-
kości 9 998,10 zł. 

Dochody Gminy za 2016r. 
wzrosły w relacji do roku ubie-
głego o ponad 5 461 tys. zł, co 
stanowi 25,39%.

Z tego:
- dochody własne wzrosły o 1 

975 tys. zł, tj. o  29,92%;

- subwencje zwiększyły się 
o 579 tys. zł, tj. o 6,94%;

- dotacje celowe zwiększyły 
się o 5 382 tys. zł, tj. o 132,00%;

- pozostałe (zwroty środ-
ków pochodzących z dotacji 
budżetu państwa z lat ubie-
głych) wzrosły o 6 tys. zł, tj. 
o 311,08%.

Z uwagi na rozpoczęcie no-
wego okresu programowania 
2014 – 2020 i przygotowywa-
nie dokumentacji konkur-so-
wych związanych z naborami na 
poszczególne działania Gmina 
nie realizowała zadań dofinan-
sowywanych ze środków euro-
pejskich. W związku z powyż-
szym budżecie roku 2016 nie 
wystąpiła pozycja środków po-
zyskanych przez gminę z budże-
tu Unii Europejskiej. (W 2015r. 
wpływy z tego tytułu wynosiły 
2  481 tys. zł).

Główne kierunki wydatków 
w 2016r.

Zaplanowane wydatki w wy-
sokości 28 096 393,86 zł na 
dzień 31 grudnia 2016r. zostały 
zrealizowane w kwocie 26 554 
561,32 zł, co stanowi 94,51%. 
Główne kierunki wydatków zo-
stały przedstawione na poniż-
szym wykresie:

Wydatki inwestycyjne oraz 
nakłady majątkowe planowane 
w wysokości  3 578 845,73 zł zo-
stały wykonane w wyso-kości 3 
362 770,88 zł, tj. w 93,96%.

Źródłem wydatków inwesty-
cyjnych są:

• środki własne w wyso-

kości 2 452 378,78 zł, co stanowi 
72,93 % zrealizowanych wydat-
ków inwestycyjnych 

• dotacje w wysokości 
210 392,10 zł, co stanowi inst6,25 
% zrealizowanych wydatków in-
westycyjnych, 

• pożyczki w wysokości 

700 000,00 zł, co stanowi 20,82% 
zrealizowanych wydatków inwe-
stycyjnych. 

Wykonanie poszczególnych za-
dań inwestycyjnych oraz wydat-
ków majątkowych ukształtowało 
się w następujący sposób:
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rok
Wykonanie % Opis rzeczo-

wy zadania
1. Budowa przydomowych oczyszczal-

ni ścieków na terenie gminy Koźmi-
nek – etap II

840 000,00 818 216,89 97,41 Realizacja 
w toku.

2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Koźminek w miej-
scowościach: Krzyżówki, Młynisko 
i Dębsko

47 000,00 46 300,00 98,51 Realizacja 
w toku – do-
kumentacja 
techniczna

3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Koźminek w miej-
scowości Osuchów

27 460,00 27 459,75 100,00 Realizacja 
w toku – do-
kumentacja 
techniczna

4. Budowa sieci wodociągowej Koźmi-
nek – Tymianek 

28 000,00 25 901,08 92,50 Zadanie zre-
alizowane.

5. Przebudowa kanalizacji deszczowej 
na ulicy Szkolnej w Koźminku

100 000,00 98 985,37 98,99 Zadanie zre-
alizowane.

6. Dofinansowanie do przydomowych 
oczyszczalni ścieków

1 500,00 1 500,00 100,00 Dotacje 
udzielane 
w miarę 
potrzeb.

7. Przebudowa chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej 471 Opatówek 
– Rzymsko na odcinku od m. Dęb-
sko do m. Lisków – etap II od km 
15+930,00 do km 16+270,00

20 000,00 20 000,00 100,00 Zadanie zre-
alizowane.

8. Przebudowa ciągu dróg powiato-
wych: drogi powiatowej nr 4609 P 
skrzyżowanie z drogą wojewódzką 
nr 470 – Koźminek oraz drogi 
powiatowej  nr 4610 P na odcinku 
Stary Nakwasin – Borów

621 484,00 480 646,43 77,34 Zadanie zre-
alizowane.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 
4615 P w miejscowości Moskurnia

60 000,00 60 000,00 100,00 Zadanie zre-
alizowane.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 
4607 P w miejscowości Emilianów

75 000,00 75 000,00 100,00 Zadanie zre-
alizowane.

11. Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej Bogdanów – Stary Na-
kwasin 

88 000,00 87 603,70 99,55 Zadanie zre-
alizowane.

12. Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej Pietrzyków – Nowy Na-
kwasin

22 000,00 21 800,00 99,09 Dokumen-
tacja tech-
niczna

13. Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej Smółki – Rajsko

22 000,00 21 500,01 97,73 Dokumen-
tacja tech-
niczna

14. Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej Koźminek – Pośrednik

8 000,00 5 037,50 62,70 Dokumen-
tacja tech-
niczna

15. Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej w miejscowości Bogdanów

194 000,00 192 420,41 99,19 Zadanie zre-
alizowane.

16. Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej w miejscowości Chodybki

8 000,00 7 300,00 91,25 Dokumen-
tacja tech-
niczna

17. Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej w m. Słowiki

58 000,00 57 145,19 98,53 Zadanie zre-
alizowane.

18. Budowa chodnika i wymiana na-
wierzchni miejsc postojowych w ul. 
Słowackiego w m. Koźminek

122 264,00 120 347,84 98,43 Zadanie zre-
alizowane.

19. Budowa chodnika w ciągu ul. Ogro-
dowej w m. Koźminek

180 736,00 179 447,75 99,29 Zadanie zre-
alizowane.

20. Budowa parkingu dla samochodów 
osobowych na działce 381 w Koź-
minku

50 000,00 47 247,00 94,49 Zadanie zre-
alizowane.

21. Przebudowa nawierzchni ul. Lipo-
wej w m. Koźminek

240 000,00 230 811,20 96,17 Zadanie zre-
alizowane.

22. Zakup wiaty przystankowej do 
miejscowości Chodybki

4 920,00 4 920,00 100,00 Zadanie zre-
alizowane.

23. Zbiornik Murowaniec- Centrum 
rekreacji, aktywnego wypoczynku 
i edukacji ekologicznej

75 000,00 72 324,00 96,43 Dokumen-
tacja tech-
niczna

24. Budowa budynku gospodarczego 
i rozbiórka istniejącego przy Pl. 
Wolności 4 w Koźminku

86 100,00 74 033,67 85,99 Zadanie zre-
alizowane.

25. Zakup gruntu pod poszerzenie 
drogi gminnej w miejscowości Osu-
chów

10 000,00 8 770,14 87,70 Zadanie zre-
alizowane.

26. Budowa sieci komputerowej LAN 
w Urzędzie Gminy Koźminek

33 000,00 32 805,45 99,41 Zadanie zre-
alizowane.

27. Zakup i montaż wkładu kominowe-
go w Urzędzie Gminy Koźminek

5 050,00 5 043,00 99,86 Zadanie zre-
alizowane.

28. Wykonanie systemu monitoringu 
w części operacyjnej strażnicy OSP 
w Koźminku

10 000,00 9 996,21 99,96 Zadanie zre-
alizowane.

29. Zakup lekkiego samochodu ope-
racyjnego typu bus dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sta-
rym Karolewie

20 000,00 20 000,00 100,00 Zadanie zre-
alizowane.

30. Wykonanie ogrodzenia przy Szkole 
Podstawowej w Moskurni

6  000,00 6 000,00 100,00 Zadanie zre-
alizowane.

31. Przebudowa i kompleksowa termo-
modernizacja budynku Szkoły Pod-
stawowej im. Wincentego Witosa 
w Nowym Nakwasinie

33 000,00 32 410,50 98,21 Dokumen-
tacja tech-
niczna

32. Zakup podestów sceny modułowej 
wraz z oprzyrządowaniem

7 917,00 6 103,92 77,10 Realizacja 
w toku

33. Przebudowa sanitariatów w Gimna-
zjum w Koźminku

73 000,00 72 237,90 98,96 Zadanie zre-
alizowane.

34. Zakup wyposażenia do stołówki 
w szkole Podstawowej w Koźminku

11 000,00 11 000,00 100,00 Zadanie zre-
alizowane.

35. Zakup i montaż platformy przy-
schodowej dla uczniów niepełno-
sprawnych w Szkole Podstawowej 
w Koźminku

60 000,00 58 425,00 97,38 Realizacja 
w toku

36. Opracowanie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Powiatu Kali-
skiego, gmin z terenu Powiatu Kali-
skiego oraz Gminy Sieroszewice

730,05 730,05 100,00 Zadanie zre-
alizowane.

37. Budowa oświetlenia drogowego na 
terenie Gminy Koźminek w miej-
scowościach Dębsko przy drodze 
wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. 
Akacjowa

125 000,00 122 031,49 97,63 Zadanie zre-
alizowane.

38. Montaż lampy solarnej przy drodze 
w miejscowości Smółki

10 082,00 9 793,88 97,14 Zadanie zre-
alizowane.

39. Modernizacja energetyczna obiek-
tów użyteczności publicznej na 
terenie Aglomeracji Kalisko – 
Ostrowskiej – Opracowanie stu-
dium wykonalności projektu

5 233,61 5 233,61 100,00 Zadanie zre-
alizowane.

40. Zakup instrumentu muzycznego dla 
Gminnej Orkiestry Dętej w Koź-
minku

4 300,00 4 300,00 100,00 Zadanie zre-
alizowane.

41. „Rodzice w świetlicy-dzieci w pia-
skownicy” Sołeckie Centrum Inte-
gracji Społecznej w Dąbrowie

44 894,00 44 765,85 99,71 Zadanie zre-
alizowane.

42. Wykonanie ogrzewania świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Krzyżówki

11 500,00 11 497,30 99,98 Zadanie zre-
alizowane.

43. Zakup i montaż klimatyzacji 
w świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Stary Nakwasin

10 532,00 10 532,00 100,00 Zadanie zre-
alizowane.

44. Wykonanie ogrzewania świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Gać Kali-
ska – etap II

4 000,00 3 997,62 99,94 Zadanie zre-
alizowane.

45. Konserwacja i restauracja zabytko-
wego dworu w Koźminku

68 000,00 67 650,00 99,49 Dokumen-
tacja tech-
niczna

46. Nabycie nieruchomości gruntowej 
nr działki 323 położonej w m. Koź-
minek przy ul. Konopnickiej

23 000,00 21 233,20 92,32 Zadanie zre-
alizowane.

47. Ochrona, zachowanie i zabezpie-
czenie dawnej świątyni Ewangelicko 
– Auzburskiej będącej obiektem 
zabytkowym

11 000,00 10 122,90 92,03 Dokumen-
tacja tech-
niczna

48. Zintegrowani w kulturze – Opra-
cowanie dokumentacji obejmującej 
studium wykonalności projektu

12 143,07 12 143,07 100,00 Zadanie zre-
alizowane.

Razem 3 578 845,73 3 362 770,88 93,96
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Wydatki gminy za 2016r. wzro-

sły w relacji do roku ubiegłego 
o ponad 7 010 tys. zł, co stanowi 
35,87%.

Z tego:
-- wydatki inwestycyjne wzro-

sły o 1 023 tys. zł, tj. o  43,73%;
- wydatki bieżące wzrosły o 5 

987 tys. zł, tj. o 34,80%;
Należy podkreślić, że zwiększe-

nie kwoty wydatków w najwięk-
szym stopniu dotyczy wydatków 
bieżących. Ich wzrost jest podyk-

towany w dużej mierze pojawie-
niem się nowej pozycji dotyczącej 
wypłaty świadczenia wy-chowaw-
czego wynikającego z przepisów 
ustawy o pomocy państwa w wy-
chowaniu dzieci (500+).

Rok 2016 Gmina Koźminek 
zakończyła nadwyżką w wyso-
kości 414 924,45 zł, chociaż pla-
nowano deficyt w w wysokości 
– 974 085,00 zł.

W 2016 roku zaciągnięto zo-
bowiązania z tytułu kredytów 

i pożyczek w wysokości 700 
000,00 zł oraz spłacone zo-stały 
raty zaciągniętych w ubiegłych la-
tach kredytów i pożyczek w wy-
sokości 497 698,11 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 
grudnia 2016 r. wyniosło 3 208 
434,78 zł i dotyczyło zaciągnię-
tych pożyczek i kredy-tów. Sta-
nowiło ono 11,90% wykonanych 
dochodów gminy za 2016 rok. 

Wskaźniki zadłużenia Budżet gminy Koźminek

Obsługa zadłużenia % - zgodnie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych max 15% 0,31%

Dług% - zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych max 
60% 11,90%

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2016r. w formie elektronicz-
nej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.kozminek.pl w zakładce: Organy 
władzy publicznej/Rada Gmi-ny/Sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Informację przygotowała: Katarzyna Durman

Informacje z GOPS Koźminek

Gminny   Ośrodek  Pomo-
cy Społecznej  w Koźminku 
działalność  statutową  prowa-
dzi w oparciu o obowiązującą 
ustawę o pomocy społecznej                              
z dnia 12 marca 2004 r.  (Dz. 
U. z 2016r. poz. 930 ze zm.)

Celem OPS jest zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb życio-
wych osób                i rodzin 
z terenu gminy oraz umożliwie-
nie im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności 
człowieka. Ośrodek Pomocy 
Społecznej ma na celu umoż-
liwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężania trudnych sy-
tuacji życiowych, których nie 
są one w stanie pokonać, wyko-
rzystując własne uprawnienia, 
zasoby i możliwości.

 Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Koźminku 
udziela wsparcia                     w for-
mie pomocy materialnej miesz-
kańcom tut. Gminy, których 
dochód nie przekracza ustawo-
wego kryterium wynoszącego 
dla osoby samotnie gospoda-
rującej 634,00 zł, a dla osoby 
w rodzinie 514,00 zł.

 Ponadto tut. Ośro-
dek  pomaga w rozwiązaniu 
problemów i sytuacji kryzyso-
wych  świadcząc usługi w za-
kresie pracy socjalnej oraz 
poradnictwa (psycholog, tera-
peuta ds. uzależnień, specjalista 
ds. przeciwdziałania przemocy, 
logopeda).

 W GOPS w Koź-
minku mogą również uzyskać 
pomoc osoby nadużywające 
alkoholu i ich rodziny. Gmin-
na Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych ma 
bowiem możliwość zdiagnozo-
wania problemu              i udzie-
lenia adekwatnej pomocy 
(w tym również zgłoszenia do 
Prokuratury wniosku o skie-
rowanie na przymusowe lecze-
nia).  Pracownicy GOPS 
są również członkami Zespołu 
Interdyscyplinarnego, którego 
zadaniem jest rozwiązywanie 
problemu przemocy w rodzinie 
w ramach procedury “Niebie-

skie Karty”. Wobec powyższego 
mogą zgłaszać się osoby do-
znające przemocy, jak i spraw-
cy oraz świadkowie przemo-
cy, w celu uzyskania pomocy 
w rozwiązaniu tego problemu.

Osoby, które do tej pory 
nie złożyły wniosków o przy-
znanie prawa do świadczenia 
wychowawczego  „Rodzina 
500+”, zasiłku rodzinnego wraz              
z dodatkami, jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia 

się dziecka, innych świadczeń 
rodzinnych  lub świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego,                      
a chciałyby skorzystać z tych  
świadczeń  mogą nadal składać 
wnioski                     w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Koźminku - Świadczenia Ro-
dzinne, prawo do w/w świad-
czeń zostanie wówczas ustalo-
ne  i wypłacone począwszy od 
miesiąca, w którym wpłynie 
wniosek z prawidłowo wypeł-
nionymi dokumentami. 

Świadczenie wychowawcze 
„Rodzina 500+” przysługu-
je do dnia ukończenia przez 
dziecko 18. roku życia. Rodzi-
ny z dziećmi mogą otrzymać 
500zł. miesięcznie, na drugie  
i trzecie dziecko bez względu 
na wysokość osiągniętych do-
chodów. 

Natomiast przy pierwszym 
dziecku musi być spełnione 
kryterium dochodowe. Świad-
czenie wychowawcze 500+ na 
pierwsze dziecko przysługuje, 
jeżeli dochód rodziny  w prze-
liczeniu  na osobę  nie przekra-
cza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny 
jest dziecko niepełnosprawne-
go, świadczenie wychowaw-
cze przysługuje na pierwsze 
dziecko, jeżeli dochód rodziny                                
w przeliczeniu na osobę nie 

przekracza kwoty 1.200,00 zł. 

Zgodnie z art. 6 ust.1 usta-
wy z dnia  28 listopada 2003 
r o świadczeniach rodzinnych 
zasiłek rodzinny przysługuje do 
ukończenia przez dziecko:

1). 18 roku życia lub
2). nauki w szkole , jednak 

nie dłużej niż do ukończenia 21 
roku życia, albo 

3). 24 roku życia, je-
żeli kontynuuje naukę 
w szkole lub szkole wyższej                                                        
i legitymuje się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnospraw-
ności.

-  jeżeli dochód rodziny  
w przeliczeniu  na osobę albo 
dochód osoby uczącej się  nie 
przekracza kwoty 674,00 zł.- 
w przypadku gdy członkiem 
rodziny jest dziecko legitymu-

jące się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności lub orzeczeniem                
o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnospraw-
ności  zasiłek rodzinny przy-
sługuje , jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę albo 
dochód osoby uczącej się nie 
przekracza 764,00 zł .

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Koźminku infor-
muje, iż od dnia 1 września b.r. 
można  składać wnioski wraz 

z wymaganymi dokumentami 
w  sprawie ustalenia prawa do 
świadczeń rodzinnych na nowy 
okres zasiłkowy rozpoczynający 
się od dnia 1 listopada 2017r.

W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasił-
kowy złoży wniosek wraz z do-
kumentami do dnia 30 wrze-
śnia 2017r., ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysługują-
cych za miesiąc listopad 2017r. 
następuje do dnia 30 listopada 
2017r. W przypadku gdy oso-
ba ubiegająca się o świadcze-
nia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami w okresie od 
1 października do 30 listopa-
da 2017r., ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysługują-

cych za miesiąc listopad nastę-
puje do dnia 31 grudnia 2016r. 
(art. 26 ust 2a, 3 i 4 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych) .

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Koźminku infor-
muje również, iż 

 od dnia 1 sierpnia 2017r. 
można składać wnioski wraz 
z wymaganymi dokumentami, 
w sprawie ustalenia prawa do 
świadczenia wychowawczego „ 
Rodzina 500+ „ na nowy okres 

ś w i a d c z e -
niowy roz-
poczynając y 
się od dnia 1 
października 
2017r.

W  p r z y -
padku gdy 
osoba ubie-
gająca się 
o  ś w i a d -
czenie wy-
c h o w a w c z e 
na kolejny 
okres złoży 
wniosek wraz 
z  dokumen-
tami do dnia 
31 sierpnia, 
u s t a l e n i e 

prawa do świadczenia wycho-
wawczego oraz wypłata  tego 
świadczenia przysługująca za 
miesiąc październik następuje 
do dnia 31 października 2017r.  
W przypadku gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenie wycho-
wawcze na nowy okres  złoży 
wniosek wraz z dokumentami 
w okresie od 1 września do dnia 
31 października 2017r., usta-
lenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata 
świadczenia  przysługującego 
za miesiąc październik następu-
je do dnia 30 listopada 2017r.  
(art. 21 ust 4 i 5  ustawy z dnia 
11 lutego 2016 o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci).

    Od dnia 1 sierpnia 
2017r. w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Koźmin-
ku – Świadczenia Rodzinne 

można również składać wnio-
ski wraz z wymaganymi doku-
mentami, w sprawie ustalenia 
prawa do świadczeń z Fundu-
szu Alimentacyjnego na nowy 
okres świadczeniowy rozpoczy-
nający się od dnia 1 październi-
ka 2017r.

W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego na 
nowy okres świadczeniowy zło-
ży wniosek wraz z dokumenta-
mi do dnia 31 sierpnia 2017r., 
ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata świadczeń przysłu-
gujących za miesiąc paździer-
nik 2017r. następuje do dnia 31 
października 2017r. W przy-
padku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia na nowy okres 
świadczeniowy złoży wniosek 
wraz z dokumentami w okre-
sie od 1 września do dnia 31 
października 2017r. ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za 
miesiąc październik następu-
je do dnia 30 listopada 2017r. 
(art. 20 ust 4i 5  ustawy z dnia 
7 września 2007r.  o pomocy 
osobom uprawnionym do ali-
mentów).

Informuje się ponadto, iż 
w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej                             w Koź-
minku można składać wnioski 
o przyznanie Karty Dużej Ro-
dziny . 

 Karta Dużej Ro-
dziny przysługuje rodzi-
nie mającej na utrzyma-
niu                                                          co 
najmniej troje dzieci w wieku 
do ukończenia 18. roku życia, 
w przypadku, gdy dziecko uczy 
się w szkole lub szkole wyższej 
- do ukończenia 25. roku życia, 
natomiast bez ograniczeń wie-
kowych -  w przypadku dzieci 
legitymujących się orzeczeniem 
o umiarkowanym albo znacz-
nym stopniu niepełnosprawno-
ści.  
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Miejscowość Ulica Mieszkańcy
stali czasowi aktualni

AGNIESZKÓW 54 54
BOGDANÓW 260 260
CHODYBKI 455 455
DĄBROWA 163 163
DĘBSKO 366 366
DĘBSKO-DOSINEK 16 16
DĘBSKO-OSTOJA 110 110
DĘBSKO-OŚRO-DEK 156 1 157
EMILIANÓW 126 126
GAĆ KALISKA 206 2 208
GAĆ PAWĘZOWA 69 69
JÓZEFINA 120 120
KOŹMINEK AKACJOWA 4 4

ASNYKA 92 92
BOHATERÓW GETTA
WARSZAWSKIEGO

50 50

BRZOZOWA 25 25
CIASNA 21 21
KALISKA 153 12 165
KILIŃSKIEGO 52 1 53
KOCHANOWSKIEGO 20 1 21
KONOPNICKIEJ 131 1 132
KOPERNIKA 63 63
KOŚCIUSZKI 168 168
LIPOWA 51 51
LISKOWSKA 26 26
MICKIEWICZA 28 28
MIELĘCKIEGO 135 135
MIODOWA 75 2 77
NAKWASIŃSKA 133 133
OGRODOWA 73 73
PL.ŚW.Wawrzyńca 7 7
PLAC WOLNOŚCI 63 1 64
PRUSA 40 40
RÓŻANA 79 79
SIENKIEWICZA 82 4 86
SŁOWACKIEGO 24 24
SZKOLNA 35 35
TARGOWA 44 44
WARWARÓWKA 6 6
WIERZBOWA 96 1 97

Miejscowość Ulica Mieszkańcy
stali czasowi aktualni

KRZYŻÓWKI 283 1 284
KSAWERÓW 109 1 110
MARIANÓW 86 86
MŁYNISKO 182 2 184
MOSKURNIA 202 1 203
MUROWANIEC 17 17
NOWY KAROLEW 81 1 82
NOWY NAKWASIN 491 2 493
OSUCHÓW 160 160
OSUCHÓW-
PARCELA

127 127

OSZCZEKLIN 243 2 245
PIETRZYKÓW 329 1 330
POŚREDNIK 56 2 58
PRZYDZIAŁKI 10 10
RASZAWY 27 27
ROGAL 148 2 150
SŁOWIKI 169 1 170
SMÓŁKI 206 206
SOKOŁÓWKA 20 1 21
STARY KAROLEW 182 182
STARY NAKWASIN 230 230
TYMIANEK 161 6 167
ZŁOTNIKI 177 4 181
ZOSINA 5 5

Wykaz ilościowy mieszkańców

Stan na dzień: 30.04.2017 r.

Kod terytorialny: 3007052

Liczba mieszkańców ogółem w gminie: 7631 (stan na 30.04.2017 r.).

Statystyka rejestracji zdarzeń w okresie od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r.:

- urodzenia   - 37 (w tym: 20 chłopców i 17 dziewczynek),

- zgony   - 26 (w tym: 15 mężczyzn i 11 kobiet),

Uwaga! Wycinka drzew
Już wkrótce nowe zasady 

wycinki drzew i krzewów…       
          Wraz z nowym rokiem 

weszła w życie nowelizacja usta-
wy o ochronie przyrody z dnia 
16  grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 
2249), która zniosła wymóg wys-

tępowania o zgodę na wycinkę 
drzew niezwiązaną z działalnoś-
cią gospodarczą z posesji będą-
cych własnością osób fizycznych. 
Tymczasem Parlament kończy 
właśnie prace nad kolejnymi 
zmianami tej ustawy. Dlatego 

upominamy, iż planując wycinkę 
należy zapoznać się  z aktualnym 
stanem prawnym dotyczącym 
usuwania drzew i krzewów.  
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Bankiet Wielkanocny
23 kwietnia 2017r. w Restau-

racji Malaga w Koźminku odby-
ła się impreza integracyjna „Ban-
kiet Wielkanocny” Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów Koło w Koźminku. 
Na spotkanie przybyli Andrzej 
Miklas - Wójt Gminy Koźminek, 

Henryk Muszyński - Zastępca 
Wójta Gminy Koźminek oraz Ja-
cek Wolniaczyk - Przewodniczą-
cy Rady Gminy Koźminek.

 W spotkaniu wzięło udział 
ok. 50 osób i mamy nadzieję, że 
liczba ta będzie wzrastać. Pod-
czas takich spotkań uczestnicy 

mają okazję porozmawiać, po-
tańczyć przy muzyce na żywo, 
pośpiewać. Zabawy te mają inte-
grować starszych ludzi, dlatego 
już dziś zapraszamy do udziału 
w następnym spotkaniu senio-
rów z naszej Gminy.

Dzień Dziecka w Pietrzykowie
Dnia 3 czerwca 2017 roku od-

był się przy Kompleksie sportowo 
– rekreacyjnym w Pietrzykowie 
Festyn rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowany przez 
sołectwo i OSP Pietrzyków. Or-
ganizatorzy zapewnili wszystkim 
uczestnikom moc atrakcji, wśród 
których były: przejażdżki kucyka-
mi, zamek dmuchany, malowanie 
twarzy, różne konkurencje jak 

koło fortuny, strącanie puszek, 
kolarstwo sprawnościowe, przelot 
motolotni, która zrzucała cukier-
ki, wystawa zabytkowych staroci. 
Na szczególną uwagę zasługuje 
pokaz gaszenia pożaru w wy-
konaniu najstarszych strażaków 
z OSP Pietrzyków wraz z wozem 
konnym. Uczestnicy festynu mo-
gli skosztować swojskiego jadła: 
pieczoną kiełbaskę, kaszankę po-

darowaną z Zakładów Mięsnych 
Werblińskic, żurek a także ciasto 
ufundowane przez GS Samo-
pomoc Chłopska w Koźminku. 
Wszystkie atrakcje dla dzieci były 
za darmo. Nagrody za udział 
w konkurencjach ufundował BS 
Ziemi Kaliskiej oraz lokalni spon-
sorzy.

Jubileusz
5. Alicja i Lechosław Muszyńscy
6. Helena i Czesław Wolniaczy-

kowie
7. Krzysztofa i Stefan Karpisiewi-

czowie 
8. Janina i Henryk Wojciechow-

scy
9. Danuta i Bronisław Pławiak
10. Zofia i Jan Janik

11.Krystyna i Stanisław  Kupaj
Jubileusz Diamentowych Godów 

czyli 60-lecia pożycia małżeńskiego 
świętowali Państwo: 

1.Marianna i Józef Ratajczykowie
2.Daniela i Henryk Matuszako-

wie
Niestety ze względów zdrowot-

nych nie wszyscy zaproszeni mogli 
być obecni.

 Za ofiarną miłość i przykład życia 
we dwoje Dostojni Jubilaci obcho-
dzący Złote Gody otrzymali medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie 
i stosowne legitymacje. Wszyscy Ju-
bilaci zostali obdarowani kwiatami i  

pamiątkowymi dyplomami.
Za pomyślność i następne 50 lat 

we dwoje  wzniesiono toast lampką 
szampana.

Złotym Jubilatom z okazji 50-le-
cia pożycia małżeńskiego składamy 
najserdeczniejsze gratulacje oraz ży-
czenia zdrowia, pomyślności i szczę-
ścia na dalsze lata wspólnego życia.

Z-ca kierownika USC
Paulina Dzikowska

Węże spacerowe dla 
przedszkolaków

Najmłodsze dzieci z oddziałów 
przedszkolnych z 9 Gmin człon-
kowskich Stowarzyszenia LGD7 
otrzymały od naszej lokalnej gru-
py działania węże spacerowe. 

Mamy nadzieję, że przekazane 
węże bardziej zadbają o bezpie-
czeństwo dzieci podczas space-
rów, a same spacery dla dzieci 
i opiekunów będą bardziej przy-
jemne i weselsze. Kolorowe ma-

skotki mogą służyć także jako 
element do zabaw ruchowych 
i zajęć.

Do przedszkoli z obszaru na-
szych gmin członkowskich trafi-
ło łącznie 50 węży spacerowych. 
Upominki do placówek przed-
szkolnych przekazał Pan Jarosław 
Budka – Wiceprezes Stowarzy-
szenia LGD7.   

 M. Jaśkiewicz

dokończenie ze strony 1
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Nagrody w konkursie fotograficznym 
wręczone!

68 fotografii nadesłano na 
konkurs fotograficzny na „Naj-
ciekawszą Starą Fotografię przed-
stawiającą dawne życie mieszkań-
ców z obszaru Stowarzyszenia 
LGD7”.

Konkurs był skierowany do 
wszystkich mieszkańców zamiesz-
kujących obszar naszej LGD. Za-
daniem uczestników konkursu 

było odnalezienie starej fotografii 
dotyczącej życia mieszkańców 
i dostarczenie prac w wyznaczo-
nym terminie do biura Stowa-
rzyszenia LGD7. Stara fotografia 
w niniejszym konkursie to zdjęcia 
wykonane nie później niż do roku 
1975. Jeden uczestnik mógł zgło-
sić  do konkursu nie więcej niż 3 
zdjęcia, z uwzględnieniem więk-

szej ilości zdjęć sprzed 1945 roku.
Dla Laureatów Konkursu przy-

gotowaliśmy nagrody rzeczowe 
w postaci albumów fotograficz-
nych i przenośnych ładowarek – 
Power Bank. 

O wynikach konkursu infor-
mowaliśmy wcześniej, ale dla 
przypomnienia poniżej podajemy 
nazwiska Zwycięzców:

I Miejsca: Teresa Walęcka 
z Godziesz Wielkich, Kamila 
Karpisiewicz z Nowego Nakwa-
sina oraz  Aleksandra Drygała 
z Goliszewa, a także wyróżnienie 
dla Władysława Wróblewskiego 
z Rychnowa.

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za nadesłane zdjęcia a Lau-
reatom Konkursu serdecznie gra-
tulujemy!

  Monika Jaśkiewicz

Nabory 2014-2020
Pierwszy nabór wniosków 

o dofinansowanie w nowej per-
spektywie finansowej  na lata 
2014 – 2020 już za nami!

Lokalna Grupa Działania „Sto-
warzyszenie LGD7-Kraina Nocy 
i Dni”, w dniach:

 29 marca 2017r. – 12 kwiet-
nia 2017r., przeprowadziła na-
bór wniosków o dofinansowanie 
w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez spo-
łeczność” objętego PROW na lata 
2014-2020.

W wyniku przeprowadzonego 
naboru, do biura Stowarzysze-
nia „LGD7-Kraina Nocy i Dni” 
wpłynęło łącznie 57 wniosków. 

Wnioski można było składać 
bezpośrednio w biurze LGD7, 
w następującym zakresie tema-
tycznym:

• W ramach naboru 

nr 1/2017, w zakresie Dużej 
Infrastruktury: „Budowa i prze-
budowa infrastruktury kultural-
nej, turystycznej i rekreacyjnej 
wpływającej na rozwój kapitału 
społecznego”, wpłynęło łącznie 
10 wniosków, przy limicie dostęp-
nych środków w LGD w ramach 
naboru: 2 600 000 zł. Suma usta-
lonych przez LGD kwot wsparcia 
wynosi: 2 544 805 zł.

• W ramach naboru nr 
2/2017, w zakresie Dużej Infra-
struktury: „Lokalne dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze sprzy-
jające wzrostowi zaangażowania 
społeczeństwa w jego ochronę 
i wykorzystanie” ”, wpłynęły 2 
wnioski, przy limicie dostępnych 
środków w LGD w ramach na-
boru: 500 000 zł. Suma ustalo-
nych przez LGD kwot wsparcia: 
400 248 zł.

• W ramach naboru nr 

3/2017, w zakresie Podejmowa-
nia działalności gospodarczej: 
„Nowe firmy – nowy potencjał”, 
wpłynęło 28 wniosków, przy limi-
cie dostępnych środków w LGD 
w ramach naboru: 1000 000 zł. 
Suma ustalonych przez LGD 
kwot wsparcia: 1000 000 zł.

• W ramach naboru nr 
4/2017, w zakresie Rozwijania 
działalności gospodarczej: „Na-
sze firmy – nasze stabilne miejsca 
pracy”, wpłynęło 17 wniosków, 
przy limicie dostępnych środków 
w LGD w ramach naboru: 1000 
000 zł. Suma ustalonych przez 
LGD kwot wsparcia to: 954 461 
zł. 

Pełna dokumentacja z przepro-
wadzonego naboru, listy projek-
tów wybranych i nie wybranych 
do dofinansowania znajduje się na 
stronie internetowej Stowarzysze-
nia: www.lgd7krainanocyidni.pl

M. Jaśkiewicz

Kamykowe Wici
W sobotę 18 marca br. har-

cerki i harcerze z 40 DH „Zło-
ty liść” przy Gimnazjum im. 
Noblistów Polskich i 34 DH 
„Zielone berety” przy Szkole 
Podstawowej im. Andrzeja Mie-
lęckiego w Koźminku uczestni-
czyli w tegorocznych „Kamyko-
wych wiciach”. 

Mimo opadów deszczu ruszy-
liśmy łódzkimi śladami Kamiń-
skiego.

W autokarze wysłuchaliśmy 
gawędy komendanta hufca o ży-
ciu i działalności Aleksandra 
Kamińskiego. Po dotarciu do 
Łodzi zebraliśmy się w kręgu 
przy pomniku patrona naszego 
hufca w Parku Staromiejskim na 
wspólnym apelu zakończonym 
złożeniem kwiatów i zapale-
niem znicza. Następnie udali-

śmy się na ulicę Kamieńskiego, 
gdzie pod tablicą pamiątkową 
zapaliliśmy znicz.

W przyszłym roku spotkamy 
się ponownie- w okolicy czter-

dziestej rocznicy śmierci patro-
na naszego hufca.

Izabela Czechowska 40 DH
i Katarzyna Załecka 34 DH

Wiosna Cekowska

Biegi Uliczne „WIOSKA 
CEKOWSKA”

22 kwietnia 2017r. w Ceko-
wie odbyły się XXII Biegi 
Uliczne „Wioska Cekowska”. 

Podczas tegorocznej edycji, 
oprócz Biegu Głównego na dy-
stansie 5 km i Biegu Przedszko-
laka, po raz pierwszy odbył się 
Bieg Rodzinny.  

W biegu głównym na 5 km 
udział wzięło 126 biegaczy, 

w tym 26 pań.  Najlepszy czas 
15 minut i 14 sekund w tym 
dystansie uzyskał Volody-
myr Timaschov, a wśród pań 
najlepszy czas 17 minut i 17 
sekund uzyskała Valentyna 
Kiliarska. Faworyci to repre-
zentanci Ukrainy. Gminę Koź-
minek godnie reprezentowali 
Zbigniew Gawron, Jacek Rosz-
ak i Zbigniew Nowak a w Bie-
gu Rodzinnym udział wzięli 
Monika Nowak z synem Ma-

teuszem oraz jej mąż Zbigniew 
Nowak z synem Patrykiem, 
którzy zajęli I miejsce w IV ka-
tegorii wiekowej klasy V i VI. 
Biegi rodzinne miały na celu 
wzmacnianie więzi rodzinnych 
i upowszechnianie zdrowego 
trybu życia. Każdy z uczestni-
ków otrzymał pamiątkowy me-
dal, a najlepsi biegacze i druży-
ny puchary i nagrody. 

Przegląd tańca w Liskowie
 XIII Powiatowy Przegląd 

Formacji Tanecznychw Lisko-
wie

22 kwietnia 2017r. na XIII 
Przeglądzie Formacji Tanecz-
nych odbywającym się w Lisko-
wie wzięło udział  15 zespołów 
tanecznych, które oceniało jury 
w składzie :

- Agata Wierzejska - Holew-
ska (Przewodnicząca jury) – 
Wydział Kultury i Sztuki Urzę-
du Miejskiego w Kaliszu,

- Tobiasz Uniejowski  - tancerz 
towarzyski, finalista Mistrzostw 
Świata z Barcelony, dwukrotny 
Mistrz Polski w tańcach laty-
noamerykańskich i standardo-
wych, 9-krotnych medalista 
Mistrzostw Polski, zwycięzca 
Crystal Palace w Londynie, 
Rimini Open we Włoszech, czy 

Granollers w Hiszpanii. Trener, 
choreograf, 

- Błażej Ławecki – tancerz 
i instruktor HIP- HOP w cen-
trum Tańca Wypych.

Grupy rywalizowały ze sobą 
w trzech kategoriach wieko-
wych:

-  kl. I – III - szkoła podsta-
wowa;

-  kl. IV – VI - szkoła podsta-
wowa;

-  kl. I – III – gimnazjum;
 oraz tanecznych:
-aerobic 
-disco-dance 
-inne propozycje tanecz-

ne (taniec towarzyski, taniec 
współczesny, inscenizacja ta-
neczna).

W przeglądzie brały udział 
również zespoły z Gminy Koź-
minek:

1. SŁONECZKA - ze 
Szkoły Podstawowej w Koź-
minku- instruktor Małgorzata 
Nawrocka;

2. FINEZJA - z Gim-
nazjum im. Noblistów Polskich 
w Koźminku - instruktor Wan-
da Pietrzykowska

Jury przyznało puchary i dy-
plomy następującym zespołom 
reprezentującym 

Gminę Koźminek:
- w kat. klas I-III  Szkoły Pod-

stawowej - zespół SŁONECZ-
KA zajął III miejsce

- w kat. klas I – III gimna-
zjum – zespół FINEZJA otrzy-
mał wyróżnienie

Pozostałym uczestnikom wrę-
czono pamiątkowe puchary oraz 
dyplomy. 
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W dniu 11 kwietnia 2017 r. od-
były się dwa konkursy na stanowi-
sko dyrektora Publicznego Przed-
szkola w Koźminku i dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Andrzeja 
Mielęckiego w Koźminku.

Na konkurs na stanowisko 
dyrektora Publicznego Przed-
szkola w Koźminku wpłynęła 

jedna oferta. W wyniku przepro-
wadzonej procedury konkursowej 
kandydatem na stanowisko dy-
rektora Publicznego Przedszkola 
w Koźminku została Pani Maria 
Narowska. 

Na konkurs na stanowisko dy-
rektora Szkoły Podstawowej im. 
Andrzeja Mielęckiego w Koź-

minku wpłynęły dwie oferty. 
W wyniku przeprowadzonej 
procedury konkursowej kandy-
datem na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Andrzeja 
Mielęckiego w Koźminku została 
Pani Iwona Chojnacka- Adamus. 

M. Kurek

Konkursy na dyrektora  
w jednostkach oświatowych

Rada Gminy Koźminek dnia 
30 marca 2017 r. podjęła uchwa-
łę nr XXV/193/2017 w sprawie 
dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego.

Zgodnie z zapisami ww. 
uchwały:

1. Szkoła Podstawowa im. An-
drzeja Mielęckiego o strukturze 
organizacyjnej obejmującej kla-
sy I-VI z siedzibą w Koźminku, 
przekształca się z dniem  

1 września 2017r. w ośmiolet-

nią szkołę podstawową o struk-
turze organizacyjnej klasy I-VIII.

2. Szkoła Podstawowa im. św. 
Jana Pawła II o strukturze orga-
nizacyjnej obejmującej klasy I-VI 
z siedzibą w Moskurni, prze-
kształca się z dniem  

1 września 2017r. w ośmiolet-
nią szkołę podstawową o struk-
turze organizacyjnej klasy I-VIII.

3. Szkoła Podstawowa im. 
Wincentego Witosa o strukturze 
organizacyjnej obejmującej klasy 
I-VI z siedzibą w Nowym Na-

kwasinie, przekształca się z dniem 
1 września 2017r. w ośmioletnią 
szkołę podstawową o strukturze 
organizacyjnej klasy I-VIII.

4. Gimnazjum im. Noblistów 
Polskich z siedzibą w Koźminku 
z dniem 1 września 2017r. włącza 
się do Szkoły Podstawowej im. 
Andrzeja Mielęckiego z siedzibą 
w Koźminku.  

 M.Kurek

Reforma systemu oświaty

Festyn rodzinny w Dębsku
i dzięki którym z ich twarzy nie 
znikał uśmiech. Wszystkie dzieci 
tego dnia wielokrotnie zostały ob-
darowane słodyczami. 

Nie małą atrakcją zarówno dla 
dzieci, jak i starszych był pokaz 
gaszenia samochodu przygoto-
wany przez OSP z Liskowa.  Po 

pokazie każdy mógł obejrzeć wóz 
strażacki. 

Wszyscy przybyli goście mogli 
skosztować ciast przygotowanych 
przez panie z Dębska, chleba ze 
smalcem, ogórków kiszonych oraz 
kiełbaski i kaszanki z grilla. 

10 czerwca 2017r. w Dębsku 
przy OSP odbył się Festyn ro-
dzinny zorganizowany przez so-
łectwo oraz OSP Dębsko. Tego 
dnia dla wszystkich przybyłych 
gości czekała moc atrakcji. Zapro-
szono animatorów zabaw, którzy 
zapewnili dzieciom wiele zabaw 
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Gminne Święto Strażaka
również poświęcenie busa, który 
udało się pozyskać jednostce OSP 
ze Starego Karolewa dzięki dotacji 
z budżetu Gminy Koźminek oraz 
dofinansowaniu z Banku Spół-
dzielczego Ziemi Kaliskiej w Koź-
minku.  Poświęcenia dokonał 
ksiądz proboszcz Maciej Jóźwiak 
z parafii Koźminek.

Gratulacje z okazji jubileuszu 
70 lecia jednostki na okoliczno-
ściowym adresie przekazali Wójt 
i Rada Gminy Koźminek. Wójt 
przekazał również okolicznościo-
we podziękowanie wieloletniemu 
Prezesowi Gminnemu OSP Jó-
zefowi Bryle oraz złożył życzenia 

z okazji Święta Floriana Wszyst-
kim obecnym Druhom. Statuetki 
dla Dh Józefa Bryły i jednostki 
OSP Stary Karolew,  przekazał tak-
że w imieniu wszystkich jednostek 
OSP  Prezes Zarządu Gminnego 
OSP w Koźminku Dh Jan Toma-
ska. Zarząd Gminny OSP wręczył 
także pamiątkową statuetkę w po-
dziękowaniu za wieloletnią współ-
pracę Z-cy Wójta Henrykowi Mu-
szyńskiemu. Listy  gratulacyjne za 
dotychczasową współpracę z OSP 

otrzymali od Zarządu Gminnego 
Związku OSP RP w Koźminku: 
Wójt i Rada Gminy Koźminek, 
Komendant Miejski PSP w Kali-
szu. Podziękowanie od OSP Stary 
Karolew otrzymali: Wójt i Rada 
Gminy Koźminek oraz Prezes 
Banku Spółdzielczego w Koźmin-
ku.

W Święcie Floriana wzię-
li udział: Wójt Andrzej Miklas, 
Poseł do Europarlamentu UE 
Andrzej Grzyb, Prezes Zarządu 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Kaliszu Dh Krzysztof Nosal, 
Wiceprezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP Dh Paweł Sobczak, Ko-
mendant Miejski PSP w Kaliszu 
Starszy kapitan Sławomir Kotoń-
ski, Prezes Banku Spółdzielczego 
Ziemi Kaliskiej Grzegorz Ponia-
towski,  Radni Gminy Koźminek, 
ksiądz proboszcz parafii Koźminek 
Maciej Jóźwiak oraz Prezes GOS 
Zieloni Koźminek Tomasz Kałach.

W tym dniu strażacy z OSP 

Koźminek przeprowadzili również 
szkolenie pn. „Działania ratowni-
czo-medyczne”, w którym wzięli 
udział wszyscy obecni druhowie. 

Po szkoleniu,  defiladzie 
i rozformowaniu szyków udano 
się na wspólny posiłek do strażnicy 
po którym wysłuchano koncertu 
gminnej orkiestry dętej z Koźmin-
ka. 

Posiłek został przygotowany 
przez następujące panie: Bogu-
miłę  Tomczyńską, Monikę  Biał-

czyk, Małgorzatę Szklarek, Emilię  
Szklarek, Irenę  Janczarek , Elżbietę  
Kuczyńską, Justynę Kuczyńską, 
Aleksandrę  Kuczyńską, Moni-
kę  Wietrzyk , Natalię  Wietrzyk, 
Wiolettę Trzebińską, Klaudię 
Trzebińską, Dorotę Pogorzelec, 
Weronikę  Pogorzelec, Marię  
Pogorzelec, Elżbietę Marciniak,  
Barbarę  Marcinkowską, Renatę  
Śledź, Magdalenę  Śledź, Danu-
tę  Marcinkowską, Renatę  Wilk, 
Annę  Młynarczyk i Barbarę  Igna-
siak.

Fot. M. Kaczmarek
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IX Spotkanie Dęciaków - 4 czerwca 2017pyta” z Konina, która wprowadziła 
wszystkich w nastrój biesiady.

Dzięki wsparciu sponsorów 
dzieci mogły bezpłatnie korzystać 
z zamków dmuchanych, natomiast 
wszyscy przybyli goście mogli 
skosztować swojskiego jadła – był 
chleb ze smalcem, ogórki kiszone 
oraz placek drożdżowy.

Sponsorami tegorocznego IX 
Spotkania Dęciaków byli: BS 

Ziemi Kaliskiej, GS Samopomoc 
Chłopska w Koźminku, Stowarzy-
szenie LGD 7 - Kraina Nocy i Dni, 
Gospodarstwo Ogrodnicze Aldony 
i Tomasza Majerowicz.

Podczas spotkania zostały wrę-
czone dyplomy oraz odznaki Połu-
dniowo-Wielkopolskiego Związku 
Chórów i Orkiestr. Dyplomy za 
działalność w amatorskim ruchu 
muzycznym otrzymali:

- Ola Włodarska
- Marek Harasny
- Adam Trzeciak.
Odznaki otrzymali:
- złotą – Zbigniew Marszał
- srebrne – Jan Rajch oraz Irene-

usz Kręciołek
- brązową – Mariusz Kowalczyk.
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Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Koźminku

Dni Ziemi obchodzone 22 
kwietnia to czas, kiedy ludzie na 
całym świecie łączą siły, aby uświa-
domić wszystkim, że wspaniałe 
dary przyrody trzeba wykorzysty-
wać mądrze - tak, aby starczyło ich 
dla przyszłych pokoleń. Musimy 
być przyjaciółmi przyrody - eko-
logami i dbać o środowisko. Bu-
dzenie wśród dzieci i młodzieży 
współodpowiedzialności za stan 
środowiska w przyszłości, poczu-
cia troski o stan czystości najbliż-
szego otoczenia oraz wychowanie 
w duchu miłości i szacunku do 
przyrody, to główne cele tegorocz-
nych obchodów Dnia Ziemi w na-
szej szkole, które odbyły w środę 

26 kwietnia.
 Uczniowie klas IIb i IId oraz 

uczennice  z koła wokalnego klas 
I-III przygotowały pod kierun-
kiem pań: Kingi Korzekwa i Mał-
gorzaty Nawrockiej  akademię.  Na 
uroczystość zaprosiliśmy gości: 
panią Jolantę  Wieruszewską  in-
spektora ds. środowiska  UG Koź-
minek, pana Jacka Bartczaka  ko-
ordynatora działań Kół Młodych 
Przyrodników  Powiatu Kaliskie-
go oraz  panów: Jacka Czerniaka 
i Rafała Miklasa z Nadleśnictwa 
Kalisz.

  Dzieci recytowały wiersze 
i przedstawiły scenkę wcielając 
się w role zwierząt zatroskanych 

o stan środowiska naturalnego .  
Zaśpiewały  sześć piosenek o treści 
ekologiczno- przyrodniczej inter-
pretując  ich rytm i treść tańcem.

 Po części artystycznej ucznio-
wie naszej szkoły mieli okazję 
zobaczyć prezentację ukazującą 
zwierzęta żyjące w lasach  gminy 
Koźminek przygotowaną przez 
pana Rafała Miklasa.

 Na koniec głos zabrała pani dy-
rektor Marianna Chenczke, która 
podziękowała dzieciom za wysiłek 
włożony w przygotowanie akade-
mii oraz wyraziła nadzieję, że tro-
ska o środowisko naturalne będzie 
priorytetem w życiu codziennym 
naszych uczniów.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci, to święto 
obchodzone co roku 2 kwiet-
nia,                    w dzień urodzin 
duńskiego baśniopisarza Hansa 
Christiana Andersena.  Ma  ono 
na celu rozpowszechnienie ksią-
żek dla dzieci, wspieranie czytania 
przez najmłodszych oraz promo-
wanie wartościowej literatury dla 
młodego czytelnika.

W Szkole Podstawowej 
w Koźminku święto to obchodzi-
liśmy w poniedziałek 3 kwietnia.  
Na uczniów odwiedzających tego 
dnia szkolną bibliotekę czekały 
„książki niespodzianki”, czyli po-

zycje owinięte szarym papierem. 
Czytelnicy dopiero po odpako-
waniu dowiadywali się jaką książ-
kę udało się im wypożyczyć. Jak 
wiadomo ludzie lubią być zaskaki-
wani. Czasem czytelnicy nigdy by 
po dany tytuł nie sięgnęli, a dzięki 
akcji tak się stało. 

Zabawa “przyłapani z książką” 
polegała  na obdarowaniu słod-
kim upominkiem każdego ucznia, 
który 3 kwietnia miał przy sobie 
książkę inną niż podręcznik.  

W bibliotece natomiast odby-
ło się spotkanie z uczniami klas 
I – III, podczas którego tworzyli 
„lapbooki” związane z wierszami 

Jana Brzechwy. Jest to ciekawe 
narzędzie, które może urozmaicić 
naukę nawet trudnych zagadnień. 

Dopełnieniem wszelkich in-
formacji dotyczących książek 
dla dzieci, była gazetka „17 zalet 
czytania książek”.  Zostały one 
opracowane przez Szwedzką Aka-
demię Literatury Dziecięcej.

Pokazują jaką ogromną satys-
fakcję, radość i korzyści daje czy-
tanie. Trzeba znaleźć tylko to, co 
naprawdę lubimy, co nas interesu-
je. Jeśli chcemy przełamać mono-
tonię – czytajmy! 

Grażyna Siewieja

Koźminianki w Kaliszu
Młode „Koźminianki” triumfują 

na festiwalu w Kaliszu.
Już po raz jedenasty 27 maja 

2017r. w Szkole Podstawowej nr 
16 w Kaliszu zabrzmiały dźwięki 
kujawiaka, oberka czy też krakowia-
ka. Na scenie pełnej kwiatów, traw 
i zbóż pojawili się młodzi artyści, 
prezentując piękne regionalne stroje 
i oryginalne wykonania polskiego 
folkloru. Jak zawsze było kolorowo 
i radośnie.

W tegorocznym  festiwalu wzięło 
udział 70 uczniów ze szkół z Kalisza 
i powiatu. W jury zasiadły panie: 
Arleta Piotrowska, Violetta Graczyk 
i Magdalena Piekarska. 

Szkołę Podstawową w Koźminku 
reprezentował  Krystian Matuszak 
śpiewając „ Furmana” z repertuaru 
„ Mazowsza” oraz zespół wokalny 
„Koźminianki” prezentujący pio-
senkę „  W moim ogródeczku”.

Po długich obradach jury pos-

tanowiło przyznać  Krystianowi 
wyróżnienie, natomiast  zespół 
został najwyżej oceniony zajmując 
I miejsce na tym festiwalu.

Oto skład „ Koźminianek”:  Julita 
Tomczak, Maja Tomczak, Julia Gr-
zelak, Marika Wojtczak, Agnieszka 
Góralczyk, Maja Burdelak. Wszys-
tkie dziewczynki są uczennicami 
klasy drugiej.

 Uczniów do występu przygoto-
wała pani Małgorzata Nawrocka.

Dzień Dziecka w Przedszkolu
Dzień Dziecka w Publicznym 

Przedszkolu w Koźminku upłynął 
pod hasłem “Wakacyjny zawrót 
głowy” i został przeprowadzony 
przez grupę animatorów Happy 
Kids z Sieradza.  Festyn został 
zorganizowany przez Radę Ro-
dziców, którzy do końca wspólnie 
z nauczycielkami 
czuwali nad bezpie-
czeństwem i dobrą 
zabawą dzieci. Pro-
gram przygotowany 
przez  animatorów 
był bogaty i ciekawy. 
Pojawiły się zabawy 
animacyjne: wyścigi 
w workach, tor prze-
szkód, zabawy zręcz-
nościowe, zabawy 
z chustą Klanzy, tu-
nele animacyjne, krę-
gle nagłowne i wiele 
innych. Dzieci mogły 
zjechać z ogromnej 
zjeżdżalni, a także 

pobawić się na dmuchanym torze 
przeszkód. Animatorzy malowali 
również twarze naszych podopiecz-
nych, a także wykonali kolorowe 
tatuaże. Sporym zainteresowaniem 
szczególnie wśród chłopców cieszył 
się Pit Stop, czyli atrapa formuły 
wyścigowej. Animatorzy zorgani-

zowali także warsztatowy zawrót 
głowy, podczas którego dzieci mo-
gły wykonać magnesowe cuda czy 
playmaisy, które zabrały z sobą. 
Dziękujemy Rodzicom za zorgani-
zowanie festynu, a animatorom za 
wszystkie atrakcje.  

A. Dominiak
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Już po raz drugi 11 czerwca 
2017r.)  odbył się Festyn Rodzin-
ny zorganizowany przez Dyrekto-
ra Szkoły p. Marianne Chenczkę, 
Radę Rodziców oraz pracowników 
Szkoły Podstawowej im. Andrzeja 
Mieleckiego w Koźminku. Hasłem 
przewodnik imprezy był temat pro-
jektu edukacyjnego „Czas na zdro-
wie”. W jego ramach uczniowie 
realizowali zadania mające na celu 
propagowanie korzyści wynikają-
cych z powrotu do natury poprzez 
zdrowe odżywianie i korzystanie 
z ekologicznych certyfikowanych 
produktów oraz opuszczenie wy-
godnej pozycji siedzącej na rzecz 
aktywności fizycznej.

 Grupa projektowa „Limonkowe 
dziewczyny” przygotowała stano-
wisko degustacyjne, na którym zna-
lazły się zdrowe kanapki, szaszłyki 
owocowe, koktajle pomidorowe, 
wody smakowe oraz produkty lo-
kalnych producentów- Piekarni 
GS „Samopomoc Chłopska”, Ma-
sarni Koźminek, Ogrodnictwa 
Dziubek, Ogrodnictwa Państwa  
Wojciechowskich, firmy Edal, firmy 
CEKO oraz firmy Bakoma. Pod-
czas imprezy uczestnicy mogli obej-
rzeć filmy o zdrowym odżywianiu 
i aktywności fizycznej pt.: „Śmiet-
nik w mojej głowie”. Nie zabrakło 
również zabaw ruchowych dla 
dzieci i dorosłych. Starsi uczniowie 
mieli okazje sprawdzić swoich sił 
biorąc udział w zawodach sporto-
wych podczas konkurencji przecią-
gania liny, biegu w workach, biegu 
z woreczkiem na głowie, prowadze-
nia piłeczki kijem hokejowym oraz 
w skoku w dal z miejsca. Dla miło-
śników muzyki i tańca nie zabrakło 
aktywności fizycznej przy muzyce 

podczas aerobiku prowadzone-
go przez zawodową instruktorkę 
fitness oraz tańca integracyjnego 
„Belgijki”. Grupa projektowa miała 
również przyjemność gościć Panią 
Dorotę Okoń – specjalistę diete-
tyki i planowania żywienia, która 
przygotowała dla najmłodszych 
uczestników konkurs plastyczny 
i wykład o tematyce zdrowego od-
żywiania. Służyła również poradą 
na stanowisku konsultacyjnym. 

Na przybyłych czekało mnóstwo 
atrakcji i niespodzianek. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się pokaz 
pierwszej pomocy zaprezentowa-
ny przez Ochotniczą Straż Pożar-
ną z Koźminka oraz stanowisko 
przygotowane przez Nadleśnictwo 
z Kalisza. Podczas trwania festy-
nu nie zabrakło również pokazu 
uczniowskich talentów muzycz-

nych (min. chóru szkolnego, zespo-
łu „Ekoludki”) oraz recytatorskich. 

Podczas imprezy każdy mógł 
wziąć udział w loterii fantowej, 
w której do wygrania był rower  
miejski. Przybyli mogli się posilić 
przepysznym ciastem w kawia-
rence lub swojskim jadłem. Dla 
najmłodszych przygotowano dar-
mowe lody i owoce z czekoladą 
z fontanny. Na trochę starszych 
czekała strzelnica. Chwile te można 
było uwiecznić w fotobudce. 

Cała społeczność szkolna pra-
gnie jeszcze raz serdecznie po-
dziękować wszystkim sponsorom. 
Dzięki ich ofiarności, współpracy 
i zaangażowaniu rodziców moż-
liwe będzie dalsze doskonalenie 
komfortu pracy naszych uczniów.

Monika Poroś

Festyn w szkole w Koźminku
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  XVI  Ogólnopolski Tydzień  
Czytania Dzieciom

Już po raz szesnasty Fundacja 
„ABCXXI - Cała Polska czyta 
dzieciom” organizuje w pierwszym 
tygodniu czerwca Ogólnopolski 
Tydzień Czytania Dzieciom. Jest to 
największe doroczne święto w ra-
mach, trwającej nieprzerwanie od 
2001 roku, kampanii społecznej 
„Cała Polska czyta dzieciom”. 

W Szkole Podstawowej w Koź-
minku również przeprowadziliśmy 
wiele działań związanych z obcho-
dami tego święta.

Rozpoczęliśmy od „pikniku 
z książką”,  podczas którego okaza-
ło się, że książki można czytać wszę-
dzie i o każdej porze.

W środę, 7 czerwca gościliśmy 
przedszkolaków z Publicznego 

Przedszkola w Koźminku, którzy 
wraz z uczniami z klas I – III obej-
rzeli inscenizację pt. „Zamieszanie 
w krainie bajek” zaprezentowaną 
przez zespół EXTRAKLASA. 
Przedstawienie zostało przygoto-
wane przez panie N.Tyczyńską-
-Cholajdę oraz K.Jarzębską-Hara-
sną. Uczniowie poznali także „17 
zalet czytania książek”, które mamy 
nadzieję uświadomiły im jak duże 
znaczenie ma czytanie.

Przez cały tydzień w bibliotece, 
świetlicy oraz klasach nauczyciele 
prezentowali fragmenty książek, 
które miały za zadanie zachęcić 
uczniów do czytania. 

Na zakończenie obchodów 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czyta-

nia Dzieciom odbyło się spotkanie 
„opowieści kredką malowane”. Po 
wysłuchaniu fragmentu książki 
pt. „Cudaczek Wyśmiewaczek” 
uczniowie mięli okazję do tworze-
nia prac plastycznych inspirowa-
nych wysłuchanym utworem. 

Czytelnictwo to ważna sfera 
w życiu dziecka, bowiem rozwija 
wrażliwość estetyczną, wpływa na 
rozwój intelektualny, kształtuje wy-
obraźnię i postawę twórczą, rozwi-
ja życie emocjonalne, ma doniosłe 
znaczenie w dziedzinie wychowa-
nia społecznego. Czytajmy więc jak 
najczęściej swoim dzieciom.

G.Siewieja
M.D.Józefiak

Już po raz dwudziesty drugi, 
6 czerwca 2017r. w Szkole Pod-
stawowej w Koźminku odbył się  
Konkurs Recytatorski Poezji Po-
etów Wielkopolskich. W kon-
kursie, nad którym patronat po 
raz kolejny objął wójt Gminy 
Koźminek, pan Andrzej Miklas, 
prezes Banku Spółdzielczego 
Ziemi Kaliskiej, pan Grzegorz 
Poniatowski oraz Stowarzysze-
nie LGD7 – Kraina nocy i dni, 
wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych z  Ciepielewa,  
Moskurni, Nowego Nakwasina 
oraz Koźminka, a także przed-
stawiciele gimnazjum w Rajsku 
i Koźminku.

Zmagania recytatorskie 
uczniów oceniało niezależne jury 
w składzie: pani Katarzyna Mu-

szyńska – referent Referatu Roz-
woju, Promocji, Sportu i Kultu-
ry Urzędu Gminy w Koźminku,  
pani Natalia Sobczak -  pra-
cownik Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Koźminku oraz pani 
Grażyna Siewieja – nauczyciel 
ze Szkoły Podstawowej w Koź-
minku.

W kategorii szkół podsta-
wowych zwyciężyła Aleksandra 
Kaczmarek (Ciepielew), drugie 
miejsce zajął Mikołaj Domagała 
(Moskurnia), natomiast trzecie 
Natalia Woźniczak (Koźminek) 
oraz Dawid Gawron (Moskur-
nia). Na szczeblu gimnazjum 
najlepsza okazała się Patrycja 
Kalinowska (Koźminek), dru-
gie miejsce zajęła Justyna Ant-
czak (Rajsko), natomiast trzecie 

Aleksandra Świerek (Koźminek). 
Wyróżnienie za szczególne umie-
jętności recytatorskie otrzymała 
Oliwia Piekarska (Koźminek).

Nagrody laureatom wręczyła 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Koźminku, pani Marianna 
Chenczke, która gratulowała 
uczniom wrażliwości  oraz umie-
jętności recytatorskich i życzyła 
powodzenia podczas zmagań 
w kolejnych latach. Na zakoń-
czenie konkursu swoje umiejęt-
ności recytatorskie zaprezento-
wali laureaci.

Organizacją konkursu zajęły 
się panie G.Siewieja, M.Trawnik, 
W.Domagała oraz D.Paruszew-
ska.

G.Siewieja

XXII  Konkurs Recytatorski Poezji 
Poetów Wielkopolskich

Dentysta w przedszkolu
14 czerwca 2017r. w Publicz-

nym Przedszkolu w Koźminku go-
ściliśmy panią Aleksandrę Miller, 
która jest lekarzem stomatologiem. 
Pani Doktor opowiedziała nam na 
czym polega jej praca i zapewni-
ła, że gabinet stomatologiczny to 
nic strasznego. Pani Aleksandra 
przedstawiła dzieciom prezentację, 

w której to zawarła wszystkie klu-
czowe aspekty dotyczące higieny 
jamy ustnej. Dzieci z dużym za-
angażowaniem i zainteresowniem 
brały udział w dyskusji. Na koniec 
spotkania każde dziecko otrzyma-
ło kolorowankę. Dziękujemy za 
przyjęcie zaproszenia. 

Autor: A. Dominiak

Olimpiada
“W zdrowym ciele, zdrowy 

duch”- to powiedzenie przyświe-
cało dzisiejszej Olimpiadzie Spor-
towej, która odbyła się w Publicz-
nym Przedszkolu w Koźminku. 
Zawody rozpoczęły się od recytacji 
wierszy związanych ze zdrowiem, 
które zostały zaprezentowane przez 
każdą grupę wiekową.  Następnym 
punktem była rozgrzewka, która 
z pewnością ożywiła dzieci i dodała 
energii na całe zawody. Zabawy spor-

towe dobrane były odpowiednio do 
każdej grupy wiekowej. Dzieci z du-
żym zaangażowaniem wykonywały 
wszystkie ćwiczenia, dopingując 
siebie nawzajem. Na koniec dzieci 
odtańczyły wspólny taniec i dostały 
breloczki w formie odblasków. Tego 
typu przedsięwzięcia nie tylko pro-
mują zdrowie i kształtują sprawność 
fizyczną, ale uczą także zasad zdro-
wej rywalizacji. 

Autor: A. Dominiak

Zuzia Pogorzelec -  
I miejsce

Zuzanna Pogorzelec- laureatką 
konkursu recytatorskiego

W dniu 7 czerwca 2017r. 
w ODN w Kaliszu obył się XII 
Powiatowy Konkurs Recytatorski 
dla uczniów klas I-III. I miejsce 
w kategorii klas I zdobyła Zuzan-

na Pogorzelec- uczennica Szkoły 
Podstawowej w Moskurni. Zuzia 
zaprezentowała wiersz Doroty 
Gellner “Zły humorek”. Uczen-
nicę do konkursu przygotowała 
pani Iwona Durman.

Serdeczne gratulacje!
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Cyberbezpieczeństwo
W Szkole Podstawowej w  

Nowym Nakwasinie,  obser-
wując zachowania  uczniów                  
i dzieci,  a także w odpowie-
dzi na list Minister Eduka-
cji Narodowej,  w związku                                 
z pojawiającym się zagroże-
niem w Internecie, podjęto 
działania mające na celu uświa-
domienie uczniom  i rodzicom 
skali zagrożeń wynikających  z  
korzystania z zasobów sieci.

Na spotkaniu z rodzicami 
przedstawiono wyniki ankiet 
skierowanych do uczniów i ro-
dziców na temat czasu, jaki 
spędzają uczniowie przy kom-
puterze, świadomego doboru 
treści,                                  kontro-
li ze strony rodziców i relacji 
z rodziną i rówieśnikami.

Rodzice obejrzeli przykłady 
gier komputerowych dostęp-

nych w sieci. Zwrócono uwagę 
na drastyczność scen, słownic-
two i możliwość utożsamiania 
się z bohaterem gry. Ucznio-
wie przedstawili scenkę z życia 
współczesnej rodziny pochło-
niętej wirtualnym światem.

Uczniowie otrzymali wska-
zówki od swoich starszych 
kolegów z Gimnazjum w Koź-
minku, którzy gościnnie wystą-
pili w naszej szkole w ramach 
Dni Bezpiecznego Internetu. 
Może scenki rodzajowe poparte 
prezentacjami komputerowy-
mi, plakaty i komentarz słow-
ny przekazany przez starszą 
młodzież, już nieco bardziej 
doświadczoną w internetowej 
tematyce, bardziej trafią do 
młodszych odbiorców ?

Na zajęciach komputero-
wych i godzinach wychowaw-

czych, uczniowie są informo-
wani                     o wpływie gier 
komputerowych na koncen-
trację, zaniedbywanie nauki, 
aktywność fizyczną, kontakty 
z rodziną i rówieśnikami. 

Zwieńczeniem działań było 
przekazanie ulotek ze wska-
zówkami dla rodziców, doty-
czącymi zachowania bezpie-
czeństwa w korzystaniu z gier 
komputerowych, informacji, 
gdzie można szukać pomocy 
i oznaczeniach gier kompute-
rowych.

Mamy nadzieję, że nasze 
działania przyniosą zamierzony 
cel i korzystanie z Internetu, 
jakże modnego ostatnio, stanie 
się świadome, bezpieczne i roz-
sądne.

Katarzyna Szydłowska

30 maja 2017r. odbył się  tur-
niej warcabowy o tytuł Mistrza 
świetlicy w warcabach w Szkole 
Podstawowej w Koźminku

Od kilku już lat w naszej 
świetlicy rozgrywany jest turniej 
warcabowy o tytuł Mistrza świe-
tlicy w warcabach. W tym roku 
swój udział zgłosiło 13 zespołów, 
po dwie osoby z klasy. Konkurs 
odbył się 30 maja 2017r. w świe-
tlicy. Głównym celem turnieju 

była popularyzacja tej gry wśród 
uczniów, rozwijanie ich uzdol-
nień, spostrzegawczości oraz miła 
forma spędzania wolnego czasu. 
Dzięki tej grze nasi wychowan-
kowie uczą się współzawodnictwa 
i koncentracji.

Po zaciętej walce wyłoniono 
zwycięzców. 

W klasach I – III mistrzem zo-
stał – Kajetan Adamczyk z IIIb, 
a w klasach IV – VI – Szymon 

Pietura z VIb. 
Na zakończenie zwycięzcy 

otrzymali zasłużone dyplomy 
i nagrody. Zorganizowaniem 
całej imprezy zajęły się panie M. 
D. Józefiak – kierownik świetlicy 
i G. Siewieja – nauczyciel biblio-
teki.

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

XV Festiwal Teatrów Szkolnych 
w Koźminku

Już po raz kolejny zaprosili-
śmy uczniów z okolicznych szkół 
i gmin do wzięcia udziału w XV 
Festiwalu Teatrów Szkolnych, któ-
ry odbył się 25 maja 2017r. Tym 
razem swój udział zgłosiło siedem 
zespołów – łącznie 104 uczniów. 

Głównym celem tej imprezy 
było kształtowanie wrażliwości 
artystycznej młodych aktorów, 
rozwijanie zainteresowań uczniów 
i poczucia własnej wartości po-
przez występ publiczny, umie-
jętność współdziałania w grupie 
i sprawdzenie możliwości i za-
interesowań aktorskich naszych 
uczniów. Oczywiście, jak co roku 

patronat nad całym festiwalem 
objął Wójt Gminy Koźminek – 
Andrzej Miklas, prezes Banku 
Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej 
– Grzegorz Poniatowski i Stowa-
rzyszenie „LGD7 – Kraina Nocy 
i Dni”.

Przygotowaniem całej uroczy-
stości zajęły się panie: Mariola Do-
rota Józefiak, 

Grażyna Siewieja, Mirosława 
Broniecka i Katarzyna Harasna. 

Jury w składzie:
Marianna Kurek – przedstawi-

ciel Urzędu Gminy Koźminek
Monika Nowak - przedstawiciel 

Urzędu Gminy Koźminek
Elżbieta Włodarczyk – przed-

stawiciel Banku Spółdzielczego 
w Koźminku

przyznało nagrody za najlepszy 
spektakl i najlepsze kreacje aktor-
skie.

Po krótkich obradach jury jed-
nogłośnie zdecydowało:

W klasach I-III
I miejsce – Extraklasa z Koź-

minka – „Zamieszanie w krainie 
bajek”

II miejsce – Uczniowie klasy 
III z Nowego Nakwasina „Chory 
kotek”:

W klasach IV – VI 
I miejsce – Maska z Moskurni 

– „Krzesło”
II miejsce – Bajasy: z Koźmin-

ka – „Królewna się nudzi”

III miejsce – Kameleon z Że-
lazkowa – „Królewna Hulajnóżka”

IV miejsce – Kamyczki z Ka-
mienia – „Dary czterech wróżek”

IV miejsce – Humoreska z Raj-
ska – „Aladyn”

Nagrody indywidualne otrzy-
mali uczniowie prezentujący wy-
jątkowe zdolności aktorskie. Byli 
to: Antoni Korbacz z Rajska, Da-
wid Gawron z Moskurni i Alicja 
Kisiela z Żelazkowa.  

Wszyscy uczestnicy Festiwalu 
otrzymali dyplomy oraz nagro-
dy ufundowane przez naszych 
sponsorów. Podsumowując XV 
Festiwal Teatrów Szkolnych pani 

dyrektor i organizatorki całej 
uroczystości podziękowały wszyst-
kim dzieciom, opiekunom za ich 
pracę włożoną w przygotowanie 
inscenizacji i zaprosiły do udziału 
w XVI Festiwalu w maju przy-
szłego roku.

G. Siewieja, M.D. Józefiak
Foto:

K. Harasna,K. Muszyńska

Mistrz świetlicy

Łamańce w Podstawówce w Koźminku
7 czerwca 2017r. w Ośrod-

ku Doskonalenia Nauczycieli 
w Kaliszu odbył się XII Powia-
towy Konkurs Recytatorski dla 
uczniów klas I – III. Naszą szkołę 
reprezentował laureat Gminne-
go Konkursu Recytatorskiego, 
Krystian Matuszak. Za prezenta-
cję wiersza Marii Konopnickiej                   
pt. „Stefek Burczymucha” Kry-

stian otrzymał wyróżnienie w ka-
tegorii klas II.

Krystian wraz z Kacprem Paw-
lakiem, Hanią Kardaś, Natalią 
Woźniczak oraz Marysią Owcza-
rek reprezentował naszą szkołę 
również podczas IV Międzygmin-
nego Konkursu Recytatorskiego 
„Łamańce językowe” w Rajsku.  
Uczniowie recytowali wiersze  

Wandy Chotomskiej oraz Danuty 
Wawiłow.  Wyróżnienie za pre-
zentację wiersza Danuty Wawiłow 
„O Rupakach” otrzymała Maria 
Owczarek.

Laureatom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukce-
sów.

G.Siewieja
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Warsztaty teatralne 
Kolejnym etapem naszej te-

atralnej przygody, w ramach 
projektu „Rozwój przez sztukę”, 
były warsztaty dla dzieci z klas 
I-III przeprowadzone 12 kwietnia 
2017 r. przez pedagoga teatru pa-
nią Olę Rajską.

Na podstawie obejrzanej wcze-
śniej w kaliskim teatrze insce-
nizacji „O dziewczynce, która 

podeptała chleb”,  dzieci z zaanga-
żowaniem wykonywały ćwiczenia 
dramowe przybliżające im takie 
wartości jak: szacunek, szczerość, 
wdzięczność i przebaczenie, 
a przede wszystkim pomoc dru-
giemu człowiekowi.

Zadania wykonywane podczas 
zajęć z panią Olą pozwoliły dzie-
ciom  zrozumieć, że prawdziwego 

szczęścia nie dają pieniądze, ale 
miłość i troska najbliższych, co 
w tym przedświątecznym okresie 
nabrało szczególnego znaczenia.

Serdecznie dziękujemy Pani 
Oli Rajskiej za tak rozwijające 
i wartościowe zajęcia.

Tekst: Kamila Raźniewska

Zakopane
W dniach 8 - 10 maja 2017 r. 

udaliśmy się na szkolną wyciecz-
kę do Zakopanego. Wyjazd ten 
zaplanowaliśmy w najdrobniej-
szych szczegółach, mimo to prze-
szedł  on nasze najśmielsze oczeki-
wania. Wycieczka po prostu była 
niepowtarzalna. Wzięło w niej 
udział  28 uczniów z klas III-VI.

Program wyjazdu obejmo-
wał przede wszystkim wyprawy 
w góry, zwiedzanie miasta, ale 
również w drodze powrotnej 
zwiedzanie Sanktuarium Miło-
sierdzia Bożego i Sanktuarium 
Jana Pawła II w Łagiewnikach 
oraz zwiedzanie Starego Miasta 
i Wawelu w Krakowie. 

W drodze do Zakopanego 
wstąpiliśmy na Jasną Górę w Czę-
stochowie.

Pierwszą górą zdobytą przez 
nas była Obłazowa, w zboczu 
której polscy naukowcy odnaleź-
li najstarszy na świecie bumerang 
(Ciekawe skąd się tam wziął? Ci 
co byli wiedzą!). Następnie udali-
śmy się do Zakopanego zwiedzać 

miasto i skocznię narciarską. 
Następnego dnia wyruszyli-

śmy na szlak, aby zdobyć kolej-
ny szczyt - Nosal. Trasa nie była 
łatwa, ale dość krótka. Jednak 
wszystkie trudy zrekompensowa-
ły nam wysokogórskie widoki. Po 
zejściu ze szlaku zwiedzaliśmy ko-
lekcje preparowanych kręgowców 
w budynku śpichlerza. Następne 
weszliśmy na kolejny górski szlak 
pod reglami, z którego roztacza 
się rozległa panorama na Zakopa-
ne i całe Podhale. Zdjęcia, które 
zrobiliśmy na szlakach na dłu-
go pozostaną miłą pamiątką dla 
każdego z nas. Po dotarciu pod 
skocznię udaliśmy się na spacer 
po Krupówkach, jednej z najbar-
dziej znanych ulic – deptaków 
w Polsce. Mogliśmy tu  poczuć 
prawdziwą atmosferę kurortu, od-
począć i zregenerować siły. 

Trzeciego dnia wyjeżdżając 
z Zakopanego podziwialiśmy 
panoramę gór z tarasu widoko-
wego na Głodówce. Następnie 
pojechaliśmy zwiedzać Sanktu-

arium Miłosierdzia Bożego w Ła-
giewnikach, weszliśmy na wieżę 
widokową przy bazylice, zwiedza-
liśmy celę siostry Faustyny oraz 
kaplicę w której ucałowaliśmy 
jej relikwie. W godzinach połu-
dniowych zwiedzaliśmy Rynek 
Krakowski, Sukiennice, Kościół 
Mariacki oraz Wawel. Po wizycie 
u Smoka Wawelskiego udaliśmy 
się autokarem do domu.

Zadowoleni, pełni wrażeń 
i wspaniałych wspomnień wróci-
liśmy do domu. Trudno bowiem 
zapomnieć majestatyczny wi-
dok Tatr, specyficzną atmosferę 
Krupówek, smak zakopiańskich 
oscypków, czy przepięknych za-
bytków Krakowa. Poza tym, na-
szym zdaniem, wycieczki szkolne 
to także (a może przede wszyst-
kim) czas na bliższe poznanie ko-
legów i koleżanek, wspólne śnia-
dania, beztroską zabawę i długie, 
nocne rozmowy...

Karol Adamiak

Teakwon-do w szkole
Zajęcia ze sztuki walki i sa-

moobrony TAEKWON-DO 
w Szkole Podstawowej w No-
wym Nakwasinie

W szkole w ramach działal-
ności Ludowego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Olimpik” po 
feriach ruszyły zajęcia z Taekwon-
do - koreańskiej sztuki  walki i sa-
moobrony.

Sposób postępowania w Ta-
ekwon-do określa  5 podstawo-
wych zasad,  których powinno się  
przestrzegać do nie tylko na sali 
treningowej, ale także w codzien-

nym życiu: GRZECZNOŚĆ, 
U C Z C I WO Ś Ć ,WY T RWA -
ŁOŚĆ,    ODWAGA, SAMO-
KONTROLA.

Wymienione zasady określają 
normy etyczne, jakimi powinien 
się kierować każdy, kto rozpo-
czął naukę tej wymagającej dużej 
samodyscypliny i samokontroli 
sztuki walki.

Taekwon-do  jest jedną z peł-
noprawnych dyscyplin olimpij-
skich.

Zajęcia prowadzi wykwalifi-
kowany trener samoobrony i Ta-

ekwondo.
Obserwując frekwencję na za-

jęciach można  stwierdzić, że ta 
dyscyplina z tygodnia na tydzień 
cieszy się  coraz  większym  zain-
teresowaniem. W chwili obecnej 
na zajęcia uczęszcza około 70 
uczniów i dzieci.

Życzymy sukcesów i wytrwa-
łości w zdobywaniu kolejnych 
umiejętności.

 Katarzyna Szydłowska
Prezes LUKS „Olimpik”

Ola Kędzia na Mistrzostwa Polski
Sukcesem zakończył się 

wyjazd, zawodniczki lokalne-
go UKS Maraton Moskurnia 
- Aleksandry Kędzi, na Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Wiel-
kopolski w tenisie stołowym, 
które odbyły się 26.03.2017 
roku w Poznaniu. Ola w mistr-
zostwach wywalczyła brązowy 
medal . Zwyciężyła Urbaniak 
Martyna, a druga była Agata 
Klabińska – obie zawodniczki 
z KS Stella Niechan Gniezno. 

Indywidualne Mistrzostwa 
Wielkopolski Młodzieżowców 
stanowiły jednocześnie Elimi-
nację do Młodzieżowych Mis-
trzostw Polski, które rozegrane 
zostaną w dniach 7-9.04.2016 
roku w Białymstoku W MMP 
wystąpią: Agata Klabińska (li-
mit PZTS, Martyna Urbaniak, 
Aleksandra Kędzia, Adrian 

Spychała, Maciej Wiś-
niewski, Jakub Różak 
(limity PZTS,  Jakub 
Cembrowicz,  Marek 
Witczak.  Najlepsi za-
wodnicy zostali wyróż-
nieni za miejsca I-III 
Statuetkami i za miejsca 
I-IV Medalami i Dyplo-
mami.

Dla Oli był to już tr-
zeci medal Mistrzostw 
Wielkopolski w tego-
rocznych rozgrywkach 
Wielkopolskiego Zwią-
zku Tenisa Stołowe-
go.  Poprzednie dwa tj. 
srebro i brąz zdobyła 
w grze deblowej i mies-
zanej na Mistrzostwach 
Wielkopolski seniorek.

autor: P. Olejnik
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Sukces!
Wielki sukces naszego gimna-

zjum – mamy laureata z matema-
tyki

Każdego roku Kurato-
rium Oświaty w Poznaniu 
organizuje przedmiotowe 
konkursy wojewódzkie. 
Nielicznym udaje się do-
trzeć aż do etapu Wo-
jewódzkiego Konkursu 
Matematycznego. Aby zo-
stać zakwalifikowanym do 
kolejnego etapu, należało 
zdobyć 74 procent na eta-
pie szkolnym, 80 - na eta-
pie rejonowym, natomiast 
laureat - co najmniej 84 
procent całości punktów. 

Do etapu szkolnego 
w październiku zgłosiło 
się kilkunastu uczniów 
z klas II i III. Do etapu re-
jonowego, który odbył się 
w styczniu zakwalifikowa-
ło się pięciu uczniów z na-
szej szkoły w tym Natalia 
Płuciennik z klasy III b. 
Ta część konkursu zorganizowana 
została w Kaliszu. Należało wyka-
zać się wiedzą i umiejętnościami 
z zakresu treści przewidzianych 
na I i II etapie konkursu i wypeł-

nić test przygotowany przez ko-
misję konkursową.  Praca na tym 

etapie konkursu też zakończyła 
się sukcesem, bowiem Natalia 
zakwalifikowała się do finału wo-
jewódzkiego konkursu. 17 marca 
2017 w Poznaniu  przystąpiła 

do ostatniego etapu, czyli finału 
Wojewódzkiego  Konkursu Ma-

tematycznego zorganizowa-
nego  przez Wojewódzkiego 
Kuratora Oświaty. Musiała 
wykazać się ogromną wiedzą 
i umiejętnościami z zakresu 
kompetencji matematycz-
nych. Uczennicę w zmaga-
niach konkursowych wspie-
rała nauczycielka matematyki 
Monika Brodzińska.  

W finale uczennica Na-
talia Płuciennik zdobyła 
wymaganą ilość punktów 
i uzyskała tytuł laureata 
z matematyki. 

Tytuł ten oznacza wiele ko-
rzyści. Po pierwsze uczennica 
nie będzie pisała egzaminu 
gimnazjalnego z matematy-
ki, ponieważ osiągnięty  tytuł 
laureata jest równoznaczny 
z uzyskaniem 100% punk-
tów z egzaminu. Po drugie, 
tym trofeum zdobyła dodat-
kowe punkty na świadectwie 

i teraz ma lepszy start na dalszych 
etapach kształcenia.

Gratulujemy!
 Monika Brodzińska

Laureaci w Poznaniu
Laureaci naszego gimnazjum 

w Poznaniu
11 kwietnia 2017 r. w Auli 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu odbyło się uroczyste 
wręczenie zaświadczeń i nagród 
laureatom konkursów przed-
miotowych organizowanych 
przez Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty. Gimnazjum im. Nobli-
stów Polskich w Koźminku re-
prezentowało 2 uczniów: Szymon 
Adamus – laureat Wojewódzkie-
go Konkursu Języka Polskiego, 
Natalia Płuciennik – laureatka 
Wojewódzkiego Konkursu Ma-
tematycznego. Nasi gimnazjaliści 
najpierw zmierzyli się z zadania-
mi etapu szkolnego, później z in-
nymi uczniami w rejonie i wo-
jewództwie, aż w końcu udało 
im się znaleźć w ścisłej czołówce 
i sięgnąć po zaszczytne miano 
LAUREATA !

Serdecznie gratulujemy odnie-
sionych sukcesów !

Żaneta Marszałek-Trzebińska

VII Gminny Konkurs Recytatorski

24 maja .2017 r. w w Szkole 
Podstawowej w Moskurni, jak 
co roku odbyła się kolejna - VII 
edycja Gminnego Konkursu Re-
cytatorskiego dla klas I-III. Or-
ganizatorkami konkursu, który 
jak zawsze cieszył się ogromną po-
pularnością wśród uczniów, były 
panie Iwona Durman, Agniesz-
ka Olek i Kamila Raźniewska. 
Udział wzięli uczniowie ze szkół 
w Koźminku, Nowym Nakwasi-
nie i Moskurni. Celem konkur-
su była popularyzacja literatury 
dla dzieci, rozwijanie zdolności 
recytatorskich oraz wrażliwości 
estetycznej w związku z kulturą 
żywego słowa.

Każdy z uczestników przygo-
tował jeden dowolny utwór po-
etycki. Komisja konkursowa brała 
pod uwagę interpretację utworu, 
opanowanie pamię-
ciowe tekstu, kulturę 
mowy oraz ogólny 
wyraz artystyczny. 
Wiersze były ciekawe 
i barwnie zaprezento-
wane.

Po wysłuchaniu 
uczestników konkur-
su, jury w składzie: 
p. Małgorzata Krasz-
kiewicz - doradca 
metodyczny edukacji 
w c z e s n o s z k o l n e j - 
ODN Kalisz, p. Jo-
lanta Mruk - Jaźwiec-
ka - nauczyciel języka 

polskiego w Gimnazjum im. 
Noblistów Polskich w Koźminku 
i p. Natalia Sobczak - pracownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Koźminku, postanowiło przy-
znać następujące miejsca:

Kategoria klasa I I miejsce – 
Zuzanna Pogorzelec - SP w Mo-
skurni

II miejsce – Maja Jarych - SP 
w Nowym Nakwasinie

III miejsce –
Kategoria klasa II
I miejsce - Krystian Matuszak - 

SP w Koźminku
II miejsce – Adam Kasprzak - 

SP w Moskurni     
III miejsce – Zuzanna Krupiń-

ska - SP w Nowym Nakwasinie
Kategoria klasa III
I miejsce – Klaudia Zdunek - 

SP w Nowym Nakwasinie

II miejsce – Oliwia Skonieczna 
- SP w Moskurni

III miejsce – Lena Ciemcia - SP 
w Koźminku

Zwycięzcom konkursu Pani 
Magdalena Skowron- dyrektor 
naszej szkoły wręczyła nagrody 
książkowe oraz dyplomy, ufundo-
wane przez Wójta Gminy Koźmi-
nek pana Andrzeja Miklasa.

Najlepsi recytatorzy uznani 
przez komisję, którzy w okre-
ślonej kategorii wiekowej zajęli 
I miejsca będą reprezentować 
Gminę Koźminek w VII Powia-
towym Konkursie Recytatorskim 
w Kaliszu, który odbędzie się 7 
czerwca 2017 r.

 Gratulujemy i życzymy powo-
dzenia!!! 

Iwona Durman

Z książką na biwaku
„Z książką na biwaku” czyli noc 

pod namiotami w Szkole Podstawo-
wej w Moskurni

Młodzi miłośnicy przygód mieli 
okazję już po raz szósty przeżyć noc-
ną imprezę czytelniczą pod hasłem 
,,Z książką na biwaku”. Wieczorem 
w piątek 9 czerwca dzieci w pełnym 
rynsztunku stawili się gotowi na gry, 
zabawy oraz czytanie. 

Tym razem  na uczestników cze-
kało wyzwanie – samodzielne roz-
łożenie namiotu. Wszyscy z zapałem 
wykonywali swoje zadania, dzięki 
czemu powstało pole namiotowe 
i mogliśmy rozpocząć biwakowanie.

Jednym z punktów programu 
było  głośne czytanie fragmentów  
powieści dla dzieci autorstwa L. 
Franka Bauma “Czarnoksiężnik 
z Krainy Oz”, dzięki której wszyscy 
mogliśmy wspólnie z głównymi 
bohaterami odwiedzać niezwykłe 

miejsca w poszukiwaniu własnych 
marzeń. Kolejnym zadaniem było 
wykonanie książki z ilustracjami do 
poszczególnych fragmentów tekstu. 

Około pierwszej w nocy wszyscy 
udali się do swoich namiotów i na-
stąpiła planowana cisza nocna…

Przedsięwzięcie to zostało zorga-
nizowane przez  nauczycielki pracu-
jące w naszej szkole -  Małgorzatę 

Dudek, Kamilę Raźniewską i Mag-
dalenę Wypych.

W sobotę rano dzieci  odebrane  
przez rodziców wróciły do domów. 
Wszyscy mamy mnóstwo wrażeń po 
tym wydarzeniu, które długo jeszcze 
będziemy sobie ze śmiechem opo-
wiadać. 

 Kamila Raźniewska

Mistrzostwa w tenisie stołowym
Otwarte Mistrzostwa Miasta 

Zdun w Tenisie Stołowym
Po raz kolejny w tym sezonie 

zawodnicy UKS Maraton uczest-
niczyli w  sobotę w tenisowych 
zmaganiach. Tym razem dwo-
je najmłodszych zawodników: 
Oliwia Skonieczna oraz Mikołaj 
Domagała wzięli udział Otwar-
tych Mistrzostwach Miasta Zdun 
zorganizowanych przez lokalny 
klub UKS Impuls Zduny z okazji 

750-lecia miasta.
W turnieju wystartowało 

łącznie 75 zawodników. W naj-
młodszej kat. chłopców czyli ża-
ków startowało 16 zawodników, 
a wśród nich Mikołaj Domagała, 
który po przegranym pojedynku 
półfinałowym z Mikołajem Che-
ba- UKS Golina Wielka zajął 
ostatecznie 6 miejsce.

Dużo lepiej startowała Oliwia 
Skonieczna. W kategorii żaczek 

zajęła 3 miejsce ustępując jedynie 
dwukrotnie wynikiem 3:2 Ga-
brieli Lubienieckiej z LZS Orła 
Wysocko Wielkie.

Wyjazdy na turnieje tenisa 
stołowego  UKS Maraton Mo-
skurnia odbywają się w ramach 
zadania publicznego SPORT 
w MOSKURNI 2017 współfi-
nansowanego przez Gminę Koź-
minek 

P. Olejnik
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Siatkówka plażowa chłopców
25 maja 2017r. w Blizanowie 

odbyły się Mistrzostwa Powia-
tu Kaliskiego Ziemskiego Szkół 
Gimnazjalnych w Siatkowej 
Piłce chłopców. Zawody od-
były się w ramach Gimnazjady 
SZS „Wielkopolska”- edycja 
2016/2017.  Zorganizowane zo-
stały przez Kaliski Ziemski SZS 
i były częścią zadania publicznego 
zleconego przez Starostwo Powia-
towe  w Kaliszu we współpracy 
z Zespołem Szkół w Blizanowie 
oraz nauczycielami wychowania 
fizycznego Mateuszem Wódką 
oraz Sebastianem Jurkiem. Do 
udziału w imprezie zgłosiło się 6 
drużyn reprezentujących gminy 
powiatu kaliskiego, a mianowi-
cie: Gimnazjum w Stawiszynie, 

Gimnazjum w Korzeniewie,  
Gimnazjum w  Koźminku,  Gim-
nazjum w Szczytnikach, Gimna-
zjum  w Jankowie Pierwszym oraz 
gospodarz turnieju Gimnazjum 
w Blizanowie. Łącznie w turnie-
ju wystartowało 12 zawodników. 
Zawody rozegrano systemem gru-
powym. Z racji turniejowego cha-
rakteru zawodów poszczególne 
mecze grane były do dwóch wy-
granych setów, sety natomiast do 
15 pkt., a ewentualny  tie-break 
do 11 pkt. W turnieju zwyciężyła 
drużyna Gimnazjum w Jankowie 
Pierwszym w składzie: Michalak 
Patryk, Ratajczyk Mateusz pod 
opieką trenerską Roberta Gorze-
lańczyka. Tabele grupowe i wyni-
ki rywalizacji:

Półfinały
KOŹMINEK 2:1  STAWI-

SZYN
BLIZANÓW 1:2 JANKÓW 

I Mecz o 3 miejsce 
BLIZANÓW 1:2 STAWI-

SZYN
Finał
KOŹMINEK 0:2 JANKÓW 

I Klasyfikacja końcowa:
1m – Gim. w JANKOWIE 

I 2m – Gim. w KOŹMINKU
3m – Gim. w STAWISZYNIE
4m – Gim. w BLIZANOWIE
5/6m – Gim. w KORZENIE-

WIE
5/6m – Gim. w SZCZYTNI-

KACH
Organizator: Mateusz Wódka

Lp GRUPA A 1 2 3 PKT SETY M-CE

1 Janków I 2:0 1:2 3:2 2

2 Szczytniki 0:2 0:2 0:4 3

3 Stawiszyn 2:1 2:0 4:1 1

Lp GRUPA A 1 2 3 PKT SETY M-CE

1 Blizanów 2:0 2:0 4:0 1

2 Koźminek 0:2 2:0 3:0 2

3 Korzeniew 0:2 0:2 0:4 3

Wicemistrzynie powiatu
Gimnazjalistki z Koźminka wi-

cemistrzyniami powiatu  w Tur-
nieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym!

8 maja 2017 roku w Zespole 
Szkół w Iwanowicach został ro-
zegrany powiatowy etap Ogólno-
polskiego Turnieju Bezpieczeń-

stwa Ruchu Drogowego dla szkół 
podstawowych i gimnazjum. 
Naszą szkołę reprezentowały 
uczennice klasy I c: Julia Jaroszyk, 
Weronika Pogorzelec oraz Oliwia 
Trawnik. Turniej składał się z 3 
części: testu wiedzy z zakresu ru-
chu drogowego, rowerowego toru 

przeszkód oraz praktycznych za-
dań z udzielania pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. Nasza dru-
żyna rywalizowała z 9 zespołami, 
zdobywając II miejsce. Opieku-
nem drużyny była Monika Poroś. 

 Monika Poroś

Polacy w Świecie
Co wiemy o działalności Pola-

ków w świecie? – sukces gimna-
zjalistów z Koźminka

„Polacy w świecie znani z dzia-
łalności misyjnej, technicznej, ar-
cheologicznej i przyrodniczej” – 
to hasło wiodące Wojewódzkiego 
Konkursu przygotowanego przez 
Zarząd Województwa Wielko-
polskiego. W tym roku ucznio-
wie zbierali różnorodne informa-

cje na temat działalności Polaków 
w Peru. Dokumentowali ich 
osiągnięcia w formie albumów 
tematycznych. Praca dla wielu 
gimnazjalistów z Koźminku za-
kończyła się sukcesem na szczeblu 
województwa. Komisja konkur-
sowa wyróżniła prace: Oli Wło-
darskiej, Amandy Rajch, Aleksan-
dry Świerek, Natalii Płuciennik, 
Szymona Wieruszewskiego i Hu-

berta Cozasia. Uczniowie otrzy-
mali dyplomy i nagrody, których 
wręczenie miało miejsce pod-
czas XXI Targów Edukacyjnych 
w Poznaniu. Takie i podobne 
sukcesy pokazują, że warto po-
dejmować dodatkowe wyzwania, 
a tym samym poszerzać wiedzę 
i umiejętności.

Żaneta Marszałek-Trzebińska
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Nie tak dawno temu natrafi-
łem na artykuł opisujący przy-
padek rolnika, który chcąc nieco 
powiększyć swoje pole, zaorał 
średniowieczne grodzisko, bez-
cenne notabene. Czy wiedział, 
że to grodzisko? Tak, wiedział. 
Czy wiedział, że to, co robi, jest 
przestępstwem? Nie jest to takie 
oczywiste. 

Gwoli wyjaśnienia, nasze pra-
wo jest tak skonstruowane, że 
wszelkie znaleziska archeolo-
giczne stawiają przypadkowego 
odkrywcę w sytuacji bycia podej-
rzanym. Prawo to nie przewiduje 
również nagród za odkrycie skar-
bu lub zabytku archeologicznego. 
Jakiś czas temu w Szkocji odkryto 
skarb monet, złota i rozmaitych 
precjozów z czasów wikingów, 
a znalazca, archeolog amator, do-
czekał się nagrody w wysokości 
1,8 milina funtów brytyjskich. 
Co to sprawia? Ano to, że każde, 
mniej lub bardziej ważne odkry-
cie nie jest zatajane, służby są po-
wiadamiane, archeolodzy badają 
i nasza wiedza się wzbogaca. Na-

Czy z naszym czytelnictwem 
jest tak źle, jak to czasami sły-
szymy w mediach? Nie sądzę, ale 
byłoby dobrze, gdybyśmy czytali 
więcej, czytali mądrzej i czytali 
częściej. Nie ulegam złudze-
niom, że czytelnictwo osiągnie 
100%, bo to niemożliwe. Cieszy 
mnie natomiast to, że wydawnic-
twa traktujące książkę jako towar 
zaczynają postrzegać wszystkich, 
również tych, którzy prawie 
nie czytają, jako potencjalnych 
klientów i starają się wydawać 
takie książki, które mogą ich 
zainteresować. Zaczyna się od 

kupienia biografii ulubionego 
sportowca, albo poradnika na-
prawy zabytkowego samochodu, 
a kończy  na książce pisarza, któ-
ry był fanem ulubionej drużyny 
piłkarskiej albo jeździł samo-
chodem, który przywracamy do 
życia. I nieoczekiwanie stajemy 
się czytelnikami. Bo przecież 
w deszczowe lato lub pochmur-
ną jesień trzeba coś robić…

T.Potemkowski

Znalezione w gruncie rzeczy

piszę jeszcze raz: wiedza o naszej 
przeszłości się wzbogaca. I to jest 
najważniejsze. 

Koźminek i jego okolice po-
siadają bardzo bogatą historię, im 
bardziej ginącą w mrokach prze-
szłości, tym bogatszą. Nie znamy 
nawet dokładnej daty lokacji Koź-
minka jako miasta. Możemy mieć 
natomiast pewność, że już wcze-

śniej w tych okolicach tętniło 
życie. Okazała rzeka zawsze była 
dobrym miejscem na osiedlenie 
się, miejscem, gdzie mógł prze-
biegać szlak handlowy lub jego 
odnoga, miejscem, gdzie wystę-
powały zwierzęta, a rośliny lepiej 
rosły. W takich miejscach można 
było mieszkać i żyć. I właśnie 
w takich miejscach znajdujemy 
czasami pozostałości po czasach 
minionych. Niespodzianki znaj-
dowane w czasie prac ziemnych 
trafiają się od czasu do czasu i za-
zwyczaj ich wartość materialna 
jest praktycznie zerowa, no chyba, 
że to garniec złota. Ich wartość 
polega jednak nie na przeliczniku 
na złotówki, ale na wiedzy, którą 

te przedmioty nam przekazują. 
A ta wartość niekiedy jest prze-
ogromna i opiera się tylko i wy-
łącznie na informacjach, które 
poprzez te przedmioty docierają 
do nas z odległej przeszłości. 
Mogą pochodzić z początku XX 
wieku, z czasów zaborów, albo 
z czasów rzymskich, kiedy bie-
gły tędy ważne szlaki handlowe. 
Każdy drobiazg jest informacją, 
która wzbogaca naszą wiedzę i to 
nie tylko w ujęciu bardzo szero-
kim, bo niektóre drobiazgi mają 
znaczenie przede wszystkim dla 
naszej lokalnej, małej historii, 
małej, ale bardzo ważnej dla osób 
mieszkających i żyjących tutaj. 
Każdy drobiazg sprawia, że więcej 
wiemy o tym, co się działo na tych 
terenach, jak wyglądało dawne ży-
cie, jak się rozwijało i zmieniało. 
Tą wiedzą możemy się podzielić 
z dziećmi, wnukami albo tury-
stami. 

Zagłębiając się w przeszłość 
i historię najmniejszych i najbliż-
szych okolic, możemy się zdziwić, 
jak bardzo bogata jest to historia 
i że jesteśmy jej spadkobiercami, 
jednocześnie zapamiętując i two-
rząc nową historię dla tych, któ-
rzy przyjdą po nas. To bogactwo 
przeszłości, wszystkich wydarzeń, 
tych wielkich i tych zwyczajnych, 
sprawia, że bardziej jesteśmy stąd, 
bardziej jesteśmy częścią tego, co 
tutaj było jest i będzie. Dlatego 
ważne jest, aby wiedzieć, że nie 
muszą to być średniowieczne 
grodziska, albo cenne złote skar-
by, a drobiazgi, dzięki którym 
dowiadujemy się więcej i więcej. 
Pamiętajmy o tym, kiedy znów 
coś znajdziemy.

T.Potemkowski

Czytamy czy nie?

Raz w roku na pewno (przy 
okazji publikacji krajowego ra-
portu o stanie czytelnictwa), 
a dodatkowo jeszcze przy roz-
maitych okazjach, przez Polskę 
przetacza się dyskusja o czytel-
nictwie. Czy czytamy i dlaczego 
nie czytamy? I że czytamy mniej 
niż inni. I co właściwie z tego 
wynika.

Truizmem jest przekonywa-
nie wszystkich, że czytanie jest 
pożyteczne, bo o tym dokładnie 
wszyscy wiedzą, nawet ci, którzy 
nie czytają. Oczywiste jest rów-
nież to, że książka bardzo często 
przegrywa z kolorową i rozkrzy-
czaną konkurencją w postaci 
telewizji, Internetu czy konsoli 
do gry. Nie jest pocieszeniem, 
że inne rozrywki, niegdyś tak 
popularne, jak gra w piłkę, jazda 
na rowerze czy wszelkiej maści 
rozrywki na świeżym powietrzu, 
również przegrywają nierówną 
walkę z elektronicznym prze-
ciwnikiem. Jak mawia klasyk, są 
plusy dodatnie i plusy ujemne 
takiej sytuacji. Nie należy ca-
łej tej kosmicznej technologii 
traktować jak wroga książki, bo 
prawdą jest, że dzięki właśnie tej 
technologii książka jest bardziej 
dostępna, bardziej promowana, 
szybciej wydawana i częściej czy-
tana. Dzięki temu wyimagino-
wanemu wrogowi książkę może 
napisać każdy i każdy może ją 
wydać w świecie Internetu. Bez 
tego twórczość wielu osób nigdy 
by nie zaistniała. Czytamy na 
komputerze, na telefonach, na 
tabletach. Czyta nam komputer 
(choć to akurat nie brzmi jesz-
cze zbyt dobrze). W Internecie 
kupujemy książki, nawet te fi-
zycznie wydane na papierze. Nie 

ma więc co narzekać, a istota 
problemu polega na tym, abyśmy 
pamiętali, że technologia ma słu-
żyć nam, a nie odwrotnie. 

Spadek czytelnictwa obejmuje 
cały świat. Jest to wyznacznik na-
szych czasów, związany być może 
właśnie z rozwojem technologii, 
z umysłowym lenistwem i po-
stawą przepełnioną hedoni-
zmem i roszczeniem. Cały świat 
się zmienia na naszych oczach 
w tempie, które wielu zaskakuje, 
a dzięki technologii zmiany te 
obserwowane są przez cały świat 
na bieżąco. W takim świecie 

książka, jako rozrywka i dzia-
łalność praktycznie bardzo sta-
tyczna, wymagająca poświęcenia 
uwagi i czasu, staje się zajęciem 
mniej spektakularnym niż inne 
wypełniacze wolnego czasu. Nic 
na to nie poradzimy, ale pew-
nym ratunkiem dla książki jest 
zmęczenie, które odczuwa coraz 
więcej osób w zetknięciu z prze-
ładowanym informacją światem. 
Książka w takim przypadku sta-
je się ucieczką i odpoczynkiem, 
bardzo potrzebnym i bardzo 
zdrowym. 

W poszukiwaniu historiiFotografie pochodzą z archi-
wum Marcina Grzesiaka, a ich 
autorem jest Tadeusz Cyranowski. 
Pan Grzesiak przysłał je do mnie 
kilka dni temu z prośbą o ustalenie, 
kto na nich jest i kiedy mogły być 
zrobione. Pomożecie?

A może ktoś z Państwa posiada 
interesujące fotografie przedsta-
wiające Koźminek i jego okolice? 
Nie wyrzucajcie takich szpargałów, 
bo czasami wśród nich może się 

znaleźć interesująca pamiątka, ale 
jedyne istniejące zdjęcie jakiegoś 
budynku albo żyjących tu niegdyś 
osób. Będziemy wdzięczni za każde 
pożyczone lub podarowane zdjęćie 
lub dokument, który wzbogaci na-
szą wiedzę o historii Koźminka. Je-
śli w swoich domowaych zbiorach 

uda się Wam znaleźć, przynieście 
do Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Poniższe fotografie to tylko część 
z tego, co przesłał mi Pan Marcin 
Grzesiak. Wiele z nich to powtó-
rzenia, starałem się wybrać najcie-
kawsze.

T.Potemkowski



INFORMATOR KOŹMINECKI nr 47(1)201722

Nowy sprzęt dla straży
PRO/PAK , to kompaktowe, 

przenośne urządzenie do wytwa-
rzania i podawania piany średniej 
i ciężkiej, zasilane z samochodu 
gaśniczego lub sieci hydrantowej. 
Przeznaczone dla jednostek straży 
pożarnej, idealne do zwalczania 
pożarów: lasów, samochodów, 
mieszkań, ciał stałych oraz do 
neutralizacji gazów.

Zalety:
+ Urządzenie zawiera trzy prą-

downice: do piany ciężkiej, śred-
niej i prądu zwartego

+ Wbudowany mieszacz pia-
nowy - stężenia od 0,1 % do 1 % 
(pożary grupy A) oraz 1, 3 i 6% 

(pożary grupy B)
+ Może podawać tzw. wodę 

lekką
+ Lekkie, kompaktowe gabary-

ty, obudowa z polietylenu
+ Sterowana uchwytem regula-

cja ilości wytwarzanej piany
+ Bardzo niskie zużycie środka 

pianotwórczego

To bardzo nowoczesne urzą-
dzenie pozyskaliśmy dzięki po-
mocy finansowej m.in. Banku 
Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej 
w Koźminku który współfinanso-
wał jego zakup. Dziękujemy!

Pszczoły, osy, szerszenie
25 i 26 marca 2017 br. w sie-

dzibie Komendy Miejskiej PSP 
w Kaliszu odbyło się szkolenie 
z zakresu prowadzenia działań 
podczas zagrożeń od rojów lub 
gniazd owadów błonkoskrzy-
dłych. Szkolenie było prowa-
dzone przez mistrza pszczelar-
skiego Pana Henryka Maślaka 
i obejmowało następującą te-
matykę: 

- życie biologiczne owadów 
błonkoskrzydłych,

- zasady ochrony ratownika 
przed zagrożeniem związanym 
z użądleniem przez owady 
błonkoskrzydłe,

- metody usuwania rojów lub 
gniazd owadów błonkoskrzyd-
łych,

- zasady i wytyczne obowią-
zujące w zakresie postępowania 

podczas interwencji prowadzo-
nych w związku ze zgłoszeniem 
wystąpienia zagrożeń od ro-
jów lub gniazd owadów błon-
koskrzydłych.

Nadchodzi okres wzmo-
żonej aktywności owadów 
błonkoskrzydłych dlatego też 
odpowiednie przygotowanie 
jednostek OSP do prowadze-
nia tego rodzaju zdarzeń jest 
bardzo zasadne. Zajęcia zosta-
ły odebrane z dużym zainte-

resowaniem a przekazywane 
informacje były połączone 
z praktycznymi poradami, któ-
re wynikały z wieloletniego do-
świadczenia w praktyce pszcze-
larskiej wykładowcy.

W szkoleniu brali również 
udział członkowie OSP Koźmi-
nek, którzy od tego roku będą 

Przejazd kolarzy
1 kwietnia przez gminę Koź-

minek przejechał wyścig kolarski 
Hellena Tour 2017. Zawodnicy 
w tym sezonie pojechali nową 
trasą, która przebiegała m.in. 
przez następujące miejscowości 
: Stary Nakwasin, Bogdanów, 
Rogal, Nowy Nakwasin, Koź-
minek , Tymianek oraz Dębsko. 

Nad bezpieczeństwem kolarzy 
na terenie naszej gminy czuwało 
48 strażaków ! Połowę tej liczby 
stanowili druhowie z JOT OSP 
Koźminek, dodatkowo na trasie 
czuwali również strażacy z OSP 
Pietrzyków, OSP Krzyżówki oraz 
OSP Dębsko.

Intensywne opady
6 czerwca około godziny 16.00 

nad Gminę Koźminek dotarła 
potężna nawałnica. Deszcz był 
na tyle obfity, że do Stanowiska 
Kierowania Komendanta Miej-
skiego w Kaliszu natychmiast 
zaczęły wpływać zgłoszenia o wy-
rządzonych szkodach. Tego dnia 
zastępy z naszej jednostki były 
dysponowane do pompowania 
wody z zalanych posesji, gospo-
darstw ( m.in. folie, szklarnie ) 
ulic , zmagali się pożarem instala-
cji elektrycznej czy przepustami , 

które były całkowicie niedrożne 
! Interweniowaliśmy m.in. na ul. 
Szkolnej, ul. Kaliskiej , ul. Mielęc-
kiego, w Oszczeklinie, Ksawero-
wie. W walce z żywiołem użyto 
motopomp pływających Niagara, 
motopomp szlamowych, łopat, 
tworzono również zapory z wor-
ków z piaskiem. 

 W ponad 9 godzinnej walce 
z wodą współpracowaliśmy z za-
stępami OSP Krzyżówki, OSP 
Pietrzyków, OSP Rajsko, OSP 
Opatówek czy OSP Lisków. 

mogli samodzielnie uczestni-
czyć w działaniach dot. usu-
wania gniazd/rojów owadów 
błonkoskrzydłych. Dodatkowo 
jednostka z Koźminka zakupiła 
2 specjalistyczne kombinezony 

w których ratownicy będą mo-
gli bezpiecznie prowadzić tego 
typu działania.

tekst opracował:  
bryg. Dariusz Byliński -  

PSP Kalisz

Zachęcamy wszystkie jednostki OSP  

z terenu gminy Koźminek do nadsyłania 

materiałów do kolejnych numerów  

Informatora oraz w celu publikacji  

na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

Wasza działaność jest bardzo ważna.  

Informujcie nas o niej.
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Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszechnie-
nie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”. Zmniejszenie ilości składowa-
nych odpadów komunalnych poprzez m.in. zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów.

Pełną i prawidłowa realizację celów ustawy może zapewnić wypełnienie obowiązków wynikających z dy-
rektyw unijnych. Polska jest zobowiązana do osiągnięcia we wskazanym terminie odpowiednich poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (do dnia 
16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%), a także poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uży-
cia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (do dnia 31 grudnia 2020 
r. – 50%), a także innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do dnia 31 grudnia 
2020 r. – 70%).

Aby gmina osiągnęła w/w poziomy, koniecznym jest odpowiedzialne zachowanie wszystkich mieszkań-
ców. Niestety, szara rzeczywistość jest zgoła odmienna. 

Prowadzona ostatnio kontrola wykazała, że niemal 80 % mieszkańców nieodpowiednio lub w ogóle nie 
segreguje odpadów, mimo obowiązku segregowania odpadów komunalnych potwierdzonego w złożonej de-
klaracji.

Segregacja odpadów jest obowiązkiem każdego władającego nieruchomością. 
W przypadku, gdy osoba deklarująca selektywne zbieranie odpadów, podczas kolejnych kontroli nadal nie 

będzie dopełniała tego obowiązku, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przyjmie je jako zmieszane 
(niesegregowane), a gmina z tego tytułu określi obowiązek wniesienia opłaty w wyższej wysokości od dekla-
rowanej (za odpady zmieszane).

Prowadzenie segregacji odpadów przez mieszkańców będzie na bieżąco kontrolowane. Nagminne uchy-
lanie się do zasad selektywnej zbiórki będzie skutkowało wydaniem decyzji o wysokości opłaty z zastosowa-
niem wyższej stawki.

Od 1 kwietnia 2015r. obowiązują nieco zmodyfikowane zasady zbierania odpadów komunalnych.  Zarów-
no odpady zmieszane jak i segregowane będą odbierane 1 raz w miesiącu. Osoby, które segregują odpady nie 
mogą umieszczać popiołu w pojemniku na odpady zmieszane. Jeżeli mieszkaniec wytwarza popiół i chce go 

oddawać firmie zbierającej odpady, zobowiązany jest go gromadzić w osobnym pojemniku (pojemnikach) 
służących tylko i wyłącznie do tego celu, który musi być własnością właściciela nieruchomości, o maksymal-
nej pojemności 120 litrów. Każdy właściciel nieruchomości, który będzie oddawał popiół, powinien ten fakt 
zgłosić do Urzędu Gminy. Popiół zbierany będzie w okresie od października do kwietnia z częstotliwością 1 
raz w miesiącu, a w pozostałym okresie raz na kwartał. Dodatkowo każdy właściciel nieruchomości, który 
nie kompostuje odpadów biodegradowalnych, będzie miał możliwość oddawania ich do firmy odbierającej 
odpady, po uprzednim tego zgłoszeniu. Odpady biodegradowalne będą odbierane od właścicieli nierucho-
mości w okresie od listopada do kwietnia z częstotliwością 1 raz w miesiącu, w okresie od maja do paździer-
nika 1 lub 2 razy w miesiącu w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Oprócz wymienionych wyżej odpadów zmieszanych i odpadów surowcowych w lokalach mieszkalnych 
powstają także odpady:

• niebezpieczne (np. baterie, leki, farby, lakiery, opony), 
• wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, sprzęt RTV i AGD), 
• budowlane i rozbiórkowe odpady komunalne (powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właści-
wego organu administracji), 

W/w odpady niebezpieczne mieszkańcy mają obowiązek oddzielać i przekazywać do unieszkodliwienia 
do wyznaczonych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (zorganizowane 2 razy do roku w miejscach 
i terminach podanych wcześniej do ogólnej wiadomości), aptek czy sklepów. Odpady pozostałe po wcześniej-
szym zgłoszeniu, będą odbierane sprzed posesji 2 razy do roku w terminach podanych wcześniej do ogólnej 
wiadomości. Ponadto  na terenie naszej gminy funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, gdzie 
2 razy w tygodniu (środa od g. 15.00 do g. 18.00 oraz sobota od g. 12.00 go g. 15.00) można dostarczyć wy-
mienione wyżej odpady.

www.kozminek.pl

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koźminek

Turniej wiedzy pożarniczej
W Szkole Podstawowej im. 

Wincentego Witosa w Nowym 
Nakwasinie w dniu 20. 03. 2017 
roku odbyły się eliminacje Gmin-
nego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega poża-
rom”. 

Na podstawie regulaminu 
Ogólnopolskiego turnieju wiedzy 
pożarniczej, w składzie jury były 
następujące osoby: 

1. Jan Tomaska- przewodniczą-
cy 

2. Krzysztof Zyner - sekretarz 
3. Mariusz Kaczmarek - czło-

nek 
4. Tadeusz Szymczak - członek 
5. Eugeniusz Marciniak - czło-

nek 
W konkursie udział wzięli 

uczniowie ze szkół podstawo-
wych: z Koźminka, z Moskurni, 

z Nowego Nakwasina oraz z gim-
nazjum i szkoły ponadgimnazjal-
nej . 

W pierwszej grupie wiekowej 
brało udział 15 uczniów z ww. 
szkół podstawowych. 

W drugiej grupie wiekowej 
było 5 uczniów z gimnazjum 
w Koźminku. 

W trzeciej grupie wiekowej 
wzięła udział jedna uczennica ze 

szkoły ponadgimnazjalnej. 
W wyniku rozgrywek finało-

wych kolejność zajętych miejsc 
przedstawia się następująco: 

Pierwsza grupa wiekowa szkoły 
podstawowe: 

1.Karolina Wietrzyk 36 pkt. 
2.Kinga Sobieraj 34 pkt. 
3.Wiktor Łyskanowski 29 pkt. 
4.Nikola Jakubczak 29 pkt. 
Druga grupa wiekowa gimna-

zjum: 
1.Sebastian Owczarek 17 pkt. 
2.Wiktor Kostera 16 pkt. 
3.Bartosz Kasprzak 12 pkt. 
4.Michał Siwiak 12 pkt. 
Trzecia grupa wiekowa szkoła 

ponadgimnazjalna: 
1.Agnieszka Warszewska 32 

pkt. 
Uczestnicy pierwszego i dru-

giego miejsca wszystkich grup 

wiekowych kwalifikują się do 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej na 
szczeblu powiatowym oraz otrzy-
mali zasłużone nagrody. 

Na zakończenie rozgrywek fi-
nałowych na szczeblu gminnym 
wszyscy uczestnicy turnieju mogli 
poczęstować się sokiem i droż-
dżówką. 



RODZAJ ODPADU WRZUCAMY
WOREK ŻÓŁTY

(Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wieloma-
teriałowe)

•	 butelki po napojach,
•	 opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.)
•	 opakowania po produktach spożywczych
•	 plastikowe zakrętki,
•	 plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
•	 plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
•	 opakowania styropianowe,
•	 puszki po napojach, sokach ,
•	 puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
•	 złom żelazny i metale kolorowe,
•	 metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
•	 folia aluminiowa,
•	 kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe

UWAGA! OPAKOWANIA NIE MUSZĄ BYĆ UMYTE PRZED WYRZUCENIEM, ALE MUSZĄ BYĆ PUSTE!

WOREK ZIELONY

(Szkło opakowaniowe)

•	 butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
•	 butelki po napojach alkoholowych,
•	 szklane opakowania po kosmetykach.

UWAGA! OPAKOWANIA NIE MUSZĄ BYĆ UMYTE PRZED WYRZUCENIEM, ALE MUSZĄ BYĆ PUSTE!
WOREK NIEBIESKI 

(Papier)

•	 opakowania z papieru lub tektury,
•	 gazety i czasopisma,
•	 katalogi, prospekty, foldery,
•	 papier szkolny i biurowy,
•	 książki i zeszyty,
•	 torebki papierowe,
•	 papier pakowy.

WOREK BRĄZOWY

(Odpady ulegające biodegradacji)

•	 gałęzie drzew i krzewów (rozdrobnione),
•	 liście, kwiaty (cięte, doniczkowe), skoszona trawa,
•	 trociny, kora drzew,
•	 owoce, warzywa, skorupki jajek,
•	 fusy po kawie i herbacie (osobno lub razem z filtrami), 
•	 odpady kuchenne,
Właściciele nieruchomości, którzy posiadają kompostownik, nie podlegają obowiązkowi oddawania odpadów ulegających biodegradacji.

POJEMNIK Odpady zmieszane - pozostałe po segre-
gacji odpady nie będące opisanymi wyżej surowcami 
oraz odpadami zielonymi i niebezpiecznymi

•	 nieotwarte konserwy w puszkach, 
•	 papier zabrudzony i mokry,
•	 pieluchy jednorazowe, zużyte artykuły higieny osobistej, 
•	 plastry, bandaże, wata,
•	 fajans, porcelana, szkło żaroodporne i potłuczone naczynia, szkło kryształowe, lustra i lusterka, ceramika i doniczki,
•	znicze z zawartością wosku,
•	żarówki i świetlówki,
•	 piasek i trociny z kuwet zwierząt domowych, 
•	 kable, celofan, sznurek, 
•	 tkaniny różnego rodzaju, wstążki, resztki skór naturalnych i sztucznych, 
•	 długopis, ołówek i flamaster,
•	 wycieraczki, dywaniki łazienkowe i poduszki, 
•	 resztki mydła, kosmetyki typu tusz do rzęs, pomadka, fluid, puder,
•	 puste opakowania po dezodorantach, lakierach do włosów, zmywaczu do paznokci,
•	 opakowania po olejach spożywczych,
•	 worki z odkurzacza,
•	 stare buty, ubrania,
•	 odchody zwierząt,

POPIÓŁ •	 czysty, zimny popiół z palenisk domowych.(odrębny pojemnik)
POZOSTAŁE ODPADY -  zbierane mobilne punkty  lub w PSZOK – od chwili utworzenia na terenie gminy 
ODPADY NIEBEZPIECZNE •	strzykawki,  wenflony i inne artykuły me-

dyczne

•	nie opróżnione opakowania po lekach i far-
bach, lakierach i olejach, rozpuszczalnikach

•	zużyte baterie i akumulatory,
•	opakowania po nawozach
•	termometry

•	worki po nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych, 

•	olej jadalny
•	reflektory
•	szyby okienne i zbrojone,
•	szyby samochodowe,
•	opony samochodowe

ODPADY BUDOW-
LANE I ROZBIÓR-
KOWE

•	gruz
•	 tapety
•	drewno impregnowane,
•	płyty wiórowe i MDF,
•	 deski drewniane, 
•	 belki, 
•	 panele, 
•	 ramy okienne, drzwi, 
•	 płoty,
•	 wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, 
•	 grzejniki,
•	  płytki, 

rolety

ZUŻYTY SPRZĘTU ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZ-
NY

•	monitory i lampy telewizyjne,
•	telewizory,
•	komputery,
•	pralki, lodówki,
•	drobny sprzęt RTV, AGD,

ODPADY WIELKO-
GABARYTOWE

•	meble,
•	dywany, wykładziny,
•	 materace, pierzyny, 
•	 rowery, 
•	 zabawki dużych rozmiarów,

•	wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę 
nie mieszczą się do pojemnika na odpady zmieszane,


