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Sprawozdania z kadencji 2002-2006

Szanowni Państwo, 
W październiku dobiegła końca IV kadencja 2002-2006 

koźmineckiego samorządu. Czas ten to kontynuacja procesu 
zrównoważonego rozwoju Gminy. Mamy nadzieję, że nasza 
praca utrwaliła tę tendencję, sukcesywnie realizowaną od po-
wstania samorządu gminnego w roku 1990. 

Minione cztery lata upłynęły bardzo szybko, to okres w  którym 
byliśmy świadkami, a zarazem uczestnikami dziejowego wyda-
rzenia jakim było wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. 

Integracja europejska z poziomu Gminy to głównie możli-
wości korzystania z różnego rodzaju funduszy unijnych. 

Aby jednak skutecznie ubiegać się o wspomniane fundu-
sze, gmina poza całą sferą przygotowania skomplikowanej i 
pracochłonnej dokumentacji musi zaangażować w jak najwięk-
szym zakresie środki własne. Koniecznym jest   zatem takie 
kształtowanie budżetu gminy, aby był on w możliwie najwięk-
szej części przeznaczony na inwestycje. Dlatego staramy się 
każdą złotówkę wydawać jak najracjonalniej. Świadczy o tym 
struktura wydatków inwestycyjnych w budżecie i tak wydatki 
inwestycyjne stanowiły:

w roku 2003 - 27 % budżetu, - na sumę - 2 700 000,00 zł,
w roku 2004 - 35 % budżetu, - na sumę - 4 190 000,00 zł,
w roku 2005 - 23 % budżetu, - na sumę - 2 870 000,00 zł.
W roku bieżącym zaplanowaliśmy na inwestycje 

5 000 000,00 zł., co stanowi 34 % budżetu, jednak wykonanie 
tego zadania będzie uzależnione od tego czy złożone projekty 
o środki unijne zostaną zaakceptowane. 

Zasada optymalizacji ekonomicznej, z jednej strony możliwie 
wysokie wpływy do budżetu, z drugiej zaś racjonalizacja wydat-
ków stałych jest podstawową zasadą pracy samorządu gminne-
go. Wymienione wyżej fakty oraz ostatnio publikowany ranking 
Gazet Poznańskiej z którego wynika, że na szczeblu powiatu, 
Gmina Koźminek ponosi najniższe wydatki w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca na utrzymanie administracji są potwierdze-
niem otwartej prorozwojowej polityki inwestycyjnej Gminy.

Do jednego z najważniejszych zadań inwestycyjnych po-
wstałych na terenie Gminy wpisującego się perspektywicz-
nie w rozwój Gminy Koźminek jest ukończenie w roku 2005 
budowy Zbiornika Retencyjnego Murowaniec. Z inicjatywy 
Gminy, Marszałek Województwa w roku bieżącym przystąpił 
do jego pogłębienia, co w perspektywie ma zdecydowanie po-
prawić jego walory nie tylko retencji, rekreacyjno-turystyczne i 
co bardzo ważne oddziaływania na otaczające środowisko. W 
chwili obecnej łączny koszt inwestycji to - 7 520 000,00 zł.

Rozpoczęliśmy liczne inwestycje. Dużą część z nich stano-
wiły inwestycje oświatowe. Inwestycje oświatowe wprost nie 
przynoszą odwrotnych korzyści ekonomicznych. Uważamy 
jednak, że odpowiednia baza materialna oświaty stanowi bar-
dzo dobry fundament właściwego harmonijnego rozwoju dzie-
ci i młodzieży, co w przyszłości przyniesie bardzo wymierne 
efekty dla nich i całej wspólnoty samorządowej. Z zrealizowa-
nych w tym dziale inwestycji należałoby wymienić:

Budowa hali sportowej w Koźminku wraz z modernizacją 
starej Sali sportowej w Koźminku, budową boiska szkolnego w 
Koźminku oraz zagospodarowanie terenu (2002-2004)  
- 2 571 857,94 zł w tym dotacja celowa otrzymana z MENIS 
- 900 000,00 zł.

Zbiornik Retencyjny Murowaniec. Fot. M. Kaczmarek

Remont szkoły podstawowej Nowy Nakwasin (2004) 
- 114 127,00 zł w tym dotacja z PAOW. – 40 970,00 zł

Modernizacja ciągów cieplnych i ogrzewania w szkołach 
w Koźminku (2004r) - 153 075,89 zł

Ocieplenie stropu w budynku szkoły Nowy Nakwasin 
(2003) - 9 816,00 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Koźminku (2006) 
- 517 073,95 zł

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Mo-
skurni na brykiet drzewny (2004) - 86 156,01 zł

Adaptacja byłej szkoły na mieszkania w Dębsku - 
37 093,75 zł

Ogrodzenie boiska sportowego przy ulicy Nakwasiń-
skiej (2005) - 48 702,95 zł

Znaczące środki, często z udziałem finansowym mieszkań-
ców przeznaczyliśmy na budowę infrastruktury technicznej. 
Uzupełniono brakujące wodociągi oraz kompleksowo zmoder-
nizowano istniejące hydrofornie, szerokim frontem przystąpio-
no do kanalizacji Gminy. Zrealizowane zadania to m.in. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tymia-
nek, Dębsko, 

I  i II  etap rok (2002 – 2004) - 1 281 410,76 zł
z czego dotacja wyniosła  I etap 50% a II etap 75 % i sta-

nowiła kwotę - 803 378,17 zł

Widok na nową halę sportową w Koźminku. Fot. M. Kaczmarek
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Zakup pojemników do segregacji odpadów (2003 2004) 
- 46 097,62 zł z czego dotacja stanowiła kwotę -19 000,00 zł

Rozbudowa hydroforni w miejscowościach Pietrzyków i 
Dębsko (2003-2004) - 848 813,12 zł z czego dotacja wyniosła 
75 % i stanowi kwotę - 636 609,84 zł

 Rozbudowa hydroforni w miejscowości Moskurnia  (2004-
-2005) - 389 412,37 zł

Kontynuacja udziału w związku Gmin „Czyste Miasto 
– Czysta Gmina” w celu kompleksowego rozwiązania gospo-
darki odpadów na przyszłość. Koszt inwestycji Budowy Za-
kładu Utylizacji odpadów w Prażuchach (2002 – 2004) - 53 
mln. 470 tys. zł. Udział naszej  gminy 1,4 % 

Swoistym krwioobiegiem dla organizmu jakim jest gmina są 
jej drogi. W tej dziedzinie dokonano również szereg znaczą-
cych inwestycji takich jak:

Budowa drogi osiedlowej ul. Ogrodowa (2002) - 
988 402,02 zł z czego dotacja wyniosła 50 % co stanowi kwo-
tę - 494 201,01 zł.

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Koźminku (2004-
-2006) - 2 081 100,00 zł z udziałem pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 
możliwością umorzenia w 40 % co stanowi kwotę - 306 800,00 
zł oraz z udziałem pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, także z możliwością umo-
rzenia w 41 % co stanowi kwotę - 1 644 000,00 zł

Modernizacja to konieczność zwiększenia jej wydajności, a 
szczególnie podniesienie parametrów oczyszczanych ścieków 
w związku z istniejącym zbiornikiem Murowaniec.

Pojemnik do segregacji odpadów. Fot. Archiwum

Zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków w Koźminku. Fot. M. Kacz-
marek

Budowa ulic na osiedlu Różana, Wierzbowa, Miodowa 
(2004) - 991 763,05 zł z czego dotacja wyniosła 85 % co sta-
nowi kwotę - 842 998,59 zł

Partycypacja w budowie chodnika Nowy Nakwasin (2006) 
- 25 152,00 zł

W najbliższym okresie zostanie wykonane 600 m chodnika 
w Koźminku, Gaci Kaliskiej oraz Emilianowie

Przebudowa nawierzchni drogi Gminnej Józefina – Dębe 
- 432 031,00 zł z czego dotacja wyniosła 120 000,00 z Powia-
tu Kaliskiego oraz 300 000,00 zł z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych 

Droga dojazdowa do gruntów rolnych Młynisko - 
128 197,00 zł z czego dotacja wyniosła 70 000,00 zł z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych 

Parking  w Koźminku ul. Mielęckiego (2006) - 175 000,00 
zł z czego udział Parafii Koźminek - 65 000 ,00 zł.

Ulica Miodowa w Koźminku. Fot. M. Kaczmarek

Nowy parking za kościołem. Fot. M. Kaczmarek
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Budowa oświetlenia drogowego Stary Karolew (2005) 
- 20 000 zł środki pochodzące z odpisu amortyzacyjnego 
Oświetlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o.o.

Droga Nowy Karolew – Marianów (2005) - 341 706,04 zł 
z czego dotacja z  SAPARDU wyniosła 75 % co stanowi kwotę 
- 253 735,84 zł 

Wymiana znaków drogowych w Koźminku (2005) - 
27 925,78 zł.

Zakup samochodu do transportu osób niepełnospraw-
nych (2004) - 120 000,00 zł

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Koźmin-
ku (2005-2006) - 709 069,10 zł z czego dotacja programu Od-
nowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowe-
go wyniosła 63,46% co stanowi kwotę - 450 000,00 zł.

Podjęliśmy szereg prac planistycznych, które w efekcie 
przesądzą o kształcie przestrzennym Gminy Koźminek. 
Przystąpiliśmy do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego niektórych 
kompleksów działek z terenu Gminy. W 2003 i 2004 opraco-
wano Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla 
wybranych z terenu Gminy terenów pod działalność gospo-
darcza. W roku 2005 uchwalono Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego dla Obrzeży Zbiornika Wodnego Murowa-
niec. Ponadto w roku 2004r. rada gminy uchwaliła „Strategię 
Rozwoju Gminy Koźminek” określając misję Gminy Koźminek 
i jej kluczowe cele strategiczne. 

Wymienione wyżej sprawy wydają się priorytetowe, niemniej 
gmina nie zapomina o szeregu zagadnień równie ważnych 
takich jak; pomoc niepełnosprawnym, ochrona dziedzictwa 
kulturowego, współpracy międzynarodowej, promocji, bezpie-
czeństwo publicznego i ochrony pożarowej oraz ciągłego pod-
noszenia poziomu pracy Urzędu Gminy i pozostałych Gmin-
nych Jednostek Organizacyjnych.

W spektrum tych spraw nie sposób pominąć takie dokona-
nia jak:

Uruchomienie Warsztatów Terapii Zajęciowej (2003) - 
250 000 zł

Nowe znaki informacyjne. Fot. M. Kaczmarek

Warsztat Terapii Zajęciowej. Fot. M. Kaczmarek

Renowacja grobowca dr Andrzeja Mielęckiego (2006) - 
12 000,00 zł.

Brama wjazdowa do parku. Fot. M. Kaczmarek

Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Koźminku (2003) - 70 000,00 zł

Zakup samochodu dla posterunku Policji w Koźminku 
(2003) - 25 000 zł.

Odnowiony grobowiec Wielkiego Patrioty. Fot. M. Kaczmarek

Nowy radiowóz dla Policji. Fot. M. Kaczmarek
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Modernizacja i budowa strażnic - 120 000 zł
Z innych ważnych spraw nie sposób nie wymienić:
Wymiana dzieci i młodzieży (2005 i 2006r) z belgijską 

gminą Lobbes
Zakup instrumentów i strojów dla Orkiestry Dętej w Koź-

minku 
Zakup gruntów inwestycyjnych 90 000 zł k/zbiornika
Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, 
Kontynuowanie naboru urzędników w formie otwartych 

konkursów,
Portal Internetowy - Biuletyn Informacji Publicznej i Biu-

ro Obsługi Interesantów,
Cykliczny Informator Gminny 
Remont pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 
Równie ważnym wydaje się zainicjowanie i prowadze-

nie projektu pod nazwą „Partnerstwo szansą rozwoju gmin 
wiejskich” realizowanego w ramach Pilotażowego Progra-
mu Leader +. Projekt był realizowany wspólnie przez siedem 
gmin: Koźminek - gmina wiodąca, Żelazków, Opatówek, Ceków 
Kolonia, Godziesze Wielkie, Blizanów i Sieroszewice. Przed-
stawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego 
z wszystkich gmin, spotykali się celem stworzenie tak zwanej 
Lokalnej Grupy Działania (LGD) oraz opracowania Zintegro-
wanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) dla 
obszaru objętego projektem. W konsekwencji doprowadzono 
do formalizacji LGD i utworzenia „Stowarzyszenia LGD7 Kra-
ina Nocy i Dni”. 

Strategia określa takie cele jak: zrównoważony rozwój go-
spodarczy wzmacniający pozycję obszarów działania LGD, 
poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwój turystyki 
na obszarze działania LGD, które Stowarzyszenie będzie się 
starało realizować. 

W konsekwencji ma się to prowadzić do stworzenia obsza-
ru z wysoko rozwiniętą infrastrukturą techniczną, społeczną i 
silną gospodarką, o zrównoważonym i zorganizowanym rolnic-
twie, z czystym i przyjaznym środowiskiem, sprzyjającym roz-
wojowi turystyki i rekreacji, zamieszkiwany przez ludzi dobrze 
wykształconych i otwartych na innowacje.

Dla osiągnięcia zamierzonego celu stowarzyszenie złożyło 
wniosek do tzw. Schematu II Pilotażowego Programu Leader 
+. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie na teren 
obszaru LGD trafią środki finansowe w wysokości 750 000 zł.

Pod przewodnictwem Pani Iwony Michniewicz Pełno-
mocnika Wójta Gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych zdecydowanie zintensyfikowano 
działania w zakresie przeciwdziałania patologią społecznym: 
alkoholizmowi, narkomani oraz przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie.

Usystematyzowanie Działania Gminnej Komisji Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rocznego harmono-
gramu pracy).

Kontynuowanie funkcjonowania świetlic dla grup samopo-
mocowych ALATEEN, DDA, ALANON, AA. 

Uruchomiony został punkt konsultacyjny dla osób dotknię-
tych patologiami i ich rodzin.

Rozpoczął funkcjonowanie projekt „Bank życzliwości”
Cykliczny, coroczny, uroczysty – rocznicowy – mittyng grup 

trzeźwościowych z regionu.
Przekształcono Klub Abstynenta w stowarzyszenia pn. „Tu i 

Teraz” o szerszej działalności.
Zrealizowano projekty „Drogowskazy” i „Mocni duchem”
Przeprowadzono szkolenia dla różnych grup zawodowych i 

społecznych z zakresu:
- funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych, 
- budowania lokalnej koalicji przeciwdziałania agresji i prze-

mocy w środowisku rodzinnym i szkolnym.
Rozpoczęto realizację projektu „Bazarek 3”, dla rodzin ubo-

gich i zagrożonych patologiami.
Przeprowadzono we współpracy z organizacjami pozarzą-

dowymi następujące przedsięwzięcia:

- przeszkolono działaczy społecznych z zakresu tworzenia i 
funkcjonowania klubów sportowych raz pozyskiwania środków 
na ich funkcjonowanie (Projekt „Na start”),

- zorganizowano półkolonie zimowe oraz letnie dla dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych (Projekty „Zimowa przygoda na wsi” i 
„Letnia Szkoła Magii”).),

W szkołach gminnych odnotowano szereg znaczących 
sukcesów uczniów. Ich ilość jest tak duża, że wymaga od-
rębnego opracowania. W Szkole Podstawowej Koźminek poza 
kolarstwem sukcesy odnotowały kółka taneczne prowadzone 
przez Panią Małgorzatę Nawrocką. Dokonania „Słoneczka 1” 
„Słoneczka 2” i „Dance Club” sięgają daleko ponad szczebel 
Gminy.

Od 1 stycznia 2004 roku GMINNĄ ORKIESTRĄ DĘTĄ 
kieruje pan Henryk Siuda. Orkiestra reprezentuje gminę na 
różnorodnych przeglądach i imprezach. min. bierze udział w 
Rejonowym Przeglądzie Orkiestr Dętych imprezach w Kępnie i 
powiatowych przeglądach orkiestr. Bierze także czynny udział 
w uroczystościach kościelnych. Orkiestrze towarzyszy zespół 
tańca współczesnego HEXY, kierowany przez panią Wandę 
Pietrzykowską.  W repertuarze orkiestry jest muzyka kościel-
na, rozrywkowa i marszowa.

Zespół „Słoneczka” ze Szkoły Podstawowej w Koźminku. Fot. Archi-
wum

Gminna Orkiestra Dęta. Fot. M. Kaczmarek

Od marca 2004 roku rozpoczął regularne próby zespół 
folklorystyczny KOŹMINIANKI. Skład zespołu liczy 21 osób, 
w tym 13 pań i 4 panów. Zespołowi akompaniują 4 muzycy, 
grający na akordeonie, skrzypcach, bębnie i trąbce. Opieku-
nem artystycznym jest Pan Mirosław Bruź. Zespół uświetnia 
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gminne i kościelne uroczystości. Występuje również podczas 
różnych imprez powiatowych.

Na koniec chcemy wszystkich przeprosić za wszelkiego 
rodzaju niedociągnięcia w pracy Organów Gminy i Gminnych 
Instytucji, zapewniając jednocześnie, że dewizą wszystkich 
jest świadomość, że w miarę posiadanych umiejętności robi-
my wszystko, aby optymalnie służyć naszej Małej Ojczyźnie 
i jej mieszkańcom.

Jest nam bardzo miło, że mogliśmy dla Państwa przez te 
cztery lata pracować.

Uroczyste oddanie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w 
Koźminku

W dniu 6 października 2006 oddano do użytku zmodernizo-
waną i unowocześnioną oczyszczalnie ścieków w Koźminku. 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków została wybudowana w la-
tach 1994-1997 kosztem około 970 tys. zł. Projektem i wyko-
naniem inwestycji zajęła się Firma „Ekologia” z Kalisza. 

Zespół ludowy „Koźminianki”. Fot. M. Kaczmarek

ków zwiększono jej przepustowość z 500 m3 do 700 m3 na 
dobę, co pozwoli na dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej na 
terenie gminy.

Uroczyste przecięcie wstęgi na zmodernizowanej Oczyszczalni Ście-
ków. Fot. M. Kaczmarek

Budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w Koźminku w 
latach 1998-2001 spowodowała trudności z utrzymaniem od-
powiednich parametrów oczyszczania, gdyż zostały one bar-
dzo zaostrzone. Tak wysoki stopień oczyszczania ścieków, 
wymusiła budowa na rzece Swędrnia zbiornika retencyjnego 
Murowaniec, zlokalizowanego na terenie naszej gminy poniżej 
oczyszczalni ścieków. Z tego powodu gmina miała nalicza-
ne kary za nieprzestrzeganie warunków pozwolenia wodno-
-prawnego. Wszystkie te czynniki doprowadziły do decyzji o 
modernizacji i unowocześnieniu istniejącego obiektu. Poza 
zdecydowanym zwiększeniem parametrów oczyszczania ście-

W 2004 roku została sporządzona dokumentacja technicz-
na na remont przez firmę „DIGITALPROJEKT” z Gdańska  za 
kwotę 47 tys. zł. Koszt modernizacji wraz z rozruchem wyniósł 
2 081 000 zł i został wykonany przez firmę PPU „PRO-MET” 
z Koźmina Wielkopolskiego. Na zadanie to gmina pozyskała 
pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach odpowiednio 
1 664 000 zł i 306 800 zł, w obu przypadkach istnieje możli-
wość umożenia pożyczek w 40 i 41%. 

Uroczystość oddania zaszczycili swoją obecnością Poseł 
na Sejm RP Andrzej Grzyb oraz wicemarszałek województwa 
wielkopolskiego Józef Racki. 

Pan Marszałek podzielił się z zebranymi bardzo dobrą wia-
domością o akceptacji przez Urząd Marszałkowski kwoty 2 
300 000 zł, przyznanej na budowę trzy kilometrowego odcinka 
drogi powiatowej Kamień - Murowaniec, inwestycja ta polep-
szy infrastrukturę drogową gminy Koźminek oraz rejonu. Nowa 
droga stanie się najkrótszą drogą do zbiornika retencyjnego, 
jak również znaczącą odciąży inne drogi dojazdowe z Kalisza 
do Koźminka.

Dożynki Gminne 2006

W dniu 27 sierpnia 2006 roku, w Koźminku odbyło się do-
roczne Święto Plonów. Gospodarzem dożynek było Sołectwo 
Pietrzyków  na czele z radnym Jerzym Owczarkiem. Starosta-
mi dożynek byli Alicja Burdelak i Wiesław Marczak z Pietrzyko-
wa, oboje  prowadzący gospodarstwa sadownicze.

Goście zaproszeni na uroczystość oddania zmodernizowanej oczysz-
czalni. Fot. M. Kaczmarek

Starostowie Dożynek (Starościna stoi z lewej). Fot. M. Kaczmarek
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Starostowie Dożynek i delegacje z wieńcami przed kościołem. Fot. 
M. Kaczmarek

Dekoracja sceny na Dożynkach Gminnych. Fot. M. Kaczmarek

Delegacja sołectwa Dąbrowa. Fot. M. Kaczmarek

Dożynki  rozpoczęły się mszą św. o godz.14.00 w kościele 
parafialnym w Koźminku, którą odprawił ksiądz proboszcz z 
Rajska Grzegorz Kamzol. Po mszy korowód z chlebami i wień-
cami przeszedł na boisko sportowe w Koźminku. 

Staropolski obrzęd dożynkowy przeprowadził zespół ludo-
wy „Koźminianki”. Starostowie przekazali chleb Wójtowi Gminy 
Andrzejowi Miklasowi, który w imieniu swoim i mieszkańców 
w kilku zdaniach podziękował wszystkim rolnikom za ich trud i 

wysiłek włożony w pracę przy zbiorach zbóż oraz przedstawił 
główne kierunki działania gminy.  Po obrzędzie zaproszono 
wszystkich obecnych do spożywania tradycyjnego, swojskiego 
jadła. 

Przy okazji dożynek uhonorowano trójkę rolników z gminy 
Koźminek odznaczeniem Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla 
Rolnictwa”. Wyróżniono: Elżbietę Wojciechowską z Józefiny, 
Krzysztofa Chwiałkowskiego oraz Stefana Galika z Nowego 
Karolewa. 

Zespół ludowy Koźminianki podczas występu na Dożynkach. Fot. M. 
Kaczmarek

Tradycyjne wieńce na dożynkach. Fot. M. Kaczmarek

Wyróżnionych rolników dekoruje Wicemarszałek Województwa Wiel-
kopolskiego Józef Racki. Fot. M. Kaczmarek

Dekoracji rolników dokonali wspólnie wicemarszałek woje-
wództwa wielkopolskiego Józef Racki i wójt Andrzej Miklas. 
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Gospodarz gminy został udekorowany przez starostę kaliskie-
go Leszka Aleksandrzaka odznaczeniem „Zasłużony dla Roz-
woju Powiatu Kaliskiego”. 

O godz. 18.00 wystąpiła gwiazda wieczoru zespół „Weso-
łe Trio i Mirosław Szołtysek” z Chorzowa (w województwie 
śląskim). Zgromadzona publiczność świetnie się bawiła pod-
czas występów Mirka Szołtyska i jego zespołu. Artyści pod-
czas swojego występu utrzymywali bezpośredni kontakt z pu-
blicznością, która brała udział we wspólnej zabawie. Zespół 
śpiewał, opowiadał dowcipy, rozmawiał z widownią znakomicie 
reagującą na prawdziwy show w wykonaniu Szołtyska i jego 
zespołu. Występ zgromadził przed sceną ok. 2 tys. ludzi. 

W części artystycznej wystąpiła również gminna orkiestra 
dęta, którą dyrygował 14-letni kapelmistrz Maciej Trzciński (za-
stępujący Henryka Siudę). 

Imprezę dożynkową prowadził znany  konferansjer Dariusz 
Dymalski. Uwieńczeniem wieczoru była zabawa taneczna z 
grupą „Retro”.

 Na dożynkach nie zabrakło także loterii fantowej zorgani-
zowanej przez  Stowarzyszenie Działające na Rzecz Społecz-
ności Lokalnej „Tu i teraz”. 

Tłumy na występie Wesołego Tria. Fot. M. Kaczmarek

Kaliskiemu Sławomirowi Czapskiemu,  Dominet Bankowi Od-
dział Kalisz, rodzinom Miklasów z Koźminka, Sklepowi „Anna” 
z Opatówka Bogdana Kozaneckiego, Firmie „IKAL” Iwony i 
Grzegorza Roszkowskich, Studiu Sylwetki „SIM”  Sylwii Ant-
czak. Zarząd dziękuje także osobom które pomagały w sprze-
daży losów na loterii: pani Marii Buchnajzer z Tymianku, Domi-
nice Tarniewicz z Chodybek, Karolinie Kaźmierczak z Nowego 
Nakwasina, Piotrowi Dominiakowi z Koźminka oraz Grupie 
„Kalsad” za bezpłatne wypożyczenie namiotów.

Patronat medialny nad imprezą miało jak co roku Radio 
„Centrum” i „Ziemia Kaliska”.

Loteria fantowa. Fot. M. Kaczmarek

Organizatorzy loterii zebrali kwotę 2,5 tys. zł, która zostanie 
przeznaczona na działalność statutową stowarzyszenia. Za-
rząd stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim sponso-
rom, którzy wsparli finansowo lub materialnie organizatorów 
loterii, a w szczególności fundatorom głównych nagród w lote-
rii: Posłowi na Sejm RP Adamowi Rogackiemu, Wicestaroście 

Podziękowania

Wójt Gminy Koźminek i Komitet Dożynkowy Sołectwa Pie-
trzyków składają serdeczne podziękowania Wszystkim spon-
sorom Święta Plonów: Bankowi Ziemi Kaliskiej Oddział w Koź-
minku, Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego 
Ziemi Kaliskiej, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Koźminku, Firmie  „Rolmax” z Koźminka, Ubojni Drobiu 
„Gallus” z Koźminka, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z 
Kalisza, Zakładowi Wielobranżowemu „Suprema” z Tymianku, 
Gospodarstwu Ogrodniczemu Państwa Dziubków z Koźminka, 
Piekarni Państwa Marszałów z Koźminka, Hurtowni Materiałów 
Budowlanych Państwa Warszewskich z Koźminka, Hurtowni 
Napojów „Regent” z Koźminka, Masarni z Nowego Nakwasina 
Państwa Jędrzejaków i Dobroszczyków, Hurtowni Artykułów 
Spożywczych Państwa Pawlaczyków z Koźminka, Masarni z 
Koźminka, Gospodarstwu Państwa Janiaków z Przydziałek, 
Piekarni Państwa Sulejów z Tymianku, Zakładowi Ślusarskie-

Wesołe Trio i Mirosław Szołtysek z Chorzowa. Fot. M. Kaczmarek

Gminna Orkiestra podczas wykonywania „Roty”. Fot. M. Kaczmarek
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mu Państwa Nowickich z Koźminka, Hurtowni Państwa Frąt-
czaków z Koźminka, Zakładowi Kamieniarskiemu Państwa 
Wichorskich z Koźminka, Piekarni Państwa Mikołajczyków z 
Oszczeklina, Spółdzielni Kółek Rolniczych z Koźminka, Skle-
powi Artykułów Przemysłowych Państwa Zajdlów z Koźminka, 
Sklepowi Artykułów Motoryzacyjnych Państwa Piekarskich z 
Koźminka, Firmie „Edal” z Żychowa Państwa Mrowińskich, 
Sklepowi Artykułów Przemysłowych Państwa Nowaków z Koź-
minka, Firmie Pana Eugeniusza Kędzi z Pietrzykowa, Państwu: 
Jaszkom, Miklasom, Muszyńskim, Naglerom, Kaczmarew, 
Warszewskim, Trzebińskim z Koźminka, Bryłom z Chodybek, 
Państwu Szmajdzińskim ze Starego Nakwasina, Miklasom ze 
Smółek, Szmajdzińskim z Józefiny, Tomaszewskim z Moskur-
ni, Ciemciom z Młyniska oraz Mieszkańcom Pietrzykowa za 
ich wsparcie finansowe a także za trud i wysiłek włożony w 
przygotowanie i organizację Dożynek Gminnych.

Dotacja z ministerstwa dla Domu Kultury

Dom Kultury w Koźminku otrzymał we wrześniu środki w 
wysokości 7 tys. zł, na zakup nowych książek. Jest to zadanie 
realizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego i dotyczy zakupu nowości książkowych dla bibliotek 
publicznych. Przyznane przez ministerstwo pieniądze zostały 
przeznaczone w większości na zaopatrzenie naszej biblioteki 
w książki naukowe i popularnonaukowe. Zakupiliśmy również 
dużo interesujących tytułów z beletrystyki, zarówno dla doro-
słych jak i dla dzieci.

Proponujemy przeczytanie następujących książek:
1. „Świadek nadziei” – najpełniejsza i najlepiej udokumen-

towana biografia papieża Jana Pawła II.
2. „Wściekłość i duma”, „Siła rozumu”, „Wywiad z sobą 

samą. Apokalipsa” – książki Oriany Fallaci, jednej z najlepszych 
światowych dziennikarek, wielokrotnej korespondentki wojen-
nej. Reporterka w swoich książkach krytykuje terroryzm, przede 
wszystkim islamski. Oriana Fallaci zmarła we wrześniu br.

3. „Norwegian wood” – powieść japońskiego pisarza Haruki 
Murakami, wzruszająca historia o miłości, kończąca się samo-
bójczą śmiercią jednego z bohaterów. Motywem przewodnim 
książki jest przebój Beatlesów, pod tym samym tytułem.

4. „Diabeł ubiera się u Prady” – sfilmowany bestseller o 
„szefowej z piekła rodem”.

5. „Świat według Clarksona” – bardzo zabawna powieść o 
codziennych absurdach.

6. „Festung Breslau” – kolejna książka kryminalna Marka 
Krajewskiego, opisująca w niezwykle barwny i sugestywny 
sposób życie w przedwojennym Wrocławiu.

7. „Opowieści dawnego Kairu” – powieść laureata nagrody 
Nobla, Nadżiba Mahfuza. Bardzo interesująca książka poka-
zująca kulturę islamską, tradycyjne społeczeństwo arabskie: 
przede wszystkim relacje rodzinne i sąsiedzkie.

8. „Uśmiech Machiavellego” – ciekawa biografia wielkiego 
włoskiego filozofa, twórcy nowoczesnej myśli politycznej Nic-
colo Machiavellego.

9. „Baltazar” – autobiografia Sławomira Mrożka. Podczas 
pisania książki autor walczył ze skutkami udaru mózgu.

10. „Cień Poego” – zagadka tajemniczej śmierci, mistrza 
powieści detektywistycznej, Edgara Allana Poego.

11. „Nowe przygody Mikołajka” Rene Goscinnego, to zna-
komita rozrywka nie tylko dla dzieci ale także dla dorosłych.

12. „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci” – książeczka, w 
zabawny sposób, ucząca dzieci dobrych manier.

13. „Tylko nie Alice”, „Alice na wakacjach”, „Alice bardzo się 
stara” – seria książek  dla młodzieży. Inteligentna opowieść o 
odrębności płci.

14. „Opowieści z Narnii” – kilka tomików fascynujących ba-
śni na kanwie historii zbawienia - nie tylko dla dzieci, również 
dla dorosłego czytelnika. 

Autor: N. Sobczak

Impreza rekreacyjna niepełnosprawnych – II miejsce Warsztatu 
Terapii Zajęciowej z Koźminka

Po raz pierwszy w Liskowie odbyła się I Wojewódzka Impre-
za Sportowo – Rekreacyjna Osób Niepełnosprawnych „Swo-
boda 2006” pod honorowym patronatem Starosty Kaliskiego. 

Na spartakiadę zostało zaproszonych dziesięć placówek. 
Siedem z nich wytypowało swoje drużyny do walki o puchar w 
tym także i Warsztat Terapii Zajęciowej z Koźminka. Zaprosze-
nie do udziału w zawodach potraktowano bardzo poważnie i 
już trzy tygodnie wcześniej zaczęto się do niego solidnie przy-
gotowywać pod okiem rehabilitantki Małgorzaty Krymarys.

Rozegrano następujące konkurencje: bieg na 100 m, strzał 
na bramkę, rzut piłką lekarską, skok w dal, slalom sprawno-
ściowy, rzut lotkami do tarczy, rzut piłką do kosza, tor prze-
szkód, pentaque oraz sadzenie krzewów. Pomimo dobrego 
przygotowania i chęci zwycięstwa każdej drużyny  rywalizacja 
przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Konkurencje okazały 
się trudne i wymagały dużej sprawności fizycznej oraz współ-
pracy wszystkich uczestników.

W trakcie oczekiwania na wyniki można było przejechać się 
motocyklem, zjeść smaczny posiłek oraz potańczyć.

Dużą atrakcją okazał się występ naszych warsztatowych 
chirliderek. Dziewczyny ćwiczyły pod bacznym okiem Sylwii  
Tomczak, która poprowadziła układ taneczny. 

Po występie sędziowie ogłosili wyniki, na które czekano z 
niecierpliwością. Wysiłek drużyny z naszego Warsztatu Terapii 
Zajęciowej opłacił się zajęto drugie miejsce. To wielki sukces 
naszego WTZ oraz członków jego drużyny. Wszyscy nasi za-
wodnicy, opiekunowie cieszyli się z medalowego miejsca, ra-
dości nie było końca.

W nagrodę z rąk Starosty Kaliskiego drużyna otrzymała pu-
char, wieżę stereo i dyplom. Jest to czwarty puchar zdobyty 
przez nasze warsztat. Serdecznie gratulujemy wspaniałego 
sukcesu.

Statystyki oświatowe 

W roku szkolnym 2006/2007 w placówkach oświatowych 
na terenie naszej gminy naukę rozpoczęło: w Szkole Podsta-
wowej w Koźminku - 296 uczniów (14 oddziałów), w Szkole 
Podstawowej w Nowym Nakwasinie – 76 uczniów (6 oddzia-
łów) oraz 17 dzieci w oddziale „0”, w Szkole Podstawowej w 
Moskurni – 77 uczniów (6 oddziałów) i 24 dzieci w oddziale 
„0”, w Gimnazjum – 261 uczniów (11 oddziałów), w Publicz-
nym Przedszkolu w Koźminku – 98 dzieci ( 4 oddziały).

Do naszych placówek zatrudniono także nowych nauczy-
cieli: panią Annę Szymańską (nauczanie początkowe SP 
Koźminek), panią Monikę Szewczyk (nauczanie rewalidacji 
– dzieci niepełnosprawnych SP Nowy Nakwasin), pana Karo-
la Adamiaka (nauczyciela religii SP Moskurnia), panią Iwonę 
Łopatę (nauczyciela wychowania przedszkolnego SP Moskur-
nia), panią Beatę Woźniak – Krawczyk (nauczyciela języka 

Zespól WTZ Koźminek. Fot. Archiwum



INFORMATOR KOŹMINIECKI 9

INFORMATOR KOŹMINIECKI

francuskiego w Gimnazjum) oraz księdza Marcina Jurgę (na-
uczanie religii w Gimnazjum).

Oprac. M. Kurek 

Wymiana starych dowodów osobistych 

Urząd Stanu Cywilnego w Koźminku, przypomina miesz-
kańcom naszej gminy o konieczności obowiązkowej wymiany 
starych dowodów osobistych na nowe.

Zgodnie z przepisami dowody wydane w latach:
1992-1995 należy wymienić do 31 grudnia 2006 roku,
1996-2000 należy wymienić do 31 grudnia 2007 roku.
Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnio-

skodawcy. Do wniosku należy załączyć: 2 aktualne fotografie, 
dowód uiszczenia opłaty w kwocie 30 zł oraz odpis skrócony 
aktu urodzenia lub małżeństwa jeśli nie został sporządzony w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w Koźminku. Zapraszamy do po-
koju nr 11 w Urzędzie Gminy,  nr telefonu kontaktowego 76 
- 38 - 607.

Oprac. M. Twardowska

Komunikat Policji

Komendant Posterunku Policji w Koźminku apeluje do wła-
ścicieli pojazdów mechanicznych poruszających się w obrębie 
rynku, żeby parkowali swoje pojazdy w miejscach dozwolo-
nych, tam gdzie zezwalają na to znaki i przepisy drogowe. 

Obecnie obowiązuje zakaz parkowania na ulicy Szkolnej 
oraz naprzeciw stacji paliw. Przypominam także, że obowią-
zuje zakaz parkowania na przystanku PKS i na całej długości 
zatoki autobusowej.

W przypadku braku miejsc do parkowania w centrum Koź-
minka, należy pojazdy parkować na nowym parkingu gminnym 
za kościołem.

Łamanie przepisów kodeksu ruchu drogowego będzie kara-
ne mandatami karnymi.

Mistrzostwo Wielkopolski TKKF w tenisie stołowym dla zawod-
niczki UKS „Maraton”

W dniu 23 września 2006 roku w OSiR w Kaliszu roze-
grane zostały VIII Mistrzostwa Wielkopolski TKKF w tenisie 
stołowym. Organizatorem turnieju było Ognisko Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej „Relaks” w Kaliszu. W zawodach 
wzięli udział zawodnicy sekcji tenisa stołowego, Uczniowskie-
go Klubu Sportowego „Maraton”, działającego przy Szkole 
Podstawowej w Moskurni. 

W barwach klubu z Moskurni wystąpili: Dariusz Kamańczyk 
(95’ – młodzik), Łukasz Kowalski (94’-młodzik),  Krzysztof Wy-
pyszyński (93 – młodzik), Justyna  Kędzia (95’ – młodziczka), 
Justyna Domagała  (94 – młodziczka), Paulina Tomczyk (92 
– kadetka), Damian Jaśkiewicz (senior), Przemysław Olejnik 
(senior).

Turniej dla zawodników UKS „Maraton” okazały się nad-
zwyczaj udany. Krzysztof Wypyszyński zajął w swojej kategorii 
drugie miejsce, a jego młodsza koleżanka Justyna Domagała 
w kategorii młodziczek uplasowała się na trzecim miejscu. Na 
szczególne uznanie zasługuje Paulina Tomczyk, która w kate-
gorii „kadetka” zdobyła tytuł Mistrzyni Wielkopolski TKKF.

Warto też dodać, że ta sama zawodniczka w bieżącym se-
zonie sklasyfikowana jest na 3 miejscu w okręgu „Południowa 
Wielkopolska”, tj. na terenie byłego Województwa Kaliskie-
go. Podczas I Okręgowego Turnieju Klasyfikacyjnego (OTK) 
– kadetów,  który odbył się 2.09.2006 r. w Taczanowie koło 
Pleszewa,  Paulina Tomczyk zajęła trzecie miejsce, natomiast 
Krzysztof Wypyszyński sklasyfikowany został na 8 pozycji. Był 
to ogromny sukces zawodniczki i klubu z Moskurni. Turnieje 
okręgowe mają charakter zawodów profesjonalnych, w którym 
prawo startu mają tylko i wyłącznie zawodnicy posiadający 
licencje zawodnicze Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Ka-
deci UKS „Maraton” od tego roku posiadają takie licencje i 

mogą startować w zawodach nieamatorskich                         i 
już w pierwszym z takich turniejów w jakim mieli okazję wystą-
pić Paulina Tomczyk stanęła na podium. 

Od tego sezony UKS „Maraton” przystępuje również do roz-
grywek ligowych „A” klasy Okręgu „Południowa Wielkopolska” 
. Barwy klubu w lidze reprezentować będą: Paulina Tomczyk, 
Krzysztof Wypyszyński, Przemysław Olejnik i Damian Jaśkie-
wicz.   Życzymy powodzenia i liczymy na to , że pojedynki 
ligowe pozwolą kadetom Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Maraton” poprawić swoje umiejętności podczas gry z dużo 
starszymi i bardziej doświadczonymi przeciwnikami, co za-
owocuje w przyszłości kolejnymi sukcesami.

Autor: P. Olejnik

Powiatowe Zawody Pożarnicze – VI miejsce drużyny z Koźminka

W dniu 13 sierpnia 2006 roku w Rychnowie (gmina Bliza-
nów) przeprowadzono powiatowe zawody sportowo-pożarni-
cze,  w których wzięło udział 19 drużyn w tym 6 kobiecych.

Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach: 
bieg sztafetowy z przeszkodami 7 x 50 m oraz ćwiczenia bo-
jowe. W zawodach uczestniczyli zawodnicy w wieku powyżej 
lat 16.

W grupie żeńskiej zwyciężyła drużyna OSP Rychnów, II 
miejsce zajęła OSP Kalisz-Lis, a III miejsce zajęła OSP Za-
jączki.

W kategorii męskiej najlepszą drużyną okazała się OSP 
Tykadłów, II miejsce zajęła OSP Aleksandria, a III miejsce za-
jęła OSP Rychnów. W zawodach wzięła udział drużyna z OSP 
Koźminek (męska), która zajęła 6 miejsce.

Sportowcy z UKS Maraton. Fot. Archiwum

Powiatowe Zawody OSP. Fot. S. Błaszczak
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Prezentacja Firmy Grodan i S&G w Gospodarstwie Mirosławy i 
Zdzisława Dziubków

W dniu 9 września w Gospodarstwie Państwa Dziubków z 
Koźminka, odbyły się Dni Otwarte Firmy Grodan i S&G. Na 
imprezę przybyło około 250 osób z terenu całej Polski, a także 
z zagranicy.

Państwo Dziubkowie prowadzą działalność wspólnie od 
1992 roku, rozpoczęli uprawę na powierzchni 1200m2, w 
dwóch typowych szklarniach polskich. W 1997 powiększyli 
powierzchnie uprawowe do 5000m2 (zbudowali szklarnie tzw. 
ukrainki). W 2000 roku i w kolejnych latach dobudowywali 
szklarnie typu venlo. Obecna powierzchnia obiektu to 4,6 ha, 
która powiększy się o 0,7 ha na koniec roku 2006 (będzie to 
także szklarnia typu venlo 5 m z wiszącymi rynnami).

Obiekt przez cały rok ogrzewany jest miałem, uprawę moni-
toruje komputer klimatyczny, a roślinom dostarczany jest także 
CO2. 

Owoce sortowane są na zakupionej w tym roku sortowni-
cy 4-rzędowej. Na wyposażeniu sortowni jest także sklejarka 
do kartonów i 2-komorowa chłodnia. W szklarniach uprawiane 
są odmiany „Grodna” i „Emotion” Firmy Syngenta na podłożu 
firmy Grodan (w tym roku to mata Grotop Master i kostka 
Delta). 

Od 3 lat gospodarstwo posiada europejski certyfikat jakości 
Eurepgap, który jest pomocny przy prowadzeniu sprzedaży 
krajowej i zagranicznej m.in. w takich państwach jak Francja, 
Hiszpania, Dania, Grecja, Czechy, Anglia, Holandia i Rosja. 

Firma Grodan jest światowym liderem w produkcji wełny 
mineralnej, w Polsce funkcjonuje od roku 1992.

Organizatorami Dni Otwartych byli wspólnie Gospodarstwo 
Ogrodnicze Dziubek i Firma Grodan i S&G.

Oprac. K. Dziubek

„Pilarki Tarczowe” urządzenia pożyteczne ale niebezpieczne 
– KRUS ostrzega

Maszyny czynią pracę lżejszą i wydajniejszą. Trud-
no sobie dziś wyobrazić gospodarstwo rolne bez maszyn. 
Mechanizacja prac niesie jednak zagrożenie dla zdrowia 
i życia rolników, jeżeli maszyny są źle użytkowane, niewła-
ściwie skonstruowane lub zużyte czyli niekompletne. Cechą 
maszyn rolniczych jest to, że są one przeznaczone do cięcia, 
rozdrabniania, miażdżenia itp. oraz mają wiele odkrytych ro-
boczych części. Do tego dochodzi brak rozwagi lub umiejęt-
ności niektórych użytkowników. W efekcie np. pochwyceniu, 
uderzeniu i skaleczeniu przez ruchome części maszyn ulega 
corocznie około 4 tys. osób, o 20 ponosi śmierć.

Pilarki Tarczowe są powszechnie stosowane w gospodar-
stwach. Ułatwiają przygotowanie drewna na opał i wykona-
nie różnorodnych prac stolarskich. Czasem używa się ich do 

Dni otwarte w Gospodarstwie Państwa Dziubków. Fot. Archiwum

czynności, do których nie są dostosowane ( np. do przecinania 
kłód na deski).

Ponieważ pilarki, używane w indywidualnych gospodar-
stwach rolnych, nie mają na ogół żadnych zabezpieczeń czy 
to w postaci kaptura ochronnego, czy klina rozczepiającego, 
podstawowe zagrożenia podczas cięcia mini drewna polegają 
na dotknięciu ręką pracującej, nieosłoniętej tarczy piły lub ude-
rzeniu przez ucięty kawałek drewna. Niekiedy cięty materiał, 
zwłaszcza krzywe gałęzie drzew, ulegają przekręceniu, szarp-
nięciu, odbiciu pod wpływem działających sił piły, pociągając 
ręce pracującego w okolicę obracającej się tarczy piły.

Biorąc pod uwagę powyższe, pilarki do drewna bezwzględ-
nie powinny być wyposażone w następujące urządzenia 
ochronne:

- dwie osłony tarczy piły – nad stołem i pod stołem;
- osłony napędu ( pasków klinowych lub pasa płaskie-

go, kół pasowych);
- klin rozczepiający za tarczą piły;
- wyłącznik napędu w zasięgu ręki.
Osłony chronią przed dotknięciem do tarczy piły i innych 

części ruchomych, a klin rozczepiający chroni przed zaklesz-
czeniem piły i odrzutem przerzynanego materiału oraz przed 
przerzuceniem odrzynków drewna na podającego materiał.

Osłona górna i klin rozczepiający powinny mieć zamoco-
wanie, umożliwiające regulację ich położenia, w zależności od 
wielkości tarczy piły i grubości przecinanego materiału.

Stosowanie pilarek fabrycznych ze znakiem „B” oraz tych 
wykonywanych we własnym zakresie, ale wyposażonych w 
w/w elementy ochronne leży w interesie rolników i ich rodzin.

Oprac. Placówka Terenowa KRUS w Kaliszu

Gospodarstwa Agroturystyczne w Gminie Koźminek

Danuta Czupryńska – gospodarstwo agroturystyczne
Gospodarstwo znajduje się w cichej i spokojnej okolicy, w 

lesie, z dala od zgiełku miasta. Cisza, spokój, czyste powie-
trze oraz bliskość zalewu położonego w ciekawym punkcie 
widokowym są swoistym zaproszeniem dla osób lubiących 
bezpośredni kontakt z przyrodą. Piękne tereny leśne wprost 
wymarzone  na wycieczki piesze i rowerowe. Można również 
skorzystać z nauki jazdy konnej, która prowadzona jest w są-
siedztwie.

Bazę noclegową stanowią dwa pokoje: 2 i 4 osobowy. Go-
spodarstwo zapewnia wyżywienie całodzienne.

Adres: Krzyżówki 11, 62-840 Koźminek tel. kontaktowy 062 
76-38-246.

Marianna i Eugeniusz Marciniakowie – gospodarstwo 
agroturystyczne

Na gości czeka tutaj zasobne 30 ha gospodarstwo rolne, 
miła atmosfera i smaczna kuchnia oraz chleb domowego wy-
pieku. 

Gospodarstwo położone jest blisko rzeki oraz lasu pełnego 
co roku grzybów i jagód. A wędkarze złapią tutaj na pewno 
rybę. Gospodarze gwarantują wszystkim przybyłym wspaniałą 
atmosferę, spokojny i aktywny wypoczynek.

Gać Kaliska 7, 62-840 Koźminek tel. 062 76–37–441. 
Majorowicz Jolanta – gospodarstwo agroturystyczne
Gospodarstwo położone w pięknych lasach na Krzyżów-

kach, zapewnia swoim gościom wygodne mieszkania. Możli-
wość kontaktu ze wspaniałą przyrodą oraz niezwykłą atmosfe-
rę domowego ogniska. 

W pobliżu znajduje się gospodarstwo rekreacji konnej. Te-
reny obfitują w jagody oraz grzyby. Niedaleko znajduje się re-
stauracja oraz malowniczo położony zbiornik Murowaniec.

Krzyżówki 10, 62-840 Koźminek tel. 062 76 – 53 – 170, 76 
– 38 – 247.
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Zofia Bień – gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia Krzy-
żówki”

Gospodarstwo zajmuje się hodowlą koni, swoim gościom 
oferuje: naukę jazdy konnej, przejażdżki po lesie, rajdy konne, 
ogniska z kiełbaskami, a także przejażdżki rowerowe oraz pie-
sze spacery po lesie. 

W odległości 500 m od gospodarstwa znajduje się zbiornik 
wodny Murowaniec. Miejscowość Krzyżówki znana jest już od 
czasów przedwojennych z niezwykłego mikroklimatu leśnego 
oraz pięknych terenów letniskowych. 

Gospodarze zapewniają: noclegi 2 pokoje – 2 i 3 osobo-
we.

Piękna okolica, sprzyjający mikroklimat i zadbane konie 
sprawią, że przyjeżdżając tu naprawdę odpoczniesz. 

Krzyżówki 12, 62-840 Koźminek, województwo wielkopol-
skie tel. 0 62  76 – 37 – 193.

Tel. kom. Marta Bień 0 600 394 895.
Tel. kom. Zosia Bień 0 694 142 620.

Delegacja Druhów z Dolnej Saksonii.

W przed dzień powiatowych zawodów pożarniczych Ochot-
nicza Straż Pożarna w Koźminku gościła delegację straża-
ków z Dolnej Saksonii w Niemczech. Spotkanie rozpoczęło 
się uroczystym obiadem w restauracji „Zameczek” w Emilia-
nowie. Goście zwiedzili hotel, sale bankietową, teren przyległy 
do zajazdu. W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy i Prze-
wodniczącym Rady Gminy Koźminek, przedstawiciele Zarzą-
du Powiatowego Związku OSP RP Ziemi Kaliskiej - Prezes 
druh Wacław Skotowski i Wiceprezes Sylwester Błaszczak. 
Wymieniono informacje oraz doświadczenia na temat ochrony 
przeciwpożarowej. Następnie delegacja pojechała nad zbior-
nik „Murowaniec”. Goście zachwycili się niezwykłym mikrokli-
matem otaczającym zbiornik.

Kolejnym etapem pobytu gości niemieckich była remiza 
OSP Koźminek. Gospodarze pokazali salę widowiskową wraz 
z zapleczem, garaże wraz  z ich wyposażeniem tzn. samocho-
dami i sprzętem przeciwpożarowym. Na zakończenie wymie-
niono się drobnymi upominkami i prezentami.

Jesień...

To pora roku, kiedy kończono wszelkie prace w polu, a dni 
świętych patronów: Michała (29 września), Franciszka (4 paź-
dziernika), Jadwigi (15 października) i Łukasza (18 październi-
ka), przypominały gospodarzom, że wszystkie plony powinny 
znaleźć się w stodołach i spichlerzach. 

Wcześniej jednak należało zasiać zboża ozime. Starano się 
rozpocząć jesienne siewy przed świętem Narodzenia Najświęt-
szej Marii Panny (8 września), które nazywano powszechnie 
Matką Boską Siewną. Do przygotowanego wcześniej ziarna 

Delegacja Strażaków z Niemiec. Fot. S. Błaszczak

dosypywano ziele poświęcone w święto Matki Boskiej Zielnej 
albo w oktawę Bożego Ciała, dodawano też bazie z palm wiel-
kanocnych oraz ziarno wykruszone z dożynkowego wieńca. 
Gospodarz rozpoczynał siew, rzucając pierwsze garście ziarna 
na krzyż. Pobożniejsi gospodarze dodatkowo układali na za-
gonie słomę w kształcie krzyża, aby w ten sposób zapewnić 
sobie obfitszy plon.

Ta pora roku sprzyjała wyjątkowemu ożywieniu kontaktów 
towarzyskich: odbywały się wówczas liczne wesela, swaty i 
zaręczyny, a zebrane plony pozwalały przygotować ucztę we-
selną, mniej lub bardziej wystawną. Jeśli ktoś ociągał się, mu-
siał czekać ze swatami lub ślubem aż do zapustów.

Długie, jesienne wieczory często wypełnione były pracą 
kobiet przy tkaniu, przędzeniu oraz darciu pierza. Były to spo-
tkania towarzyskie, podczas których często śpiewano i tań-
czono. Późna pora, szybko zapadający zmrok i wiatr złowrogo 
szumiący w konarach drzew, sprzyjały snuciu niesamowitych 
opowieści o czarach i czarownicach, diabłach, demonach i za-
kopanych skarbach. 

Z różnych zjawisk na niebie i ziemi przepowiadano pogodę 
na nadchodzącą zimę. Wiatr od wschodu w wigilię świętego 
Michała zwiastował wczesną zimę. Mówiono też: Gdy noc ja-
sna na Michała, to nastąpi zima trwała. 

Jesień to pora powolnego zamierania życia. To także pora, 
kiedy szczególnie wspomina się dusze zmarłych: w dniach 
1 i 2 listopada, czyli w uroczystość Wszystkich Świętych i 
Dzień Zaduszny zgodnie z liturgią kościoła wprowadzoną po-
wszechnie w średniowieczu, wierni uczestniczą we mszy, idą 
na cmentarz, gdzie zapalają znicze na mogiłach, a w kościele 
opłacają „wypominki”. Dawniej wierzono, że dusze ludzi, któ-
rzy odeszli, przebywają w tych dniach wśród żywych. Dlatego 
zapraszano zmarłych do ich ziemskich domów, zostawiając na 
noc uchylone furtki i drzwi. Wierzono też, że odczuwają głód i 
pragnienie. Jeszcze do dziś pamięta się na Podhalu, że wtedy 
„chleba się zostawiało parę kromek i to, co się jadło gotowa-
nego na kolację”. 

Nadal w wielu regionach Polski wśród starszych mieszkań-
ców powszechne jest przekonanie, że w noc zaduszkową du-
sze zbawionych zbierają się o północy w kościele, gdzie duch 
zmarłego księdza odprawia dla nich mszę, mając do pomo-
cy duchy organisty i kościelnego. Kościoły powinny być wtedy 
otwarte, a żaden człowiek, bez narażenia się na śmierć, nie ma 
prawa przestępować progu świątyni. W te dni ludzie przekazy-
wali sobie opowieści o spotkaniach z duszami zmarłych, które 
błąkały się po lasach, a od zmierzchu po cmentarzach i w pobli-
żu kościołów. Należało wystrzegać się dusz potępionych, które 
straszyły przy mostach, młynach i na rozstajach dróg. 

Ostatnie dni listopada związane ze świętą Katarzyną (24 
listopada) i świętym Andrzejem (29 listopada) przeznaczo-
ne były na wróżby małżeńskie i miłosne. Wtedy to chłopcy i 
dziewczęta chcieli poznać przeznaczonych im przez los żony 
i mężów. Przyszłość przepowiadano ze znaków na niebie, z 
wyglądu i zachowania roślin i zwierząt, z różnych przedmiotów 
codziennych takich jak: łyżki, miotły, węgielki, igły; wreszcie ze 
snów. Szczególnie pomocne we wróżeniu były woda i ogień. 
Dziewczęta puszczały na wodę igły lub świece, jeżeli się spo-
tkały, znaczyło to, że para zostanie skojarzona. W niektórych 
regionach świece osadzano w łupinach orzechów, przyczepia-
jąc do nich karteczki z imionami dziewcząt i chłopców. Te, któ-
re podpłynęły do siebie, wróżyły rychły ślub połączonej parze. 

Niegdyś tylko dziewczęta odczytywały swoja przyszłość z 
kształtów powstałych z roztopionego wosku. Wylewano go do 
wody na skrzyżowane gałązki chrustu, które ułatwiały wyjęcie 
zastygłej figurki. 

Przepowiadanie przyszłości możliwe było tylko w czasie 
niezwykłym, jakim był przełom jesieni i zimy. Obecne wtedy 
wśród ludzi duchy mogły odsłonić tajemnice przyszłości. Do 



WYDAWCA: Urząd Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 
62-840 Koźminek

SKŁAD REDAKCJI: Mariusz Kaczmarek, Eugeniusz Wypyszyński 
E-MAIL: gminakozminek@tlen.pl  

TEL.  062 76-37-026

INFORMATOR KOŹMINIECKI12

INFORMATOR KOŹMINIECKI

człowieka należała interpretacja przekazanych mu znaków, w 
ten sposób ludzie wespół z istotami nadprzyrodzonymi pod-
trzymywali istnienie świata, dbając, by z końcem jednego cza-
su rozpoczynał się następny.

Autor: E. Wypyszyński

Krótka statystyka 

W okresie od 1 stycznia do 30  września 2006 roku na te-
renie gminy Koźminek:

- urodziło się łącznie 48 dzieci, z tego 21 chłopców i 27 
dziewczynek,

- zmarło łącznie 59 osób, w tym 33 mężczyzn i 26 kobiet,
- jednocześnie w tym samym okresie 45 mężczyzn i 47 ko-

biet z terenu naszej gminy wstąpiło w związek małżeński.
Liczba ludności zamieszkałej w gminie:
stan na 31 grudnia 2005 roku: 7619 osób,
stan na 30 września 2006 roku: 7609 osób (zameldowały 

się na terenie gminy 54 osoby, wymeldowały się 53 osoby, 
zmarło 59 osób).

Oprac. J. Nadobna

 Turniej Gmin w Żelazkowie 2006  

Nowe sukcesy i nowe stroje UKS Koźminianka

UKS ,,Koźminianka” przy SP w Koźminku ciągle odnosi 
sukcesy. W 2006 r. Kasia Dębowa zajęła II miejsce (srebrny 
medal) w MTB na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzi-
ków w Szczecinie, natomiast w sprincie 200 m na torze zajęła 
III miejsce. Podczas Międzynarodowych Mistrzostw Młodzików 
na szosie w Żerkowie zajęła III miejsce ze startu wspólnego i 
III miejsce w jeździe na czas.

 Wiele równie znaczących zwycięstw, pod opieką trenera 
pana Marka Cieślaka odnieśli inni bardzo aktywni zawodnicy 
sekcji kolarskiej: Natalia Pietura, Łucja Pietrzak, Joanna Dębo-
wa, Rafał Stanisławski oraz Michał i Jakub Tomczyńscy. 

Młodzi sportowcy otrzymali nowe stroje kolarskie ufundo-
wane przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku. 

Zawodnicy i Zarząd klubu serdecznie dziękują Prezesowi 
banku panu Grzegorzowi Poniatowskiemu za wspaniały pre-
zent, pragną również zapewnić że godnie będą reprezentować 
bank i naszą gminę na terenie całej Polski. 

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Andrzejowi Miklasowi i Ra-
dzie Gminy Koźminek za finansowanie działalności klubu, bez 
Waszego wsparcia i pomocy nie byłoby naszych sukcesów.

Autor: Prezes UKS Koźminianka M. Chenczke

Turniej Gmin w Żelazkowie. Fot. M. Kaczmarek

Turniej Gmin 2006. Fot. M. Kaczmarek

Dzień Niepodległości w Koźminku

W dniu 11 listopada 2006 roku, przypada 88 rocznica od-
zyskania niepodległości. Po długich i ponurych latach niewoli 
nasze państwo znów zaistniało na mapach Europy i świata. 
Rocznicowe obchody święta odbędą się w całym kraju, także 
w Koźminku. Uroczystość rozpocznie się mszą święta o go-
dzinie 11.00 w kościele parafialnym w Koźminku. Wszystkich 
mieszkańców serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uczest-
nictwa w uroczystościach patriotycznych. 

Zawodnicy UKS Koźminianka w nowych strojach. Fot. M. Kaczmarek

Słynne cytaty

„Główną przyczyną masowego rozpowszechniania się igno-
rancji jest fakt, ze wszyscy umieją czytać i pisać”

 - Peter de Vries.
„Szczęście jest czymś cudownym: im więcej go rozdzielasz 

tym więcej ci go zostaje”
 - Blaise Pascal.
„Wyobraźnia nie jest niczym innym jak wykorzystaniem 

tego co się ma w pamięci”
 - Pierre Bonnard.
„Posiadanie jest pułapką, to co myślimy, że posiadamy, w 

rzeczywistości nas posiada”
 - Alphonse Karr.
„Jedyna tendencja współczesnego kina to robienie mnó-

stwa pieniędzy” 
- Roman Polański.
„Człowieka, który ma przyjaciół, nigdy nie złamią wichry 

losu. Ma on w sobie dość sił, by pokonać trudności i iść dalej 
naprzód” 

- Paulo Coelho.


