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DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE
W dniu 26 sierpnia 2007 roku w Koźminku odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne w Koźminku. Święto Plonów zorganizowali wspólnie Powiat Kaliski, Gmina Koźminek oraz
Komitet Dożynkowy Sołectwa Dąbrowa na czele z Radnym
Sławomirem Wróblem.
Na Starostów Dożynek wybrano Lesławę Owczarek-Woźniak z Dąbrowy i Sławomira Barczyńskiego z Moskurni.

Wójt gminy Koźminek wita wszystkich przybyłych na uroczystości dożynkowe

Starostowie dożynek z pięknymi bochnami chleba

Dziewczyny sprzedające losy loterii fantowej na dożynkach w Koźminku
Orkiestra dęta z Koźminka na czele korowodu dozynkowego zbliża się
do stadionu sportowego

Wieniec gminy Koźminek przygotowany przez komietet dozynkowy z
Dąbrowy
INFORMATOR KOŹMINECKI

Mirek Jędrowski jego wspaniałe panie. Fot. 6 x M. Kaczmarek
1

INFORMATOR KOŹMINECKI

Zgodnie z tradycją gminy Koźminek o godzinie 13.30 zebrały się pod urzędem gminy delegacje sołeckie oraz delegacje ze wszystkich gmin powiatu kaliskiego niosące chleby i
wieńce dożynkowe. Uformował się korowód dożynkowy, który
przeszedł do kościoła parafialnego w Koźminku na uroczystą
mszę świętą. W korowodzie na czele którego szła orkiestra
dęta z Koźminka, zespół ludowy „Koźminianki” oraz kapela
z Liskowa uczestniczyli także: wielkopolscy parlamentarzyści,
przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, włodarze
miast i gmin powiatu kaliskiego. Starostów dożynek i delegacje
z wieńcami powitał przed kościołem ksiądz proboszcz Zenon
Dereszowski. Po uroczystej mszy świętej korowód dożynkowy
przemaszerował na stadion sportowy, gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości dożynkowych.

Kabareciarze ze Śląska rozpoczynaja występ

Stoisko Leadera na dozynkach powiatowych

Delegacje gmin i sołectw ze swoimi pięknymi wieńcami

Stoisko sztuki ludowej Marii Filipiak z Dąbrowy, obok poeta kaliski
Krzysztof Martyna
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Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i Wójt Gminy Koźminek
Andrzej Miklas osobiście przywitali się ze wszystkimi osobami niosącymi wieńce dożynkowe. Koźminecka orkiestra dęta
odegrała „Rotę” pieśń, która od wielu lat towarzyszy polskim
obrzędom. Obrzęd dożynkowy przeprowadził zespół ludowy
„Koźminianki” wspólnie z kapelą z Liskowa. Starostowie dożynek przekazali uroczyście piękne bochny chleba staroście
kaliskiemu i wójtowi gminy Koźminek. Starosta kaliski podziękował w imieniu swoim i wójta za te piękne dary dożynkowe.
Wśród oficjalnych gości pojawili się min. Posłowie na Sejm
RP Rafał Grupiński, Adam Rogacki, Grzegorz Woźny, Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego Filip Żelazny, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Józef Racki, Wiceprezydent Miasta Kalisza Jacek Konopka, Burmistrz Miasta i
Gminy Stawiszyn Robert Jarzębski, Wójt Gminy Mycielin Jerzy
Matuszewski, Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Kazimierz
Kościelny, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Wujkowski, Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Maja Jankowska, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Andrzej Dolny, Przewodnicząca Rady Miasta Kalisza
Adela Przybył oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Mł. Insp. Maciej Bielan.

Mistrzynie z UKS Koźminianka uczetniczki przejazdu kolarskiego, który co roku towarzyszy dozynkom. Fot. 5x M. Kaczmarek
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Mirek sprawdza zdolności aktorskie publiczności

Oto co gotowi są zrobić niektórzy dla kufla piwa

Panowie dziarsko bawili publiczność

Poseł Adam Rogacki odczytujący list od Prezesa Rady Ministrów

Urocze dziewczyny ze swoim wieńcem dożynkowym
Takich tłumów jeszcze nikt w Koźminku nie widział...

Stoisko Warsztatu Terapii Zajęciowej na dożynkach
INFORMATOR KOŹMINECKI

Widać że panie pękały ze śmiechu w czasie występu kabareciarzy
Mirka. Fot. 8x M. Kaczmarek
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Wspaniały ksiądz dobrodziej, którego wywody wywołały w Koźminku
lawinę śmiechu. Fot. M. Kaczmarek

Oczywiście jak co roku gospodarze tegorocznych dożynek
Sołectwo Dąbrowa przygotowało swojskie jadło, które rozdawano uczestnikom uroczystości. Na dożynkach nie zabrakło
także loterii fantowej, stoisk z zabawkami, watą cukrową i balonikami dla dzieci, dmuchanych zamków i kolejek z wagonikami, stoisk twórców ludowych rękodzieł ze słomy, sizalu, wikliny,
swoje stoiska miały także niektóre gminy powiatu kaliskiego:
Stawiszyn, Godziesze, Mycielin, Lisków, a także szkoła z Liskowa, z Poznania, Warsztat Terapii Zajęciowej w Koźminku,
Lokalna Grupa Działania LGD -7 „Kraina Nocy i Dni”.
Dożynkom powiatowym towarzyszył coroczny objazd kolarski, w którym uczestniczyli mieszkańcy i włodarze poszczególnych gmin powiatu kaliskiego.
O godzinie 17.00 rozpoczął się występ gwiazdy tegorocznych dożynek Mirka Jędrowskiego i jego zespołu w programie
Pt: „Biesiada w swojskim klimacie”. Artyści śpiewali piosenki
biesiadne, opowiadali skecze i dowcipy, organizowali konkursy. Ich kilkugodzinny występ skupił przed estradą skupił około
3 tysięcy ludzi. Ludzie bawili się wspaniale, tańczyli a przerywniki kabaretowe wywoływały wybuchy masowego śmiechu
i radości. Takiego show i takiej dużej liczby ludzi jeszcze w
Koźminku nikt na imprezie plenerowej nie widział. Zarówno
goście jak i mieszkańcy byli zachwyceni dożynkami oraz ich
gwiazdą.
Po zakończeniu występu Mirka Jędrowskiego, rozlosowano
główne nagrody w loterii fantowej ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu i Gminę Koźminek.
Patronat medialny nad dożynkami sprawowały Radio Centrum Kalisz, Ziemia Kaliska i Telewizja Kablowa Teletop dzięki
ich informacji kilka tysięcy ludzi przybyło do Koźminka i mile
spędziło niedzielę na udanej imprezie plenerowej.
Tradycyjne święto plonów zakończyła zabawa taneczna z
zespołem „RETRO”.

SPONSORZY DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH
W KOŹMINKU
Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej o/Koźminek.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Koźminku.
Magdalena Jędrzejak i Wioletta Dobroszczyk Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe S.C. w Nowym Nakwasinie.
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Radliczycach.
Nadleśnictwo Kalisz.
Zakłady Mięsne „Werbliński” z Dębniałek Kaliskich.
Zakłady Mięsne Państwa Solińskich w Brzezinach
Restauracja „Bankietowa” z Liskowa

4

Firma „Gama” Sylwestra Błaszkowiaka z Lipki
Zakłady Mięsne Państwa Bronsiów z Liskowa
Jerzy Wałęsa, Dariusz Jaśkiewicz i Daniel Wałęsa P.P.H.U.
„Rolmax” w Koźminku.
Bogdan i Katarzyna Umerle Ubojnia Drobiu „Gallus” w Koźminku.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kaliszu.
Mirosława i Zdzisław Dziubkowie Gospodarstwo Ogrodnicze
w Koźminku.
Leszek i Michał Marszałowie Piekarnia w Koźminku.
St.& Z. Jakubowscy P.P.-H. „Regent” w Koźminku.
Gospodarstwo Ogrodnicze Państwa Prusów z Radliczyc
Gospodarstwo Ogrodnicze Państwa Janiaków z Oszczeklina
Gospodarstwo Rolne Państwa Kaźmierczaków z Marianowa
Firma „Ład” z Tymianku Państwa Buchnajzerów
Sklep „Hydroterm” Państwa Kopciów z Koźminka
Salon Fryzjersko Kosmetyczny Skowrońscy
Zakład Fryzjerski z Oszczeklina
Apteka „Pod Bliźniakami” w Koźminku
Lekarz weterynarii Polewski
Firma Robót Drogowych pana Krymarysa z Chełmc
Piekarnia „Sezam” Państwa Jakubków z Radliczyc
Państwo Owczarkowie z Pietrzykowa
Państwo Kmiecińscy z Oszczeklina
Ilona i Grzegorz Pawlaczykowie Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi w Koźminku.
Agnieszka i Tomasz Sulejowie Piekarnia w Tymianku.
Kinga i Robert Frątczakowie Hurtownia Art. Budowlanych.
Państwo Wichorscy Zakład Kamieniarski w Koźminku.
Stanisław Leń Stacja Paliw w Pietrzykowie
Sklep Wielobranżowy Robert Poniatowski z Koźminka
Sklep Spożywczy Państwa Spławskich
Sklep motoryzacyjny w Koźminku
Sklep Art. Przemysłowych Państwa Nowaków
Alfreda i Józef Mikołajczykowie Piekarnia Sierzchów.
Maria i Andrzej Zajdlowie Handel Art. Przemysłowymi w Koźminku.
Tadeusz Klimorowski Sklep Art. Mięsnych w Koźminku.
Zofia i Mieczysław Piekarscy Sklep Art. Motoryzacyjnych..
Wojciech Jaśkiewicz Firma Budowlana „Murbet”.
Firma Honda „Reco” Remigiusz Kaźmierczak Opatówek Rogatka.
Andrzej Miklas – Wójt Gminy
Henryk Muszyński – Sekretarz Gminy
Józef Bryła – Przewodniczący Rady Gminy

PODZIĘKOWANIE
Starosta Kaliski i Wójt Gminy Koźminek składają serdeczne
podziękowania Przewodniczącemu Komitetu Dożynkowego
Sołectwa Dąbrowa Sławomirowi Wróblowi, mieszkańcom sołectwa Dąbrowa oraz wszystkim firmom, instytucjom i osobom
które przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia
udanej imprezy dożynkowej.

INWESTYCJE GMINNE
Gmina Koźminek dokonała pojedynczego powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych emulsją asfaltową i grysem
na łącznej powierzchni 27750 m² dróg. Inwestycje wykonano
na następujących odcinkach dróg: Bogdanów (dł. 1500 mb),
Nowy Nakwasin – Pietrzyków (dł. 2200 mb), Ksawerów ( dł.
2850 mb), Oszczeklin (dł. 450 mb) całkowity koszt inwestycji
wyniósł około 150 tys.zł.
Zebrano pobocza z następujących dróg gminnych: Ksawerów (dł. 5700 mb), Oszczeklin – Nowy Karolew (dł. 1600 mb),
Bogdanów (dł. 3000 mb), Nowy Nakwasin – Pietrzyków (dł.
4400 mb) i Debsko (dł. 2250 mb) całkowity koszt inwestycji
wyniósł 54.450 zł.
INFORMATOR KOŹMINECKI
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Przebudowano drogę w miejscowości Młynisko (dł. 730 mb)
wykonując nawierzchnię bitumiczną, łączny koszt inwestycji
wyniósł 275.331,53 zł.
Przebudowano drogę gminną w miejscowości Krzyżówki
(dł. 530 mb) wykonując nawierzchnię bitumiczną, łączny koszt
inwestycji wyniósł 193.452,02 zł.
Inwestycje w miejscowościach Krzyżówki i Młynisko zostały
dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Ponadto Gmina zleciła:
- opracowanie dokumentacji na modernizacje oświetlenia
ulicznego w następujących miejscowościach: Chodybki (przy
drodze powiatowej) i Osuchów,
- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej
wokół zbiornika Murowaniec,
- opracowanie dokumentacji na odmulenie stawów w zespole pałacowo-parkowym w Koźminku.
Dodatkowo w najbliższym czasie gmina ogłosi przetarg na
rozbudowę sieci wodociągowej między Koźminkiem a Nowym
Nakwasinem (dł. 1162 mb), która połączy stacje uzdatniania
wody w Koźminku i Pietrzykowie. Gmina ogłosi także przetarg
na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Dębsko (dł.
400 mb).
Oprac. W. Paszkowski i M. Załecka

Z ŻYCIA RADY GMINY
W dniu 5 lipca 2007 roku odbyła się sesja Rady Gminy
Koźminek. W czasie obrad radni Gminy Koźminek podjęli następujące uchwały:
- ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych dla radnych Rady Gminy oraz diet dla sołtysów
- w sprawie zmian w budżecie gminy,
- w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pietrzykowie
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Działka o pow.
0,0900 ha wyceniona została na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 8.100 zł
- w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
znajdującego się w budynku położonym w Koźminku przy ul.
Nakwasińskiej 16 na okres 10 lat i zwolnienia z obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Lokal wynajęty
zostanie na usługi weterynaryjne,
- w sprawie Regulaminu Zabytkowego Parku w Zespole Pałacowo – Parkowym przy ul. Mielęckiego w Koźminku,
- w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu,
- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania skargi.
Autor: D. Woźniak

za dowód wynosi 30 zł (płatna w kasie urzędu na parterze).
Potrzebne są dwie aktualne fotografie oraz odpis aktu urodzenia lub małżeństwa (jeśli nie został sporządzony w USC
Koźminek).
Osoby pozostające w trudnej sytuacji materialnej mogą
otrzymać z Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Koźminku zasiłek celowy w wysokości 30 zł na dokonanie opłaty
za wydanie dowodu osobistego.
Oprac. Kierownik USC Koźminek

UROCZYSTE OTWARCIE PRZEDSZKOLA
W dniu 3 września 2007r w Szkole Podstawowej w Moskurnia odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego
połączonego z otwarciem przedszkola dla dzieci w wieku od
3-5 lat. Przedszkole to zostało utworzone przez Fundację Familijny Poznań z akredytacją Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu „Europejski Fundusz Społeczny”.
Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Wójt Gminy Koźminek Pan Andrzej Miklas oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Moskurni Pani Magdalena Skowron. Uroczystość Otwarcia Przedszkola rozpoczęła się od części artystycznej małych
przedszkolaków. Program artystyczny składał się z wierszyków i piosenek. Mali przedszkolacy występujący na scenie dali
swym występem popis prawdziwej sztuki aktorskiej.
Punktem kulminacyjnym całej uroczystości było oficjalne
przecięcie „pajęczyny” otwierającej wejście do przedszkola
.Wśród osób nominowanych do w/w czynności byli:
- Wice Prezes Fundacji Familijny Poznań Pan Mateusz
Krajewski,
- koordynator regionalny Pan Marcin Burzyński,
- wójt Gminy Koźminek Pan Andrzej Miklas,
- dyrektor Szkoły Podstawowej w Moskurnia Pani Magdalena Skowron,
- wychowawczyni przedszkola Pani Romana Oczkowska,
- rodzic dzieci Pani Agnieszka Kasprzak oraz dzieci uczęszczające do przedszkola.
Integralna częścią całej uroczystości było poświęcenie
przedszkola przez proboszcza naszej parafii Ks. kanonika
Jana Dominiaka. Uroczystość Oficjalnego Otwarcia Przedszkola połączonego z Rozpoczęciem Roku Szkolnego zakończyło się słodkim poczęstunkiem zorganizowanym i przygotowanym przez rodziców dzieci.
Autor: R. Oczkowska

JUŻ DZIŚ WYMIEŃ STARY DOWÓD OSOBISTY NA NOWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Koźminku przypomina i informuje, że z dniem 1 stycznia 2008 roku tracą ważność
stare dowody osobiste.
Nie należy czekać do ostatniej chwili i jak najszybciej złożyć
wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości. Pozwoli
to Państwu uniknąć długiego stania w kolejce oraz uniknąć
długiego oczekiwania na wydanie nowego dokumentu.
Po 1 stycznia 2008 roku jeśli nie będziecie Państwo posiadać nowego dowodu osobistego to: - nie załatwicie żadnych
formalności w urzędzie,
- nie dostaniecie kredytu,
- nie wypłacicie pieniędzy z banku,
- nie załatwicie żadnych formalności u notariusza,
- nie załatwicie także wielu innych spraw.
Zapraszam do Urzędu Gminy, do pokoju nr 11 na pierwszym piętrze, gdzie można pobrać wniosek na dowód, opłata
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Symboliczne przecięcie wstęgi. Fot. Archiwum
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2007 z dnia 23 maja 2007 roku (w sprawie przeprowadzenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w
2007 roku) załącznik nr 1 rozdz. VII pkt. 4 zdanie 10, zarządzam co następuje:

Dzieci z przedszkola w Moskurni. Fot. Archiwum

LEADER+ SZANSĄ NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
Inicjatywa Leader jest podejściem całościowym, którego celem jest przyczynienie sie do aktywizacji społeczności wiejskich
poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do
planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, które spowodują
przyspieszenie rozwoju wsi i gmin wiejskich. Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze
zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich
rozwiązania. Promowanie działalności programu „Leader+”
odbywa się sukcesywnie na festynach oraz dożynkach wiejskich poprzez wystawę stoiska promocyjnego z informacją o
Leader+ oraz upowszechnianie kultury, zapomnianych obrzędów czy też lokalnego folkloru ludowego.
Chcielibyśmy Państwa zaprosić do uczestnictwa w programie poprzez czynne branie udziału w imprezach promocyjnych, oraz korzystanie z usług jakie oferujemy w biurze
stowarzyszenia, które mieści się w Urzędzie Gminy Koźminek,
pok. nr 39.
Zapraszamy na festyn promocyjny połączony z I Międzygminnym Festiwalem Piosenki Dziecięcej „Decyma”
który odbędzie się 23 września 2007 r. na terenie zbiornika
wodnego „MUROWANIEC”
Program Festynu:
- Pokaz mody dziecięcej i quiz o LGD7
- Występ grupy HEXY i Słoneczek z Koźminka
- Gwiazda wieczoru – znany zespół muzyczny
- Loteria fantowa nagrody główne telewizor i rower górski
- Zabawa taneczna z zespołem „Savoy”
Pokaz sztucznych ogni o godz. 21.00
Prezentacja firm z obszaru „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”
Wystawa zdjęć prezentująca teren LGD 7
Dla odwiedzających festyn darmowy żur staropolski z kiełbasą i pieczywem
Serdecznie Zapraszamy
Zarząd Stowarzyszenia
„LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”

ZARZĄDZENIE NR 28/2007
WÓJTA GMINY KOŹMINEK
Z DNIA 12 LIPCA 2007
W SPRAWIE DECYZJI O WYBORZE OFERT I UDZIELENIE DOTACJI
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Koźminek nr 21/
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§1
1. W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację
zadania pn. „Otwarty konkurs ofert na realizację w formie
wspierania zadań publicznych Gminy Koźminek, w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu w 2007 roku” informuję, że do wykonania zadania zostały wybrane i zaakceptowane następujące
organizacje pozarządowe:
1) Uczniowski Klub Sportowy „Maraton” ze Szkoły Podstawowej w Moskurni
– dotację w wysokości 8000 zł.
2) Klub Sportowy „Pelikan” z Nowego Karolewa
– dotację w wysokości 3000 zł.
3) Uczniowski Klub Sportowy „Koźminek” z Gimnazjum w
Koźminku
– dotację w wysokości 3 000 zł.
4) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimpik” ze Szkoły
Podstawowej w Nowym Nakwasinie
– dotację w wysokości 1700 zł.
5) Uczniowski Klub Sportowy „Koźminianka” ze Szkoły
Podstawowej w Koźminku
– dotację w wysokości 8500 zł.
6) Ludowy Klub Sportowy „Swędrnia” z Koźminka
– dotację w wysokości 1300 zł.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Promocji i Sportu oraz P.Poż. Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Koźminek
/-/ Andrzej Miklas

JUBILEUSZ 50- LECIA
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębsku ma już 50
lat. W dniu 12 sierpnia 2007 roku, odbyły się przy strażnicy uroczystości związane z obchodami 50-lecia istnienia jednostki. Do
obchodów druhowie przygotowywali się od roku. Powołano komitet organizacji obchodów w skład którego weszli min. Prezes
OSP Dębsko Sylwester Jasiński, Sołtys wsi Dębsko Bożena Jasińska oraz Stanisław Spychała.
Uroczystości zostały połączone z nadaniem jednostce sztandaru, który został zakupiony z dobrowolnych wpłat mieszkańców
wsi.
Przed uroczystością dzięki wsparciu samorządu gminy Koźminek, mieszkańców gminy i pracowitości druhów udało się w
strażnicy: wykończyć garaż, zaplecze kuchni, odrestaurować
podłogę oraz zakupić nowe okna do strażnicy.
Obchody rozpoczęła msza święta celebrowana wspólnie przez
kapelana straży pożarnej ks. Kanonika Antoniego Janickiego i ks.
Kanonika Jana Chutniczka ze Strzalkowa.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Starosta Kaliski
Krzysztof Nosal, Wójt Gminy Koźminek, Przewodniczący Rady
Gminy Koźminek, Prezes Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej
Grzegorz Poniatowski oraz Wiceprezes Zarządu Powiatowego
OSP RP w Kaliszu Sylwester Błaszczak.
W uroczystości wzięła udział koźminecka orkiestra dęta, delegacji zaprzyjaźnionych jednostek OSP oraz mieszkańcy wsi.
Nowy sztandar przejął poczet druhów w składzie: dh Adam
Tomalak, dh Zdzisław Wesołowski i dh Andrzej Brodziński. Komendantem całej uroczystości był dh Andrzej Jamroziak, a całą
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uroczystość prowadził dh Stanisław Spychała.
Z okazji rocznicy nadano odznaczenia i dyplomy od władz
gminnych i strażackich. Wspomniano także pamięć 39 strażaków, którzy zmarli wciągu minionych 50 lat.
Jednostka otrzymała pamiątkowe dyplomy i statuetki od Wójta
i Rady Gminy Koźminek.
Uroczystość zakończyła defilada pocztów i delegacji po której
wszyscy druhowie udali się na posiłek.
Autor: S. Spychała

w Stawiszynie, 31 lipca - w Centralnym Ośrodku Szkolenia
Służby Więziennej w Szczypiornie z okazji promocji absolwentów Szkoły Podoficerskiej SW, 12 sierpnia - w obchodach
50-lecia istnienia jednostki OSP Dębsko, 26 sierpnia - w Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Koźminku.
Ponadto orkiestra dęta występuje podczas uroczystości
kościelnych oraz uświetnia imprezy strażackie, m.in. gminne
zawody pożarnicze i Święto Strażaka.
Autor: N. Sobczak

DWIE INICJATYWY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE

Jubileusz jednostki był okazją do wręczenia odznaczeń

Przekazanie sztandaru jednostce OSP Dębsko. Fot. 2x M. Kaczmarek

WAKACJE NAD MORZEM
Aż czterdzieścioro dzieci wyjechało z naszej gminy na
wakacyjny wypoczynek nad morze. Wszystkie koszty z tym
związane pokryto ze środków pochodzących z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Dzieci wróciły zadowolone,
bogatsze o nowe znajomości i wspomnienia. Niewiele gmin
podobnych do naszej mogło sobie pozwolić na zapewnienie
tak dużej liczbie dzieci wakacyjnego wyjazdu. Dzięki doskonałej współpracy z samorządem, w inicjatywę tę włączyło się
Stowarzyszenie „Tu i Teraz”, zapewniając wielu milusińskim
m.in. brakującą odzież.
Autor: I. Michniewicz

KOŹMINECKA ORKIESTRA DĘTA
Gminna orkiestra dęta w Koźminku, od początku swojego
istnienia, zawsze była mocno związana z życiem gminy. Na
przestrzeni lat nie można było sobie wyobrazić żadnej uroczystości, czy to kościelnej czy państwowej, bez aktywnego
udziału orkiestry. estetycznych wrażeń, budzenie wrażliwości
muzycznej.
Od początku 2007 roku Gminna Orkiestra Dęta w Koźminku brała udział w różnych świętach i imprezach, zarówno w
naszej gminie jak i w dalszych miejscowościach:
19 maja - udział w Zlocie Chórów i Orkiestr Dętych w Licheniu, zlot organizowany jest co dwa lata z okazji urodzin Jana
Pawła II, 8 lipca - w VIII Prezentacjach Orkiestr Dętych OSP
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1. Sportowa Szkoła Życia
To projekt dofinansowany w ramach konkursu przez Ministerstwo Sportu, w którym udział biorą dzieci z grupy samopomocowej Alateen. Przez wiele miesięcy maluchy uczestniczą w różnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych. Jedną z
największych atrakcji stanowią wyjazdy na pływalnię Delfin
do Kalisza. Znakomita większość dzieci na początku bała się
wody – teraz radzą sobie całkiem nieźle (skaczą i pływają).
Zabawy, rywalizacja, świeże powietrze, posiłki – wszystko to
za sprawą projektu „Sportowa Szkoła Życia” opracowanego i
realizowanego przez stowarzyszenie Activita z Koźminka.
Gmina Koźminek może być przykładem dla innych w odniesieniu do współpracy międzysektorowej. Działa tu wiele aktywnych organizacji, które bezinteresownie zajmują się np. dziećmi
czy osobami zagrożonymi marginalizacją. To u nas ogłoszono
konkurs na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury
fizycznej. Dofinansowane zostały z budżetu wszystkie złożone
projekty – 6 klubów sportowych będzie mogło wykazać się
jeszcze większą aktywnością i samodzielnością.
Autor: I. Michniewicz
2. Wioska Indiańska
To projekt otwartych, wakacyjnych spotkań dla dzieci z grupy samopomocowej Alateen, skupionych w świetlicy stowarzyszenia „Tu i Teraz” w Koźminku.
Dzieci bawią się w Indian, co pozwala im przenosić się w
magiczne klimaty dzikiego zachodu. Przebranie zawsze sprawia (nawet u dorosłych), że czujemy się kimś innym, jesteśmy
skłonni robić rzeczy, które w normalnych warunkach wydawałyby się np. krępujące. Udając szamana czy wojownika łatwiej
przychodzi nam mówienie o sobie, przełamywanie wstydu czy
strachu. Dzieci są jeszcze bardzie podatne na takie wpływy.
Niektóre maluchy były bardzo zamknięte w sobie, małomówne. Z każdym dniem widać było zmiany. Chętnie uczestniczyły
we wspólnych zabawach, otwarcie odpowiadając na pytania,
włączając się w różne prace i dużo się śmieją.
W ubiegłym roku z funduszy Gminy zrealizowano projekt
Letnia Szkoła Magii – była to przygoda oparta o historię Harrego Pottera. Pomysł się sprawdził. Kontynuacją jest Wioska
Indiańska, przy czym w finansowanie całego projektu włączyło się stowarzyszenie „Tu i Teraz”. Mamy już gotowy pomysł
na rok kolejny. Na razie jest to tajemnica. W całym przedsięwzięciu duży udział miała pani Maria Buchnajzer, to ona
wykonała większość kostiumów. Ostatnio włączyła się w pracę
grupy pani Ewa Zimniak, która jako wolontariuszka prowadzi
z dziećmi zajęcia logopedyczne, a Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej pokrył koszty ciepłych posiłków.
Autor: I. Michniewicz
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UDANY FESTYN „BEZPIECZNA REKREACJA”

Indianie w gminie Koźminek

Fot. 2x I. Michniewicz

ZAPROSZENIE
Jedyne zajmujące się sprawami społecznymi Stowarzyszenie „Tu i Teraz” w Koźminku zaprasza wszystkich mieszkańców do włączenia się w pracę na rzecz drugiego człowieka.
Można zostać członkiem naszej organizacji bądź po prostu
poświęcić nieco uwagi, wolnego czasu czy serca sprawom
społecznym.
Wszystkie nasze działania mają przyczyniać się do poprawy sytuacji osób potrzebujących. Szczególną troską i opieką
obejmujemy dzieci i młodzież, które są często bezradne wobec własnej trudnej sytuacji.
Kontakt: Iwona Michniewicz, wtorek i czwartek w godz.
10.00 – 16.00 w Urzędzie Gminy.

W dniu 15 sierpnia 2007 roku nad zalewem Murowaniec
odbył się festyn plenerowy pn. „Bezpieczna Rekreacja”. Festyn był pierwszą plenerową imprezą masową zorganizowaną nad zalewem wodnym Murowaniec. Festyn rozpoczęto na
sportowo – I Turniejem Siatkówki Plażowej o Puchar Prezesa
Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej. W zawodach wzięło
udział 10 drużyn amatorskich z terenu powiatu kaliskiego i
ostrowskiego.
Festyn miał w swym głównym celu charakter edukacyjny:
członkowie Warszawskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Polskiego Zrzeszenia Ratowników
Medycznych pod kierownictwem Jakuba Rychlika zademonstrowali pokaz ratowania osoby tonącej jak również pokazy
pomocy przedmedycznej, Druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej z Koźminka pod dowództwem dh Jana Pawlaczyka popisali się swoimi umiejętnościami podczas akcji gaszenia samochodu, następnie jego rozcinania oraz wydobycia z
samochodu poparzonego człowieka. Stowarzyszenie Activita
przygotowało gry i zabawy dla dzieci min: w bule, rzutki oraz
tenis stołowy.
Na festynie „BEZPIECZNA REKREACJA” dobrze bawiło
się kilkaset osób, których nie zawiodła pogoda i organizatorzy, którzy zapewnili uczestnikom moc atrakcji przez cały czas
trwania imprezy. Organizatorami imprezy byli: Zakład Wielobranżowy „SUPREMA” Marek Buchnajzer, Związek Młodzieży
Wiejskiej RP „WICI” Zarząd Koła w Bogdanowie oraz Stowarzyszenie „ACTIVITA” z Koźminka. Jak pokazała ta impreza
wspólne działania różnych organizacji i instytucji z terenu gminy, jak również spoza niej pozwalają zorganizować atrakcyjną
i przyciągającą ludzi imprezę plenerową.
Organizatorzy dziękują sponsorowi głównemu imprezy
Bankowi Spółdzielczemu Ziemi Kaliskiej o/Koźminek z Panem
Prezesem Grzegorzem Poniatowskim na czele za wsparcia
finansowe umożliwiające organizację udanej imprezy plenerowej.
Imprezę zakończyła się zabawą taneczną.
Autor: M. Kaczmarek

JUŻ OD WRZEŚNIA NOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH W KOŹMINKU

I

1.Nauka trwa 2 lub 3 lata. Zajęcia odbywają się w soboty i
niedziele, dwa razy w miesiącu.
2.Absolwenci otrzymują ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ i mają możliwość przy-

KRÓTKA STATYSTYKA
W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2007 roku na terenie gminy Koźminek:
−urodziło się łącznie 45 dzieci, z tego 21 chłopców i 24
dziewczynki,
− zmarło łącznie 58 osób, w tym 35 mężczyzn i 23 kobiety,
− jednocześnie w tym samym okresie 31 mężczyzn i 18 kobiet z terenu naszej gminy wstąpiło w związek małżeński.
Liczba ludności zamieszkałej w gminie:
stan na 31 grudnia 2005 roku: 7619 osób,
stan na 31 sierpnia 2007 roku: 7590 osób (zameldowały się
na terenie gminy 43 osoby, wymeldowały się 50 osoby).
Oprac. J. Nadobna
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stąpienia do matury.
3.Słuchacze otrzymują DARMOWY ZESTAW KSIĄŻEK na
cykl kształcenia.
4.CZESNE tylko 100zł miesięcznie.
5.Placówka wydaje indeksy, legitymacje, zaświadczenia do
WKU, KRUS i ZUS o kontynuowaniu nauki.
6.Podstawowym warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończone 18 lat.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SEKRETARIACIE
ul. Szkolna 1
62-840 Koźminek
tel.: (0 62) 763 84 04( Budynek Gimnazjum)
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SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW GIMNAZJUM
STÓW POLSKICH W KOŹMINKU

IM.

NOBLI-

Rok szkolny 2006/2007 był bardzo udany dla sportowców
z Gimnazjum w Koźminku. W rywalizacji sportowej gimnazjów
powiatu kaliskiego nasza szkoła uplasowała się na drugim
miejscu podobnie jak w roku 2005/2006. W rywalizacji sportowej prowadzonej przez Szkolny Związek Sportowy w Wielkopolsce zajęliśmy 102 miejsce wśród gimnazjów, co jest najlepszym wynikiem w historii naszej szkoły.
Ważniejsze sukcesy na szczeblu powiatu i rejonu:
- I miejsce – mistrzostwa powiatu w drużynowych biegach
przełajowych.
- I miejsce – mistrzostwa powiatu w plażowej piłce siatkowej
chłopców ( Piotr Pietrzykowski, Damian Tomaszewski ).
- II miejsce – mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej chłopców.
- I miejsce – mistrzostwa powiatu w LA( pchnięcie kulą – Ernest Szafran).
- II miejsce – mistrzostwa powiatu w LA ( pchnięcie kulą
– Damian Tomaszewski ).
- I miejsce – mistrzostwa powiatu w LA ( sztafeta szwedzka
chłopców)
- III miejsce – mistrzostwa powiatu w LA( skok w dal – Piotr
Pietrzykowski)
- II miejsce – mistrzostwa powiatu w LA ( rzut oszczepem
– Dawid Janiak)
- I i II miejsce – mistrzostwa rejonu w LA ( pchnięcie kulą
– Damian Tomaszewski, Ernest Szafran).
- I miejsce – mistrzostwa powiatu w aerobiku grupowym
dziewcząt.
- III miejsce – mistrzostwa powiatu w plażowej piłce siatkowej dziewcząt.
- I miejsce – mistrzostwa powiatu w LA ( pchnięcie kulą
– Patrycja Pyrek ).
- III miejsce – mistrzostwa powiatu w LA ( Skok wzwyż –
Matuszczak Monika ).
- III miejsce – mistrzostwa powiatu w LA ( 100 m – Trawkowska Aleksandra ).
- III miejsce – mistrzostwa powiatu w LA ( chód – Frankowska Natalia ).
- I miejsce – mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym ( Tomczyk Paulina).
- III miejsce – mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym (
Tomczyk Paulina)
- III miejsce – mistrzostwa powiatu w LA ( sztafeta szwedzka dziewcząt )

mi przebywają na pastwisku od kwietnia do listopada. Przed
deszczem i wiatrem mogą się schronić pod wiatą. Zwierzęta
nie otrzymują dodatkowej paszy, pastwisko im wystarcza. Dokarmiane są tylko wtedy gdy jest susza i brakuje zielonki. Mają
stały dostęp do wody i dodatków mineralnych. Wycielenia krów
odbywają się na pastwisku. Cielęta ssają krowy do siódmego
miesiąca życia i nie są dokarmiane inną paszą poza zielonką
z pastwiska. Waga siedmiomiesięcznego cielaka wynosi przeciętnie 250 kg. Cielęta w tej wadze są sprzedawanie na export
do Włoch. Żywienie zimowe jest oparte na sianokiszonkach i

kiszonkach z kukurydzy.
Chów bydła mięsnego w tym gospodarstwie jest opłacalny, ponieważ jest mało pracochłonny i tani w żywieniu.
Bydło mięsne nie ma dużych wymagań w zakresie budynków. Najlepiej utrzymywać zwierzęta w oborach wolnostanowiskowych bez uwięzi. Aby obniżyć koszty budowy nowych obór, zaleca się adaptować stodoły i inne
budynki w gospodarstwie. W toku dyskusji stwierdzono,
że w rolnictwie rosną koszty pracy, dlatego należy stosować jak najmniej pracochłonne systemy utrzymywania bydła. Najbardziej ekonomiczny system utrzymania
bydła jest w oborach bezściółkowych na rusztach.
Przedstawiciele firmy uważają że chowem bydła mięsnego powinny zająć się gospodarstwa posiadające
dużą powierzchnię użytków zielonych. Aby zaoszczędzić na zakupie jałówek ras mięsnych, należy swoje krowy krzyżować buhajami ras mięsnych. Mieszańce ras
mięsnych mają wysoką mięsność i wysokie przyrosty.
Rolnicy przy okazji zobaczyli obory dla krów mlecznych. Stado krów mlecznych liczy 270 krów, średnia wydajność od 1 krowy 9400 kg mleka/rocznie. W spotkaniu
z rolnikami wziął także udział pan Jodko dyrektor firmy
PROVIMI-ROLIMPEX.
Planujemy zorganizować następny wyjazd do innej
firmy, ponieważ coraz więcej rolników jest zainteresowanych chowem bydła mięsnego.
Autor: Cz. Kubicki WODR Koźminek

Nauczyciele wychowania fizycznego którzy przygotowywali
młodych sportowców do zawodów to: p. Magdalena Trawkowska, p. Mariusz Pietrzykowski, p. Cezary Pietrzak oraz opiekunka zespołu tanecznego p. Wanda Pietrzykowska.
Opracował: M. Pietrzykowski

WYJAZD

SZKOLENIOWY DO

BIEGANOWA

W dniu 5 lipca 2007 r. grupa rolników z powiatu kaliskiego
wzięła udział w szkoleniu wyjazdowym w Bieganowie w woj.
lubuskim. Gospodarstwo Rolne Bieganów należy do znanej firmy paszowej PROVIMI-ROLIMPEX. Tematem szkolenia była
,,Produkcja żywca wołowego wysokiej jakości”.
Rolnicy obejrzeli 2 stada krów z cielętami pasące się na
pastwiskach. Stado krów rasy mięsnej Limousin i mieszańców
tej rasy liczy w tym gospodarstwie około 750 sztuk. Przewodnikami po firmie byli panowie zootechnicy Mieczysław Rejek
i Eugeniusz Weryszko. Pan Weryszko omówił zasady chowu
bydła mięsnego w gospodarstwie Bieganów. Krowy z cielęta-
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Bydło z gospodarstwa w Bieganowie. Fot. Archiwum
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CYTATY, POWIEDZENIA I PRZYSŁOWIA
„Umiejętność przekonywania ludzi stała się w dzisiejszym
świecie towarem, za który jestem gotów płacić więcej, niż
za jakikolwiek inny” (John D. Rockefeller).
„Nigdy nie mów do innych o sobie, przeciwnie staraj się,
aby to oni mówili o sobie. Na tym polega wielka sztuka
sprawiania bliźnim przyjemności. Wszyscy niby to wiedzą,
ale wszyscy o tym zapominają” (J. de Goncourt).
„W dobrym bigosie ma być boczek tłusty, w dobrym kazaniu Święty Augustyn” (powiedzenie dawnych mnichów).
„Nie można żyć efektywnie bez posiadania informacji”
(Norbert Wiener twórca cybernetyki).
„Przestępcą jest nie tylko ten, kto łamie prawo swego
kraju, lecz także ten, kto gwałci własny język” (Wiktor Landor).
„To czego brakuje mówcy w głębi, stara się nadrobić w
długości” (Monteskiusz).
„Jasność w wysławianiu się jest dowodem uprzejmości
wykształconego człowieka” (Jules Renard).
„Pan Bóg dał człowiekowi jedne usta i dwoje uszu, aby
więcej słuchał niż mówił”.
„Jeśli chcesz dobrze mówić – najpierw naucz się dobrze
słuchać”.
„Nigdy nie przeceniaj fachowości swego audytorium, ale
też nie wolno Ci nie doceniać inteligencji Twych słuchaczy”
(Joseph A. De Vito).
„Zawsze można dorzucić słowo, ale nie sposób wycofać
raz powiedzianego” (Baltazar Gracjan).
„Możesz swych słuchaczy zainteresować, rozbawić,
ostatecznie – rozzłościć, ale na miłość boską, nie zanudzaj
ich”.
„Sztuka mówienia jest trochę jak prostytucja: musisz
znać drobne sztuczki” (Vittorio Orlando).
„Jeśli udało ci się słuchaczy rozśmieszyć, zaczynają
cię słuchać i wówczas możesz im mówić niemal wszystko”
(Herb Gardner).
„Rzeczy, które się widzi, zdają się potężniejsze niż te, o
których się słyszy” (Lord Tennyson).
„Tak naprawdę to ludzi może zjednoczyć tylko lęk i stres”
(Napoleon Bonaparte).
„Z pieniędzmi w kieszeni jesteś mądry, jesteś przystojny – ba nawet umiesz pięknie śpiewać” (przysłowie żydowskie).
„Władza dla człowieka jest jak kość dla psa: choćby go
całe życie karmić trawą, to gdy mu kość pod nos podsunąć,
kłapnie zębami” (E. M. Remarque).
„Słowa są niczym okulary: jeśli nie poprawiają ci wzroku,
to utrudniają widzenie” (Katharine Littelton).
„Każdą strzelbę traktuj jak nabitą. Każdy mikrofon – jak
włączony” (Andrzej Wiszniewski).

Składamy serdeczne podziękowanie pani Wandzie Pietrzykowskiej za jej wspaniałą pracę na rzecz dzieci i młodzieży z
terenu gminy Koźminek.

Grupa Hexy ze swoją instruktorką Wandą Pietrzykowską

Dziewczęta z Hexy

„HEXY”
Zespół „HEXY” istnieje od dnia 01.02.2002 r. do dnia
31.12.2006 r. działał przy Domu Kultury w Koźminku.
Od 01.01.2007 r. działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej
w tej samej miejscowości. Zespół liczy średnio 20 członków;
są to przede wszystkim uczennice i absolwentki Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w Koźminku.
Tancerki biorą aktywny udział w przeglądach tanecznych,
turniejach aerobiku grupowego, uczestniczą w imprezach środowiskowych oraz współpracują z miejscową orkiestrą dętą w
charakterze cheerleaderek. Instruktorką zespołu od początku
jego istnienia do 30.06.07 r. była pani Wanda Pietrzykowska.
Od nowego roku szkolnego pani Wanda przekazuje pałeczkę instruktorską Kamili i Kindze, które są jej wychowankami.
Dziewczyny zajmą się szkoleniem i przygotowaniem grupy
„HEXY” do występów.
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Hexy początki sławetnej grupy. Fot. 3x Archiwum
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GMINNE ZAWODY POŻARNICZE
W dniu 24 czerwca 2007 roku na stadionie sportowym w Koźminku odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny OSP RP w Koźminku, a
współorganizatorem jednostka OSP Gać Kaliska.
Zawody sportowo-pożarnicze spełniają rolę szkolno-treningową, przygotowują strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych.
Pozwalają także na podnoszenie umiejętności w zakresie obsługi
sprzętu pożarniczego.
Dowódcą całych zawodów był Komendant Gminny OSP dh
Dariusz Pietrzak, a odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów Prezes Zarządu Gminnego dh Józef Bryła.
Otwarcia zawodów i przeglądu jednostek ochotniczej straży
pożarnej dokonał Wójt Gminy Koźminek Andrzej Miklas.
Sędziowaniem zawodów zajęli się druhowie z OSP Godziesze, komisji sędziowskiej przewodniczył kpt. Sławomir Kotański
z PSP Kalisz. Ponadto w sekretaricje komisji pracowali dh Stanisław Spychała, pani Marzena Brodzińska, oraz pani Monika
Nowak z urzędu gminy Koźminek.
W zawodach wzięło udział 10 jednostek straży z terenu naszej
gminy. W kategorii A męskiej brały udział następujące jednostki:
Stary Karolew (zwycięzca zdobywca 109 pkt), Nowy Nakwasin,
Koźminek, Marianów, Pietrzyków, Bogdanów, Chodybki i Gać
Kaliska. W kategorii młodzieżowej męskiej startowano wg regulaminu CT i F: I miejsce Koźminek (996 pkt), II miejsce Chodybki
(949 pkt) i III miejsce Pietrzyków (921 pkt). W kategorii młodzieżowej żeńskiej startowały jednostki: I miejsce Pietrzyków (1001
pkt) i II miejsce Koźminek (981 pkt).
Drużyny biorące udział w zawodach otrzymały dyplomy i puchary oraz nagrody pieniężne, które wręczyli Wójta Gminy Koźminek i Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Koźminku.
Jak co uroku zawody gminne swym występem uświetniła
gminna orkiestra dęta pod kierownictwem Henryka Siudy.
Zawody zakończyło wspólne spożycie grochówki przez druhów z drużyn biorących udział w zawodach. Impreza przebiegła
w miłej i sympatycznej atmosferze przy licznie przybyłej publiczności.
Organizatorzy dziękują gminnej orkiestrze dętej za uświetnienie uroczystości, paniom z Gaci Kaliskiej za przygotowanie posiłku oraz wszystkim mieszkańcom i gościom za wzięcie udziału w
zawodach. Zapraszamy za rok.
Autor: Dh Prezes J. Bryła

Defilada druhów na gminnych zawodach pożarniczych

INFORMATOR KOŹMINECKI

Dziewczyny w akcji

Otwarcie zawodów pożarniczych

Zbiórka na zawodach. Fot. 4x M. Kaczmarek
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OGŁOSZENIA:
1) Wnioski o zwrot akcyzy przyjmowane są w pokoju nr 4
Urzędu Gminy w m-cu wrześniu 2007 roku wraz z dołączonymi fakturami za okres 01 03 2007-31 08 2007.
2) Zgłoszenia o awarii oświetlenia ulicznego, uszkodzeniu dróg (dziury, zapadnięcia nawierzchni), a także informacje
o przewróconych drzew po przejściu silnych wiatrów można
zgłaszać do Urzędu Gminy Koźminek poprzez Internet na adres: gmina@kozminek.pl
3) Wyjazd na Targi Polagra do Poznania w dniach 28-30
września 2007 roku. Informacji szczegółowych udziela, przyjmuje zapisy i wpłaty WODR Koźminek pani Wiesława Michałkiewicz tel. kontaktowy 062 76 37 169 lub kontakt osobisty na
II piętrze Urzędu Gminy pokój nr 36 lub 37.
4) Szkoła Podstawowa w Koźminku przyjmuje zapisy
dzieci i młodzieży na kurs tańca. Kurs poprowadzą instruktorzy ze szkoły tańca państwa Wypych z Kalisza. Zapisy na kurs
można dokonywać osobiście w sekretariacie szkoły podstawowej w Koźminku lub telefonicznie dzwoniąc na nr telefonu
sekretariatu 062 76 37 023.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 24 września
2007 roku w sali gimnastycznej przy ulicy szkolnej (o godzinie
spotkanie organizatorzy poinformują w terminie późniejszym).
5) Punkt konsultacyjny - zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do korzystania z bezpłatnego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.
Punkt działa przy Urzędzie Gminy (wejście od parkingu wewnętrznego urzędu), a porad można zasięgać we wtorki w
godz. 12.15 – 13.15 oraz w piątki w godz. 15.15 – 17.00.

i jakości plonów.
Gospodarstwo rodziny Dziubków odwiedziło 330 zwiedzających, impreza była częścią Krajowych Dni Ogrodnika które
odbywały się w tym samym czasie w Gołuchowie. Zwiedzający obejrzeli szklarnie, zapoznali się z nowymi odmianami
pomidorów, a także z nowymi metodami zapylania pomidorów.
Spotkanie zakończył wspólny obiad i dyskusja zainteresowanych producentów pomidora nad nowościami wchodzącymi na
rynek producentów tej branży.
Autor: M. Kaczmarek

Spotkanie pomidorowe w gospodarstwie Państwa Dziubków.

OGŁOSZENIE POLICJI Z KOŹMINKA
Informujemy, że w ostatnich trzech miesiącach ustalono i rozliczono sprawców dewastacji kilku przystanków autobusowych na
terenie gminy Koźminek.
Zwracamy się do mieszkańców gminy z apelem, aby w sytuacji gdy zaobserwują przypadki wandalizmu, chuligaństwa, dokonywania kradzieży lub innych przestępstw na terenie gminy
dzwonili na nr telefonu 062 76 37 997 lub 997. Informujemy, że
zgłoszenia przestępstw oraz wykroczeń można składać anonimowo nie podając swojego imienia i nazwiska.
Aby zlikwidować plagę kradzieży, wandalizmu Policja potrzebuje współpracy lokalnej społeczności. Jeśli chcemy żyć i mieszkać w spokojnej gminie musimy się przeciwstawić wspólnie temu
narastającemu złu i ludzkiej głupocie, która prowadzi do łamania
prawa. Informacji o popełnieniu przestępstwa nie należy traktować jako donosicielstwo, lecz jako spełnienie obywatelskiego
społecznego obowiązku. Jeśli będziemy obojętnie przechodzić
obok takich spraw lub „przymykać oko” na takie sprawy to przestępczość nie zmaleje lecz będzie rosła. Przecież my chcemy
żyć w zgodzie z prawem, a ukrywanie lub nie informowanie Policji nie zwalnia od odpowiedzialności przed sądem.
Musimy czuć się bezpiecznie, ale aby tak było musimy przeciwstawić się wspólnie przestępczości i wandalom na terenie naszej gminy.
Autor: Komendant Posterunku Policji w Koźminku

Pan Zdzisław Dziubek oprowadzający zwiedzających po gospodarstwie

SPOTKANIE POMIDOROWE

W dniu 8 września 2007 roku o godz.16.00 odbyło się spotkanie producentów pomidorów w gospodarstwie ogrodniczym
Państwa Mirosławy i Zdzisławy Dziubków w Koźminku. Organizatorem spotkania były Firmy Syngenta i Grodan. Firma Grodan jest znanym na rynku dostawcą innowacyjnych rozwiązań
stosowanych w uprawie pod osłonami. Na otwartych drzwiach
w Koźminku prezentowała min. nową matę Grotop Master. Zalety nowej maty to min: maksymalna kontrola, powtórne nasączanie (restauracja), doskonały system korzeniowy w całej
objętości jak i w górnej warstwie maty. Produkt firmy Grodan
spełnia oczekiwania producentów w zakresie optymalnej ilości
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Gospodarze spotkania Państwo Dziubkowie z córką. Fot. 3x Archiwum
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