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Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych
wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz przyjaciół
życzy Wójt i Rada Gminy Koźminek
„ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŹMINKU”
W dniu 12 lutego 2007 roku odbyła się uroczystość związana z zakończeniem rozbudowy szkoły podstawowej w Koźminku.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 60 000 euro dla inwestycji pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Koźminku” wybrano ofertę, którą
złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Remontowe „MURBET” Spółka Jawna, ul. Korczak 16 A, 62 – 800
Kalisz (cena brutto oferty 517 073,95 zł).
W ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Koźminku wykonano roboty budowlano – montażowe związane z rozbudową o dodatkowe pomieszczenia w tym: 2 sale lekcyjne, pokój
nauczycielski, bibliotekę, szatnię uczniowską i pomieszczenie
gospodarcze (powierzchnia zabudowy 164,54 m2, powierzchnia użytkowa 426,31 m2, kubatura 2004,40 m2) oraz wykonano
instalację sanitarną, c.o. i elektryczną wewnętrzną.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm
RP Andrzej Grzyb, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Radni
Gminy (obecnej i poprzedniej kadencji), Prezes Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Grzegorz Poniatowski, Ksiądz Proboszcz Parafii Koźminek Zenon Dereszewski, Sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, przedstawiciel
firmy „MURBET” z Kalisza pan Wojciech Jaśkiewicz, przedstawiciele autora projektu i Inspektora nadzoru pan Krystian Kinastowski i pani Joanna Dziadek, kierownik Piekarni Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” pan Jacek Wolniaczyk,
kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koźminku pan Mariusz Dembicki, przewodnicząca Rady Rodziców pani Urszula
Wojciechowska i pan Witold Antczak.
Symbolicznego przecięcia wstęgi przy wejściu do nowej
części szkoły dokonali wspólnie: Wójt Gminy Koźminek Andrzej Miklas, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźminku Marianna Chenczke, Przewodniczący Rady Gminy Koźminek
Józef Bryła, Przewodnicząca Rady Rodziców Urszula Wojciechowska oraz Sołtys Koźminka Czesław Pawlak.
Autor: M. Nowak
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Rozbudowana Szkoła Podstawowa w Koźminku. Fot. M. Kaczmarek

CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK
I. Dochody gminy w 2007 r. wynoszą 13 094 400 zł, z
tego:
1) Dochody własne stanowią kwotę 2 097 084 zł, tj. 16,0%
ogółu dochodów,
2) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i
prawnych wynoszą 2 063 910 zł i stanowią 15,7% budżetu
3) Subwencje wynoszą 5 747 731 zł i stanowią 43,9%
4) Dotacje na 2007 r. wynoszą 3 185 675 zł tj. 24,4%
W bieżącym roku gmina otrzyma środki pozyskane w ramach programu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego” w wysokości 450 000 zł w związku
z realizacją w 2006 r. inwestycji pn. „Rewaloryzacja parku zabytkowego w Koźminku”.
II. Wydatki w 2007 r. planuje się w wysokości 15 255 537 zł
z czego: wydatki inwestycyjne wynoszą 3 993 910 zł tj. 26 %
wydatki bieżące wynoszą 11 261 627 zł tj. 74 %
Gmina Koźminek kładzie duży nacisk na pozyskiwanie
środków finansowych nie podlegających zwrotowi z budżetu
Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.
W związku z powyższym w 2007 roku w budżecie zaplanowane zostały zadania, na które gmina będzie starała się
otrzymać dofinansowanie w ramach Funduszy Strukturalnych
(w większości w wysokości 85% wartości inwestycji). Są to:
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przebudowa drogi Chodybki – Dębsko, rewitalizacja Placu
Wolności w Koźminku, budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo-przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, Emilianów oraz rekultywacja stawów i nasadzeń
drzewostanu w zespole pałacowo-parkowym w Koźminku.
Pozostałe wydatki inwestycyjne przeznacza się na: budowę
wodociągu Koźminek-Nowy Nakwasin, zakup gruntów inwestycyjnych, budowę remizy w Chodybkach oraz budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie.
Gmina Koźminek przeznacza środki finansowe m.in. na:
- inwestycje 3 993 910 zł tj. 26 % wydatków
- oświatę i wychowanie 4 574 522 zł tj. 30 % wydatków
- administrację publiczną 1 480 950 zł tj. 10 % wydatków
- pomoc społeczną 3 459 200 zł tj. 23 % wydatków
Autor: K. Durman - Skarbnik Gminy

SESJA RADY GMINY KOŹMINEK
W dniu 1 lutego 2007 roku, odbyła się sesja IV rady gminy
Koźminek. Jednym z kluczowych punktów proponowanego porządku obrad był projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Koźminek Andrzeja Miklasa. Na
skutek wcześniejszego pisma wojewody o uchybieniu (złożeniu
o jeden dzień później oświadczenia majątkowego) rada zgodnie z obowiązującym prawem była zobligowana do zajęcia się
przedmiotowym zagadnieniem. Przed posiedzeniem rady temat
badała komisja regulaminowo statutowa, która zajęła następujące stanowisko:
Komisja wnosi o zdjęcie z porządku dzisiejszych obrad punktu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta, ponieważ:
• Komisja jednomyślnie ocenia, że na obecnym etapie

wiedzy i bardzo sprzecznych opinii prawnych w sprawie
oceny „winy” z tytułu uchybienia terminu złożenia oświadczenia majątkowego, rada gminy nie powinna stanowić
narzędzia do stwierdzenia wygaszenia mandatu wójta,
wybranego w wyborach powszechnych.
• Sprawa jest bardzo poważna dla przyszłości gminy
i podejmowanie pochopnej decyzji, mogłoby się okazać
bardzo brzemienne w skutkach i spowodować wyjątkową
destabilizację w funkcjonowaniu gminy szczególnie, że jesteśmy w roku aplikowania o środki unijne 2007-2013.
• Pan Andrzej Miklas pełni funkcję wójta czwartą kadencję, w ostatnich wyborach był jedynym kandydat na
to stanowisko, uzyskał blisko 90% poparcia społecznego – uchybienie, spóźnienie jednodniowe ze złożeniem
oświadczenia majątkowego nie może skutkować tak drastycznymi konsekwencjami jak wygaśnięcie mandatu.
• W ocenie komisji podjęcie przedmiotowej uchwały,
mogłoby w odczuciu społecznym być odebrane jako potwierdzenie, że wójt dokonał czegoś co dyskwaliﬁkuje go
w zakresie sprawowania funkcji, którą od wielu lat pełni
w sposób budzący szacunek przy pełnej społecznej akceptacji.

2. Ponadto komisja wnosi do rady o odwrotne wystąpienie do
wojewody, jakie zamierza podjąć
działania celem odpowiedzialnego rozwiązania zaistniałego
problemu.
Nad przedstawionym wnioskiem odbyła się dyskusja w której
radni jednomyślnie opowiedzieli się w obronie wójta. Radni są
przekonani, że proces administracyjny w zakresie zachowania
przez wójta mandatu powinien zakończyć się pomyślnie. Nie
sposób zgodzić się z logiką działań wojewody i całego systemu prawnego regulującego przedmiotowe kwestie. Uchybienie,
którego niefortunnie dopuścił się wójt, niesie w sobie sankcje
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niewspółmierne do uchybienia. Sprawa wywołuje również wiele niepotrzebnych społecznych emocji i zamieszania, czy w
najbardziej czarnym scenariuszu spowoduje konieczność ponownego ubiegania się wójta o mandat w wyborach, który tak
niedawno otrzymał.
Kolejno pan wójt poinformował radnych o planach przedsięwzięć na najbliższą przyszłość. Stwierdził, że najważniejszym
obecnie zadaniem samorządu gminnego jest przyjęcie odpowiedniej strategii i przygotowania do absorpcji środków unijnych
w lata 2007-2013. Plany gminy to zabezpieczenie kwoty minimum 10 milionów złoty, które są niezbędne jako środki własne.
Jest to (15 czy 20 %) w zależności od programu, udziału gminy
w poszczególnych przedsięwzięciach. Dzisiaj jest jeszcze wiele
niewiadomych i dlatego trudno precyzyjnie planować. Ponadto wójt poinformował, że do gminy wpłynął wniosek z TPSA
na wspólną budowę szerokopasmowego dostępu do internetu
na terenie całej gminy. Tak inwestycja to kolejne zablokowanie
środków gminnych, jednak nieograniczony powszechny dostęp
do internetu stanowi istotny element rozwoju. Kolejno wójt poinformował radę o problemach ze sprzedażą pałacu w Pietrzykowie. Na początku było bardzo duże zainteresowanie, jednak
potencjalni nabywcy po bliższym zainteresowaniu nie wykazali
chęci zakupu. Wg konserwatora zabytków wynika to z powodu
stosunkowo małej atrakcyjności obiektu, małej działki oraz stosunkowo złego stanu technicznego samego pałacu.
Rozmawiano również o planach dotyczących dworku w Koźminku. Jest on bardzo wartościowy, jest wzorem budownictwa
szlacheckiego w Polsce. Nasuwa się szereg pytań jak wykorzystać obiekt po ewentualnym wyprowadzenia przedszkola. Wójt
poprosił radnych, aby temat przemyśleli i przedstawili ewentualne propozycje, najbardziej racjonalnego wykorzystania pałacu.
Autor: H. Muszyński

WYNIKI WYBORÓW SOŁECKICH
Wybory nowych sołtysów w naszej gminie zakończyły się
20 lutego. W większości mieszkańcy ponownie wybrali na następna kadencję dotychczasowych sołtysów.
Nowi sołtysi to: Stefan Galik w Nowym Karolewie, Edyta
Mańka w Starym Nakwasinie, Zdzisław Skorupa w Tymianku,
Dariusz Zgarda w Bogdanowie i Ryszard Piątek w Oszczeklinie.
Pozostali sołtysi wybrani na następną kadencję: Andrzej
Tarniewicz w Chodybkach, Sławomir Wróbel w Dąbrowie, Bożena Jasińska w Dębsku, Danuta Marczyńska w Emilianowie,
Stanisław Krawczyk w Gaci Kaliskiej, Piotr Janiak w Józefinie,
Mirosław Pogorzelec w Starym Karolewie, Czesław Pawlak
w Koźminku, Bogdan Dąbrowski w Ksawerowie, Mieczysław
Mikołajczyk w Marianowie, Stanisław Mikołajczyk w Moskurni, Antoni Owczarek w Nowym Nakwasinie, Bronisława Łączkiewicz w Osuchowie, Wojciech Owczarek w Pietrzykowie,
Tadeusz Pluciński w Rogalu, Maciej Tomczak w Smółkach,
Grzegorz Białek w Złotnikach, Mirosława Pośpiech w Młynisku
i Zdzisław Miklas w Krzyżówkach.

ZASŁUŻENI DLA POWIATU KALISKIEGO
W dniu 21 stycznia 2007 roku podczas uroczystości Święta
Powiatu Kaliskiego odznakami „Zasłużony dla powiatu kaliskiego” uhonorowani zostali mieszkańcy naszej gminy panowie: Zdzisław Dziubek z Koźminka oraz Stanisław Trawnik z
Pietrzykowa.
Pan Stanisław Trawnik, jako jeden z pierwszych producentów zauważył olbrzymi potencjał wspólnych działań sadowników z naszego terenu. W 1993 roku z grupą kilku producentów
owoców założyli Zrzeszenie Integrowanej Produkcji Owoców.
Produkcja owoców odbywa się bez szkody dla środowiska naturalnego, rolniczego krajobrazu oraz bezpieczeństwa i zdrowia producentów i konsumentów owoców.
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W 2002 roku kilkunastu producentów min. jabłek, gruszek
i wiśni zachęconych wspólną dobrą współpracą, a także zainicjowanych działaniami pana Trawnika, powołało do życia
Grupę Producentów Owoców i Warzyw „KALSAD”. Obecnie
grupa posiada: własna maszynę sortującą owoce, dzierżawi
budynki magazynowe i chłodnicze.
Drugi uhonorowany pan Zdzisław Dziubek wspólnie z
żona prowadzi gospodarstwo ogrodnicze. Uprawia pomidory
w szklarniach zajmujących łącznie około 4,6 ha. Korzysta z
nowoczesnych w pełni skomputeryzowanych technologii produkcji pomidora. Posiada również sortownicę do owoców oraz
wdrożony system europejskiej jakości EUREPGAP, którego
posiadanie ułatwia sprzedaż pomidora w krajach Unii Europejskiej i Rosji.
Oprócz tego pan Zdzisław jest znanym działaczem społecznym, aktywnym strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej
w Koźminku (pełni funkcje Komendanta jednostki). Dzięki jego
aktywności i zaangażowaniu jednostka posiada wysoki poziom
wyszkolenia oraz przygotowania do działań przeciwpożarowych i ratowniczych.
Wyróżnionym mieszkańcom naszej gminy gratulujemy.

§
Program operacyjny kapitał ludzki,
§
Program operacyjny konkurencyjna gospodarka
§
Programy europejskie współpracy terytorialnej
§
Program operacyjny pomoc techniczna
Każdy z nas, czy to przedsiębiorca, rolnik, samorząd gminny, znajdzie wśród powyższych programów, takie działanie w
ramach którego będzie mógł realizować interesującą go inwestycję czy też zadanie, na które może ubiegać się o dofinansowanie z Funduszy Unijnych.
A warto skorzystać, ponieważ pieniędzy jest prawie 4 razy
więcej niż w poprzednim okresie programowania (ponad 55
mld euro na lata 2007 – 2013).
W trakcie opracowywania są dokumenty, które szczegółowo opisują całą procedurę pozyskania środków unijnych: kto
może dostać dofinansowanie, na jakie zadanie, jakie warunki
należy spełnić i jakie dokumenty przedstawić, aby móc dostać
dofinansowanie ze środków unijnych. Znajdą się one w uzupełnieniu do powyższych Programów Operacyjnych.
Autor: M. Nowak

USŁUGI KOMINIARSKIE

W dniu 2 lutego grupa producentów trzody chlewnej z gmin:
Ceków, Koźminek i Lisków przebywała na szkoleniu wyjazdowym w miejscowości Czaple k/Świecia nad Wisłą. Znajduje się
tam ośrodek doświadczalny trzody chlewnej i drobiu, którego
właścicielem jest największa firma produkująca pasze PROWIMI – ROLIMPEX.
Głównym zadaniem ośrodka jest prowadzenie doświadczeń w zakresie żywienia trzody chlewnej oraz drobiu.
Producenci mieli możliwość zobaczyć nowoczesne metody
utrzymania i żywienia zwierząt. Rolnicy wzięli udział w szkoleniu pn. „Żywienie loch i odchów prosiąt”, celem szkolenia było
przekonanie producentów, że od jednej lochy można rocznie
odchować ponad 20 prosiąt rocznie. Średnia krajowa produkcji
prosiąt wynosi zaledwie 15 sztuk.
Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że wyjazd był bardzo owocny ponieważ uzyskali dzięki niemu wiele nowych informacji
oraz wskazówek. Ustalono także, że zostanie zorganizowany
następny wyjazd w maju do Bieganowa k/ Świecka.
Organizatorem wyjazdu był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz producent paszy Firma PROWIMI – ROLIMPEX.
Autor: Cz. Kubicki

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi usług kominiarskich, pragniemy po raz kolejny poinformować wszystkich
mieszkańców, że gmina nie posiada i nie udziela firmom kominiarskim żadnych uprawnień. Powoływanie się kominiarzy na
gminę czy urząd gminy jest nieuprawnione.
Sprawę utrzymania przewodów kominowych regulują przepisy prawa budowlanego i za ich utrzymanie odpowiada właściciel lub zarządca budynku. Poniżej zamieszczamy przepisy
które regulują te kwestie.
2. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej
na sprawdzeniu stanu technicznego:
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o
której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwaliﬁkacje mistrza w rzemiośle
kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz
grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

NOWA PERSPEKTYWA FUNDUSZY UNIJNYCH
– 2013

LATA

2007

Narodowa Strategia Spójności (NSS) to dokument strategiczny, określający priorytety i obszary wykorzystania oraz
system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach Budżetu Wspólnoty na lata 2007-2013.
Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków
dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej, opartej na
wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej
i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz
kraju.
Narodowa Strategia Spójności będzie realizowana
przy opracowanych Programach Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych
przez Samorządy poszczególnych województw:
§
16 Regionalnych Programów Operacyjny
§
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
§
Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko
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WYJAZD SZKOLENIOWY

JUBILEUSZ „ZŁOTYCH GODÓW” W KOŹMINKU
W dniu 14 lutego 2007 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego,
odbyła się niezwykła uroczystość 50 – lecia wspólnego pożycia dziewięciu par małżeńskich. Dostojnym jubilatom były Prezydent RP Lech Kaczyński przyznał „Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”.
W szacownym gronie jubilatów znalazły się pary małżeńskie: Helena i Stanisław Stobieniowie, Helena i Józef Barczyńscy, Czesława i Józef Jasińscy, Marianna i Józef Dopierałowie,
Marianna i Józef Ratajczykowie, Krystyna i Stefan Kubiakowie,
Marianna i Jerzy Drewniakowie, Janina i Józef Chałęzowie
oraz Daniela i Henryk Matuszakowie.
Dekoracji jubilatów dokonał Wójt Gminy Koźminek. Po
otrzymaniu medali i kwiatów pary małżeńskie odnowiły przyrzeczenia małżeńskie oraz wzniosły toast szampanem za następne wspólne lata we dwoje.
Przy okazji informujemy, że Urząd Stanu Cywilnego w Koźminku organizuje jubileusze parom małżeńskim, także tym zamieszkałym kiedyś w innych gminach i tam wstępującym w
związek małżeński (nasz USC nie posiada informacji o zawarciu tych związków). Należy skontaktować się z Kierownikiem
USC w Urzędzie Gminy, który załatwi wszystkie formalności.
Przygotowanie jubileusz trwa około 1 roku, dlatego z wnio-
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skami należy zgłaszać się z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, tak aby uroczystość mogła odbyć się w określonej
dacie rocznicy pożycia małżeńskiego.
Autor: M. Twardowska

50 lecie pożycia małżeńskiego uroczystość w USC Koźminek. Fot. M.
Kaczmarek

NASI

UCZNIOWIE W STOLICY

14 stycznia 2007r grupa kolarzy z UKS „Koźminianka”
(Łucja Pietrzak, Joanna Dębowa, Anna Tomczyńska, Michał
Tomczyński, Jakub Tomczyński, Rafał Stanisławski) oraz
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Koźminku (Ewelina Siewieja, Szymon Wojciechowski, Kamil Kapłonek) uczestniczyli
w Wielkoorkiestrowej Sztafecie Cyklistów. Opiekę nad dziećmi sprawowali: trener kolarzy – Marek Cieślak, nauczycielka
– Adriana Szczepańska-Chenczke, kierowca – Julian Jaszek.
Koordynatorem Sztafety Cyklistów był wieloletni, doświadczony kolarz – Bronisław Krakus oraz prezes UKS „Koźminianka”
– Marianna Chenczke.
Bus z dziećmi wraz z trzema autami z Jeep Klub Kalisz
eskortował w kolumnie od Pruszkowa przez całą Warszawę
pięciu kolarzy, którzy zmagali się z trasą Kalisz – Warszawa.
Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w Koncercie WOŚP pod
Pałacem Kultury i oglądać pokaz symbolicznych „światełek do
nieba”.
O godzinie 2340 cała ekipa wyprawy miała wejście na żywo
w TVP2. Uczniowie z Koźminka reprezentowali miasta i gminy
powiatu kaliskiego – tworząc specjalny pokaz tablic z herbami
i napisem „Dziękujemy”. Jurek Owsiak otrzymał również czek
na kwotę 8.693.02 zł, zebraną przez dzieci w szkołach podstawowych powiatu kaliskiego.
Uczniowie z Koźminka mieli wielką satysfakcję z bezpośredniego udziału w samym centrum Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Po koncercie dzieci miały zapewniony nocleg w stolicy, a
następnego dnia zwiedziły Warszawę i port lotniczy „Okęcie”.
Wyjazd dzieci z Koźminka został sfinansowany przez Bank
Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej/ Oddział w Koźminku.
Autor: A. Szczepańska - Chenczke

XV EDYCJA WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
– 14 STYCZEŃ 2007
Szkolne koło PCK przy Szkole Podstawowej w Koźminku
wraz z opiekunem p. M. Nawrocką podobnie jak w latach ubiegłych włączyło się do ogólnopolskiej akcji: Wielka Orkiestra
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Świątecznej Pomocy. Pieniądze były zbierane w tym roku
na leczenie dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę
udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie klas I-III naszej szkoły wiosną ubiegłego roku uczestniczyli w zajęciach „Ratujemy
i uczymy ratować” prowadzonych przez panie: A. Szczepańską Chenczke i M. Nawrocką. Wcześniej nauczycielki te brały
udział w kursie prowadzonym przez ekipę ratowników fundacji
WOŚP. Szkoła nasza otrzymała też niezbędne pomoce dydaktyczne w postaci podręczników dla dzieci i fantomów do nauki
sztucznego oddychania i masażu serca.
Już w środę 10 stycznia 2007 uczniowie klasy trzeciej:
Weronika Jakubczak, Jan Paweł Galuba i Adrian Piekarski
rozpoczęli kwestę na terenie szkoły. W ciągu trzech dni zebrali
kwotę 263,20 zł, która została wpłacona na specjalne konto w
Banku Ziemi Kaliskiej w Koźminku.
W niedzielę zbiórką pieniędzy od mieszkańców Koźminka i
okolic zajmowała się młodzież klas szóstych z aktywu PCK.
Oto wyniki kwesty: Małgorzata Strojwąs- 492,69zł, Ewelina
Witczak- 380,48zł, Błażej Buczkowski- 332,05zł, Justyna Skórczak- 330,38zł i 13 euro centów, Anna Olszewska- 244,51,
Monika Plota- 184,47zł, Magdalena Smulik- 160,00zł i Amanda Litwa- 159,31zł.
W sumie kwestujący zebrali do puszek 2283,89 zł i 13
euro centów. Jest to kwota wyższa niż w roku ubiegłym i poprzednich latach. Fakt ten świadczy o ogromnej wrażliwości
naszych mieszkańców na potrzeby poszkodowanych dzieci
oraz poparciu dla inicjatywy nauki pierwszej pomocy już od
najmłodszych lat.
Autor: M. Nawrocka

WOŚP liczenie zebranych pieniędzy. Fot. Archiwum

„SĄ TAKIE DWA DNI W ROKU…”
Szczególną rolę w rodzinie po dziś dzień zajmują dziadkowie. Taka sytuacja jest nie tylko wynikiem tradycji rodzinnych
ale i tego, że ich doświadczenie życiowe jest niezwykle przydatne dzieciom i wnukom. Pragnąc podziękować zatem za
ich trud, opiekę, wsparcie i miłość, wnuczęta ze Szkoły Podstawowej z Nowego Nakwasina zaprosiły kochaną Babcię i
wspaniałego Dziadka na uroczystość związaną z ich świętem.
Ze względu na ferie zimowe termin uroczystości został przesunięty na 11 stycznia 2007roku. Pomimo to, sala gimnastyczna,
na której zorganizowano spotkanie „pokoleń” wypełniła się po
same brzegi.
Każda klasa i oddział przedszkolny przygotowały występ
tak, aby wszyscy Dziadkowie mogli zobaczyć wnuków w występach (uczniów przygotowali wychowawcy klas, a nad całością czuwała pani M. Szewczyk). Grupowo, klasy młodsze
i starsze, wykonały piosenki przy akompaniamencie pan M.
Bruzia. Zaproszeni goście obejrzeli również występ dzieci z
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koła tanecznego. (pani A. Nycek). Życzenia złożyła pani dyrektor Halina Tomczyk oraz w imieniu wszystkich uczniów przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego A. Krupińska.
Tradycyjne „Sto lat” zaśpiewane z należytym szacunkiem, z
owacjami na stojąco zakończyło część artystyczną. Uśmiech
oraz łzy w oczach gości świadczyły o powodzeniu tej uroczystości, a także o tym, że takie spotkania należy podtrzymywać.
Upominki wykonane przez wnuczęta, ciepła herbata i słodkie
ciastko dopełniły oprawy tej uroczystości.
Święto Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Nowym
Nakwasinie zbiega się z obchodami Dnia Patrona - Wincentego Witosa. Występ uczniów przypominający sylwetkę Patrona
przygotował pan J. Uram. Na uroczystość zaproszeni zostali
przedstawiciele władz gminnych, oświatowych, byli pracownicy szkoły.
Autor: K. Szydłowska
Dzień babci i dziadka w Moskurni. Fot. Archiwum

dzieci z naszej szkoły.
Ponieważ nie wszyscy znaleźli czas, aby uczestniczyć w
uroczystości Dnia Ludzi Dobrej Woli, chcielibyśmy w imieniu
dzieci wyrazić nasze serdeczne podziękowanie dla: Firmy
„Edal” i pana Edmunda Mrowińskiego, Banku Ziemi Kaliskiej w
Koźminku i pana Grzegorza Poniatowskiego, GS w Koźminku i
pani Urszuli Błaszczak, Państwa Janiaków z Przydziałek, Państwa Warszewskich z Koźminka, Państwa Jaszków, Państwa
Gruszków, Państwa Klimorowskich, Pani Henryki Kaczmarek
i Pani Marioli Woźniczak. Dziękujemy też bardzo za hojny dar
pani, która chciała pozostać anonimowym darczyńcą.
Autor: M. Nawrocka
Dzień babci i dziadka w Nowym Nakwasinie. Fot. Archiwum

BABCIE I DZIADKOWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOSKURNI
Szkolne Święto Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w
Moskurni stało się już tradycją i jest doskonałą okazją do zaprezentowania licznych talentów naszych dzieci oraz zacieśnienia więzi pomiędzy szkołą a lokalną społecznością.
Jak każdego roku, dziadkowie nie zawiedli swoich wnucząt i
bardzo licznie przybyli na tę uroczystość. Przygotowaniem części artystycznej i wystrojem sali zajęli się nauczyciele: p. Jolanta
Buczkowska, p. Anna Kwaśna, p. Iwona Łopata, p. Agnieszka
Olek i p. Karol Adamiak. Występy uświetniły również dzieci z
koła teatralnego pod kierunkiem p. Kamili Raźniewskiej prezentując przedstawienie „ O rybaku i złotej rybce”.
Wspólna zabawa wnuków i dziadków przy dźwiękach muzyki folkowej trwała do późnych godzin popołudniowych. Słodki poczęstunek przygotowały mamy naszych uczniów.
Na zakończenie dziadkowie dziękowali za wspaniałą zabawę i zapewnili, że z przyjemnością wezmą udział w kolejnej
uroczystości.
Autorzy: J. Buczkowska, A. Kwaśna, A. Olek

ZIMOWE „OTWARTE DRZWI”
W okresie od 15 stycznia do 31 stycznia 2007 roku w Koźminku zorganizowano otwarte kolonie dla kilkunastu dzieci z
ubogich rodzin.
Młodzi mieszkańcy naszej gminy grali w warcaby, uczyli
się robić na drutach, piec ciasteczka, haftować. Dzieci brały
udział także w zorganizowanym przez siebie pokazie mody,
w strojach które przygotowały wspólnie ze swoja opiekunką
– wolontariuszką panią Marią Buchnajzer.
Ponadto dla dzieci zorganizowano mini – dyskotekę, a także dzięki wsparciu ludzi dobrej woli kulig. Dzieci odwiedziły
także koźminecki park, bawiły się na placu zabaw. Ponadto
najmłodsze dzieci wykonywały domki dla lalek.
Codziennie każde dziecko otrzymywało dwa ciepłe posiłki śniadanie oraz obiad w miejscowej restauracji. Wszystkie
dzieci cieszyły się, że przyjemnie spędziły wspólnie czas.
Autor: M. Buchnajzer

PODZIĘKOWANIE LUDZIOM DOBREJ WOLI
Szkolne koło PCK przy Szkole Podstawowej w Koźminku
już od kilku lat przygotowuje paczki świąteczne dla dzieci z
rodzin gorzej sytuowanych. Koło pod kierunkiem p. Małgorzaty
Nawrockiej w okresie przedświątecznym zwróciło się z prośbą
do firm i osób prywatnych z terenu Gminy Koźminek o wsparcie tego przedsięwzięcia i spotykało się, jak co roku, z pozytywnym odzewem. Dzięki ludziom o dobrym sercu w grudniu
2006 piękne paczki (każda o wartości ok.60 zł) otrzymało 45
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Zimowe kolonie w Koźminku. Fot. Archiwum
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EDUKACJA EKOLOGICZNA W KOŹMINKU
W Szkole Podstawowej w Koźminku realizowany jest
program edukacji ekologicznej, którego celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz postaw proekologicznych u dzieci i społeczności lokalnej. Autorkami
tego programu są:
mgr Małgorzata Nawrocka (nauczycielka nauczania zintegrowanego) – klasy I-III,
mgr Adriana Szczepańska-Chenczke (nauczycielka przyrody i techniki) – klasy IV-VI.
Podczas zajęć z edukacji ekologicznej nauczycielki wykorzystują wiele aktywnych metod nauczania. Jednak dominującymi metodami są: projekt badawczy, obserwacje i doświadczenia przyrodnicze oraz zajęcia terenowe.
Szkoła poważnie traktuje problemy ochrony środowiska i
dlatego uczestniczy w wielu akcjach i programach ekologicznych:
• corocznej Akcji „Sprzątania Świata”,
• od 3 lat w zbiórce zużytych baterii i przekazywane do zakładów unieszkodliwiania odpadów,
• w projekcie „KALISKA PRZYGODA Z ODPADAMI” koordynowanym przez ODN w Kaliszu oraz Związek Komunalny Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
W ramach tego przedsięwzięcia w roku szkolnym 2006/2007
realizowane są zagadnienia pod hasłem „Czas na papier”, które dotyczą gospodarowania odpadami papierowymi:
- w szkole funkcjonuje selektywna zbiórka makulatury,
- uczniowie uczą się samodzielnego wyrobu papieru czerpanego,
- dzieci z klas młodszych sadziły drzewka i prowadzą działania w sprawie ochrony drzew pomnikowych w okolicy,
- uczniowie wykorzystują odpady papierowe do wyrobu
ozdób świątecznych, kartek świątecznych, papeterii, zabawek
i rzeźb.
Autorki: A. Szczepańska-Chenczke i M. Nawrocka

UDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŹMINKU W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY „RATUJEMY I UCZYMY SIĘ RATOWAĆ”
Szkoła Podstawowa w Koźminku bierze udział w Ogólnopolskim Programie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
„Ratujemy i uczymy się ratować”.
Koordynatorkami szkolnymi programu są nauczycielki: mgr
Adriana Szczepańska-Chenczke, mgr Małgorzata Nawrocka,
które zostały wcześniej przeszkolone podczas specjalnego kursu – prowadzonego przez współpracowników Jurka Owsiaka.
W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie klas I-III już od
czerwca 2006 roku uczestniczą w zajęciach szkoleniowych z
zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Mali ratownicy bardzo chętnie i aktywnie biorą udział w
zajęciach praktycznych z ratownictwa. Po ukończeniu kursu
dzieci potrafią: zapewnić swoje bezpieczeństwo na miejscu
zdarzenia, sprawdzać przytomność poszkodowanego, sprawdzać oddech, ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i wykonać wdechy ratownicze i uciski klatki piersiowej.
Wiedza i umiejętności zdobyte podczas cyklu szkoleniowego są sprawdzane na zaliczeniu praktycznym. Uczniowie, którzy pozytywnie ukończyli kurs, otrzymują specjalny certyfikat.
Na zajęciach wykorzystywane są materiały przekazane przez
WOŚP (fantomy do ćwiczeń praktycznych i zeszyty ćwiczeń).
Autor: A. Szczepańska-Chenczke
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Zajęcia szkolne pn. „Ratujemy i uczymy ratować”. Fot. Archiwum

UDZIAŁ UKS „MARATON” W GRAND PRIX POWIATU
OSTROWSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM
W dniu 21.01.2007 w Sośnie odbył się IV turniej z cyklu
Grand Prix Powiatu Ostrowskiego w tenisie stołowym. Zawody
zorganizowane zostały przez Radę Powiatu Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ostrowie Wielkopolskim.
W rozgrywkach wzięło udział 76 osób. Dla dzieci i młodzieży spędzającej ferie zimowe w domach, turniej w Sośni był
okazją do dobrej zabawy i stanowił wspaniałą formę czynnego
wypoczynku. Tym bardziej słowa uznania należą się pomysłodawcą i organizatorom przeprowadzonej imprezy sportowej.
Uczniowski Klub Sportowy „Maraton” działający przy Szkole Podstawowej w Moskurni w zawodach reprezentowało, aż
12 zawodników. Dwoje z nich tj. Paulina Tomczyk i Krzysztof
Wypyszyński w swoich kategoriach wiekowych stanęli na najwyższym stopniu na podium. W turnieju powiodło się również
Justynie Domagale, która w najmłodszej kategorii wiekowej
zajęła trzecie miejsce.
Zawody w Sośnie stanowiły ostatni etap eliminacyjny
przed turniejem finałowym. Do finału zakwalifikowało się 12
najlepszych zawodników w generalnej klasyfikacji Grand Prix
w danej kategorii wiekowej. Awans do finału wywalczyło, aż
8 zawodników występujących w barwach UKS „Maraton” Moskurnia.
Autor: P. Olejnik

Turniej tenisa w Sośni. Fot. Archiwum
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ZDOLNY MATEMATYK Z KLASY III B.
„Alfik” to ogólnopolski konkurs matematyczny dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów, organizowany przez firmę
edukacyjną „Jersz-łowcy talentów”. Najzdolniejsi matematycy
ze Szkoły Podstawowej w Koźminku począwszy od trzecioklasistów biorą w nim udział od kilku lat.
W bieżącym roku szkolnym duży sukces w tymże konkursie
osiągnął Damian Antczak uczeń klasy III b (wychowawca M.
Nawrocka), który uzyskał 111,25 punktów za rozwiązanie
zadań testowych (należy dodać, że trzecioklasiści i czwartoklasiści rozwiązywali dokładnie te same zadania). Wynik ten
uplasował Damiana na bardzo wysokim:
- 1 miejscu w szkole
- 4 w województwie wielkopolskim
- 56 w Polsce na około 7500 uczniów biorących udział w
rywalizacji.
Gratulujemy Damianowi i życzymy powodzenia w międzynarodowym konkursie „Kangur matematyczny”, który odbędzie
się już w marcu.
Autor: M.Nawrocka

Zdolny matematyk. Fot. Archiwum

SPOTKANIE
MOSKURNI

ŚWIĄTECZNE W

SZKOLE PODSTAWOWEJ

W

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Moskurni postanowiło wykorzystać przedświąteczny okres na integrację ze
społecznością lokalną. Zorganizowano kiermasz świąteczny,
który odbył się 14 grudnia bieżącego roku.
W programie nie mogło zabraknąć występu szkolnego teatru oraz nowo powstałego chóru, który miał swoją premierę
- w inscenizacji o tematyce bożonarodzeniowej pt „Czerwone
trzewiczki”.
Zgromadzeni goście mogli też wysłuchać pięknego koncertu kolęd, w wykonaniu zaproszonego chóru dziewcząt z Gimnazjum w Liskowie.
Po artystycznych występach wszyscy udali się na kiermasz
świąteczny, gdzie czekały stoiska poszczególnych klas z różnorodnymi pracami wykonanymi własnoręcznie przez uczniów
lub z pomocą wychowawców i rodziców. Uczniowie sprzedawali kartki bożonarodzeniowe, stroiki, szopki i wszelkie ozdoby
świąteczne.
Przedsięwzięcie to spotkało się z dużym zainteresowaniem
i zaangażowaniem zarówno nauczycieli i uczniów, jak i rodziców oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Wiele osób
zakupiło przygotowane stroiki.
Po kiermaszu był czas na słodki poczęstunek. Stroną kulinarną zajęły się wspaniałomyślne mamy naszych uczniów,
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które nie tylko upiekły pyszne ciasta, ale też zajęły się częstowaniem zaproszonych gości herbatą i kawą.
Świąteczne dekoracje, kolędy i zakupy
wprowadziły
wszystkich obecnych w magiczny, grudniowy, przedświąteczny nastrój.
Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów.
Autor: K. Raźniewska

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W MOSKURNI
W dniach 16 -17 grudnia 2006 roku w Szkole Podstawowej
w Moskurni odbył się Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar UKS „Maraton”. Organizatorem turnieju był Uczniowski
Klub Sportowy „Maraton” działający przy Szkole Podstawowej
w Moskurni, który na realizację imprezy pozyskał środki z Departamentu Sportu Powszechnego w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji budżetowej
na rok 2006 na zadania zlecone jednostkom spoza sektora
finansów publicznych. Organizator zapewnił wszystkim uczestnikom gorący posiłek. Trzej najlepsi zawodnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymali również dyplomy i puchary.
Zawody przeprowadzone zostały w ramach Grand Prix
Ziemi Kaliskiej w tenisie stołowym, tj. cyklu pięciu turniejów
inicjowanych rokrocznie przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w
Kaliszu. Turnieje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki, o czym świadczy liczba
zawodników biorąca udział w zawodach. W siedmiu kategoriach wiekowych wystąpiło 81 zawodników reprezentujących
barwy następujące klubów sportowych oraz szkół: UKS „Maraton” Moskurnia, LZS „Błyskawica” Bożacin, LUKS „Olimpik”
Nowy Nakwasin, LZS „Olimpia” Brzeziny, KS „Zenit” Międzybórz, LZS „Orzeł” Wysocko Wielkie, Zespół Szkół w Chlewie,
Szkoła Podstawowa w Goszczanowie. Oto jak przedstawiają
się wyniki rywalizacji w wybranych kategoriach wiekowych:
młodziczki: I miejsce Eliza Serafiniak LZS „Błyskawica” Borzęcin, II miejsce Emilia Tomczyk UKS „maraton”, III miejsce
Justyna Kędzia UKS „Maraton”; młodzicy: Marcin Grocholski
KS „Zenit” Międzybórz, II miejsce Daniel Matysiak ZS Chlewo, III Krzysztof Wypyszyński UKS „Maraton”; kadetki: Dominika Szczotka LZS „Błyskawica” Bożacin, Beata Kałużna ZS
Chlewo, Paulina Tomczyk UKS „Maraton”; seniorzy: I miejsce
Andrzej Wawrzyniak LZS „Orzeł” Wysocko Wielkie, II miejsce
Marek Żubrowski LZS „Olimpia” Brzeziny i III miejsce Przemysław Kasperski LZS „Olimpia” Brzeziny.
Autor: P.Olejnik

Turniej Tenisa w Moskurni. Fot. Archiwum
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JAK POPRAWIĆ URODZAJNOŚĆ GLEB LEKKICH
Gleby lekkie są to gleby wytworzone z piasków gliniastych
lub piasków luźnych. Najsłabsze gleby lekkie należą do kompleksów glebowych:
a) żytni słaby – gleby o luźnym podłożu płytko zalegającym,
suche, zakwaszone i ubogie w składniki pokarmowe;
b) żytni bardzo słaby – gleby należące do najsłabszych,
wytworzone z piasków luźnych i słabo gliniastych, przechodzących w piasek luźny lub żwir, należą do gleb silnie przepuszczalnych, suche, wykazują małą zdolność zatrzymywania
składników mineralnych wniesionych z nawozami.
Poprzez właściwe zabiegi agrotechniczne można poprawić
urodzajność najsłabszych gleb. Do takich zabiegów należą:
wapnowanie, nawożenie organiczne, nawożenie mineralne i
zmianowanie.
Wapnowanie
Poprawia strukturę gleby zwiększając jej pojemność wodną, przyczynia się do lepszej akumulacji próchnicy, zwiększa
przyswajalność azotu, potasu i fosforu, sprzyja rozwojowi
pożytecznych drobnoustrojów. Dawki nawozów wapniowych
ustala się na podstawie znajomości odczynu gleby. Powinno
się stosować tylko wapno węglanowe, wolno działające. Wapnowania nie można łączyć z obornikiem.
Nawozy organiczne
Nawozy organiczne zawierają wszystkie składniki pokarmowe i są źródłem substancji organicznej w glebie. Przy braku
nawozów organicznych można stosować nawozy zielone. Na
nawozy zielone najlepiej przeznaczyć rośliny uprawiane w międzyplonach. Na poplonach ścierniskowych można uprawiać
następujące rośliny: seradela, łubin żółty, paluszkę, słonecznik, facelię oraz gorczycę. Najtańsze w uprawie są wsiewki,
ponieważ nie wymagają dodatkowych nakładów związanych
z przygotowaniem roli do siewu. Jako wsiewkę można wysiewać: seradelę, lucernę chmielową, kończynę białą, kupkówkę i
kostrzewę czerwoną. Najpewniejsze w plonowaniu są poplony
ozime, ponieważ lepiej wykorzystają jesienne i zimowe zapasy wody w glebie. W poplonach ozimych można uprawiać:
rzepak, rzepik, żyto oraz wykę. Na uprawę poplonów można
uzyskać pomoc finansową z funduszy unijnych (ochrona gleb i
wód). Stawki dofinansowania są następujące: poplony ścierniskowe 380 zł/ha, wsiewki poplonowe 340zł/ha, poplony ozime
360zł/ha.
Nawożenie mineralne
Nawożenie potasem i fosforem powinno być ustalone na
podstawie wyników badania gleby. Jeżeli chodzi o nawożenie
azotem, to najlepszym nawozem jest saletrzak i saletra amonowa, a najgorszym nawozem jest mocznik. Nawozy azotowe
należy wysiewać w 2-3 dawkach.
Zmianowanie
Na glebach lekkich w strukturze zasiewów dominują zboża, które należą do roślin niszczących strukturę gruzełkowatą
gleby. Dlatego konieczne jest wprowadzenie do zmianowania
roślin motylkowych. Pozostawia one duże ilości resztek pożniwnych, wzbogacają glebę w azot, ponadto pobierają składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby, mają wpływ na tworzenie i utrzymywanie struktury gruzełkowatej gleby. Zaleca
się uprawiać: łubin żółty, seradelę, nostrzyk i wykę ozimą. Na
glebach lekkich należy dążyć do ułożenia takiego płodozmianu, który zapewniałby przykrycie gleby roślinnością przez cały
rok. Czynniki atmosferyczne (opady, wiatr, nasłonecznienie)
niszczą strukturę gleby, wpływają na wypłukiwania składników
pokarmowych. W ciągu jesieni i zimy nie okryta gleba lekka
może stracić nawet do 60 kg azotu, poza tym w takich warunkach dochodzi do zmniejszenia mikroflory glebowej, ograniczenia sprawności biologicznej gleby. Duże znaczenie ma
więc na glebach lekkich uprawa poplonów ozimych. Uprawa
polonów ozimych wpływa na poprawę struktury gleby i bilansu
substancji organicznej oraz na ograniczenie wymywania azo8

tanów z gleby do wód gruntowych jesienią i zimą.
Zasady uprawy roli
Uprawa gleb lekkich ma na celu ochronę zawartej w nich
wody i próchnicy. Uzyskać to można poprzez ograniczenie
do niezbędnego minimum liczby uprawek, szczególnie tych
przewietrzających. Dlatego też w zespole uprawek pożniwnych i wiosennych nie powinno się wykonywać zabiegów
kultywatorem. Po żniwach jak najszybciej zrobić podorywkę
i natychmiast zabronować. Wiosną nie należy stosować orki
wiosennej. Należy natomiast zwiększać głębokość warstwy ornej do 30-35 cm przez stopniowe zwiększanie głębokości orek
przedzimowych (co 4-5 lat po około 5 cm) oraz spulchnianie
głębsze warstwy pogłębiaczami w celu zniszczenia „podeszwy
płużnej”.
Możliwości zalesienia najsłabszych gleb
Pewnym rozwiązaniem w zagospodarowaniu najsłabszych
gruntów może być ich zalesienie. Wysokość pomocy na założenie lasu jest następująca:
a) założenie uprawy leśnej od 3.400 - 4.200 zł/ha;
b) premia pielęgnacyjna wypłacana przez 5 lat w ilości 400
zł/ha;
c) premia zalesieniowa utraconego dochodu z tytułu wyłączenia gruntów spod uprawy rolnej, wypłacana przez 15 lat w
wysokości 1000zł/ha.
Autor: Cz. Kubicki

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W KOŹMINKU
W poradni ogólnej (dla dorosłych i dzieci) pracuje czterech
lekarzy:
2 lekarzy w pełnym wymiarze czasu pracy: lek. Stanisław
Grabowski i lek. Maria Linke,
2 lekarzy w niepełnym wymiarze czasu pracy: lek. Agnieszka Dębowska – Serwińska i lek. Ewa Grabowska.
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00
– 18.00.
W ośrodku są zatrudnione: 3 pielęgniarki środowiskowo
– rodzinne i 1 położna.
W poradni stomatologicznej zatrudniona jest lek. stomatolog Jolanta Łaska.
Poradnia jest czynna we:
wtorki, czwartki, piątki w godz. 8.00 – 13.00,
poniedziałki i środy w godz. 13.00- 18.00.
Poradnia ginekologiczno – położnicza lek. Andrzej Olczak,
przyjmuje trzy dni w tygodniu:
wtorek w godz. 7.30 – 11.30,
czwartek w godz. 12.15 – 16.15,
piątek w godz. 14.00 – 18.00.
Autor: Lek. med. S. Grabowski

ZAPUSTY...
Słowo to w polskiej tradycji ludowej oznaczało okres od Nowego Roku do Popielca, albo też tylko trzy ostatnie dni przed
Środą Popielcową. Powszechnym też był termin Ostatki – na
określenie ostatnich dni karnawału. W tym czasie, gdy zamierały wszelkie prace polowe, zbierano się często na wspólne
darcie pierza, które zazwyczaj kończyło się muzyką i obfitym
poczęstunkiem. Huczne zabawy ustawały na chwilę w dniu
2 lutego – w święto Matki Boskiej Gromnicznej, kiedy to w
kościołach święci się woskowe świece, zwane gromnicami.
Wierzono, że ochronią one w lecie przed uderzeniami pioruna,
pożarem lub innymi klęskami. Starano się donieść zapaloną
świecę z kościoła do domu.
Ostatni tydzień karnawału – od tłustego czwartku do kusego wtorku starano się spędzić wyjątkowo: jedzono i pito
jakby na zapas chcąc zaspokoić apetyt i pragnienie przed
nadchodzącym czterdziestodniowym postem.
Jeszcze dziś w tłusty czwartek piecze się w naszych doINFORMATOR KOŹMINECKI
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mach pączki i faworki – tak było też i dawniej, gdzie „do uczty
wchodziły koniecznie pączki, na smalcu smażone” jak pisał
znawca zwyczajów ludowych – Oskar Kolberg.
W ostatnie trzy dni karnawału można było spotkać krążące
po wsiach gromady przebierańców, znane z bożonarodzeniowego kolędowania: niedźwiedzie, konie, bociany, żurawie, Cyganie, żandarmi.
Większość spotkań i obrzędów ludowych swoją kulminację miała zazwyczaj w karczmie. Zajmowała ona szczególne
miejsce w życiu wsi. Stała przy rozstajnych drogach lub w
centrum wsi i prowadzona była najczęściej przez Żyda. Tu
również zbierano się w ostatkowy wieczór, kiedy to karnawał
stykał się z postem. Wtedy to przebrany za księdza młodzieniec wygłaszał żartobliwe kazanie. Następnie wnoszono podkurek – pierwszy postny posiłek, złożony z mleka, jaj i obowiązkowo śledzi. Nie zapominano też o wypiciu odpowiedniej
ilości alkoholu, który w wierzeniach wielu ludów, uważany był
za środek pomocny w nawiązywaniu kontaktów z mieszkańcami zaświatów. O północy ustawała zabawa zapustna, nastawał
czas postu – czas powagi i umartwiania.
Czterdziestodniowy Wielki Post rozpoczynał się Środą Popielcową. Powszechnie udawano się do kościołów na posypanie głów popiołem. Jest to jedna z najstarszych ceremonii w
kościele katolickim – wprowadzona została już około VI wieku.
Użyty wtedy popiół pochodził ze spalenia palm wielkanocnych
poświęconych w poprzednim roku. Używany był nie tylko w
liturgii kościelnej, służył często dowcipnisiom do czynienia
„brudzących żartów”. Na spragnionego gościa wchodzącego
do karczmy (np. na Kujawach) sypał się popiół ze sita umieszczonego nad wejściem. Popiół służył wreszcie do starannego
szorowania garnków tak, aby nie pozostał nawet najmniejszy
ślad tłuszczu. Dopełnieniem tego dnia była swoista procesja,
w której po wsi obnoszono uroczyście garnek z żurem – odtąd
ta potrawa stawała się na czas postu daniem głównym.
Powszechnie oczekiwano w tym czasie wiosny, która przynosiła nadzieję na nowe życie.
Autor: E. Wypyszyński

Wydał tomiki: „Cmentarz moich wierszy” (1989, poezja) i „Cogito, ergo... BUM!” (2006, aforyzmy). Współpracuje z internetowym portalem edukacyjnym „Scholaris”, publikując artykuły
merytoryczne i propagując aforystykę. Jest laureatem wielu
konkursów literackich m.in. Łódzkiej Wiosny Poetów, „Świętokrzyskiej Liry Poezji”, „Nadchodzącego Pokolenia” w Bytomiu,
„Milowego Słupa” w Koninie, Międzynarodowego Listopada
Poetyckiego w Poznaniu.
Zawodowo zajmuje się problematyką zarządzania jakością
w przedsiębiorstwie. Jest wykładowcą Politechniki Poznańskiej
i pracownikiem Poczty Polskiej. Poniżej prezentujemy wybrane
aforyzmy pana Krzysztofa:
„Mówienie do ścian nie jest wcale pozbawione sensu. Ściany
mają uszy”.
„Pocisk, który rozsadza lufę też jest niewypałem”.
„Kto wie, może analfabetyzm uwolniłby nas od biurokracji?”
„Władza tyrana nie rodzi się z jego woli, lecz z przyzwolenia
tyranizowanych”.
„Martwię się o losy kraju. Może zaistnieć sytuacja, że nie
będzie już co ukraść”.
„Poeta X zginął od uderzenia pioruna. Oto co znaczy zostać
obdarzonym iskrą Bożą”.
„Uczucie kobiety do mężczyzny jest jak siła żywiołów: najpierw rozpala namiętność, potem przenosi w niebo, aż w końcu
gasi zapał i z trzaskiem rzuca o ziemię”.
„Kiedy zaczyna wrzeć w kotle, gotuj się na posiłek!”
„Publiczna deklaracja pocałowania kobiety w cztery litery na
„d” jak najbardziej przystoi dżentelmenowi. Pod warunkiem, że
chodzi o „dłoń”.
„W młodości uciekaliśmy ze szkoły, by sięgnąć po dorosłość.
Z dorosłości uciekamy myślą do lat szkolnych”.

PLANOWANE TERMINY IMPREZ W GMINIE KOŹMINEK:
24 i 25 marca – Turniej Tenisa Stołowego w Nowym Nakwasinie
31 marca – Wyścig Kolarski MTB w lasku koźmineckim
Maj – Święto Strażaka
27 maja – Festyn Koźminecki
26 sierpnia – Dożynki Gminno - Powiatowe

KRÓTKA STATYSTYKA
W okresie od 1 stycznia do 23 lutego 2007 roku na terenie
gminy Koźminek:
− urodziło się łącznie 7 dzieci, z tego 4 chłopców i 3 dziewczynek,
− zmarło łącznie 4 osób, w tym 2 mężczyzn i 2 kobiet,
Liczba ludności zamieszkałych w gminie:
stan na 31 grudnia 2005 roku: 7619 osób,
stan na 23 lutego 2007 roku: 7621 osób.
Oprac. J. Nadobna

KALISKI AFORYSTA I POETA – CUDZEGO CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE, SŁYNNE CYTATY TAKŻE RODZĄ SIĘ ZA
MIEDZĄ...
Krzysztof MARTYNA, rocznik 1962 (urodzony w Kaliszu),
wielkopolski poeta i aforysta. Utwory publikował w czasopismach literackich i społeczno-kulturalnych m.in. „Poezji”,
„Radarze”, „Kierunkach”, „Nurcie”, „Słowie Powszechnym”,
„Wierze i Odpowiedzialności”, „Tak i Nie”, a także w prasie
regionalnej Wielkopolski i w wydawnictwach almanachowych.
INFORMATOR KOŹMINECKI

Krzysztof Martyna. Fot. Archiwum

REKONSTRUKCJA – MAKIETY ZAMKU W KOŹMINKU
Przez okres ferii zimowych uczniowie Gimnazjum im Noblistów Polskich w Koźminku prowadzili intensywne prace zmierzające do rekonstrukcji zamku obronnego, który w zamierzchłych czasach górował nad panoramą Koźminka.
Była to niezwykle trudna i żmudna praca, ponieważ nie
zachowały się żadne obrazy czy też ryciny przedstawiające
tą budowle, niepewne jest również usytuowanie zamku. Pomocna okazała się książka pani Danuty Wańko pt. „Koźminek
zarys dziejów” Prace rozpoczęto od wycieczki po najbliższej
okolicy w trakcie, której uczniowie na podstawie posiadanych
wiadomości o budowlach obronnych postanowili wybrać teren,
który ich zdaniem spełniałby wszelkie niezbędne warunki do
tego, aby mógł na nim stanąć zamek obronny. Wybór padł
na południowy stok wzniesienia w okolicy Tymianku, (po północnej stronie rzeki naprzeciwko dzisiejszego Urzędu Gminy)
9
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jest to miejsce od południa chronione przez rzekę Swędrnię i jej
znaczne w tym rejonie rozlewiska, które w czasach minionych
mogły mieć o wiele większe rozmiary.
W zamku koźmineckim mógł być osadzony Zbigniew nieprawy syn księcia Władysława Hermana – władcy Polski w latach
1079-1102. Z kronik historycznej min. Galla Anonima wiemy, że
został on pokonany przez swego brata Bolesława Krzywoustego
i na mocy jego postanowienia oślepiony i uwieziony. Była to kara
za działalność spiskowa na szkodę Polski. Kronika Parafialna
informuje, że osobą uwięzioną, w koźmineckim zamku mógł być
wojewoda krakowski Skarbimir również skazany prze Bolesława
Krzywoustego za działalność spiskową.
Najprawdopodobniej na terenie, Koźminka istniały dwa zamki
obronne: pierwszy wzniesiony być może w wieku XI oraz drugi
wybudowany w na przełomie wieku XIV i XV przez Bartosza Wezenborga, któremu miasto Koźminek wraz z przyległymi osadami
nadał Kazimierz Wielki w 1369 roku. Zapewne zamek Wezenborga mógł powstać w miejscu zamku starszego, bądź też mógł być
wynikiem jego przebudowy. Sama historia i wygład zamku nie
jest łatwy do ustalenia.
Istotne jest jednak to, że zamek i legendy z nim z wiązane
zaciekawiły miejscową młodzież, która do tej pory nieświadoma
bogatej historii własnego regionu z ogromnym zaciekawieniem
i zaangażowaniem przeczesywała miejscowe wzgórza i zarośla poszukując dogodnego miejsca dla usytuowania warowni.
Ta młodzież, o której tak często mówi się, że jest niesforna i
nadpobudliwa z ogromnym zapałem i wytrwałością przez blisko
tydzień wykonywała gipsową makietę zamku, którą następnie pomalowano. Prace nad makietę stanowiły impuls do pogłębionej
dyskusji na temat losów Polski w I połowie II tysiąclecia. W ten
oto sposób młodzież miał okazję przekonać się jak tzw. wielka
historia przeplatała się z historią ich własnego regionu.
Tak oto koźminecka młodzież spędziła pożytecznie i bezpiecznie czas ferii, w myśl zasady, że nauka poprzez prace i doświadczenie jest wspaniała formą zdobywania wiedzy i zabawy.
Autor: J. Ambroziak

Autorzy makiety zamku.

Makieta zamku w Koźminku. Fot. 2x J. Ambroziak
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TO WARTO WIEDZIEĆ:
- słynny szlak bursztynowy przebiegał również przez Koźminek - tak wynika z ustaleń archeologów prowadzących badania
w dolinie Swędrni. Jego północna, krótsza odnoga, prowadziła
z Kalisza przez Dębe, Koźminek, Gać Kaliską, Goszczanów do
brodu na Warcie w okolicy Jeziorska – a dalej na północ ku
wybrzeżom Morza Bałtyckiego. Potwierdzeniem tego mogą być
bogate znaleziska odkryte wzdłuż doliny Swędrni pochodzące
z dalekiego Rzymu.
- nazwa rzeki Swędrni pochodzi prawdopodobnie od litewskiego słowa švéndras oznaczającego „trzcinę” i występuje w
dokumentach pisanych już od XII wieku. Według językoznawców jest zupełnym wyjątkiem. Próbowano ją objaśnić jako
bałtycką lub bałto-słowiańską, jednak położenie rzeki w Wielkopolsce wywołuje nadal wśród językoznawców wątpliwości o
zasięg nazw bałtyckich na terenie polskim.
- Jan Rokita przebywał w Koźminku: był ministrem u Braci
Czeskich i brał udział w rokowaniach z innowiercami w 1555
roku, które odbyły się w Koźminku. W roku 1570 wraz z polskimi posłami wyjechał do Moskwy, gdzie wziął udział w dyspucie religijnej z carem Iwanem Groźnym. Zmarł w Koźminku 25
stycznia 1591 roku.
- w roku 1458 z Koźminka na wyprawę malborską (podczas
wojny z Krzyżakami za króla Kazimierza Jagiellończyka) wyruszyło 6 pieszych – co zaliczało Koźminek do miast średniej
wielkości.
- w roku 1870 w Koźminku zarejestrowanych było 9 cechów:
szewski, krawiecki, kuśnierski, garncarski, tkacki, kowalski,
młynarski, rzeźniczy i piekarski. Najwięcej było szewców – 42,
krawców zaś – 20, piekarzy – 11, garncarzy – 14. Mąkę mielono w 5 wiatrakach.
Autor: E. Wypyszyński

SKĄD TO OCIEPLENIE?
Zdaniem naukowców zajmujących się zmianami klimatycznymi na naszym globie głównym jego sprawcą jest Słońce.
To od jego aktywności, a nie od stężenia dwutlenku węgla
w atmosferze zależą wahania temperatury na Ziemi. Wyniki
przeprowadzonych ostatnio badań nie pozostawiają żadnej
wątpliwości: to nie człowiek rządzi klimatem, a Słońce. To od
ilości dopływającej zeń energii, liczby plam słonecznych, wahań magnetyzmu i wiatru słonecznego zależy wielkość strumienia promieniowania kosmicznego docierającego do Ziemi.
Ono z kolei ma ścisły związek z tworzeniem się chmur, które
niczym parasol chronią nas przed nadmiarem ciepła.
Grupa szwajcarskich naukowców zbadała aktywność Słońca w latach 755-2004 na podstawie zmian, jakie zachowały
się w lodowcach alpejskich, lodzie na Grenlandii oraz słojach
starych drzew. Wniosek z badań był jeden: temperatura w Alpach zmieniała się w rytm zmian aktywności Słońca. Szczegółowo też przyjrzano się największemu lodowcowi w Alpach:
maksymalny jego zasięg miał miejsce w latach 1370, 1660 i
1860, najmniejszy zaś w latach 780 i 2001 – zmiany te wiernie
oddawały rytm aktywności Słońca.
Obecnie aktywność ta jest największa od 1249 lat. Poprzedni tak wysoki poziom aktywności Słońca wystąpił 8 tyś.
lat temu, kiedy to w Europie i w Polsce cofnął się lodowiec i
zaczęło rozwijać się rolnictwo oraz wielkie cywilizacje starożytności.
Naukowcy porównywali również średnie temperatury w latach 1881-2002 mierzone w Chinach i na półkuli północnej.
Okazuje się, że zmiany temperatury następowały w rytmie 60
lat zupełnie niezależnie od poziomu stężenia dwutlenku węgla
w atmosferze ziemskiej.
Według badaczy jesteśmy obecnie na szczycie trzeciego
najcieplejszego cyklu i w ciągu najbliższych 20 lat wejdziemy
w fazę ochłodzenia. Najniższych temperatur należy się spoINFORMATOR KOŹMINECKI
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dziewać w latach 2055-2060 i takie głębokie oziębienie ma
trwać przez około 50 lat. Ma być ono porównywalne z tzw.
Małą Epoką Lodową, jaka miała miejsce w Europie w latach
1645-1715, kiedy to średnia temperatura Ziemi była niższa
o 1-2 st. C. Wtedy to przez zamarznięty Bałtyk jeżdżono do
Szwecji na saniach, po drodze zatrzymując się w karczmach
stawianych na lodzie.
Jeśli sprawdzą się te przewidywania, to jedynymi zadowolonymi będą zapewne narciarze, tradycyjnie narzekający na
brak śniegu.
Oprac. E. Wypyszyński na podstawie publikacji Zbigniewa Jaworowskiego
pt. „Lód idzie” zamieszczonej w tygodniku „Polityka” nr 4 z dn. 27 stycznia
2007 roku.

WYBIERAMY PATRONA NASZEJ SZKOŁY
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Moskurni z początkiem roku szkolnego 2006\07 podjęła decyzję o wyborze
patrona.
Pierwszym krokiem było powołanie komisji do przeprowadzenia kampanii mającej na celu wybór patrona szkoły. Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań podjętych w szkole,
mających na celu wybór patrona oraz opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów realizacji projektu pod
nazwą „Nadanie Imienia Szkole”.
Zespół koordynujący pracę nad wyborem patrona w czasie
jednego z zebrań, przygotował 5 kandydatur z wyczerpującym
uzasadnieniem. Informację o kandydatach można było znaleźć na wystawce przygotowanej w bibliotece oraz gazetce
szkolnej „Koleś”. Opracowano również ankiety skierowane do
rodziców, uczniów i nauczycieli, którzy mogli w ten sposób
poprzeć zaproponowane kandydatury lub zaproponować swoje. W drodze tajnego głosowania wyłoniono trzy kandydatury:
Marię Dąbrowską, Jana Pawła II i Janusza Korczaka.
Następnym krokiem w wyborze patrona będzie prezentacja
trzech kandydatów wybranych przez rodziców, nauczycieli i
uczniów. W najbliższym czasie uczniowie pod opieką wychowawców przygotują plakaty informacyjne i gazetki w salach
oraz na korytarzach. W bibliotece będzie wystawa prezentująca kandydatów. Działania te mają przybliżyć całej społeczności lokalnej sylwetki kandydatów na patrona szkoły.
Wychowawcy i nauczyciel religii przeprowadzą lekcje na
temat: W poszukiwaniu autorytetu; Kto może być patronem
szkoły? Na godzinach wychowawczych odbędą się dyskusje,
a także prezentacje kandydatów na patrona szkoły.
Zespół koordynujący będzie prowadził kampanię reklamującą akcję wybierania kandydatów na patrona szkoły wśród
społeczności lokalnej.
Po tych działaniach propagujących sylwetki trzech kandydatur odbędą się w kwietniu ogólnoszkolne wybory, w których
wezmą udział uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Autor: K. Raźniewska

Angelika Lingowska, Joanna Dębowa, Kacper Nagler, Amadeusz Wawrzyniak, Krzysztof Piestrzyński, Jakub Tomczyński,
Damian Maciejewski, Rafał Stanisławski, Michał Tomczyński i
Michał Pietrzak.
W dniu 14.12.2006 w Piotrowie odbyły się Mistrzostwa w
Piłce Koszykowej Dziewcząt. Reprezentantki naszej szkoły
bardzo dobrze spisały się podczas zawodów powiatowych po
dwóch zwycięstwach nad SP w Opatówku i SP w Kamieniu
oraz dwóch porażkach z SP Piotrów i SP Iwanowice zajęły
bardzo dobre trzecie miejsce. Skład drużyny: Monika Plota,
Ewelina Witczak, Aleksandra Łuczak, Angelika Lingowska,
Magda Smulik, Małgorzata Koralewska, Łucja Pietrzak, Joanna Dębowa, Aleksandra Łakoma, Daria Włodarska i Angelika
Kałach.
W dniu 10.01.2007 w Piotrowie odbyły się Mistrzostwa w
Piłce Koszykowej Chłopców. W zawodach powiatowych po
zwycięstwie we wszystkich meczach grupowych nasza szkoła
zagrała w finale Mistrzostw Powiatu pokonując SP z Iwanowic.
Zwycięstwo w tych zawodach dało nam Tytuł Mistrza Powiatu i awans do zawodów rejonowych w Ostrowie. W zespole
zagrali: Kacper Nagler, Amadeusz Wawrzyniak, Damian Maciejewski, Michał Pietrzak, Jakub Buchnajzer, Łukasz Ochlik,
Piotr Witczak, Jakub Marciniak, Wojciech Kopeć, Adam Dec,
Krzysztof Piestrzyński i Artur Skowroński.
Autor: D. Kupaj

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców.

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
KOŹMINKU
W dniu 26.09.2006 r. w Kamieniu odbyły się Mistrzostwa
Kaliskiego Powiatu Ziemskiego w Sztafetowych Biegach przełajowych. Uczniowie z naszej szkoły zdobyli pierwsze miejsce
w gronie 11 zespołów. Tuż za nimi uplasowały się reprezentacje SP w Godzieszach i SP w Brzezinach. Zwycięstwo pozwoliło wyjechać drużynie z Koźminka na Mistrzostwa Wielkopolski. W miejscowości Racot koło Kościana zajęliśmy 23 miejsce
na 42 zespoły. Szkołę w zawodach reprezentowali: Marta
Gruszka, Monika Plota, Dorota Ziąbkowska, Łucja Pietrzak,
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Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt. Fot. 2x D. Kupaj
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ZAPUSTY NA TERENIE GMINY KOŹMINEK
W dniu 18 lutego 2007 roku do mieszkańców miejscowości
Krzyżówki i Młynisko przywędrowali Niedźwiedzie – zapustowi
przebierańcy. Diabeł, Żyd, policjant, lekarz, Cyganka, ksiądz,
dziad, niedźwiedź oraz grajkowie stukali do wszystkich drzwi,
życzyli szczęścia mieszkańcom, a Cyganka wróżyła każdemu
kto ją poprosił. Diabeł figlował szczególnie z młodymi pannami, którym twarze mazał sadzami.
Organizatorem zapustów była Ochotnicza Straż Pożarna
Krzyżówki - Młynisko, która pielęgnuje tę staropolską tradycje już od kilku dobrych lat. Poniżej prezentujemy fotografie
z zapustów.
Autor: M. Kaczmarek

... na Krzyżówkach.

Niedźwiedzie wyjeżdżają.

Śmierć z dziadem.

Pierwsze odwiedziny.

... u rodziny Ostrowskich. Fot. 6 x Mariusz Demianiuk

„Ksiądz Proboszcz” Wacław Ciemcia „z kolędą” u pani Renaty Filipiak.
12

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
Stała współpraca: Czesław Kubicki (ODR Koźminek), Przemysław
Olejnik, Małgorzata Nawrocka, Jarosław Ambroziak.

INFORMATOR KOŹMINECKI

