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AKADEMIA 
KOŹMINECKA

Zainteresowanie takimi mia-
steczkami, jak Koźminek jest 
niewielkie, ponieważ nie ma źró-
deł, w oparciu o które można by 
prowadzić badania. A źródeł nie 
ma, bo brak jest zainteresowania. 
Mniej więcej tymi słowy można 
opisać stan wiedzy o historii Koź-
minka. I tak właśnie ujął to 6 paź-
dziernika Michał Szymański, dok-
torant Uniwersytetu Łódzkiego. 

Spotkanie zgromadziło ponad 
pół setki osób, co wyraźnie świad-
czy o wielkiej potrzebie rzetelnego 
opisywania historii Koźminka, 
o której wszyscy wiedzą, że jest bo-
gata, ale niewielu potrafi uściślić, 
dlaczego tak jest. Spotkanie z Mi-
chałem Szymańskim rozpoczyna 
cykl spotkań pod wspólną nazwą 
AKADEMIA KOŹMINECKA 
i ma traktować o historii, tradycji 
i dziejach Koźminka, jego okolic 
i mieszkańców. Nazwa jest swo-
bodnym nawiązaniem do XVI 
wiecznej historii miasteczka, któ-
re wtedy, bez mała 500 lat temu, 
miała swoją szkołę, która, choć 
nie była akademią, to jednak wy-
różniała miasteczko na tle innych 
ośrodków tej wielkości i tamtych 
czasów. 

Nie wiemy o tamtych czasach 
zbyt wiele. Współczesne techniki 
badań, poszukiwanie źródeł, po-
wszechna digitalizacja, możliwość 
bezinwazyjnych badań, znacznie 

poszerzają pole możliwości histo-
ryków i archeologów. Jest w tym 
postępie i szansa dla nas. Porów-
nując sytuację innych miasteczek 
z tamtych czasów, ich rozwoju, 
dziejów i przemian, możemy do-
szukiwać się podobieństw i zada-
wać pytania o historię Koźminka. 
Musimy pamiętać, że miasteczka 
takie, jak Koźminek z XVI wie-
ku, nie były zawieszone w pustce, 
ale żywo uczestniczyły w małych 
i wielkich przemianach społecz-
nych i gospodarczych ówczesnych 
czasów. Handlowano, podróżo-
wano, przenoszono się, robiono 
interesy życia i przeżywano klęski 
i tragedie. Zwyczajne życie zwy-
czajnych ludzi z przeszłości jest 
często dla nas zagadką. Chciałbym, 
aby spotkania w ramach AKADE-
MII KOŹMINECKIEJ przy-
bliżały wszystkim chętnym ten 
obraz dziejów i życia Koźminka 
z dawnych lat, który umyka gdzieś 
między kartami wielkiej historii 
naszego państwa. Warto do tego 
wracać i warto zadawać pytania, 
nawet jeśli nie zawsze uda się nam 
znaleźć na nie odpowiedzi. Mam 
nadzieję, że już wkrótce uda mi się 
zaprosić Państwa na kolejne spo-
tkanie w cyklu Akademii. 

T.Potemkowski
str 19-20:  

M.Szymański: Początki miasta 
lokacyjnego w Koźminku

Czystość wokół nas

Jak zawsze o tej porze roku, 
kiedy trwa sezon grzewczy, bo-
rykamy się z problemami zanie-
czyszczeń powietrza. I choć ten 
problem jest najczęściej nagłaśnia-
ny w przypadku dużych miast, 
gdzie pojawia się smog, działają 
ciepłownie a problemem stają się 
indywidualnie ogrzewane domu 
i mieszkania. W przypadku na-
szej gminy jest tak, że praktycznie 
każde domostwo jest ogrzewane 
przy użyciu instalacji centralne-
go ogrzewania, ewentualnie przy 
użyciu innych metod wykorzystu-
jących spalanie. Nawet sami wła-
ściciele domów jednorodzinnych 
mają świadomość, że w sezonie 
grzewczym, powietrze na wsi 
ustępuje jakością temu w mieście. 
Sytuację pogarsza okazyjne spala-
nie substancji nie przeznaczonych 
do spalania: wszelkiego rodza-

ju plastików, gumy czy odzieży. 
Oprócz marnego efektywności, 
powodują one kolosalne zanie-
czyszczenie nie tylko powietrza, 
ale również gleby, a tym samym 
wód. Co można zrobić, aby nasze 
powietrze było choć odrobinę lep-
sze? Nauczymy się palić tak, aby 
nie kopcić, nie palmy tego, co do 
pieca nie powinno trafiać. Śmieci 
wyrzucajmy do kosza, a nie do 
pieca. Zwracajmy uwagę tym, 
którzy palą plastikiem. Trują nie 
tylko was, ale i wasze dzieci. Naj-
krócej mówiąc:  paląc – myślmy. 

W tym numerze Informato-
ra jest sporo informacji na temat 
utrzymania naszego powietrza 
i obejścia w czystości. Zaprasza-
my do lektury. Ponadto na ostat-
niej stronie są nowe harmonogra-
my wywozu odpadów. 

Święto 
Niepodległości

11 listopada w całej Polsce 
celebrowano obchody 99 rocz-
nicy odzyskania niepodlełości. 
W Koźminku, jak co roku, Świę-
to ropoczęło się uroczystym prze-
marszem do kościoła, mszą świętą 

połączoną z występami upamięt-
niającymi Święto Niepodległości, 
a następnie złożeniem kwiatów 
pod pomnikiem. Fotorelacja 
z tego wydarzenia jest na stro-
nach 10-11.

Wielkopolski  
Nauczyciel Roku  

- wyróżnienie
W Poznaniu  po raz kolejny 

nagrodzono szkołę i nauczyciela 
roku! 

27 września 2017 roku w Te-
atrze Wielkim im. Stanisław 
Moniuszki odbyła się uroczysta 
Gala, podczas której Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego 
wręczył nagrody i wyróżnienia 
laureatom   konkursów o tytuł: 
„Wielkopolska Szkoła Roku” oraz 
“Wielkopolski Nauczyciel Roku”. 

Celem Konkursu o tytuł 
„Wielkopolska Szkoła Roku” 
jest wyróżnienie wielkopolskich 
przedszkoli oraz szkół kształtu-
jących wśród uczniów poczucie 
własnej tożsamości i postaw pa-
triotycznych z jednoczesnym 
modelowaniem wzorca nowocze-
snego Wielkopolanina. 

Konkurs o tytuł „Wielkopolski 
Nauczyciel Roku” służy uhono-
rowaniu nauczycieli cechujących 
się entuzjazmem i pasją w pracy, 
kształcących i wychowujących 
dzieci i młodzież poprzez roz-
wijanie u nich poczucia odpo-
wiedzialności, miłości ojczyzny 
oraz poszanowanie dla polskiego 
dziedzictwa kulturowego, pielę-
gnujących patriotyzm regionalny, 
dających wsparcie dla rozwoju ta-
lentów i zainteresowań.  

Podczas tegorocznej gali wrę-

czono nauczycielom i szkołom 
z terenu Wielkopolski nagrody, 
wyróżnienia i odznaki honorowe 
„Za Zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego”- najwyższe re-
gionalne odznaczenie.

Wyróżnienia trafiły do 16 pe-
dagogów z Wielkopolski, wśród 
których znalazła się Żaneta Mar-
szałek-Trzebińska - nauczycielka 
z Koźminka. W uroczystości 
uczestniczył też jako gość zapro-
szony Zastępca Wójta Gminy 
w Koźminku – Pan Henryk Mu-
szyński.

 Uroczystość uświetniły wystę-
py muzyków Teatru Wielkiego, 
pokazy artystyczne oraz koncert 
Michała Szpaka.
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Z prac Rady Gminy Koźminek
W dniu 20 czer wca 2017 

roku odbyła się sesja Rady 
Gminy Koźminek. W cza-
sie obrad radni Gminy Koź-
minek podjęli następujące 
uchwały:

1. Informacja Komisariatu 
Policji w Koźminku nt. stanu 
bezpieczeństwa gminy w 2016 
roku.

2. Podjęcie uchwały w spra-
wie zaciągnięcia długotermi-
nowej pożyczki na realizację 
zadania pn.. „Rozbudowa ka-
nalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Koźminek w miejsco-
wościach: Krzyżówki, Mły-
nisko i Dębsko” ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu.

3. Podjęcie uchwały w spra-
wie metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w tym niższych 
stawek za opłaty zbierane se-
lektywnie oraz ustalenie tych 
stawek.

4. Podjęcie uchwały w spra-
wie terminy, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

5. Podjęcie uchwały w spra-
wie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Koź-
minek na lata 2017-2025.

6. Podjęcie uchwały w spra-
wie zmiany uchwały budżeto-
wej Gminy Koźminek na 2017 
rok. 

7. Podjęcie uchwały w spra-
wie przekazania w formie da-
rowizny samochodu.

8. Podjęcie uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie części działki nr 
28/12 położonej w Koźminku.

W dniu 24 sierpnia 2017 
roku odbyła się sesja Rady 
Gminy Koźminek. W cza-
sie obrad radni Gminy Koź-
minek podjęli następujące 
uchwały:

1. Podjęcie uchwały w spra-
wie ustalenia wysokości stawki 
dotacji przedmiotowej dla Za-
kładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Koźminku 
z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie bieżącego utrzymania 
budynków komunalnych na 
2017 rok.

2. Podjęcie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2017-2025.

3. Podjęcie uchwały w spra-
wie zmiany uchwały budżeto-
wej Gminy Koźminek na 2017 
rok.

4. Podjęcie uchwały w spra-
wie przystąpienia do opraco-
wania Programu Rewitalizacji.

5. Podjęcie uchwały w spra-
wie przystąpienia Gminy Koź-
minek do projektu konkurso-
wego oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie partnerstwa na rzecz 
realizacji projektu konkurso-
wego „Integracja i aktywizacja 
społeczno-zawodowa w po-
wiecie kaliskim” realizowane-
go w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020, 
Osi priorytetowej 7: Włącze-
nie społeczne, Działanie 7.1. 
Aktywna integracja, Poddzia-
łanie 7.1.2. Aktywna integra-
cja.

6. Podjęcie uchwały w spra-
wie informacji półrocznej 
z wykonania planu finansowe-
go Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Koźminku za pierwsze 
półrocze 2017 roku.

7. Podjęcie uchwały w spra-
wie określenia przeznaczenia 
mienia Gimnazjum im. No-
blistów Polskich w Koźminku 
włączonego do Szkoły Podsta-
wowej im. Andrzeja Mielęckie-
go w Koźminku.

W dniu 30 sierpnia 2017 
roku odbyła się sesja nad-
zwyczajna Rady Gminy Koź-
minek. W czasie obrad radni 
Gminy Koźminek podjęli na-
stępujące uchwały:

1. Podjęcie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2017-2025.

W dniu 26 września 2017 
roku odbyła się sesja Rady 
Gminy Koźminek. W cza-
sie obrad radni Gminy Koź-
minek podjęli następujące 
uchwały:

1. Podjęcie uchwały w spra-
wie wyrażenia stanowiska 
o potrzebie udzielenia pomo-
cy finansowej Województwu 
Wielkopolskiemu

2. Podjęcie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2017-2025.

3. Podjęcie uchwały w spra-
wie zmiany uchwały budżeto-
wej Gminy Koźminek na 2017 
rok.

4. Podjęcie uchwały w spra-
wie stwierdzenia przekształ-
cenia Szkoły Podstawowej 
im. Andrzeja Mielęckiego 
w ośmioletnią Szkołę Podsta-
wową im. Andrzeja Mielęckie-
go. 

5. Podjęcie uchwały w spra-
wie stwierdzenia przekształ-

cenia Szkoły Podstawowej im. 
św. Jana Pawła II w ośmiolet-
nią Szkołę Podstawową im. św. 
Jana Pawła II .

6. Podjęcie uchwały w spra-
wie stwierdzenia przekształ-
cenia Szkoły Podstawowej im. 
Wincentego Witosa w ośmio-
letnią Szkołę Podstawową im. 
Wincentego Witosa. 

7. Podjęcie uchwały w spra-
wie upoważnienia Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. An-
drzeja Mielęckiego w Koź-
minku do załatwienia indywi-
dualnych sprawach z zakresu 
administracji publicznej.

8. Podjęcie uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie części działki 
oznaczonej nr 637/13 położo-
nej w Koźminku.

9. Podjęcie uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie działki nr 
637/12 położonej w Koźmin-
ku.

10. Podjęcie uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na 
użyczenie działki nr 20/3 po-
łożonej w Koźminku i zwol-
nienia z obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umowy.

11. Podjęcie uchwały 
w sprawie określenia szczegó-
łowych warunków przyzna-
wania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłącze-
niem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z za-
burzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat jak rów-
nież trybu ich pobierania.

12. Informacja z wykonania 
budżetu Gminy Koźminek za 
I półrocze 2017 roku oraz in-
formacja o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Koźminek na lata 
2017-2025.

W dniu 30 października 

2017 roku odbyła się sesja 
nadzwyczajna Rady Gminy 
Koźminek. W czasie obrad 
radni Gminy Koźminek pod-
jęli następujące uchwały:

1. Podjęcie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2017-2025.

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

W dniu 14 listopada 2017 
roku odbyła się sesja Rady 
Gminy Koźminek. W cza-
sie obrad radni Gminy Koź-
minek podjęli następujące 
uchwały:

1. Podjęcie uchwały w spra-
wie uchylenia uchwały nr 
XXVII/207/2017 Rady Gmi-
ny Koźminek z dnia 25 maja 
2017 r. w sprawie zaciągnię-
cia długoterminowej pożycz-
ki na realizację zadania pn. 
„Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Koźminku ul. 
Ogrodowa do ul. Nakwasiń-
skiej – w kierunku Nowego 
Nakwasina” ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu.

2. Podjęcie uchwały w spra-
wie uchylenia uchwały nr 
XXVIII/215/2017 Rady 
Gminy Koźminek z dnia 20 
czerwca 2017 r. w sprawie za-
ciągnięcia długoterminowej 
pożyczki na realizację zadania 
pn., „Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy 
Koźminek w miejscowościach: 
Krzyżówki, Młynisko i Dęb-
sko” ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu.

3. Podjęcie uchwały w spra-
wie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Kaliskiemu 
z budżetu Gminy Koźminek 

z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn.: „Remont drogi 
powiatowej na 4615 na odcin-
ku Koźminek – Złotniki w za-
kresie chodnika.”

4. Podjęcie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2017-2025.

5. Podjęcie uchwały w spra-
wie zmiany uchwały budżeto-
wej Gminy Koźminek na 2017 
rok.

6. Podjęcie uchwały w spra-
wie uchwalenia stawek podat-
ku od nieruchomości.

7. Podjęcie uchwały w spra-
wie określenia wysokości rocz-
nych stawek podatku od środ-
ków transportowych.

8. Podjęcie uchwały w spra-
wie zmiany uchwały nr 
XII/102/2015 z dnia 29 grud-
nia 2015 r. w sprawie poboru 
podatków w drodze inkasa, 
ustalenia inkasentów oraz 
określenia wysokości wynagro-
dzenia za inkaso.

9. Podjęcie uchwały w spra-
wie zatwierdzenia taryf za 
zborowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków na terenie Gminy Koź-
minek.

10. Podjęcie uchwały 
w sprawie zwolnienia samo-
rządowego zakładu budżeto-
wego – Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Koźminku z obowiązku 
wpłaty nadwyżki środków ob-
rotowych do budżetu Gminy 
Koźminek oraz przeznaczeniu 
jej na cele statutowe zakładu. 

11. Podjęcie uchwały 
w sprawie uchwalenia statu-
tu Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej 
w Koźminku. 

12. Podjęcie uchwały 
w sprawie uchwalenia progra-
mu współpracy Gminy Koź-
minek z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami 
o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
w 2018 roku.

13. Podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany uchwały nr 
XXVII/213//2017 z dnia 25 
maja 2017 r. w sprawie wielo-
letniego programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy Koźminek.

14. Podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia „Gminne-
go programu opieki nad zbyt-
kami dla Gminy Koźminek na 
lata 2017-2020.

15. Podjęcie uchwały w spra-
wie uchwalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na te-
renie Gminy Koźminek.

16. Podjęcie uchwały 
w sprawie szczegółowych za-
sad wnoszenia, cofania i zby-
wania udziałów i akcji w spół-
kach prawa handlowego przez 
Gminę Koźminek.

W tym czasie Komisje od-
były posiedzenia:

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

- 19 czerwiec 2017 rok
1. Wyrażenie opinii nt. 

projektu uchwały w sprawie 
metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, w tym niższych 
stawek za opłaty zbierane se-
lektywnie oraz ustalenie tych 
stawek.

2. Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie ter-
miny, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi.

- 7 listopad 2017 rok
1. Wyrażenie opinii nt. 

projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia stawek podatku od 
nieruchomości.

2. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków 
transportowych.

3. Informacja o podatku rol-
nym i leśnym.

Komisja Statutowo – Regu-
laminowa 

- 13 czerwiec 2017 rok
1. Wyrażenie opinii nt. 

projektu uchwały w sprawie 
metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, w tym niższych 
stawek za opłaty zbierane se-
lektywnie oraz ustalenie tych 
stawek.

2. Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie ter-
miny, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi.

- 22 wrzesień 2017 rok
1. Wyrażenie opinii nt. 

projektu uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia 
Szkoły Podstawowej im. An-
drzeja Mielęckiego w ośmio-
letnią Szkołę Podstawową im. 
Andrzeja Mielęckiego. 

2. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia 
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Szkoły Podstawowej im. św. 
Jana Pawła II w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. św. 
Jana Pawła II .

3. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia 
Szkoły Podstawowej im. Win-
centego Witosa w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Win-
centego Witosa. 

4. Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie upo-
ważnienia Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Andrzeja 
Mielęckiego w Koźminku do 
załatwienia indywidualnych 
sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej.

5. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
określenia szczegółowych wa-
runków przyznawania i od-
płatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze, z wyłączeniem spe-
cjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegóło-
wych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od 
opłat jak również trybu ich po-
bierania.

- 7 listopad 2017rok
1. Wyrażenie opinii nt. 

projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia stawek podatku od 
nieruchomości.

2. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków 
transportowych.

3. Informacja o podatku rol-
nym i leśnym.

4. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia statutu Zakła-
du Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Koźminku. 

5. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia programu współ-
pracy Gminy Koźminek z or-
ganizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie 
w 2018 roku.

6. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia regulaminu udzie-
lania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na te-
renie Gminy Koźminek.

Komisja Mieszkaniowa 
- 21 sierpień 2017 r.
1. Opinia w sprawie odwo-

łania Pani ……….. od decyzji 
komisji mieszkaniowej.

2. Wniosek Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
o zmianę przyznanego rodzi-
nie Państwa …….. lokalu miesz-
kalnego przy ul. Kościuszki na 

lokal przy ul. Szkolnej .
3. Sytuacja Państwa …… ….. 

dotycząca ograniczenia praw 
rodzicielskich i przekazania 
dzieci rodzinie zastępczej.

4. Opinia w sprawie sprze-
daży lokali komunalnych 
w dworze w Chodybkach 
i Dębsku jak również w bu-
dynkach po dawnych szkołach 
w Chodybkach i Dębsku.

5. Omówienie bieżących 
spraw.

- 29 sierpień 2017 r.
1. Wizja w terenie- sprawa 

Pani ………………..
2. Wyjaśnienie sytuacji zwią-

zanej z Państwem …………….
3. Omówienie bieżących 

spraw.

- 12 wrzesiń 2017 r.
1. Sprawa Państwa ……………. 

– zamiana mieszkań z ul. Ko-
ściuszki na ul. Szkolną 

2. Omówienie bieżących 
spraw.

- 9 listopad 2017 r.
1. Opinia w sprawie za-

twierdzenia projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały nr 
XXVII/213/2017 Rady Gmi-
ny Koźminek z dnia 25 maja 
2017r. w sprawie wieloletnie-
go programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gmi-
ny Koźminek.

2. Omówienie wniosków 
o przyznanie lokali mieszkal-
nych.

3. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia podatki od nieru-
chomości.

4. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia podatku od środ-
ków transportowych.

5. Omówienie bieżących 
spraw.

Komisja Rewizyjna

- 6 listopad 2017 rok\
1. Kontrola wydatków na 

inwestycje prowadzone przez 
Zakład Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej.

2. Kontrola gospodarki od-
padami komunalnymi pod 
względem ściągalności należ-
ności oraz sprawdzenie wykazu 
objętych obowiązkiem segre-
gacji odpadów.

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

-13 czerwiec2017 rok
1. Wyrażenie opinii nt. 

projektu uchwały w sprawie 
metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, w tym niższych 
stawek za opłaty zbierane se-
lektywnie oraz ustalenie tych 
stawek.

2. Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie ter-
miny, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi.

- 21 sierpień 2017 rok\
1. Podjęcie uchwały w spra-

wie przystąpienia Gminy Koź-
minek do projektu konkurso-
wego oraz wyrażenia zgody na 
zawarcie partnerstwa na rzecz 
realizacji projektu konkurso-
wego „Integracja i aktywizacja 
społeczno-zawodowa w po-
wiecie kaliskim” realizowane-
go w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020, 
Osi priorytetowej 7: Włącze-
nie społeczne, Działanie 7.1. 
Aktywna integracja, Poddzia-
łanie 7.1.2. Aktywna integra-
cja.

2. Podjęcie uchwały w spra-
wie informacji półrocznej 
z wykonania planu finansowe-
go Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Koźminku za pierwsze 
półrocze 2017 roku.

3. Podjęcie uchwały w spra-
wie określenia przeznaczenia 
mienia Gimnazjum im. No-
blistów Polskich w Koźminku 
włączonego do Szkoły Podsta-
wowej im. Andrzeja Mielęckie-
go w Koźminku.

- 22 wrzesień 2017 rok
1. Wyrażenie opinii nt. 

projektu uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia 
Szkoły Podstawowej im. An-
drzeja Mielęckiego w ośmio-
letnią Szkołę Podstawową im. 
Andrzeja Mielęckiego. 

2. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia 
Szkoły Podstawowej im. św. 
Jana Pawła II w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. św. 
Jana Pawła II .

3. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia 
Szkoły Podstawowej im. Win-
centego Witosa w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Win-
centego Witosa. 

4. Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie upo-
ważnienia Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Andrzeja 
Mielęckiego w Koźminku do 
załatwienia indywidualnych 
sprawach z zakresu admini-
stracji publicznej.

5. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
określenia szczegółowych wa-
runków przyznawania i od-
płatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze, z wyłączeniem spe-
cjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegóło-

wych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od 
opłat jak również trybu ich po-
bierania.

- 7 listopad 2017 rok
1. Wyrażenie opinii nt. 

projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia stawek podatku od 
nieruchomości.

2. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków 
transportowych.

3. Informacja o podatku rol-
nym i leśnym.

4. Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie przy-
jęcia „Gminnego programu 
opieki nad zbytkami dla Gmi-
ny Koźminek na lata 2017-
2020.

Komisja Rolnictwa, Rozwo-
ju Gospodarczego i Budżetu 

- 19 czerwiec 2017 rok
1. Wyrażenie opinii nt. pro-

jektu uchwały w sprawie za-
ciągnięcia długoterminowej 
pożyczki na realizację zadania 
pn.. „Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy 
Koźminek w miejscowościach: 
Krzyżówki, Młynisko i Dęb-
sko” ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu.

2. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, w tym niższych 
stawek za opłaty zbierane se-
lektywnie oraz ustalenie tych 
stawek.

3. Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie ter-
miny, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi.

4. Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu Podjęcie uchwały w spra-
wie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Koźminek na lata 2017-2025.

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

6. Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie prze-
kazania w formie darowizny 
samochodu.

7. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie części działki nr 28/12 
położonej w Koźminku.

- 23 sierpień 2017 rok
1.  Podjęcie uchwały w spra-

wie ustalenia wysokości stawki 
dotacji przedmiotowej dla Za-
kładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Koźminku 
z przeznaczeniem na dofinan-

sowanie bieżącego utrzymania 
budynków komunalnych na 
2017 rok.

2. Podjęcie uchwały w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2017-2025.

3. Podjęcie uchwały w spra-
wie zmiany uchwały budżeto-
wej Gminy Koźminek na 2017 
rok.

4. Podjęcie uchwały w spra-
wie przystąpienia do opraco-
wania Programu Rewitalizacji.

- 25 wrzesień 2017 rok
1. Wyrażenie opinii nt. pro-

jektu uchwały w sprawie wyra-
żenia stanowiska o potrzebie 
udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskie-
mu

2. Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2017-2025.

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

4. Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na wydzierżawie-
nie części działki oznaczonej 
nr 637/13 położonej w Koź-
minku.

5. Podjęcie uchwały w spra-
wie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie działki nr 
637/12 położonej w Koźmin-
ku.

6. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na użycze-
nie działki nr 20/3 położonej 
w Koźminku i zwolnienia 
z obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy.

7. Zapoznanie się z infor-
macją z wykonania budżetu 
Gminy Koźminek za I pół-
rocze 2017 roku oraz infor-
macją o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Koźminek na lata 
2017-2025.

8. 
- 13 listopad 2017 rok
1. Wyrażenie opinii nt. 

projektu uchwały w spra-
wie uchylenia uchwały nr 
XXVII/207/2017 Rady Gmi-
ny Koźminek z dnia 25 maja 
2017 r. w sprawie zaciągnię-
cia długoterminowej pożycz-
ki na realizację zadania pn. 
„Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Koźminku ul. 
Ogrodowa do ul. Nakwasiń-
skiej – w kierunku Nowego 
Nakwasina” ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu.

2. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w spra-
wie uchylenia uchwały nr 
XXVIII/215/2017 Rady 
Gminy Koźminek z dnia 20 
czerwca 2017 r. w sprawie za-
ciągnięcia długoterminowej 

pożyczki na realizację zadania 
pn., „Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy 
Koźminek w miejscowościach: 
Krzyżówki, Młynisko i Dęb-
sko” ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu.

3. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Kaliskiemu 
z budżetu Gminy Koźminek 
z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn.: „Remont drogi 
powiatowej na 4615 na odcin-
ku Koźminek – Złotniki w za-
kresie chodnika.”

4. Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2017-2025.

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

6. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia stawek podatku od 
nieruchomości.

7. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków 
transportowych.

8. Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie zmia-
ny uchwały nr XII/102/2015 
z dnia 29 grudnia 2015 r. 
w sprawie poboru podatków 
w drodze inkasa, ustalenia 
inkasentów oraz określenia 
wysokości wynagrodzenia za 
inkaso.

9. Wyrażenie opinii nt. pro-
jektu uchwały w sprawie za-
twierdzenia taryf za zborowe 
zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzenie ścieków na 
terenie Gminy Koźminek.

10. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
zwolnienia samorządowego 
zakładu budżetowego – Za-
kładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Koźminku 
z obowiązku wpłaty nadwyżki 
środków obrotowych do bu-
dżetu Gminy Koźminek oraz 
przeznaczeniu jej na cele statu-
towe zakładu. 

11. Wyrażenie opinii nt. 
projektu uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad wnosze-
nia, cofania i zbywania udzia-
łów i akcji w spółkach prawa 
handlowego przez Gminę Koź-
minek

 Autor:
D. Woźniak
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W roku 2018 rozpocznie się 
od dawna oczekiwana przebudo-
wa drogi gminnej Koźminek-Mu-
rowaniec-Józefina-Dębe Kolonia. 
Wniosek Gminy Koźminek zo-
stał sklasyfikowany na 3 miejscu 
w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019. 
W ramach zadani zostanie kom-
pleksowo przebudowana droga 
o długości 8+065 kilometra. 

Droga została podzielona na 
dwa odcinki. Pierwszy od skrzy-
żowania z drogą wojewódzką 
nr 471 do granicy miejscowości 
Koźminek na którym zostaną 
wykonane następujące prace po-

Wniosek Gminy Koźminek na 3 miejscu w rankingu

legające na wykonaniu nowych 
chodników o łącznej długości 
1460m, zostanie przebudowana 
kanalizacja deszczowa na odcin-
ku od skrzyżowania   z ul. Ogro-
dowa do granicy miejscowości. 
Jezdnia zyska nową nawierzchnie 
asfaltową.  Drugi odcinek rozpo-
czyna się na granicy miejscowości 
Osuchów,                       a kończy 
na granicy gminy w miejscowości 
Stary Nakwasin. Na przedmioto-
wym odcinku zostaną wymienio-
ne na nowe wszystkie urządzenia 
inżynieryjne w postaci przepu-
stów drogowych, istniejące rowy 
zostaną oczyszczone z namułu. 
Istniejące przystanki autobusowe 

zostaną wyposażone w perony 
autobusowe. 

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

Szacunkowa wartość zada-
nia to 5 997 504,26 złotych. Na 
przedmiotową inwestycje Gmi-
na Koźminek stara się o dotację 
z budżetu Państwa w wysokości 
2 998 750,00 złotych.   Pozostała 
kwota w wysokości 2 998 754,26 
złotych w równych proporcjach 
zostanie poniesiona z budżetu 
Gminy Koźminek i Powiatu Ka-
liskiego .   

1. Inwestycje drogowe w gmi-
nie w 2017 roku. 

W roku 2017 na terenie na-
szej gminy zostały wykonane 
nowe nawierzchnie asfaltowe na 
drogach gminnych w miejsco-
wościach Pietrzyków, Nowy Na-
kwasin, Bogdanów, Smółki i Gać 
Kaliska. Zostały przebudowane 
drogi o łącznej długości 3,775 
kilometra. Łączny koszt moder-
nizacji dróg wyniósł 982 520,68 
złotych. Na przedmiotowe zada-
nia pozyskano środki zewnętrze 
pochodzące z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa wielko-
polskiego w kwocie 116 250,00 
złotych. 

Dodatkowo wykonano na-
wierzchnie z tłucznia kamienne-
go na drodze gminnej Chodyki-
-Dębsko o łącznej długości 600 
metrów.  Na przedmiotowe zada-
nie pozyskano dotacje z Urzędu 
Marszałkowksiego Województwa 
Wielkopolskiego w kwocie 41 

159,00 złotych a łączny koszt za-
dania wyniósł 55 999,44 złotych. 

2. Modernizacja dróg z Fun-
duszu Sołeckiego na terenie 
Gminy Koźminek.

W roku bieżącym w ramach 
zadań realizowanych z Funduszu 
Sołeckiego na terenie gminy zosta-
ły zmodernizowane drogi w na-
stępujących miejscowościach: 
Rogal, Oszczeklin, Ksawerów, 
Chodybki, Złotniki, Dąbrowa 
i Dębsko. Prace polegały głów-
nie na wyrównaniu istniejącej 
nawierzchni gruntowej i utwar-
dzeniu jej poprzez nawiezienie 
pospółki kamienno-żwirowej lub 
tłucznia kamiennego i następnie 
zagęszczenie nawierzchni walcem 
stalowo-gumowym. Wartość ro-
bót wyniosła 74 101,00 złotych. 

3. Pod koniec października 
2017 roku miał miejsce odbiór 
techniczny projektu pn.: „Zago-

spodarowanie ogólnodostęp-
nego terenu przy Pl. Wolności 
w Koźminku”. Na przedmiotowe 
zadanie Gmina Koźminek otrzy-
mała dotację z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego w ramach Konkursu 
„Pięknieje Wielkopolska Wieś”. 
W ramach projektu wykonano 
nową nawierzchnie placu z kru-
szywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie która została ob-
ramowana krawężnikiem. Wokół 
projektowanego terenu wykona-
no zieleń towarzyszącą w postaci 
krzewów. Plac został wyposażony 
w elementy małej architektury 
w postaci ławki i stojaków na 
rowery.  Wartość całego projek-
tu to kwota 70 940,00 złotych 
z czego dofinansowanie z Urzę-
du Marszałkowskiego wyniosło  
30 000,00 zł.

Inwestycje gminne w 2017 

Koźminecki dwór
     Gmina Koźminek pod ko-

niec roku 2016 wspólnie z inny-
mi gminami tj. Gminą i Miastem 
Stawiszyn, Gminą Lisków, Gminą 
Opatówek, Gminą Żelazków oraz 
partnerem wiodącym Powiatem 
Kaliskim przystąpiła do realizacji 
projektu partnerskiego pod nazwą 
„Zintegrowani w kulturze” realizo-
wanego w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla roz-
woju Aglomeracji Kalisko-Ostrow-
skiej Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020”.Niestety projekt nie 
uzyskał dofinansowania.

    W październiku 2017r. Gmi-
na Koźminek samodzielnie złożyła 
wniosek do programu operacyj-
nego pn. Wielkopolski Regional-
ny Program Operacyjny na lata 
2014-2020, poddziałanie 4.4.4. 
Zachowanie, ochrona, promowanie 
i rozwój dziedzictwa kulturowego 
w ramach ZIT dla rozwoju AKO. 
Tytuł projektu: „ Konserwacja 
i restauracja zabytkowego dworu 
w Koźminku na potrzeby utworze-
nia Centrum Kultury”.

Zakres prac związanych z reali-
zacją projektu dotyczy:

- prac budowlanych
W ramach prac budowlanych 

przewidziano prace rozbiórkowe 
oraz prace budowlane wewnątrz jak 
i na zewnątrz budynku dotyczące 
zabezpieczenia konstrukcji dachu 
i stropów „docieplenie dachu, pod-
dasza użytkowego, wymiana sto-

larki okiennej i drzwiowej, izolacje 
murów, roboty ślusarskie, malarskie,

-prace elektryczne
W ramach prac elektrycznych 

przewidziano wymianę przyłącza 
energetycznego, wymianę instalacji 
elektrycznych wewnętrznych, we-
wnętrznych linii tablic zasilających, 
instalacja oświetlenia, instalacji od-
gromowej,

- prace sanitarne
W ramach prac sanitarnych 

przewidziano wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania, instalacji 
wodociągowej, instalacji sanitarnej

- prace teletechniczne.
     Celem projektu jest zwięk-

szenie atrakcyjności obiektu za-
bytkowego, który jest dorobkiem 
dziedzictwa kulturowego regionu 
Wielkopolski jako jeden z najlepiej 
zachowanych kompleksów pałaco-
wo parkowych z przeznaczeniem 
do pełnienia funkcji kulturalnych.

    Rewaloryzacja dworu i nada-
nie mu nowych funkcji spowoduje 
wzrost atrakcyjności i konkuren-
cyjności oraz poprawi wizerunek 
gminy.

Wartość projektu: 3 814 018,15 
zł

Dofinansowanie: z EFRR: 2 
021 429,61 zł

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

nia dworu w Koźminku, budynek 
będzie funkcjonował jako Centrum 
Kultury, w którym znajdą swoje 
miejsce również siedziby organiza-

cji pozarządowych, co spowoduje 
większe zainteresowanie i większe 
możliwości świadczenia usług.

Na początku grudnia okazało się, 
że zwycięzcą konkursu okazał się 
Powiat Kaliski.

Kolejną próba uzyskania środ-
ków finansowych będzie Poddzia-
łanie 9.2.1 Rewitalizacja miast 
i ich dzielnic, terenów wiejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych 
z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2014+.  
Wsparciem objęte będą projekty 
dotyczące zdegradowanych fi-
zycznie, społecznie i gospodarczo 
obszarów miast, dzielnic miast 
oraz terenów wiejskich, terenów 
powojskowych i poprzemysło-
wych wymagających odnowy, czy 
restrukturyzacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwiazywania 
problemów społecznych w ramach 
projektów obejmujących:

1) budowę, przebudowę, roz-
budowę, adaptację lub remonty: 
budynków, obiektów i przestrze-
ni wraz z przyległym otoczeniem 
znajdujących się na obszarach rewi-
talizacji ( w tym m.in., domy dziec-
ka, ośrodki walki z patologiami 
społecznymi, poradnie psycholo-
giczne, świetlice dla dzieci i mło-
dzieży, instytucje kultury, domy 
kultury, centra aktywności obywa-
telskiej, Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej oraz obiekty służące wsparciu 
osób wykluczonych).

Informacja o podatkach w 2018 roku
Stawki podatku od nieru-

chomości na rok 2018 uległy 
podwyższeniu stosownie do 
stawek ogłoszonych przez Mi-
nisterstwo Finansów tj. o 1,9 
% w stosunku do stawek usta-
lonych na rok 2017.

Stawka podatku rolnego na 
rok 2018 wynosi 52,49 zł za 
1 qwintal żyta zgodnie z ko-
munikatem Prezesa GUS i jest 
o 0,05 zł większa niż w roku 
2017.

Stawka podatku leśnego na 

rok 2018 wynosi 43,3532 zł/1 
ha lasu zgodnie z komunika-
tem Prezesa GUS i jest o 1,33 
zł większa niż w roku 2017.

Rewaloryzacja parku
Gmina Koźminek realizowała 

zadanie „Rewaloryzacja zabyt-
kowego parku w Koźminku”. Na 
wykonanie zadania otrzymaliśmy 
dotację z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu 
w kwocie 15.000 zł. Łączy koszt 
zadania wyniósł 29.705 zł.

Zadanie to obejmowało prace 
pielęgnacyjne, usuwanie posuszu, 

leczenie uszkodzonych pni drzew, 
usunięcie 6 uschniętych drzew 
gatunku grab. Dokonano nowych 
nasadzeń – drzew gatunku buk 
, grab, krzewów ligustr i cis oraz 
lawendy, azalii, funkii, róż szcze-
pionych. 

Ważnym elementem zadania 
był zakup i montaż budek lęgo-
wych dla sikorek, wróbli, kowali-
ków, które zostały zamontowane 

na drzewach w zachodniej części 
parku oraz budek lęgowych dla 
kaczek, które umieszczono na wy-
spie w parku.

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

Wyciąg z regulaminu Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK):

W PSZOK-u są przyjmowane 
następujące rodzaje odpadów:

a. przeterminowane leki,
b. przeterminowane chemika-

lia (np. farby, rozpuszczalniki, ole-
je odpadowe samochodowe, środ-
ki uprawy roślin wykorzystywane 
w gospodarstwie domowym itp.),

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

i elektroniczny,

f. meble i inne odpady wielko-
gabarytowe,

g.  zużyte opony z pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 tony,

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

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

j. odzież i tekstylia,
k. popiół.
Ilość nieodpłatnie przyjmo-

wanych odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych od właścicieli 
nieruchomości jest limitowana 

i wynosi 300 kg na rok. Limit ten 
liczony jest łącznie dla wszystkich 
rodzajów odpadów budowlanych.

Cały REGULAMIN dostępny 
jest na tablicy informacyjnej na 
terenie PSZOK-u oraz na stronie 
internetowej Gminy Koźminek 
(http://www.kozminek.pl/pl/
utrzymanie-czystosci-i-porzadku-
-w-gminach).

 Przypominamy także o termi-
nowym regulowaniu opłat za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi, gdyż nieterminowość 
skutkuje naliczaniem karnych 
odsetek oraz kosztów upomnień. 
Brak zaległości w w/w opłatach 
będzie także warunkiem, aby móc 
skorzystać z usług oferowanych 
w PSZOK.

PSZOK - informacje

Nowe terminy płatności
Przypominamy o zmianie terminów płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 

lipca 2017 r. obowiązują następujące terminy: 
a) do 15 marca danego roku podatkowego, za okres od 1 stycznia do 31 marca, 
b) do 15 maja danego roku podatkowego, za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca, 
c) do 15 września danego roku podatkowego, za okres od 1 lipca do 30 września, 
d) do 15 listopada danego roku podatkowego, za okres od 1 października do 31 grudnia
za każdy miesiąc kalendarzowy, za który powstał obowiązek opłaty. 
Wpłat można dokonywać w kasie Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej oddział w Koźminku, każdym 

innym banku, na poczcie lub przez internet.
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Do kiedy ważny jest dowód
Dowód osobisty. Sprawdź, do 

kiedy jest ważny
Dowód osobisty należy wymie-

nić w przypadku upływu terminu 
ważności dowodu osobistego.

Data ważności umieszczona 
jest w prawym dolnym rogu na 
stronie przedniej dowodu, tam, 
gdzie znajduje się zdjęcie .Wnio-
sek składa się osobiście i również 
osobiście odbiera się dowód oso-
bisty.

Z wnioskiem o wydanie no-
wego dowodu osobistego należy 
wystąpić co najmniej 30 dni przed 
upływem terminu ważności do-
wodu osobistego, w organie do-
wolnej gminy na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. Dowód 
osobisty odbiera się w organie 
gminy, w którym wniosek został 

złożony. 
W imieniu osoby niepełno-

letniej ubiegającej się o wydanie 
nowego dowodu osobistego, 
wniosek składa jeden z rodziców 
lub opiekun prawny. Jeśli niepeł-
noletni nie był obecny przy skła-
daniu wniosku, jego obecność jest 
wymagana przy odbiorze dowodu 
osobistego.

Do wniosku załącza się jedną, 
kolorową fotografię osoby ubie-
gającej się o wydanie dowodu 
osobistego o wymiarach 35 × 45 
mm, wykonaną na jednolitym 
jasnym tle, mającą dobrą ostrość 
oraz odwzorowującą naturalny 
kolor skóry, obejmującą wizeru-
nek od wierzchołka głowy do gór-
nej części barków, tak aby twarz 
zajmowała 70-80% fotografii, po-

kazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza 
źrenice, i przedstawiającą osobę 
w pozycji frontalnej, bez nakry-
cia głowy i okularów z ciemny-
mi szkłami, patrzącą na wprost 
z otwartymi oczami nieprzesło-
niętymi włosami, z naturalnym 
wyrazem twarzy i zamkniętymi 
ustami.

Fotografia powinna być wyko-
nana nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed dniem złożenia wniosku, 
odzwierciedlająca, w sposób nie-
budzący uzasadnionych wątpli-
wości, wizerunek twarzy.

Delegacja w Chełmnie nad Nerem
5 września 2017 r. delegacja 

z Gminy Koźminek wzięła udział 
w uroczystości w Obozie zagłady 
Kulmhof w Chełmnie nad Ne-
rem. W skład delegacji weszli: 
Monika Nowak (Urząd Gminy 
Koźminek), Mariusz Kaczmarek 
(Urząd Gminy Koźminek), Po-
czet Sztandarowy OSP Koźminek 
w składzie Druhowie: Grzegorz 
Pawlaczyk, Jan Tomaska i Zbi-
gniew Nowak, a także Mirosław 
i Urszula Miklasowie oraz harce-
rze ze Szkoły Podstawowej z Koź-
minka: Kacper Bartosiak, Daniel 
Skowron i Kuba Michałkiewicz. 
Delegacja udała się po raz drugi 
do Chełmna nad Nerem na zapro-
szenie Wójta Gminy Grzegorzew 
Pani Bożeny Dominiak. 

Obóz to miejsce kaźni około 
200 tysięcy ludzi pomordowa-
nych przez hitlerowców w czasie 
drugiej wojny światowej: Pola-
ków, Żydów, Cyganów, Jeńców 
Radzieckich oraz Dzieci Cze-
skich. Do Chełmna wywiezio-
no również dużą grupę Żydów 
z Koźminka. Esesmani mor-
dowali ludzi przy użyciu spalin 
z samochodów. Pierwszych Ży-

dów mordowano 
w kościele w Cheł-
mnie nad Nerem. 
Z a m o rd owa ny c h 
zakopywano w lesie 
Rzuchowskim.

Z uwagi na 
deszczową pogodę 
w tym roku zmie-
niono przebieg uro-
czystości, w lesie 
miejscu pochówku 
p o m o r d o wa ny c h 
przybyłe delega-
cje złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze 
przed Mauzoleum. 
Następnie wszyscy 
udali się na mszę 
świętą do kościoła 
w Chełmnie. Mszę 
celebrował Biskup 
Ordynariusz Diecezji Włocław-
skiej Wiesław Alojzy Mering.

W uroczystości wzięli ponadto 
udział min. Rabin Gminy Żydow-
skiej z Łodzi, Kapelan Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy, Przedstawi-
ciel Wicepremiera RP, Konsul Re-
publiki Czeskiej, Konsul Federacji 
Rosyjskiej, przedstawiciele Policji 

i Państwowej Straży Pożarnej 
oraz OSP, lokalni samorządowcy 
oraz delegacje szkół i kombatan-
tów. Uroczystości w Chełmnie 
nad Nerem są organizowane już 
od dziesięciu lat.

Fot. M. Kaczmarek

Zbiornik Murowaniec
Na początku listopada bie-

żącego roku Gmina Koźminek 
podpisała z Samorządem Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
umowę o przyznanie pomocy 
w ramach działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER objętego 
Programem w zakresie: Budowa 
lub przebudowa ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalne na projekt pod nazwą: 
Zbiornik Murowaniec – Cen-
trum rekreacji, aktywnego wypo-
czynku i edukacji ekologicznej.

 W ramach projektu 

przewiduje się zagospodarowanie 
południowego fragmentu obrzeża 
zbiornika wzdłuż ścieżki rowero-
wej poprzez:

 1) budowę i wyposażenia 
miejsc zatrzymania, 

2) budowę i wyposażenie pla-
ców zbiorczych na śmieci i toalet 
przenośnych, 

3) budowę oświetlenia ciągu 
pieszo - jezdnego, 

4) budowę schodów tereno-
wych, 

5) odcięcia dojazdu do ścieżki 
rowerowej dla pojazdów mecha-
nicznych, 

6) budowę monitoringu, 

7) wymianę opraw oświetlenio-
wych na energooszczędne Led na 
istniejącym oświetleniu na tamie.

Głównym celem tego projek-
tu jest zwiększenia atrakcyjności 
ogólnodostępnego Zbiornika 
Murowaniec. Obecnie Zbiornik 
nie posiada oświetlenia. Najwięk-
sza liczba odwiedzających przy-
pada na miesiące letnie. Gminie 
zależy, aby obiekt ten był odwie-
dzany przez turystów i miesz-
kańców w innych porach roku, 
zważywszy na jego szczególne 
walory dla biernego i aktywnego 
wypoczynku. 

W grudniu bieżącego roku 
Gmina Koźminek kolejny raz 
ogłosiła przetarg na projekt pn. 
„Termomodernizacja Szkoły Pod-
stawowej w Nowym Nakwasinie” 
dofinansowanego w 85 % z ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 na realizację part-
nerskiego zadania pn. „Moderni-
zacja energetyczna obiektów uży-
teczności publicznej na terenie 

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 
w ramach ZIT-AKO”. 

W pierwszym przetargu naj-
tańsza oferta przekroczyła koszty 
o niemal 600 000 zł.

 Przedmiotem projektu 
jest przebudowa i kompleksowa 
termomodernizację budynku 
Szkoły Podstawowej w Nowym 
Nakwasinie, tj. ocieplenie ścian 
zewnętrznych, wymiana pokry-
cia dachu, docieplenie ścian na 
poddaszu i podłóg poddasza nie-
użytkowego, wymiana wszystkich 

obróbek blacharskich i orynno-
wania, częściowa wymiana stolar-
ki okiennej i drzwiowej, wykona-
nie instalacji fotowolkaicznej oraz 
zainstalowanie pomy ciepła. Po-
nadto wymiana instalacji wodno 
– kanalizacyjnej oraz oświetlenia 
na energooszczędne.

Termomodernizacja szkoły

Brązowy medal dla Marka Cieślaka

Marek Cieślak trener 
UKS Koźminianka Koźmi-
nek został odznaczony przez 
Polski Komitet Olimpijski 
Brązowym Medalem „Za 
zasługi dla polskiego ruchu 
olimpijskiego”.

Medal wręczony został 
3 listopada br. podczas 
Torowych Zawodów Pu-
charu Świata rozgrywa-
nych w Pruszkowie. Me-
dal w imieniu Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego 
wręczył Ryszard Szurkow-
ski, gwiazda polskiego ko-
larstwa. Marek Cieślak od 
ponad dwudziestu lat jest 

trenerem kolarzy z Uczniow-
skiego Klubu Sportowego 
Koźminianka Koźminek. 
Marek Cieślak jest jednym 
z najlepszych trenerów ko-
larskich w powiecie kaliskim. 
Dzięki swojemu  poświęce-
niu i wysiłkowi włożonemu 
w treningi wychował wielu 
uzdolnionych kolarzy, któ-
rzy reprezentowali Polskę 
w zawodach na świecie oraz 
doprowadził Klub do wiel-
kich sukcesów. Dzięki zaan-
gażowaniu Marka Cieślaka 
Powiat Kaliski jest znany 
w całej sportowej Polsce.

Pyrczok
4 listopada po raz dziesiąty 

w Sali OSP Stary Karolew odbył 
się Pyrczok. Już szósty raz przy-
gotowania podjęły się Panie ze 

Starego Karolewa. To dzięki nim 
mieszkańcy gminy i nie tylko 
spotykają się, aby wspólnie spę-
dzić czas kosztując pysznych dań 

oraz pobawić się w rytmach mu-
zyki tanecznej. Impreza co roku 
cieszy się wielką popularnością, 
o czym świadczy pełna sala gości. 
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Miejscowość Ulica Mieszkańcy
stali czasowi aktualni

AGNIESZKÓW 52 52
BOGDANÓW 262 264
CHODYBKI 446 446
DĄBROWA 165 165
DĘBSKO 363 363
DĘBSKO-DOSINEK 16 16
DĘBSKO-OSTOJA 107 107
DĘBSKO-OŚRO-DEK 159  159
EMILIANÓW 124 124
GAĆ KALISKA 205 1 206
GAĆ PAWĘZOWA 66 66
JÓZEFINA 120 120
KOŹMINEK AKACJOWA 4 4

ASNYKA 92 92
BOHATERÓW GETTA
WARSZAWSKIEGO

50 50

BRZOZOWA 27 1 28
CIASNA 21 21
KALISKA 154 12 166
KILIŃSKIEGO 51 3 54
KOCHANOWSKIEGO 21 21
KONOPNICKIEJ 132 1 133
KOPERNIKA 64 64
KOŚCIUSZKI 166 166
LIPOWA 52 52
LISKOWSKA 22 22
MICKIEWICZA 31 31
MIELĘCKIEGO 131 1 132
MIODOWA 74 2 76
NAKWASIŃSKA 138 138
OGRODOWA 73 73
PL.ŚW.Wawrzyńca 7 7
PLAC WOLNOŚCI 64 1 65
PRUSA 41 41
RÓŻANA 78 78
SIENKIEWICZA 82 4 86
SŁOWACKIEGO 23 23
SZKOLNA 36 36
TARGOWA 45 45
WARWARÓWKA 7 7
WIERZBOWA 98 2 100

Miejscowość Ulica Mieszkańcy
stali czasowi aktualni

KRZYŻÓWKI 289 1 290
KSAWERÓW 111 1 112
MARIANÓW 90 90
MŁYNISKO 184 2 186
MOSKURNIA 201 1 202
MUROWANIEC 19 19
NOWY KAROLEW 86 1 87
NOWY NAKWASIN 486 486
OSUCHÓW 160 160
OSUCHÓW-
PARCELA

126 126

OSZCZEKLIN 243 2 245
PIETRZYKÓW 326 2 328
POŚREDNIK 56 2 58
PRZYDZIAŁKI 9 9
RASZAWY 28 28
ROGAL 154 5 159
SŁOWIKI 168 1 169
SMÓŁKI 208 208
SOKOŁÓWKA 14 1 15
STARY KAROLEW 182 182
STARY NAKWASIN 227 227
TYMIANEK 163 6 169
ZŁOTNIKI 178 4 182
ZOSINA 5 5

Wykaz ilościowy mieszkańców

Stan na dzień: 30.11.2017 r.

Kod terytorialny: 3007052

Liczba mieszkańców ogółem w gminie: 7641 (stan na 30.11.2017 r.).

Statystyka rejestracji zdarzeń w okresie od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r.:

- urodzenia   - 96 (w tym: 53 chłopców i 43 dziewczynek),

- zgony   - 70 (w tym: 40 mężczyzn i 30 kobiet),

Informacja o wycince drzew
Usunięcie drzewa trzeba zgłosić
Od  17 czerwca 2017 r. zmieniły 

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

Najważniejsze zmiany dotyczą 
usuwania drzew, które rosną na 
nieruchomościach stanowiących 
własność osób fizycznych i są usu-
wane na cele niezwiązane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. 

Zmieniła się również wysokość, 
na której mierzymy obwód pnia. 
Pień należy mierzyć na wysokości 5 
cm od gruntu. 

Zwolnione z obowiązku zgło-
szenia lub uzyskania zezwolenia na 
wycinkę są drzewa owocowe, oraz 
drzewa, których obwód pnia na wy-
sokości 5 cm nie przekracza:

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

• 65 cm – w przypadku 
kasztanowca zwyczajnego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistne-
go,

• 50 cm – w przypadku 
pozostałych gatunków drzew.

Jeśli obwód pnia przekracza po-
dane wymiary i drzewo rośnie na 
nieruchomości stanowiącej własność 
osoby fizycznej i jest usuwane na 

cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, to należy 
chęć usunięcia drzewa zgłosić do 
urzędu gminy. 

Zgłoszenie musi zawierać imię 
i nazwisko wnioskodawcy, oznacze-
nie nieruchomości, z której drzewo 
ma być usunięte, oraz rysunek albo 
mapkę określającą usytuowanie 
drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia dorę-
czenia zgłoszenia pracownicy urzę-
du gminy dokonają oględzin w celu 
ustalenia nazwy gatunku drzewa 
oraz obwodu pnia ustalonego na wy-
sokości 5 cm, a w przypadku gdy na 
tej wysokości drzewo:

1. posiada kilka pni – ob-
wodu każdego z tych pni,

2. nie posiada pnia – obwo-
du pnia poniżej korony drzewa.

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

Po dokonaniu oględzin należy 
odczekać 14 dni - w takim bowiem 
terminie organ może, w drodze de-
cyzji administracyjnej, wnieść sprze-
ciw. Przepisy wyraźnie określają, że 
za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje 
się dzień nadania decyzji administra-
cyjnej w placówce pocztowej. Jeżeli 
w terminie 14 dni urząd się nie ode-
zwie, tzn. że wyraził milczącą zgodę 

i można ruszać z wycinką 
Nie zawsze jednak konieczne 

będzie odczekanie z usunięciem 
drzewa do końca ww. terminu. No-
welizacja przepisów wprowadza 
możliwość wydania przed upływem 
14-dniowego terminu zaświadcze-
nia o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia 
wyłącza możliwość wniesienia sprze-
ciwu oraz uprawnia do usunięcia 
drzewa.

Nowelizacja wprowadziła jeszcze 
jeden ważny termin - po dokonaniu 
zgłoszenia nie można za długo zwle-
kać z usunięciem drzewa. W przy-
padku bowiem nieusunięcia drzewa 
przed upływem 6 miesięcy od oglę-
dzin przeprowadzonych przez pra-
cowników urzędu gminy konieczne 
będzie nowe zgłoszenie i cała proce-
dura zostaje uruchomiona na nowo.

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

Druki wniosków i zgłoszeń są 
dostępne na stronie internetowej 
gminy Koźminek: http://www.
kozminek.pl/bom/ochrona-srodo-
wiska/usuwanie-drzew-i-krzewow.
html oraz w Urzędzie Gminy, na 
parterze, pok. nr 3. 
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Lp. Standard Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
Dopuszczalne odstępstwa od standardu

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

1 V

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

•	 Jezdnia posypana na odcinkach wyznaczonych przez zarząd-
cę. 

•	 śnieg luźny występuje 16 godz.,

•	 zajeżdżony występuje,

•	 nabój śnieżny występuje,

•	 zaspy występują do 24 godz.,

•	 dopuszcza się przerwy w ruchu do 24 godz. 

W miejscach wyznaczonych 
gołoledź - do 8 godz. 
- pośniegowa 

2 VI

•	 Jezdnia zaśnieżona.

•	 Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od 
potrzeb.

•	 Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych 
przez Zarządcę Drogi 

•	 śnieg luźny -   występuje,

•	 zajeżdżony-   występuje,

•	 nabój śnieżny – występuje,

•	 dopuszcza się przerwy w ruchu do 48 godz.

W miejscach wyznaczonych 
wszystkie rodzaje śliskości po zakończeniu 
odśnieżania. 

I Drogi gminne 
Zimowe utrzymanie dróg 

gminnych prowadzone będzie 
na  terenie Gminy Koźminek 
z podziałem na rejony, które 
będą obsługiwane przez firmy 
wyposażone w odpowiedni 
sprzęt.  

Koordynatorem Wójta Gmi-
ny Koźminek ds. zimowego 
utrzymania dróg jest: Pan Ma-
riusz Drozdowski - tel. 62 76 37 
050,                                   kom. 509 
913 960. W dni wolne od pra-
cy i święta Koordynator będzie 
pełnił dyżury zimowe.

Zimowym utrzymaniem dróg 
objęto wszystkie drogi i ulice 

gminne.  
Zgodnie z Zarządzeniem nr 

46 Ministra Transportu   i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 
października 1994 r. (Dziennik 
Urzędowy MTiGM Nr 10) – 
będą one utrzymywane wg stan-
dardu V i VI i tak: 

• drogi gminne i uli-
ce o nawierzchni utwardzonej 

-                                 V standard – 
dopuszcza się przerwy w ruchu 
do 24 godz. 

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

II Drogi powiatowe 

Starostwo Powiatowe w Ka-
liszu, 

Wydział Dróg Powiatowych, 
Telefon: 697 819 800, 62 50 

14 280  

III Droga wojewódzka nr 471 
Opatówek – Koźminek - Rzym-
sko 

Wielkopolski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu
Rejon Dróg Wojewódzkich 

w Kole ul. Toruńska 200 
Telefon: 797 303 071,  61 225 

84 38

Dodatkowo pragniemy przy-
pomnieć, że zgodnie z art. 5 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach 
do obowiązku właściciela nie-
ruchomości należy: „uprzątnię-
cie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nierucho-
mości, przy czym za taki chod-
nik uznaje się wydzieloną część 
drogi publicznej służącą dla 
ruchu pieszego położoną bezpo-
średnio przy granicy nierucho-
mości; właściciel nieruchomości 
nie jest obowiązany do uprząt-
nięcia chodnika, na którym jest 
dopuszczony płatny postój lub 
parkowanie pojazdów samocho-
dowych”. 

Zima na drogach
INFORMACJA

o zasadach zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Koźminek w sezonie 2017/2018

Zasady odśnieżania obowiązujące przy zimowym utrzymaniu dróg kategorii gminnej i dróg wewnętrznych w gminie Koźminek w okresie 2017/2018 r.

(Wyciąg z załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r.  

Dziennik Urzędowy  MTiGM Nr 10 – standardy utrzymania dróg gminnych)

Podział Gminy Koźminek, na rejony zimowego utrzymania dróg: 

Rejon 1 : Dębsko, Chodybki, Złotniki, Tymianek 
Rejon 2 : Emilianów, Pośrednik, Krzyżówki, Młynisko, Bogdanów, Rogal, Nowy Nakwasin,

Jak bezpiecznie pracować w go-
spodarstwie - elementy mające 
wpływ na nasze bezpieczeństwo.

Praca w rolnictwie charaktery-
zuje się pewną specyfiką i odręb-
nością niespotykaną      w innych 
działach gospodarski. Zasadniczą 
cechą wyróżniającą pracę na wsi 
jest sezonowość robót. Praca w go-
spodarstwie rolnym uzależniona 
jest od aktualnej pory roku i pogo-
dy. Podczas kulminacji prac w cią-
gu jednego dnia rolnik wykonuje 
kilka lub kilkanaście różnych czyn-
ności w obejściu. Przemieszcza 
się w ciągach komunikacyjnych 
swojego gospodarstwa, obsługuje 
skomplikowane maszyny i urzą-
dzenia oraz wykonuje szereg czyn-
ności związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego: sieje, orze, 
sadzi, zbiera plony, a także oprząta 
zwierzęta w niektórych przypad-
kach prowadząc produkcje dzia-
łów specjalnych.

Chcielibyśmy Państwu przed-
stawić zagrożenia, które wynikają 

z użycia ostrych narzędzi będą-
cych na wyposażeniu każdego go-
spodarstwa rolnego oraz znaczenia 
używania odpowiedniej odzieży 
ochronnej dobranej odpowiednio 
do wykonywanej pracy.

Szeroki zakres prac w gospo-
darstwie indywidualnym powo-
duje nagromadzenie w nim wielu 
różnorakich narzędzi i maszyn, 
które z racji swojego przeznacze-
nia stwarzają określone zagroże-
nie. Podczas wykonywania pracy 
z użyciem narzędzi niezbędna jest 
wyobraźnia, umiejętności i świa-
domość zasad ich użytkowania, 
a także okoliczności towarzyszą-
cych wykonywanej pracy. W go-
spodarstwie rolnym, istnieją drob-
ne narzędzia takie jak: siekiery, 
widły, kosy, młotki, piły, piłki do 
cięcia drzewa czy metalu, służące 
do wykonywania drobnych, a cza-

sami i poważniejszych napraw. 
Sposobem na uniknięcie ura-
zów przy użyciu wspomnianych 
narzędzi jest właściwe, zgodne 
z przeznaczeniem posługiwanie 
się nimi oraz co jest istotna rze-
czą przechowywanie ich w takich 
miejscach i tak zabezpieczonych, 
aby nie dochodziło do nieumyśl-
nego zranienia się ich ostrzami. 
Miejscem odpowiednim do prze-
chowywania tego typu narzędzi na 
terenie gospodarstwa jest najczę-
ściej warsztat. Przykładowo ostrza 
siekier zabezpiecza się poprzez 
wbicie ich w pniak służący do rą-
bania drzewa, natomiast piły po-
winny być zawieszone na specjal-
nie przeznaczonych do tego celu 
wieszakach. Podczas posługiwania 
się narzędziami konieczne jest za-
chowanie ostrożności        i wyko-
nywanie prac w odpowiednio do 

Rejon 3 : Ksawerów, Agnieszków, Nowy Karolew, Marianów,
Rejon 4 : Pietrzyków, Smółki, Osuchów, Józefina, Stary Nakwasin,
Rejon 5 : Raszawy, Gać Kaliska, Moskurnia, Oszczeklin, Dąbrowa, Stary Karolew,
Rejon 6 : Koźminek, Słowiki

tego przeznaczonych miejscach, 
umożliwiających swobodne posłu-
giwanie się nimi, a także używanie 
sprzętu pomocniczego takiego jak: 
imadła, koziołki. 

Przy rąbaniu drewna należy 
zwrócić uwag na obecność sęków, 
ponieważ mogą one spowodować 
ześlizgnięcie się ostrza siekiery 
i w rezultacie zranienia kończyn. 
W przypadku cięcia metalu należy 
zabezpieczyć oczy przed opiłkami 
zakładając okulary ochronne. 

Do innych środków ochronny 
indywidualnej zaliczamy osłony 
twarzy, maski, ochronniki słuchu, 
okulary, kaski, czapki, rękawice, 
fartuchy, bluzy, spodni oraz buty. 
Odzież ochronną należy stosować 
zarówno podczas pracy w polu jak 
i w obejściu. Powinna ona być wy-
godna     i przylegająca do ciała, aby 
uniknąć niebezpieczeństwa po-

chwycenia przez ruchome elemen-
ty pracujących maszyn i urządzeń 
rolniczych. Buty i rękawice mają 
chronić przez skaleczeniem, prze-
biciem, przecięciem, oparzeniem, 
złamaniem, lub zimnem. Obuwie 
powinno być zrobione z nieprze-
makalnego i mocnego materiału 
z podeszwą antypoślizgową oraz 
ze specjalnymi wkładkami i no-
skami, natomiast przy wyborze 
rękawic, należy zwrócić uwagę na 
materiał, z którego zostały wy-
konane i dobrać je odpowiednio 
do rodzaju wykonywanej pracy. 
Głowę przed wszelkimi urazami 
powinien chronić kask. Należy, 
więc nosić go             w czasie prac 
na wysokości, prac remontowo-
-budowlanych czy też podczas ści-
nania drzew. Czapki zabezpieczają 
przez zamoczeniem włosów lub 
pochwyceniem ich przez maszy-

nę. Ważnymi środkami ochrony 
są bez wątpienia okulary, które 
chronią przed przedostaniem się 
do oczu kurzu, odprysków meta-
lu lub drewna i zmniejszają ryzy-
ko poparzeń chemikaliami oraz 
ochronniki słuchu zapobiegające 
jego uszkodzeniu.  

Istotne jest, aby stosować odpo-
wiednią odzież roboczą dostoso-
waną do rodzaju wykonywanych 
prac, ponieważ częstą przyczyną 
wypadków jest np.: nieodpowied-
nie obuwie robocze, luźne końce 
bluz, nogawek spodni, końce szali-
ków, a nawet długie włosy. 

Umiejętność posługiwania się 
narzędziami prostymi, zachowa-
nie ładu i porządku, nie tylko     
w miejscu pracy, ale na terenie 
całego gospodarstwa domowego 
i rolnego, to istotne elementy po-
magające w zachowaniu bezpie-
czeństwa rolników i ich rodzin.                                    

Placówka Terenowa KRUS 
w Kaliszu

Bezpieczeństwo najważniejsze
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 Gmina Koźminek w lipcu br. 

przystąpiła do opracowania Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Koźminek na lata 2017-
2023. 

Program stanowi spójny doku-
ment strategiczny mający na celu 
wyprowadzenie ze stanu kryzyso-
wego najbardziej zdegradowane 
obszary gminy poprzez przed-
sięwzięcia kompleksowe , skon-
centrowane terytorialnie i pro-
wadzone w sposób zaplanowany 
oraz zintegrowany. 

W odpowiedzi na zdiagnozo-
wane problemy w gminie, rewita-
lizacja  koncentruje się na 5 głów-
nych obszarach: 

a. społecznym – działa-
nia koncentrujące się na zapobie-
ganiu patologiom i wykluczeniu 
społecznemu (marginalizacji, bez-
robociu, ubóstwu) oraz mające na 
celu wzrost poziomu integracji 
mieszkańców gminy;

b. gospodarczym – roz-
powszechnianie i ułatwianie ak-
tywności gospodarczej;

c. przestrzenno-funkcjo-
nalnym – w zakresie niewystar-
czającego wyposażenia w infra-
strukturę techniczną i społeczną, 
w tym: zaplanowano inwestycje 
w zakresie budowy elementów 

małej infrastruktury rekreacyjnej, 
zagospodarowania obszarów sta-
nowiących miejsca rozrywki i in-
tegracji dla mieszkańców;

d. technicznym – zły stan 
techniczny obiektów użyteczno-
ści publicznej, brak funkcjono-
wania rozwiązań technicznych 
umożliwiających efektywne ko-
rzystanie z obiektów budowla-
nych, w szczególności w zakresie 
energooszczędności i ochrony 
środowiska;

e. środowiskowym – brak 
funkcjonowania rozwiązań tech-
nicznych umożliwiających efek-
tywne korzystanie z obiektów 
budowlanych, w szczególności 
w zakresie energooszczędności 
i ochrony środowiska oraz wystę-
powanie wyrobów zawierających 
azbest.

Lokalny Program Rewitali-
zacji ujmuje działania w sposób 
kompleksowy (z uwzględnie-
niem projektów rewitalizacyjnych 
współfinansowanych ze środków 
unijnych oraz innych publicznych 
lub prywatnych) tak, aby nie po-

mijać aspektu społecznego oraz 
gospodarczego lub przestrzenno-
-funkcjonalnego lub techniczne-
go lub środowiskowego związa-
nego zarówno z danym obszarem, 
jak i jego otoczeniem.  

Koncentracja interwencji 
i potrzeba hierarchizacji potrzeb 
powodują, że programy rewita-
lizacji dotyczą terenów o istot-
nym znaczeniu dla rozwoju 
gminy, obejmujących całość lub 
część zdiagnozowanego obszaru 
zdegradowanego i dotkniętych 
szczególną koncentracją proble-
mów i negatywnych zjawisk kry-
zysowych. 

Objęcie danego obszaru PR 
będzie stanowiło podstawę do 
ubiegania się o dofinansowanie 
poszczególnych przedsięwzięć 
w ramach funduszy zewnętrz-
nych w tym środków Unii Euro-
pejskiej.

Obszar rewitalizacji w gmi-
nie Koźminek został podzielo-
ny na pięć podobszarów. Są to: 
fragmenty sołectw Koźminek, 
Chodybki, Osuchów, Dębsko 

i Nowy Nakwasin. Delimitacja 
pozwoliła wyodrębnić podobsza-
ry rewitalizacji w postaci sołectw, 
zaś dalsza analiza tych obszarów 
poparta identyfikacją potrzeb re-
witalizacyjnych, wynikami badań 
ankietowych oraz przeprowadzo-
nymi konsultacjami społeczny-
mi na tych obszarach pozwoliła 
wyodrębnić z większego obszaru 
(sołectw Koźminek, Chodybki, 
Osuchów, Dębsko i Nowy Na-
kwasin) podobszary rewitaliza-
cji – w Koźminku przy ulicach: 
Asnyka, Bohaterów Getta War-
szawskiego, Kaliskiej, Kościuszki, 
Konopnickiej, Mielęckiego, Na-
kwasińskiej, Ogrodowej, Placu 
Wolności, Różanej, Sienkiewicza. 

W sołectwach Chodybki, 
Dębsko, Nowy Nakwasin i Osu-
chów podobszarami rewitaliza-
cji są „centralne” części tychże 
miejscowości. Są to najważniejsze 
fragmenty tych sołectw, zważając 
na lokalizacje ważniejszych obiek-
tów i przestrzeni publicznych. 

Obszary rewitalizacji w obrę-
bie wyżej wymienionych sołectw 

są ograniczone ze względu na 
wytyczne Ministerstwa Rozwoju. 
Granice tych terenów wyznaczo-
no biorąc pod uwagę największą 
zwartość zabudowy, a co za tym 
idzie największe skupisko ludno-
ści na tym obszarze. Przy wyborze 
terenów, na których proponowa-
ne są przedsięwzięcia rewitali-
zacyjne starano się wyodrębniać 
w jak największej mierze obszary 
zabudowane, wykluczając obszary 
rolne i leśne, stanowiące znaczny 
udział w gminie wiejskiej, jaką 
jest Koźminek. Ponadto, podob-
szary proponowane do rewitali-
zacji stanowią niejako „centra”, 
miejsca istotne poszczególnych 
sołectw dla społeczności lokalnej, 
stąd decyzja o ustaleniu takiego 
przebiegu granic dla terenów zde-
gradowanych dla poszczególnych 
sołectw. Obszary te zostały usta-
lone i skonsultowane w ramach 
spotkań przy okazji zebrań wiej-
skich oraz na spotkaniach kon-
sultacyjnych . Przy delimitacji ob-
szaru uwzględniono również jego 
znaczenie dla rozwoju lokalnego.

W związku z powyższym frag-
menty sołectw Koźminek, Cho-
dybki, Dębsko, Nowy Nakwasin 
i Osuchów zostały wybrane po-
dobszarami przeznaczonymi do 
rewitalizacji. Projekty realizowa-
ne na tych obszarach służyć będą 
bezpośrednio mieszkańcom tych 
terenów, a pośrednio także pozo-
stałym mieszkańcom gminy oraz 
turystom odwiedzającym gminę. 
Łączna powierzchnia podobsza-
rów rewitalizacji wynosi 449,0 
ha, czyli 5,06% powierzchni całej 
gminy, a więc podobszary rewi-
talizacji nie przekraczają 20% po-
wierzchni gminy Koźminek. Licz-
ba mieszkańców wyznaczonych 
obszarów w sołectwach: Koźmi-
nek, Dębsko, Chodybki, Osu-
chów i Nowy Nakwasin to 1803 
osoby, czyli 23,8% mieszkańców 
całej gminy. Wg wytycznych Mi-
nisterstwa Rozwoju, obszar rewi-
talizacyjny nie może być większy 
niż 20% powierzchni gminy oraz 
zamieszkały przez więcej niż 
30% liczby mieszkańców gminy, 
a więc podobszary rewitalizacji 
w gminie Koźminek wpisują się 
w wyżej wymienione wytyczne. 

Lokalny Program Rewitalizacji

 Rozpoczął się sezon grzewc-
zy, dlatego w trosce o zdrowie 
wszystkich mieszkańców naszej 
gminy przypominamy: 

Jedną z przyczyn smogu jest 

niska emisja (emisja szkodliwych 
pyłów i gazów na niskiej wyso-
kości). Najczęstsze przyczyny ge-
nerowania niskiej emisji to:

• Niewłaściwe spalanie paliw 

KURENDA

ZŁA TECHNIKA SPALANIA:

• Spalanie odpadów.
Spalanie śmieci w paleni-

skach domowych jest surowo 
zabronione. W piecach domo-
wych należy spalać tylko i wy-
łącznie odpowiedni dla pieca 
materiał opałowy. 

W domowych piecach, ani 
na ogniskach nie wolno spalać 
m.in.:

- pojemników plastikowych, 
butelek po napojach i wszel-
kich innych plastików, 

-    opon i innych odpadów 
z gumy, 

-    folii, toreb foliowych, 
- starych mebli, drewna ma-

lowanego, lakierowanego i im-

pregnowanego,
-     odzieży,
-     przedmiotów z tworzyw 

sztucznych,
-    wszystkich innych śmieci, 

które powstają w naszych do-
mach i gospodarstwach. 

• Niewystarczająca świa-
domość społeczna dotycząca 
szkodliwego dla środowiska 
nieumiejętnego użytkowania 
domowych źródeł ciepła.  

PAMIĘTAJ !!!

W Polsce obowiązuje usta-
wowy zakaz spalania odpadów, 

grożą za to wysokie kary, ale to 
my sami powinniśmy być świa-
domi tego, na co narażamy sie-
bie i innych paląc śmieci.

Spalanie śmieci powoduje, 
że do powietrza, którym póź-
niej oddychamy trafiają silnie 
trujące gazy i pyły, które ne-
gatywnie wpływają na zdrowie 
człowieka m.in. dwutlenek siar-
ki, chlorowodór, cyjanowodór 
(związki rakotwórcze), a także 
tlenek węgla, tlenek azotu, któ-
re uszkadzają płuca, wywołu-
ją alergie oraz choroby serca, 
a także nowotwory. Dlatego 
pamiętajmy, że paląc w domo-
wym piecu odpadami, szko-

(przewymiarowany kocioł, zbyt 
ograniczony dostęp powietrza do 
paleniska, zbyt niska temperatura 
procesu spalania)

dzimy przede wszystkim sobie, 
najbliższej rodzinie i sąsiadom. 
Ładując odpady do swojego 
pieca powodujesz uszkodzenia 
instalacji i przewodów komi-
nowych, które później trze-
ba wymienić. Płonący plastik 
tworzy związki, które stop-
niowo uszkadzają blachy kotła 
i komin. W kominie szybko 
osadzają się wówczas niebez-
pieczne sadze, które mogą spo-
wodować pożar.

      To, czym się pali w domo-
wym piecu, nie jest wbrew po-
zorom prywatną sprawą właści-
ciela lokalu. Od jego rozsądku, 
wiedzy i swoistej dyscypliny za-
leży jakość powietrza i czystość 
w okolicy. 

Równie ważne jest jak pali-
my w piecu. Obfite dymienie 
wskazuje na niezupełne spala-
nie paliwa, a zatem na jego stra-
tę. Dymienie powstaje z braku 
dostatecznej ilości powietrza, 
wtedy dym jest czarny lub czar-
no-żółty. W razie całkowitego 
spalania, dym ulatujący z ko-
mina jest prawie niewidoczny. 
Nieefektywne spalanie opału 
powoduje, że trzeba go spalić 
więcej, a poza tym w trakcie 
spalania są emitowane olbrzy-
mie ilości szkodliwych pyłów.

Poniżej krótki instruktaż 
prawidłowej techniki palenia 
w piecach różnego typu.
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  Zakup kaplicy ewangelicko 
-augsburskiej, przebudowa ryn-
ku, publikacja „Koźminek zarys 
dziejów„, nieustające próby po-
zyskania środków finansowych 
na remont dworu w Koźminku  
i wreszcie próba powrotu do 
miejskości Koźminka. To  wy-
raz dbałości o korzenie, o naszą 
wspólną historię. Historię naszej 
małej ojczyzny, która jest niezwy-
kle ciekawa, czasem tajemnicza 
ale przede wszystkim jest nasza. 
Pamiętanie o historii, dbanie 
o tradycję oraz dbanie o to co po-
zostało to także nasz obowiązek . 
Czerpanie z korzeni z doświad-
czeń przodków jest  niezwykle 
interesujące, pouczające i    daje 
fundament. Historia to taka war-
tość dodana taki bonus, który po-
zwala nam się rozwijać, na której 
możemy zyskać mimo obaw. 

 Gmina Koźminek to gmina 
wiejska, patrząc globalnie to gmi-
na nie należąca do zamożnych. 
Każdy kto choć trochę zagłębi 
się we wskaźniki określające za-
soby gmin sam może ocenić nasz 
potencjał . Sam również może 
stwierdzić ile przez ostatnie lata 
udało nam się dokonać. 

 Oczywiście potrzeby rosną, 
zmieniają się  ponieważ zmienia 
się świat wokół nas, który wciąż 
pędzi do przodu i rola nasza  taka 
, że musimy starać się wspólnie go 

doganiać. Trzeba też zaznaczyć, że 
nie wszystko da się zrobić  na  już 
z różnych przyczyn. Najczęściej 
wynika to z braku możliwości 
finansowych ale  nierzadko też 
i prawnych. Nie wynika to ze 
złośliwości, niechęci czy też jakiś 
innych pobudek.  

 Pamiętanie o przeszłości 
i czerpanie z jej bogactw daje 
nam rozliczne możliwości, uczy, 
buduje dorobek ale też w wymia-
rze ludzkim daje nam tożsamość.  
Gmina Koźminek z bogatą,  pięk-
ną historią to nasze miejsce na zie-
mi , o którą musimy wszyscy dbać 
i rozwijać ją. 

 Bycie miastem w dawnych 
czasach jak i obecnie powoduje 
rozwój. Dawniej  dla Koźminka 
i okolic była to wielka szansa roz-
woju i wiemy, że Koźmińczanie ją 
wykorzystali. Możemy sobie tylko 
wyobrazić jak bolesne w tamtym 
czasie dla mieszkańców ówcze-
snego miasta Koźminek było za-
branie im praw miejskich przez 
zaborcę  rosyjskiego. 

  Powstaje pytanie czy mamy się 
czego obawiać  podejmując próbę 
odzyskania praw miejskich?

W perspektywie czasowej 
spowoduje to rozwój Koźminka,  
może to spowodować  wzrost  
atrakcyjności  nieruchomości jak 
i inwestycyjnej. 

Ostateczny rozrachunek  jest 

taki:  nic nie tracimy, a możemy 
dużo zyskać.

Przekształcenie wsi w miasto 
nie powoduje  żadnych kosztów  
czy  strat  dla mieszkańców i ad-
ministracji  przynosi jedynie ko-
rzyści.

Podatki, opłaty lokalne nie 
wzrastają  nie jest to zależne od 
statusu miejscowości. 

Subwencja oświatowa  nie 
zmienia  się. 

Dopłaty dla rolników pozostają 
bez zmian. 

Odzyskanie praw miejskich nie 
spowoduje zakazu handlu  zwie-
rzętami przez mieszkańców. 

Nie trzeba wymieniać dowo-
dów osobistych  ani innych doku-
mentów. 

Koszty administracji nie wzra-
stają, trzeba tylko wymienić pie-
czątki i szyldy na budynku Urzę-
du Gminy. 

Pensja  burmistrza  jest taka 
sama jak pensja wójta, co wynika  
ze stawek ustawowych  dla gmin 
o określonej liczbie mieszkańców 
oraz uchwały Rady Gminy. 

Podsumowując: nie mamy się 
czego obawiać, biorąc po uwagę 
powyższe argumenty i doświad-
czenia miejscowości, które odzy-
skały prawa miejskie. 

Koźminek civitas

LEGIMI za darmo w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Koźminku jako jedyna z bi-
bliotek publicznych powiatu 
kaliskiego przystąpiła do woje-
wódzkiego konsorcjum LEGIMI, 
w ramach którego udostępniane 
są bogate zbiory ponad osiemna-
stu tysięcy książek w wersji elek-
tronicznej dla czytelników korzy-
stających z urządzeń przenośnych 
takich jak e-czytniki, tablety, 
smartfony  czy komputery z naj-
nowszymi wersjami systemów 
windows. W ofercie dominują 
kryminały,  literatura obyczajowe, 
fantastyczna i SF.

Do konsorcjum weszło trzy-

dzieści bibliotek z województwa 
wielkopolskiego, a całość przed-
sięwzięcia została zainicjowana 
przez Wojewódzką Bibliotekę 
Publiczną i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu.

Aby korzystać z tej oferty, za-
interesowany czytelnik musi udać 
się do biblioteki i pobrać kod, 
który umożliwia mu zarejestrowa-
nie się na stronie LEGIMI i bez-
płatne korzystanie z ebooków bez 
jakichkolwiek ograniczeń. Kody 
przyznawane są bibliotece każ-
dego miesiąca i dla czytelników 
ważne są przez miesiąc od mo-
mentu aktywacji. Bardziej szcze-

gółowych informacji dotyczących 
korzystania i rejestracji udzielają 
bibliotekarze. 

Oferta jest bardzo interesująca 
zwłaszcza dla osób, które lubią 
czytać książki nie tylko w wersji 
papierowej, ale sięgają również po 
ich wersje elektroniczne.  Interesu-
jące jest zwłaszcza to, że pojawiają-
ce się na rynku nowości, których 
jeszcze nie zdąrzyliśmy kupić do 
biblioteki w Koźminku, zdarzają 
się być dostępne w darmowym 
abonamencie Legimi. 

Warto, jedyne co nam grozi, to 
uzależnienie się od czytania.

T.Potemkowski

Stare fotografie i historia 
Poniżej przedstawiam Państwu 

trzy fotografie z 14 listopada 1956 
roku, każda o wymiarach 13x8 
cm. Jedenaście lat po wojnie.  Są 
to najwzyklejsze fotografie przed-
stawiające prace drogowe. Nic 
nadzwyczajnego, ale po upływie 
ponadsześćdziesięciu lat od ich 
wykonania, mają już wartość archi-
walną i historyczną. 

Czasami zastanawiam się, ile 
jeszcze takich fotografii znajduje 
się w Państwa domowych archi-
wach, może cześciowo zapomnia-
nych, a może oglądanych od czasu 
do czasu? Często może towarzy-
szy temu myśl: kogo to obchodzi, 

albo: nic ciekawego, ot droga, albo 
jakiś tam budynek. 

Otóż nic bardziej mylnego. Po-
kazują to te trzy fotografie. Każda 
z osób to ludzie, którzy przeżyli 
wojnę i ją dokładnie pamiętali. 
Niektórych budynków już nie ma, 
inne nadal są i pomagają w ustale-
niu miejsca fotografii. Słupy, druty, 
a nawet koła od wózka opowiadają 
nam jakąś historię. Może dla in-
nych nie jest ona ciekawa, ale dla 
nas jest. I jest ważna. 

Nie mamy zbyt wiele fotogra-
fii przedstawiających Koźminek 
i okolice. Każda z nich jest dla nas 
skarbem skrywającym opowieść. 

Mam na myśli również fotografie 
z lat 70-tych, a nawet 80-tych. Te 
lata wielu z nas jeszcze pamięta, 
nawielu z nich są tak zwane źró-
dła do historii Koźminka. Te wła-
śnie źródła pozwalają nam mówić 
o przeszłości, badać ją i opisywać.  

Będę (nie tylko ja, ale rów-
nież wszyscy mieszkańcy) bardzo 
wdzięczny tym spośród Państwa, 
którzy zechcą podzielić się starymi 
fotografiami, pozwolą je zeskano-
wać, opowiedzą coś o nich. Może 
uda się zrobić z tego książkę-al-
bum? 

T.Potemkowski
Biblioteka w Koźminku
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Święto przedszkolaka
Co roku w całej Polsce przed-

szkolaki świętują swój dzień. 
Święto to zostało ustanowione 
uchwałą sejmu z dnia 13 września 
2013r., a jego obchody przypada-
ją na 20.09. Tego dnia każda pla-
cówka organizuję różne atrakcje 

dla swoich wychowanków. Dla 
dzieci z Publicznego Przedszkola 
w Koźminku  ten dzień upłyną 
pod znakiem różnego rodzaju  
zabaw  i gier. W ramach odpo-
czynku nasi podopieczni obejrzeli 
wybraną przez siebie bajkę. Na 

koniec każde dziecko otrzymało 
słodki upominek. Naszym kocha-
nym Przedszkolakom  życzymy 
zdrowia, miłości, akceptacji oraz 
samych cudownych chwil. 

A. Dominiak

27  listopada przedszkola-
ki z Publicznego Przedszkola 
w Koźminku świętowały  Dzień 
Pluszowego Misia. Pluszowy Miś 
to towarzysz oraz przyjaciel-po-
wiernik największych sekretów 
i tajemnic dziecięcych. Światowy 
Dzień Pluszowego Misia ustano-
wiono dokładnie w setną roczni-
cę powstania maskotki - w 2002 
roku. Warto przy tej okazji dodać, 

Dzień pluszowego misia - przedszkole
że z powstaniem pluszowego mi-
sia wiąże się  legenda. W 1902 
roku prezydent Stanów Zjedno-
czonych Teodor Roosvelt, wybrał 
się na polowanie. Po kilku go-
dzinach bezskutecznych łowów, 
jeden z towarzyszy prezydenta 
postrzelił małego niedźwiadka 
i zaprowadził go do Roosvelta. 
Prezydent ujrzawszy przerażone 
zwierzątko, kazał je natychmiast 

uwolnić. Jeden ze świadków 
tego zdarzenia uwiecznił historię 
niedźwiadka na rysunku w wa-
szyngtońskiej gazecie, którą czy-
tał producent zabawek...Od tego 
momentu zaczęto wykorzysty-
wać zdrobniałe imię prezydenta 
i sprzedawać maskotki pod nazwą 
Teddy Bear, która dziś w  języ-
ku angielskim jest określeniem 
wszystkich pluszowych misiów. 

Pasowanie na starszaka

Pasowanie na starszaka to dla 
dzieci spore wydarzenie. W tym 
roku szkolnym w Publicznym 
Przedszkolu w Koźminku na 
uroczystości pasowania pojawił 
się Pan Wójt, który na koniec 
obdarował dzieci prezencikami. 
Każda grupa 6-latków na czele 
z p. Marią Ignasiak oraz p. Mał-

gorzatą Pietrzak przygotowała 
bogaty program artystyczny. Nasi 
wychowankowie w galowych 
strojach, z biretem na głowie, 
recytowały wiersze i śpiewały 
piosenki. Dumni rodzice nagra-
dzali gromkimi brawami swoje 
pociechy. Kluczowym punktem 
programu było złożenie uroczy-

stego ślubowania przez naszych 
podopiecznych oraz chwila paso-
wania symbolicznym ołówkiem 
przez Panią Dyrektor . Każde-
mu “starszakowi” został wrę-
czony dyplom oraz upominek.  

A. Dominiak

Warsztaty plastyczne
W dniu 17.11.2017r. w Pu-

blicznym Przedszkolu w Koź-
minku odbyły się warsztaty 
plastyczno-gipsowe, których 
celem było  rozwijanie zdolności 

plastycznych i sprawności ma-
nualnych. Warsztaty z odlewów 
gipsowych stanowiły także atrak-
cyjną i kreatywną formę edukacji 
artystycznej Każde dziecko, które 

wzięło udział w warsztatach, za-
brało ze sobą  4 komplety różnych 
odlewów.

A. Dominiak
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We wtorek 19 września cała 
społeczność Szkoły Podstawowej 
im. Andrzeja Mielęckiego w Koź-
minku włączyła się w 24 edycję 
Sprzątanie Świata- Polska 2017 
pod hasłem: „Nie ma śmieci- są 
surowce”. Celami tegorocznej 
akcji były: zmiana postrzegania 
odpadów jako „śmieci” i dostrze-
żenie ich surowcowego potencja-
łu oraz zainspirowanie i zaktywi-
zowanie Polaków do działania na 
rzecz środowiska i promowanie 
obowiązującego od 1 lipca 2017 
roku standardu selektywnej zbiór-
ki. 

Sprzątanie świata
Podczas apelu członkowie 

koła ekologicznego ukazali ko-
rzyści z Gospodarki o Obiegu 
Zamkniętym, segregacji odpa-
dów oraz poszanowania zasobów 
środowiska. Przypomnieli jakie 
odpady, będące surowcami wtór-
nymi należy wyrzucać do po-
jemników niebieskich, białych, 
żółtych i zielonych, a jakich nie 
należy wyrzucać.

Następnie młodzi ekolodzy 
przypomnieli działania jakie są 
i będą w tym roku szkolnym po-
dejmowane w naszej szkole. Za-
chęcili wszystkich do zbiórki pla-

stikowych nakrętek i baterii, gdyż 
mogą być wykorzystane jako bar-
dzo cenne surowce. Pod koniec 
apelu Pani Dyrektor Iwona Choj-
nacka- Adamus przypomniała 
o zasadach bezpieczeństwa pod-
czas sprzątania. Następnie każda 
z klas pod opieką wychowawcy 
udała się na sprzątanie przydzielo-
nego terenu. Po wspólnym sprzą-
taniu każdy jego uczestnik otrzy-
mał słodką niespodziankę.

I.Czechowska, W.Domagała,
J.Zimniak i M.Nawrocka

Dzień spadającego liścia  

w Nowym Nakwasinie
Dnia 22 września dzieci 

i uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Nowym Nakwasinie 
na powitanie jesieni obchodzili 
„Dzień Spadającego Liścia”. Tego 
dnia przedstawicielki Samorzą-
du Uczniowskiego, uczennice: 
Nikola Zymon i Sylwia Skowron 
przez szkolny radiowęzeł odczy-
tały kilka ważnych informacji do-
tyczących zmian jakie zachodzą  

w przyrodzie podczas tej koloro-
wej pory roku. Ponadto ucznio-
wie wszystkich klas przygotowali 
piękne jesienne bukiety z liści, ja-
rzębiny, traw i kwiatów, którymi 
udekorowano korytarz szkolny. 
Ponadto na drzwiach każdej klasy 
znalazły się piękne, jesienne liście, 
na których wypisano różne wier-
sze dotyczące tej najbardziej kolo-
rowej pory roku, jaką jest jesień.

Przedszkolaki wysłuchały 
utworu Vivaldiego „Cztery pory 
roku: jesień”, do którego wykona-
ły taniec jak również brały udział 
w różnych zabawach ruchowych 
np. rzut kasztanem do celu, grzy-
bobranie. Cały dzień upłynął 
w miłej i radosnej atmosferze.

   Opiekunki SU

Dzień pluszowego misia 
- przedszkole w Nakwasinie

25 listopada swoje święto 
obchodzi najmilsza zabawka, 
najlepszy przyjaciel dzieci i nie-
zastąpiona przytulanka przy za-
sypianiu - Pluszowy Miś. Mimo 
wielu bardziej atrakcyjnych zaba-
wek dostępnych obecnie w skle-
pach moda na pluszowe misie nie 
przemija. 

W dniu 24 listopada wszystkie 
dzieci z Punktu Przedszkolne-
go i Oddziału Przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej im. W. 
Witosa w Nowym Nakwasinie 

uroczyście obchodziły Światowy 
Dzień Pluszowego Misia. W na-
szych grupach przedszkolnych 
obchodzenie tego święta to już 
tradycja.  Tego dnia dzieci przy-
szły do przedszkola ze swoimi 
ulubionymi maskotkami. Przed-
szkolaki zostały zaproszone do 
wspólnej zabawy w misiowej kra-
inie. Poznały historię święta, opo-
wiadały o swoich maskotkach, 
słuchały czytanych przez panie 
fragmentów książek o niedźwiad-
kach, śpiewały piosenkę „Mały 

miś jest głodny”, wykonywały pra-
ce plastyczne oraz zdrowy koktajl 
owocowy z dodatkiem misiowe-
go przysmaku – miodu.  

Ten dzień w przedszkolu pełen 
był uśmiechu, radości oraz wspól-
nej zabawy. Dzieci już czekają na 
kolejne obchody tego święta. 

 M. Szewczyk, M. Zdunek

Festiwal Pieśni Legionowej 
i Historycznej w Godzieszach 
Wielkich

W dniu 10 listopada 2017 
roku odbył się XII  Festiwal Pieśni 
Legionowej i Historycznej “Tu 
wszędzie jest moja ojczyzna” . Fe-
stiwal zorganizowano w Zespole 
Szkół  w Godzieszach Wielkich. 
Celem imprezy jest kultywowanie 
i promowanie pieśni historycz-
nej i wojskowej wśród młodych 
Polaków z terenu powiatu kali-
skiego.  Na scenie wystąpiło: sześć 
zespołów dziecięcych oraz sześć 
chórów ze szkół z terenu powiatu 
kaliskiego.

Występy oceniało jury w skła-
dzie: dr Beata Szymańska – wy-
kładowca Wydziału Pedago-
giczno – Artystycznego UAM 
w Poznaniu, Wojciech Zjawiony 
– kierownik Działu Etnografii 

Muzeum Okręgowego w Kali-
szu, oraz Ewa Kowalczyk – Wi-
śniewska – doradca metodyczny 
i nauczyciel z Zespołu Szkół 
w Piotrowie. Oprócz profesjonal-
nego jury występy uczestników 
oceniało specjalnie powołane jury 
młodzieżowe, które przyznało na-
grodę publiczności.

Laureaci tegorocznego Festi-
walu Pieśni Legionowej i Histo-
rycznej:

- w kategorii zespoły wokalne:
I miejsce – Szkoła Podstawowa 

w Tłokini Wielkiej – opiekun 
Urszula Borwik

II miejsce – Szkoła Podsta-
wowa w Rajsku – opiekun Lidia 
Napierała

III miejsce –Szkoła Podstawo-
wa w Ciepielewie – opiekun Ane-
ta Miklas, ks. Andrzej Szulc

III miejsce – Szkoła Podstawo-

wa w Koźminku – opiekun Mał-
gorzata Nawrocka

- w kategorii chóry:
I miejsce – Szkoła Podstawo-

wa w Koźminku – opiekun Róża 
Buchnajzer, Monika Poroś

II miejsce – Zespół Szkół 
w Stawie – opiekun Rafał Pacz-
kowski

II miejsce – Szkoła Podstawo-
wa w Zakrzynie – opiekun Mał-
gorzata Jerzak

III miejsce – Zespół Szkół 
w Woli Droszewskiej – opiekun 
Jacek Woszczek

Nagrodę publiczności otrzy-
mał chór ze Szkoły Podstawowej 
w Cekowie Kolonii.

Atrakcją dla uczestników Fe-
stiwalu była wystawa historyczna 
pn. „Droga ku niepodległości” 
przygotowana przez Karola Mat-
czaka z Koźlątkowa.

Festiwal Pieśni Legionowej  
i Historycznej  

w Godzieszach Wielkich
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Na wycieczce w bibliotece
Wizyta uczniów klasy 4 

w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Koźminku

Uczniowie z klasy IV ze Szkoły 
Podstawowej w Moskurni uczest-
niczyli w lekcji bibliotecznej 
przeprowadzonej w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Koźminku 
przez dyrektora  p. Tomasza Po-

temkowskiego . Dzieci poznały 
specyfikę pracy bibliotekarza oraz 
różnorodność księgozbioru. Pan 
Potemkowski zapoznał ich z zasa-
dami wypożyczania i oddawania 
książek w gminnej bibliotece oraz 
opowiedział o roli książki w ży-
ciu człowieka.

Największe zainteresowa-

nie uczniów wzbudziły książki 
o sportowcach, przyrodnicze 
oraz książka napisana językiem 
Braille’a. Czwartoklasiści mogli 
samodzielnie wyszukiwać ulubio-
nych pozycji książkowych oraz 
pograć w gry planszowe dostępne 
w zasobach biblioteki.

      M. Wypych

„Smaki natury”
20 listopada 2017 r. uczniowie 

z klas IV-VII ze Szkoły Podstawo-
wej im. św. Jana Pawła II w Mo-
skurni uczestniczyli w warszta-
tach kulinarnych „Smaki natury” 
zorganizowanych w ramach in-
nowacji pedagogicznej „Na ludo-
wą nutę”. 

Zajęcia miały na celu pielę-
gnowanie i propagowanie wśród 
uczniów kultury regionalnej oraz 
rozwijanie talentów kulinarnych. 
Uczestnicy spotkania, podzieleni 

na grupy, wykonywali poszcze-
gólne zadania. Najpierw wymie-
niali się informacjami na temat 
produktów oraz potraw, które 
kiedyś gościły na polskich stołach. 
Następnie rozpoczęli działania 
kulinarne: przygotowywanie róż-
norodnych past na bazie ziół, sera 
i jajek oraz pieczenie podpłomy-
ków. Jednak największą atrakcją 
było dla uczniów samodzielne wy-
rabianie masła oraz sera tradycyj-
nym sposobem, z którym zostali 

zapoznani w trakcie warsztatów. 
Na koniec uczestnicy wspólnie 
degustowali przygotowane potra-
wy.

Autorkami innowacji, 
a w związku z tym organiza-
torkami cyklicznych zajęć pro-
mujących regionalny folklor za-
planowanych w roku szkolnym 
2017/2018, są: Małgorzata Du-
dek, Iwona Durman, Kamila Raź-
niewska oraz Magdalena Wypych. 

 M. Dudek

W dniu 12 października 2017 
r.  dzieci z oddziału i punktu 
przedszkolnego ze Szkoły Pod-
stawowej w Moskurni udały się 
do Koźminka. Przed wyjazdem 
przedszkolaki zapoznały się z za-
sadami zachowania w miejscach 
publicznych.  

Odwiedzając Ośrodek Zdro-
wia dzieci dowiedziały się jak 
wygląda praca stomatologa. Obej-
rzały prezentację multimedialną, 
poznały sposoby dbania o zęby.

Kolejnym miejscem, które od-
wiedziliśmy był budynek Straży 
Pożarnej. Dzieci zaznajomiły się 
z wyposażeniem remizy strażac-
kiej. Chłopcom najbardziej podo-
bał się duży strażacki samochód.

Potem udaliśmy się do Komi-
sariatu Policji, gdzie  przybliżono 
dzieciom rolę policji w życiu co-
dziennym. Było to bardzo intere-
sujące spotkanie. Dzieci z bliska 
mogły obejrzeć i dotknąć sprzęt 

jaki służy policjantom w codzien-
nej pracy: latarkę, kajdanki, pałkę 
policyjną ,a nawet mogły z bliska 
obejrzeć auto policyjne .  Po tym 
spotkaniu wielu chłopców posta-
nowiło w przyszłości zostać poli-
cjantem.

Następnym miejscem, w któ-
rym się zatrzymaliśmy był Urząd 
Pocztowy. Przedszkolaki miały 
możliwość zapoznania się z cha-
rakterem pracy pracowników 
poczty.

Odwiedziliśmy także Urząd 
Gminy, po którym oprowadziła 
nas pani Joanna Karpisiewicz.

Następnie udaliśmy się do 
Gminnej Biblioteki Publicznej, 
gdzie zapoznaliśmy się z jej wy-
glądem, dowiedzieliśmy się wielu 
interesujących wiadomości nt: 
książek oraz  pracy bibliotekarza.

Potem zwiedziliśmy rynek. 
Dzieciom bardzo podobała się 
fontanna, zatrzymaliśmy się przy 

pomniku.
Weszliśmy też do kościoła, aby 

odmówić krótką modlitwę.
Przedostatnim miejscem, które 

zwiedziliśmy był park, gdzie po-
dziwialiśmy jesienną przyrodę.

Ostatnim punktem programu 
wycieczki był Bank Spółdzielczy 
Ziemi Kaliskiej, gdzie  czekali na 
nas przedstawiciele banku z balo-
nami i różnymi niespodziankami 
dla dzieci. Z ogromnym zainte-
resowaniem  zwiedziliśmy bank. 
Następnie poszliśmy na plac za-
baw, który znajduje się przy Szko-
le Podstawowej w Koźminku.

Wycieczka była bardzo uda-
na, dopisała nam pogoda, był to 
dla dzieci dzień pełen wrażeń. 
Wszyscy zmęczeni, ale szczęśliwi 
wróciliśmy do przedszkola, gdzie 
na dzieci czekali już stęsknieni 
rodzice.

 A. Gawron

Przedszkolaki na wycieczce  
w Koźminku



INFORMATOR KOŹMINECKI nr 48(2)2017 15

Biegi uliczne “Malanowska Jesień”
XII BIEGI ULICZNE  
„MALANOWSKA JESIEŃ” 

UDANE DLA UCZNIÓW SP 
W MOSKURNI

23 września 2017 roku odbyła 
się XII edycja Biegów Ulicznych 
„Malanowska Jesień”. Organizato-
rami tego wydarzenia byli: Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Ma-
lanowie oraz Centrum Kultury 
i Biblioteka Publiczna w Mala-
nowie, przy współpracy Urzędu 
Gminy w Malanowie i Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych.             
Punktualnie o godz. 10:45 ofi-

cjalnego otwarcia imprezy doko-
nał Sławomir Prentczyński - wójt 
gminy Malanów. 

Chwilę później rozpoczęła się 
rywalizacja w kategoriach dzie-
cięcych w których bardzo udanie 
wystartowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Moskurni.

W kategorii chłopców z rocz-
ników 2007/2008 w biegu na dy-
stansie 500m Kacper Białek zajął 
2 miejsce, Dominik Szydzisz skla-

syfikowany został na 3 miejscu, 
Mateusz Piejaś zajął 5 miejsce, 
a Mateusz Grzeliński przybiegł 
12. 

W kategorii chłopców z rocz-
ników 2005/2006 w biegu na 
dystansie 1000m nasi uczniowie 
startowali jeszcze lepiej dominu-
jąc konkurencje. Zwyciężył Kamil 
Siwczak, drugie miejsce zdobył 
Mikołaj Domagała, a na 3 miej-
scu uplasował się Adam Szew-
czyk.                                             

P. Olejnik

3 złota dla naszych uczniów
W dniach  17-18.10.2017 

roku w Szkole Podstawowej 
w Moskurni zorganizowane zo-
stały Drużynowe Mistrzostwa 
Powiatu Szkół Podstawowych 
w tenisie stołowym. W pierw-
szym dniu imprezy w ramach 
Igrzysk Dzieci SZS rywalizo-
wali uczniowie z rocznika 2005 
i młodsi. W drugim dniu w ra-
mach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w zawodach uczestniczyli ucznio-

wie obecnej klasy VIII szkół pod-
stawowych wraz z uczniami klasy 
II i III wygaszanych gimnazjów. 
Dwudniowe zmagania zgroma-
dziły 31 uczestników. W Igrzy-
skach Dzieci, zarówno w kat. 
dziewcząt jak i chłopców, tryum-
fowali uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Moskurni, broniąc tym 
samym zeszłorocznych tytułów 
mistrzów powiatu. W Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w kat. chłop-

ców zwyciężyli chłopcy klas gim-
nazjalnych Szkoły Podstawowej 
w Koźminku, natomiast w kat. 
dziewcząt najlepsze okazały się 
uczennice Szkoły Podstawowej 
w Iwanowicach. Brązowy me-
dal w tej kat. zdobyły uczennice 
Szkoły Podstawowej w Koźmin-
ku.

P. Olejnik

W sobotę 21 października 
2017 r. w Gizałkach odbyło się 
I Grand Prix Południowej Wiel-
kopolski w tenisie stołowym 
w kat. żaków i kadetów. Na star-
cie stanęło 50 uczestników. Wśród 
nich nie zabrakło zawodników 
lokalnego UKS Maraton przy 
Szkole Podstawowej w Moskur-
ni: Mikołaja Domagały, Dawida 
Gawrona, Szymona Bączyńskie-

Sukces Oliwki

go oraz Oliwii Skoniecznej. Dla 
chłopców turniej w Gizałkach 
był traktowany szkoleniowo, gdyż 
startowali w wyższej kat. wieko-
wej, mimo to na 23 zawodników 
sklasyfikowani zostali w pierw-
szej dziesiątce. Dawid Gawron 
zajął 7 miejsce, Szymon Bączyński 
– 8 miejsce,  a Mikołaj Domagała 
był dziewiąty. 

W kat. żaczek, po pary nie-

udanych poprzednich występach 
bardzo dobrze zaprezentowała się 
Oliwia Skonieczna wygrywając 
4 z 5 pojedynków singlowych.  
Ostatecznie zawodniczka UKS 
Moskurnia stanęła na drugim 
miejscu podium wśród 13 startu-
jących żaczek.

P. Olejnik

Niespodziewane zwycięstwo uczniów

W środę 4.10.2017 roku 
w „lasku brzezinka” koło Koź-
minka odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Kaliskiego Ziemskiego 
Szkół Podstawowych w Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych. 

Zawody odbyły się w ramach 
Igrzysk Dzieci edycja 2017/2018.  
Zorganizowane zostały przez Ka-
liski Ziemski SZS w ramach zada-
nia publicznego zleconego przez 
Starostwo Powiatowe w Kaliszu 
we współpracy ze Szkołą Podsta-
wową w Koźminku oraz głów-
nym sędzią turnieju – Dawidem 
Kupajem.

Bieg sztafetowy przebiegał na 
dystansie 8x750 metrów. W ka-
tegorii szkół podstawowych 
wystartowało 5 reprezentacji 

żeńskich i 7 męskich. W sztafe-
cie  chłopców niespodziewanie 
tryumfowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Moskurni, uzy-
skując czas 24:03. Szkoła Podsta-
wowa w Moskurni wystartowała 
w składzie (według kolejności 
zmian): Kamil Siwczak  (2:52), 
Mikołaj Domagała (2:55), Adam 
Szewczyk (2:57), Patryk Siwczak 
(3:04), Dawid Gawron (3:07), 
Mateusz Piejaś (3:07), Dominik 
Szydzisz (3:08), Kacper Białek  
(2:51). Uczniowie z Moskur-
ni w historii swoich występów 
w mistrzostwach powiatu w bie-
gach sztafetowych zwyciężyli po 
raz pierwszy. Była to zasługa pro-
wadzonych we wrześniu inten-
sywnych treningów biegowych 

w ramach programu SKS finan-
sowego po części przez SZS wiel-
kopolska i Gminę Koźminek. 

Kategoria chłopców
1. Szkoła Podstawowa w Mo-

skurni  
2. Szkoła Podstawowa w Stawi-

szynie   
3. Szkoła Podstawowa w Opa-

tówku   
4. Szkoła Podstawowa w Koź-

minku
5. Szkoła Podstawowa 

w Szczytnikach
6. Szkoła Podstawowa w No-

wym Nakwasinie
7. Szkoła Podstawowa w Raj-

sku
P. Olejnik

W sobotę 30 września 2017 
r. w Gołuchowie odbyło się 
I Grand Prix Południowej Wiel-
kopolski w tenisie stołowym. Na 
starcie stanęło 41 zawodników 
i zawodniczek. Wśród nich nie 
zabrakło zawodników lokalnego 
UKS Maraton przy Szkole Pod-

stawowej w Moskurni: Mikołaja 
Domagały, Dawida Gawrona, 
Szymona Bączyńskiego oraz 
Oliwi Skoniecznej. Wśród 14 
startujących młodzików Mikołaj 
Domagała sklasyfikowany został 
na 5 miejscu, Dawid Gawron na 
miejscu 6, natomiast Szymon Bą-

czyński był 9. 
W kat. młodziczek startowało 

13 zawodniczek. Oliwia Sko-
nieczna, sklasyfikowana została 
wśród nich na 6 pozycji. 

P.Olejnik

I GRAND PRIX OZTS
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Eliminacje Gminne XVIII edy-
cji Turnieju „Z Podwórka na Sta-
dion o Puchar Tymbarku” 

W  dniu 6 listopada 2017 roku 
na Stadionie ”Orlik” w Koźmin-
ku odbyły się Eliminacje Gminne  
XVIII edycji Turnieju „Z Po-
dwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” w kategorii U-12. 
Do turnieju przystąpiła Szkoła 
Podstawowa w Nowym Nakwa-
sinie pod opieką nauczyciela Jana 

Urama oraz Szkoła Podstawowa 
w Moskurni pod opieka nauczy-
ciela  w-f  Przemysława Olejnika. 
Mecz rozegrano systemem 5+1 
w ramach czasowych 2x20min. 
Po pierwszej połowie ucznio-
wie z Moskurni prowadzili 5: 1, 
w drugiej połowie meczu padły 
jeszcze 4 gole. Mecz zakończył się 
zwycięstwem 9:1 dla Moskurni. 
Strzelcami bramek dla Moskurni 
byli Kacper Białek 3 gole, Domi-
nik Szydzisz 3 gole oraz Mateusz 

Piejaś 3 gole. W zespole  z Nowe-
go Nakwasina wyróżnił się kapi-
tan zespołu Raczkowski Wiktor 
strzelec jedynej bramki.  Wyso-
kie zwycięstwo uczniów Szkoły 
Podstawowej w Moskurni, było 
możliwe dzięki systematycznym   
treningom prowadzonym przez 
lokalny KS Pelikan Nowy Karo-
lew oraz udziale w lidze okręgo-
wej.

P. Olejnik

Puchar TymbarkuMISTRZOSTWA POWIATU KALISKIEGO 
ZIEMSKIEGO W SZTAFETOWYCH 

BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

W czwartek 04.10.2017 roku 
w Koźminku odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Kaliskiego Ziem-
skiego w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. Zawody odbyły 
się w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej edycja 2017/2018.  Zor-
ganizowane zostały przez Kaliski 
Ziemski SZS w ramach zadania 
publicznego zleconego przez Sta-
rostwo Powiatowe w Kaliszu we 
współpracy ze Szkołą Podstawo-
wą w Koźminku oraz głównym 
sędzią zawodów – Dawidem Ku-

pajem.
Bieg sztafetowy przebiegał na 

dystansie 8x750 metrów dla szkół 
podstawowych i 10x750 metrów 
dla oddziałów gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Wzięło 
w nim udział 230 zawodników 
z całego powiatu. 

Opiekę nad reprezentacją Szko-
ły Podstawowej w Koźminku 
sprawują nauczyciele wychowania 
fizycznego: Dawid Kupaj i Mag-
dalena Trawkowska 

Wyniki przedstawiają się nastę-

pująco:

Dziewczęta do klasy 6: 
III miejsce
Dziewczęta oddziały gimna-

zjalne plus klasa 7:
III miejsce
Chłopcy do klasy 6 :
IV miejsce
Chłopcy oddziały gimnazjalne 

plus klasa 7 
I miejsce

D. Kupaj

Pożegnanie Wędkarskiego Lata
3 września 2017r.w pięknej 

scenerii parku w Koźminku od-
były się zawody pt. „Pożegnanie 
Wędkarskiego Lata”. Zawody 
odbyły się w dwóch kategoriach 
wiekowych:

- Seniorzy oraz
- Dzieci do lat 16.
Konkurs w grupie seniorów za-

kończył się następująco:

I miejsce – Ptaszyński Jan
II miejsce – Glapa Mieczysław
III miejsce – Marszał Zbigniew
IV miejsce – Górny Karol
W drugiej części w szranki 

o puchar stanęły dzieci.  Na po-
dium stanęli:

I miejsce – Glapa Igor
II miejsce – Jaśkiewicz Hubert
III miejsce – Skonieczny Piotr

Nagrody oraz puchar dla zdo-
bywcy I miejsca w kategorii dzie-
ci do lat 16 ufundowała Gmina 
Koźminek oraz Koło Wędkarskie.

Zwieńczeniem konkursu „Po-
żegnanie wędkarskiego lata” był 
grill dla wszystkich uczestników.

Pierwsze w Wielkopolsce zawody 
TREC PTTK

 Ruszyły pierwsze w Wielkopol-
sce zawody TREC PTTK

21 października w gospodar-
stwie agroturystycznym „Stajnia 
Krzyżówki” w Wielkopolsce od-
były się długo oczekiwane I zawody 
TREC połączone z obchodami 
dnia św. Huberta.  Zawody odby-
ły się na razie jedynie w formie : 
Konkursu Sprawności Jeździeckiej 
z Elementami TREC PTTK, ale 
mamy nadzieję że w przyszłym 
roku w Stajni Krzyżówki odbędą 
się pełne zawody TREC.

Na starcie staneło 6 zawodników. 
Mieli oni do pokonania dystans 
530 metrów z 11 przeszkodami 
z fazy PTV, takimi jak:

- Slalom,
- Ósemka,
- Kłoda,
- Bramka,
- Mostek przejechany na koniu,
- Nieruchomość w siodle,
- Przejazd na koniu przez literę 

„S”,
- Nieruchomość,
- Prowadzenie konia w ręce,
- Korytarz,
- Przeprowadzenie konia przez 

kłodę.
Jeźdzcy i konie choć po raz 

pierwszy brali udział w zawodach 
TREC-owych to żadna z prze-
szkód nie sprawiła im większych 
trudności chociaż bramka wymaga 
jeszcze treningu;). Każdy z zawod-
ników mógł się przekonać na ile 
jego wierzchowiec jest „TREC-o-
wym koniem turystycznym”. Wszy-
scy mogli liczyć na doping licznie 
zgromadzonej publiczności.

Podzcas skrupulatnego podli-
czania punktów przez sędziów na 
starcie staneło 10 zawodników, któ-
rzy pokonali trasę PTV na drewnia-
nych konikach. Startowły maluchy 
i dorośli – śmiechu co niemiara, 
zabawa wspaniała. Tutaj przejaz-
dy były bezbłędne i nie wymagają 
dalszych treningów. Zaskoczeni tą 
konkurencją piesi zawodnicy  z du-
żym zaangażowaniem i poświę-
ceniem pokonywali poszczególne 
przeszkody. Niekture drewniane 
koniki były bardzo toporne.

W I Konkurs Sprawności Jeź-
dzieckiej z Elementami TREC 
PTTK w Stajni Krzyżówki na 
„pieńkowym” podium z kaszta-
nowymi numerami uplasowali się 
zawodnicy:

I miejsce zdobyła Agnieszka Ko-
packa na Drachmie,

II miejsce Martyna Dziedzic na 
Migu,

III miejsce Weronika Piwowar-
ska  na Polinezji.

Po ogłoszeniu wyników nastą-
piła dekoracja wszystkich uczestni-
ków pamiątkowym flot.

W południe jeźdzcy udali się na 
grochówkę a konie na południowy 
odpas, ponieważ już o godz. 13  
wszyscy wyruszyliśmy w huber-
tusowy teren- jeźdźcy na koniach, 
a goście dojechali na piękną leśną 
polanę, gdzie  tradycją stała się już 
polowa Msza Święta.

Mszę św. polowa celebrowali ks. 
kan. Henryk Lemke i ks. Andrzej 
Szulc. Po eucharysti jeźdzcy wyru-
szyli w poszukiwaniu lisa. Królem 
tegorocznego hubertusa została 
Martyna Dziedzic na Migu. Dzień 
pełen wrażeń zakonczyliśmy wspól-
ną biesiadą przy ognisku.

Choć była to tylko namiastka 
TREC-owych zmagań to wszyscy 
zawodnicy, sędziowie i kibice jed-
nogłośnie stwierdzili, że TREC-o-
we zawody muszą na stałe zawitać 
w kalędarzu wydarzeń Stajni Krzy-
żówki.

Z.Bień
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Początki miasta lokacyjnego w Koźminku

Początki Koźminka są owiane ta-
jemnicą. Po raz pierwszy nazwa tej 
miejscowości padła w roku 1369 
i już wtedy mowa jest o Koźmin-
ku jako osadzie posiadającej prawa 
miejskie. Nie wiadomo zatem, kie-
dy i w jakich okolicznościach mia-
sto powstało. Koźminek należy do 
grupy niewielkich miast, o których 
nie dysponujemy zbyt pokaźną 
bazą źródeł historycznych. Księ-
gi miast o zabudowie drewnianej 
często niszczały podczas pożarów, 
a głównych informacji dostarczają 
źródła pośrednie, takie jak rejestry 
podatkowe lub zapisy sądowe od-
noszące się do spraw związanych 
z miastem, prowadzonych przed 
sądami administracji królewskiej.

W 1369 r. starosta kujawski Bar-
tosz Wezenborg herbu Tur (z Odo-
lanowa) otrzymuje Koźminek wraz 
z Chodybkami, Osuchowem, Złot-
nikami i jeszcze jedną wsią od króla 
Kazimierza Wielkiego, co wskazu-
je, że cały ten kompleks dóbr musiał 
być przedtem własnością królew-
ską. Zagadkowy jest również herb 
Koźminka. Znany w obecnej for-
mie już od XVI wieku przedstawia 
białą wieżę w czerwonym polu, na 
której zamieszczono drugą tarczę 
herbową z odmianą herbu Za-
remba. W czasach nowożytnych, 
a także w XV wieku, Zarembowie 
nie byli jednak właścicielami mia-
sta, co mogłoby stanowić powód 
zamieszczenia ich herbu w herbie 
miasta. Być może Koźminek na-
leżał do nich wcześniej, zanim stał 
się własnością królewską. Zarem-
bowie byli w II poł. XIII wieku 
jednym z najbardziej wpływowych 
rodów ziemi kaliskiej, gdzie po-
siadali rozliczne dobra - głównie 
między Kaliszem, Koninem, Py-
zdrami i Książem. Liczne nadania 
otrzymywali (i tracili) w toku 
walk o zjednoczenie Korony na 
przełomie XIII i XIV wieku. Lawi-
rowali wówczas między uznaniem 
panowania Henryka Głogowczyka 
lub Wacława II, przejściowo wspie-
rając dążenia niezbyt popularne-
go w Wielkopolsce Władysława 
Łokietka. Z tym epizodem wiąże 
się zapewne ich posiadłość w Kali-
nowej na ziemi sieradzkiej, obszarze 
wpływów Łokietka. Teoretycznie 
dobra koźmineckie rozwijane przez 
Zarębów mogły zostać odebrane 
przez jednego z pretendentów 
do panowania nad Wielkopolską 
i stąd pozostały własnością królew-
ską po ostatecznym zjednoczeniu 
głównych prowincji. Tak czy ina-
czej, nie dysponujemy podstawami 
do zasugerowania, kiedy i z czyjej 
inicjatywy nadano Koźminkowi 
prawa miejskie. W wieku XIV 
większość lokacji przeprowadzali 
przedstawiciele szlachty w ramach 
swoich posiadłości ziemskich. 
Miasteczka takie rozwijały się po-

woli do końca średniowiecza, peł-
niąc funkcje centralne w stosunku 
do danego klucza majątkowego; 
rytm ich życia zmieniał się niekie-
dy w kolejnej epoce, gdy większe 
znaczenie uzyskiwała tam wytwór-
czość rzemieślnicza oraz wczesny 
przemysł. Jeśli Koźminek zostałby 
lokowany z inicjatywy monarszej, 
byłby to, zdaniem Z. Górczaka, 
jeden z dwóch takich przypadków 
(obok Koła) w całej Wielkopolsce 
w latach 1333-1370. 

Koźminek był więc centrum 
kilkuwioskowego klucza majątko-
wego, zawierającego w XIV wieku 
również Chodybki, Osuchów, Złot-
niki i jeszcze jedną wieś. W 1481 
r. do dóbr koźmineckich należa-
ły również: Dębsko, Przedpełki 
i Słowiki, w 1568 były to jeszcze 
Rychnów i Gomułki, a w XVII 
w. folwark w Nakwasinie. dobra 
koźmineckie przez setki lat należały 
do większych posiadaczy, mających 
posiadłości również w innych stro-
nach. Z centralnymi na lokalną 
skalę funkcjami Koźminka wiąże 
się kolejny element kompleksu 
osadniczego towarzyszącego mia-
stu. Chodzi o obiekt o obronnym 
charakterze, wzmiankowany przez 
Jana z Czarnkowa. W 1382 r. stał 
się on przedmiotem działań zbroj-
nych. W owym czasie Zygmunt 
Luksemburski, zięć króla Czech, 
Węgier i Polski – Ludwika Andega-
weńskiego - pacyfikował dobra Bar-

tosza z Odolanowa, odgrywającego 
w ówczesnej Wielkopolsce rolę wy-
raziciela miejscowych postulatów 
politycznych. Co więcej, utraciw-
szy przez to urząd starosty, znalazł 
alternatywne źródło dochodów 
w rozbójnictwie, którego ofiarami 
padli goście Zakonu Krzyżackiego, 
sprzymierzonego z Węgrami. Zyg-
munt Luksemburski w 1382 r. zajął 
zbrojnie Odolanów oraz Koźmi-
nek, gdzie pokonana została załoga 
Bartosza zgromadzona w zamku 
czy grodzie, określonym w kronice 

jako “castrum”. Bartosz odzyskał 
swoje dobra w 1384 r., angażując 
się w wojnę domową po śmierci 
króla. Epizody z lat 80. XIV wieku 
należały do bardziej dramatycznych 
momentów średniowiecznej histo-
rii Koźminka.

Już w średniowieczu Koźmi-
nek uzyskał dość wysoką rangę. 
W 1458 roku wystawił 6 pieszych 
zbrojnych na wojnę z Krzyżakami. 
W latach toczonej wówczas wojny 
13-letniej miasta były zobowiąza-
ne do zaopatrzenia sił wojennych 
w wozy z pożywieniem oraz zorga-
nizowanie udziału określonej liczby 
żołnierzy. 6 zbrojnych to duża ilość 
jak na stosunkowo młode miasta 
prywatne. 6 zbrojnych wystawił 
m.in. Czarnków, Książ, Wągrowiec, 

Włocławek, Turek i Sieraków. 
Większość miast prywatnych opła-
cała udział mniejszej ilości, sięga-
jącej jednego żołnierza albo nawet 
jego ułamka, składając się na zbroj-
nego z miasteczkiem o podobnej 
randze. Lokacja Koźminka prze-
biegła w dogodnym miejscu, jeśli 
był on w stanie rozwinąć się pomię-
dzy miastami takimi jak Kalisz (30 
zbrojnych w 1458 r.) i Warta (25 
zbrojnych w 1458 r.). Na podsta-
wie takich parametrów, posilić się 
można o określenie pozycji Koź-

minka na tle innych miast. W XV 
wieku miasto było przypisane do 
III kategorii podatkowej, zawiera-
jącej miasta małe. Do kategorii II, 
określanej jako miasta średnie, przy-
pisane były m.in. Kalisz, Sieradz czy 
Warta. Kategoria I obejmowała 

największe metropolie; w warun-
kach wielkopolskich należał do niej 
tylko Poznań. Najliczniejsza, IV 
kategoria podatkowa, to już miasta 
najmniejsze. Na tle innych miast, 
Koźminek wyróżniał się ograniczo-
nym znaczeniem działalności rolni-
czej, najważniejszą rolę odgrywało 
tu rzemiosło.

W XVI wieku miasto stało się 
istotnym ośrodkiem reformacji. 
Wpływ miały na to migracje ludno-
ści protestanckiej z terenów Śląska 

i Czech i życzliwy stosunek wła-
ścicieli Koźminka, natomiast po-
zycję wydatnie utrwaliło przejęcie 
przez wspólnotę szkoły parafialnej 
i przekształcenie jej w tzw. Akade-
mię Koźminecką, znaczący ośrodek 
edukacyjny podporządkowany ide-
om protestantyzmu. Ówcześni wła-
ściciele Koźminka - Ostrorogowie, 
a zwłaszcza Jakub Ostroróg, byli 
wielkimi piewcami nowych prą-
dów religijnych. Jakub z Ostroroga 
przemocą zakazywał poddanym 
pielęgnowania wiary katolickiej, 

uniemożliwiając odprawianie na-
bożeństw. Tak radykalna postawa 
wzbudziła nawet sprzeciw społecz-
ności luterańskiej, co wpłynęło na 
łagodniejszą politykę Ostroroga. 
W tym okresie protestanci otrzy-
mali na swoje potrzeby kościół p. 
w. św. Jana, podczas gdy katolików 
wypchnięto poza organizm miejski. 
Skupili się przy zachodnim wylocie 
z miasta przy drewnianym kościele 
p. w. św. Wawrzyńca, gdzie rozwi-
nęło się przedmieście. Znaczenie 
Koźminka jako centrum reforma-
cji przygasło w początkach XVII 
stulecia, wraz z rozwojem miasta 
Leszna. Napływ protestantów 
wpłynął na rozwój gospodarczy 
miasta, ludność ta przynosiła bo-
wiem rozwiązania technologiczne 
i organizacyjne wykorzystywane 
przez zaawansowane rzemiosło 
i rozwijający się przemysł. Jedną 
z wiodących wówczas gałęzi prze-
mysłu było włókiennictwo, pro-
dukcja wełnianego sukna i płócien 
lnianych. Rozwój szkoły oraz cha-
rakterystyczne dla protestantów 
przywiązanie do druku i słowa 
pisanego bez wątpienia wpłynęło 
również na rozwój intelektualny 
Koźminka. Być może dochodziło 
tu do dyskursu między przedstawi-
cielami obu chrześcijańskich religii, 
prowadzących wówczas ożywioną 
polemikę doktrynalną. Napływ 
ludności innowierczej oraz ranga 
jaką przyznała ona miastu musiała 
odegrać rolę w jego rozwoju demo-
graficznym i przestrzennym. Kolej-
ną innowierczą grupą mieszkańców 
Koźminka była ludność żydowska, 
o której dla okresu przedrozbioro-
wego nie dysponujemy szerszym 
zasobem informacji. Obecność ży-
dów w miastach prywatnych była 
stosunkowo częstym zjawiskiem 
w Wielkopolsce już od czasów śre-
dniowiecza. Zamieszkiwali zazwy-
czaj określone części danego miasta, 
zajmowali się handlem oraz rzemio-
słem. Poprzez odrębność prawną, 
a także szereg obejmujących ich 
nakazów religijnych, alienowali się 
w obrębie społeczności lokalnej. 
W Koźminku najprawdopodob-
niej już pod koniec XVIII wieku 
ludność ta skupiała się w położonej 
przy rzece części miasta.

W XVI wieku Koźminek za-
mieszkiwało kilkudziesięciu rze-
mieślników, co w warunkach miast 
szlacheckich w Wielkopolsce 
było znaczną ilością. W tej licz-
bie uwzględniano samodzielnych 
przedsiębiorców posiadających 
własny warsztat oraz – z czym pole-
mizowano – uprawnionych do wy-
konywania rzemiosła mistrzów bez 
własnego warsztatu, pracujących 
nieraz u zamożniejszych rzemieśl-
ników danej branży. Poza wykazem 
pozostają czeladnicy i inni pra-
cownicy zatrudnieni u mistrzów, 

a także ich rodziny, zaangażowane 
w życie pracowni. Z rejestrów po-
borowych (podatkowych) z dru-
giej połowy XVI wieku dowiaduje-
my się o niektórych opłatach, które 
ponosili mieszczanie w związku 
z prowadzoną działalnością gospo-
darczą. Płacono podatki m.in. od 
wyszynku (prowadzenia gospód 
i sprzedaży alkoholu), użytkowania 
gruntów rolnych, pędzenia gorzałki 
(w wykazach z poszczególnych lat 
uwzględniano od 5 do 10 czynnych 
aparatur gorzelniczych) i prowa-
dzenia młyna o 3 kołach walnych. 
Rejestry poborowe podatków 
z woj. kaliskiego dają również poję-
cie o strukturze zawodowej miesz-
kańców Koźminka. Nie są one 
z pewnością kompletne, jeśli np. 
w roku 1579 wymieniony zostaje 
postrzygacz sukna, a nie wymie-
niono producentów tego materia-
łu, których powinien obsługiwać. 
W roku 1579 wymieniono 58 rze-
mieślników i handlarzy, w tym 10 
piekarzy, 6 prasołów, 2 garncarzy, 4 
rzeźników, 9 słodowników, 6 szew-
ców, 3 kuśnierzy, 2 przekupniów, 5 
tkaczy lnianych, 4 krawców, 3 kowa-
li, 2 bednarzy, ślusarz oraz postrzy-
gacz sukna. W roku 1580 sytuacja 
uległa zmianie - jako rzemieślnicy 
podatek zapłaciło 39 mieszczan: 
12 piekarzy, 3 prasołów, garncarz, 2 
kuśnierzy, przekupka, 4 tkaczy lnia-
nych, 3 krawców, 2 kowali, bednarz, 
3 rzeźników, 4 słodowników oraz 3 
szewców. Ta liczba utrzymała się 
w kolejnych latach, choć zmieniały 
się ilości poszczególnych profesji. 
W 1581 roku w Koźminku było 
2 kuśnierzy, 12 piekarzy, 2 praso-
łów, garncarz, 2 rzeźników, 4 sło-
downików, 3 szewców, 3 krawców, 
3 kowali, bednarz, 3 tkaczy lnia-
nych, przekupka, sukiennik oraz 
łaziebnik. W 1591 roku podatki 
pobrano od 2 bednarzy, ślusarza, 
3 kowali, 3 krawców, 3 garncarzy, 
4 tkaczy lnianych, 2 kuśnierzy, 7 
szewców, 3 sprzedawców soli, 7 
piekarzy, 2 rzeźników, handlarza 
i słodownika. Takie rozwarstwienie 
wskazuje na duże potrzeby bieżące 
mieszkańców miasta oraz zapotrze-
bowanie na wyroby rzemieślnicze 
i zaawansowane produkty spo-
żywcze w okolicznych wioskach. 
Obecność prasołów (sprzedawców 
soli) dowodzi, że miasto odgrywało 
rolę w tranzytowym handlu tym 
surowcem. Słodownicy zapewnia-
li surowiec podstawowy zarówno 
dla gorzelników, jak i domowego 
piwowarstwa. Dzięki wzmiance 
z 1581 r. o łaziebniku, dowiadu-
jemy się o istnieniu w Koźminku 
kolejnego obiektu użytku publicz-
nego, jakim była łaźnia miejska.

W kolejnych stuleciach Koźmi-
nek rozwijał się zmiennym rytmem, 
przechodząc różnorodne kryzysy. 
W XVII wieku należały do nich 

Rekonstrukcja rycerskiego dworu wieżowego. 

Die Bachritterburg Kanzach w Badenii-Wirtembergii.

mapa Gillego: D. Gilly, Karte von Sudpreussen [Rękopis mapy Prus Południowych z 1793 r. 
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m.in. epizody wojenne potopu 
szwedzkiego oraz epidemie. Po-
nowny progres zaczął postępować 
w wieku XVIII, gdy sprowadzona 
została kolejna grupa osad-
ników, tak jak poprzednio 
wywodzących się z tradycji 
protestanckich. W ten spo-
sób miasto weszło w kolejny 
etap swojej historii.   

Przegląd problemów ba-
dawczych nad przestrzenią 
Koźminka w XIV-XVII w.

Dwór oraz zamek - Ca-
strum. Terminem takim 
określano zróżnicowane 
dzieła obronne. Bardzo czę-
sto miały one formę tzw. 
motte (fr.) - drewnianych 
wież mieszkano-obronnych 
wybudowanych na sztucznie 
usypanych kopcach, wspar-
tych dodatkowymi urządze-
niami obronnymi takimi jak 
fosy czy palisady. Możliwe, że 
tak właśnie wyglądał “gród” 
w XIV-wiecznym Koźminku. 
W 1384 r. Bartosz z Odola-
nowa odbił swoje posiadłości 
wraz z koźmineckim castrum. 
Wg E. Raczyńskiego, średniowiecz-
ny dwór został silnie rozbudowany 
w XVI wieku przez Ostrorogów. 
Byli to kolejni właściciele Koźmin-
ka, którzy przejęli majątek z rąk 
książąt raciborskich, którym do-
bra koźmineckie zostały sprzeda-
ne przez spadkobierców Bartosza 
w XV wieku. Jeśli uda się kiedyś po-

twierdzić pochodzące z XIX wieku 
informacje o “ruinach zamku na 
wzgórzach na zachód od kościo-
ła”, być może będą to pozostałości 
właśnie tej inicjatywy budowlanej. 
W XVIII wieku w zachowanych 

do dziś inwentarzach możemy za-
poznać się z opisami zabudowań 
dworskich, gdy funkcjonował już 
istniejący do dziś zespół dworski, 

mimo złego stanu technicznego 
odznaczający się wciąż ogromnym 
potencjałem. Miejmy nadzieję, że 
zostanie on wykorzystany zanim 
postępująca degradacja uniemożli-
wi jakiekolwiek racjonalne działa-
nia.

Urbanistyka. Koźminek posia-
da rozplanowanie odpowiadające 

niewielkim, nieufortyfikowanym 
miastom. W początkowym okresie 
istnienia miast zazwyczaj otacza-
no je jednak skromnymi formami 
umocnień, takimi jak niski wał 
czy ogrodzenie, określając w ten 

sposób zasięg miasta; układ ten 
nie zawsze zachował czytelność do 
naszych czasów. Miasto wytyczone 
zostało wzdłuż krawędzi wyso-

czyzny nad południowym 
skrajem doliny rzeki Swędrni. 
W obrębie czworokątnego 
placu rynkowego krzyżują się 
szlaki o orientacji zachodnio-
-wschodniej (na Kalisz i War-
tę) oraz północno-południo-
wej, związanej z przeprawą 
przez Swędrnię. Dopasowanie 
lokacyjnego rozplanowania 
miasta do istniejącej sieci dróg 
było jednym z głównych pro-
blemów, przed jakimi stawali 
ówcześni założyciele miej-
skich ośrodków. Nie wiado-
mo, w jaki sposób zmieniało 
się rozplanowanie Koźminka. 
Trudno jest określić pierwot-
ne rozmierzenie miasta, gdy 
najstarsza zachowana mapa 
pochodzi z końca XVIII wie-
ku i dużej mierze odpowiada 
obecnemu rozplanowaniu. 
Prawdopodobnie rozpozna-
nie archeologiczne utrudnią 
pochodzące z XIX i XX 
wieku wkopane w ziemię 
i podpiwniczone zabudowa-

nia murowane. Nadzór archeolo-
giczny prowadzony przez L. Ziąbkę 
z Muzeum Ziemi Kaliskiej w Ka-
liszu w obrębie placu rynkowego 
wykazał jedynie nasypowy charak-
ter tego terenu. Bardzo możliwe, 
że obserwacje prowadzone przy 
kolejnych inwestycjach, przyniosą 
więcej informacji. Najlepsze efekty 

dałyby starannie zaplanowane ba-
dania o naukowych priorytetach. 
W XIX wieku Edward Raczyński 
wspominał o kamiennych brukach, 
które odkopywane są w Koźminku 
przy okazji rozmaitych inwestycji 

budowlanych. Analiza oraz udo-
kumentowanie takiego znaleziska 
byłaby niezwykle istotna dla rozpo-
znania przemian urbanistycznych 
Koźminka.

Kościół św. Jana. W topografii 
miast lokacyjnych dużą rolę od-
grywają świątynie. Spośród istnie-
jących w Koźminku kościołów, 
do dziś dotrwał gotycki kościół p. 
w. św. Jana, wybudowany w wieku 
XV, prawdopodobnie z inicjatywy 
ówczesnej właścicielki dóbr - Ka-
tarzyny z Wałdowa. Świątynia 
znajduje się we wschodniej pie-
rzei Rynku i prawdopodobnie od 
początku wyznaczała centralną 
przestrzeń miasta. Było to również 
miejsce spoczynku właścicieli mia-
sta i elit społecznych W zamuro-
wanych obecnie kryptach na pocz. 
XX wieku oglądano trumny z po-
chówkami o dobrze zachowanym 
wyposażeniu, z odzieżą i biżuterią 
- w tym, jak sugerowano, pochó-
wek Katarzyny z Wałdowa. Wokół 
kościoła znajdował się cmentarz 
użytkowany przez ogół mieszczan. 
W 2006 r. Janusz Tomala przepro-
wadził wstępne badania architekto-
niczne, dzięki którym znamy zarys 
przemian tej budowli na przestrzeni 
dziejów. Do tej pory nie zweryfiko-
wano jednak archiwalnych wzmia-
nek o kryptach i ich zawartości, 
mogącej zainteresować wyspecjali-
zowane ośrodki konserwatorskie. .

Młyny miejskie. W źródłach 
podatkowych wzmiankowany jest 
młyn walny o 3 kołach. Takie urzą-
dzenia wymagały przeprowadzenia 

skomplikowanych prac hydrotech-
nicznych. Bez wątpienia związek 
z młynarstwem ma znacznych roz-
miarów staw, powstały w wyniku 
spiętrzenia rzeki Swędrni groblą na 
północ od kościoła św. Wawrzyńca. 

Zbiornik ten widoczny jest na po-
chodzącej z 1792 r. mapy Gillego.

Przedmieście św. Wawrzyńca. 
Nieistniejący drewniany kościół 
p. w. św. Wawrzyńca przez lata sta-
nowił centrum dla społeczności 
katolickiej, wygnanej poza układ 
miasta lokacyjnego. W ten sposób 
powstało osiedle o trudnej do okre-
ślenia specyfice, wyróżniające je kul-
turowo i gospodarczo od zamiesz-
kanego przez protestantów miasta. 
Plac związany jest z rozwidleniem 
prowadzących na zachód i na pół-
noc szlaków komunikacyjnych. 
Przy nieistniejącym tu od XIX wie-
ku kościele przez lata funkcjonował 
cmentarz, który częściowo został 
przeniesiony do nowszej nekropolii 
założonej w Złotnikach na połu-
dnie od Koźminka.

Osiedle żydowskie. Na mapie 
Gillego z końca XVIII wieku wi-
doczny jest obiekt sakralny, przyle-
gający niemal do stawu. Najprawdo-
podobniej krzyżykiem oznaczona 
została świątynia żydowska, wyzna-
czająca również centrum osiedla tej 
ludności, skupionej w podrzędnej 
części miasta. Lokalizacja oznacze-
nia pokrywa się z położeniem sy-
nagogi użytkowanej jeszcze przed 
drugą wojną światową.

Zanikłe osiedle. D. Wańka przy-
tacza historię o przeniesieniu Koź-
minka po pożarze, wywołanym wg 
parafialnej kroniki przez Cyganów. 
Dawne miasto miało znajdować 
się na wzgórzach na prawym brze-
gu rzeki, gdzie odkrywano ponoć 
węgle drzewne i dawne bruki ka-
mienne. Być może chodzi o jakąś 
rzemieślniczą osadę towarzyszącą 
miastu w okresie największego roz-
woju. Takie hipotetyczne osiedle 
mogłoby funkcjonować w XVI 
wieku. Podobne legendy w innych 
miastach wiążą się ze zniszczony-
mi, nowożytnymi osadami pro-
dukcyjnymi czy przemysłowymi 
przedmieściami (pozytywnie zwe-
ryfikowany archeologicznie został 
np. Krakówek w Brzezinach). Ze 
względu na lokalizację kościoła p. 
w. św. Jana należy sądzić, że centrum 
miasta nie uległo od XV wieku zna-
czącym przesunięciom.

*

Miejscowości takie jak Koźmi-
nek są w podobnym stopniu tajem-
nicze, co intrygujące. Skromna ilość 
materiałów źródłowych zmusza ba-
daczy do poszukiwań szczątkowych 
informacji w rozmaitych typach 
źródeł. Badania archeologiczne 
prowadzone są w takich miejscach 
rzadko, a realizowane bez nadzoru 
naukowego inwestycje budowlane 
często uniemożliwiają przetrwanie 
materialnych śladów historii danej 
miejscowości. Miejski charakter 

takich osad - dzisiejszych wsi, które 
utraciły miejskie prawa w wyniku 
rozmaitych zawirowań dziejowych 
(w tym również działań zaborcy), 
jest jednak wartością którą należy 
odkrywać, badać i przekazywać 
potomnym.

Michał Szymański
http://terra-siradiensis.blogspot.com 

http://pracownia-alchemika.blogspot.com
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  odbioru na nr tel. 62/ 7671032  lub 62/ 7679921 lub e-m
ail: w

om
@

puk.net.pl  i w
ystaw

ieniu 
odpadu przed posesję w

 w
yznaczonym

 term
inie do godziny 6

30. 

O
dpady budow

lane i rozbiórkow
e – inne niż niebezpieczne jednorazow

o o m
ax. w

adze do 100 kg. w
 term

inie 
14.V

.2018 roku, oraz 1.X.2018 roku,    po uprzednim
 zgłoszeniu przez w

łaściciela nieruchom
ości m

in. 2 dni przed 
planow

anym
 term

inem
  odbioru  na nr tel. 62/ 7671032  lub 62/ 7679921 lub e-m

ail: w
om

@
puk.net.pl  i w

ystaw
ieniu 

odpadu przed posesję w
 w

yznaczonym
 term

inie do godziny 6
30.   

Pojem
niki na  odpady oraz w

orki z w
ysegregow

anym
i surow

cam
i należy w

ystaw
ić przed w

ejście na teren 
nieruchom

ości do godz. 6
30.  

N
iezgłoszenie reklam

acji do godz. 12
00 następnego dnia po planow

anym
 odbiorze oznacza w

yw
iązanie się firm

y 
kom

unalnej  z realizacji usługi 

Telefony kontaktow
e :   -   62/ 763 86 11  U

rząd G
m

iny K
oźm

inek ;                                                                                                                                                                                                        
62/ 763 71 81    Zakład  W

ielobranżow
y  ŁA

D
  M

arek  Buchnajzer                                                                                                                                                                                                      
62/ 767 10 32 ,  lub   62/ 767 99 21  –  PU

K
 S.A

. w
  K

aliszu 


