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KOREKTA DNA ZBIORNIKA W MUROWAŃCU
W dniu 18 kwietnia 2007 roku odbyło się spotkanie na
którym oceniono prace związane z korektą dna zbiornika w
Murowańcu. W spotkaniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Józef Racki, Wójt Gminy Koźminek
Andrzej Miklas, Radny Jerzy Szmajdziński, Jan Bolesław Bazan oraz Bolesław Grzelak z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Spotkanie miało na celu omówienie sprawy uporządkowania dna zbiornika. Polegającego na
jego pogłębieniu i usunięciu pni drzew, krzewów oraz innych
elementów organicznych, celem zahamowania procesów gnilnych w płytkich częściach zbiornika. Ponadto dzięki inwestycji
poprawią się walory estetyczno – krajobrazowe czaszy zbiornika.
Dzięki regulacji i pogłębianiu dna zbiornik zmieści teraz o
ponad 100 tysięcy metrów sześciennych wody więcej. Inwestycja została wykonana ponieważ większa głębokość znacząco eliminuje zarastanie zbiornika. Całkowity koszt inwestycji to
około miliona złotych.
Zbiornik wybudowany na rzece Swędrni kosztem 7 milionów złotych ma za zadanie chronić przed powodzią miasto
Kalisz. Natomiast Gmina Koźminek planuje wybudowanie wokół zbiornika ścieżek rowerowych.
Autor: M. Kaczmarek
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wa IV Wazę w dniu 16 kwietnia 1638 roku. W mieście znajduje
się szkoła rolnicza oraz browar. W gminie działa ok. 350 podmiotów gospodarczych, w 97 % są to podmioty prywatne.
Pakosław to gmina wiejska o powierzchni 77 km 2, którą
zamieszkuje 4600 mieszkańców w 15 sołectwach. Na terenie
gminy znajduje się min. słynna stadnina koni w Golejewku (powstała w 1852 roku), zabytkowe pałace w: Pakosławiu, Osieku
i Golejewku. Mocna stroną gminy jest przetwórstwo mięsne,
rzemiosło w branży drzewnej i metalowej. Przy stadninie koni w
Golejewku znajduje się piękna kolekcja zabytkowych pojazdów
konnych (druga w Polsce po kolekcji z Łańcutu).
Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystywania i zagospodarowywania terenów wokół zbiorników
wodnych. Gmina Bojanowo podobnie jak gmina Koźminek posiada zbiornik wodny, wybudowany do celów przeciwpożarowych. Jednak zamierza wykorzystać ten akwen wodny również
do celów rekreacyjnych.
Goście obejrzeli zbiornik wodny w Murowańcu wraz z przyległymi terenami, park w Koźminku, szkoły koźmineckie oraz targowisko gminne. Włodarzom z Bojanowa i Pakosławia bardzo
spodobała się gmina Koźminek. Obie strony były zadowolone
z przebiegu całego spotkania, które zakończyło się wspólnym
obiadem.
Burmistrz Bojanowa i Wójt Pakosławia zaprosili Wójta i Przewodniczącego Rady do złożenia rewizyty w lipcu tego roku. Zaproszenie zostało przyjęte przez naszych samorządowców.
Autor: M. Kaczmarek

NOWA ELEWACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W

MOSKURNI

W dniu 1 czerwca 2007 r. w Szkole Podstawowej w Moskurni dokonano odbioru robót związanych z wykonaniem remontu elewacji obiektu szkolnego.
W ramach tego przedsięwzięcia na starej części budynku
wykonano remont dachu i docieplenie, a na całości budynku
położono warstwę tynku podkładowego i fakturowego oraz pomalowano cały obiekt w trzech fantazyjnych kolorach: zielonym, pomarańczowym i żółtym.
Ponadto wykonano zadaszenia wejścia głównego i wejść
bocznych oraz wymieniono rynny i rury spustowe. Koszt całej
inwestycji wyniósł około 170 tys.zl.
Dzięki pięknej kolorystyce szkoła zyskała na estetyce i
atrakcyjności.
Autor: M.Skowron
Zbiornik w Murowańcu. Fot. M. Kaczmarek

GOŚCIE Z POŁUDNIOWO - ZACHODNIEJ POLSKI W KOŹMINKU
W dniu 5 czerwca 2007 roku z wizyta roboczą do gminy Koźminek przyjechali: Burmistrz Miasta i Gminy Bojanowo - Józef
Zuter i Wójt Gminy Pakosław - Kazimierz Chudy samorządowcy
z powiatu rawickiego. Gości z południowo - zachodniej Wielkopolski przyjęli Wójt Gminy Andrzej Miklas oraz Przewodniczący
Rady Gminy Józef Bryła.
Bojanowo to gmina miejsko – wiejska, która zajmuje powierzchnię 123 km 2, zamieszkuje ją 9 tys. mieszkańców (z tego
w Bojanowie 3 tys.), w gminie znajduje się 17 sołectw. Miasto
Bojanowo posiada akt lokacyjny nadany przez króla WładysłaINFORMATOR KOŹMINECKI

Nowa elewacja SP w Moskurni. Fot. A. Paruszewski
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MIESZKANCY GMINY KOŹMINEK
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD 7 KRAINA NOCY i
DNI pragniemy gorąco zachęcić Państwa do korzystania z bezpłatnych usług biura, które ma siedzibę przy Urzędzie Gminy
Koźminek.
Pracownicy stowarzyszenia doradzają z poniżej przedstawionego zakresu:
Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego.
Oś 2: Poprawa stanu środowiska naturalnego i obszarów
wiejskich.
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie
gospodarki wiejskiej.
Oś 4: LEADER.
Ponadto doradzamy z jakich programów pomocowych można skorzystać, jak wypełniać skomplikowane druki.
Kontakt:
Biuro tel. 062 7637068
Email: LGD7krainanocyidni@wp.pl
Z poważaniem
Wiceprezes Zarządu
Monika Nowak

Z ŻYCIA RADY GMINY
W miesiącach kwietniu i czerwcu 2007 roku odbyły się
trzy sesje Rady Gminy Koźminek.
W czasie obrad na pierwszej sesji w dniu 13 kwietnia
Radni Gminy Koźminek podjęli następujące uchwały:
– W sprawie sprzedaży działki mieszczącej się w Koźminku przy ul. Mielęckiego o pow. 0,12 ha będącej własnością
Gminy. Działka zbyta zostanie w drodze przetargu nieograniczonego gdzie cena wywoławcza wynosi 22.100 zł. brutto.
– W sprawie wyrażenia zgody na ustalenie nieodpłatnej
służebności gruntowej nieruchomości dla Paraﬁi Rzymsko
– Katolickiej p. w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty na parkingu.
– W sprawie rocznego sprawozdania ﬁnansowego i podziale zysków Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koźminku . W
ramach tego punktu podjęto problem rejonizacji stosowanej
przez stomatologów i jednoczesnych ich urlopów, pozbawiających mieszkańców usług stomatologicznych.
– W sprawie przystąpienia Gminy Koźminek do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
– Omówiono sprawę wystąpienia ze Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej. Podjęcie
uchwały w tej sprawie zaplanowano na kolejna sesję.
– W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
– W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania ﬁnansowego Domu kultury za rok 2006.
– W sprawie zmian w budżecie Gminy a rok 2007, zabezpieczenia środków ﬁnansowych w budżecie Gminy na 2008
rok na poręczenia dla Fundacji Programów Rozwojowych
dla Rolników.
Podczas sesji w dniu 27 kwietnia 2007 roku podjęto
uchwały:
– W sprawie rozpatrzenia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006 r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Koźminek.
– W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
– W sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w Gminie Koźminek Wspólnego Planu Gospodarki odpadami dla
Gmin – członków związku ”Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
Kolejno na sesji w dniu 1 czerwca 2007 roku uchwalono:
– Zmiany w budżecie Gminy na rok 2007.
– Wyrażenie zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
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nieograniczonego nieruchomości położonej w Starym Nakwasinie o pow. 0,45 ha. Cena wywoławcza 8.400 zł.
– Określenia rodzajów świadczeń przyznawanych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Koźminek oraz warunków i sposobów ich przyznawania.(pomoc zdrowotna)
– Wyboru członków Rady Społecznej Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Koźminku.
Autor: H. Muszyński

FESTYN KOŹMINECKI
W dniu 27 maja 2007 roku, na stadionie sportowym przy ulicy Nakwasińskiej odbył się Festyn Koźminecki. Organizatorem
plenerowej imprezy był Urząd Gminy Koźminek, Gimnazjum
Koźmineckie, Rada Rodziców przy gimnazjum. Gimnazjum
wspólnie z Radą Rodziców zajęło się obsługą gastronomiczną
na festynie. Przygotowano stoiska sprzedające lody, napoje
chłodzące, kiełbaski z grilla, grochówkę. Ponadto dyrekcja
gimnazjum wspólnie z nauczycielami zajęła się przygotowaniem loterii fantowej, zbieraniem fantów oraz sprzedażą losów
podczas imprezy.
Jak co roku odbył się turniej wędkarski dla dzieci na stawie
w cegielni, po zawodach wszystkie dzieci piekły kiełbaski przy
ognisku, jadły słodycze i piły soczki.
Otwarcia festynu na boisku sportowym dokonał Wójt Gminy,
który powitał gości zaproszonych do Koźminka: Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Józefa Rackiego oraz Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala. Goście oprócz uczestnictwa w imprezie plenerowej, dokonali wspólnie z gospodarzem
gminy wizytacji zbiornika retencyjnego w Murowańcu, w celu
określenia dalszych kierunków zagospodarowania zbiornika i
terenów do niego przyległych.
W części artystycznej imprezy na początku wystąpiły dzieci
i młodzież z terenu naszej gminy. Dorobek naszych młodych
latorośli jest ogromny, także mieszkańcy i goście przybyli na
festyn mieli co oglądać. Rozpoczęło się od festiwalu piosenki
w którym kolejno zaprezentowali się: przedszkolacy z Koźminka, uczniowie z Moskurni, uczniowie z Nowego Nakwasina,
uczniowie z Koźminka, gimnazjaliści z Koźminka. Ponadto
wystąpiły formacje taneczne „Słoneczka I” i „Słoneczka II” ze
szkoły podstawowej w Koźminku, zespół muzyczny „Electric
Clown” z gimnazjum koźmineckiego (zagrał brawurowo kilka
utworów instrumentalnych własnej kompozycji oraz znanych
światowych hitów), formacja taneczna „Hexy” (działająca przy
gminnej bibliotece) oraz zespół ludowy „Koźminianki”.
O godzinie 17.00 na scenę weszła pierwsza gwiazda festynu zespół kabaretowo biesiadny „Wesoły Masorz” z Siemianowic Śląskich. Grzegorz Grzywocz, Katarzyna Balicka i
Jarosław Krzyżan dali wspaniały pokaz humoru śląskiego oraz
śląskiej piosenki biesiadnej. Goście wprowadzili mieszkańców
we wspaniały biesiadny klimat.
Po występie kabaretu rozpoczęto losowanie nagród głównych w loterii fantowej przygotowanej przez gimnazjum. Rozlosowano: odtwarzacz dvd, kuchenkę mikrofalową, wspaniałe
iglaki. Na loterii sprzedano 280 losów, 150 sztuk lodów, 150
litrów grochówki, 26 kg kiełbasy z grilla i 5 kg kaszanki z grilla. Łącznie dzięki zaangażowaniu dyrekcji, rady rodziców, nauczycieli udało się zarobić gimnazjum aż 3700 zł.
Po zakończeniu losowania nagród głównych w loterii występ rozpoczęła gwiazda wieczoru zespół wokalno-taneczny
„Salsa” z Bytomia w repertuarze piosenek Enrique Iglesiasa,
Julio Iglesiasa, Ricky Martina (śpiewanych na żywo) oraz w
pokazie tańców latino. Jacek Siliski i jego dwie urocze tancerki dali wspaniały koncert i pokaz choreograficzny nagradzany wielkimi brawami. Zespół musiał kilkakrotnie bisować
na zakończenie koncertu. O klasie zespołu niech świadczy
fakt, że „Salsa” występowała na koncertach wspólnie z Julio
Iglesiasem, zespołem Boney M, w filmie Stevena Seagala.
INFORMATOR KOŹMINECKI
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Tańczące dziewczyny posiadają światową klasę mistrzowską
w tańcach latino.
Finałem wieczoru była zabawa taneczna z grupą „Savoy”,
która potrwała do późnych godzin nocnych.
Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwała Agencja Ochrony „Cobra” z Kalisza, a patronat medialny sprawowało Radio „Centrum” Kalisz.

Tłumnie przybyli mieszkańcy i goście na festyn

Wójt z laureatami turnieju wędkarskiego

Słoneczka w swoim przebojowym pokazie

Występ dzieci na festynie

Zespół Koźminianki podczas występu na festynie

Taneczne popisy uczniów z Nowego Nakwasina
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Hexy w układzie tanecznym z pomponami. Fot. 7x M. Kaczmarek
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Zespół Electric Clown podczas wspaniałego minikoncertu
Wójt gminy, obok siedzą: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Józef Racki oraz Starosta Kaliski Krzysztof Nosal

Jacek Silski i jego piękne tancerki

Występ dzieci z Nowego Nakwasina

Grzegorz Grzywocz i Wesoły Masorz

Młode solistki podczas występu na festynie
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Chór z Moskurni podczas występu na festynie. Fot. 7x M. Kaczmarek
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PODZIĘKOWANIA WÓJTA GMINY KOŹMINEK

Najmłodszy a zarazem najlepszy perkusista w gminie Koźminek

Składam serdeczne podziękowanie osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie festynu: pani dyrektor Iwonie Chojnackiej – Adamus, pani Prezes GS Koźminek
Urszuli Błaszczak, panu Kierownikowi piekarni GS Jackowi
Wolniaczykowi, Prezesowi OSP Pietrzyków Dh Edwardowi
Toście, Prezesowi OSP Nowy Nakwasin Dh Adamowi Krupińskiemu, Prezesowi OSP Stary Karolew Dh Mirosławowi
Pogorzelcowi, Prezesowi OSP Koźminek Dh Mieczysławowi
Piekarskiemu, pani dyrektor Mariannie Chenczke, pani dyrektor Magdalenie Skowron, pani dyrektor Halinie Tomczyk, pani
dyrektor Marii Narowskiej, pani Bożenie Michalak z restauracji „Camea”, państwu Jędrzejakom z masarni w Nowym Nakwasinie, Radzie Rodziców przy gimnazjum: Przewodniczącej
pani Agnieszce Jędrzejak, panu Andrzejowi Jędrzejakowi, pani
Jolancie Kozaneckiej, pani Agnieszce Jaśkiewicz, panu Dariuszowi Jaśkiewiczowi, panu Tomaszowi Narowskiemu, pani
Marzenie Frankowskiej, pani Alicji Ziąbkowskiej, panu Romanowi Ziąbkowskiemu, pani Beacie Orczykowskiej, panu Maciejowi Orczykowskiemu, panu Sławomirowi Gurzawskiemu,
pani Krystynie Andrzejak, pani Elżbiecie Marciniak, pani Annie
Bukowskiej, panu Romanowi Kuźnikowi, panu Waldemarowi
Bisiorowi, panu Tadeuszowi Napadłkowi, panu Bernardowi
Wawrzyniakowi, panu Sławomirowi Nawrockiemu, panu Pawłowi Murawskiemu, panu Grzegorzowi Białkowi, pani Wioletcie
Wiertelak, nauczycielom: paniom Małgorzacie Nawrockiej, Alinie Frankiewicz, Katarzynie Gurzawskiej, Wandzie Pietrzykowskiej, Katarzynie Załeckiej, panom: Karolowi Adamiakowi, Janowi Uramowi, Mirosławowi Bruziowi oraz wszystkim uczniom
i uczennicom szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum,
którzy czynnie przyczynili się do przeprowadzenia udanej imprezy plenerowej.

ŚWIĘTO STRAŻAKA
Salsa na Festynie Koźmineckim

Kabaret Wesoły Masorz podczas występu w Koźminku

Losowanie nagród głównych w loterii. Fot. 4x M. Kaczmarek
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W dniu 3 maja 2007 roku odbyły się uroczystości Święta
Floriana, które jak co roku rozpoczęła uroczysta msza w kościele, w Koźminku.
O godz. 11.30 odbyła się zbiórka pocztów sztandarowych i
delegacji ochotniczych straży pożarnych przy strażnicy w Koźminku. Następnie oddziały przemaszerowały do kościoła na
mszę świętą.
Dalsza część uroczystości odbyła się przy strażnicy OSP
Stary Karolew. Część drogi druhowie przejechali pojazdami,
a ostatni odcinek przedefilowali pieszo. Druhom cały czas towarzyszyła gminna orkiestra dęta, która przygrywała podczas
trwania całej uroczystości.
Życzenia druhom złożyli: Wójt Gminy Koźminek, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Józef Racki, przedstawiciel Posła na Sejm RP Andrzeja Grzyba, Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Kaliszu Sylwester Błaszczak oraz
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Koźminku
Józef Bryła.
Obchody święta zostały połączone z 60-leciem powstania
jednostki OSP w Starym Karolewie, która była gospodarzem
całej uroczystości. Z okazji jubileuszu jednostki odznaczono
najbardziej zasłużonych druhów min: najstarszego żyjącego
druha Henryka Poniatowskiego (94 lata) 60 lat służby, druha
Józefa Kuczyńskiego 55 lat służby, druha Tadeusza Śledzia
55 lat służby oraz druha Józefa Marcinkowskiego także 55 lat
służby.
Święta Strażaka uświetnił występ dzieci ze szkoły podstawowej z Moskurni przygotowanych przez pana Karola Adamiaka i panią Kamilę Raźniewską.
Druhowie wspólnie z zaproszonymi gośćmi, dziećmi spożyli
wspólnie obiad.
Autor: J. Bryła
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Wójt dziękuje za wspaniałą służbę najstarszemu druhowi z jednostki
w Starym Karolewie Henrykowi Poniatowskiemu.

Święto Strażaka w Starym Karolewie. Fot. 2x M. Kaczmarek

„BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH”
Od 1 do 30 czerwca 2007 r. zostanie przeprowadzone „Badanie struktury gospodarstw rolnych”. Badanie, realizowane we
wszystkich krajach Unii Europejskiej, ma dostarczyć informacji
o gospodarstwach rolnych w zakresie osób w nich pracujących,
użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt
gospodarskich, wyposażenia w sprzęt rolniczy, zużycia nawozów
mineralnych i organicznych, działalności pozarolniczej prowadzonej w gospodarstwie oraz struktury dochodów. Dane statystyczne
uzyskane w badaniu, zarówno w Wielkopolsce, jak i w kraju, posłużą do analiz i ocen polskiego rolnictwa.
Jest to badanie reprezentacyjne i w województwie wielkopolskim obejmie ok. 16,5 tys. gospodarstw indywidualnych oraz
ponad 730 gospodarstw rolnych jednostek prawnych. Realizacja
badania odbywać się będzie czterema metodami:
1. Drogą internetową – pomiędzy 1 a 5 czerwca wszystkie
wylosowane gospodarstwa mają możliwość dokonania samopisu
poprzez wypełnienie aktywnego formularza R-SGR umieszczonego na stronie internetowej GUS http:// www.stat.gov.pl. Jeśli
nie skorzystają z tej formy, pracownicy Urzędu Statystycznego w
Poznaniu lub przeszkoleni ankieterzy nawiążą z nimi kontakt w
celu przeprowadzenia badania inną metodą:
2. Telefonicznie poprzez tzw. teleankieterów – metoda CATI.
Pomiędzy 1 a 13 czerwca ok. 75 teleankieterów (pracowników
Urzędu Statystycznego w Poznaniu) przeprowadzi telewywiad z
użytkownikami ok. 3500 gospodarstw rolnych.
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3. Wywiad przeprowadzony przez ankieterów terenowych. Do
gospodarstw rolnych wylosowanych do udziału w badaniu tą metodą (ok. 13 tys.) w dniach od 16 do 30 czerwca 2007 r. zawitają
przeszkoleni ankieterzy terenowi (ok. 380 osób).
4. Samospisu poprzez wypełnienie formularza papierowego.
Samospisu dokonają jednostki prawne będące użytkownikami
gospodarstw rolnych.
Do wszystkich wylosowanych gospodarstw wysłano listy z informacją o badaniu i sposobie realizacji w ich gospodarstwie.
Udział w badaniu jest obowiązkowy, co oznacza, że użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w
kwestionariuszu R-SGR.
Wszystkie dane zbierane i gromadzone w badaniu struktury
gospodarstw rolnych są poufne, podlegają szczególnej ochronie
i objęte są tajemnicą statystyczną.
Ważniejsze dane o rolnictwie Wielkopolski
Województwo wielkopolskie zajmuje obszar 2982,7 tys. ha,
tj. 9,5% powierzchni kraju. W ogólnej powierzchni województwa
(według granic administracyjnych) w 2006 r. użytki rolne stanowiły 57,7% powierzchni (w kraju 51,0%) tj. 1720,2 tys. ha. Według
Narodowego Spisu Rolnego’2002 w województwie wielkopolskim
było 202,1 tys. gospodarstw rolnych, co stawiało ten region na 7.
miejscu w kraju z udziałem 6,9%. Ma to niewątpliwie związek z
inną niż w kraju strukturą gospodarstw. Choć nadal najliczniejszą
grupą są gospodarstwa do 5 ha, to stanowi ona tylko 59,4%
zbiorowości, podczas gdy w kraju ogółem 72,4%. W 2002 r. powierzchnia użytków rolnych tych gospodarstw stanowiła zaledwie
8,8% powierzchni użytków rolnych ogółu gospodarstw Wielkopolski (w kraju – 18,7%). Średnia wielkość gospodarstw w 2002 r.
wynosiła 9,91 ha powierzchni ogólnej i 9,00 powierzchni użytków
rolnych (w kraju 5,76 ha).
Powierzchnia zasiewów w 2006 r. wynosiła 1488,2 tys. ha i
stanowiła 98,0% powierzchni gruntów rolnych. Zasiewy naszego
województwa stanowiły 13,0% powierzchni zasiewów w kraju.
W grudniu 2006 r. pogłowie bydła w województwie wielkopolskim wynosiło 731,0 tys. sztuk i stanowiło 13,8% stada krajowego. Wielkopolska zajmuje 3 miejsce w kraju pod względem
liczebności stada bydła.
Pogłowie owiec w Wielkopolsce wynosiło 35,5 tys. sztuk i stanowiło 11,8% pogłowia owiec w kraju. Stado owiec Wielkopolski
jest 2 pod względem liczebności w kraju.
W końcu marca 2007 r. pogłowie trzody chlewnej w naszym
województwie wynosiło 5441,7 tys. sztuk. Wielkopolska zajmuje
1 miejsce pod względem liczebności stada świń, udział w pogłowiu krajowym wynosi 30,2%.
Oprac. GUS Poznań

PRZEGLĄD FORMACJI TANECZNYCH W LISKOWIE
W dniu 3 czerwca2007 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
w Liskowie odbył się Przegląd Formacji Tanecznych powiatu
kaliskiego. Wzięło w nim udział około dwudziestu zespołów
tanecznych. Profesjonalne jury składające się z pracowników domów kultury z Konina, Krotoszyna i Kalisza oceniało
technikę tańca młodych tancerzy i choreografię układów tanecznych. Szkołę Podstawową z Koźminka reprezentował w
kategorii wiekowej klas I-III zespół „Słoneczka 1” którego instruktorem jest pani Małgorzata Nawrocka. Dziewczęta zaprezentowały dynamiczną inscenizację taneczną zatytułowaną
„The Memory of Titanic”. Jury oceniło ją wysoko, przyznając
zespołowi pierwsze miejsce.
Jest to kolejny sukces „Słoneczek 1”, które rozsławiają
szkołę i gminę nie tylko w powiecie kaliskim. W marcu na
Przeglądzie Formacji Tanecznych Południowej Wielkopolski w
Centrum Kultury i Sztuki dziewczęta również zajęły pierwsze
miejsce otrzymując nagrodę w wysokości 500zł.
INFORMATOR KOŹMINECKI
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CHÓR „SUBITO” ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOSKURNI

Słoneczka z SP w Koźminku. Fot. 2x A. Paruszewski

KASIA W TELEWIZJI.
Uczennica klasy IIIb Katarzyna Matuszczak zakwalifikowała się do występu w bardzo popularnym programie telewizyjnym „Od przedszkola do Opola”. Śpiewała w nim piosenkę
pt. „Amsterdam” zespołu Blue Cafe.
Program emitował pierwszy program telewizji w dniu 19
maja w godzinach południowych. Kasia zaśpiewała niczym
profesjonalistka, tym bardziej że piosenka była niezwykle trudna. Zyskała aplauz publiczności i drugie miejsce w głosowaniu
esemesowym widzów „Jedynki”. Do występu przygotowała ją
wychowawczyni pani Małgorzata Nawrocka.

Po rozpoczęciu pracy w Szkole Podstawowej w Moskurni
podjąłem kroki by w tej placówce po raz pierwszy powstał
chór dziecięcy. Po dwu miesięcznych zmaganiach udało się to,
choć było to trudne nie z braku chętnych uczniów, bo co trzeba podkreślić na próby regularnie uczęszcza prawie połowa
uczniów szkoły z klas od II do VI, lecz największą przeszkodą
jest napięty innymi zajęciami plan lekcyjny szkoły. Po jakimś
jednak czasie drogą wielu kompromisów z innymi nauczycielami ustaliłem dni i godziny, w jakich odbywają się próby w
wymiarze czterech godzin tygodniowo.
Chór po raz pierwszy publicznie wystąpił na zorganizowanym przeze mnie i panią Kamilę Raźniewską „Kiermaszu
świątecznym” przed świętami Bożego Narodzenia, który odbył
się 14.12.2006r. Chór zaprezentował wtedy kolędy z akompaniamentem a były to: „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże Jezuniu” (na głos solowy i chór), „Anioł pasterzom”, „Przybiżeli do
Betlejem” (kanon), „W żłobie leży”, „Pójdźmy wszyscy”, „Gdy
śliczna panna”, oraz „Gdy się Chrystus rodzi”. Nowo powstały
zespół występował z tym repertuarem jeszcze trzy razy. W
naszym kościele parafialnym w Chlewie (31.12.2006r.), w kościele filialnym w Gaci Kaliskiej (26.12.2006r.), oraz wraz z zespołem teatralnym na „Przeglądzie Jasełek” zorganizowanym
w Szkole Podstawowej w Chlewie (12.01.2007r.).
W styczniu podjąłem kroki by wstąpić do ogólnopolskiego
programu „Śpiewająca Polska”. Złożyłem wniosek skierowany
do Narodowego Centrum Kultury i został on pozytywnie rozpatrzony. Program ten wspiera nowo powstałe chóry. „Śpiewająca Polska” to program skierowany do najmłodszych - by przez
śpiew mogli radować się życiem, doświadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania; by przez
przyjemnie spędzony czas uczyli się wewnętrznej dyscypliny,
otwierali na świat kultury. Program wspiera rozwój chórów
szkolnych przez dofinansowanie godzin lekcyjnych oraz opiekę metodyczną nad pedagogami kierującymi chórami. W roku
szkolnym 2006/2007 „Śpiewająca Polska” obejmie 300 szkół
z całej Polski.
Chór w niepełnym składzie chór wystąpił na akademii wyboru patrona dla naszej szkoły, gdzie zaśpiewał pieśń religijną
„Barka” oraz piosenkę „Lolek” (25.04.2007r,). Chór uświetnił
też „Dzień strażaka”, który odbył się 3.05.2007r. w Starym
Karolewie. Chór zaśpiewał „Kukułeczkę”(dwugłos) oraz na
melodię „Hej sokoły” piosenkę „Hej strażacy” do słów mojego
autorstwa.
Ostatnio chór wystąpił na przeglądzie chórów z programu „Śpiewająca Polska”, który 26.05.2007 roku odbył się w
Ostrowie Wielkopolskim. Dzieci zaśpiewały tam: „Kukułeczkę”,
„Tato”, „Nocny Marek” oraz hymn programu „Rozśpiewana
Polska”. Dzień później na „Gminnym festynie”, gdzie zaprezentował, ten sam repertuar, co w Ostrowie Wielkopolskim. W
chwili obecnej zespół przygotowuje się do uroczystości pożegnania klasy VI oraz zakończenia roku szkolnego.
Autor: K. Adamiak

SUKCES W STOLICY WIELKOPOLSKI

Kasia w telewizji. Fot. Archiwum
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W dniu 16.05.2007 r. na boisku „MOS”-u Poznań odbył się
finał turnieju piłki nożnej województwa wielkopolskiego o Puchar Coca Coli. W turnieju wystąpiły 23 drużyny ze szkół podstawowych. Zespoły podzielone były na 8 grup eliminacyjnych.
Reprezentanci Szkoły Podstawowej w Koźminku wygrali swoją
grupę i w ćwierćfinale spotkali się z wicemistrzem rejonu kaliskiego SP w Bralinie. Po emocjonującym meczu wygrali 2:0 i
awansowali do półfinału imprezy. Niestety na drodze do finału
stanęła SP nr 12 z Poznania jak się później okazało zwycięstwa całego turnieju. W meczu o trzecie miejsce po zaciętym
spotkaniu reprezentanci Koźminka przegrali z zespołem ze SP
w Pobiedziskach 6:4 i ostatecznie zajęli 4 miejsce.
7

INFORMATOR KOŹMINECKI

Szkoła Podstawowa startowała w składzie: Kacper Nagler,
Krzysztof Piestrzyński, Amadeusz Wawrzyniak, Damian Maciejewski, Michał Pietrzak, Artur Skowroński, Kacper Szuszwalak,
Wojciech Kopeć, Łukasz Muszyński i Mateusz Paruszewski.
Autor: D. Kupaj

Noc z basniami. Fot. SP Moskurnia

„DZIEŃ MATKI I OJCA”
Chłopcy z Koźminka - uczestnicy turnieju Coca Coli. Fot. D. Kupaj

KRÓTKA STATYSTYKA
W okresie od 1 stycznia do 15 czerwca 2007 roku na terenie gminy Koźminek:
− urodziło się łącznie 32 dzieci, z tego 14 chłopców i 18
dziewczynek,
− zmarło łącznie 39 osób, w tym 23 mężczyzn i 16 kobiet,
− jednocześnie w tym samym okresie 13 mężczyzn i 12
kobiet z terenu naszej gminy wstąpiło w związek małżeński.
Liczba ludności zamieszkałych w gminie:
stan na 31 grudnia 2005 roku: 7619 osób,
stan na 15 czerwca 2007 roku: 7616 osób (zameldowały
się na terenie gminy 28 osoby, wymeldowały się 27 osoby,
zmarło 39 osób).
Oprac. J. Nadobna

Występy teatralne, taneczne oraz recytacje wierszy uświetniły uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca, którą w Szkole
Podstawowej w Nowym Nakwasinie 24 maja 2007 roku przygotowali wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami.
Przed licznie przybyłymi rodzicami zaprezentowały się dzieci z klasy I w sztuce „ Zielony kapturek”, uczniowie klas V
– VI przedstawili baśniowo – filmowy spektakl „ W krainie cudowności”, natomiast przedszkolaczki wystąpili w „ Królewnie
Śnieżce i siedmiu krasnoludkach”.
Uczniowie klas II, III, IV i VI pięknie recytowali wiersze o
mamie i tacie. Nie mogło też zabraknąć utworów muzycznych
zaśpiewanych przez dzieci, a także pokazu układów tanecznych przygotowanych przez p. A. Nycek i p. J. Urama.
Te miłe dla rodziców chwile uwieńczone zostały zaśpiewaniem tradycyjnego „sto lat”, złożeniem życzeń, wręczeniem
upominków oraz słodkim poczęstunkiem.
Autorki: K. Duleba i K. Szydłowska

NOC Z BAŚNIAMI W MOSKURNI
25 maja br. od godz. 2000 w Szkole Podstawowej w Moskurni odbyła się całonocna impreza „Noc z baśniami” – dla
uczniów klas I-III. Program spotkania obejmował m.in. ognisko
(pieczenie kiełbasek), wspólne biwakowanie, słuchanie baśni,
konkursy, zabawy tematyczne związane z treścią znanych baśni i wreszcie nocleg.
W części biwakowej imprezy brali udział: Wójt Gminy Koźminek (który przeczytał dzieciom jedną z baśni), Przewodniczący Rady Gminy Józef Bryła oraz Dyrektor szkoły Magdalena Skowron.
Dzieci miały okazję wykazać się znajomością utworów oraz
kreatywnością w przydzielonych zadaniach, za co otrzymywały nagrody. W harmonogramie imprezy nie mogło zabraknąć
„Godziny duchów”. Dzieci wraz z opiekunami trzymając się
sznurka, zwiedzały szkołę oświetloną tylko blaskiem świec. W
jednej z klas napotkały przyjaznego duszka, który dał im wskazówki jak odnaleźć skarb. Zwieńczeniem tej nocnej wyprawy
po szkole było znalezienie skarbu – maskotek dla dzieci.
To był ostatni punkt „Nocy z baśniami”, po którym nastąpiła
cisza nocna i dzieci zasnęły, a dla „niezwyciężonych nocnych
marków” odbyło się dodatkowe czytanie baśni.
W sobotę rano dzieci pełne wrażeń wróciły do domów.
Organizacją imprezy zajęła się szkolna bibliotekarka - Kamila Raźniewska, wspomagana przez nauczycielki przedszkola - Iwonę Łopata i Magdalenę Wypych.
Autor: K. Rażniewska
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Dzień matki w Nowym Nakwasinie. Fot. Archiwum

WSPÓLNE DYSKOTEKI
W dniu 17 kwietnia 2007 roku w Szkole Podstawowej w
Nowym Nakwasinie odbyła się dyskoteka, na którą przybyli
uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Moskurnia wraz
z wychowawczynią Panią Haliną Grzelak i Panią Dyrektor
Magdaleną Skowron.
Uczniowie świetnie się bawili pod opieką wychowawców i
rodziców. Rodzice przygotowali poczęstunek. Goście zwiedzili
także naszą szkołę.
To już drugie spotkanie dzieci, pierwsze odbyło się w Szkole Podstawowej w Moskurni.
Autor: H. Tomczyk
INFORMATOR KOŹMINECKI
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA
DROGOWYM

W

RUCHU

W dniu 19 kwietnia 2007 roku w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasicie, odbyły się gminne eliminacje szkół podstawowych w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. W eliminacjach brały udział trzy trzyosobowe drużyny. Zawody rozgrywano zgodnie z regulaminem turnieju.
Ogólna klasyfikacja turnieju: I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Koźminku, II miejsce Szkoła Podstawowa w Nowym
Nakwasinie, a III miejsce Szkoła Podstawowa w Moskurni.
Autor: H. Tomczyk

MAŁA OLIMPIADA MATEMATYCZNO – SPORTOWA
W MORAWINIE
W piątek 16 marca 2007 r. w Szkole Podstawowej w Morawinie odbyła się Mała Olimpiada Matematyczno – Sportowa.
Wzięli w niej udział uczniowie klas trzecich m.in. z Cekowa,
Kokanina i Kamienia. Szkołę Podstawową z Koźminka reprezentowało trzech uczniów z klasy IIIb: Damian Antczak, Wit
Mocny i Jan Paweł Galuba (wychowawca p. Małgorzata Nawrocka).
W pierwszej części olimpiady mali matematycy rozwiązywali
indywidualnie wylosowane zadania tekstowe o podwyższonej
trudności. Druga część polegała na pokonaniu toru przeszkód
(bieg, skoki, rzuty woreczkiem itp.) oraz wykonaniu działań
matematycznych w jak najkrótszym czasie.
Jury pod przewodnictwem pani metodyk Małgorzaty Kraszkiewicz czuwało nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
Zaszczytne miano „Najlepszego Matematyka” otrzymali:
Damian Antczak z naszej szkoły i uczeń trzeciej klasy z Morawina. Po podliczeniu punktów z dwóch części olimpiady I
miejsce zdobyły drużyny: ze Szkoły Podstawowej z Koźminka
i z Kamienia (równa ilość punktów).
Chłopcy otrzymali od organizatorów puchar i ciekawe nagrody rzeczowe.
Autor: M. Nawrocka

towali prezentowane piosenki i wykazali się dużą pomysłowością w przygotowaniu kostiumów. Wzbudzili tym aplauz i
podziw widowni.
Święto Wiosny w Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie było kolorowe, przybiegało w miłej i wesołej atmosferze.
Całość zorganizowały i czuwały nad prawidłowym przebiegiem opiekunki Samorządu Uczniowskiego panie: Agnieszka
Nycek i Magdalena Michalak.
Autorki: A. Nycek i M. Michalak

„SŁONECZKA” NIE ZAWIODŁY......
Prawie 800 tancerzy z 68 zespołów z południowej Wielkopolski wzięło udział w Regionalnym Przeglądzie zespołów tanecznych, który odbył się w kaliskim Centrum Kultury i Sztuki
w środę 14 marca 2007 roku.
Przy widowni wypełnionej po brzegi występowały zespoły
taneczne m.in. z Ostrowa Wielkopolskiego, Zbierska, Krotoszyna, Złoczewa, Sieroszewic, Kalisza, oraz Liskowa.
Młodzi tancerze prezentowali się w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa (7-12 lat), gimnazjum (13-16 lat),
liceum (powyżej 16 lat). Jury przewodniczył Zbigniew Zasada
sędziego klasy międzynarodowej WRRC i IDSF. Wyniki konkursu ogłoszono dopiero następnego dnia około południa. Nagrody przyznano w trzech stylach tanecznych.
W kategorii miniatura taneczna (7-12 lat) zwyciężył zespół
„Słoneczka 1” ze Szkoły Podstawowej w Koźminku (nagroda
w wysokości 500zł). Innych nagród i wyróżnień w tej kategorii
jury nie przyznało. Jest to tym większy sukces naszych małych tancerek.
Dziewczęta z klas II-IV w nowych, specjalnie uszytych strojach zaprezentowały dynamiczny układ taneczny pt. „Kaprysy Bałtyku”. Zespół do występu przygotowała p. Małgorzata
Nawrocka.
Małe tancerki promowały swoją szkołę i gminę Koźminek w
regionie. O ich sukcesie można było usłyszeć i przeczytać w
lokalnych mediach.
Autor: M. Nawrocka

OGŁOSZENIE
W dniu 16 lipca 2007 roku w ośrodku zdrowia w Koźminku
odbędą się bezpłatne badania gęstości kości (densytometria).
Telefoniczne zapisy są przyjmowane pod nr 062 76
37 024.

GRAND PRIX ZIEMI KALISKIEJ W WOLI DROSZEWSKIEJ

Mali matematycy w Morawinie. Fot. Archiwum

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NOWYM NAKWASINIE
Dnia 21 marca 2007 r. w Szkole Podstawowej w Nowym
Nakwasinie uczniowie wraz z nauczycielami obchodzili Święto
Wiosny. W tym dniu Samorząd Uczniowski przygotował wiele
atrakcji, w tym: konkurs na najbardziej pomysłowe przebranie
w barwach zielono-żółtych, konkurs piosenki, palenie Marzanny oraz pokaz bajek dla dzieci. Za wyżej wymienione konkurencje przyznano dyplomy oraz nagrody w postaci słodyczy.
Pozostali uczniowie, którzy również wzięli udział w zabawie
otrzymali nagrody pocieszenia. Wszyscy sumiennie przygoINFORMATOR KOŹMINECKI

W dniu 19.05.2007 roku w Woli Droszewskiej odbył się III
Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w ramach Grand Prix Ziemi
Kaliskiej. Turniej ten zorganizowany przez Powiatowe Zrzeszenie
LZS w Kaliszu był jednocześnie połączone z Mistrzostwami Powiatu Zrzeszenia LZS w Tenisie Stołowym i stanowił eliminacje
do Mistrzostw Wielkopolski LZS.
Uczniowski Klub Sportowy „Maraton” działający przy Szkole
Podstawowej w Moskurni w zawodach reprezentowało 16 zawodników: Justyna Kędzia, Justyna Domagała, Katarzyna Jakubczak, Paulina Kowalska, Martyna Bryła, Natalia Chwiłkowska,
Karolina Klisowska, Dominika Bryła, Paulina Tomczyk, Natalia
Pietura, Adrian Poczesny, Arkadiusz Kuźnik, Krystian Majerowicz,
Sebastian Siwczak, Łukasz Kowalski, Mateusz Pietura.
W turnieju w Woli Droszewskiej, aż siedmioro reprezentantów
UKS Moskurnia stanęło na podium w tym dwoje zajęło pierwsze miejsca. Najbardziej cieszy fakt, że aż trzem zawodnikom
z Moskurni udało się wywalczyć awans do Mistrzostw Wielkopolski Zrzeszenia LZS w Tenisie Stołowym, które odbędą się w
Czarnkowie 17.06.2007 roku. Finalistami Mistrzostw Wielkopolski
zostali: Justyna Kędzia w kategorii młodziczka, Paulina Tomczyk
w kategorii kadetka oraz Mateusz Pietura w kategorii kadet.
Autor: P. Olejnik
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„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
Drodzy Rodzice! Pragniemy zachęcić Państwa do głośnego czytania dzieciom. Od Was w największym stopniu zależy
pomyślna przyszłość Waszego dziecka. Jeśli chcecie, by Wasze dziecko było mądre i odnosiło sukcesy w szkole oraz w
życiu...
CODZIENNIE CZYTAJCIE MU GŁOŚNO PRZEZ 20 MINUT!
Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają!
Spróbujmy poświęcić trochę czasu naszym pociechom i książce. Bądźmy z nimi, poznawajmy je i razem odkrywajmy piękno
literatury.
Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:
 buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem;
 zapewnia emocjonalny rozwój dziecka;
 rozwija język, pamięć i wyobraźnię;
 uczy myślenia, poprawia koncentrację;
 wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka;
 poszerza wiedzę ogólną;
 ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole;
 uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu;
 zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów;
 chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury;
 kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe
życie.
TO NAJWAŻNIEJSZE 20 MINUT !
W Szkole Podstawowej w Koźminku organizujemy szereg działań , w wyniku których chcemy zachęcić uczniów do
samodzielnego czytania książek. Działania te to: dyskoteki z
czytaniem, podczas których dorośli (np. wójt, dyrektor szkoły) prezentują książki czytane przez siebie w dzieciństwie. Na
lekcjach języka polskiego uczniowie „reklamują” przeczytane
książki kolegom i koleżankom. Organizujemy również szereg
konkursów plastycznych, recytatorskich, czytelniczych. Jednym z nich był przeprowadzony metodą projektu konkurs „Herbatka u Kubusia Puchatka” przeznaczony dla uczniów drugich
klas. 28.02.07r. odbył się jego trzeci, ostatni etap. Podczas
etapu pierwszego uczniowie pisemnie odpowiadali na pytania
ze znajomości książki A.A.Milne pt. „Kubuś Puchatek”. Zostało
wyłonionych 16 uczniów najlepiej znających przygody małego,
pluszowego misia. W drugim etapie dzieci napisały wiersze i
opowiadania przedstawiające przygody Puchatka oraz przygotowali ilustracje. Ostatni etap odbył się w czytelni i składał
się z kilku zadań konkursowych (rozwiązywanie krzyżówki,
pytania ze słoja, zgadywanie o kim mowa i kto tutaj mieszka
oraz układanie puzzli). Uczniowie, którzy wykazali się najlepszą znajomością przygód Kubusia Puchatka to: Paulina Poniatowska, Jessica Olszewska, Vanessa Pogorzelec i Magdalena
Rychlewska z klasy IIa.
Serdecznie gratulujemy!
Autor: G. Siewieja

WIECZOREK POETYCKI W NOWYM NAKWASINIE
Obserwując od pewnego czasu znikomą rolę poezji w życiu
współczesnego dziecka, nauczycielki nauczania zintegrowanego i oddziału przedszkolnego (panie: I. Dziedzic, A. Nycek, K.
Szydłowska, E. Zimniak) zorganizowały „wieczorek poetycki”.
Późnym popołudniem, 21 marca 2007 roku, przy zapalonych świecach, kawie i ciastku - rodzice i osoby zainteresowane mogły wysłuchać wierszy znanych polskich pisarzy
w wykonaniu chętnych dzieci z klas I-III i oddziału przedszkolnego. Uczniowie wkroczyli w świat literatury dziecięcej
za pośrednictwem wierszy Jana Brzechwy, Juliana Tuwima,
Ewy Szelburg Zarembiny, Doroty Gellner. Spotkanie to pozwoliło przybliżyć twórczość pisarzy, rozwinąć zainteresowania
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czytelniczo-literackie, inwencję twórczą małych recytatorów.
Dowolność wyboru wierszy sprawiła, że były one recytowane
z wielkim przejęciem i zaangażowaniem. Pojawiły się także
wiersze własnego autorstwa (ucznia klasy I).
Osiągnięcie celów było możliwe dzięki dobrej współpracy z rodzicami, którzy zadbali o wyraz artystyczny i włączyli
się w przygotowanie strojów dla dzieci. Duże zainteresowanie
uczniów i ich rodziców, miła atmosfera panująca podczas wieczorku jest motywacją do zorganizowania tego typu spotkania
za rok.
Autor: K. Szydłowska

„SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”
Szkoła Podstawowa w Koźminku od października 2006r.
bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „Szkoła bez przemocy”. Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w polskich
szkołach przez zwiększenie świadomości problemu i zmianę
postaw wobec przemocy. Wszelkie podejmowane działania
mają charakter ciągły i systematyczny, obejmują uczniów, rodziców i nauczycieli. Każda z tych grup jest objęta edukacją.
W szkole istnieją wspólne dla wszystkich zasady i procedury
współpracy, interwencji i postępowania w przypadkach agresji
i przemocy.
W ramach kampanii wzięliśmy udział w konkursach na logo
koszulki „Szkoły bez przemocy” oraz projekt działań zapobiegających oraz przeciwdziałających przemocy i agresji. Na konkurs wpłynęło 916 projektów z całej Polski. Jury wybrało 64,
które otrzymały nagrody w postaci bonów przeznaczonych na
sfinansowanie szkoleń dla rodziców oraz rady pedagogicznej.
Projekt opracowany przez nauczycielki Szkoły Podstawowej
w Koźminku, Ewę Olejnik, Grażynę Siwieję i Mariolę Józefiak
znalazł się wśród 64 nagrodzonych.
Mamy nadzieję, że wszystkie podejmowane działania przyczynią się do tego, iż dzieci uczące się w naszej szkole będą
czuły się bezpiecznie.
Oprac: G. Siewieja, E. Olejnik, M. Józefiak

SUKCES MŁODYCH WOKALISTEK
FESTIWALU W OPATÓWKU

NA

VII MIĘDZYGMINNYM

W dniach 19-21 lutego w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku odbywały się przesłuchania solistów dziecięcych i młodzieżowych z ośrodków kultury, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu powiatu
kaliskiego i miasta Kalisza. Patronat nad festiwalem objął Starosta Kaliski pan Krzysztof Nosal, a patronat medialny sprawowało Radio „Centrum” w Kaliszu.
Jury przewodniczyła pani prezes Kaliskiego Towarzystwa
Muzycznego Grażyna Bartoszek-Szłapak. W kategorii wiekowej 7-10 lat rywalizowało 54 uczestników, a w kategorii 11-13
lat 65 uczestników. Do koncertu galowego, który odbył się
w Muzeum Historii w Opatówku w niedzielę 25 lutego zakwalifikowano tylko siedmioro uczniów w każdej z tych kategorii. Wśród nich znalazły się: uczennica klasy IIIb Katarzyna
Matuszczak (zaśpiewała piosenkę pt: „Moja klasa”), przygotowana przez panią Małgorzatę Nawrocką i Dominika Paruszewska (zaśpiewała piosenkę pt.: „Lalki”) uczennica klasy IV
przygotowana do występu przez panią Alinę Frankiewicz.
Dziewczynki świetnie wypadły w czasie koncertu finałowego. Obie zdobyły wysokie drugie miejsca w swoich kategoriach wiekowych. Otrzymały z rąk pana starosty cenne nagrody i dyplomy. W najbliższym czasie nagrają w studio Radia
„Centrum” płytę wspólnie z innymi laureatami festiwalu. Kasia
i Dominika swymi występami w sposób znaczący przyczyniły
się do promocji szkoły i Gminy Koźminek. Gratulujemy!
Autor: M. Nawrocka
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DLA NASZYCH PAŃ
Dzień Kobiet, Dzień Kobiet to słowa przewodniej piosenki
rozpoczynającej akademię z okazji Dnia Kobiet, którą w Szkole
Podstawowej w Nowym Nakwasinie 8 marca 2007 roku przygotowali „mali chłopcy” pod kierunkiem „dużych mężczyzn” –
p. Jana Urama ( scenografia, scenariusz), p. Mirosława Bruzia
( oprawa muzyczna).
Wiersze i piosenki przepleciono „Randką w ciemno”, do której wybrano przedstawicielki płci pięknej.
Wiosenny kwiatek i szczere życzenia nawiązywały do motta
przewodniego uroczystości:
Oto kwiaty dla naszych pań
Kwiatów coraz bujniej i więcej
Kwiaty w wierszach, które mówimy
Kwiaty w naszej piosence.
Z okazji Dnia Kobiet, w każdej z klas, chłopcy obdarowali
kobietki skromnymi upominkami oraz życzeniami.
Autorzy: K. Duleba, K. Szydłowska

Dzień Kobiet w Nowym Nakwasinie. Fot. Archiwum

DZIEJE KALISZA OD PRAHISTORII PO WIEK XV – 750 LECIE
LOKACJI KALISZA, SIEDZIBY WŁADZ NASZEGO POWIATU
„Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić,
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać Cię - i żyć, ale nie można owocować.”
W. Szymborska
Na ziemiach wokół dzisiejszego Kalisza pierwsze grupy
ludzi pojawiły się u schyłku paleolitu, czyli starszej epoki kamienia ok. X i IX tysiąclecia p.n.e. Ludzie ci przybyli na obszar środkowo nadprośniański z północno-zachodniego terenu
Niżu Europejskiego, ich głównym zajęciem były polowania na
renifery, których w owym czasie liczne stada przemierzały obszary Europy Środkowej.
Wraz z globalnym ociepleniem klimatu mającym swe miejsce w okresie mezolitu, czyli w środkowej epoce kamienia,
której początek na naszym terenie przypada na VIII tysiąclecie p.n.e. sieć osad w dorzeczu Prosny uległa znacznemu
zagęszczeniu. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie
mezolitycznych osad ludzkich min na terenach dzisiejszych
wsi: Borek, Janków, Jarantów, Długa Wieś, Lis, Stobno, Zadowice, Zagorzyn. Osadnictwo to jednak miało charakter nietrwały wynikało to ze specyfiki życia dawnych mieszkańców
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tych osad. Wszak w dziejach ludzkości był to okres koczowniczego trybu życia, ludzie zmuszeni byli do ciągłego przemieszczania się w poszukiwaniu pożywienia. Migrowali, więc wraz
ze zwierzyną łowną.
Przełom w sposobie życia ludzi dokonał się wraz z nastaniem epoki neolitu, czyli młodszej epoki kamienia, datą
grańczną dla tego okresu w naszym rejonie jest II tysiąclecie
p.n.e. W owym czasie dokonała się rewolucja agrarna, czyli
porzucenie koczowniczego trybu życia na rzecz osadnictwa
oraz zapoczątkowanie uprawy roli i hodowli zwierząt. Przemiany te diametralnie wpłynęły na obraz naszego regionu.
Sieć osad ludzkich uległa znacznemu zagęszczeniu. Na terenie obecnego Kalisza w przeszłości zapewne zlokalizowanych
było wiele osad, które pozostawały ze sobą w bliskim sąsiedztwie, działo się tak zapewne dla tego, że tereny nadprośniańskie stanowiły atrakcyjne miejsce pod względem osadniczym.
Liczne rozwidlenia rzeki i jej rozlewiska tworzyły skuteczną
zaporę przed łupieżczymi zakusami obcych plemion. Wraz z
pojawieniem się na naszych terenach ludów celtyckich nastąpił proces wzajemnego przenikania się kultury rodzimej z kulturą lateńską, czyli celtycką proces ten trwał od ok. IV do I w
p.n.e. Kontaktom z celtami ludność z terenów Kalisza i okolic
zawdzięczała rozwój organizacji plemiennej oraz usprawnienie
uprawy roli. Po zaprzestaniu wpływów lateńskich nasz teren
znalazł się w orbicie oddziaływań kultury rzymskiej, okres ten
trwał od I w p.n.e. do VI w n.e. z tego też okresu na terenie Kalisza odnaleziono wiele zabytków kultury materialnej
min. naczynia z brązu, wyroby ze szkła, zapinki, pierścienie,
ozdoby z jantaru, – czyli z bursztynu. Ciekawym odkryciem
archeologicznym na terenie Kalisza był skarb z Zagorzynka,
składało się na niego 20 kilogramów srebrnych i złotych monet, oraz złote medaliony cesarzy rzymskich, być może na
terenie dzisiejszego Kalisza w okresie rzymskim istniał skład
bursztynu. Złoto północy, bo tak nazywano również bursztyn,
było obok skór, futer, głównym towarem „eksportowym” naszych przodków na teren całego basenu morza śródziemnego.
Pozostałości kultury materialnej dają solidne podstawy, co
do tego, aby uznać Kalisz za wiodący ośrodek wymiany handlowej w świecie słowiańskim. Te przypuszczenia zdaje się
potwierdzać odkryty w XIX wieku na terenie podkaliskiej miejscowości Dębe, grób ciałopalny wyposażony bogato w towary
luksusowe, których ornamentyka wskazuje na to, iż musiały
być sprowadzone z odległych terenów Europy Południowej.
Są podstawy, aby uważać ten grób za miejsce pochówku całej dynastii przywódców plemiennych, bądź kapłanów. Warto
tutaj dodać, że ludność z terenów Kalisii należała do wielkiego
plemienia Goplan, którego centrum stanowił gród nad jeziorem
Gopło.
Z okresu rzymskiego mamy pierwszy pisemnie poświadczony fakt istnienia osady o nazwie Kalisia. Tak wczesne
utrwalenie nazwy naszego miasta zawdzięczamy Klaudiuszowi Ptolemeuszowi żyjącemu w latach 100-168 n.e. ten słynny aleksandryjski astronom, matematyk, i geograf , w swym
wielkim dziele „Geografia” zamieścił min mapę Europu środkowo-wschodniej, na której zaznaczył osadę Kalisia. W owym
czasie na terenie Kalisza staniało wiele osad rozmieszczonych
w niedalekiej od siebie odległości na łagodnych zboczach
w pobliżu koryta Prosny, były one usytuowane na terenach
dzisiejszego: Majkowa, Tyńca, Dobrzeca, Zagorzyna, Piwonic,
Rajskowa. Kontakty handlowe i kulturowe mieszkańców Kalisii z cesarstwem rzymskim i bizantyjskim uległy gwałtownemu
zerwaniu w okresie wielkiej wędrówki ludów, która trwała od
V do VII w n.e.
W dobie wczesnego średniowiecza na lewym brzegu Prosny funkcjonował gród, stanowił on siedzibę książęcą. W wieku X gród znacznie rozbudowano, na jego terenie istniało targowisko, osady rzemieślnicze oraz kościół pod wezwaniem
św. Wojciecha. W skład grodu na Zawodziu (nazwa pochodzi
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od usytuowania grodu pomiędzy rozgałęzieniami i rozlewiskami rzeki Prosny) wchodziły także osady nieobronne na
tzw. Starym Mieście z kościołem Najświętszej Marii Panny
oraz osada na Rypinku z kościołem św. Gotarda. W okresie
wczesnopiastowskim Kalisz z uwagi na swe położenie geograficzne odgrywał jedną z pierwszoplanowych ról, jeżeli chodzi
o kwestię gospodarcze, handlowe i polityczne. Wysoką rangę
Kalisza potwierdza fakt, iż po podziale Polski na dzielnice prze
Bolesława Krzywoustego w roku 1138 ziemia kaliska weszła w
skład dzielnicy senioralnej. W wieku XII stał się Kalisz stolica
księstwa i głównym ośrodkiem politycznym w Wielkopolsce.
Ogromne zasługi w rozwoju gród przypisać należy Mieszkowi
Staremu. W wyniku obalenia zasady senioratu i powstałych na
tym tle walk pomiędzy książętami dzielnicowymi dawny Kalisz
na Zawodziu uległ poważnym zniszczeniom. Również przyroda nie oszczędziła grodu nad Prosną, w wyniku zmiany koryta
przez rzekę gród utracił swe strategiczne położenie. Dlatego
też ok. roku 1230 Henryk Brodaty zdecydował się na przeniesienie grodu. W jego sąsiedztwie w XIV zostały wzniesione
mury obronne (zachowane w kilku fragmentach po dzień dzisiejszy)oraz murowany zamek książęcy, którego fundamenty
są widoczne do dziś w sąsiedztwie budynku liceum im Adama
Asnyka. W pobliży nowego grodu ufundowano kościół pod wezwaniem św. Mikołaja. Lokacja nowego miasta na prawie niemieckim w jego średzkiej odmianie nastąpiła w latach 1257-1260 kiedy to dzielnicą wielkopolską władał książe Bolesław
Pobożny. Po nowej lokacji miasta stary gród na Zawodziu
opustoszał. Począwszy od tego okresu Kalisz wszedł w fazę
rozkwitu, był żywym ośrodkiem handlowym i produkcyjnym,
przez który wiodły główne drogi królestwa polskiego. W roku
1292 Kalisz przystąpił do hanzy, czyli związku miast europejskich do spraw handlu międzynarodowego. Kaliskie towary
eksportowe takie jak: sukno, drewno, zboże, miód przewożono
do Torunia, gdzie oczekiwali na nie kupcy lubeccy zajmujący się transportem na Wiśle, następnie towary docierały do
portów nadbałtyckich a stamtąd do wielu krajów europejskich.
Hanza była organizacją skupiającą 150 miast z całej ówczesnej europy i jako związek kupiecki przetrwała do wieku XVII.
Kalisz chętnie odwiedzali królowie polscy, władcą, który w
sposób szczególny umiłował to miasto był król Władysław Jagiełło, gościł on w Kaliszu 25 razy, w dowód swojej miłości i
przywiązania do tego miejsca obdarzył mieszczan przywilejami. W roku 1425 król Władysław Jagiełło w towarzystwie króla
duńskiego Eryka VII spędził w Kaliszu święta wielkanocne.
Kalisz to miasto szczególnie bliskie memu sercu, ujęło mnie
swoim romantycznym charakterem, przepiękną lokalizacją w
„ramionach” Prosny i Swędrni, dostojnym parkiem miejskim,
którego początki sięgają wieku XVI. To prawdziwy klejnot architektury krajobrazu, jest on najstarszym i jednocześnie najbardziej urokliwym parkiem w Polsce. Zaś śródmieście Kalisza
wraz ze swoją klasycystyczną architekturą stanowi kwintesencje piękna i prostoty. Kalisz bywa nazywany Wenecją północy,
min z uwagi na dużą liczbę mostów, obecnie w mieście znajdują się 33 czynne mosty. Kalisz zapewne wart jest poznania
a już na pewno pokochania.
Wszystkim tym którzy pragnął dogłębniej poznać historię
naszego miasta powiatowego polecam gorąco książkę Pana
Władysława Kościelniaka pt. „Kalisz. Przewodnik” oraz jego
artykuły publikowane w weekendowym wydaniu „Ziemi kaliskiej”. W tym roku przypada 750 lecie lokacji miasta Kalisza.
Autor: J. Ambroziak
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WINCENTY WITOS –
NOWYM NAKWASINIE

PATRON SZKOŁY PODSTAWOWEJ W

Jest Patronem szkoły od 1991 roku, 21 stycznia corocznie obchodzona jest w szkole rocznica jego urodzin.
Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 roku w
Wierzchosławicach, niedaleko Krakowa. Pochodził z rodziny chłopskiej, jego życie było bardzo trudne i mozolne.
Stał się postacią godną pamięci narodowej. Z biografii
jego dowiadujemy się, że do szkoły chodził bardzo krótko, nie dlatego, że mu się nie chciało, lecz dlatego iż w
domu panowała bieda, musiał zajmować się zarabianiem
na utrzymanie siebie oraz członków rodziny. Jednak był
człowiekiem, który sam w drodze własnego samokształcenia zdobył wielka wiedzę (od wczesnych bardzo dużo czytał). Można nawet śmiało powiedzieć, że osobowość tego
człowieka ukształtowały dwa czynniki: praca w gospodarstwie i książki lub inaczej, praca umysłowa i fizyczna.
Bardzo interesował się przeszłością, poznawał historię
narodu polskiego. W przyszłości sam został przywódcą
narodu polskiego, w swym życiu kierował się rozsądkiem i prawdą. Formułował on takie oto wskazania życiowe: prawdę mówić, prawdą się kierować, prawdy żądać i
prawdy dochodzić. Jakże cenne i mądre były i nadal są
to sformułowania.
Walcząc o interesy chłopów, starał się nigdy nie zaszkodzić narodowi polskiemu. Mimo, że pochodził ze stanu chłopskiego nie obce mu były problemy ojczyzny, wręcz
bardzo się nimi interesował.
Mając 21 lat przystąpił do utworzonego Stronnictwa
Ludowego, tam rozpoczął swoją działalność polityczną. Był
to rok 1895 znalazł się wśród wielu innych działaczy, z którymi walczył o odzyskanie niepodległości. Brał także czynny udział w organizowaniu kraju po odzyskaniu wolności.
W roku 1920 powierzono mu misję utworzenia rządu.
Następnie w roku 1923 powtórnie stanął na czele rządu.
Jednak były to lata bardzo burzliwe, okresy ciągłego poszukiwania, rozwiązania wielu trudnych spraw niepodległościowych. Po raz trzeci w roku 1926 ponownie objął
funkcję tworzenia gabinetu rządu. Miał jednak w kraju wielu
przeciwników, często musiał znosić zniewagi. Jednak zawsze dobro kraju stawiał na pierwszym miejscu.
Zmarł 31 października 1945 roku, pochowano go w kościele Mariackim w Krakowie. Chłopskiego przywódcę pożegnali przedstawiciele ówczesnego rządu.
Jest postacią historyczną, godną naśladowania za swój
upór i pracowitość w dążeniu do zdobywania wiedzy oraz
za swój wielki patriotyzm. Warto przytoczyć treść hasła,
które widnieje pod tablicą patrona w szkole: ,,Nie dość jest
aby uczeń chodził do szkoły tylko po to , aby nie był
analfabetą, ale trzeba koniecznie aby uczeń wychodził ze
szkoły Polakiem’’.
Oprac.: H. Tomczyk

VII TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W NOWYM NAKAWSINIE
W dniach 24 – 25 marca 2007 w Nowym Nakwasicie odbył
się Turniej Tenisa Stołowego w Nowym Nakawsinie. Organizatorami zawodów tenisowych byli: Urząd Gminy Koźminek,
Powiatowe Zrzeszenie LZS, UKS „Olimpik” z Nowego Nakwasina oraz Szkoła Podstawowa z Nowego Nakwasina.
W sobotę odbyły się zawody dla kategorii: młodzików, kadetów oraz juniorów dziewcząt i chłopców. Natomiast w niedziele
odbyły się rozgrywki w kategoriach: seniorów, seniorek i weteranów. Do zawodów łącznie przystąpiło ponad 100 uczestników.
Na zawody przybył Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, który dokonał otwarcia zawodów. Zwycięzcy turnieju otrzymali
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dyplomy i puchary, ufundowane przez Gminę Koźminek oraz
Wielkopolski Zarząd LZS w Poznaniu. Uroczystego wręczenia
pucharów dokonali w imieniu Wójta Gminy Koźminek: Sekretarz Gminy Henryk Muszyński oraz Prezes UKS „Olimpik” Pani
Halina Tomczyk.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
Młodziczki:
1. Kędzia Justyna
- UKS ,,Maraton’’ Moskurnia,
2. Domagała Justyna - UKS,, Maraton’’Moskurnia,
3. Kowalska Paulina
- UKS ,,Maraton’’ Moskurnia,
Młodzicy:
1. Matysiak Daniel
- Zespół Szkół w Chlewie,
2. Kowalkiewicz Maciej - Zespół Szkół w Chlewie,
3. Jaśkiewicz Daniel
- LZS ,,Olimpia’’ Brzeziny,
Kadetki:
1. Tomczyk Paulina
- UKS ,,Maraton’’w Moskurni,
2. Mańka Elwira
- Zespół Szkól w Chlewie,
3. Wiśniewska Dorota - Zespół Szkól w Chlewie,
Kadeci:
1. Grochowski Marcin - SP Odolanów,
2. Rosiak Patryk
- LZS ,,Olimpia’’w Brzezinach
3. Wypyszyński Krzysztof - UKS,,Maraton’’w Moskurni,
Juniorki:
1. Kałużna Beata
- Zespół Szkół w Chlewie,
2. Klupa Marta
- Zespół Szkół w Chlewie
Juniorzy:
1. Łukasz Patryk
- Szkoła Podstawowa w Rajsku,
2. Janiak Janusz
- Zespół Szkół w Chlewie,
3. Jaśkiewicz Konrad -Zespół Szkól Ogrodniczych w
Opatówku,
Seniorki:
1. Wrzos Paulina
- LZS „Wrzos” Stobno,
2. Wrzos Emilia
- LZS „Wrzos” Stobno,
3. Humelt Kamila
- LUKS „Olimpik” Nowy Nakwasin
Seniorzy:
1. Spławski Maciej
- LZS „Piast” Karski,
2. Marcinkowski Karol - LZS Rozdrażew,
3. Spławski Tomasz
- LZS „Piast” Karski,
Weterani :
1. Marcinkowski Zenon - LZS Rozdrażew,
2. Sokołowski Jerzy
- Kalisz,
3. Raryta Sławomir
- Kalisz,
Samorządowcy:
1.Kasperski Marian
- LZS „Olimpia” Brzeziny
Autor: H. Tomczyk

Turniej Tenisa Stołowego w Nowym Nakwasinie. Fot. M. Kaczmarek
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OFERTA EDUKACYJNA DLA GIMNAZJALISTÓW
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W L I S K O W I E
U L . L E Ś N A 1 , TEL.(062) 76 34 042
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 lata – z rozszerzonym programem nauczania języków obcych (niemiecki i angielski)
TECHNIKUM - 4 lata
EKONOMICZNE - zawód: technik ekonomista
AGROBIZNESU- zawód: technik agrobiznesu
HANDLOWE
- zawód: technik handlowiec
OCHRONY ŚRODOWISKA - zawód: technik ochrony środowiska
GEODEZJI – zawód: technik geodeta
Do dyspozycji uczniów jest:
kawiarenka internetowa
sala gimnastyczna
siłownia
radiowęzeł
sprzęt audiowizualny
skomputeryzowana biblioteka
Nasza szkoła:
organizuje i umożliwia odbywanie praktyk zagranicznych w
Niemczech
pozalekcyjne zajęcia sportowe
zajęcia w kółku artystycznym, dziennikarskim, ekologicznym i klubie strzeleckim
zapewnia stypendia socjalne i naukowe
zakwaterowanie w internacie z pełnym wyżywieniem

IX KOŹMINECKI WYŚCIG O PUCHAR WÓJTA GMINY KOŹMINEK
31.03.2007 r. odbył się IX wyścig kolarski w lasku „Brzezinka”. Zawody zakończyły się pełnym sukcesem zawodników
UKS „Koźminianka”.
W kategorii klas II i III wygrał Dawid Łączkiewicz z Koźminka który jest uczniem drugiej klasy szkoły podstawowej, drugi
był Sebastian Matusiak z SP 18 Kalisz a trzeci Jakub Szydłowski z Koźminka. W tej samej kategorii wśród dziewcząt
triumfowała Anna Tomczyńska z Koźminka przed Aleksandrą
Zwierz z Biadek.
W wyścigu klas IV zwyciężyła reprezentantka klubu z Koźminka Klaudia Antczak przed Wiktoria Stefańską ze SP w
Szczurach i Moniką Molką z Woli Droszewskiej. Wyścig chłopców zdominowali reprezentanci Woli Droszewskiej: Dawid Kasperkiewicz, Bartosz Chodyła oraz Paweł Jakubowski.
W kategorii klas V podwójne zwycięstwo odniosły dziewczynki z Koźminka: Łucja Pietrzak przed Joanną Dębową,
trzecie miejsce zajęła reprezentantka Biskupic Zabarycznych
Milena Pogorzelak. Podium w wyścigu chłopców ponownie
było w większości zajęte przez reprezentantów SP Koźminek.
Pierwsze miejsce zajął Mateusz Łuczak drugie Damian Błaszczyk z Biadek a trzecie Michał Tomczyński.
Bezkonkurencyjna w kategorii młodziczek była reprezentantka UKS „Koźminianka” Katarzyna Dębowa, która na dystansie 8 okrążeń zdublowała wszystkie swoje przeciwniczki.
Drugie miejsce zajęła Sylwia Kowalczyk z KTK Kalisza trzecie
Magdalena Pogorzelak z Antonina. W wyścigu młodzików po
walce do ostatnich metrów zwyciężył reprezentant Antonina
Robert Lewandowski przed Rafałem Stanisławskim z Koźminianki. Szóste i siódme miejsce zajęli inni reprezentanci Koźminianki Jakub Tomczyński i Dominik Gałczyński.
Na zakończenie odbyły się wyścigi w kategorii juniorów i
juniorek młodszych. W kategorii dziewcząt zwyciężyła Sabina
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Napieralska z Antonina przed Natalią Wiśniewską z Raszkowa, zaś w kategorii chłopców podium zajęli wyłącznie reprezentanci UKS-u Trójki Jarocin: Mateusz Kaczmarek Adrian
Żurek i Krzysztof Turkiewicz.
Autor: D. Kupaj

Wysportowane dziewczęta z SP w Koźminku. Fot. Archiwum

RODZICE PAMIĘTAJCIE!
Wyścig kolarski MTB w Koźminku. Fot. Archiwum

SUKCESY SPORTOWE
KOŹMINKA

UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z

W dniu 27 lutego 2007r, w Koźminku odbyły się Mistrzostwa
szkół podstawowych w piłce siatkowej. W finale rywalizowali
uczniowie ze szkół podstawowych z Koźminka i Żelazkowa. Mecz,
niestety zakończył się niepomyślnie dla chłopców z Koźminka.
Przegrali 2:1 i ostatecznie zajęli 2 miejsce.
W dniu 17.04.2007r, także w Koźminku odbyły się Mistrzostwa
Kaliskiego Powiatu Ziemskiego w piłkę nożną. W rozgrywkach
uczestniczyli uczniowie z Brzezin, Dzierzbina i Koźminka. Jako
pierwsze grały ze sobą drużyny z Koźminka i Brzezin. Nasi chłopcy strzelili trzy gole, dzięki temu wygrali. Następnie zagrali chłopcy
Koźminka i Dzierzbina. Przez cały mecz nasi zawodnicy prowadzili
1:0. Niestety, w ostatnich dwudziestu sekundach meczu Dzierzbin
strzelił bramkę i spotkanie zakończyło się remisem. Ostatni mecz
tego dnia rozegrały grupy Dzierzbina i Brzezin. Brzeziny przegrały
3:1 z Dzierzbinem.
1 miejsce Dzierzbin
2 miejsce Koźminek
3 miejsce Brzeziny
18.04.2007 roku w Opatówku odbyły się Mistrzostwa Kaliskiego
Powiatu Ziemskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym chłopców i
dziewcząt szkół podstawowych. W zawodach uczestniczyło siedem zespołów chłopców i sześć dziewcząt
1 miejsce zajęli chłopcy i dziewczęta z Koźminka
2 miejsce zajęły dziewczęta z Iwanowic i chłopcy z Godzieszy
3 miejsce zajęli chłopcy i dziewczęta z Piotrowa.
Oprac.: P. Janiak

Młodzi sportowcy z SP w Koźminku. Fot. Archiwum
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Wkrótce lato i upragnione przez dzieci – wakacje. Wasze
dziecko w czasie wakacji może napotkać wiele niebezpieczeństw. Aby uchronić dzieci od wypadku, musicie nauczyć
prawidłowych zachowań. Za każdym razem, gdy jesteście z
dzieckiem, przestrzegajcie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dziecko będzie Was naśladować.
Wasze dziecko będzie bezpieczne:
W domu:
– Jeśli zapewnicie mu odpowiednie miejsce, w którym będzie mogło się bawić.
– Jeśli zadbacie o odpowiednie zabezpieczenie instalacji
elektrycznej, gazowej i wodnej
– Schowacie przed dziećmi lekarstwa, aby nie pomyliły ich
ze słodyczami
– Zapiszecie najważniejsze numery telefonów, pod które
mogą dzwonić w razie potrzeby
Na podwórku:
– Musicie koniecznie znać miejsce, w którym Wasze dziecko się bawi
– Kontrolujcie powroty Waszego dziecka do domu
– Nie pozwalajcie na zabawy nocą ani późnym wieczorem
W lesie:
– Bądźcie dla dzieci przykładem, nie śmiećcie, nie porzucajcie butelek, które mogą być przyczyną pożaru
– Nie rozpalajcie ognisk
– Ubierajcie się oraz swoje dzieci w wysokie buty, okrywajcie ciało ubraniem wierzchnim, chroniąc się przed ukąszeniem
żmii i kleszczy
Na ulicy:
– Za każdym razem, gdy jesteście z dzieckiem na ulicy
lub kierujecie jakimkolwiek pojazdem, świećcie przykładem w
przestrzeganiu przepisów drogowych
W wodzie:
– Nie pozwalajcie dzieciom na kąpiele bez opieki osoby
dorosłej
– Pamiętajcie o kąpielach w miejscach strzeżonych
– Nie pozwalajcie dzieciom ani też sami nie skaczcie do
wody na główkę. Grozi to śmiercią lub kalectwem do końca
życia
Na rowerze:
– Zadbajcie o to, aby rower dziecka był sprawny
– Nie pozwalajcie na samodzielną jazdę po drogach publicznych, jeśli dziecko nie posiada karty rowerowej
Pamiętajcie kochani rodzice o tych i wielu innych zasadach
bezpieczeństwa, a wakacje na pewno będą dla Was i Waszego dziecka przyjemnością.
INFORMATOR KOŹMINECKI
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Miłego wypoczynku wszystkim Rodzicom oraz ich Dzieciom
życzy Zespół Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Koźminku w składzie: Ewa Olejnik, Grażyna Siewieja, Mariola Dorota
Józefiak, Wioletta Domagała.

KONKURS JĘZYKOWY W SZKOŁACH
W dniu 20 kwietnia 2007 roku na terenie gminy Koźminek,
odbyła się piąta edycja konkursu gminnego wiedzy z języka angielskiego. Konkurs rokrocznie organizowany pod patronatem
Wójta Gminy Koźminek jest przeznaczony dla uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjum. Rywalizację językową organizuje wspólnie Urząd Gminy Koźminek i szkoły z terenu gminy.
Każda szkoła podstawowa wystawiła swoją drużynę, która
reprezentowała ją na konkursie. Uczniowie wzięli udział w dziewięciu konkurencjach zespołowych oraz jednej indywidualnej
na mistrza słówek. Uczniowie musieli min. podać tytuły prezentowanych utworów muzycznych, dokonać tłumaczenia z języka
angielskiego na polski, wykazać się znajomością słówek, opisem postaci oraz odpowiedzieć na pytania związane z Wielką
Brytanią, jak również znanymi postaciami z życia Anglii. Jury
w skład którego weszli: Przewodnicząca Justyna Brodziak (nauczyciel języka angielskiego z Opatówka), Agnieszka Cieplucha
(Metodyk ODN z Kalisza) oraz sekretarz komisji Mariusz Kaczmarek (Urząd Gminy) w ostatecznym werdykcie przyznało:
I miejsce zespołowi ze SP w Koźminku w skład którego weszli: Mikołaj Więckowski, Agata Ziąbkowska, Ewelina Witczak,
Tomasz Jaśkiewicz i Jakub Buchnajzer,
II miejsce zespołowi ze SP w Moskurni w skład którego weszli: Sylwia Rachańska, Justyna Domagała, Małgorzata Borkowska, Natalia Kwaśna i Justyna Nowak,
III miejsce zajął zespół gospodarzy SP z Nowego Nakwasina
w składzie: Paulina Trzcińska, Izabela Mańka, Kamil Janicki,
Kamil Śledź oraz Marcin Borowicz.
Tytuł mistrza słówek przypadł Mikołajowi Więckowskiemu z
Koźminka.
Przygotowaniem konkursu z ramienia szkół zajęły się panie:
Magdalena Michalak (SP Nowy Nakwasin), Magdalena Morawska (SP Moskurnia), Katarzyna Jarzębska i Anna Szymańska
(SP Koźminek).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Gminę Koźminek oraz prywatne firmy z Koźminka i
Kalisza (które pragnęły jednak pozostać anonimowe). Wszystkim fundatorom nagród serdecznie dziękujemy za wsparcie idei
popularyzacji nauki języków obcych wśród naszych uczniów. W
imieniu Wójta nagrody wręczył Sekretarz Gminy Henryk Muszyński.
Dziękujemy także dyrekcją wszystkich szkół za bardzo dobrą
współpracę przy organizacji konkursu. Poniższa fotografia prezentuje uczestników konkursu ze szkół podstawowych.
Autor: M. Kaczmarek

Konkurs angielski w Szkołach Podstawowych. Fot. M. Kaczmarek
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KONKURS JĘZYKOWY W GIMNAZJUM
W dniu 20 kwietnia odbył się także konkurs językowy dla
uczniów gimnazjum. Wzięło w nim udział 54 gimnazjalistów,
którzy mieli do napisania test gramatyczny – leksykalny.
Poziom napisanych testów był bardzo wysoki. Ostatecznie
I miejsce zajął: Mateusz Golatowski z klasy III c, II miejsce
Monika Marszał z klasy II a, a III miejsce Dagmara Górska z
klasy III c.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez
prywatne firmy z terenu gminy Koźminek (które pragnęły jednak pozostać anonimowe), siedem osób otrzymało drobne
upominki, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali gadżety
gminne ufundowane przez Gminę Koźminek. Nagrody w imieniu Wójta wręczył Sekretarz Gminy Henryk Muszyński.
Autor: M. Kaczmarek

OGŁOSZENIE OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
KOŹMINKU

W

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu,
Zespół Doradczy w Koźminku informuje, że przyjmuje zapisy
rolników na następujące szkolenia:
- chów bydła mięsnego, szkolenie wyjazdowe w Bieganowie w województwie lubuskim,
- ochrona roślin szkolenie 2- dniowe w Koźminku.
Szczegółowych informacji udzielają doradcy w Zespole Doradczym w Koźminku (pokoje nr 36 i 37) tel. 062 76 37 169.
Autor: Cz. Kubicki

„SOBÓTKĘ CZAS ZACZĄĆ...”
Taką nazwę nosi obrzęd, który jest pozostałością po pogańskich obrzędach. Związany jest z letnim przesileniem
Słońca i obchodzony do dziś w najkrótszą noc w roku: z 23
na 24 czerwca. Pod wpływem Kościoła obchodzono go na
cześć św. Jana Chrzciciela, którego urodziny przypadają
na dzień 24 czerwca.
Wierzenia i obrzędy świętojańskie w szczególny sposób
łączą się z ziołami i roślinami. Powszechnie wierzono, że
łopianem i bylicą można skutecznie odstraszyć czarownice
i demony oraz wszelkie zło. Dlatego też w wigilię św. Jana
zawieszano te zioła na drzwiach domów, wtykano w strzechy, okna i płoty. Miały też moc leczniczą: zebrane w tym
okresie liście łopianu leczyły ból głowy.
Szczególną troską otaczano też warzywa: kapustę, czosnek, cebulę. Wierzono, że kapusta szczególnie obrodzi,
gdy, przed św. Janem zostanie opielona z chwastów, należało też przed tym dniem powiązać czosnek, aby rósł w
główki i „nie uciekł do ziemi”. Kobiety robiły też „węzły na
szczypiorze cebuli, aby lepiej się wiązały”.
Wieczór i noc świętojańska była porą cudów, twierdzono
nawet, że „na św. Jana Słońce kłania się ziemi dwa razy”,
tzn. zachodzi dwukrotnie. Już od rana trwały przygotowania do „kupalnocki” lub „Kupały”. Młodzieńcy znosili nad
wodę gałęzie by wieczorem rozpalić ogniska. Chłopcy skakali przez płonący ogień, natomiast dziewczęta tańczyły
wokół niego śpiewając pieśni, w których prosiły św. Jana
o miłość i udane małżeństwo. Dziewczęta przywiązywały
wianki z polnych i ogrodowych kwiatów do deseczek, zapalały ustawione w środku świece i rzucały je na wodę. Jeśli wianek płynął bez przeszkód lub wyłowił go ukochany,
oznaczało to szybki ślub i szczęśliwe życie.
W tę niezwykłą noc śmiałkowie o czystych sercach udawali się na poszukiwanie kwiatu paproci. Ten, kto zdołałby
go znaleźć, miałby zapewnione bogactwo, szczęście i dar
przewidywania przyszłości. Dziewczęta zaś szukały ziela miłości – za takie uchodził nasięźrzał, czyli języcznik
– gatunek paproci występujący w lasach. Miał on zapewnić
15
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powodzenie i miłość ukochanego.
Jaka szkoda, że z tego starego, słowiańskiego obrzędu pozostał w niektórych naszych wsiach zwyczaj palenia
ognisk ze zużytych opon samochodowych.
Autor: E. Wypyszyński

PAŁAC W KOŹMINKU
Turysta przybywający do Koźminka obowiązkowo powinien
skierować swoje kroki do urokliwego parku, w którym wznosi
się późnobarokowy dwór z II połowy XVIII wieku.
Jest on jednym z najciekawszych przykładów architektury
dworskiej w tej części Wielkopolski. Usytuowany jest w parku
o powierzchni około 6 ha, w którym znajdują się pomnikowe
okazy drzew, m.in. buk pospolity, dąb szypułkowy i białe topole oraz olbrzymich rozmiarów platan klonolistny. Obok parku
znajduje się rozległy staw, w którego wodach odbija się pałac
oraz stojący obok kościół parafialny.
Dwór ten wzniesiony został prawdopodobnie po roku 1759
dla Józefa Kiełczewskiego i jego żony Salomei z Walewskich.
W latach późniejszych wykonano klasycystyczne polichromie ścienne w reprezentacyjnych częściach parteru. Obecny
kształt pałac zawdzięcza przebudowie, jaką przeprowadzono
w latach 1906-1907 staraniem Marii z Mielęckich i jej męża
przemysłowca Tadeusza Hantkego.
Nad całością prac czuwał architekt Jan Heurich młodszy.
Był on znanym warszawskim architektem, budował rezydencje
wiejskie, kościoły i gmachy użyteczności publicznej. W owym
czasie uważany był za prekursora zmodernizowanego klasycyzmu. To wtedy w pałacu przeprowadzono szereg zmian i
dobudowano neoklasycystyczne portyki.
Dwór jest murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony.
Dach mansardowy, kryty dachówką z lukarnami w ozdobnych,
drewnianych obramieniach, które odnowiono w 1907 roku na
wzór pierwotnych.
Piwnica i kuchnia parteru przykryta sklepieniem kolebkowym z lunetami, natomiast pozostała część parteru i poddasza
przykryta stropem drewnianym z podsufitką.
Dwór pobudowano na rzucie prostokąta z elewacją frontową zwróconą na południowy wschód. W jej części centralnej
znajduje się portyk z dwoma parami kolumn w stylu jońskim
nakrytych dwuspadowym zadaszeniem, w którego części dolnej umieszczono ozdobne kasetony.
Od strony północnej całość elewacji dopełnia neoklasycystyczny portyk z 4 kolumnami, przez który wchodzi się do holu
głównego, z którego prowadzą schody wewnętrzne na poddasze. Po obu stronach holu usytuowane symetrycznie kuchnia
z jadalnią i salon oraz sypialnia z alkową i łazienką.
Elewacje tynkowane, z zachowanymi elementami dekoracji
architektonicznej, urozmaicone gzymsami i pilastrami.
Otwory okienne i drzwiowe płasko przesklepione z ozdobnymi opaskami.
Obok dworu wybudowano w II połowie XVIII wieku lamus
na planie kwadratu, z dachem namiotowym przykrytym dachówką. Nie zachował się do dziś – został rozebrany w latach
50-tych.
Zachowała się natomiast neogotycka oficyna z końca XIX
wieku pobudowana staraniem Mielęckich. W okresie międzywojennym zamieszkana była przez ogrodnika. Obecnie odnowiona z zachowaniem elementów architektonicznych.
Według mapy z 1940 roku podwórze dworskie rozplanowane było na rzucie wąskiego prostokąta z dwoma wjazdami od
strony Złotnik.
Z dawnych zabudowań pozostały tylko neogotycka wozownia z końca XIX wieku, zaadoptowana na warsztat oraz z tego
samego okresu spichlerz, murowany z cegły, piętrowy z użytkowym poddaszem. Całość zabudowań dworskich dopełniały
murowana obora, stodoła i szopa na nawozy. Do parku przy-
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legał też kurnik oraz mała szklarnia.
Część folwarczna jeszcze do 1945 roku składała się także z kolonii domów folwarcznych, położonych przy drodze do
Pietrzykowa.
Obecnie otoczenie dworu zyskało na wyglądzie dzięki przeprowadzonym pracom w parku: wybrukowano alejki, założono
oświetlenie, a od strony drogi do Złotnik otoczono stylowym
ogrodzeniem.
Warto wybrać się na spacer do parku, szczególnie późnym
wieczorem, kiedy to pałac zyskuje na wyglądzie dzięki umiejętnie zastosowanemu podświetleniu. A może przy odrobinie
szczęścia spotkamy niewielką postać w generalskim mundurze przechadzającą się w milczeniu parkowymi alejkami. To
duch Napoleona, który, jak głosi miejscowa legenda, miał nocować w pałacu podczas słynnej wyprawy na Moskwę.
Autor: E. Wypyszyński

DOŻYNKI POWIATOWO – GMINNE
W dniu 26 sierpnia 2007 roku, w Koźminku odbędą się Dożynki Powiatowo-Gminne. Święto Plonów jak co roku rozpocznie uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Koźminku.
Po mszy korowód dożynkowy przejdzie na stadion sportowy w
Koźminku, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości.
Gospodarzem tegorocznych dożynek jest sołectwo Dąbrowa na czele z Radnym Sławomirem Wróblem.
Jak co roku organizatorzy przewidzieli dla wszystkich darmowe swojskie jadło, które będzie rozdawane wszystkim
mieszkańcom i gościom.
O godzinie 17.00 rozpocznie się występ zespołu biesiadnego Mirka Jędrowskiego ze Śląska, który potrwa do godziny
21.00. Jest to jeden z najlepszych zespołów biesiadno-kabaretowych, który znany jest nie tylko w Polsce, ale także poza
granicami naszego kraju. Dożynki zakończy zabawa taneczna
z zespołem „RETRO”, która planowana jest do godziny 23.00.
Nad bezpieczeństwem bawiących się będzie czuwać Agencja
Ochroniarska „Cobra” z Kalisza.
Patronat medialny nad imprezą sprawuje Radio „Centrum”
Kalisz.

CZY WIESZ, ŻE...
- Krzyżacy trzykrotnie napadali i palili Koźminek. Ostatni ich
najazd miał miejsce w roku 1331, kiedy to wojska zakonne w
drodze z Uniejowa na Sieradz i Kalisz gruntownie zniszczyły
miasto. Prawdopodobnie też wcześniej – w 1241 roku miasto
ucierpiało od najazdu tatarskiego.
- W 1812 roku przez Koźminek przemaszerowały wojska
napoleońskie w drodze na Moskwę. W czasie odwrotu w roku
1813 ścigane przez Rosjan usypały na polach Koźminka, na
tzw. ”Zapuście” okopy. Odnalezione tu kości ludzkie są dowodem, że musiała rozegrać się w tym miejscu krwawa bitwa.
- Dawniej Koźminek leżał po obu brzegach Swędrni, „na
wzgórzach Tymianka” oraz wydłużał się na północny – wschód
w stronę Pośrednika i Osuchowa.
- W roku 1793 w mieście było 111 domów, z tego 89 krytych
gontem i 22 strzechą oraz 32 stodoły wybudowane poza miastem. Koźminek liczył wtedy 342 mieszkańców.
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